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1. Το άρθρο (the – a/an)
Στα αγγλικά υπάρχει το οριστικό άρθρο the και το αόριστο άρθρο a/an, τα 

οποία παραμένουν ίδια και στα τρία γένη. 
Το οριστικό άρθρο the είναι το ίδιο τόσο στον ενικό όσο και στον πληθυ-

ντικό αριθμό και αντιστοιχεί στο ελληνικό οριστικό άρθρο ο, η , το – οι, οι, τα. 
The sky is blue. = Ο ουρανός είναι μπλε.
The hotel is expensive. = Το ξενοδοχείο είναι ακριβό.
I like the sunglasses with the flowers. = Μου αρέσουν τα γυαλιά ηλίου με 
τα λουλούδια.
Η χρήση του είναι ίδια με τα ελληνικά, δηλαδή χρησιμοποιείται όταν μιλάμε 

για κάτι συγκεκριμένο (the book = το βιβλίο) ή όταν αναφερόμαστε σε κάτι μο-
ναδικό (the Earth = η Γη). Αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι ότι, όταν 
το ουσιαστικό που ακολουθεί το άρθρο ξεκινάει με φωνήεν, τότε το άρθρο the 
προφέρεται ði και όχι ðe.

Το αόριστο άρθρο a/an χρησιμοποιείται μόνο στον ενικό αριθμό και αντι-
στοιχεί στο ελληνικό ένας, μια, ένα. Όταν η λέξη που ακολουθεί ξεκινάει με 
ήχο συμφώνου τότε χρησιμοποιούμε το a (a book), ενώ όταν η λέξη που 
ακολουθεί ξεκινάει με ήχο φωνήεντος  τότε χρησιμοποιούμε το an (an apple). 
Το an χρησιμοποιείται και μπροστά από λέξεις που ξεκινούν από h όταν αυτό 
δεν ακούγεται, π.χ. an hour/’aʊər/ αλλά a house/‘haus/. Το ίδιο συμβαίνει 
και με άλλα γράμματα τα οποία ακούγονται πότε ως φωνήεντα και πότε ως 
σύμφωνα, π.χ. an egg αλλά a European country, an umbrella αλλά a unit.

2. Το ουσιαστικό (noun)
Στα αγγλικά το γραμματικό γένος των ουσιαστικών δε διαφοροποιείται από 

το φυσικό τους γένος και δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε από το άρθρο 
αφού αυτό παραμένει ίδιο σε όλα τα γένη.

the pilot (αρσ.)
the woman (θηλ.)
the book (ουδ.)

Για να σχηματίσουμε τον πληθυντικό αριθμό προσθέτουμε την κατάληξη -s 
στο ουσιαστικό, π.χ. book – books.

Υπάρχουν οι εξής εξαιρέσεις:
	στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -o, -s, -x, -z, -ch or -sh, προσθέτουμε 

την κατάληξη -es, π.χ. box – boxes, potato – potatoes 
	στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο + y αφαιρούμε το -y και προ-

σθέτουμε την κατάληξη -ies, π.χ. baby – babies αλλά boy – boys

Συνοπτική γραμματική της αγγλικής γλώσσας
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	στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -f ή -fe αφαιρούμε το -f ή -fe και προσθέ-
τουμε την κατάληξη -ves, π.χ. half – halves, life – lives.
Εξαιρούνται οι λέξεις roof, proof, belief, chief, gulf, cliff, reef και safe που 
έχουν πληθυντικό σε -s.
Τέλος, υπάρχουν και ανώμαλα ουσιαστικά, τα πιο συνηθισμένα από τα 

οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ενικός Πληθυντικός

man (άντρας)
woman (γυναίκα)

child (παιδί)
foot (πόδι)

tooth (δόντι)
mouse (ποντίκι)

men
women
children

feet
teeth
mice

Οι πτώσεις (cases)
Στα αγγλικά υπάρχουν τρεις πτώσεις: η ονομαστική (nominative) που 

χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε στο υποκείμενο της πρότασης, η γενική 
(genitive) που δηλώνει σε ποιον ανήκει κάτι και η αιτιατική (accusative) που 
χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε στο αντικείμενο της πρότασης ή μετά 
από προθέσεις. Η ονομαστική και η αιτιατική έχουν την ίδια μορφή, ενώ η 
γενική σχηματίζεται συνήθως με τη χρήση της πρόθεσης of (για άψυχα) ή με 
την προσθήκη -’s (για έμψυχα).

The house is big. (nominative)
I bought a house. (accusative)
The garden of the house. (genitive)
The girl’s hair is long. (genitive)

3. Οι αντωνυμίες (pronouns)
Οι αντωνυμίες χρησιμοποιούνται στη θέση ουσιαστικού. Οι πιο συνηθι-

σμένες αντωνυμίες είναι οι προσωπικές, οι κτητικές, οι δεικτικές, οι αόριστες, 
οι αναφορικές και οι αυτοπαθείς και παρουσιάζονται συνοπτικά στους πα-
ρακάτω πίνακες. 

προσωπικές αντωνυμίες = personal pronouns
ονομαστική = nominative

I = εγώ
you = εσύ
he = αυτός
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she = αυτή
it = αυτό
we = εμείς
you = εσείς
they = αυτοί,-ές,-ά

αιτιατική = accusative
me = εμένα 
Talk to me. = Μίλα μου. (: μίλα σε εμένα.)
you = εσένα 
I gave you my wallet. = Σου έδωσα το πορτοφόλι μου. (: το έδωσα σε εσένα)
him = αυτόν
I told him that I ’ll be late. = Του είπα ότι θα αργήσω. (: είπα σε αυτόν)
her = αυτήν 
I saw her in the shop. = Την είδα στο μαγαζί. (: είδα αυτήν)
it = αυτό
I bought it yesterday. = Το αγόρασα χθες. (: αγόρασα αυτό)
us = εμάς
The police officer helped us. = Ο αστυνομικός μάς βοήθησε. (: βοήθησε εμάς) 
you = εσάς
We will meet you later. = Θα σας συναντήσουμε (εσάς) αργότερα.
them = αυτούς,-ές,-ά
I answered for them = Απάντησα εγώ γι’ αυτούς.

κτητικές αντωνυμίες = possessive pronouns*
mine = δικός, -ή, -ό μου
This car is mine. = Αυτό το αυτοκίνητο είναι δικό μου.
yours = δικός, -ή, -ό σου
Is it yours? = Είναι δικό σου;
his = δικός, -ή, -ό του
The cocktail is his. = Το κοκτέιλ είναι δικό του.
hers = δικός, -ή, -ό της
This ticket is hers. = Αυτό το εισιτήριο είναι δικό της.
ours = δικός, -ή, -ό μας
I like their garden. Ours is better. = Μ’ αρέσει ο κήπος τους. Ο δικός μας 
είναι καλύτερος.
*  Δε θα πρέπει να συγχέουμε τις κτητικές αντωνυμίες με τα κτητικά επίθετα, τα οποία μπαίνουν 

πριν από το ουσιαστικό, π.χ. This is my book αλλά This book is mine.
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yours = δικός, -ή, -ό σας
The fault is yours. = Το φταίξιμο είναι δικό σας.
theirs = δικός, -ή, -ό τους
The house is theirs. = Το σπίτι είναι δικό τους.

κτητικά επίθετα = possessive adjectives
my = (δικός, -ή, -ό) μου
My son is 14 years old. = Ο γιος μου είναι δεκατεσσάρων χρονών.
your = (δικός, -ή, -ό) σου
Where is your bag? = Πού είναι η τσάντα σου;
his = (δικός, -ή, -ό) του
He forgot his sunglasses. = Ξέχασε τα γυαλιά ηλίου του.
her = (δικός, -ή, -ό) της
Her reservation was cancelled. = Η κράτησή της ακυρώθηκε.
its = (δικός, -ή, -ό) του (ουδέτερο)
Its window is broken. = Το παράθυρό του είναι σπασμένο.
our = (δικός, -ή, -ό) μας
We bought our tickets yesterday. = Αγοράσαμε τα εισιτήριά μας χθες.
your = (δικός, -ή, -ό) σας
Don’t forget your passports. = Μην ξεχάσετε τα διαβατήριά σας.
their = (δικός, -ή, -ό) τους
Their behaviour was perfect. = Η συμπεριφορά τους ήταν καταπληκτική.

δεικτικές αντωνυμίες = demonstrative pronouns*
ενικός
this = (αυτός, αυτή, αυτό)
όταν αναφερόμαστε σε κάτι που βρίσκεται κοντά (here)
This is an interesting book. = Αυτό (εδώ) είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο.
that = (εκείνος, εκείνη, εκείνο)
όταν αναφερόμαστε σε κάτι που βρίσκεται μακριά (there)
That is an unusual building. = Εκείνo (εκεί) είναι ένα ασυνήθιστο κτίριο.

πληθυντικός
these = (αυτοί, αυτές, αυτά)
These are my new shoes. = Αυτά (εδώ) είναι τα καινούρια μου παπούτσια.
those = (εκείνοι, εκείνες, εκείνα)
Those are your shoes. = Εκείνα (εκεί) είναι τα παπούτσια σου.

*  Δε θα πρέπει να συγχέουμε τις δεικτικές αντωνυμίες με τα δεικτικά επίθετα, τα οποία μπαίνουν 
πριν από το ουσιαστικό.
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δεικτικά επίθετα = demonstrative adjectives
This card is mine. = Αυτή (εδώ) η κάρτα είναι δική μου.
These boots are mine. = Αυτές οι μπότες είναι δικές μου.
That table is big. = Εκείνο το τραπέζι είναι μεγάλο. 
Those seats are free. = Εκείνες οι θέσεις είναι κενές.

αόριστες αντωνυμίες = indefinite pronouns
(για πρόσωπα) (για πράγματα)
somebody/someone = κάποιος, -α something = κάτι
anybody/anyone = κάποιος, -α anything = κάτι
nobody/no one = κανένας (κανείς), καμία nothing = τίποτα
everybody/everyone = όλοι,-ες everything = όλα

Οι αντωνυμίες somebody/someone και something χρησιμοποιούνται σε 
καταφατικές προτάσεις, ενώ οι αντωνυμίες anybody/anyone και anything 
χρησιμοποιούνται σε ερωτηματικές και αρνητικές προτάσεις. Οι αντωνυμίες 
nobody/no one και nothing έχουν αρνητική έννοια αλλά συντάσσονται με 
ρήμα σε καταφατική μορφή.

Someone is outside. = Κάποιος είναι έξω.
I bought something. =Αγόρασα κάτι.
Is anyone outside? = Είναι κάποιος έξω;
Did you buy anything? = Αγόρασες τίποτα;
Nobody is outside. = Κανείς δεν είναι έξω.
I bought nothing. = Δεν αγόρασα τίποτα.

αναφορικές αντωνυμίες = relative pronouns
who = ο οποίος, η οποία (για πρόσωπα) - που
The person who phoned me is my teacher. = Αυτός που με πήρε τηλέφωνο 
είναι ο δάσκαλός μου.
whom = στον οποίο, στην οποία (για πρόσωπα)
The person whom I phoned last night is my sister. = Το άτομο στο οποίο 
τηλεφώνησα χθες βράδυ είναι η αδερφή μου.
which = το οποίο (για πράγματα) - που
The car which was stolen was blue. = Το αυτοκίνητο που κλάπηκε ήταν μπλε.
whose = του οποίου, της οποίας, του οποίου (δηλώνει κτήση)
The student whose phone rang was punished. = Ο μαθητής του οποίου το 
τηλέφωνο χτύπησε τιμωρήθηκε.
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I always brush my teeth after meals. = Πάντα πλένω τα δόντια μου μετά 
τα γεύματα.
The train leaves at 6. = Το τρένο φεύγει στις 6. 

to speak to go to study
I speak go study
you speak go study
he
she speaks goes studies
it
we speak go study
you speak go study
they speak go study

Όπως παρατηρούμε, μόνο στο τρίτο πρόσωπο ενικού προστίθεται η κατά-
ληξη -s η οποία γίνεται -es στις περιπτώσεις των ρημάτων που τελειώνουν -o, 
-sh, -ch, -ss, -x και -z π.χ. Ι go→he goes, we watch→she watches, και -ies στα 
ρήματα που λήγουν σε σύμφωνο + -y π.χ. study→he studies αλλά play→plays.

Η ερώτηση και η άρνηση σχηματίζονται με το βοηθητικό ρήμα do και τα 
ρήματα κλίνονται ως εξής:

Άρνηση Ερώτηση
I don’t (= do not) speak Do I speak?
you don’t speak Do you speak?
he  he
she doesn’t speak Does  she speak?
it  it
we don’t speak Do we speak?
you don’s speak Do you speak?
they don’t speak Do they speak?

Τα ρήματα be και have got
be = είμαι have got = έχω
I am I have got
you are you have got
he/she/it is he/she/it has got
we are we have got
you are you have got
they are they have got
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Τα ρήματα be και have δε σχηματίζουν την άρνηση και την ερώτηση με 
το βοηθητικό ρήμα, απλώς προστίθεται το not ή αλλάζει η σειρά των όρων 
στην πρόταση, π.χ. I am → I am not → Am I?/I have got → I have not got→ 
Have I got?.

Ενεστώτας διαρκείας (Present Continuous)
Ο ενεστώτας διαρκείας αναφέρεται σε κάτι που συμβαίνει στο τρέχον 

παρόν, τη στιγμή που μιλάμε (now = τώρα, right now = ακριβώς τώρα, at the 
moment = αυτή τη στιγμή), προσωρινά αυτή την περίοδο (these days = αυτόν 
τον καιρό, for the time being = προς το παρόν, this week = αυτή τη βδομάδα) 
ή σε κάτι που έχουμε κανονίσει να κάνουμε στο άμεσο μέλλον. 

I am talking on the phone at the moment. = Μιλάω στο τηλέφωνο αυτή 
τη στιγμή.

What time are you leaving tomorrow? = Τι ώρα φεύγεις αύριο;
Σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα be, το οποίο κλίνεται σε όλα τα πρό-

σωπα, και με την κατάληξη -ing στο ρήμα, όπως φαίνεται παρακάτω:
Κατάφαση Άρνηση Ερώτηση
I am playing I’m not playing Am I playing?
you are playing you aren’t playing Are you playing?
he is playing he isn’t playing Is he playing?
she is playing she isn’t playing Is she playing?
it is playing it isn’t playing Is it playing?
we are playing we aren’t playing Are we playing?
you are playing you aren’t playing Are you playing?
they are playing they aren’t playing Are they playing?

Απλός αόριστος (Past Simple)
Ο απλός αόριστος χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε κάτι που συ-

νέβη στο παρελθόν. 
I bought a new car last year. = Αγόρασα ένα καινούριο αυτοκίνητο πέρυσι.
What time did you see him yesterday? = Τι ώρα τον είδες χθες;
Η κατάφαση σχηματίζεται με την προσθήκη της κατάληξης -ed στο θέμα 

του ρήματος, ενώ η άρνηση και η ερώτηση σχηματίζονται με το βοηθητικό 
ρήμα did και το ρήμα σε απλή μορφή (δηλαδή χωρίς καμία κατάληξη) και 
παραμένει ίδια σε όλα τα πρόσωπα. Στα αγγλικά υπάρχουν κάποια ανώμαλα 
ρήματα που σχηματίζουν διαφορετικά τον αόριστο. Αυτά παρουσιάζονται συ-
νοπτικά στον πίνακα των σελίδων 25-26.
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Στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών
At the Tourist Information Centre

Χρήσιμες φράσεις Useful phrases

Ποια είναι τα κυριότερα αξιοθέατα; What are the main places of 
interest?

pça ίne ta ciriótera aksioθéata? ουοτ α δε μεϊν πλεϊσιζ οβ ίντρεστ;
Υπάρχουν οργανωμένες 
περιηγήσεις της πόλης;

Are there any sightseeing tours of 
the town/city?

ipárxun orγanoménes perijίsis tis 
pólis?

α δεε ένι σάιτσίιν τουεζ οβ δε ταουν/
σίτι;

Ποια μέρη θα μου συστήνατε να 
επισκεφθώ;

Which places would you 
recommend I visit?

pça méri θa mu sistίnate na 
episcefθó?

ουιτς πλεϊσιζ ουουντ γιου ρέκεμένντ 
αϊ βίζιτ;

Με ενδιαφέρει (…) I’m interested in (…)
me enðiaféri (…) αϊμ ίντρεστιντ ιν (…)
Υπάρχει περιήγηση και στα 
ελληνικά;

Is there a tour in Greek, too?

ipárçi periίjisi sta eliniká? ιζ δεε εϊ τουε ιν γκρικ, του;
Πού μπορώ να βρω ξεναγό; Where can I find a tour guide?
pu boró na vro ksenaγó? ουεε καν αϊ φαϊνντ εϊ τουε γκαϊντ;

(i)  Παίρνοντας πληροφορίες για τους χώρους 
ενδιαφέροντος

Πληροφορίες για τα αξιοθέατα και για τους τρόπους δια-
σκέδασης μπορεί να βρει κανείς σε Κέντρα Πληροφόρησης Επισκε-
πτών. Παρακάτω δείτε τις κυριότερες ερωτήσεις που μπορείτε να 
κάνετε:

(i)  Finding out about places of interest
Tourists in Greece can learn about their rights and make com-

plaints at local police stations or they can contact the Greek Tour-
ism Organization. Information about places of interest can be 
provided by travel agents, hotel management and tour guides. 

Στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών/At the 
Tourist Information Centre
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1. Tourist Services

Μπορείτε να σημειώσετε τα 
αξιοθέατα στον χάρτη;

Could you mark the places of 
interest on the map?

borίte na simiósete ta aksioθéata 
sto xárti?

κουντ γιου μακ δε πλεϊσιζ οβ ίντρεστ 
ον δε μαπ;

Πώς μπορώ να κλείσω μια 
περιήγηση της πόλης;

How can I book a guided tour of 
the city?

pos boró na klίso mɲa periίjisi tis 
polis?

χαου καν αϊ μπουκ εϊ γκάιντιντ τουε 
οβ δε σίτι;

Υπάρχουν πολιτιστικές/μουσικές 
εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί 
γι’ αυτή τη βδομάδα;

Are there any cultural/musical 
events scheduled for this week?

ipárxun politisticés/musicés ekðilósis 
pu éxun orγanoθí jaftί ti vðomáða?

α δεε ένι κάλτσ(ε)ρελ/μγιούζικλ ιβέντς 
σέντγιουλντ φο δις ουικ;

Θα μπορούσατε να μου συστήσετε 
μια παράσταση που αξίζει να δει 
κανείς;

Could you recommend a 
performance worth seeing?

θa borúsate na mu sistίsete mɲa 
parástasi pu aksίzi na ði kanίs?

κουντ γιου ρέκεμένντ εϊ πεφόμενς 
ουεθ σιιν;

Πώς μπορώ να βρω εισιτήρια για 
την παράσταση (…);

How can I find tickets to the 
performance of (…)?

pos boró na vro isitίria ja tin 
parástasi (…)?

χαου καν αϊ φαϊνντ τίκιτς του δε 
πεφόμενς οβ (…);

Υπάρχουν φεστιβάλ που 
οργανώνονται στην περιοχή;

Are there any festivals organized 
in the area?

ipárxun festivál pu orγanóno(n)de 
stin perioçί?

α δεε ένι φέστιβλς όγκενάιζντ ιν δι 
έεριε;

Πώς μπορώ να πάω στην περιοχή 
με τους χώρους διασκέδασης/στο 
εμπορικό κέντρο;

How can I get to the entertainment 
district/the shopping district?

pos boró na páo stin perioçί me tus 
xórus ðiascéðasis/sto e(m)borikó 
cé(n)dro?

χαου καν αϊ γκετ του δι έντετέινμεντ 
ντίστρικτ/δε σόπιν ντίστρικτ;

neos odigos_ST diorth.indd   75 24/05/2016   2:31 μ.μ.



76 | Στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών/At the Tourist Information Centre

1.
 Υ

πη
ρε

σί
ες

 γ
ια

 τ
ου

ρί
στ

ες

Πού μπορώ να πάω για μια γεύση 
παραδοσιακού φαγητού/μουσικής/
χορού;

Where can I go to have a taste of 
traditional food/music/dance?

pu boró na páo ja mɲa jéfsi 
paraðosiakú fajitú/musicίs/xorú?

ουεε καν αϊ γκεου του χαβ εϊ τεϊστ οβ 
τρεντίσν(ε)λ φουντ/μγιούζικ/ντανς;

Πού μπορώ να βρω το καλύτερο 
(…);

Where can I find the best (…)?

pu boró na vro to kalίtero (…)? ουεε καν αϊ φαϊνντ δε μπεστ;

Βασικό λεξιλόγιο Basic vocabulary

αγορά (η) aγorá market μάκιτ
αξιοθέατο (το) aksioθéato sight/attraction σαϊτ/ετράκσν
εκκλησία (η) eklisía church τσετς
εμπορικό κέντρο (το) shopping district
e(m)borikó cé(n)dro σόπιν ντίστρικτ
ζωολογικός κήπος (το) zoo
zoolojikós cípos ζου
κάστρο (το) kástro castle κάσλ
λούνα παρκ (το) amusement park/funfair
lúna park εμγιούζμεντ πακ/φάνφέε
μνημείο (το) mnimío monument μόνγιουμεντ
μουσείο (το) musío museum μγιουζίεμ
μουσικό γεγονός (το) musical event
musikó jeγonós μγιούζικλ ιβέντ
ναός (ο) naós temple τέμπλ
ορόσημο (το) orósimo landmark λάνντμάκ
παλάτι (το) paláti palace πάλες
παράσταση (η) parástasi performance πεφόμενς
πάρκο (το) párko park πακ
περιήγηση στα αξιοθέατα (η) sightseeing (tour)
periíjisi sta aksioθéata σάιτσίιν τουε
περιοχή με θέατρα, χώρους 
διασκέδασης (η)

entertainment district

perioçí me θéatra, xórus ðiascéðasis έντετέινμεντ ντίστρικτ
πινακοθήκη/γκαλερί (η) art gallery
pinakoθíci/galerí ατ γκάλερι
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πολιτιστικό γεγονός (το) cultural event
politistikó jeγonós κάλτσ(ε)ρελ ιβέντ
πύργος (ο) pírγos tower τάουε
συναυλία (η) sinavlía concert κόνσετ
φεστιβάλ (το) festivál festival φέστιβλ
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Χρήσιμες φράσεις Useful phrases

Θα ήθελα μερικές πληροφορίες 
για τη διαμονή στο (…)

I’d like some information about 
accommodation in (…)

θa íθela mericés pliroforíes ja ti 
ðjamoní sto (…)

αϊντ λαϊκ σαμ ίνφεμέισν εμπάουτ 
εκόμεντέισν ιν (…)

Πού μπορώ να βρω φτηνή 
διαμονή στο (…);

Where can I find cheap 
accommodation in (…)?

pu boró na vro ftiní djamoní sto (…)? ουεε καν αϊ φαϊνντ τσιπ εκόμεντέισν 
ιν (…);

Θα ήθελα να βρω ένα δωμάτιο να 
νοικιάσω στο (…)

I’d like to find a room to let in (…)

θa íθela na vro éna ðomátio na 
nicáso sto (…)

αϊντ λαϊκ του φαϊνντ εϊ ρουμ του λετ 
ιν (…)

Πού είναι η πλησιέστερη τράπεζα/
ανταλλακτήριο συναλλάγματος;

Where is the nearest bank/
exchange bureau, please?

pu íne i plisiésteri trápeza/a(n)
dalaktírio sinaláγmatos?

ουεε ιζ δε νιεεστ μπανκ/ικστσέιντζ 
μπγιούερεου, πλιζ;

(ii) Παίρνοντας πληροφορίες για τη διαμονή
Στα κέντρα εξυπηρέτησης τουριστών ο επισκέπτης μπορεί 
να βρει πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα, τα 

μουσεία και τους χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος, για τη διαμονή 
και τη μετακίνηση στην περιοχή που επισκέπτεται, για το συνάλ-
λαγμα και την τελωνειακή πολιτική, καθώς επίσης και για τον καιρό 
και τις δυνατότητες περίθαλψης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 
περίπτωση ξαφνική ασθένειας ή ατυχήματος. Παράλληλα, οι επι-
σκέπτες μπορούν επίσης να βρουν χάρτες, διαφημιστικά φυλλάδια 
και τουριστικούς οδηγούς, αλλά και να κλείσουν εισιτήρια για θέα-
τρα, εκδηλώσεις, επισκέψεις σε αξιοθέατα και περιηγήσεις.

(ii) Finding out about accommodation
At the tourist police stations and departments, tourists can 

find information about accommodation and services, and they can 
learn their rights and what they can do if they have any complaints 
regarding their stay in Greece. 
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1. Tourist Services

Ποια είναι τα κυριότερα αξιοθέατα 
στο (…);

What are the major attractions 
in (…)?

pça íne ta ciriótera aksioθéata sto 
(…)?

ουοτ α δε μέιτζε ετράκσνζ ιν (…);

Βασικό λεξιλόγιο Basic vocabulary

διαμονή (η) ðjamoní accommodation εκόμεντέισν
ενοικιαζόμενο δωμάτιο (το) room to let
eniciazómeno ðomátio ρουμ του λετ
επισκέπτης (ο) episcéptis guest γκεστ
κατάλυμα που παρέχει 
διανυκτέρευση με πρωινό (το)

B&B (bed and breakfast)

katálima pu paréçi ðianiktérefsi me 
proinó

μπιενμπι (μπεντ ενντ μπρέκφεστ)

ξενοδοχείο (το) ksenoðoçío hotel χεουτέλ
ξενώνας φιλοξενίας νέων (ο) 
ksenónas filoksenίas néon

youth hostel 
 γιουθ χόστλ

The Art Institute of Chicago
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Καλή όρεξη!/Enjoy your meal!

Καλή όρεξη!
Στη Μεγάλη Βρετανία, και κυρίως στο Λονδίνο, μπορεί κανείς 
να βρει πολλά εστιατόρια (restaurants), όπου μπορεί να γευ-

τεί την τοπική κουζίνα, αλλά και ξένες: μεξικάνικη, ινδική, κινέζικη 
κ.ά. 

Στις ΗΠΑ υπάρχει τεράστια ποικιλία εστιατορίων που προσφέ-
ρουν τυπικό αμερικανικό φαγητό (όπως χάμπουργκερ ή θαλασ-
σινά κυρίως στον Νότο), αλλά και διεθνείς κουζίνες: βραζι- 

λιάνικη, μεξικάνικη, κινέζικη, ιταλική. Οι Αμερικανοί δεν αφιερώνουν 
πολύ χρόνο στο φαγητό. Όταν τελειώσουν και το επιδόρπιό τους, 
πληρώνουν και φεύγουν.
Και στις δύο χώρες, σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλό να έχει γίνει 
κράτηση εκ των προτέρων, για να αποφεύγεται η αναμονή, ενώ 
πολλές φορές συνηθίζεται να μοιράζεται κανείς το τραπέζι του με 
άλλες παρέες, συνήθως σε bar-restaurant που συχνάζουν άνθρω-
ποι μικρότερης ηλικίας. 

Τα γεύματα και οι ώρες φαγητού
Στη Βρετανία υπάρχουν τρία γεύματα, το πρωινό: breakfast (μεταξύ 
6:00-9:00), το μεσημεριανό: lunch (μεταξύ 12:00 και 14:00) και το 
βραδινό: dinner (μεταξύ 18:00 και 21:00) που είναι και το κυρίως 
γεύμα. Συχνά συναντάμε και τον όρο brunch (που είναι ένας συνδυ-
ασμός των λέξεων breakfast και lunch) ο οποίος περιγράφει ένα 
ελαφρύ γεύμα μεταξύ 11:00 και 13:00. Ανάλογα είναι και τα γεύ-
ματα στις ΗΠΑ, όπου το brunch είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. 
Ενδιάμεσα γεύματα πραγματοποιούνται νωρίς το απόγευμα μεταξύ 
15:00 και 16:00 (coffee time ή tea time) που συνήθως πίνουν καφέ 
ή τσάι και τρώνε κάτι ελαφρύ, όπως ένα σάντουιτς ή φρούτα.

In Greece there is a variety of places where people can eat 
out: a restaurant (εστιατόριο), a tavern (ταβέρνα), an ouzeri 

(ουζερί), a grill house (ψησταριά), a cafe-bar-restaurant. It is not 

Καλή όρεξη!
Enjoy your meal!
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6. Eating out

Χρήσιμες φράσεις Useful phrases

Έχετε ένα τραπέζι για (…) άτομα; Is there a table for (…)?
éçete éna trapézi ja (…) átoma? ιζ δεε εϊ τέιμπλ φο (…);
Θα ήθελα να κλείσω ένα τραπέζι 
για….. άτομα.

I’d like to book a table for…

θa íθela na klíso éna trapézi ja (…) 
átoma.

αϊντ λαϊκ του μπουκ εϊ τέιμπλ φο…

Δεν υπάρχει άδειο τραπέζι. We’re full.
ðen ipárçi áðjo trapézi. ουιε φουλ.
Σερβίρετε ακόμη φαγητό; Are you still serving food? 
servírete akómi fajitó? α γιου στιλ σέβιν φουντ;
Κλείσαμε. We’re closed. 
klísame. ουιε κλεόυζντ.
Έχετε κλείσει τραπέζι; Do you have a reservation?
éçete klísi trapézi? ντου γιου χαβ εϊ ρέζεβέισν;

always necessary to book a table in advance, depending on the 
restaurant and the number of people you want a table for. It is 
quite common, if the restaurant is crowded, to have a drink at the 
bar until there is a table available. Unlike other countries, it is not 
common in Greece to share a table with people who are strangers 
to you. In addition, Greeks spend a lot of time in restaurants chat-
ting and having fun. 

Eating times
Greek eating times are similar to those in other hot countries. 
Breakfast is usually served between 7:00 and 10:00 or 11:00. 
Lunch is often eaten later than in northern Europe, perhaps around 
14:00 or 15:00, while dinner/evening meal is usually the main meal 
of the day, eaten around 21:00 or even later.
Keep in mind that meals in Greece are communal and are seen as 
important opportunities to talk and be with family and friends. 
Sometimes, all dishes go into the middle of the table for everyone 
to take what they want.
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Σε τι όνομα; What name, please?
se ti ónoma? ουοτ νεϊμ, πλιζ;
Δεν έχουμε κάνει κράτηση. We haven’t booked.
ðen éχume káni krátisi. ουι χάβντ μπουκντ.
Μπορούμε να περιμένουμε για 
κάποιο τραπέζι;

Can we wait for a table? 

borúme na periménume ja kápço 
trapézi?

καν ουι ουεϊτ φο εϊ τέιμπλ;

Θα θέλατε να περιμένετε λίγο (στο 
μπαρ);

Would you like to wait (at the bar)?

θa θélate na periménete líγo (sto 
bar)?

ουουντ γιου λαϊκ του ουεϊτ (ατ δε 
μπα);

Πόση ώρα θα περιμένουμε; How long is the wait? 
pósi óra θa periménume? χαου λον ιζ δε ουεϊτ;
Πού θα θέλατε να καθίσετε; Where would you like to sit?
pú θa θélate na kaθísete? ουεε ουουντ γιου λαϊκ του σιτ;
Μπορούμε να καθίσουμε εδώ/εκεί/
έξω/στο παράθυρο;

Can we sit here/there/outside/by 
the window?

borúme na kaθísume eðó/eci/ékso/
sto paráθiro?

καν ουι σιτ χιε/δεε/άουτσάιντ/μπαϊ δε 
ουίνντεου;

Αυτό το τραπέζι είναι κρατημένο. This table is reserved. 
aftó to trapézi íne kratiméno. δις τέιμπλ ιζ ριζέβντ. 
Μπορούμε να έχουμε άλλη μια 
καρέκλα;

Can we have another chair, 
please?

borúme na éχume áli mɲa karékla? καν ουι χαβ ενάδε τσεε, πλιζ; 
Έχετε καρεκλάκι για το μωρό; Do you have a highchair?
éçete karekláci ja to moró? ντου γιου χαβ εϊ χαϊ τσεε;
Αυτή η θέση είναι πιασμένη; Is this seat taken?
aftí i θési íne pçazméni? ιζ δις σιτ τέικεν;
Μπορούμε να παραγγείλουμε; Can we order?
borúme na para(ɲ)ɉílume? καν ουι όντε;
Είστε έτοιμοι; Are you ready?
íste étimi? α γιου ρέντι;
Έχετε αποφασίσει; Have you decided?
éçete apofasísi? χαβ γιου ντισάιντιντ;
Έχετε παραγγείλει; Have you ordered?
éçete para(ɲ)ɉíli? χαβ γιου όντεντ;

neos odigos_ST diorth.indd   164 24/05/2016   2:31 μ.μ.



Καλή όρεξη!/Enjoy your meal! | 165

6. Eating out

Μπορώ να έχω τον κατάλογο με τα 
φαγητά/τον κατάλογο με τα ποτά;

Can I have the menu/the drink list, 
please?

boró na éχo ton katáloγo me ta fajitá/
ton katáloγo me ta potá?

καν αϊ χαβ δε μένγιου/δε ντρινκ 
λιστ, πλιζ;

Ορίστε. Here you go!
oríste. χιε γιου γκεου!
Τι θα θέλατε να πιείτε; What would you like to drink?
ti θa θélate na pçíte? ουοτ ουουντ γιου λαϊκ του ντρινκ;
Μπορείτε να το ξαναγεμίσετε, 
παρακαλώ;

Can we have a refill, please?

boríte na to ksanajemísete parakaló? καν ουι χαβ εϊ ριφίλ πλιζ;
Τι επιδόρπιο έχετε; What is there for dessert?
ti epiðórpio éçete? ουοτ ιζ δεε φο ντιζέτ;
Θα θέλατε επιδόρπιο; Would you like dessert?
θa θélate epiðórpio? ουουντ γιου λαϊκ ντιζέτ;
Μπορώ να πάρω το πιάτο σας; Can I take your plate?
boró na páro to pçáto sas? καν αϊ τεϊκ γιο πλεϊτ;
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω 
τελειώσει ακόμη. 

Actually, I am not done. I’m still 
working on it.

i alíθça íne óti ðen éχo teliósi akómi. άκτσουελι, αϊ αμ νοτ νταν. αϊμ στιλ 
ουέκιν ον ιτ. 

Προτιμώ… I prefer… 
protimó… αϊ πριφέ… 
Πού είναι οι τουαλέτες; Where are the (BrE) toilets/(AmE) 

restrooms?
pu íne i tualétes? ουεε α δε τόιλετς/ρέστρουμζ;  
Μπορώ να αλλάξω κάπου το 
μωρό;

Is there somewhere I can change 
the baby’s nappy?

boró na alákso kápu to moró? ιζ δεε σάμουεε αϊ καν τσεϊντζ δε 
μπέιμπιζ νάπι;

Μπορείτε να μου ζεστάνετε λίγο 
νερό για το μωρό;

Can you warm up some water for 
the baby?

boríte na mu zestánete líγo neró ja 
to moró?

καν γιου ουομ απ σαμ ουότε φο δε 
μπέιμπι; 

Μπορείτε να μας φέρετε ένα 
τασάκι;

Could we have an ashtray?

boríte na mas férete éna tasáci? κουντ ουι χαβ εν άστρεϊ;
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Μπορώ να έχω μια σακουλίτσα; Could I have a doggy bag, please?
boró na éχo mɲa sakulítsa? κουντ αϊ χαβ εϊ ντόγκι μπαγκ, πλιζ;
Θα θέλατε να πάρετε το υπόλοιπο 
σε πακέτο;

Would you like to take the rest in 
a packet? 

θa θélate na párete to ipólipo se 
pacéto?

ουουντ γιου λαϊκ του τεϊκ δε ρεστ ιν 
εϊ πάκιτ; 

Θα ήθελα να πάρω το υπόλοιπο 
φαγητό σπίτι. Μπορείτε να μου το 
τυλίξετε;

I’d like to take this home, please. 
BrE: Could I get this wrapped up? 
AmE: Can you box it? Can I get 
this to-go?

θa íθela na páro to ipólipo fajitó spíti. 
boríte na mu to tilíksete?

αϊντ λαϊκ του τεϊκ δις χεουμ, πλιζ. 
BrE: κουντ αϊ γκετ δις ραπτ απ; AmE: 
καν γιου μποκς ιτ; καν αϊ γκετ δις 
του γκέου;

Βασικό λεξιλόγιο Basic vocabulary

αλάτι (το) aláti salt σολτ
βέγκαν végan vegan βίγκ(ε)ν  
βραστός vrastós boiled μπόιλντ
γεμιστός jemistós stuffed στάφντ
γεύμα (το) jévma meal μιλ
δείπνο (το) ðípno dinner ντίνε
ελαφρύς elafrís light, low-calorie λαϊτ, λεου κάλερι
επιδόρπιο (το) epiðórpio dessert ντιζέτ
καλαμάκι (το) kalamáci straw στρο 
Καλή όρεξη! kalí óreksi! Enjoy your meal! ιντζόι γιο μιλ!
καλοψημένος kalopsiménos well-done ουελ νταν
καπνίζοντες kapnízo(n)des smoking σμεόυκιν
καπνιστός kapnistós smoked σμεουκτ
καρέκλα (η) karékla chair τσεε
καρεκλάκι μωρού (το) highchair
karekláci morú χαϊ τσεε
κατάλογος με τα κρασιά (ο) wine list
katáloγos me ta krasçá ουαϊν λιστ
κατάλογος με τα ποτά (ο) drink list
katáloγos me ta potá ντρινκ λιστ
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6. Eating out

κατάλογος με τα φαγητά (ο) menu
katáloγos me ta fajitá μένγιου
καυτός kaftós hot χοτ
κέτσαπ (η) cétsap ketchup κέτσεπ
κουτάλι (το) kutáli spoon σπουν
κρασί (το) krasí wine ουαϊν
κρύος kríos cold κεουλντ
λάδι (το) láði (olive) oil (όλιβ) οϊλ
μάγειρας (ο) májiras cook κουκ
μαγιονέζα (η) majonéza mayonnaise μέιενέιζ
μαχαίρι (το) maçéri knife ναϊφ
μαχαιροπίρουνα (τα) maçeropíruna cutlery κάτλερι
μεζεδάκι (το) mezeðáci snack σνακ
μερίδα (η) meríða portion πόσν
μεσημεριανό (το) mesimerjanó lunch λαντς
μη αλκοολούχος mi alkoolúχos non alcoholic νον άλκεχόλικ
μη καπνίζοντες mi kapnízo(n)des non smoking νον σμεόυκιν
μουστάρδα (η) mustárða mustard μάστεντ
μπαχαρικό (το) baχarikó spice σπαϊς
μπουκάλι (το) bukáli bottle μπότλ
πουρμπουάρ (το) purbuár tip τιπ
νερό (το) neró water ουότε
ξινός ksinós sour σάουε
ξίδι (το) ksíði vinegar βίνιγκε
οδοντογλυφίδα (η) oðo(n)doγlifíða toothpick τούθπίκ
πάγος (ο) páγos ice αϊς
παραγγέλνω para(ɲ)ɉélno order όντε
πιάτο (το) pçáto dish, plate ντις, πλεϊτ
πιάτο ημέρας (το) pçáto iméras dish of the day ντις οβ δε ντεϊ
πικάντικος piká(n)dikos spicy σπάισι
πίνω píno drink ντρινκ
πιπέρι (το) pipéri pepper πέπε
πιρούνι (το) pirúni fork φοκ
ποτήρι (το) potíri glass γκλας
ποτό (το) potó drink ντρινκ
πρωινό (το) proinó breakfast μπρέκφεστ
σαλάτα (η) saláta salad σάλεντ
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σερβιτόρος (ο)/σερβιτόρα (η) waiter/waitress
servitóros/servitóra ουέιτε/ουέιτρες
σεφ (ο) sef chef σεφ
σκληρός sklirós tough ταφ
σπεσιαλιτέ (η) specialty/speciality
spesialité σπέσλτι/σπεσιάλετι
σπιτικός spitikós home-made χεόυμμέιντ
σταχτοδοχείο (το) staxtoðoçio ashtray άστρεϊ
στη σούβλα sti súvla on the spit ον δε σπιτ
στον ατμό ston atmó steamed στίμντ
συνοδευτικό πιάτο/γαρνιτούρα side dish
sinoðeftikó pçáto/ɣarnitúra σάϊντ ντις
τηγανητός tiγanitós fried φραϊντ
τιρμπουσόν (το) tirbusón corkscrew κόκσκρού
τραπέζι (το) trapézi table τέιμπλ
τραπεζομάντιλο (το) tablecloth
trapezomá(n)dilo τέιμπλκλόθ
τρώω tróo eat ιτ
φέτα (ψωμί) (η) féta (psomí) slice (of bread) σλαϊς (οβ μπρεντ)
φλιτζάνι (το) fli(n)dzáni cup καπ
χαρτοπετσέτα (η) xartopetséta napkin νάπκιν
χορτοφάγος xortofáγos vegetarian βέτζετέεριεν
ψητός στα κάρβουνα grilled
psitós sta kárvuna γκριλντ
ψητός στον φούρνο psitós sto fúrno baked μπεϊκντ
ψωμί (το) psomí bread μπρεντ
ωμός omós raw ρο

Παραγγελία στο εστιατόριο/Ordering at the restaurant
Χρήσιμες φράσεις Useful phrases

Είναι σελφ σέρβις; Is it self-serve?
íne self sérvis? ιζ ιτ σελφ σεβ;
Μπορούμε να δούμε τον κατάλογο; Can we have the menu, please?
borúme na ðúme ton katáloγo sas 
parakalό?

καν ουι χαβ δε μένγιου, πλιζ;
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