List of Phrases: Greek - English

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ
DIFFERENT CULTURES ON EUROPEAN
STAGE
Let’s learn Greek!
Γράμμα
Letter

Ελληνική προφορά
Greek pronunciation

Greek pronunciation
in English

Προφορά
Pronunciation

Α α / Αι / Aυ

Άλφα / Ε / Αφ|Aβ

alpha / E / Af|Αv

Ββ
Γ γ / Γκ / γγ

Βήτα
Γάμα / Γκου / Γκου

vita
yama / gou / gou

Δδ
Ε ε / Eι / Ευ

Δέλτα
Έψιλον / Η / Εφ

delta
epsilon / EE / Ef

Ζζ
Ηη
Θθ
Ιι
Κκ
Λλ
Μ μ / Μπ

Ζήτα
Ήτα
Θήτα
Γιώτα
Κάπα
Λάμδα
Μι /Μπου

zita
ita
thita
giota
kapa
lamda
me / Β

Ν ν / Nτ

Νι / Ντου

ne / D

Ξξ
Ο ο / Oι / Ου

Ξι
Όμικρον / Η / Ου

kse
Omicron / ΕΕ / Ou

Ππ
Ρρ
Σσ
Ττ
Υυ
Φφ
Χχ
Ψψ
Ωω

Πι
Ρο
Σίγμα
Ταφ
Ύψιλον
Φι
Χι
Ψι
Ωμέγα

pe
ro
sigma
taf
ipsilon
fe
he
pse
omega

a, like in glass / e, like in
elevator / af, like in
Afganistan or av, like in
avocado
v, like in vase
y, like in yes / g, like in
gorilla / g, like in grass
e, like in elevator / ee,
like in feet / (like you read
it)
z, like in zoo
e, like in ecosystem
th, like in theatre
Similar to Η η
k, like in drink
l, like in lemon
m, like in memory / b,
like in bear
n, like in noise / d, like in
duck
x, like in extreme
o, like in Oscar / (similar
to Ει) / oo, like in tool
p, like in pepper
r, like in rose
s, like in stage
t, like in tree
Similar to Η η
f, like in fire
h, like in hair
ps
o, like in orange

Μέρες τις
Εβδομάδας

Days of the
Week

Οι Μήνες

The Months

ΔΕΥΤΕΡΑ

MONDAY

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

JANUARY

ΤΡΙΤΗ

TUESDAY

ΤΕΤΑΡΤΗ

WEDNESDAY

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

FEBRUARY

ΠΕΜΠΤΗ

THURSDAY

ΜΑΡΤΙΟΣ

MARCH

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

FRIDAY

ΣΑΒΒΑΤΟ

SATURDAY

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

APRIL

ΚΥΡΙΑΚΗ

SUNDAY

ΜΑΙΟΣ

MAY

ΙΟΥΝΙΟΣ

JUNE

ΙΟΥΛΙΟΣ

JULY

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

AUGUST

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

SEPTEMBER

Οι 4 Εποχές

The 4 Seasons

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
{HEMONAS}

WINTER

ΆΝΟΙΞΗ {ANIXI}

SPRING

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
{KALOKERI}

SUMMER

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

OCTOBER

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
{FTHINOPORO}

AUTUMN

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NOVEMBER

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

DECEMBER

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – GREETINGS






Γεια! {pronounced “ja”} = Hello!
Αντίο! {pronounced “antio”} = Goodbye!
Καλημέρα! {pronounced “kalimera”} = Good morning!
Καληνύχτα! {pronounced “kalinihta”} = Good night!
Καλό μεσημέρι / απόγευμα {pronounced “kalo mesimeri/ apojevma”} =
Good afternoon / evening
 Θα τα πούμε αύριο! {pronounced “tha ta poume avrio”} = See you
tomorrow!

Χρήσιμες Λέξεις – Useful Words/ Phrases
Ναι {pronounced “ne”} = Yes
Όχι {pronounced “ohi”} = No
Ευχαριστώ (πολύ) {pronounced “efharisto (poli)”} = Thank you (very much)
Παρακαλώ {pronounced “parakalo”} = You’re welcome
Βοήθεια! {pronounced “voithia”} = Help!
(Ε Π Ι Θ Ε Τ Α) (A D J E C T I V E S)
Καλός {pronounced “kalos”} = Good
Καυτός {pronounced “kaftos”} = Hot
Πικρός {pronounced “pikros”} = Bitter
Κακός {pr. “kakos”} = Bad

Ζεστός {pr. “zestos”} = Warm
Γλυκός {pr.”jlikos”} = Sweet
Ακριβός {pr. “akrivos”}= Expensive Κρύος {pr. “krios”} = Cold
Ξινός {pr. “xinos”} = Sour
Φθηνός {pr. “fthinos”}= Cheap
Κύριε {kirie}…..Mr
Κυρία/Δεσποινίς {kiria/despinis}…..Mrs/Ms
Πώς σε λένε; {pos se lene?}…..What ́s your name?
Με λένε… {me lene…}…..My name is…
Από πού κατάγεσαι; {apo pou katagese?}…..Where
are you from?
Είμαι από… {ime apo…}…..I’m from ...
Πόσο χρονών είσαι; {poso hronon ise?}…..How old
are you?
Είμαι…χρονών {ime…hronon}…..I am…years old.
Πώς είσαι; / Τι κάνεις; {pos ise? / ti kaneis?}…..How
are you?
Είμαι καλά, εσύ; {ime kala, esi?}…..I am good, and
you?
Με συγχωρείτε {me sihorite}…..Excuse me
Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση παρακαλώ;
{borite na epanalavete tin erotisi parakalo?}…..Can
you repeat the question please?
Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; {borite na me
voithisete parakalo?}…..Can you help me, please?

Στο Σχολείο – At School
Πού μπορώ να βρω το δωμάτιο νούμερο…; ……..Where can I find room number…?
Μαθηματικά……Maths
Ελληνικά……Greek
Αγγλικά…...English
Μπορώ να μιλήσω στον/στην……May I talk to…
Πού είναι η τουαλέτα;……Where is the toilet?
Μπορώ να πάω στην τουαλέτα;…..May I go to the toilet?
Ποιό είναι το B/L/G/A σπίτι;……Which one is the B/L/G/A house?
Πού μπορώ να βρω τον κύριο/την κυρία/δεσποινίδα;…..Where can I find
Mr/Mrs/Ms?
Πού μπορώ να βρω την καφετέρια;……Where can I find the cafeteria?
Ποιο μάθημα έχουμε?......Which subject do we have?

Πότε είναι το διάλειμμα;…..When is breaktime?
Πόση ώρα διαρκεί το μάθημα;……How long is the lesson?
Πότε αρχίζει/τελειώνει το σχολείο;…..When does school start/end?

Στο Σπίτι – At Home
Που είναι το μπάνιο;…….Where is the bathroom?
Τι ώρα είναι το πρωινό/μεσημεριανό/βραδινό;……What time is
breakfast/lunch/dinner?
Μπορώ να έχω κάτι να πιω/ να φάω, παρακαλώ;…..May I have something to drink/
eat, please?
Μου αρέσει/Δε μου αρέσει…….I like/I don’t like
Που μπορώ να βρω…;…..Where can I find…?
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο/ τον υπολογιστή;……May I use the phone/
the computer?
Έχετε Wi-Fi?......Do you have Wi-fi?
Τι ώρα είναι;…..What time is it?
Τι ώρα φεύγουμε;……What time are we leaving?
Τι θα κάνουμε τώρα;…..What will we do now?
Μπορώ να έχω μια κουβέρτα/ένα μαξιλάρι;……May I have a blanket/ a pillow?

Για το πρόγραμμα – For the project
Για να γράψουμε το σενάριο……To write the script
Σκηνή……stage
Φώτα……lights
Φωτογραφική μηχανή/ κάμερα……camera
Σκηνικά……props
Κουστούμια……costumes
Ηθοποιός……actor/actress
Κοινό……audience
Χειροκρότημα……applause
Μπορώ να έχω την προσοχή σας παρακαλώ;……May I have your attention please?
Δράση!......action!

