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Διακοπές στην 
Άνδρο

Σήμερα ο Γιάννης και η Μελίνα κοιτάζουν τις φωτογραφίες από 
τις καλοκαιρινές διακοπές στην Άνδρο. Τι αξέχαστες διακοπές! 
Κάθε πρωί πότιζαν τον κήπο με τον παππού και όταν τελείωναν τη 
δουλειά τους, έτρεχαν για μπάνιο στη θάλασσα. 
Μετά το μπάνιο έπαιζαν κυνηγητό με τα ψαράκια, έψαχναν για 
καβούρια κάτω από τα βραχάκια, μάζευαν πολύχρωμα κοχύλια 
και έφτιαχναν κάστρα στην άμμο. Ο παππούς πάντα τους 
αγόραζε τυρόπιτα, παραδοσιακά αμυγδαλωτά και παγωτό. Η Μελίνα 
διάλεγε συνήθως γεύση φράουλα. Ο Γιάννης έπαιρνε πάντα παγωτό 
σοκολάτα. 
Όλο το απόγευμα έπαιζαν ώρες ατελείωτες με τα ξαδέλφια τους και 
τα παιδιά της γειτονιάς κρυφτό και ποδόσφαιρο. Το βράδυ έκαναν 
βόλτα στην παραλία και κοίταζαν τον φάρο που φώτιζε το λιμανάκι.

Διακοπές στην 
Άνδρο

102
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Λεξιλόγιο

αξέχαστος, αξέχαστη, αξέχαστο
το καβούρι, το καβουράκι
τα αμυγδαλωτά (παραδοσιακά γλυκά)
ατελείωτος, ατελείωτη, ατελείωτο
πολύχρωμος, -η, -ο
κοιτάζω, κοίταξα, θα κοιτάξω
φωτίζω, φώτισα, θα φωτίσω
    
 

το κυνηγητό
το ποδόσφαιρο
ο φάρος
το λιμάνι, το λιμανάκι 
ο βράχος, το βραχάκι

1. Πού έκαναν διακοπές ο Γιάννης και η Μελίνα;

2. Ποιος πότιζε τον κήπο;

3. Πότε έκαναν ο Γιάννης και η Μελίνα μπάνιο στη θάλασσα;

4. Τι αγόραζε ο παππούς στα παιδιά;

5.  Ποιο ήταν το αγαπημένο παγωτό του Γιάννη;

6. Τι έκαναν τα παιδιά το απόγευμα;

7. Τι έκαναν το βράδυ ο Γιάννης και η Μελίνα;

    

Ερωτήσεις 

103



γυ ρί ζω

γύ ρι ζα
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εγώ 
εσύ 
αυτός
αυτή 
αυτό

εμείς
εσείς
αυτοί
αυτές
αυτά

εγώ 
εσύ 
αυτός
αυτή 
αυτό

εμείς
εσείς
αυτοί     
αυτές
αυτά

γυρίζω
γυρίζεις

γυρίζει

γυρίζουμε
γυρίζετε

γυρίζουν

γύριζα
γύριζες

γύριζε

γυρίζαμε
γυρίζατε

γύριζαν

τα ρήματα σε -ω στον παρατατικό τονίζονται πάντα 
στην τρίτη συλλαβή από το τέλος.

Παρατηρούμε τον τονισμό

τώρα πριν    

πριν από λίγο
χθες
προχθές
την περασμένη εβδομάδα
τον περασμένο μήνα 
πέρυσι
πρόπερσι

συνέχεια / για πολλές φορές

Προσέχουμε!
We pay attention!

αλλά 

   3   2   1

α γο ρά ζω α γό ρα ζα

   3    2   1

αλλά  

   3   2   1

   γυ ρί ζω    γύ ρι ζα
   3   2   1
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 δια – βά – ζω            διά – βα – ζαδιαβάζω 

καθαρίζω  

αρχίζω 

μαζεύω 

στολίζω 

δουλεύω

αγοράζω

βουρτσίζω

χτενίζω

1. Χωρίζουμε τα ρήματα σε συλλαβές και τα μεταφέρουμε 
  στον παρατατικό όπως στο παράδειγμα.
   Following the example we break the verbs into syllables and transfer 

   them to past continuous.
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εγώ 
εσύ 
αυτός
αυτή 
αυτό

εμείς
εσείς
αυτοί
αυτές
αυτά

εγώ 
εσύ 
αυτός
αυτή 
αυτό

εμείς
εσείς
αυτοί
αυτές
αυτά

παίζω
παίζεις

παίζει

παίζουμε
παίζετε

παίζουν

έπαιζα
έπαιζες

έπαιζε

παίζαμε
παίζατε

έπαιζαν

παίζω αλλά έπαιζα αλλά 

  

3   2    1      2   1    3    2    1     

 

3  2   1     

έ παι ζα παί ζα με

Προσέχουμε!
We pay attention!

τώρα πριν    

πριν από λίγο
χθες
προχθές
την περασμένη εβδομάδα
τον περασμένο μήνα 
πέρυσι
πρόπερσι

συνέχεια / για πολλές φορές

Όταν το ρήμα μας στον ενεστώτα έχει μόνο δύο συλλαβές 
παίρνει στον παρατατικό αύξηση ε- όπου χρειάζεται για
να τονιστεί η τρίτη συλλαβή από το τέλος.
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τρέχω  τρέ – χω              έ – τρε – χα

σφίγγω  

ψάχνω 

φτάνω 

λάμπω 

κόβω

βλέπω 

πίνω

παίζω  

107

2. Χωρίζουμε τα ρήματα σε συλλαβές και τα μεταφέρουμε 
   στον παρατατικό όπως στο παράδειγμα.
    Following the example we break the verbs into syllables and 

    transfer them to past continuous.
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3. Κλίνουμε τα παρακάτω ρήματα στο «τώρα» (ενεστώτα) και 
   στο «χθες για πολλή ώρα» (παρατατικό).
    We conjugate the following verbs in present and past continuous.

τώρα πριν 
συνέχεια/για πολλέςφορές

εγώ 

εσύ

εσύ

εγώ 

εγώ 

εγώ 

αγοράζω

ψήνω

αγόραζα

έψηνα
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4. Μεταφέρουμε τα παρακάτω ρήματα στον πληθυντικό.
    We transfer the following verbs to plural.

 (εμείς) πέφταμε(εγώ) έπεφτα

θύμωνα  

κοίταζες

έκοβε 

ψάρευε 

πρόσεχα 

έφτιαχνες

καθάριζα

μύριζε

έτρεχα

109
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5. Βάζουμε σε κύκλο τον σωστό τύπο του ρήματος και 
   συμπληρώνουμε τα κενά.
    We circle the correct form of the verb and fill in the blanks.

1. Χθες ο κηπουρός          πότιζε          τα λουλούδια.

    α) πότιζα  β) πότιζαν γ) πότιζε

2. Την περασμένη Κυριακή εγώ                           το δωμάτιό μου.

       α) έβαφες  β) βάφαμε  γ) έβαφα

3. Τα ξαδέλφια μου προχθές όλη μέρα                           με τα   

   παιχνίδια τους.

            α) έπαιζε    β) έπαιζαν  γ) παίζατε

4. Χθες η μαμά και εγώ                 για  μπλε παπούτσια όλη μέρα.

       α) έψαχνα β) έψαχναν  γ) ψάχναμε

5. Η Μελίνα το περασμένο Σάββατο                          με τις φίλες    

   της στο χορό του σχολείου.

        α) χόρευε  β) χόρευες  γ) χορεύατε

6. Χθες το βράδυ δεν είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι και

                              συνέχεια κεριά. 

     α) ανάβαμε  β) ανάβατε   γ) άναβαν

7. Τον περασμένο μήνα  η Κατερίνα                         τα λουλούδια    

   της γιαγιάς της.

                 α) φρόντιζες β) φρόντιζε  γ) φρόντιζα

Διακοπές στην 
Άνδρο



111111

6. Διαβάζουμε και αντιστοιχίζουμε.
    We read ana connect.

7. Γράφουμε το σωστό τύπο της προσωπικής αντωνυμίας.
   We write the correct form of the personal pronoun.

Οι γιατροί     έτρεχαν στο πάρκο.

Εγώ       αγοράζαμε σοκολάτες.

Εσύ       έπαιζε μπάλα.

Εμείς      εξέταζαν τον άρρωστο.

Εσείς      καθάριζες μήλα.

Ο Νίκος      έκοβα λουλούδια.

Η γιαγιά      στολίζατε την αίθουσα.

Τα παιδιά      έφτιαχνε λουκουμάδες.

εμείς                         κρυώναμε 

έγραφε 

έτρεχα 

χόρευαν  

ζωγραφίζατε 

άνοιγες
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- Γιάννη, πέρισυ                         (παίζω) συχνά ποδόσφαιρο;

- Όχι,                       (παίζω) μόνο κάθε Κυριακή απόγευμα.

Πριν δύο ημέρες δεν                            (νιώθω) καλά. 

Ήμουν άρρωστος.

Εμείς                              (κάνω) μπάνιο στη θάλασσα κάθε

μέρα πέρσι το καλοκαίρι. 

Όταν το σχολείο                           (τελειώνω), η Μελίνα 

                       (τρέχω) στο σπίτι.

Όταν ο μπαμπάς                           (ανάβω) το τζάκι, εγώ και 

η αδελφή μου                           (ψήνω) κάστανα.

Το καλοκαίρι η Μελίνα                     (κόβω) λουλούδια 

από τον κήπο της γιαγιάς.

Χθες το απόγευμα τα παιδιά                         (γράφω)

ένα ποίημα στα ελληνικά.

  

έπαιζες

έπαιζα

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8. Μεταφέρουμε τα ρήματα στον παρατατικό.
    We transfer the following verbs to past continuous.

Διακοπές στην 
Άνδρο
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9. Βάζουμε σε κύκλο τον σωστό χρόνο του ρήματος 
   και συμπληρώνουμε τα κενά.
    We circle the correct tense of the verb and fill in the blanks.

1. Ο Γιώργος και η Κατερίνα προχθές                             

  το σπίτι τους για το πάρτυ. 

 α) ετοίμαζαν  β) ετοιμάζουν  γ) θα ετοιμάζουν

2. Εμείς πέρισυ το καλοκαίρι                           από νησί σε νησί.

 α) ταξιδεύουμε  β) θα ταξιδεύουμε  γ) ταξιδεύαμε

3. Τον περασμένο Νοέμβριο τα παιδιά                       γαλοπούλες.

 α) ζωγραφίζουν   β) ζωγράφιζαν  γ) θα ζωγραφίσουν

4. Την περασμένη Τετάρτη η γιαγιά                          κουλουράκια.

 α) θα φτιάχνει    β) φτιάχνει         γ) έφτιαχνε 

5. Πρόπερσι ο μπαμπάς και ο θείος μου                               μαζί.

 α) δούλευαν  β) δουλεύουν      γ) θα δουλεύουν

6. Όταν ήμουν παιδί                   διακοπές στην Ελλάδα κάθε

    καλοκαίρι.

 α) κάνω      β) έκανα     γ) θα κάνω

7. Εσείς τι ώρα                                το σχολείο πέρισυ;

 α) τελειώνατε  β) τελειώνετε  γ) θα τελειώνετε

8. Το περασμένο καλοκαίρι ο Γιάννης και η Μελίνα                    

   τον φάρο κάθε βράδυ. 

       α) κοιτάζουν     β) θα κοιτάζουν  γ) κοίταζαν

ετοίμαζαν
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Διακοπές στην 
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Ακούμε και μιλάμε.
We listen and speak.

Γιάννης: 

Μελίνα:  

Γιάννης: 

Μελίνα: 
Γιάννης: 

Μελίνα: 

Μελίνα, θυμάσαι τι κάναμε εδώ; Παίζαμε στην άμμο και 
κοιτάζαμε τον κύριο Μανόλη που ετοίμαζε τα δίχτυα για 
το βραδινό ψάρεμα. 
Θυμάμαι! Τι ωραία που ήταν! Κάποια μέρα θα μπορούμε να 
ψαρεύουμε κι εμείς! Τι άλλες φωτογραφίες έχεις;
Κοίταξε αυτήν εδώ. Δείχνει το φάρο στην άκρη του 
βράχου και την γαλαζοπράσινη θάλασσα. 
Ναι, και στο βάθος φαίνεται το εκκλησάκι.
Πόσο μου αρέσει αυτή η φωτογραφία! Θυμάμαι που 
το βράδυ ο φάρος φώτιζε τη θάλασσα και το λιμανάκι. 
Κι εμένα μου αρέσει πολύ. Θα ζωγραφίσω αυτή την 
εικόνα και θα την δείξω στη δασκάλα μου στο σχολείο.

Ο Γιάννης και η Μελίνα κοιτάζουν τις φωτογραφίες από 
τις καλοκαιρινές διακοπές και συζητούν.
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γαλαζοπράσινος, -η, -ο 
τα δίχτυα 
το βάθος                    
το εκκλησάκι
η άκρη
βραδινός, -ή, -ό

το ψάρεμα
θυμάμαι, θυμήθηκα, θα θυμηθώ
δείχνω, έδειξα, θα δείξω
ετοιμάζω, ετοίμασα, θα ετοιμάσω
ψαρεύω, ψάρεψα, θα ψαρέψω

1. Τι έκανε ο φάρος τη νύχτα;
Α. Φώτιζε τη σκιά των δένδρων.
Β. Φώτιζε τον κύριο Μανόλη.
Γ. Φώτιζε τη θάλασσα και το λιμανάκι.

2. Τι θέλει να κάνει η Μελίνα κάποια μέρα;
Α. Θέλει να μπορεί να ψαρεύει.
Β. Θέλει να μπορεί να κολυμπάει.
Γ. Θέλει να μπορεί κάνει μακροβούτια.

3. Στη φωτογραφία ο φάρος φαίνεται
Α. μέσα στη θάλασσα
Β. στην άκρη του βράχου
Γ. στην παραλία

4. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή;
Α. Ο κύριος Μανόλης ψάρευε το πρωί.
Β. Ο Γιάννης και η Μελίνα πέρασαν υπέροχες διακοπές.
Γ. Ο Γιάννης και η Μελίνα έπαιζαν στην άμμο.

      

1. Βάζουμε σε κύκλο το σωστό.
   We circle the correct answer.
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2. Μεταφέρουμε την παράγραφο στον παρατατικό.
    We transfer the following paragraph in past continuous.

Σήμερα είναι τα γενέθλια του παππού. Κλείνει τα 80 χρόνια. Όλοι 
στο σπίτι δουλεύουμε χαρούμενα και γρήγορα. Ετοιμάζουμε 
μια μικρή οικογενειακή γιορτή. Η μαμά στην κουζίνα ψήνει το 
αγαπημένο του γλυκό. Ο μπαμπάς κόβει το κρέας και ανοίγει 
τα μπουκάλια με τα αναψυκτικά και το κρασί. Ο αδελφός μου 
τυλίγει ένα δώρο για τον παππού. Εγώ στρώνω το τραπέζι για το 
φαγητό. Η γιαγιά κοιτάζει το άλμπουμ με τις φωτογραφίες του 
παππού όταν ήταν νέος.

Χθες ήταν τα γενέθλια του παππού. Έκλεινε τα 80 χρόνια. 

Όλοι στο σπίτι       
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We pay attention!
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συνέχεια/για πολλές φορές

συνέχεια/για πολλές φορές

τώρα

χθες/ πριν

μετά

- Τι ώρα είναι;  
- Η ώρα είναι πέντε το απόγευμα.
- Τι κάνουν ο Κυριάκος και η Σοφία;
- Ο Κυριάκος παίζει κιθάρα. Η Σοφία τραγουδάει.
Όταν ο Κυριάκος παίζει κιθάρα, η Σοφία τραγουδάει.

- Τι έκαναν ο Κυριάκος και η Σοφία χθες στις 11 το πρωί; 
- Ο Κυριάκος έπαιζε ποδόσφαιρο. Η Σοφία ζωγράφιζε.
Ενώ ο Κυριάκος έπαιζε ποδόσφαιρο, η Σοφία ζωγράφιζε.

- Τι θα κάνουν ο Κυριάκος και η Σοφία αύριο το βράδυ;
- Ο Κυριάκος θα διαβάζει. Η Σοφία θα ακούει μουσική.
Την ώρα που ο Κυριάκος θα διαβάζει, η Σοφία θα ακούει μουσική.
Καθώς ο Κυριάκος θα διαβάζει, η Σοφία θα ακούει μουσική.

Όταν 

Ενώ 

Την ώρα που 

Καθώς 

Παρατηρούμε τις 
λέξεις στην αρχή 
των προτάσεων
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3. Βάζουμε τα ρήματα στο σωστό χρόνο.
   We put the verbs in the correct tense.

1. Όταν ήμουν παιδί    έπεφτα              (πέφτω) συνέχεια.

2. Αύριο, ενώ εσύ                           (ανακατεύω) τη ζάχαρη με το 

   βούτυρο, η Ελένη                            (σπάζω) τα αυγά.

3. Πέρυσι, όταν ο θείος μου                           (δουλεύω) στη    

   Θεσσαλονίκη, εμείς                        (ταξιδεύω) εκεί πολύ συχνά.

4. Όταν χιονίζει, ο Νίκος                          (φτιάχνω) χιονάνθρωπο.

5. Όταν ο Γιάννης και η Μελίνα είναι στην Άνδρο, ο παππούς τους                          

                          (αγοράζω) αμυγδαλωτά.

6. Χθες το βράδυ, την ώρα που ο μπαμπάς                      (βλέπω) 

   τα νέα στην τηλεόραση, τα παιδιά                   (κάνω) ησυχία.
 

7. Όταν ο καιρός είναι καλός, η Νίκη                  (κάνω) ποδήλατο.

8. Προχθές το βράδυ, όταν εμείς                      (παίζω) μονόπολι, 

   ο μπαμπάς                      (διαβάζω) την εφημερίδα του.

9. Την ώρα που τα παιδιά στην τάξη άκουγαν το δάσκαλο, 

   ο Ανδρέας                          (ζωγραφίζω) στο τετράδιό του.
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4. Μεταφέρουμε τις προτάσεις στο παρελθόν.
    We transfer the sentences in the past.

1. Όταν μένω μόνη στο σπίτι, κλειδώνω την πόρτα. (τώρα)

   Όταν έμενα μόνη στο σπίτι, κλείδωνα την πόρτα. (πριν/ 

   συνέχεια)

2. Όταν η γιαγιά μαγειρεύει, το σπίτι μοσχομυρίζει.

3. Κάθε φορά που πηγαίνω βόλτα στην παραλία, βλέπω τον φάρο.

4. Όταν παίζω πιάνο, νιώθω πολύ όμορφα.

5. Την ώρα που εσύ διαβάζεις, αυτοί κάνουν ησυχία.

6. Ενώ η Μελίνα χορεύει στη γιορτή του σχολείου, ο μπαμπάς
   και η μαμά βγάζουν φωτογραφίες.

7. Όταν ο ουρανός γεμίζει γκρίζα σύννεφα, περιμένουμε βροχή.

8. Όταν αγοράζουμε φρούτα, διαλέγουμε τα πιο φρέσκα. 

9. Ψωνίζετε καινούριες τσάντες όταν αρχίζουν τα σχολεία;
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Μεσ’ του Αιγαίου τα νησιά
 
Μεσ’ του Αιγαίου
πρόβαλε να ‘ρθεις
μεσ’ του Αιγαίου τα νησιά
Μεσ’ του Αιγαίου τα νησιά αγγέλοι φτερουγίζουν
 
Και μέσα στο (  )
και μέσα στο φτερούγισμα
και μέσα στο φτερούγισμα τριαντάφυλλα 
σκορπίζουν
 
Αιγαίο μου γα…
βοήθα Παναγιά μου
Αιγαίο μου γαλήνεψε
Αιγαίο μου γαλήνεψε τα γαλανά νερά σου
 
Να ‘ρθουνε τα ξε…
πρόβαλλε να δεις
να ‘ρθουνε τα ξενάκια σου
Να ‘ρθουνε τα ξε…
να ‘ρθουνε τα ξενάκια σου στα ποθητά νησιά σου
 
ροδόσταμο να…
ροδόσταμο να γίνουμε
ροδόσταμο να γίνουνε Αιγαίο τα νερά σου
 
 
                                   Αιμιλία Χατζηδάκη

Ακούμε και τραγουδάμε.
We listen and sing along.




