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Επιστροφή στο Σχολείο

Ελένη:  Αχ, τι ωραία που περάσαμε στις διακοπές!
Νίκος:  Ναι!
Μάρκος:  Πού πήγατε;
Νίκος:  Πρώτα πήγαμε στην Κέρκυρα με αεροπλάνο. Οι παραλίες ήταν φανταστικές 

και κάναμε κάθε μέρα ηλιοθεραπεία! Το φαγητό ήταν πολύ νόστιμο.
Ελένη:  Εγώ περπάτησα στα σοκάκια και είδα τα αξιοθέατα. Αγόρασα και 

καινούριο μαγιό από ένα τουριστικό μαγαζί. Ξέχασα το μαγιό μου στην 
Αθήνα!

Νίκος:  Γνώρισα ένα παιδί που το λένε Σπύρο. Οι γονείς του έχουν μια ταβέρνα 
στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Παίξαμε μαζί στην πλατεία της παλιάς 
πόλης και κάναμε βόλτα στο Κάστρο. Τώρα πια είμαστε φίλοι! 

Ελένη:  Μετά πήγαμε με πλοίο στην Κρήτη. Πήγαμε στο χωριό μας και είδαμε τα 
ξαδέρφια μας, την Εύα και τον Σάκη. Είχε γενέθλια ο Σάκης. Στο πάρτι 
του βάλαμε μουσική και χορέψαμε!

Μάρκος:  Εγώ πήγα με τους γονείς μου διακοπές στο βουνό. Πήγαμε με το 
αυτοκίνητο. Μείναμε τέσσερα βράδια σε σκηνή. Κάναμε πεζοπορία 
στο δάσος, περπατήσαμε δίπλα στο ποτάμι και είδαμε μικρά ζώα. Το 
τελευταίο βράδυ, ο μπαμπάς μου άναψε φωτιά και η μαμά μου έψησε 
λουκάνικα. Περάσαμε πολύ ωραία!

Story

1  Listen and Read.
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2  Answer./Απάντησε.  

3  Circle./Κύκλωσε τη σωστή εικόνα.   

 1. Πώς πήγαν ο Νίκος και η Ελένη στην Κέρκυρα; 

 2. Τι αγόρασε η Ελένη από ένα τουριστικό μαγαζί; 

  

 3. Πού έκαναν βόλτα ο Νίκος και ο Σπύρος; 

  

 4. Ποιος είχε γενέθλια στο χωριό; 

  

 5. Πού πήγε διακοπές ο Μάρκος; 

  

 6. Τι είδε στο δάσος ο Μάρκος; 

  

 1. το μαγιό α. β.

 2. το κάστρο α. β.

 3. το αεροπλάνο α. β.

 4. το βουνό α. β.

 5. η σκηνή α. β.

Πήγαν με το αεροπλάνο.
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Simple Past/Αόριστος 
We talk about the past using the past tense (ο Αόριστος). We use simple past 
for actions completed in the past. We do not specify 
the duration of this action.

π.χ. Πήγαμε στην Κέρκυρα με το αεροπλάνο.  
 Μείναμε σε ένα ξενοδοχείο. 

Regular Verbs/Ομαλά Ρήματα

Remember that with regular verbs, the accent mark on the past tense verb is 
always on the third syllable (counting from the end). When the verb has only 
two syllables and also begins with a consonant, then an -ε- is added to the 
beginning of the word (in the singular and third plural).

-ζω / -νω ➜ -σα -εύω ➜ -εψα -βω ➜ -ψα

Today: 

Yesterday:

γνωρίζω ➜ I meet

γνώρισα ➜ I met

ψήνω ➜ I grill

έψησα ➜ I grilled

χορεύω ➜ I dance

χόρεψα ➜ I danced

ανάβω ➜ I light

άναψα ➜ I lit

εγώ γνώρισα έψησα χόρεψα άναψα

εσύ γνώρισες έψησες χόρεψες άναψες

αυτός

αυτή

αυτό  
} γνώρισε έψησε χόρεψε άναψε

εμείς γνωρίσαμε ψήσαμε χορέψαμε ανάψαμε

εσείς γνωρίσατε ψήσατε χορέψατε ανάψατε

αυτοί

αυτές

αυτά  
} γνώρισαν/

γνωρίσανε
έψησαν/
ψήσανε

χόρεψαν/
χορέψανε

άναψαν/ 
ανάψανε

Note:  παίζω ➜ έπαιξα   μένω ➜ έμεινα   βάζω ➜ έβαλα

Grammar time
Remember!
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Simple Past - Verbs ending in -άω  

α) Verbs ending in -άω ➜ -ησα. β) Verbs ending in -άω ➜ -ασα.

Today: 

Yesterday:

περπατάω ➜ I walk

περπάτησα ➜ I walked

περνάω ➜ I pass

πέρασα ➜ I passed

εγώ περπάτησα πέρασα

εσύ περπάτησες πέρασες

αυτός

αυτή

αυτό  
} περπάτησε πέρασε

εμείς περπατήσαμε περάσαμε

εσείς περπατήσατε περάσατε

αυτοί

αυτές

αυτά  
} περπάτησαν/περπατήσανε πέρασαν/περάσανε

The past tense of the verbs 
κολυμπάω, μιλάω, αγαπάω 
is formed in the same way as 
«περπατάω».

The past tense of the verb 
ξεχνάω is formed in the same 
way as περνάω-ώ ➜ πέρασα

Note:  The verbs -περνάω- and -ξεχνάω- lose the -ν- in the past tense!

Grammar time
New!

4   Conjugate the verb ξεχνάω in the past tense./Κλίνε το ρήμα ξεχνάω 
στον Αόριστο.

 1. εγώ 

 2. εσύ 

 3. αυτός 

 4. αυτή 

 5. εμείς 

 6. εσείς 

 7. αυτές 

 8. αυτά 

ξέχασα
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Skills
5   Listen to two children talking about their summer vacation. Check true 

or false./Άκουσε δύο παιδιά να μιλούν για τις καλοκαιρινές τους 
διακοπές. Απάντησε με σωστό ή λάθος. 

  Talk/Ας μιλήσουμε. How many Greek cities do you know? Answer 
with a friend.

Τ F
 1. Η Μάρθα δεν πέρασε καλά στις διακοπές. ü

 2. Η Μάρθα πήγε διακοπές στη Ρόδο.

 3.  Η Μάρθα έκανε μπάνιο κάθε μέρα στην πισίνα.    

 4. Του Πέτρου δεν του αρέσουν τα κάστρα.   

 5. Ο Πέτρος έμεινε στο Ναύπλιο δύο εβδομάδες.   

 6. Ο Πέτρος πήγε για πρώτη φορά στο Ναύπλιο. 

• πολύ καλά • φανταστικά • τέλεια • χάλια

• το πλοίο • το αεροπλάνο • το αυτοκίνητο 
• το τρένο • το λεωφορείο

• μέρα • μέρες • εβδομάδα • εβδομάδες • μήνα

• το κάστρο • την παλιά πόλη • τα αξιοθέατα 
• το μουσείο

• σουβενίρ • ρούχα • παραδοσιακά γλυκά

• στη Νάξο • στην Πάρο • στη Σαντορίνη

  Listen and Say. Then act it out with a friend.

Student A:  Πώς πέρασες στις διακοπές; Πού πήγες το καλοκαίρι;

Student Β:  Πέρασα πολύ ωραία!  Πήγαμε στην Κρήτη με το πλοίο. Μείναμε εκεί 

μία εβδομάδα. Είδαμε το κάστρο. Εσύ πώς πέρασες;

Student A:  Εγώ πέρασα τέλεια! Εμείς πήγαμε στην Κέρκυρα με το αεροπλάνο. 

Μείναμε εκεί δέκα μέρες. Είδαμε την παλιά πόλη. Αγοράσαμε πολλά 

σουβενίρ.
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