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Διάλογοι για προφορικό λόγο 

Οι διάλογοι αυτοί δημιουργήθηκαν με τη σκέψη ότι θα είναι χρήσιμοι για τους μαθητές μας, ώστε 

να μπορέσουν να εξασκήσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο στην ελληνική γλώσσα με 

θέματα απλά από την καθημερινή τους ζωή.  

Οι μαθητές μόνοι τους ή  σε συνεργασία με τον συμμαθητή τους, αφού αντικαταστήσουν τις 

υπογραμμισμένες φράσεις,  θα  μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα δικό τους διάλογο και να τον 

παρουσιάσουν στην τάξη. 

Ένας δεκαπεντάλεπτος διάλογος σε κάθε μάθημα Ελληνικών πιστεύουμε ότι  βοηθάει στην 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Ευτέρπη Τερζούδη 

Νίκη Φαρφαρά Πάσχου 

 

 

                   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Χαιρετισμοί 

2. Πόσων χρονών είσαι; 

3. Πάμε μια βόλτα; 

4. Πάμε στο εμπορικό κέντρο; 

5. Μετά το σχολείο 

6. Ο εαυτός μου 

7. Στο εστιατόριο 

8. Στο σουβλατζίδικο 

9. Στο ιατρείο 

10. Στα γενέθλιά μου 

11. Μεσημεριανό φαγητό 

12. Ο καιρός 

13. Έργο στην τηλεόραση 

14. Το σχολείο 

15. Οι διακοπές 

16. Πρώτη μέρα στο σχολείο 

17. Στο φαρμακείο 

18. Τα ψώνια 

19. Τα έπιπλα 

20. Το Πάσχα 

21. Το τηλεφώνημα 

22. Πάμε στην εκκλησία; 

23. Για το αεροδρόμιο 

24.  Μια μέρα αργίας 

25. Τυχαία συνάντηση 

26. Στο ζαχαροπλαστείο 

27. Στο μανάβικο 

28. Φασούλι-φασούλι γεμίζει το σακούλι 
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29. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα 

30. Το δώρο 

31. Η 25η Μαρτίου 

32.  Στο κατάστημα ενδυμάτων / Στο κατάστημα ρούχων 

 

(1) Χαιρετισμοί 

Όλγα: Καλημέρα, Ελένη. 

Ελένη: Καλημέρα, Όλγα. 

Όλγα: Πώς είσαι σήμερα; 

Ελένη: Μια χαρά. Εσύ; 

Όλγα: Και εγώ είμαι μια χαρά! Πάμε να πιούμε έναν καφέ; 

Ελένη: Πολύ  καλή ιδέα! Θα ήθελα κι εγώ ένα καφεδάκι τώρα. Πάμε. 

 

(2) Πώς σε λένε; Πόσων χρονών είσαι; 

Χριστίνα: Γεια σου! 

Μαρία: Γεια σου! 

Χριστίνα: Πώς σε λένε; 

 Μαρία:. Με λένε Μαρία, εσένα; 

Χριστίνα: Με λένε Χριστίνα και είμαι έντεκα χρονών. Εσύ πόσων χρονών είσαι; 

Μαρία: Κι εγώ είμαι έντεκα χρονών. Είμαστε συνομήλικες.  

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Καλησπέρα/ σουβλάκι/ φαγητό/ μπιφτέκι/ νερό/ πορτοκαλάδα/ δώδεκα/ δεκατριών/ αναψυκτικό/  

τι τάξη πηγαίνεις;/ είμαστε στην ίδια τάξη/ είμαστε/ συμμαθητές/συμμαθήτριες/ γεια σου!/ Πού 

πας; 

 

(3) Πάμε μια βόλτα; 

Ρένα: Γεια σου, Χάρη! 

Χάρης: Γεια σου, Ρένα! Πάμε μια βόλτα στα μαγαζιά; 

Ρένα: Ναι! Τι θέλεις να αγοράσεις; 

Χάρης: Θέλω να αγοράσω καινούρια παπούτσια. 

Ρένα: Και εγώ θέλω καινούρια παπούτσια. Πάμε. 
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(4) Πάμε στο εμπορικό κέντρο; 

Κική: Γεια σου, Αιμιλία! 

Αιμιλία: Γεια σου Κική! Θέλεις να πάμε στο εμπορικό κέντρο; 

Κική: Είναι πολύ καλή ιδέα! Θέλω να αγοράσω χρυσά σκουλαρίκια, για να τα κάνω δώρο στην 

αδερφή μου. 

Αιμιλία: Και εγώ ψάχνω ένα βραχιόλι για τα γενέθλια της μαμάς μου.  

Κική: Πόσα χρήματα μπορείς να  διαθέσεις για το δώρο;  

Αιμιλία:  Περίπου εκατό δολάρια. Ελπίζω να βρω κάτι καλό! Εσύ; 

Κική: Εγώ ψάχνω για κάτι πιο φθηνό.  

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Καλημέρα/ καλησπέρα/ στη θάλασσα/ να κολυμπήσω/ να φάω/ ένα σάντουιτς/ έναν καφέ/ ένα 

γλυκό/ καινούρια ρούχα/ στα καταστήματα/ ακριβό/ χρυσοχοείο/ μενταγιόν/ σκουλαρίκια/ 

ασημένιο/ ρολόι/ τι θες να κάνεις εκεί; 

 

5) Μετά το σχολείο 

Παιδί: Μαμά, μη με περιμένεις μετά το σχολείο. 

Μαμά: Γιατί; Τι θα κάνεις;  

Παιδί: Θα πάω στη γιαγιά. Θα φάω μαζί της και έπειτα θα διαβάσω. Θα μπορέσεις να έρθεις να 

με πάρεις αργά το απόγευμα; 

Μαμά: Θα μπορέσω. Επικοινώνησες με τη γιαγιά;  

Παιδί: Ναι, επικοινώνησα και θα με περιμένει. Είπε ότι θα μου φτιάξει παστίτσιο, που είναι το 

αγαπημένο μου φαγητό. 

Μαμά: Τι ώρα να έρθω να σε πάρω; 

Παιδί: Περίπου στις εφτά. Μέχρι τότε θα έχω διαβάσει και τα μαθήματά μου. 

Μαμά: Ωραία!  Έλα τώρα να ξεκινήσουμε για το σχολείο, για να μην αργήσουμε. 

 

  Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

      Μπαμπά/ γιαγιά/ παππού/ τη δουλειά/ στη δουλειά/ θα φάμε κεφτέδες και σαλάτα/ στις δέκα/ 

στη φίλη σου/ στο φίλο σου/ στις εφτά/ στο φροντιστήριο/ το φροντιστήριο/ στη φίλη μου/  
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στη θεία μου/ θα γράψω τα μαθήματά μου/ θα δω τηλεόραση/ θα δούμε ένα έργο μαζί/ θα φας 

εκεί;  

           

6) Ο εαυτός μου 

Ναυσικά: Ονομάζομαι Ναυσικά. Είμαι δεκαέξι χρονών και μένω κοντά στη θάλασσα. 

Πηγαίνω σε αγγλικό και σε ελληνικό σχολείο. Μιλάω Ελληνικά και Αγγλικά. Επίσης μαθαίνω 

και Ιταλικά. Μου αρέσει το μάθημα της Μουσικής, γιατί είναι ευχάριστο και δεν χρειάζεται 

να κάνουμε  πολλές εργασίες στο σπίτι. Το πιο δύσκολο μάθημα για μένα είναι η 

Γεωγραφία, γιατί δεν μπορώ να θυμάμαι τόσα πολλά ονόματα. Εσύ σε ποιο σχολείο 

πηγαίνεις; Πες μας  λίγα λόγια για τον εαυτό σου; 

 

Πόλα: Πηγαίνω σε ένα ιδιωτικό σχολείο και είμαι δεκαπέντε χρονών. Μένω κοντά στο 

Πανεπιστήμιο. Μιλώ Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά. Μου αρέσουν πολύ τα Μαθηματικά και 

δεν μου αρέσει η Χημεία.  

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Φυσική/ στο σχολείο/ στο πάρκο/ στα μαγαζιά/ Γαλλικά/ Κινέζικα/ Μαθηματικά/ Ψυχολογία/ 

Ιστορία/ Θρησκευτικά/ Χημεία/ δημόσιο σχολείο/ Γαλλικά. 

 

7) Στο εστιατόριο 

Ναυσικά: Γεια σας! Μπορώ να καθίσω έξω στη βεράντα; 

Γκαρσόνι: Βέβαια! Καθίστε σ’ αυτό το τραπέζι. 

Ναυσικά: Σας ευχαριστώ. 

Γκαρσόνι: Τι θα πάρετε; 

Ναυσικά: Μία ζεστή σοκολάτα και μία τυρόπιτα. 

Γκαρσόνι: Ορίστε! Καλή όρεξη. 

Ναυσικά: Σας ευχαριστώ. Πόσο κάνουν;  

Γκαρσόνι:  Δώδεκα δολάρια. 

Ναυσικά: Να σας πληρώσω; 

Γκαρσόνι:  Όχι! Θα πληρώσετε στο ταμείο, καθώς θα φεύγετε. 

Ναυσικά: Ωραία! 
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8) Στο σουβλατζίδικο 

Μαριάννα: Γεια σας! 

Υπάλληλος: Γεια σας! Τι θα θέλατε; 

Μαριάννα: Πίτα με χοιρινό σουβλάκι, τζατζίκι, πατάτες,  χωρίς κρεμμύδι. 

Υπάλληλος: Θέλετε κάτι άλλο; 

Μαριάννα: Θέλω και μία λεμονάδα. Πόσο κάνουν; 

Υπάλληλος: Όλα μαζί κάνουν δεκαέξι δολάρια. 

Μαριάννα: Σας ευχαριστώ πολύ. 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Καλησπέρα/ τσάι/ ψωμί/ σουβλάκια από κοτόπουλο/ σπανακόπιτα/ τζατζίκι/ πατάτες/ μουστάρδα/ 

λεμόνι/ πορτοκαλάδα/ δεκαοχτώ δολάρια,/ είκοσι δολάρια. 

 

9) Στο ιατρείο 

Γιάννα: Γεια σας! 

Γιατρός: Γεια σας! Τι έχετε; 

Γιάννα: Έχω πυρετό, πονοκέφαλο και πονάει ο λαιμός μου. 

Γιατρός: Για να δω τον πυρετό σας.  Μμμ, είναι λίγο υψηλός! 

Γιάννα: Πόσο πυρετό έχω; 

Γιατρός: Τριάντα οκτώ και εφτά. Ανοίξτε το στόμα σας, παρακαλώ. 

Γιάννα: Τι έχω; 

Γιατρός: Κρυολόγημα. Θα πάρετε αυτό το σιρόπι από το φαρμακείο και σε πέντε μέρες θα είστε μια 

χαρά. 

Γιάννα: Σας ευχαριστώ. 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Πυρετό/ ανορεξία/ πονόλαιμο/ αδιαθεσία/δεν αισθάνομαι καλά/ αντιβίωση/ βήχας/ χάπια/ πίεση 

 

10)  Τα γενέθλιά μου 

Μαριλένα: Γεια σου, Ευδοκία! 

Ευδοκία: Γεια σου, Μαριλένα! Σε προσκαλώ στα γενέθλιά μου. 
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Μαριλένα: Πότε είναι τα γενέθλιά σου; 

Ευδοκία: Τα γενέθλιά μου είναι στις 14 Μαρτίου, αλλά θα τα γιορτάσω στις 16 Μαρτίου. Θα 

μπορέσεις να έρθεις; 

Μαριλένα: Φυσικά! Τι θέλεις να φέρω στο πάρτι σου; 

Ευδοκία: Δεν θέλω τίποτα. Μόνο την αγάπη σου και το κέφι σου. 

Μαριλένα: Θα σου φέρω μία χειροποίητη  χορτόπιτα. Θα την φτιάξω μόνη μου. 

Ευδοκία: Εντάξει! Αφού θα είναι χειροποίητη, θα μας αρέσει! 

Μαριλένα: Τι δώρο θα ήθελες να σου φέρω; 

Ευδοκία: Ας είναι έκπληξη! 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Καλημέρα/ καλησπέρα/ στη γιορτή μου/ στους αρραβώνες μου/ τυρόπιτα/ κρεατόπιτα/ 

σπανακόπιτα/ γάμο μου/ φυσικά/ κάτι για το σπίτι/ ένα βιβλίο/ ένα ρολόι/ ένα βραχιόλι/ μία 

μπάλα/ έγινε/ ωραία 

 

11)  Μεσημεριανό φαγητό 

Ελένη: Τι θα φάμε σήμερα το μεσημέρι; Πεινάω σαν λύκος! 

Μητέρα: Για μεσημεριανό έχουμε ψητό κοτόπουλο με πατάτες, σαλάτα και τζατζίκι. 

Ελένη: Ωραίο φαγητό! Τι θα πιούμε; 

Μητέρα: Φυσικό χυμό  και νερό. 

Ελένη: Έχουμε και γλυκό; 

Μητέρα: Η γιαγιά έφτιαξε καρυδόπιτα. Μην ξεχνάς όμως ότι είναι η σειρά σου να πλύνεις τα πιάτα. 

Ελένη: Συγγνώμη! Δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω σήμερα, γιατί έχω πολύ διάβασμα. Θα φάω 

γρήγορα και μετά θα διαβάσω, αλλά σου υπόσχομαι ότι θα πλύνω τα πιάτα αύριο. 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

για βραδινό φαγητό/ το βράδυ/ το πρωί/ το πρωινό/ αρνάκι με πατάτες/ γουρουνόπουλο στη 

σούβλα/ μπακλαβά/ χαλβά/ σπιτική λεμονάδα/ χυμό από φρούτα/ γιατί θα πάω σε πάρτι/ γιατί 

έχω έξοδο/ γιατί θα πάω στη φίλη μου/ γιατί θα πάω στο γήπεδο/ η θεία/ η νονά/ θα φύγω/ 

πρέπει να διαβάσω με τη φίλη μου/ με τον φίλο μου 
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12)   Ο καιρός 

Στέλλα: Γεια σου, Μαγδαληνή! 

Μαγδαληνή: Γεια σου, Στέλλα!  

Στέλλα: Είσαι έτοιμη για τη βόλτα μας στα μαγαζιά; 

Μαγδαληνή: Δεν είμαι έτοιμη. Δεν ξέρω τι να φορέσω. Πώς είναι ο καιρός σήμερα; 

Στέλλα: Έχει ζέστη τώρα, αλλά ο καιρός το απόγευμα μπορεί να αλλάξει. Θα έλεγα να 

φορέσεις ένα δροσερό φόρεμα και να έχεις στην τσάντα σου μια ελαφριά ζακέτα.  

Μαγδαληνή:  Καλή ιδέα! Ας πάρουμε μαζί μας και μια ομπρέλα, γιατί ο καιρός της 

Μελβούρνης είναι άστατος. 

Στέλλα: Θυμάσαι εκείνο το απόγευμα  που πήγαμε στο πάρκο με ήλιο και ξαφνικά άρχισε 

να βρέχει και να ρίχνει χαλάζι; 

Μαγδαληνή: Πώς να ξεχάσω μια τέτοια χειμωνιάτικη μέρα στην καρδιά του καλοκαιριού! 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Καλημέρα/ καλησπέρα/ στη θάλασσα/ στο πάρκο/ στο εμπορικό κέντρο/ κρύο/ θα έχει καλό καιρό/ 

ένα μάλλινο φόρεμα/ ένα καπέλο/ ένα κασκόλ/ ένα σκουφί/ να χαλάσει/ ένα μπουκάλι νερό/ ένας 

δυνατός αέρας/ ήλιο/ καλοκαιρινή/ χειμώνα 

 

13)  Έργο στην τηλεόραση 

Μάγδα: Τι έργο θα ήθελες να δούμε στην τηλεόραση; 

Ελένη: Θα ήθελα να δούμε ένα αστυνομικό έργο στο κανάλι Εννέα; 

Μάγδα: Δεν μου αρέσουν καθόλου τα αστυνομικά έργα! Θα προτιμούσα μία κωμωδία στο κανάλι 

Δέκα.  

Ελένη: Εντάξει! Μου αρέσουν και οι κωμωδίες, αλλά αύριο θα δούμε μια αστυνομική ταινία. 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Κανάλι 2/ κανάλι 7/ δραματικό έργο/ έργο με περιπέτεια/ οι κωμωδίες/ ντοκιμαντέρ/ ειδήσεις/ 

τηλεοπτικά παιχνίδια 

 

14)  Το σχολείο 

Νίκος: Τι ώρα ξεκινάς το πρωί για το σχολείο; 

Μάριος: Ξεκινώ από το σπίτι κατά τις οκτώ. Εσύ; 

Νίκος:  Φεύγω κατά τις οκτώ και είκοσι και σε δέκα λεπτά  είμαι στο σχολείο. 

Μάριος: Ποιο μάθημα σου αρέσει; 

Νίκος: Μου αρέσουν τα Μαθηματικά. Εσένα ποιο μάθημα σου αρέσει; 
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Μάριος: Μου αρέσει η Ιστορία, αλλά δε μου αρέσουν τα Αγγλικά. Εσύ ποιο μάθημα θεωρείς πιο 

δύσκολο; 

Νίκος: Θεωρώ ότι  η Χημεία είναι το πιο δύσκολο μάθημα. 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

για τη δουλειά/ κολύμπι/ το πάρκο/ εννέα και μισή/  δέκα/ η Ψυχολογία/ η Φυσική/ τα Γαλλικά/ η 

Γεωγραφία 

 

15) Οι διακοπές 

Ηλίας: Πού θα πας διακοπές; 

Νίκος: Θα πάω στην Αδελαΐδα με την οικογένειά μου. Εσύ; 

Ηλίας: Εγώ θα πάω με το σχολείο στην Τασμανία. Εύχομαι  να έχει καλό καιρό.  

Νίκος: Ο καιρός γενικά θα είναι καλός, καλοκαίρι είναι. Τι θα κάνετε στην Τασμανία; 

Ηλίας: Θα επισκεφτούμε διάφορα αξιοθέατα και τις φυλακές, που κρατούσαν τους κατάδικους. 

Επίσης θα πηγαίνουμε κάθε μέρα  για κολύμπι και ιππασία; Εσύ πώς θα περάσεις στην Αδελαΐδα; 

Νίκος: Θα κάνω βόλτες στην πόλη και θα πηγαίνω στην παραλία για κολύμπι και ηλιοθεραπεία. 

Ελπίζω να ξεκουραστώ.   

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Τη φίλη/ τον φίλο/ στην Ελλάδα/ Αθήνα/ Θεσσαλονίκη/ στο Σίδνεϊ/ τα μουσεία/ τα εστιατόρια/ τις 

σπηλιές/ ψάρεμα/ κωπηλασία/ στο πάρκο/ στην αμμουδιά 

 

16)  Πρώτη μέρα στο σχολείο 

Μαρία: Πώς σε λένε; 

Στέλλα: Με λένε Στέλλα. Εσένα; 

Μαρία: Με λένε Μαρία. Τι τάξη πηγαίνεις; 

Στέλλα: Πηγαίνω στην Τρίτη Γυμνασίου και είμαι δεκαπέντε χρονών. Εσύ; 

Μαρία: Πηγαίνω και εγώ στην Τρίτη Γυμνασίου, αλλά είμαι δεκατεσσάρων  χρονών. 

Στέλλα: Θέλεις να κάνουμε παρέα στο διάλειμμα; 

Μαρία: Ναι. Είμαι καινούρια μαθήτρια στο σχολείο και δεν γνωρίζω άλλα παιδιά. 

Μαρία: Ωραία! Μετά το μάθημα θα σε συναντήσω εδώ. 
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Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Πρώτη Γυμνασίου/ Πρώτη Λυκείου/ δεκαεφτά/ δεκαέξι/να παίξουμε τένις/ να κολυμπήσουμε/ να 

φάμε παρέα/ μπροστά από το σχολείο/ μπροστά από το γυμναστήριο 

 

17)  Στο φαρμακείο 

Υπάλληλος: Καλημέρα. 

Γιώργος: Καλημέρα. 

Υπάλληλος: Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω; 

Γιώργος:. Θα ήθελα ένα σιρόπι για κρυολόγημα. 

Υπάλληλος: Θέλετε παιδικό σιρόπι ή  σιρόπι για ενήλικες; 

Γιώργος: Παιδικό σιρόπι. Είναι για τη μικρή μου αδερφή, που είναι εννέα χρονών. 

Υπάλληλος: Έχετε δύο επιλογές, το ένα είναι με άρωμα φράουλας και το άλλο με άρωμα μπανάνας. 

Γιώργος: Θα πάρω αυτό με το άρωμα φράουλας. Πόσο κάνει; 

Υπάλληλος:  Δεκαπέντε δολάρια.  

Γιώργος: Σας ευχαριστώ. Γεια σας! 

Υπάλληλος:  Γεια σας!  

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Καλησπέρα/ γεια σας/ βιολογικό σιρόπι για πονόλαιμο/ φάρμακο για βήχα/ παιδικό βιολογικό 

σιρόπι/ είναι για το μικρό μου αδερφό/ άγριο έλατο/ από θυμάρι 

 

18)  Τα  ψώνια 

Άγγελος: Πάμε στα μαγαζιά για ψώνια; 

Χρήστος: Πάμε! Τι θέλεις να αγοράσεις; 

Άγγελος: Χρειάζομαι  ένα άσπρο πουκάμισο και ένα γκρίζο παντελόνι για το σχολείο. Εσύ αγόρασες 

τη στολή σου για το σχολείο; 

Χρήστος:  Ναι, έχω αγοράσει  τα σχολικά μου ρούχα, αλλά πρέπει να πάω στο σουπερμάρκετ, για 

να πάρω κάποια πράγματα, που χρειάζεται η μητέρα μου. 

Άγγελος: Ας πάμε πρώτα να αγοράσουμε τα ρούχα μου  και μετά πηγαίνουμε στο σουπερμάρκετ, 

για να πάρεις ό,τι χρειάζεσαι. Συμφωνείς;  
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Χρήστος: Συμφωνώ. 

Άγγελος: Έχεις να πάρεις πολλά πράγματα από το σουπερμάρκετ; 

Χρήστος: Όχι!  Η μητέρα μου χρειάζεται μόνο τυρί, αλάτι, αλεύρι και αυγά. 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Στο εμπορικό κέντρο/ στα καταστήματα/ στον κρεοπώλη/ στον μανάβη/ άσπρα παπούτσια/ μαύρο 

παντελόνι και σχολική τσάντα/ βιβλιοπωλείο/ τετράδια και μολύβια/ η φίλη μου/ ο φίλος μου/ ο 

αδερφός μου/ η γειτόνισσα/ κιμά/ λουκάνικα/ χοιρινό κρέας/ χαρτί για το σχολείο 

 

19) Τα έπιπλα 

Βασίλης: Κώστα, χρειάζομαι ένα καινούριο κρεβάτι. Μπορείς να έρθεις  μαζί μου στο εμπορικό 

κέντρο, για να με βοηθήσεις να το διαλέξω; 

Κώστας: Ευχαρίστως!  Άλλωστε θέλω κι εγώ να αγοράσω μια μεγάλη τηλεόραση και ένα γραφείο, 

για το δωμάτιό μου. 

Βασίλης:  Χρειάζομαι και μια μικρή βιβλιοθήκη.  

Κώστας: Περίπου πόσα χρήματα μπορείς να ξοδέψεις; 

Βασίλης: Για το κρεβάτι και τη βιβλιοθήκη, μπορώ να ξοδέψω πεντακόσια πενήντα δολάρια. Εσύ; 

Κώστας:  Και για τα δύο μαζί μπορώ να ξοδέψω έως χίλια δολάρια. 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Τραπέζι και καρέκλες/ έναν υπολογιστή/ έπιπλα για εξωτερικό χώρο/ έναν καναπέ/ τραπεζάκι/ 

έπιπλα κρεβατοκάμαρας/ έπιπλα σαλονιού/ παπουτσοθήκη/ καρέκλα γραφείου 

 

20) Το  Πάσχα 

Χριστίνα: Πού θα πάτε το Πάσχα; 

Σοφία: Συνήθως πηγαίνουμε στο σπίτι της γιαγιάς; Εσείς; 

Χριστίνα: Εμείς μένουμε στο σπίτι και προσκαλούμε τους θείους, τις θείες και τα ξαδέρφια μας.  

Σοφία: Τι φαγητά θα έχετε  στο πασχαλινό σας τραπέζι;  

 Χριστίνα:  Αρνί στη σούβλα, πατάτες, τζατζίκι, σαλάτες,  τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κόκκινα αυγά, 

τσουρέκι και κουλουράκια. Εσείς τι θα έχετε; 

Σοφία: Όλα αυτά που ανέφερες και επιπλέον  παστίτσιο και γαλακτομπούρεκο. 

 



Ε. Τερζούδη & Ν. Φαρφαρά-Πάσχου 
 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Στην ονομαστική γιορτή/ τα Χριστούγεννα/ τους φίλους μας και τους συγγενείς μας/ γεμιστά/ 

τυριά/ πατατοσαλάτα/ μουσακά/ ταραμοσαλάτα 

 

21) Το τηλεφώνημα 

Μαρία: Γεια σου, Όλγα! 

Όλγα: Γεια σου, Μαρία! 

Μαρία: Πώς είσαι; 

Όλγα: Μια χαρά! Εσύ; 

Μαρία: Κι εγώ καλά είμαι!  Μαγειρεύω. 

Όλγα: Τι φαγητό μαγειρεύεις; 

Μαρία: Παστίτσιο. Θέλεις να έρθεις να φάμε μαζί; 

Όλγα: Ναι! Το παστίτσιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό! Ετοιμάζομαι και σε είκοσι λεπτά θα είμαι 

εκεί. 

Μαρία: Σε περιμένω. Γεια σου! 

Όλγα: Γεια σου! 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Πολύ καλά/ πολύ ωραία/ ετοιμάζω φαγητό/ φτιάχνω το φαγητό μου/ ντολμαδάκια/ γεμιστά/ ψητό 

στο φούρνο με πατάτες/ δέκα, σε είκοσι/ τι κάνεις; 

 

22)  Πάμε στην εκκλησία; 

Ανδρέας: Γεια σου, Παύλο! 

Παύλος: Γεια σου, Ανδρέα! Θέλεις να  πάμε στην εκκλησία  την Κυριακή; 

Ανδρέας: Ναι! Τι ώρα; 

Παύλος: Λέω να πάμε κατά  τις εννέα. Είναι καλά; 

Ανδρέας: Εντάξει! Θα είμαι έτοιμος. Μπορείς να  περάσεις από το σπίτι, για να πάμε παρέα; 

Παύλος: Ναι, μπορώ. Και μετά την εκκλησία θα πάμε στο ζαχαροπλαστείο για λουκουμάδες. 

Ανδρέας: Τέλεια! Θα σε περιμένω. 
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Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Καλησπέρα/ καλημέρα/ στην παραλία/ στο σινεμά/ στην πλατεία/ τη Δευτέρα/ το Σάββατο/ την 

Τρίτη/ τις πέντε/ τις εννέα και μισή/ έτοιμη/ μαγαζί/ σχολείο/ κατάστημα/ σινεμά/ για να δούμε 

την τελευταία ταινία/ στην καφετέρια για καφέ/ στην ταβέρνα για φαγητό/ τένις 

 

23)           Για το αεροδρόμιο 

Μαρία: Γεια σου, Ελένη! Είσαι έτοιμη; 

Ελένη: Ναι!  Να μην ξεχάσουμε τα διαβατήρια και τα εισιτήρια. 

Μαρία: Πρέπει να προσέχουμε τα πράγματά μας. Υπάρχουν κλέφτες παντού και χωρίς να το 

καταλάβεις, σε κλέβουν. 

Ελένη: Και βέβαια, θα πρέπει να προσέχουμε!  

Μαρία: Έχω ετοιμάσει ένα ωραίο πρόγραμμα για τις ξεναγήσεις μας στη Γαλλία και ελπίζω να σου 

αρέσει. 

Ελένη: Σου έχω εμπιστοσύνη. Οργανώνεις πάντα τέλειες εκδρομές!  

Μαρία: Ας βιαστούμε. Ήρθε το ταξί για το αεροδρόμιο.  

Ελένη: Καλό μας ταξίδι!  

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Λιμάνι/ ετοιμάστηκες/ όλα έτοιμα/ εισιτήρια/ ταυτότητα/ χρήματά μας/χρήματα σου/ χρήματα/ 

Γερμανία/ Ρωσία/ υπέροχο/ φυσικά/ σωστά/ το λεωφορείο/ το καράβι/ το τρένο 

 

24)  Μια μέρα Αργίας 

Αλέκος: Γεια σου, φίλε μου! 

Μάριος: Γεια σου, Αλέκο! 

Αλέκος: Πώς είσαι; 

Μάριος: Βαρέθηκα στο σπίτι σήμερα που είναι αργία.  Είσαι για μια βόλτα; 

Αλέκος:  Ναι! Πεινάω κιόλας, πάμε για φαγητό;  

Μάριος: Καλή ιδέα! Θα προτιμούσα όμως κινέζικο φαγητό. Το έχω πεθυμήσει! 

Αλέκος: Πολύ καλά! Πάμε στο κινέζικο εστιατόριο της γειτονιάς μου; 

Μάριος: Ναι! Σήμερα όμως θα έχει πολύ κόσμο, γι’αυτό πάρε τηλέφωνο να κλείσεις τραπέζι. 

Αλέκος: Εντάξει! 
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Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Καλησπέρα/ δεν ξέρω τι να κάνω να περάσει η ώρα/ βέβαια/ κάπου/ διακοπές/ Γιαπωνέζικο 

εστιατόριο/ ωραία/ τι κάνεις;   

25)   Τυχαία συνάντηση 

Μαντώ: Μαριλένα, δεν περίμενα να σε συναντήσω εδώ. 

Μαριλένα: Ούτε κι εγώ. Ήρθα με την ομάδα μου για προπόνηση. Εσύ; 

Μαντώ: Εγώ ήρθα να συναντήσω τη ξαδέρφη μου, τη Μυρτώ, που είναι στην ομάδα σου. 

Μαριλένα: Η Μυρτώ είναι ξαδέρφη σου; 

Μαντώ: Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλή στο ποδόσφαιρο. 

Μαριλένα: Συμφωνώ! Η Μυρτώ είναι πολύ καλή και χαίρομαι  που είμαι στην ίδια ομάδα μαζί της. 

Εσύ παίζεις ποδόσφαιρο; 

Μαντώ: Όχι, εγώ δεν παίζω ποδόσφαιρο. Παίζω μπάσκετ.  

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Να σε βρω/ ένα φιλικό παιχνίδι/ αγώνα/ τη φίλη/ τη θεία/ τη συμμαθήτρια/ καλαθοσφαίριση/ 

τένις/ πολύ καλές παίκτριες/ χάρηκα πολύ/ που υποστηρίζουμε/ γκολφ 

 

26)   Στο ζαχαροπλαστείο 

Γιάννης: Θα ήθελα να παραγγείλω μία τούρτα για τα γενέθλιά μου. 

Υπάλληλος: Τι θέλετε να γράψουμε επάνω στην τούρτα; 

Γιάννης: Χαρούμενα γενέθλια. 

Υπάλληλος: Θέλετε και κεράκια; 

Γιάννης: θέλω δεκαέξι κεράκια. 

Υπάλληλος: Κάτι άλλο; 

Γιάννης: Θα ήθελα επίσης  τρία  γαλακτομπούρεκα,  δύο σοκολατίνες και πέντε μπακλαβάδες. 

Υπάλληλος: Θα είναι έτοιμα σε δέκα λεπτά. 

Γιάννης: Ευχαριστώ πολύ. 
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Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Να αγοράσω/ χρόνια πολλά/ δεκαπέντε/ δεκαοχτώ/ πάστες/ κουραμπιέδες/ τρίγωνα/ λίγη ώρα 

27)   Στο μανάβικο 

Νίκος: Καλημέρα. 

Υπάλληλος: Καλημέρα. Τι θα θέλατε; 

Νίκος: Θα ήθελα  δύο  κιλά ντομάτες. 

Υπάλληλος: Από ποια ποικιλία; 

Νίκος: Τις κρητικές. 

Υπάλληλος:  Θέλετε κάτι άλλο; 

Νίκος: Ναι, θα ήθελα και δύο κιλά φασολάκια. 

Υπάλληλος: Σας τα ετοιμάζω. 

Νίκος: Πόσο κάνουν όλα μαζί;  

Υπάλληλος:  Δεκαπέντε δολάρια.  

Νίκος: Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Μπάμιες/ αγγουράκια/ τα λαχανικά/ μαρούλι/ πατάτες/ τι θα πάρετε;/ Πόσο κοστίζουν; 

 

28)  Φασούλι-φασούλι γεμίζει το σακούλι 

 

Μάρκος: Κοίτα τι αγόρασα! Σου αρέσουν; 

Μάνος: Μου αρέσουν, αλλά μην ξοδεύεις τα χρήματα σου άσκοπα. Κάνε και λίγη οικονομία. 

Μάρκος: Μου αρέσει να αγοράζω διάφορα πράγματα, κυρίως ηλεκτρονικά παιχνίδια και αθλητικά 

παπούτσια. 

Μάνος: Καλό είναι όμως να βάζεις και λίγα χρήματα στην άκρη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να 

σκεφτείς να αγοράσεις ένα δικό σου σπίτι. 

Μάρκος: Μην ξεχνάς ότι δεν έχω αρκετά χρήματα. 

Μάνος: Φασούλι-φασούλι γεμίζει το σακούλι. Αν κάνεις οικονομία, θα αγοράσεις και σπίτι και ό,τι 

άλλο θέλεις. 
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Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Σπαταλάς/ παίρνω/ καινούργια/ μαγαζί/ αυτοκίνητο/ οικονομία/ λεφτά/ οικόπεδο 

 

(29)    Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα 

Μαρία: Τι κάνεις; 

Ελένη: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι; 

Μαρία: Είμαι καλά, αλλά έχω πολλές δουλειές. Καθαρίζω το σπίτι, γιατί τα Χριστουγέννα θα έχω 

πολύ κόσμο. 

Ελένη: Τι δουλειές έχεις να κάνεις; 

Μαρία: Σήμερα θα ασχοληθώ με την καθαριότητα του σπιτιού και θα στολίσω το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο. Αύριο θα ετοιμάσω τα γλυκά και θα μαγειρέψω τα φαγητά. 

Ελένη: Πώς μπορώ να σε βοηθήσω; 

Μαρία: Θα μπορέσεις να μου αγοράσεις κάποια πράγματα; 

Ελένη: Πηγαίνω. Μου δίνεις τη λίστα; Όταν επιστρέψω, θα πλύνω όλα τα λαχανικά και θα τα 

τακτοποιήσω στο ψυγείο.  

Μαρία: Σε ευχαριστώ πολύ.  

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Δεν ξέρω από πού να αρχίσω/ πολλές δουλειές/ κάποιους φίλους/ λίγους φίλους/ φρούτα/ φρούτα 

και λαχανικά/ ντουλάπι/ τι θα μαγειρέψεις;/ Τι χρειάζεσαι από μένα;/ Τι θέλεις να κάνω; 

 

       (30) Το δώρο 

Μαργαρίτα: Όλγα, σε ευχαριστώ πολύ  για το δώρο σου! 

Όλγα: Σου άρεσε; 

Μαργαρίτα: Πάρα πολύ! Χρειαζόμουν ένα καινούριο ρολόι. 

Όλγα: Αυτό το ρολόι είναι κλασικό και ταιριάζει με όλα τα ρούχα σου. 

Μαργαρίτα: Ξέρεις να διαλέγεις ωραία και χρήσιμα δώρα. 

Όλγα: Χαίρομαι, που σου άρεσε. 

Μαργαρίτα: Πότε είναι τα δικά σου γενέθλια; 

Όλγα: Σε δυο μήνες.  

 Μαργαρίτα: Θα σου ετοιμάσω κι εγώ μια ωραία έκπληξη. 
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Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Θαυμάσια/ ένα ποδήλατο/ καινούρια παπούτσια/ μοντέρνο/ υπέροχα/ καταπληκτικά/ χρυσό 

βραχιόλι/ σου άρεσαν/ η γιορτή μου είναι τον άλλο μήνα 

 

(31) Η 25η Μαρτίου 

Ευαγγελία: Μαρία, Θα κάνεις παρέλαση με το ελληνικό σχολείο; 

Μαρία: Ναι! Φέτος θα έρθει και η νονά μου να με δει στην παρέλαση. 

Ευαγγελία: Πολύ ωραία!  Και τι θα φορέσεις; Μήπως κάποια  εθνική ενδυμασία; 

Μαρία: Όχι, θα φορέσω τα σχολικά μου ρούχα. Εσύ; 

Ευαγγελία: Εγώ θα φορέσω Ποντιακή στολή. 

Μαρία: Θα κρατάς και σημαία; 

Ευαγγελία: Ναι, θα κρατάω μια μεγάλη σημαία. Είμαι πολύ περήφανη, που είμαι Ελληνίδα! 

Μαρία: Κι εγώ είμαι περήφανη για την ελληνική μου καταγωγή! 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

Σχολική γιορτή/ θα έρθουν και οι γονείς μου/ σχολικά ρούχα/ εθνική ενδυμασία/ είναι Αμαλία/ 

σχολικά ρούχα 

 

 

          (32)       Στο κατάστημα ενδυμάτων /  Στο κατάστημα ρούχων 

Πωλήτρια:  Καλησπέρα. 

Μαρία:  Καλησπέρα. 

Πωλήτρια:  Τι θα θέλατε; 

Μαρία:  Θα ήθελα να διαλέξω ένα δώρο για την αδερφή μου. 

Πωλήτρια: Πόσων χρονών είναι η αδερφή σας; 

Μαρία:  Είναι δώδεκα χρονών. 

Πωλήτρια: Για αυτήν την ηλικία έχουμε φορέματα, φούστες, μπλούζες και παντελόνια. Εσείς τι 

προτιμάτε; 

Μαρία:  Προτιμώ να της αγοράσω ένα φόρεμα. 

Πωλήτρια: Τι νούμερο φοράει; 
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Μαρία: Το έξι 

Πωλήτρια: Περάστε δεξιά. Εκεί θα βρούμε όμορφα φορέματα σ’ αυτό το νούμερο. Κοιτάξτε αυτό το 

κόκκινο φόρεμα με το τριαντάφυλλο στη ζώνη. Επίσης κι εκείνο το κίτρινο με τις μαργαρίτες είναι 

πολύ όμορφο! 

 Μαρία:  Μου αρέσει εκείνο το γαλάζιο με τις πολύχρωμες πεταλούδες. Πόσο κοστίζει; 

Πωλήτρια:  Πενήντα δολάρια, αλλά σήμερα έχουμε προσφορές και θα το πάρετε τριάντα δολάρια. 

 Μαρία:  Ωραία! Θα το αγοράσω. Μπορείτε να το πακετάρετε για δώρο; 

 Πωλήτρια: Μπορούμε. 

 Μαρία: Θα ήθελα και κάρτα αλλαγής. 

 Πωλήτρια:  Βέβαια! Ορίστε το φόρεμα και η κάρτα αλλαγής. 

Μαρία:  Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να της αρέσει! 

 

Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιώντας δικές σας ή διαλέγοντας από 

τις παρακάτω: 

 

Για τη φίλη μου/ για τον φίλο μου/ να αγοράσω/ να πάρω/ σαράντα δολάρια/ εκπτώσεις/ για την 

ξαδέρφη μου/ για τον ξάδερφό μου/ για τη μητέρα μου/ για τον πατέρα μου/ ρολόι/ βραχιόλι/ 

γραβάτα/ παπούτσια/ πολύχρωμα σχήματα/ άσπρο πουκάμισο/ άσπρη μπλούζα/ κασκόλ/ βιβλία/ 

τετράδια/ μπογιές/ μπλοκ ζωγραφικής/ παιχνίδια/ πράσινο/ πορτοκαλί/ μπλε/ ροζ/ πόσο κάνει;/ 

πόσο κάνουν; 

 

 


