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Επανάληψη. Την προηγούμενη φορά… 

 

 

Ο αριθμός μου είναι: 6942317865 

εξήντα εννιά – σαράντα δύο – τριάντα ένα – εβδομήντα οχτώ – εξήντα πέντε  
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Διάλογος 1 

Η Μαχίρα και η Άννα βγαίνουν από την τάξη για διάλειμμα. Η Ελένη, η γραμματέας, τις 

ρωτάει τη διεύθυνσή τους. Τις ρωτάει πού μένουν.  

 

Ελένη:  Γεια σας, παιδιά! Μπορείτε να έρθετε λίγο εδώ; 

Μαχίρα:  Γεια σου, Ελένη! Ναι, τι είναι; 

Ελένη:  Θέλω να μου πείτε τη διεύθυνσή σας.  

Άννα:   Δεν καταλαβαίνω. Διεύθυνση; 

Ελένη:  Ναι, ποια είναι η διεύθυνσή σου; Πού μένεις; 

Άννα:   Α, κατάλαβα! Εγώ μένω στην Καλλιθέα, Καρπενησίου 34. 

Ελένη:  Ωραία, ευχαριστώ. Εσύ πού μένεις, Μαχίρα; 

Μαχίρα:  Μένω στην Ομόνοια, Θεμιστοκλέους 71. 

Ελένη:  Ξέρετε πού μένει ο Τζέισον; 

Άννα:   Ο Τζέισον μένει στους Αμπελόκηπους, αλλά δεν ξέρω τη διεύθυνση. 

Ελένη:  Οι άλλοι πού μένουν; Η Φατιμά; Ο Μορτεζά; Αυτοί πού μένουν; Ξέρετε; 

Μαχίρα:  Δεν ξέρουμε ακριβώς πού μένουνε. Η Φατιμά μένει στα Εξάρχεια, αλλά  

  δεν ξέρω διεύθυνση.  

Ελένη:  Εντάξει, ευχαριστώ. Θα ρωτήσω τους ίδιους. Εσείς μένετε στην Καλλιθέα  

  και στην Ομόνοια, σωστά; Άννα, εσύ μένεις Θεμιστοκλέους 71 κι εσύ,  

  Μαχίρα, μένεις Καρπενησίου 34, έτσι; 

Μαχίρα:  Όχι, δεν μένουμε εκεί. Εγώ μένω στην Ομόνοια, Θεμιστοκλέους 71 και η  

  Άννα μένει στην Καλλιθέα, Καρπενησίου 34.  

Ελένη:  Α, ναι, συγνώμη. Εντάξει, κορίτσια, ευχαριστώ!  

 

Ερωτήσεις: 

• Πού μένει η Άννα; 

• Πού μένει η Μαχίρα;  

• Πού μένουν ο Τζέισον και η Φατιμά;  

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a14


                         

Support material for podcast episode A.14_Dialogues 5-Where do you live 
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a14  

3 

 

[πηγή σκίτσων: Εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες, κατάληψη Σινιάλο] 
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                  μένω  

                  

εγώ   μένω      εγώ →  -ω 

εσύ   μένεις      εσύ →  -εις 

αυτός         αυτός → -ει 

αυτή  μένει      αυτή →  -ει 

αυτό        αυτό →  -ει 

εμείς   μένουμε     εμείς → -ουμε 

εσείς   μένετε      εσείς → -ετε 

αυτοί        αυτοί → -ουν / -ουνε 

αυτές  μένουν / μένουνε    αυτές → -ουν / -ουνε 

αυτά        αυτά →  -ουν / -ουνε 

 

διαβάζω   γράφω  βλέπω  μαθαίνω 

                           

εγώ   διαβάζω  γράφω  βλέπω  μαθαίνω 

εσύ   διαβάζεις  γράφεις  βλέπεις  μαθαίνεις 

αυτός  

αυτή  διαβάζει  γράφει  βλέπει   μαθαίνει 

αυτό 

εμείς   διαβάζουμε  γράφουμε  βλέπουμε  μαθαίνουμε 

εσείς   διαβάζετε  γράφετε  βλέπετε  μαθαίνετε 

αυτοί 

αυτές  διαβάζουν(ε)  γράφουν(ε)  βλέπουν(ε)  μαθαίνουν(ε) 

αυτά 
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Βλέπω τον χάρτη. 
 

 

 

Πού μένεις; Σε ποια περιοχή μένεις; Ποια είναι η διεύθυνσή σου; 

• ο Ελαιώνας → Μένω στον Ελαιώνα, Γούναρη 57 

• η Ομόνοια → Μένω στην Ομόνοια, Σταδίου 11 

• το Μεταξουργείο → Μένω στο Μεταξουργείο, Καβάφη 46 
 

Μένω… 

 

Ερωτήσεις: 

• Πού μένει η Άννα; 

• Πού μένει η Μαχίρα;  

• Πού μένουν ο Τζέισον και η Φατιμά;  
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