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1.	Πώς	σας	λένε;

Η	Λυδία	είναι	στο	αεροπλάνο.	 

Πάει	από	την	Νέα	Υόρκη	στην	Αθήνα.

Αεροσυνοδός:	Coffee? Tea?

Λυδία:	Ένα τσάι, παρακαλώ.

Αεροσυνοδός:	Α! Είστε Ελληνίδα; Με ζάχαρη; Γάλα;

Λυδία:	Σκέτο, σας παρακαλώ.

Αεροσυνοδός:	And you, sir?

Ορέστης:	Κι εγώ είμαι Έλληνας! Έναν καφέ μέτριο.

Αεροσυνοδός:	Ορίστε το τσάι σας και ο καφές σας!

Λυδία:	Ευχαριστούμε!

Ορέστης:	Είστε Ελληνίδα!

Λυδία:	Ελληνοαμερικανίδα! Εγώ 1γεννήθηκα στην 

Αμερική, αλλά οι 2γονείς μου είναι από την Ελλάδα.  

Η μητέρα μου από την Κρήτη και ο πατέρας μου απ’  

την Σύρο.

Ορέστης:	Από την Σύρο;!

Λυδία:	Ξέρετε το νησί;

1γεννήθηκα < γεννιέμαι = έρχομαι στην ζωή
2γονείς (οι) = ο πατέρας και η μητέρα
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Ορέστης:	Ναι! Είναι πολύ ωραίο! Πώς σας λένε;

Λυδία:	Λυδία Καρνέζη. Εσάς;

Ορέστης:	Ορέστη… Φωτίου.

Λυδία:	Χαίρω πολύ!

Ορέστης:	Κι εγώ! Να μιλάμε στον 3ενικό;

Λυδία:	Φυσικά!

Ορέστης:	Λυδία, λοιπόν. Ωραίο όνομα!

Λυδία:	Ναι, αλλά είναι δύσκολο για τους Αμερικάνους!

Ορέστης:	Μένεις στην Αμερική, ε; Πού ακριβώς;

Λυδία:	Στην Νέα Υόρκη. Εσύ;

Ορέστης:	Στην… Αθήνα, στο Θησείο. Ξέρεις πού είναι;

Λυδία:	Ναι, ναι! Όταν είμαι στην Ελλάδα, μένω 

κοντά στον λόφο του Φιλοπάππου. Το σπίτι μου είναι 

απέναντι απ’ την Ακρόπολη.

Ορέστης:	Τι ωραία! Μένεις μόνη σου;

Λυδία:	Ναι, δεν είμαι παντρεμένη. Αλλά μένει κοντά 

μου ένας θείος μου με την οικογένειά του.

Ορέστης:	Α! Έχεις και ξαδέλφια στην Αθήνα! 

Λυδία:	Ναι. Έναν ξάδελφο και μία ξαδέλφη. Η ξαδέλφη 

μου, η Ζωή, είναι 30 χρονών, σαν εμένα. Είμαστε πολύ 

3μιλάω στον ενικό: ‘γεια σου!’
 μιλάω στον πληθυντικό: ‘γεια σας!’

4όμως = αλλά
5πολύς κόσμος = πολλοί άνθρωποι
6θα βοηθήσω < βοηθάω
7υπέροχα = πάρα πολύ ωραία
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καλές φίλες. Εσύ έχεις οικογένεια στην Αθήνα;

Ορέστης:	Μόνο έναν παππού και μια γιαγιά. Οι γονείς 

μου δεν ζούνε. Η αδελφή μου, η Ελπίδα, μένει στην 

Θεσσαλονίκη.

Λυδία:	Τι δουλειά κάνεις;

Ορέστης:	Είμαι… φωτογράφος. Εσύ;

Λυδία:	Δημοσιογράφος. Δουλεύω για μια ελληνική 

εφημερίδα στην Νέα Υόρκη. Κάνω συχνά ρεπορτάζ 

στην Ελλάδα.

Ορέστης:	Τώρα τι γράφεις;

Λυδία:	Για την Αθήνα, για τις γειτονιές της. Δεν ξέρω, 
4όμως, 5πολύ	κόσμο.

Ορέστης:	Κανένα πρόβλημα! 6Θα σε βοηθήσω εγώ. 

Έχω πολλούς φίλους στην Αθήνα.

Λυδία:	7Υπέροχα! Το καλοκαίρι μου στην Ελλάδα 

αρχίζει πολύ καλά!



Η	 Λυδία	 είναι	 Ελληνοαμερικανίδα.	 Μένει	 στην	 Νέα	 Υόρκη.	

Ένα	καλοκαίρι	ταξιδεύει	στην	Ελλάδα.	Γνωρίζει	τον	Ορέστη	

στο	 αεροπλάνο.	 Κάνουν	 παρέα	 στην	 Αθήνα	 και	 πηγαίνουν	

στην	Σύρο	για	λίγες	μέρες.	Γίνονται	καλοί	φίλοι.	Υπάρχουν,	

όμως,	μυστικά…

Μία	 ιστορία	για	μαθητές	ελληνικών	επιπέδου	Α1	 /	αρχικού	

επιπέδου	Α2.

Lydia	is	Greek-American.	She	lives	in	New	York.	One	summer	

she	 travels	 to	 Greece.	 She	 meets	 a	 man,	 Orestis,	 on	 the	

plane.	They	spend	time	together	 in	Athens	and	they	go	to	

the	island	of	Syros	for	a	few	days.	They	become	good	friends.	

Yet,	there	are	secrets	to	be	revealed…

A story	 intended	 for	 Α1	 /	 early	 stages	 of	 A2	 level	 Greek	

learners.

Εικονογράφηση/Illustrations	by
David	Hitch




