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Επανάληψη. Την προηγούμενη φορά… 
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ  

 

Διάλογος 1 

Η Φατιμά πηγαίνει στο σπίτι της Άννας.  

Άννα:   Γεια σου, Φατιμά! Έλα μέσα, πέρασε. 

Φατιμά:  Γεια σου, Άννα! Πώς είσαι; 

Άννα:   Είμαι μια χαρά, ευχαριστώ. Εσύ; 

Φατιμά:  Είμαι καλά, ευχαριστώ. Τι κάνεις; 

Άννα:   Βλέπω κι εγώ φωτογραφίες με την οικογένειά μου. Θέλεις να δεις; 

Φατιμά:  Ναι, βέβαια, δείξε μου. 

Άννα:   Θέλεις πρώτα κάτι να πιεις; Ένα καφέ; 

Φατιμά:  Ναι, ευχαριστώ. 

………………… 

Άννα:  Αυτή η φωτογραφία είναι όταν ήμουν μικρή. Εδώ είμαι εγώ με τους 

γονείς μου, τον μπαμπά μου και τη μαμά μου. 

Φατιμά:  Πώς τους λένε;  

Άννα:  Τη μητέρα μου τη λένε Σόνια και τον πατέρα μου τον λένε 

Αλμπέρτο. Και εδώ είναι τα αδέλφια μου. Την αδελφή μου τη λένε 

Κλάρα και τον αδελφό μου τον λένε Σαμουέλ. 

Φατιμά:  Αυτοί εδώ ποιοι είναι; 

Άννα:  Αυτά είναι τα αδέρφια του πατέρα μου και τα παιδιά τους. Αυτός 

είναι ο θείος μου. Τον λένε Αλεχάντρο. Αυτή είναι η θεία μου, η 

Μάγια. Και αυτά είναι τα ξαδέλφια μου, ο ξάδελφός μου και η 

ξαδέλφη μου. 

Φατιμά:  Και δίπλα, στην άλλη φωτογραφία; Ποιοι είναι; 

Άννα:  Αυτός είναι ο παππούς μου, όταν ήταν νέος. Τον λένε Βαλέριο. Και 

αυτή είναι η γιαγιά μου, η Άνναμπελ.  
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Φατιμά:  Τι όμορφη οικογένεια! Πού είναι όλοι αυτοί; 

Άννα:  Ευχαριστώ! Η οικογένειά μου είναι στην Ισπανία, αλλά τα ξαδέρφια 

μου μένουν στην Αγγλία.  

 

Ερωτήσεις: 

1. Πώς λένε τη μητέρα της Άννας; 

2. Πώς λένε τον πατέρα της Άννας; 

3. Πώς λένε τον αδελφό της Άννας; 

4. Πώς λένε την αδελφή της Άννας; 

5. Πού μένει η οικογένεια της Άννας; 

 

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a19


   

Support material for podcast episode A.19_Dialogues 7-The family Part 2 
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a19 

4 
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Πώς σε λένε; Με λένε… 

 

 

- Πώς σε λένε; - Ποιος είναι αυτός; 

- Με λένε Μελίκα. - Αυτός είναι ο αδελφός μου. 

 - Πώς τον λένε; 

 - Τον λένε Αράς. 

 

 

 

Εγώ είμαι ο Πέτρος. Με λένε Πέτρο. 

 

εγώ → με 

εσύ → σε 

αυτός → τον 

αυτή → τη(ν) 

αυτό → το 

εμείς → μας 

εσείς → σας 

αυτοί → τους 

αυτές → τις 

αυτά → τα 
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- Πώς σε λένε; - Με λένε Πέτρο. 

(Εγώ είμαι ο Πέτρος) 

 Σε λένε Μαχίρα. 

(Εσύ είσαι η Μαχίρα) 

- Πώς τον λένε; - Τον λένε Αλέξη. 

(Αυτός είναι ο Αλέξης) 

- Πώς τη λένε; - Τη λένε Βάσια. 

(Αυτή είναι η Βάσια) 

- Πώς το λένε (στα ελληνικά); - Το λένε βιβλίο. 

(Αυτό είναι το βιβλίο) 

- Πώς σας λένε; - Μας λένε Άρη και Γιολάντα. 

(Εμείς είμαστε ο Άρης και η Γιολάντα) 

 Σας λένε Βαγγέλη και Αλίνα. 

(Εσείς είστε ο Βαγγέλης και η Αλίνα) 

- Πώς τους λένε; - Τους λένε Άχμεντ και Λάμπρο. 

(Αυτοί είναι ο Άχμεντ και ο Λάμπρος) 

- Πώς τις λένε; - Τις λένε Γεωργία και Πέρβιν. 

(Αυτές είναι η Γεωργία και η Πέρβιν) 

- Πώς τα λένε (στα ελληνικά); - Τα λένε τετράδια. 

(Αυτά είναι τα τετράδια). 
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     = ο              = η               = το 

ο μαθητής → τον μαθητή η κόρη → την κόρη το παιδί → το παιδί 

ο πατέρας → τον πατέρα η μητέρα → τη μητέρα το στυλό → το στυλό 

ο αδελφός → τον αδελφό     το γράμμα → το γράμμα 

 

τον -η   τη(ν) -η   το -ι 

   -α    -α    -ο 

   -ο        -μα 

Αυτός είναι ο πατέρας.  Αυτή είναι η μητέρα.  Αυτό είναι το παιδί. 

Τον πατέρα τον λένε Γιάννη.  Τη μητέρα τη λένε Μαρία. Το παιδί το λένε Βαγγέλη. 

Βλέπω τον πατέρα.    Βλέπω τη μητέρα.  Βλέπω το παιδί.  
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Ο Άρης παρουσιάζει την οικογένειά του 

 

Με λένε Άρη. Αυτή είναι η οικογένειά μου.  

Έχω δύο αδέλφια, μια αδελφή και έναν αδελφό. Την αδελφή μου τη λένε Μαρίνα και τον 

αδελφό μου τον λένε Δημήτρη. Τη μαμά μου τη λένε Γεωργία και τον μπαμπά μου τον 

λένε Αλέξανδρο. 

Τον παππού μου τον λένε Γιάννη και τη γιαγιά μου τη λένε Μαρία. Έχω ένα θείο, τον 

Βασίλη, και μία θεία, την Άννα. Αυτοί έχουν δύο παιδιά. Τα παιδιά τους είναι τα ξαδέρφια 

μου. Τον ξάδερφό μου τον λένε Κώστα και την ξαδέρφη μου τη λένε Ελένη.   

Αγαπώ πολύ την οικογένειά μου! 

[δημιουργία πρωτότυπου υλικού: Νίκος Τσουκαλάς] 
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