
Answer the following questions in 
Greek:   

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση 
είναι: 

Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. 
Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι – η οροφή. 
Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. 
Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. 
Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο κρεβάτι . 
Πώς λένε ένα μεγάλο κτίριο με πολλά 
διαμερίσματα; 

Πολυκατοικία. 

Πώς μπορώ να ανεβώ στον τρίτο όροφο; Με το ανσανσέρ ή με την σκάλα. 
Πώς θα μπώ σε ένα δωμάτιο;  Από την πόρτα. 
Από που μπορώ να δω τον κήπο; Από το παράθυρο. 
Πού μπορώ να αφήσω το αυτοκίνητο; Στο γκαράζ – στο πάρκινγ. 
Πώς λένε την μεγάλη πόρτα που περνάω 
για να μπω στο σπίτι; 

Κεντρική ή κύρια είσοδο. 

Τι καθαρίζω από τα χιόνια όταν χιονίζει; Το πεζοδρόμιο. 
Που μπορώ να πλύνω τα χέρια μου; Στην κουζίνα. 
Τι θέλει δικό του κάθε παιδί 14-18 χρονών; Ένα δικό του δωμάτιο. 
Πού τρώμε σούπα; Στο τραπέζι. 
Τι ανάβεις τη νύχτα για να δεις; Το φως. 
Πού ξαπλώνεις για να δεις τηλεόραση; Στον καναπέ. 
Πού είναι τα ρούχα σου; Στην ντουλάπα. 
Πού υπάρχουν βιβλία; Στην βιβλιοθήκη. 
Πού γράφεις τις ασκήσεις σου; Στο γραφείο – στο τραπέζι. 
Τι ανοίγω το πρωί για καθαρό αέρα; Το παράθυρο. 
Τι έχει το τραπέζι γύρω του; Καρέκλες. 
Πού πάμε το Πάσχα; Στην εκκλήσία. 
Πού δουλεύουν οι γιατροί ; Στο νοσοκομείο. 
Πώς λέμε τα σπίτια γύρω από το δικό μας; Μία γειτονιά. 
Πού μπορώ να αγοράσω ρούχα; Στην αγορά -  στα μαγαζιά. 
Πού δουλεύουν οι δάσκαλοι ; Σε ένα σχολείο.  
Πού μπορώ να φάω με τους φίλους μου; Σε ένα εστιατόριο. 
Πού μπορώ να κοιμηθώ σε μια ξένη πόλη; Σε ένα ξενοδοχείο. 
Πού δουλεύει ο Μπλούμπεργκ; Στο δημαρχείο. 
Πού μπορώ να δω αρχαία αγάλματα; Σε ένα μουσείο. 
Πού μπορώ να μάθω ιστορία και βιολογία; Στο σχολείο – στο πανεπιστήμιο.  
Πού μπορώ να πάω μια βόλτα; Στην πλατεία, στην αγορά, στο κέντρο. 
Πώς λέμε το μεγάλο δρόμο, όπως την 
Μάντισον, την Πέμπτη, την μπρόντγουαη; 

Λεωφόρο. 

Τι είναι το Κολούμπια; Είναι ένα πανεπιστήμιο. 
Τι είναι το Απόλλο στο Χάρλεμ; Είναι ένα θέατρο. 
Τι είναι το Χάρλεμ, η Αστόρια, η Κορόνα; Είναι μια γειτονιά. 
Τι είναι το Σέρατον και το Χίλτον; Είναι ένα ξενοδοχείο. 
Πως λέμε μια ακριβή ταβέρνα; Τη λέμε εστιατόριο. 
Πού υπάρχουν μαγαζιά; Στην αγορά. 



Answer the following questions in 
Greek:   

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση 
είναι: 

Τι έχει τέσσερις τοίχους, πολλά θρανία κι 
ένα πίνακα; 

Μιά τάξη, μια αίθουσα διδασκαλίας. 

Τι κάνω όταν δεν καταλαβαίνω το μάθημα; Κάνω ερώτηση. 
Πού πάνε οι μαθητές στο διάλειμμα; Στην αυλή, στον κήπο. 
Πού γράφει ο δάσκαλος;  Στον πίνακα. 
Πού πάνε οι δάσκαλοι στο διάλειμμα; Στο γραφείο. 
Πού γράφει ο μαθητής τις ασκήσεις του; Στο τετράδιό του. 
Πώς μπορώ να κάνω καλές γραμμές; Με τον χάρακα. 
Πώς μπορώ να διορθώσω ένα λάθος;  Με την γόμα – σβήστρα - γομολάστιχα. 
Πώς λέμε το μαθητή στο πανεπιστήμιο; Τον λέμε φοιτητή. 
Πού βάζω τα τετράδια και τα βιβλία μου για 
να πάω στο σχολείο; 

Τα βάζω στην τσάντα. 

Πώς λένε στα ελληνικά τον κομπιούτερ; Τον λέμε υπολογιστή. 
Τι δίνει ο δάσκαλος κάθε μέρα στους 
μαθητές να κάνουν στο σπίτι τους; 

Τους δίνει εργασία. 

Που μπορώ να διαβάσω ιστορίες; Στο βιβλίο. 
Τι θέλει κάθε ερώτηση; Μία απάντηση. 
Με τι βλεπεις; Με τα μάτια. 
Με τι τρως; Με το στόμα. 
Με τι ακούς; Με τα αυτιά. 
Πού είναι τα μάτια σου; Στο κεφάλι. 
Πού υπάρχουν δάχτυλα; Στα χέρια και στα πόδια. 
Πού βάζεις κρέμα για τον ήλιο όταν 
πηγαίνεις στη θάλασσα το καλοκαίρι; 

Στο δέρμα – στο πρόσωπο. 

Πού πηγαίνει το φαγητό που τρώμε; Στο στομάχι. 
Τι χτενίζεις κάθε μέρα; Τα μαλλιά. 
Πού φοράς ρολόι; Στο χέρι, στον καρπό. 
Πού φοράς παπούτσια; Στα πόδια. 
Πού φοράς γραβάτα; Στο λαιμό. 
Με τι χτυπάς το φίλο σου για να ξυπνήσει 
στο σινεμά; 

Με τον αγκώνα. 

Πού φοράς δαχτυλίδι ; Στο δάχτυλο.  
Πού είναι η καρδιά σου; Στο στήθος. 
Πού βάζεις αποσμητικό; Στις μασχάλες. 
Πού πονάς όταν τρώς πολύ; Στο στομάχι. 
Με τι τρως το φαγητό; Με τα δόντια. 
Με τι μυρίζεις τα λουλούδια; Με την μύτη.  
Πού χτυπάνε συχνά οι αθλητές όταν 
πέφτουν; 

Στην πλάτη, στην μέση, στο γόνατο. 

Πώς λέμε ένα παιδί από τα 13 μέχρι τα 19 
του χρόνια; 

Το λέμε έφηβο. 

Τι γίνεται ένας νέος στα 18 του χρόνια; Γίνεται ενήλικας. 
Τι τρώνε πολλοί άνθρωποι όταν εχουν 
φόβο;  

Τρώνε τα νύχια τους. 



 
Answer the following questions in Greek:   η απάντηση είναι: 
Τι έχει τέσσερις τοίχους, πολλά θρανία κι ένα 
πίνακα; 

 

Τι κάνω όταν δεν καταλαβαίνω το μάθημα;  
Πού πάνε οι μαθητές στο διάλειμμα;  
Πού γράφει ο δάσκαλος;   
Πού πάνε οι δάσκαλοι στο διάλειμμα;  
Πού γράφει ο μαθητής τις ασκήσεις του;  
Πώς μπορώ να κάνω καλές γραμμές;  
Πώς μπορώ να διορθώσω ένα λάθος;   
Πώς λέμε το μαθητή στο πανεπιστήμιο;  
Πού βάζω τα τετράδια και τα βιβλία μου για 
να πάω στο σχολείο; 

 

Πώς λένε στα ελληνικά τον κομπιούτερ;  
Τι δίνει ο δάσκαλος κάθε μέρα στους 
μαθητές να κάνουν στο σπίτι τους; 

 

Που μπορώ να διαβάσω ιστορίες;  
Τι θέλει κάθε ερώτηση;  
Με τι βλεπεις;  
Με τι τρως;  
Με τι ακούς;  
Πού είναι τα μάτια σου;  
Πού υπάρχουν δάχτυλα;  
Πού βάζεις κρέμα για τον ήλιο όταν 
πηγαίνεις στη θάλασσα το καλοκαίρι; 

 

Πού πηγαίνει το φαγητό που τρώμε;  
Τι χτενίζεις κάθε μέρα;  
Πού φοράς ρολόι;  
Πού φοράς παπούτσια;  
Πού φοράς γραβάτα;  
Με τι χτυπάς το φίλο σου για να ξυπνήσει 
στο σινεμά; 

 

Πού φοράς δαχτυλίδι ;  
Πού είναι η καρδιά σου;  
Πού βάζεις αποσμητικό;  
Πού πονάς όταν τρώς πολύ;  
Με τι τρως το φαγητό;  
Με τι μυρίζεις τα λουλούδια;  
Πού χτυπάνε συχνά οι αθλητές όταν 
πέφτουν; 

 

Πώς λέμε ένα παιδί από τα 13 μέχρι τα 19 
του χρόνια; 

 

Τι γίνεται ένας νέος στα 18 του χρόνια;  
Τι τρώνε πολλοί άνθρωποι όταν εχουν φόβο;  
 



Answer the following questions in 
Greek:   

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση 
είναι: 

Τι έχει τέσσερις τοίχους;  
Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα;  
Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα;  
Πού μπορώ να μαγειρέψω;  
Πού μπορώ να κοιμηθώ;  
Πώς λένε ένα μεγάλο κτίριο με πολλά 
διαμερίσματα; 

 

Πώς μπορώ να ανεβώ στον τρίτο όροφο;  
Πώς θα μπώ σε ένα δωμάτιο;   
Από που μπορώ να δω τον κήπο;  
Πού μπορώ να αφήσω το αυτοκίνητο;  
Πώς λένε την μεγάλη πόρτα που περνάω 
για να μπω στο σπίτι; 

 

Τι καθαρίζω από τα χιόνια όταν χιονίζει;  
Που μπορώ να πλύνω τα χέρια μου;  
Τι θέλει δικό του κάθε παιδί 14-18 χρονών;  
Πού τρώμε σούπα;  
Τι ανάβεις τη νύχτα για να δεις;  
Πού ξαπλώνεις για να δεις τηλεόραση;  
Πού είναι τα ρούχα σου;  
Πού υπάρχουν βιβλία;  
Πού γράφεις τις ασκήσεις σου;  
Τι ανοίγω το πρωί για καθαρό αέρα;  
Τι έχει το τραπέζι γύρω του;  
Πού πάμε το Πάσχα;  
Πού δουλεύουν οι γιατροί ;  
Πώς λέμε τα σπίτια γύρω από το δικό μας;  
Πού μπορώ να αγοράσω ρούχα;  
Πού δουλεύουν οι δάσκαλοι ;  
Πού μπορώ να φάω με τους φίλους μου;  
Πού μπορώ να κοιμηθώ σε μια ξένη πόλη;  
Πού δουλεύει ο Μπλούμπεργκ;  
Πού μπορώ να δω αρχαία αγάλματα;  
Πού μπορώ να μάθω ιστορία και βιολογία;  
Πού μπορώ να πάω μια βόλτα;  
Πώς λέμε το μεγάλο δρόμο, όπως την 
Μάντισον, την Πέμπτη, την μπρόντγουαη; 

 

Τι είναι το Κολούμπια;  
Τι είναι το Απόλλο στο Χάρλεμ;  
Τι είναι το Χάρλεμ, η Αστόρια, η Κορόνα;  
Τι είναι το Σέρατον και το Χίλτον;  
Πως λέμε μια ακριβή ταβέρνα;  
Πού υπάρχουν μαγαζιά;  



 


