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LEARN WHILE SLEEPING 1

Basic Greetings

Greek English Sample sentence English

Γεια! Ya! Hello! Γεια σε όλους! Ya se ólus! Hello, everyone!

Τι κάνεις; Ti kánis? How are you? Γεια, τι κάνεις; Ya, ti kánis; Hello, how are 
you?

Καλημέρα. Kaliméra. Good morning.
Καλημέρα. 
Κοιμήθηκες 
καλά;

Kaliméra. 
Kimíthikes kalá;

Good morning. 
Have you slept 
well? 

Καλησπέρα. Kalispéra. Good afternoon.
Καλησπέρα. 
Τελείωσες για 
σήμερα;

Kalispéra. 
Telíoses ya 
símera;

Good afternoon. 
Are you done for 
the day?

Καλησπέρα. Kalispéra. Good evening.
Καλησπέρα. 
Πηγαίνεις 
σπίτι;

Kalispéra. Piyénis 
spíti;

Good evening. 
Are you heading 
home?

Να προσέχεις! Na proséhis! Take care!
Να προσέχεις 
και τα λέμε 
σύντομα!

Na proséhis ke ta 
léme síndoma!

Take care and 
let's talk soon!

Τα λέμε! Ta léme! See you! Να προσέχεις, 
τα λέμε!

Na proséhis, ta 
léme!

Take care, see 
you!

Γεια! Ya! Bye! Τα λέμε, γεια! Ta léme, ya! See you, bye!

Καληνύχτα. Kaliníhta. Good night. Καληνύχτα, τα 
λέμε! Kaliníhta, ta léme! Good night, see 

you!

Being Polite

Greek English Sample sentence English

ευχαριστώ efharistó thank you Ευχαριστώ 
πολύ. Efharistó polí. Thank you very 

much.

παρακαλώ parakaló you're welcome Παρακαλώ, 
τίποτα. Parakaló, típota. You're welcome, 

no problem. 

παρακαλώ parakaló please Αυτό, 
παρακαλώ. Aftó, parakaló. This, please.

με συγχωρείς me sinhorís excuse me
Συγγνώμη, 
πού είναι ο 
σταθμός;

Signómi, pú íne o 
stathmós;

Excuse me, 
where is the 
station?

συγγνώμη signómi sorry Συγγνώμη, κατά 
λάθος.

Signómi, katá 
láthos.

Sorry, it was by 
mistake.

Χαίρω πολύ. Héro polí. Nice to meet you. Γεια, χαίρω 
πολύ. Ya, héro polí. Hi, nice to meet 

you.

καλώς ήρθες kalós írthes welcome Καλώς ήρθες 
στο σπίτι μου.

Kalós írthes sto 
spíti mu.

Welcome to my 
home.



LEARN WHILE SLEEPING 2

Personal Pronouns

Greek English Sample sentence English

εγώ egó I Εγώ μαγειρεύω. Egó mayirévo. I cook.

εσύ esí you Εσύ τραγουδάς. Esí tragudás. You sing.

αυτός aftós he Αυτός μιλάει. Aftós milái. He speaks.

αυτή aftí she Αυτή κοιμάται. Aftí kimáte. She sleeps.

αυτό aftó it
Αυτό είναι 
πάνω στο 
τραπέζι.

Aftó íne páno sto 
trapézi. It's on the table.

εμείς emís we Εμείς τρώμε. Emís tróme. We eat.

εσείς esís you (plural) Εσείς 
ταξιδεύετε. Esís taxidévete. You travel. (plural)

αυτοί, αυτές, 
αυτά aftí, aftés, aftá they Αυτοί μελετούν. Aftí meletún. They study.

μου mu my Αυτός είναι ο 
πατέρας μου.

Aftós íne o 
patéras mu. He is my father.

σου su your Αυτή είναι η 
μητέρα σου.

Aftí íne i mitéra 
su.

She is your 
mother.

του tu his Αυτός είναι ο 
αδερφός του.

Aftós íne o 
aderfós tu. He is his brother.

της tis her Αυτή είναι η 
αδερφή της.

Aftí íne i aderfí 
tis. She is her sister.

του tu its
Στο αυτοκίνητο 
λείπουν οι 
τροχοί του.

Sto aftokínito 
lípun i trohí tu.

The car is 
missing its 
wheels.

μας mas our
Εκείνο εκεί 
είναι το σπίτι 
μας.

Ekíno ekí íne to 
spíti mas.

That is our house 
over there.

σας sas your (plural)
Η μητέρα 
σας είναι 
θυμωμένη.

I mitéra sas íne 
thimoméni.

Your mother is 
angry. (plural)

τους tus their Η μητέρα τους 
είναι γιατρός.

I mitéra tus íne 
yatrós.

Their mother is a 
doctor.
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Expressing Well-being

Greek English Sample sentence English

καλά kalá fine Είμαι καλά. Íme kalá. I am fine.

πολύ καλά polí kalá very well Είναι πολύ 
καλά. Íne polí kalá. He is very well.

έτσι κι έτσι étsi ki étsi so-so Είναι έτσι κι 
έτσι. Íne étsi ki étsi. She is so-so.

κουρασμένος, 
κουρασμένη, 
κουρασμένο

kurazménos, 
kurazméni, 
kurazméno

tired Είμαστε 
κουρασμένοι.

Ímaste 
kurazméni. We are tired.

νευριασμένος, 
νευριασμένη, 
νευριασμένο

nevriazménos, 
nevriazméni, 
nevriazméno

angry Είναι 
νευριασμένοι. Íne nevriazméni. They are angry.

ευτυχισμένος, 
ευτυχισμένη, 
ευτυχισμένο

eftihizménos, 
eftihizméni, 
eftihizméno

happy Είμαι 
ευτυχισμένος. Íme eftihizménos. I am happy.

λυπημένος, 
λυπημένη, 
λυπημένο

lipiménos, 
lipiméni, lipiméno sad Είσαι 

λυπημένος. Íse lipiménos. You are sad.

βαρετός, 
βαρετή, βαρετό

varetós, varetí, 
varetó boring Είναι βαρετός. Íne varetós. He is boring.

θυμωμένος, 
θυμωμένη, 
θυμωμένο

thimoménos, 
thimoméni, 
thimoméno

angry Είναι 
θυμωμένοι. Íne thimoméni. They are angry.

μόνος, μόνη, 
μόνο

mónos, móni, 
móno alone Είμαστε μόνοι. Ímaste móni. We are alone.

είμαι íme I am Είμαι 
κουρασμένος. Íme kurazménos. I am tired.

είσαι íse you are Είσαι 
θυμωμένος. Íse thimoménos. You are angry.

είναι íne he is Είναι 
ευτυχισμένος. Íne eftihizménos. He is happy.

είναι íne she is Είναι σε 
αμηχανία. Íne se amihanía. She is 

embarrassed.

είναι íne it is Είναι όμορφο. Íne ómorfo. It is beautiful.

είμαστε ímaste we are Είμαστε 
περήφανοι. Ímaste perífani. We are proud.

είστε íste you are (plural) Είστε καλά; Íste kalá? Are you okay? 
(plural)

είναι íne they are Είναι 
στεναχωρημένοι.

Íne 
stenahoriméni. They are sad.



LEARN WHILE SLEEPING 4

Making Simple Sentences

Greek English Sample sentence English

αυτός, αυτή, 
αυτό aftós, aftí, aftó this Αυτό είναι δικό 

μου. Aftó íne dikó mu. This is mine.

εκείνος, εκείνη, 
εκείνο

ekínos, ekíni, 
ekíno that Εκείνο, 

παρακαλώ. Ekíno, parakaló. That, please.

αυτοί, αυτές, 
αυτά aftí, aftés, aftá these

Αυτές οι 
γάτες είναι 
χαριτωμένες.

Aftés i gátes íne 
haritoménes.

These cats are 
cute.

εκείνοι, εκείνες, 
εκείνα

ekíni, ekínes, 
ekína those

Εκείνες εκεί 
οι γάτες είναι 
χαριτωμένες.

Ekínes ekí i gátes 
íne haritoménes.

Those cats over 
there are cute.

εδώ edó here Το σπίτι μου 
είναι εδώ.

To spíti mu íne 
edó. My house is here.

εκεί ekí there Το σχολείο μου 
είναι εκεί.

To scholío mu íne 
ekí.

My school is 
there.

εκεί ekí over there Η μητέρα μου 
είναι εκεί.

I mitéra mu íne 
ekí.

My mother is 
over there.

και ke and Αυτό και εκείνο. Aftó ke ekíno. This and that.

από apó from Είμαι από το 
Τόκιο. Íme apó to Tókio. I'm from Tokyo.
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Numbers

Greek English Sample sentence English

ένας, μία/μια, 
ένα

énas, mía/mia, 
éna one ένα πορτοκάλι éna portokáli one orange

δύο dío two δύο γάτες dío gátes two cats

τρεις, τρεις, 
τρία tris, tris, tría three τριών χρονών trión hronón three years old

τέσσερις, 
τέσσερις, 
τέσσερα

téseris, téseris, 
tésera four τέσσερα 

πέμπτα tésera pémpta four fifths

πέντε pénde five πέντε μέρες pénde méres five days

έξι éxi six έξι μήνες éxi mínes six months

επτά eptá seven επτά χρόνια eptá hrónia seven years

οκτώ októ eight οκτώ επιλογές októ epiloyés eight options

εννέα enéa nine εννέα ζωές enéa zoés nine lives

δέκα déka ten δέκα επί δέκα déka epí déka ten times ten

έντεκα éndeka 11 έντεκα φορές éndeka forés eleven times

δώδεκα dódeka 12 δώδεκα όροφοι dódeka órofi twelve floors

δεκατρείς, 
δεκατρείς, 
δεκατρία

dekatrís, dekatrís, 
dekatría 13 δεκατριών 

χρονών dekatrión hronón thirteen years old

δεκατέσσερις, 
δεκατέσσερις, 
δεκατέσσερα

dekatéseris, 
dekatéseris, 
dekatésera

14 δεκατέσσερα 
δολάρια

dekatésera 
dolária fourteen dollars

δεκαπέντε dekapénde 15 δεκαπέντε 
προσπάθειες

dekapénde 
prospáthies fifteen attempts

δεκαέξι dekaéxi 16 δεκαέξι φίλοι dekaéxi fíli sixteen friends

δεκαεπτά dekaeptá 17 δεκαεπτά 
δέντρα dekaeptá déndra seventeen trees

δεκαοκτώ dekaoktó 18 δεκαοκτώ 
χρονών dekaoktó hronón eighteen years 

old

δεκαεννέα dekaenéa 19
σχεδόν 
δεκαεννέα 
χρόνια

schedón 
dekaenéa hrónia

almost nineteen 
years

είκοσι íkosi 20 είκοσι 
εβδομάδες íkosi evdomádes twenty weeks

είκοσι πέντε íkosi pénde 25 είκοσι πέντε 
δευτερόλεπτα

íkosi pénde 
defterólepta

twenty-five 
seconds
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τριάντα triánda 30 τριάντα χρονών triánda hronón thirty years old

τριάντα τρεις, 
τριάντα τρεις, 
τριάντα τρία

triánda tris, 
triánda tris, 
triánda tría

33 τριάντα τρεις 
φράουλες triánda tris fráules thirty-three 

strawberries

σαράντα saránda 40 σαράντα λεπτά saránda leptá forty minutes

πενήντα penínda 50 πενήντα ώρες penínda óres fifty hours

εξήντα exínda 60 εξήντα 
νομίσματα

exínda 
nomízmata sixty coins

εβδομήντα evdomínda 70 εβδομήντα 
πρόβατα

evdomínda 
próvata seventy sheep

ογδόντα odgónda 80 ογδόντα 
μαθητές

ogdónda 
mathités eighty students

ενενήντα enenínda 90 ενενήντα 
χρονών enenínda hronón ninety years old 

εκατό ekató 100 εκατό λέξεις ekató léxis hundred words
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Family Members

Greek English Sample sentence English

πατέρας patéras father Αυτός είναι ο 
πατέρας μου.

Aftós íne o 
patéras mu. This is my father.

μητέρα mitéra mother
Ο πατέρας μου 
και η μητέρα 
μου.

O patéras mu ke i 
mitéra mu.

My father and my 
mother.

αδερφός aderfós brother

Ο μεγαλύτερος 
αδερφός 
μου είναι 
ψηλότερος από 
εμένα.

O megalíteros 
aderfós mu íne 
psilóteros apó 
eména.

My older brother 
is taller than me.

αδερφή aderfí sister

Η μικρότερη 
αδερφή 
μου είναι 
χαριτωμένη.

I mikróteri aderfí 
mu íne haritoméni.

My younger 
sister is cute.

γιος yos son Εχω έναν γιο. Eho énan yio. I have a son.

κόρη kóri daughter Η κόρη μου 
είναι μεγάλη.

I kóri mu íne 
megáli.

My daughter is 
grown up.

σύζυγος sízigos wife

Η σύζυγός 
μου είναι 
μεγαλύτερη 
από εμένα.

I sízigós mu íne 
megalíteri apó 
eména.

My wife is older 
than me.

σύζυγος sízigos husband Ο σύζυγός μου 
ταξιδεύει.

O sízigós mu 
taxidévi.

My husband is 
traveling.

γονείς gonís parents
Οι γονείς 
της είναι 
διαζευγμένοι.

I gonís tis íne 
diazevgméni.

Her parents are 
divorced.

οικογένεια ikoyénia family
Λατρεύω τη 
γυναίκα και την 
οικογένειά μου.

Latrévo ti yinéka 
ke tin ikogéniá 
mu.

I love my wife 
and family.

Basic Adjectives

Greek English Sample sentence English

ζεστός, ζεστή, 
ζεστό

zestós, zestí, 
zestó hot Ο καιρός είναι 

ζεστός.
O kerós íne 
zestós.

The weather is 
hot.

κρύος, κρύα, 
κρύο kríos, kría, krío cold Η μπύρα είναι 

κρύα. I bíra íne kría. The beer is cold.

μεγάλος, 
μεγάλη, μεγάλο

megálos, megáli, 
megálo big Έχω μια μεγάλη 

γάτα.
Ého mia megáli 
gáta. I have a big cat.

μικρός, μικρή, 
μικρό

mikrós, mikrí, 
mikró small Η τσάντα είναι 

μικρή. I tsánda íne mikrí. The bag is small.
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υψηλός, υψηλή, 
υψηλό

ipsilós, ipsilí, 
ipsiló high Η τιμή είναι 

υψηλή! I timí íne ipsilí! The price is high!

χαμηλός, 
χαμηλή, χαμηλό

hamilós, hamilí, 
hamiló low Η θερμοκρασία 

είναι χαμηλή.
I thermokrasía íne 
hamilí.

The temperature 
is low.

ισχυρός, 
ισχυρή, ισχυρό

ischirós, ischirí, 
ischiró strong Το ρεύμα είναι 

ισχυρό.
To révma íne 
ischiró.

The current is 
strong.

αδύναμος, 
αδύναμη, 
αδύναμο

adínamos, 
adínami, adínamo weak Τα χέρια μου 

είναι αδύναμα.
Ta héria mu íne 
adínama.

My hands are 
weak.

γρήγορος, 
γρήγορη, 
γρήγορο

grígoros, grígori, 
grígoro fast Είναι γρήγορος 

δρομέας.
Íne grígoros 
droméas.

He is a fast 
runner.

αργός, αργή, 
αργό argós, argí, argó slow

Ο υπολογιστής 
μου είναι 
αργός.

O ipoloyistís mu 
íne argós.

My computer is 
slow.

βαρύς, βαριά, 
βαρύ varís, variá, varí heavy Το πακέτο είναι 

βαρύ.
To pakéto íne 
varí.

The package is 
heavy.

ευγενικός, 
ευγενική, 
ευγενικό

evyenikós, 
evyenikí, evyenikó polite Είναι πολύ 

ευγενικό άτομο.
Íne polí evyenikó 
átomo.

She is a very 
polite person.

ελαφρύς, 
ελαφριά, 
ελαφρύ

elafrís, elafriá, 
elafrí light Είσαι ελαφρύς 

σαν πούπουλο.
Íse elafrís san 
púpulo.

You're light as a 
feather.

βρόμικος, 
βρόμικη, 
βρόμικο

vrómikos, 
vrómiki, vrómiko dirty Το σπίτι είναι 

βρόμικο.
To spíti íne 
vrómiko.

The house is 
dirty.

καθαρός, 
καθαρή, καθαρό

katharós, katharí, 
katharó clean Το αυτοκίνητο 

είναι καθαρό.
To aftokínito íne 
katharó. The car is clean.

ελεύθερος, 
ελεύθερη, 
ελεύθερο

eléftheros, 
eléftheri, 
eléfthero

single Είμαι 
ελεύθερος. Íme eléftheros. I'm single.

παντρεμένος, 
παντρεμένη, 
παντρεμένο

pandreménos, 
pandreméni, 
pandreméno

married Είναι 
παντρεμένος.

Íne 
pandreménos. He is married.

Basic Verbs

Greek English Sample sentence English

περπατώ perpató walk
Ο αδερφός 
μου περπατά 
γρήγορα.

O aderfós mu 
perpatá grígora.

My brother walks 
fast.

μιλώ miló talk Μιλούν πολύ 
κάθε μέρα.

Milún polí káthe 
méra.

They talk a lot 
every day.

οδηγώ odigó drive Δεν οδηγώ. Den odigó. I don't drive.

τρώω tróo eat Τρώμε ένα κρύο 
γεύμα.

Tróme éna krío 
yévma.

We are eating a 
cold meal.
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κάθομαι káthome sit
Θέλω να 
καθίσω και να 
ξεκουραστώ.

Thélo na kathíso 
ke na xekurastó.

I want to sit and 
rest.

κολυμπώ kolimbó swim Μου αρέσει να 
κολυμπάω.

Mu arési na 
kolimbáo. I like to swim.

γράφω gráfo write
Γράφω ένα 
γράμμα στον 
δάσκαλό μου.

Gráfo éna gráma 
ston dáskaló mu.

I am writing 
a letter to my 
teacher.

τραγουδώ tragudó sing
Τραγουδάει 
μπροστά σε 
κόσμο.

Tragudái brostá 
se kózmo.

She sings in front 
of people.

πίνω píno drink
Ο αδερφός μου 
πίνει καφέ το 
πρωί.

O aderfós mu píni 
kafé to proí.

My brother drinks 
coffee in the 
morning.

μαθαίνω mathéno learn Μάθε ενώ 
κοιμάσαι.

Máthe enó 
kimáse.

Learn while 
sleeping.

ακούω akúo listen
Ακούω τις 
συμβουλές του 
γιατρού μου.

Akúo tis simvulés 
tu yatrú mu.

I listen to my 
doctor's advice.

παρακολουθώ parakoluthó watch

Στην αδερφή 
μου αρέσει να 
παρακολουθεί 
λυπητερές 
ταινίες.

Stin aderfí mou 
arési na parakoluthí 
lipiterés teníes.

Her sister likes 
to watch sad 
movies.

διαβάζω diavázo read
Διαβάζω 
μια θλιβερή 
ιστορία.

Diavázo mia 
thliverí istoría.

I am reading a 
sad story.

μιλώ miló speak
Ο δάσκαλος 
μιλά πολύ 
γρήγορα.

O dáskalos milá 
polí grígora.

The teacher is 
speaking very 
fast.

Occupations

Greek English Sample sentence English

δάσκαλος, 
δασκάλα dáskalos, daskála teacher Ο δάσκαλός μας 

είναι αυστηρός.
O dáskalós mas 
íne afstirós.

Our teacher is 
strict.

μαθητής, 
μαθήτρια / 
φοιτητής, 
φοιτήρια

mathitís, mathítria 
/ fititís, fitíria student Οι μαθητές 

είναι στην τάξη.
I mathités íne stin 
táxi.

Students are in 
the class.

γιατρός yatrós doctor Πρέπει να δω 
τον γιατρό.

Prépi na do ton 
yatró.

I need to see the 
doctor.

μηχανικός mihanikós engineer Θέλω να γίνω 
μηχανικός.

Thélo na yíno 
mihanikós.

I want to become 
an engineer.

σερβιτόρος, 
σερβιτόρα

servitóros, 
servitóra waiter Πού είναι ο 

σερβιτόρος;
Pú íne o 
servitóros;

Where is the 
waiter?

πωλητής, 
πωλήτρια politís, polítria salesperson Εργάζεστε ως 

πωλητής;
Ergázeste os 
politís;

Do you work as a 
salesperson?
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δικηγόρος dikigóros lawyer
Ο δικηγόρος 
μου είναι πολύ 
καλός.

O dikigóros mu 
íne polí kalós.

My lawyer is very 
good.

κομμωτής, 
κομμώτρια komotís, komótria hairdresser

Ο κομμωτής 
κόβει τα 
μαλλιά.

O komotís kóvi ta 
maliá.

The hairdresser is 
cutting the hair.

αγρότης, 
αγρότισσα agrótis, agrótisa farmer

Ο αγρότης 
βρίσκεται στο 
χωράφι.

O agrótis vrískete 
sto horáfi.

The farmer is in 
the field.

καλλιτέχνης, 
καλλιτέχνιδα

kalitéhnis, 
kalitéhnida artist

Υπάρχουν 
πολλά 
διαφορετικά 
είδη 
καλλιτεχνών.

Ipárhun polá 
diaforetiká ídi 
kalitehnón.

There are many 
different kinds of 
artists.

αθλητής, 
αθλήτρια athlitís, athlítria athlete

Οι αθλητές 
πρέπει να 
κάνουν μια 
υγιεινή 
διατροφή.

I athlités prépi na 
kánun mia iyiiní 
diatrofí.

Athletes have to 
have a healthy 
diet.

αστυνομικός astinomikós police officer
Ο αστυνομικός 
σταμάτησε το 
αυτοκίνητο.

O astinomikós 
stamátise to 
aftokínito.

The police officer 
stopped the car.

τραγουδιστής, 
τραγουδίστρια

tragudistís, 
tragudístria singer 

Ποιος είναι ο 
αγαπημένος 
σου 
τραγουδιστής;

Pios íne o 
agapiménos su 
tragudistís;

Who is your 
favorite singer?

ηθοποιός ithopiós actor

Πολλοί 
διάσημοι 
ηθοποιοί είναι 
σε αυτήν την 
ταινία.

Polí diásimi 
ithopií íne se aftín 
tin tenía.

Many famous 
actors are in this 
movie.

ταχυδρόμος tahidrómos postal carrier
Ο ταχυδρόμος 
παραδίδει την 
αλληλογραφία.

O tahidrómos 
paradídi tin 
alilografía.

The postal carrier 
is delivering the 
mail.

μηχανικός mihanikós mechanic

Ο μηχανικός 
κοιτάζει το 
αυτοκίνητό 
μου.

O mihanikós 
kitázi to aftokínitó 
mu.

The mechanic is 
looking at my car.

οδοντίατρος odondíatros dentist Πρέπει να δω 
τον οδοντίατρο.

Prépi na do ton 
odondíatro.

I have to see the 
dentist.

επιστήμονας epistímonas scientist
Σπουδάζω 
για να γίνω 
επιστήμονας.

Spudázo ya na 
yíno epistímonas.

I study to 
become a 
scientist.

δημοσιογράφος dimosiográfos journalist

Αυτός ο 
δημοσιογράφος 
έγραψε ένα 
ενδιαφέρον 
άρθρο.

Aftós o 
dimosiográfos 
égrapse éna 
endiaféron árthro.

This journalist 
wrote an 
interesting article.

συγγραφέας singraféas writer

Είναι διάσημη 
συγγραφέας 
παιδικών 
βιβλίων.

Íne diásimi 
singraféas 
pedikón vivlíon.

She is a famous 
kid's book writer.
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Countries and Cities

Greek English Sample sentence English

Αυστραλία Afstralía Australia
Η Αυστραλία 
είναι και χώρα 
και ήπειρος.

I Afstralía íne ke 
hóra ke ípiros.

Australia is a 
country and a 
continent.

Σίδνεϊ Sídnei Sydney

Το Σίδνεϊ είναι 
η μεγαλύτερη 
πόλη στην 
Αυστραλία.

To Sídnei íne i 
megalíteri póli 
stin Afstralía.

Sydney is the 
largest city in 
Australia.

Βραζιλία Vrazilía Brazil

Η Βραζιλία 
είναι η 
μεγαλύτερη 
χώρα στη Νότια 
Αμερική.

I Vrazilía íne i 
megalíteri hóra sti 
Nótia Amerikí.

Brazil is the 
largest country in 
South America.

Ρίο Ντε 
Τζανέιρο Río De Janéiro Rio de Janeiro

Ο καιρός 
στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο είναι 
πολύ ζεστός.

O kerós sto Río 
de Janéiro íne 
polí zestós.

The weather in 
Rio de Janeiro is 
very hot.

Καναδάς Kanadás Canada χάρτης του 
Καναδά hártis tu Kanadá map of Canada

Βανκούβερ Vankúver Vancouver
Το Βανκούβερ 
είναι μια πόλη 
στον Καναδά.

To Vankúver íne 
mia póli ston 
Kanadá.

Vancouver is a 
city in Canada.

Κίνα Kína China Είμαι από την 
Κίνα. Íme apó tin Kína. I'm from China.

Πεκίνο Pekíno Beijing Θέλω να πάω 
στο Πεκίνο.

Thélo na páo sto 
Pekíno.

I want to go to 
Beijing.

Αίγυπτος Éyiptos Egypt αρχαία 
Αίγυπτος arhéa Éyiptos ancient Egypt

Κάιρο Káiro Cairo
Υπάρχουν 
πυραμίδες στο 
Κάιρο.

Ipárhun 
piramídes sto 
Káiro.

There are 
pyramids in 
Cairo.

Αγγλία Anglía England Βασίλισσα της 
Αγγλίας

Vasílisa tis 
Anglías

Queen of 
England

Λονδίνο Londíno London

Το επόμενο 
τρένο για 
Λονδίνο θα 
φτάσει σε 
τριάντα λεπτά.

To epómeno 
tréno ya Londíno 
tha ftási se 
triánda leptá.

The next train to 
London will arrive 
in thirty minutes.

Γαλλία Galía France Θα πάω στη 
Γαλλία αύριο.

Tha páo sti Galía 
ávrio.

I’ll go to France 
tomorrow.

Παρίσι Parísi Paris
Θέλω επίσης 
να πάω στο 
Παρίσι.

Thélo epísis na 
páo sto Parísi.

I also want to go 
to Paris.
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Βερολίνο Verolíno Berlin

Η πρωτεύουσα 
της Γερμανίας 
είναι το 
Βερολίνο.

I protévusa tis 
Yermanías íne to 
Verolíno.

The capital city 
of Germany is 
Berlin.

Ινδία Indía India Πρωθυπουργός 
της Ινδίας

Prothipurgós tis 
Indías

Prime Minister of 
India

Νέο Δελχί Néo Delhí New Delhi
Το Νέο Δελχί 
είναι μια 
μεγάλη πόλη.

To Néo Delhí íne 
mia megáli póli.

New Delhi is a 
big city.

Ιταλία Italía Italy Πότε θα πας 
στην Ιταλία;

Póte tha pas stin 
Italía;

When are you 
going to Italy?

Ρώμη Rómi Rome

Η οικογένειά 
μου θα 
επισκεφθεί 
τη Ρώμη του 
χρόνου.

I ikoyéniá mu tha 
episkefthí ti Rómi 
tu hrónu.

My family will 
visit Rome next 
year.

Ιαπωνία Iaponía Japan
Δεν έχω πάει 
ποτέ στην 
Ιαπωνία.

Den ého pái poté 
stin Iaponía.

I've never been 
to Japan before.

Τόκιο Tókio Tokyo Το Τόκιο είναι 
υπέροχο.

To Tókio íne 
ipéroho. Tokyo is great.

Μεξικό Mexikó Mexico

Στα νότια των 
Ηνωμένων 
Πολιτειών 
βρίσκεται 
η χώρα του 
Μεξικού.

Sta nótia ton 
Inoménon 
Politión vrískete i 
hóra tu Mexikú.

To the south of 
the United States 
is the country of 
Mexico.

Κανκούν Kankún Cancun
Το Κανκούν 
έχει πολλές 
παραλίες.

To Kankún éhi 
polés paralíes.

Cancun has 
many beaches.

Ρωσία Rosía Russia

Η Ρωσία είναι 
η μεγαλύτερη 
χώρα στον 
κόσμο.

I Rosía íne i 
megalíteri hóra 
ston kózmo.

Russia is the 
world's largest 
country.

Μόσχα Móscha Moscow
Ο καιρός είναι 
πολύ κρύος στη 
Μόσχα.

O kerós íne polí 
kríos sti Móscha.

The weather 
is very cold in 
Moscow.

Σουηδία Suidía Sweden Έχετε πάει στη 
Σουηδία;

Éhete pái sti 
Suidía;

Have you been to 
Sweden?

Στοκχόλμη Stokhólmi Stockholm
Η οικογένειά 
μου ζει στη 
Στοκχόλμη.

I ikoyéniá mu zi 
sti Stokhólmi.

My family lives in 
Stockholm.

Ηνωμένες 
Πολιτείες Inoménes Politíes United States

Θα πάω στις 
Ηνωμένες 
Πολιτείες του 
χρόνου.

Tha páo stis 
Inoménes Politíes 
tu hrónu.

I am going to the 
United States 
next year.

Νέα Υόρκη Néa Iórki New York
Έχω ένα μικρό 
διαμέρισμα στη 
Νέα Υόρκη.

Ého éna mikró 
diamérizma sti 
Néa Iórki.

I have a small 
apartment in New 
York.
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Basic Questions and Answers

Greek English

Πώς είναι το όνομά σου; Pós íne to ónomá su; What's your name?

Το όνομά μου είναι Μαρίνα. To ónomá mu íne Marína. My name is Marina.

Το όνομά μου είναι Πέτρος. To ónomá mu íne Pétros. My name is Peter.

Το όνομά μου είναι Κεν. To ónomá mu íne Ken. My name is Ken.

Το όνομά μου είναι Άλις. To ónomá mu íne Ális. My name is Alice.

Από πού είσαι; Apó pú íse; Where are you from?

Είμαι από την Ελλάδα. Íme apó tin Eláda. I'm from Greece.

Είμαι από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Íme apó tis Inoménes Politíes. I'm from the United States.

Είμαι από την Ιαπωνία. Íme apó tin Iaponía. I'm from Japan.

Είμαι από τη Γαλλία. Íme apó ti Galía. I'm from France.

Πόσων χρονών είσαι; Póson hronón íse; How old are you?

Είμαι είκοσι επτά χρονών. Íme íkosi eptá hronón. I'm twenty-seven years old.

Είμαι πενήντα δύο χρονών. Íme penínda dío hronón. I'm fifty-two years old.

Είμαι δεκαπέντε χρόνων. Íme dekapénde hrónon. I'm fifteen years old.

Είμαι τριάντα χρονών. Íme triánda hronón. I'm thirty years old.

Πού μένεις; Pú ménis; Where do you live?

Μένω στην Αθήνα. Méno stin Athína. I live in Athens.

Ζω στη Νέα Υόρκη. Zo sti Néa Iórki. I live in New York.

Ζω στο Κιότο. Zo sto Kióto. I live in Kyoto.

Ζω στο Παρίσι. Zo sto Parísi. I live in Paris.

Τι δουλειά κάνεις; Ti duliá kánis; What do you do for work?

Είμαι μηχανικός. Íme mihanikós. I'm an engineer.

Είμαι δάσκαλος. Íme dáskalos. I'm a teacher.

Είμαι φοιτητής. Íme fititís. I'm a student.

Είμαι κομμώτρια. Íme komótria. I'm a hairdresser.
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Final Review: Introducing Yourself

Greek English

Γεια! Ya! Hello!

Χαίρω πολύ. Héro polí. Nice to meet you.

Το όνομά μου είναι Μαρίνα. To ónomá mu íne Marína. My name is Marina.

Είμαι από την Ελλάδα. Íme apó tin Eláda. I'm from Greece.

Μένω στην Αθήνα. Méno stin Athína. I live in Athens.

Είμαι είκοσι επτά χρονών. Íme íkosi eptá hronón. I'm twenty-seven years old.

Είμαι μηχανικός. Íme mihanikós. I'm an engineer.

Είμαι ελεύθερη. Íme eléftheri. I am single.

Έχω έναν σκύλο. Ého énan skílo. I have a dog.

Έχω δύο αδερφούς. Ého dío aderfús. I have two brothers.

Καλησπέρα! Kalispéra! Good afternoon!

Χαίρω πολύ. Héro polí. Nice to meet you.

Το όνομά μου είναι Πέτρος. To ónomá mu íne Pétros. My name is Peter.

Είμαι από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Íme apó tis Inoménes Politíes. I'm from the United States.

Ζω στη Νέα Υόρκη. Zo sti Néa Iórki. I live in New York.

Είμαι πενήντα δύο χρονών. Íme penínda dío hronón. I'm fifty-two years old.

Είμαι δάσκαλος. Íme dáskalos. I'm a teacher.

Είμαι παντρεμένος. Íme pandreménos. I am married.

Έχω μια γάτα και δύο σκυλιά. Ého mia gáta ke dío skiliá. I have a cat and two dogs.

Εχω έναν αδερφό και μία αδερφή. Eho énan aderfó ke mía aderfí. I have a brother and a sister.

Το όνομά μου είναι Κεν. To ónomá mu íne Ken. My name is Ken.

Είμαι από την Ιαπωνία. Íme apó tin Iaponía. I'm from Japan.
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Ζω στο Κιότο. Zo sto Kióto. I live in Kyoto.

Είμαι φοιτητής. Íme fititís. I'm a student.

Έχω δύο μικρότερες αδερφές. Ého dío mikróteres aderfés. I have two younger sisters.

Το όνομά μου είναι Άλις. To ónomá mu íne Ális. My name is Alice.

Είμαι από τη Γαλλία. Íme apó ti Galía. I'm from France.

Είμαι τριάντα χρονών. Íme triánda hronón. I'm thirty years old.

Έχω έναν σύζυγο και δύο γιους. Ého énan sízigo ke dío yus. I have a husband and two sons.


