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Επανάληψη. Την προηγούμενη φορά… 

 

      

       μένω        διαβάζω  γράφω       βλέπω     μαθαίνω 

 

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                  

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 
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ 

Διάλογος 1 

Η Άννα πηγαίνει στο σπίτι της Φατιμά.  

Η Φατιμά ανοίγει την πόρτα. 

 

Φατιμά:  Γεια σου, Άννα. 

Άννα:   Καλησπέρα, Φατιμά. Τι κάνεις; 

Φατιμά:  Μια χαρά, εσύ; 

Άννα:   Κι εγώ είμαι καλά.  

Φατιμά:  Ωραία. Έλα, πέρασε. 

Η Άννα μπαίνει στο σπίτι και η Φατιμά φτιάχνει καφέ. Κάθονται στο σαλόνι. 

      

Άννα:   Φατιμά, τι είναι αυτό; 

Φατιμά:  Αυτό είναι άλμπουμ με φωτογραφίες.  

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a17


   

Support material for podcast episode A.17_Dialogues 6-The family 
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a17  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Φατιμά ανοίγει το άλμπουμ και δείχνει τις φωτογραφίες στην Άννα. 

 

Φατιμά:  Στις φωτογραφίες είναι η οικογένειά μου. 

Άννα:   Ποιος είναι αυτός; 

Φατιμά:  Αυτός είναι ο πατέρας μου. 

Άννα:   Α, ο μπαμπάς σου! Και αυτή; Ποια είναι αυτή; Είναι η μαμά σου; 

Φατιμά:  Ναι, αυτή είναι η μητέρα μου. 

Άννα:   Αυτός εδώ ποιος είναι; 

Φατιμά:  Αυτός είναι ο αδελφός μου. Και αυτή εδώ είναι η αδελφή μου. 

Άννα:   Αυτός; Είναι κι αυτός αδελφός σου; 

Φατιμά:  Όχι, αυτός είναι ο άντρας μου. 

Άννα:   Α, και αυτό το παιδί εδώ; Είναι το παιδί σας; 

Φατιμά:  Ναι, εμείς έχουμε δύο παιδιά. Αυτά είναι τα παιδιά μας. Να, αυτός 

είναι ο γιος μας. Και αυτή εδώ είναι η κόρη μας. 

Άννα:   Α, τα παιδιά σας είναι πολύ όμορφα!  

Φατιμά:  Ευχαριστώ!  
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Η οικογένεια 
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Άρθρα 

 

           [πηγή: Έλα Πάμε] 

 

 

           [πηγή: Έλα Πάμε] 
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Γένη 

    = ο              = η               = το 

ο μαθητής   η κόρη   το παιδί 

ο πατέρας   η μητέρα   το στυλό  

ο αδελφός       το γράμμα 

 

 

ο -ης    η -η   το   -ι 

 -ας     -α      -ο 

 -ος           -μα 

  

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a17


   

Support material for podcast episode A.17_Dialogues 6-The family 
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a17  

7 

Κτητικές αντωνυμίες 

Εγώ έχω ένα βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο μου. 

 

εγώ →  μου 

εσύ →  σου 

αυτός →  του 

αυτή →  της 

αυτό →  του 

εμείς →  μας 

εσείς →  σας 

αυτοί →  τους 

αυτές →  τους 

αυτά →  τους  

 

ο / η / το     +    λέξη    +    μου 

/ σου / του / της / του / μας / 

σας/ τους 
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Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. 

Εγώ και η οικογένειά μου. 

 

 

Εσύ είσαι η Ελένη. Αυτός είναι ο άντρας σου. 

Εσύ και ο άντρας σου. 
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Αυτός είναι ο Χασάν. Αυτή είναι η μητέρα του. 

Αυτός και η μητέρα του. 

 

Αυτή είναι η Μάρουα. Αυτή είναι η κόρη της. 

Αυτή και η κόρη της. 
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Αυτό είναι ένα παιδί. Αυτή είναι η αδελφή του. 

Αυτό και η αδελφή του. 

 

 

Εμείς είμαστε ο Τσου και η Λιέν. Αυτός είναι ο γιος μας.  

Εμείς και ο γιος μας. 
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Εσείς είστε η Λάνα και ο Μπέντζι. Αυτός είναι ο αδελφός σας. 

Εσείς και ο αδελφός σας. 

 

 

Αυτοί είναι ο Τζαχί και η Αμίνα. Αυτός είναι ο μπαμπάς τους.  

Αυτοί και ο μπαμπάς τους. 
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Αυτές είναι η Μαρία και η Γεωργία. Αυτή είναι η μαμά τους. 

Αυτές και η μαμά τους. 

 

 

Αυτά είναι παιδιά. Αυτός είναι ο πατέρας τους.  

Αυτά και ο πατέρας τους.  

[δημιουργία πρωτότυπου υλικού: Νίκος Τσουκαλάς] 
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