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Τι ξέρω  
Μαθήματα 1-5
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οικείο

οικείο

οικείο

οικείο

οικείο

τυπικό

τυπικό

τυπικό

τυπικό

τυπικό

Γεια (σου) Γεια (σας)

«Είμαι 
 ο Γιάννης.»

              ο Γιάννης Βαγενάς.»
              η Μαρία.»
              η Μαρία Παναγιώτου.»

«Χαίρω πολύ.»

«Πώς σε λένε;
«Με λένε Κώστας. Εσένα;»
«Με λένε Αλίκη.»

«Πώς σας λένε;»
«Με λένε Κώστας Καρύδης. Εσάς;»
«Με λένε Αλίκη Μεντάκη.»

«Με λένε 

 Γιάννης.»
                   Γιάννης Βαγενάς.»
                   Μαρία.»
                   Μαρία Παναγιώτου.»

«Χαίρω πολύ.»

«Τι κάνεις, Πέτρος;»
«Πολύ καλά. Εσύ;»
«Μια χαρά.»

«Τι κάνετε, κύριε Παυλίδης;»
«Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς;»
«Καλά, ευχαριστώ.»

«Από εδώ   ο Αλέκος. »
                      ο Αλέκος Τσίμας.»
                      η Ασπασία. 
                      η Ασπασία Κωτσάκη.»

«Χαίρω πολύ.»

τυπικό

οικείο

«Από πού είσαι;»  
                          τον Καναδά. 
«Είμαι από     την Ισπανία.        Εσύ;»
                             το Πακιστάν.
«Είμαι από...»

«Από πού είστε;»  
                           τον Καναδά. 
«Είμαι από      την Ισπανία.       Εσείς;»
                              το Πακιστάν.
«Είμαι από...»

Καλημέρα   
Καλησπέρα
Καληνύχτα.
Αντίο

Χρήσιμες φράσεις
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οικείο

οικείο

οικείο

οικείο

οικείο

οικείο

τυπικό

τυπικό

τυπικό

τυπικό

τυπικό

τυπικό

          «Πού  μένεις;»                    στον Χολαργό.»
                                          «Μένω   στην Κυψέλη.»
          «Πού μένετε;»                      στο Περιστέρι.»

           «Μιλάς                         
                          ελληνικά;»   «Μιλάω λίγο.»
           «Μιλάτε

          «Τι δουλειά κάνεις;»  
                                                 «Είμαι μηχανικός.»
          «Τι δουλειά κάνετε;» 

«Είσαι παντρεμένος/η;» 
                                                        «Όχι, δεν είμαι. Είμαι ελεύθερος/η.»
«Είστε παντρεμένος/η;» 

«Eίσαι Γάλλος;»  
«Όχι, είμαι Ελβετός. Εσύ;»
«Είμαι Ρωσίδα.»

«Eίστε Γάλλος;»  
«Όχι, είμαι Ελβετός. Εσείς;»
«Είμαι Ρωσίδα.»

          «Έχεις παιδιά;»            
                                               «Ναι, έχω δύο.» 
          «Έχετε παιδιά; 

«Τι μέρα είναι σήμερα;»  
«Σήμερα είναι Τετάρτη.»

«Ευχαριστώ.»  
«Παρακαλώ.»
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Αριθμοί
 1 έως 1.000

Ρήματα Α

μέν ω    
μέν εις
μέν ει
μέν ουμε
μέν ετε    
μέν ουν(ε)

Ρήμα «είμαι»

είμαι        
είσαι     
είναι  
είμαστε  
είσαστε/είστε  
είναι       

Ρήματα Β1

μιλ άω (μιλώ)     
μιλ άς
μιλ άει (μιλά)
μιλ άμε
μιλ άτε   
μιλ άνε (μιλούν) 

Προσωπική
Αντωνυμία

εγώ        
εσύ     
αυτός/αυτή/αυτό 
εμείς  
εσείς     
αυτοί/αυτές/αυτά     

Αντωνυμία Κτητικό

Εγώ  μου 
Εσύ  σου
Αυτός  του
Αυτή  της
Αυτό  του
Εμείς  μας
Εσείς  σας
Αυτοί  τους
Αυτές  τους
Αυτά  τους

Γραμματική

είμαι
είσαι
είναι
είμαστε
είσαστε
είναι
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Χώρα Άντρας Γυναίκα Γλώσσα

Ελλάδα Έλληνας Ελληνίδα ελληνικά
Βέλγιο Βέλγος Βελγίδα γαλλικά + φλαμανδικά
Γαλλία Γάλλος Γαλλίδα γαλλικά
Γερμανία Γερμανός Γερμανίδα γερμανικά
Ισπανία Ισπανός Ισπανίδα ισπανικά
Ιταλία Ιταλός Ιταλίδα ιταλικά
Ρωσία Ρώσος Ρωσίδα ρωσικά 

Λεξιλόγιο

Αυστραλία Αυστραλός Αυστραλέζα αγγλικά
Δανία Δανός Δανέζα δανέζικα
Καναδάς Καναδός Καναδέζα αγγλικά + γαλλικά
Πολωνία Πολωνός Πολωνέζα πολωνικά 
Σουηδία Σουηδός Σουηδέζα σουηδικά 
Ιαπωνία Γιαπωνέζος Γιαπωνέζα γιαπωνέζικα
Κίνα Κινέζος Κινέζα κινέζικα
Ολλανδία Ολλανδός Ολλανδέζα ολλανδικά
Αίγυπτος Αιγύπτιος Αιγύπτια αραβικά
Βουλγαρία Βούλγαρος Βουλγάρα βουλγαρικά 
Ρουμανία Ρουμάνος Ρουμάνα ρουμανικά 
Βραζιλία Βραζιλιάνος Βραζιλιάνα πορτογαλικά
Σερβία Σέρβος Σέρβα σερβικά 
Τουρκία Τούρκος Τουρκάλα τουρκικά
Χιλή Χιλιανός Χιλιανή ισπανικά
Ουκρανία Ουκρανός Ουκρανή ουκρανικά + ρωσικά
Ισραήλ Ισραηλινός Ισραηλινή εβραϊκά

Χώρα Άντρας Γυναίκα Γλώσσα

Ηνωμένο Βασίλειο (το)
• Αγγλία (η)
• Σκωτία (η)
• Ουαλία (η)
• Βόρεια Ιρλανδία (η)

Βρετανός
• Άγγλος
• Σκωτσέζος
• Ουαλός
• Ιρλανδός

Βρετανίδα
• Αγγλίδα
• Σκωτσέζα
• Ουαλέζα
• Ιρλανδέζα

αγγλικά

Ηνωμένες Πολιτείες (οι) / 
Αμερική (η) Αμερικανός Αμερικανίδα αγγλικά
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Επαγγέλματα
ο/η γιατρός 
ο/η μηχανικός  
ο/η αστυνομικός 
ο/η φαρμακοποιός 
ο/η τεχνικός 
ο/η δικηγόρος 
ο/η υπάλληλος
ο/η διπλωμάτης
ο/η ταμίας
ο/η γραμματέας 

Επαγγέλματα
ο κομμωτής          η κομμώτρια 
ο καθηγητής  η καθηγήτρια
ο πωλητής η πωλήτρια

ο νοσοκόμος    η νοσοκόμα
ο δάσκαλος η δασκάλα

ο ταξιτζής η ταξιτζού  

ο/η συνταξιούχος 

ο μαθητής η μαθήτρια  
ο φοιτητής η φοιτήτρια

Χώροι εργασίας
η τράπεζα
η εταιρεία
η πρεσβεία
το φαρμακείο
το σχολείο
το πανεπιστήμιο
το νοσοκομείο
το σουπερμάρκετ
το συνεργείο
το κομμωτήριο
το βενζινάδικο
το αστυνομικό τμήμα
το ταξί

Οικογένεια και σχέσεις
ο πατέρας / ο μπαμπάς 
η μητέρα / η μαμά         
οι γονείς
ο γιος - η κόρη        
τα παιδιά
ο παππούς - η γιαγιά
ο εγγονός - η εγγονή         
τα εγγόνια
ο αδελφός - η αδελφή        
τα αδέλφια

ο άντρας - η γυναίκα
το αγόρι / ο φίλος /  
ο σύντροφος 
η κοπέλα / η φίλη /  
η σύντροφος

παντρεμένος -η
ελεύθερος -η
χωρισμένος -η
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Τι ξέρω  
Μαθήματα 7-11
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Χρήσιμες φράσεις

«Τι μέρα είναι σήμερα;»  
«Σήμερα είναι Τετάρτη.»

«Πόσο κάνει αυτός ο αναπτήρας;»  
«Τρία ευρώ.»

«Σ' (ου) αρέσει ο καφές;»;  
«Ναι, μ' (ου) αρέσει. / Έτσι κι έτσι. / Όχι, δεν μ' (ου) αρέσει.»

«Ποιος είναι αυτός;»  
«Αυτός είναι ο Κώστας.» «Τι θα θέλατε;»  

«Θα ήθελα έναν χυμό / μια σοκολάτα / ένα παγωτό.»

«Πότε έχεις μάθημα ελληνικών;» 
«Την Τρίτη.» «Πότε έχουμε Χριστούγεννα;» 

«Τον Δεκέμβριο.»

«Ποια είναι η αγαπημένη σου μέρα;»
«Η αγαπημένη μου μέρα είναι η Δευτέρα.»  

«Τι ώρα είναι;» 
«Είναι δύο.» 

«Τι ώρα έχεις μάθημα;» 
«Στις δύο ακριβώς.»

«Πάω για καφέ.» 

«Πάμε για μια μπίρα;» 
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Επίθετα

Αιτιατική

Ρήματα

Γραμματική

όμορφος 
άσχημος
μικρός
μεγάλος
καλός
κακός
συμπαθητικός
έξυπνος
φτηνός
ακριβός
άσπρος

παλιός 
καινούργιος
νέος
ωραίος
κρύος
πλούσιος
γαλάζιος

μοντέρνος -α -ο
φρέσκος -ια -ο
γλυκός -ιά -ό

Οριστικό Άρθρο Αόριστο Άρθρο

ο η το ένας μια ένα

τον τη(ν) το έναν μια ένα

ψηλός
κοντός 
χοντρός
λεπτός
αδύνατος
ζεστός
καθαρός
βρόμικος
εύκολος
δύσκολος
φτωχός

-ος -η -ο

ο όμορφος η όμορφη το όμορφο

τον όμορφο την όμορφη το όμορφο

οι όμορφοι οι όμορφες τα όμορφα

τους όμορφους τις όμορφες τα όμορφα

-ος -α -ο

ο παλιός η παλιά το παλιό

τον παλιό την παλιά το παλιό

οι παλιοί οι παλιές τα παλιά

τους παλιούς τις παλιές τα παλιά

ΑΒ

λέ ω

λε ς

λέ ει

λέ με

λέ τε

λέ νε

Α Β1

γράφ ω αγαπ άω

γράφ εις αγαπ άς

γράφ ει αγαπ άει

γράφ ουμε αγαπ άμε

γράφ ετε αγαπ άτε

γράφ ουν(ε) αγαπ άνε

Β2

οδηγ ώ

οδηγ είς

οδηγ εί

οδηγ ούμε

οδηγ είτε

οδηγ ούν(ε)

ακούω
τρώω
κλαίω
πάω

μπορώ
τηλεφωνώ
αργώ
ζω
χρησιμοποιώ
λειτουργώ
συγχωρώ
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ο υπολογιστής αναπτήρας χυμός

τον υπολογιστή αναπτήρα χυμό

οι υπολογιστές αναπτήρες χυμοί

τους υπολογιστές αναπτήρες χυμούς

η μηχανή καρέκλα

την μηχανή καρέκλα

οι μηχανές καρέκλες

τις μηχανές καρέκλες

το μωρό παιδί μάθημα

το μωρό παιδί μάθημα

τα μωρά παιδιά μαθήματα

τα μωρά παιδιά μαθήματα

Ουσιαστικά

Δεικτική Αντωνυμία Δεικτική Αντωνυμία

αυτός αυτή αυτό

αυτόν αυτή αυτό

αυτοί αυτές αυτά

αυτούς αυτές αυτά

εκείνος εκείνη εκείνο

εκείνον εκείνη εκείνο

εκείνοι εκείνες εκείνα

εκείνους εκείνες εκείνα

Ρήματα στη γραμμή του χρόνου

έφυγα
έδωσα 
είδα
έφαγα
ήμουν
πήγα

θα φύγω 
θα δώσω
θα δω
θα φάω
θα είμαι
θα πάω

φεύγω 
δίνω
βλέπω
τρώω
είμαι
πηγαίνω/πάω

τώρα χτες αύριο 
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Αναφορικό «που»

Το κεφάλαιο 12 είναι στη σελίδα 100. Το κεφάλαιο 12 είναι πολύ μεγάλο.
Το κεφάλαιο 12 που είναι στη σελίδα 100 είναι πολύ μεγάλο.

Προθέσεις με Αιτιατική
«με», «σε», «για», «από»

Μένω με την Ελένη.
Πάω στη δουλειά στις 8 το πρωί.
Πάμε για έναν καφέ;
Παίρνω το μετρό από τον σταθμό "Κατεχάκη".

Ερωτηματική Αντωνυμία

ποιος ποια ποιο

ποιον ποια ποιο

ποιοι ποιες ποια

ποιους ποιες ποια

Αριθμητικά

ένας μία ένα

τρεις τρεις τρία

τέσσερις τέσσερις τέσσερα
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Λεξιλόγιο

τα μέσα μεταφοράς
το λεωφορείο
το τρόλεϊ 
το μετρό
το τραμ 
το ταξί 
ο ηλεκτρικός 
ο προαστιακός 
το ποδήλατο 
...τα πόδια

το εισιτήριο 
η μηνιαία κάρτα 

ο οδηγός 
ο ταξιτζής

οι μέρες
η Δευτέρα
η Τρίτη
η Τετάρτη
η Πέμπτη
η Παρασκευή
το Σάββατο
η Κυριακή 

(το σαββατοκύριακο) 

οι μήνες
ο Ιανουάριος 
ο Φεβρουάριος 
ο Μάρτιος 
ο Απρίλιος
ο Μάιος 
ο Ιούνιος 
ο Ιούλιος 
ο Αύγουστος 
ο Σεπτέμβριος 
ο Οκτώβριος 
ο Νοέμβριος 
ο Δεκέμβριος

οι εποχές
η άνοιξη
το καλοκαίρι
το φθινόπωρο
ο χειμώνας 

η ώρα 
Η ώρα είναι:
2:00 (δύο)
αλλά 
1:00 (μία)
3:00 (τρεις)
4:00 (τέσσερις)

Είναι δέκα ακριβώς.
Είναι δέκα και μισή.
Είναι δέκα παρά 
τέταρτο.

ο καιρός 
κάνει     

ζέστη/κρύο/ψύχρα 
έχει

               αέρα/ήλιο/λιακάδα/συννεφιά 

έχει        ωραίο/άσχημο καιρό
               υγρασία 
               18 βαθμούς

βρέχει
χιονίζει 
φυσάει

ο φούρνος
το ψωμί
η τυρόπιτα
η σπανακόπιτα
το σάντουιτς
το κρουασάν
το τσουρέκι
τα κουλουράκια
το γιαούρτι 
το κέικ
η τούρτα

οι αγορές
ένα κιλό (1 kg)
μισό κιλό (1/2 kg) 
ένα τέταρτο  (250 gr)
τρία τέταρτα (750 gr) 
100 γραμμάρια (100 gr) 

το περίπτερο
το εισιτήριο
το νερό 
ο χυμός 
η κόκα κόλα 
η πορτοκαλάδα
η μπίρα 
το παγωτό 
το γιαούρτι

το περιοδικό 
η εφημερίδα 
τα τσιγάρα
ο καπνός
η κάρτα για κινητό

το πακέτο τσίχλες
το πακέτο χαρτομάντιλα
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το σουπερμάρκετ  

το γάλα
τα αναψυκτικά 
η μπίρα 
το κρασί
το νερό

το κρέας  
το κοτόπουλο
τα μακαρόνια 
το ρύζι
οι φακές 
τα φασόλια
το ψωμί 
το τυρί           
ο καφές 
το τσάι
η ζάχαρη
το αλάτι
το πιπέρι
το λάδι
το ξίδι 
τα αβγά
το γιαούρτι 
οι ελιές

το απορρυπαντικό
οι χαρτοπετσέτες 
το χαρτί κουζίνας

το αφρόλουτρο
το σαμπουάν 
η κρέμα μαλλιών 
η οδοντόκρεμα 
η οδοντόβουρτσα 
το σαπούνι
το χαρτί υγείας

το μπουκάλι
το πακέτο
το κουτάκι

λέξεις που δείχνουν συχνότητα

ποτέ
σχεδόν ποτέ
σπάνια

καμιά φορά  / κάπου κάπου/ πότε πότε/ 
μερικές φορές

συχνά, πολλές φορές 
συνήθως 
σχεδόν πάντα
πάντα
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Τι ξέρω  
Μαθήματα 13-17
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Ζητάω πληροφορίες στον δρόμο
• «Συγγνώμη, μήπως ξέρετε πού είναι η Εθνική Τράπεζα;» «Ναι, είναι κοντά, εκατό   
μέτρα περίπου από 'δω.»
• «Υπάρχει κανένα φαρμακείο εδώ κοντά;» «Ναι, υπάρχει ένα δίπλα στο σινεμά.»
• «Πώς πηγαίνω στην οδό Θεμιστοκλέους;» «Προχωράτε ευθεία, περνάτε το πρώτο   
φανάρι και στο δεύτερο στενό στρίβετε δεξιά. Στη γωνία υπάρχει μια τράπεζα.

Ψάχνω ένα σπίτι
•  Ψάχνω ένα διαμέρισμα κοντά στο κέντρο.
•  Χρειάζομαι ένα επιπλωμένο δυάρι.
•  Η πολυκατοικία είναι παλιά, αλλά το ενοίκιο είναι πολύ λογικό.
•  Το διαμέρισμα έχει ένα σαλόνι, μια κουζίνα, ένα μπάνιο, δύο υπνοδωμάτια 
   και ένα μεγάλο μπαλκόνι.
•  Αυτή η παλιά μονοκατοικία έχει μεγάλο κήπο.

Παραγγέλνω φαγητό (στο σουβλατζίδικο / στο εστιατόριο).

•  Δεν υπάρχει τίποτα για φαγητό στο σπίτι. 
•  Παραγγέλνουμε σουβλάκια / μια πίτσα;
•  Από ορεκτικά θα ήθελα μια μελιντζανοσαλάτα και μια τυροπιτάκια, και για κύριο 
  πιάτο ένα κοκκινιστό με πατάτες. Και μισό κιλό κρασί κόκκινο.

Σχεδιάζω ένα ταξίδι
•  Θα ξεκινήσουν από το Γκρατς με το αυτοκίνητο και θα πάρουν το πλοίο 
  από την Ανκόνα.
•  Θα σταματήσουν στην Πάτρα και θα περάσουν το σαββατοκύριακο 
   με τους φίλους τους.

Κλείνω ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο
• Θα ήθελα ένα τρίκλινο δωμάτιο με θέα στη θάλασσα από Παρασκευή έως Δευτέρα.
• Η τιμή είναι 90 ευρώ με πρωινό / με ημιδιατροφή.

Χρήσιμες φράσεις
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Κανονίζω με την παρέα μου να δούμε μια θεατρική παράσταση.
• Πάμε να δούμε την παράσταση «Άμλετ» στο Θέατρο Τέχνης;
• «Θέλετε να κλείσουμε εισιτήρια;» «Ναι, γιατί όχι; / Όχι, εμένα δεν μ’ ενδιαφέρει
 καθόλου αυτή η παράσταση.»
• Μπορούμε να κοιτάξουμε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών. Έχει ωραίες
 συναυλίες στο Ηρώδειο φέτος.

Ζητάω άδεια να (μην) κάνω κάτι 
• «Μπορώ να έχω ένα κομμάτι πίτσα;»
•«Μπορώ να μην έρθω αύριο στη δουλειά;»

Ζητάω από κάποιον να (μην) κάνει κάτι
• «Μπορείς να ανοίξεις την πόρτα;»  
• «Μπορείς να μην πεις τίποτα στη μαμά;»

υπάρχει ένας/μια/ένα...
υπάρχουν δύο/τρεις-τρία...
δεν υπάρχει κανένας/καμία/κανένα

Υπάρχει

Αγοράζω ρούχα/παπούτσια σε ένα κατάστημα
•  «Τι νούμερο φοράτε;» «Φοράω το 36/medium».
•  «Το έχετε σε άλλα χρώματα;» «Ναι, υπάρχει σε κόκκινο, γκρι, ...»
•  «Με γεια σας!» «Ευχαριστώ πολύ!»
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Γ2
κοιμάμαι
φοβάμαι
θυμάμαι
λυπάμαι

θέλω / θα ήθελα

 να

αγοράσω 
μιλήσω 
δουλέψω 
έρθω  
φύγω 
βγω 

 

προσπαθώ
λέω
πάω
προτιμώ
έχω
μπορώ
σκέφτομαι
μπορ εί
πρέπ ει

  

Γ1
έρχομαι
σκέφτομαι
γίνομαι
κάθομαι
κ.ά.

έρχ ομαι
έρχ εσαι
έρχ εται
ερχ όμαστε
ερχ όσαστε /  
έρχ εστε
έρχ ονται

κοιμ άμαι
κοιμ άσαι
κοιμ άται
κοιμ όμαστε
κοιμ όσαστε /
κοιμ άστε
κοιμ ούνται

μου
σου
του/της/του             
μας   
σας
τους/τους/τους

αρέσει                          
πάει                                     
κάνει  

αρέσουν                            
πάνε
κάνουν

ο... / η... / το...

οι... / οι... / τα...

Γραμματική

Απλή Υποτακτική



 Ενεστώτας  Μέλλοντας / 
        Υποτακτική

Ρήματα Α

διαβάζω
πληρώνω

θα/να διαβά σω
θα/να πληρώ σω

ανοίγω
προσέχω
φτιάχνω
διδάσκω
αλλάζω

θα/να ανοί ξω
θα/να προσέ ξω
θα/να φτιά ξω
θα/να διδά ξω
θα/να αλλά ξω

λείπω
γράφω
ανάβω

θα/να λεί ψω
θα/να γρά ψω
θα/να ανά ψω

δουλεύω θα/να δουλέ ψω

Ρήματα 
Β1 + Β2

μιλάω
οδηγώ

θα/να μιλ ήσω
θα/να οδηγ ήσω

φοράω
καλώ

θα/να φορ έσω
θα/να καλ έσω

γελάω
περνάω

θα/να γελ άσω
θα/να περ άσω

κοιτάω
βουτάω

θα/να κοιτ άξω
θα/να βουτ ήξω

Απλός Μέλλοντας / Απλή Υποτακτική 
Ρήματα Α και Β1 + Β2

18
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Ενεστώτας Μέλλοντας/Υποτακτική

είμαι θα/να είμαι
έχω θαθα/να έχω
κάνω θα/να κάνω
ξέρω θα/να ξέρω
περιμένω θα/να περιμένω
πηγαίνω/πάω θα/να πάω
βλέπω θα/να δω
πίνω θα/να πιω
λέω θα/να πω
μπαίνω θα/να μπω
βγαβγαίνω θα/να βγω
βρίσκω θα/να βρω
ανεβαίνω θα/να ανεβώ/ανέβω
κατεβαίνω θα/να κατεβώ/κατέβω
φεύγω θα/να φύγω
πλένω θα/να πλύνω
στέλνω θα/να στείλω
μένω θα/να μείνω
παραγγέλνω θα/να παραγγείλω

Ενεστώτας Μέλλοντας/Υποτακτική

παίρνω θα/να πάρω
τρώω θα/να φάω
μαθαίνω θα/να μάθω
βάζω θα/να βάλω
βγάζω θα/να βγάλω
δίνω θα/να δώσω
καταλαβαίνω θα/να καταλάβω
φέρνω θα/να φέρω
έρχομαι θα/να έρθω
γίγίνομαι θα/να γίνω
κάθομαι θα/να καθίσω/κάτσω
κοιμάμαι θα/να κοιμηθώ

Απλός Μέλλοντας / Απλή Υποτακτική 
Ανώμαλα Ρήματα 

Αρνητικός τύπος  -  ρήμα + να μην + ρήμα

Σκέφτομαι να μην βγω έξω απόψε. Είμαι κουρασμένη.

έκανα θα κάνωκάνω

τώρα χτες αύριο 
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Τα αριθμητικά 
επίθετα
πρώτος -η -ο
δεύτερος -η -ο
τρίτος -η -ο
τέταρτος -η -ο
πέμπτος -η -ο
έκτος -η -ο
έβδομος -η -ο
όγδοος -η -ο
ένατος -η -ο
δέκατος -η -ο
ενδέκατος -η -ο
δωδέκατος -η -ο
δέκατος -η -το τρίτος -η -ο ...
εικοστός -ή -ό

Τα τοπικά 
επιρρήματα
πάνω σε             κάτω από 
πάνω από
μέσα σε             έξω από  
κοντά σε            μακριά από    
μπροστά σε/από            πίσω από    
δίπλα σε
ανάμεσα σε... και σε...
απέναντι από

Ονομαστική  Αιτιατική 

εγώ
εσύ
αυτός
αυτή
αυτό
εμείς
εσείς
αυτοί
αυτές
αυτά

    Δυνατός τύπος     Αδύνατος τύπος 

εμένα
εσένα
αυτό(ν)
αυτή(ν)
αυτό
εμάς
εσάς
αυτούς
αυτές
αυτά

με
σε
τον
την
το
μας
σας
τους
τις
τα

Προσωπική Αντωνυμία
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Λεξιλόγιο

To σαλόνι
ο καναπές
η πολυθρόνα
το τραπέζι 
το τραπεζάκι
το φωτιστικό
η βιβλιοθήκη
η κουρτίνα 
το χαλί

Το υπνοδωμάτιο
το κρεβάτι
η ντουλάπα
το κομοδίνο

Η κουζίνα
ο νεροχύτης
τα ντουλάπια

Το μπάνιο
η μπανιέρα
η ντουζιέρα (ντουσιέρα)
ο νιπτήρας
ο καθρέφτης
το ντουλάπι

Οι συσκευές
η τηλεόραση
η ηλεκτρική κουζίνα
το ψυγείο 
το πλυντήριο πιάτων
το πλυντήριο ρούχων
ο θερμοσίφωνας

Το μέλλον
αύριο και μεθαύριο
σε λίγες μέρες
την επόμενη εβδομάδα
τον άλλο μήνα
σύντομα
σε λίγο καιρό
του χρόνου

Το σπίτι
η πολυκατοικία
το διαμέρισμα
η γκαρσονιέρα
το δυάρι 
το τριάρι 
το τεσσάρι 
το ρετιρέ
ο όροφος
το ισόγειο
το υπόγειο
το γκαράζ
η μονοκατοικία
ο κήπος
η αυλή
τα δωμάτια
το χολ
το σαλόνι
η τραπεζαρία
το γραφείο
η κρεβατοκάμαρα /
το υπνοδωμάτιο
η κουζίνα
το μπάνιο
το WC
το μπαλκόνι
η βεράντα
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Τα ανδρικά 
ρούχα
το παντελόνι
το πουκάμισο
το σακάκι
το κοστούμι
η γραβάτα
η μπλούζα
το πουλόβερ
η βερμούδα

Τα γυναικεία 
ρούχα
το παντελόνι
η φούστα
το φόρεμα
η μπλούζα 
το μπλουζάκι
το πουλόβερ
το σορτς
το καλσόν

Για το κρύο
ο σκούφος
το κασκόλ
τα γάντια
το μπουφάν
το παλτό

Για τη ζέστη
το σορτς
το μπλουζάκι
το μαγιό
τα γυαλιά ηλίου
το καπέλο

Τα ζευγάρια
τα παπούτσια
οι μπότες
οι γόβες
τα πέδιλα
τα αθλητικά

οι παντόφλες
οι κάλτσες

Τα χρώματα
άσπρος -η -ο
λευκός -ή -ό
μαύρος -η -ο
κόκκινος -η -ο
πράσινος -η -ο
κίτρινος -η -ο
γαλάζιος -α -ο
μπλε
καφέ
μπεζ
γκρι
μοβ
ροζ
πορτοκαλί
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Τι ξέρω  
Μαθήματα 19-23
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Γιατροί... 
•  Τι έχεις;  
•  Πώς αισθάνεσαι; 
•  Πόσο πυρετό έχεις; 
•  Τι συμπτώματα έχεις; 
•  Φοβάσαι τους γιατρούς / τις ενέσεις / τα εμβόλια; 
•  Πότε παίρνεις φάρμακα;
•  Πόσο συχνά αρρωσταίνεις;
•  Όταν είναι κρυωμένος/η τι συμπτώματα έχεις;
•  Στη χώρα σου μπορεί να καλέσεις έναν γιατρό στο σπίτι σου;

Χτες, προχτές...
•  Τι μέρα ήταν προχτές;
•  Τι μήνα είχαμε πριν από τέσσερις εβδομάδες;
•  Τι έκανες το σαββατοκύριακο;
•  Πέρασες ωραία το σαββατοκύριακο;
•  Πού πήγες διακοπές πέρσι το καλοκαίρι;
•  Πότε ήρθες/πήγες στην Ελλάδα πρώτη φορά;
•  Πότε άρχισες τα μαθήματα ελληνικών; 
•  Πότε έγραψες πρώτη φορά κάτι στα ελληνικά; 
•  Πότε ταξίδεψες τελευταία φορά;
•  Ποιο βιβλίο διάβασες πρόσφατα;
•  Πότε μίλησες τελευταία φορά με τους γονείς σου;
•  Με ποια ταινία γέλασες πολύ; 
•  Τι ώρα ήρθες στο μάθημα σήμερα;
•  Τι ώρα ξύπνησες σήμερα το πρωί; 

Σπουδές & δουλειά...
•  Τι θα σπουδάσεις; 
•  Πόσα χρόνια είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα σου; 
•  Ποιες ξένες γλώσσες μιλάς  και πόσο καλά; 
•  Τι δουλειά κάνεις; Τι ωράριο έχεις; 
•  Τι δουλειά θα ήθελες  να κάνεις; 
•  Πόσες μέρες άδεια παίρνουν τον χρόνο στη χώρα σου; 
•  Πώς είναι οι μισθοί στη χώρα σου; 

Άλλα...
•  Ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο; 
•  Ποια είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο; 
•  Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο; 

Χρήσιμες ερωτήσεις
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Αρσενικά σε -ης -ας -ος

ο μαθητ ής ο άνδρ ας ο φίλ ος

τον μαθητ ή τον άνδρ α τον φίλ ο

του μαθητ ή του άνδρ α του φίλ ου

οι μαθητ ές οι άνδρ ες οι φίλ οι

τους μαθητ ές τους άνδρ ες τους φίλ ους

των μαθητ ών των ανδρ ών των φίλ ων

Ουδέτερα σε -ο -ι -μα

το δώρ ο το  παιδ ί το μάθη μα

το δώρ ο το  παιδ ί το μάθημα

του δώρ ου του παιδ ιού του μαθή ματος

τα δώρ α τα παιδ ιά τα μαθή ματα

τα δώρ α τα παιδ ιά τα μαθή ματα

των δώρ ων των παιδ ιών των μαθη μάτων

Θηλυκά σε -ση -ξη -ψη

η άσκη ση η λέ ξη η ανάλη ψη

την άσκη ση την λέ ξη την ανάλη ψη

της άσκη σης της λέ ξης της ανάλη ψης

οι ασκή σεις οι λέ ξεις οι αναλή ψεις

τις ασκή σεις τις λέ ξεις τις αναλή ψεις

των ασκή σεων των λέ ξεων των αναλή ψεων

Ουσιαστικά  -  Ονομαστική, Αιτιατική, Γενική
Θηλυκά σε -η -α

η αδελφ ή η γυναίκ α

την αδελφ ή την γυναίκ α

της αδελφ ής της γυναίκ ας

οι αδελφ ές οι γυναίκ ες

τις αδελφ ές τις γυναίκ ες

των αδελφ ών των γυναικ ών

Γραμματική

επίσης: η πόλη 
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Ονομαστική Αιτιατική Γενική

1. Υποκείμενο

Ο Γιώργος διαβάζει.

1. Αντικείμενο

Ο Άρης κάνει την άσκηση.

1. Ουσιαστικό + Ουσιαστικό

Η τσάντα του Παναγιώτη.

2. Με το ρήμα «είμαι»

Ο Γιώργος είναι Έλληνας.
Η Νίκη είναι γιατρός.

2. Μετά από προθέσεις
«σε» «από» «για» «με» «μέχρι» 
«έως» «πριν» «μετά» «χωρίς»
Είμαι από την Ιταλία.
Πάω στον σταθμό.

2. Ονόματα δρόμων/πλατειών

Η οδός Ακαδημίας.
Η πλατεία Συντάγματος.

3. Μετά το ρήμα «υπάρχει»

Εδώ κοντά υπάρχει ένας 
φούρνος.
Στην τάξη υπάρχουν δύο Γάλλοι.

3. Με τα «με λένε», «τον 
λένε» κτλ.

Με λένε Κώστα.
Τη  λένε Άννα.

3. Ηλικία με τα νούμερα 1, 3 και 4

Είμαι είκοσι ενός.
Είμαι τριάντα τριών χρονών.
Είμαι σαράντα τεσσάρων χρονών

4. Με τις εκφράσεις «μου 
αρέσει», «μου πάει», «μου κάνει»
Μου αρέσει η κλασική μουσική.
Σου πάνε οι γόβες.
Δεν μου κάνει αυτή η μπλούζα.

4. Με φράσεις που δείχνουν 
χρόνο

Την Τρίτη έχουμε μάθημα.
Τον Ιούλιο κάνω διακοπές.

4. Ημερομηνία (μήνας)

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου.

5. Προέλευση

Η γραβιέρα Κρήτης.

Λέμε την ώρα με πρόθεση και Αιτιατική
Στη 1:00  -   Στις 2:00 κτλ.
Μέχρι τη 1:00  -  Μέχρι τις 4:00 κτλ.   
Κατά τη 1:00  -  Κατά τις 5:00 κτλ.                       
Από τις 2:00 μέχρι τις 3:30 κτλ.  

Το μάθημα τελειώνει στη μία και τέταρτο.
Το μαγαζί είναι ανοιχτό από τις οχτώ μέχρι τις τέσσερις.
Φεύγω από τη δουλειά κατά τις δύο το μεσημέρι.

Πότε χρησιμοποιούμε 
Ονομαστική, Αιτιατική και Γενική

Στις  τέσσερις
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Ρήματα
      Τύπος  Ενεστώτας  Απλός Μέλλοντας /

Απλή Υποτακτική  Αόριστος    Απλή Προστακτική

          Α
   

διαβάζω
πληρώνω

θα/να διαβάσω
θα/να πληρώσω

διάβα σα
πλήρω σα

διάβασ ε - διαβάσ τε
πλήρω σε - πληρώσ τε

ανοίγω
προσέχω
φτιάχνω
διδάσκω
αλλάζω

θα/να ανοίξω
θα/να προσέξω
θα/να φτιάξω
θα/να διδάξω
θα/να αλλάξω

άνοι ξα
πρόσε ξα
έφτια ξα
δίδα ξα
άλλα ξα

άνοιξ ε - ανοίξ τε
πρόσεξ ε - προσέξ τε
φτιάξ ε - φτιάξ τε
δίδαξ ε - διδάξ τε
άλλαξ ε - αλλάξ τε

λείπω
γράφω
ανάβω

θα/να λείψω
θα/να γράψω
θα/να ανάψω

έλει ψα
έγρα ψα
άνα ψα

λείψ ε - λείψ τε
γράψ ε - γράψ τε
άναψ ε - ανάψ τε

δουλεύω θα/να δουλέψω δούλε ψα δούλεψ ε - δουλέψ τε

   Β1 + Β2

μιλάω
οδηγώ

θα/να μιλήσω
θα/να οδηγήσω

μίλ ησα
οδήγ ησα

μίλησ ε - μιλήσ τε
οδήγησ ε - οδηγήσ τε

φοράω
καλώ

θα/να φορέσω
θα/να καλέσω

φόρ εσα
κάλ εσα

φόρεσ ε - φορέσ τε
κάλεσ ε - καλέσ τε

γελάω
περνάω

θα/να γελάσω
θα/να περάσω

γέλ ασα
πέρ ασα

γέλασ ε - γελάσ τε
πέρασ ε - περάσ τε

κοιτάω θα/να κοιτάξω κοίτ αξα κοίταξ ε - κοιτάξ τε

βουτάω θα/να βουτήξω βούτ ηξα βούτηξ ε - βουτήξ τε
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  Ενεστώτας    Απλός Μέλλοντας /
       Απλή Υποτακτική       Αόριστος       Απλή Προστακτική

κάνω θα/να κάνω έκανα κάνε - κάνετε/κάντε

περιμένω θα/να περιμένω περίμενα περίμενε - περιμένετε

πηγαίνω/πάω θα/να πάω πήγα πήγαινε - πηγαίνετε

βλέπω θα/να δω είδα δες - δείτε

πίνω θα/να πιω ήπια πιες - πιείτε

λέω θα/να πω είπα πες - πείτε

μπαίνω θα/να μπω μπήκα μπες - μπείτε

βγαίνω θα/να βγω βγήκα βγες - βγείτε

βρίσκω θα/να βρω βρήκα βρες - βρείτε

ανεβαίνω θα/να ανεβώ/ανέβω ανέβηκα ανέβα - ανεβείτε

κατεβαίνω θα/να κατεβώ/κατέβω κατέβηκα κατέβα - κατεβείτε

φεύγω θα/να φύγω έφυγα φύγε - φύγετε

πλένω θα/να πλύνω έπλυνα πλύνε - πλύνετε

στέλνω θα/να στείλω έστειλα στείλε - στείλτε

μένω θα/να μείνω έμεινα μείνε - μείνετε

παραγγέλνω θα/να παραγγείλω παράγγειλα παράγγειλε - παραγγείλτε

παίρνω θα/να πάρω πήρα πάρε - πάρτε

τρώω θα/να φάω έφαγα φάε - φάτε

μαθαίνω θα/να μάθω έμαθα μάθε - μάθετε

βάζω θα/να βάλω έβαλα βάλε - βάλτε

βγάζω θα/να βγάλω έβγαλα βγάλε - βγάλτε

δίνω θα/να δώσω έδωσα δώσε - δώστε

καταλαβαίνω θα/να καταλάβω κατάλαβα κατάλαβε - καταλάβετε

φέρνω θα/να φέρω έφερα φέρε - φέρτε

έρχομαι θα/να έρθω ήρθα έλα - ελάτε

γίνομαι θα/να γίνω έγινα γίνε - γίνετε

κάθομαι θα/να καθίσω/κάτσω κάθισα/έκατσα κάθισε/κάτσε - καθίστε

κοιμάμαι θα/να κοιμηθώ κοιμήθηκα κοιμήσου - κοιμηθείτε

Ανώμαλα Ρήματα



29

Δυνατός 
Τύπος

 Αδύνατος 
Τύπος 

(κλιτικά)

Δυνατός 
Τύπος

 Αδύνατος 
Τύπος 

(κλιτικά)

εγώ εμένα με *σε εμένα μου

εσύ εσένα σε *σε εσένα σου

αυτός αυτόν τον *σε αυτόν του

αυτή αυτήν την *σε αυτήν της

αυτό αυτό το *σε αυτό του

εμείς εμάς μας *σε εμάς μας

εσείς εσάς σας *σε εσάς σας

αυτοί αυτούς τους *σε αυτούς τους

αυτές αυτές τις/τες *σε αυτές τους

αυτά αυτά τα *σε αυτά τους

και
ή
αλλά

Η Μαίρη και η Άννα μένουν στο κέντρο.
«Η Μαίρη ή η Άννα σπουδάζει Ιατρική;» «Η Άννα.»
Η Άννα θέλει πολύ να πάει ένα ταξίδι, αλλά δεν έχει αρκετά χρήματα.

που Η κοπέλα που σπουδάζει Ιατρική είναι αδελφή της Μαίρης.

όταν Όταν η Άννα τελειώσει τις σπουδές της, θα γίνει παιδίατρος.

αν Αν η Άννα διαβάσει πολύ αυτό το εξάμηνο, θα περάσει όλα τα μαθήματα.

για να Για να πάρει πτυχίο σε έξι χρόνια, η Άννα πρέπει να διαβάσει πάρα πολύ.

γιατί
επειδή
γι' αυτό

Η Άννα δουλεύει σε μια καφετέρια, γιατί/επειδή έχει οικονομικό πρόβλημα.
Επειδή η Άννα έχει οικονομικό πρόβλημα, δουλεύει σε μια καφετέρια.
Η Άννα έχει οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό δουλεύει σε μια καφετέρια.

αν και Αν και η Ιατρική είναι δύσκολη, η Άννα περνάει πάντα όλα τα μαθήματά της.

Προσωπικές Αντωνυμίες

Σύνδεση προτάσεων

*σε / για / από   
  κ.ά.



Επιρρήματα 
Συγκριτικός

Συγκριτικός

   πιο ακριβά
   ακριβότερα

πιο καλά
καλύτερα

πιο άσχημα
χειρότερα

Συγκριτικός Σχετικός Υπερθετικός

ο/η/το πιο ακριβός -ή -ό
ο/η/το ακριβότερος -η -ο

ο/η/το πιο καλός -ή -ό
ο/η/το καλύτερος -η -ο 

ο/η/το πιο μεγάλος -η -ο
ο/η/το μεγαλύτερος -η -ο

ο/η/το πιο κακός -ή -ό
ο/η/το χειρότερος -η -ο

ο/η/το πιο πολύς/πολλή/πολύ
ο/η/το περισσότερος -η -ο

Επίθετα 
Συγκριτικός και Σχετικός Υπερθετικός

πιο ακριβός -ή -ό 
ακριβότερος -η -ο

πιο καλός -ή -ό 
καλύτερος -η -ο

πιο μεγάλος -η -ο  
μεγαλύτερος -η -ο

πιο κακός -ή -ό 
χειρότερος -η -ο

πιο πολύς/πολλή/πολύ 
περισσότερος -η -ο
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η τράπεζα
παίρνω λεφτά από το ΑΤΜ / 
βάζω λεφτά στο ΑΤΜ
κάνω κατάθεση/ανάληψη
ανοίγω έναν λογαριασμό
βγάζω χρεωστική/πιστωτική κάρτα
εισπράττω/καταθέτω μια επιταγή
παίρνω/αλλάζω συνάλλαγμα
παίρνω κωδικούς για e-banking
παίρνω ένα δάνειο

το ταχυδρομείο
Από το ταχυδρομείο στέλνω:
γράμματα - κάρτες - δέματα - χρήματα-  
ταχυδρομικές επιταγές
Στο ταχυδρομείο πουλάνε:
γραμματόσημα - φακέλους
Στο ταχυδρομείο πληρώνω λογαριασμούς

o ταχυδρόμος
το γράμμα = η επιστολή

το σύμπτωμα  -  ο πυρετός  -  ο υψηλός πυρετός - τα δέκατα  -  το θερμόμετρο 
ο πονοκέφαλος  -  ο πονόλαιμος  -  το συνάχι  -  ο βήχας -  η γρίπη  - η ίωση 
φτερνίζομαι  -  είμαι κρυωμένος -η  -  είμαι συναχωμένος -η
η εξέταση αίματος / ούρων
η ακτινογραφία  -  το καρδιογράφημα

η συνταγή
το φάρμακο - τα χάπια - το παυσίπονο - 
οι παστίλιες - το σιρόπι - το αντιπυρετικό - 
το αντιβιοτικό / η αντιβίωση
η αλοιφή - η ένεση - το κολλύριο

η υγεία
ο άρρωστος / η άρρωστη
ο/η γιατρός
το ιατρείο
το νοσοκομείο
η (ιδιωτική) κλινική

το κεφάλι 
τα μαλλιά - τα μάτια - τα αυτιά - η μύτη - το στόμα -
τα χείλια - ο λαιμός - η γλώσσα
ο εγκέφαλος (το μυαλό)  
το στήθος - οι ώμοι - η κοιλιά - η πλάτη - η μέση
τα χέρια - τα πόδια - τα δάχτυλα - τα  γόνατα 
η καρδιά - οι πνεύμονες - το στομάχι - το αίμα
τα κόκκαλα

Λεξιλόγιο
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ο/η ορθοπαιδικός
ο/η χειρουργός

ίατρος

ο/η οδοντ
ο/η οφθαλμ

ο/η παιδ
ο/η ψυχ

- Χρόνια πολλά! 
- Να ζήσεις!
- Να τα εκατοστίσεις!
- Να ζήσετε!
- Να σας ζήσει!
- Καλά Χριστούγεννα!  
- Καλή Πρωτοχρονιά! 
- Καλή Χρονιά! 
- Καλό Πάσχα!
- Καλή Ανάσταση! 
- Χριστός Ανέστη! 
- Αληθώς Ανέστη!

- Περαστικά.
- Με γεια!
- Καλορίζικο!
- Καλοτάξιδο! 
- Συλλυπητήρια.
- Να ζήσετε, να τον/την θυμάστε.
- Καλή εβδομάδα!
- Καλό μήνα!
- Καλή επιτυχία!

λόγος

ο/η ακτινο
ο/η γαστρεντερο

ο/η γυναικο
ο/η δερματο

ο/η ενδοκρινο
ο/η καρδιο

ο/η μικροβιο
ο/η νευρο
ο/η παθο

ο/η ωτορινολαρυγγο
(ο/η ωριλά)

η εκπαίδευση
το νηπιαγωγείο - το δημοτικό - το γυμνάσιο - το λύκειο - το πανεπιστήμιο 
σπουδάζω - οι σπουδές
το Πολυτεχνείο - η Νομική Σχολή - η Φιλοσοφική Σχολή - το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
οι πανελληνιες εξετάσεις - το απολυτήριο - το δίπλωμα -  
το πτυχίο - το μεταπτυχιακό - το διδακτορικό
η ιδιωτική σχολή - το φροντιστήριο - το ιδιαίτερο μάθημα

η εργασία = η δουλειά  
εργάζομαι = δουλεύω
ο εργαζόμενος / η εργαζόμενη - ο/η υπάλληλος                              

ο διευθυντής / η διεθύντρια 
το αφεντικό 
ο άνεργος / η άνεργη  

ο μισθός - η ασφάλιση
το ωράριο - η άδεια - η αργία - το ρεπό     
το επίδομα ανεργίας
το βιογραφικό - η προϋπηρεσία - οι ξένες γλώσσες


