
 

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ 

Περπατώντας στη γειτονιά μου μπορώ να δω πολλά καταστήματα.  

Πολύ κοντά στο σπίτι μου υπάρχει  

 

ψιλικατζίδικο 

 

Το ψιλικατζίδικο είναι ένα μικρό κατάστημα που πουλά διάφορα 
αντικείμενα χαμηλής αξίας για ποικίλες χρήσεις (π.χ. εφημερίδες, 
περιοδικά, παιχνίδια, μικροαντικείμενα, είδη καπνού, διάφορα φαγώσιμα 
είδη, σνακ, καραμέλες κτλ.) 

 

φούρνος/αρτοποιείο 

 

Ο φούρνος είναι ένα κατάστημα που ψήνει και πουλάει ψωμιά, 
κουλούρια, τυρόπιτες, διάφορα γλυκίσματα κλπ. 

 

 

 



σούπερ μάρκετ  

 

Το σούπερ μάρκετ (ή υπεραγορά) είναι μεγάλο κατάστημα λιανικής 
πώλησης τροφίμων και οικιακών προϊόντων.  

κουρείο  

 

Το κουρείο είναι ένα κατάστημα όπου επαγγελματίες κουρείς και 
κομμώτριες, αναλαμβάνουν το κόψιμο των μαλλιών των ανθρώπων, με τη 
χρήση ψαλιδιού ή κουρευτικών μηχανών. 

κρεοπωλείο  

 

Το κρεοπωλείο είναι ένα κατάστημα που πουλάει κρέας. 



κατάστημα κινητών  

 

Στο κατάστημα κινητών βρίσκει κανείς διάφορα προϊόντα τεχνολογίας, 
κινητά τηλέφωνα, Tablet, αξεσουάρ και ανταλλακτικά για όλες τις 
συσκευές, καθώς επίσης και εξειδικευμένο Service για κάθε συσκευή. 

πιτσαρία  

 

Στην πιτσαρία μπορεί κανείς να γευτεί  νόστιμα πιάτα ζυμαρικών και 
υπέροχες ποικιλίες πίτσας. 

ανθοπωλείο  

 

Το ανθοπωλείο είναι ένα κατάστημα που πουλάει κάθε είδους λουλούδια 
και γλάστρες. 

 



βιβλιοπωλείο 

 

Βιβλιοπωλείο είναι ο χώρος όπου διατίθενται προς πώληση πολλών ειδών 
βιβλία που καλύπτουν όλους τους τομείς της γνώσης. Στο βιβλιοπωλείο 
μπορεί να βρει κανείς βιβλία για κάθε ηλικία, τετράδια, χαρτικά, γραφική 
ύλη, σχολικά είδη, εκπαιδευτικά παιχνίδια, επιτραπέζια κλπ. 

φαρμακείο 

 

Το φαρμακείο είναι ένα κατάστημα στο οποίο παρασκευάζονται και 
διατίθενται φάρμακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΗΓΕΣ  : 

o  https://www.trikalaerevna.gr/kamia-keni-thesi-sta-trikala-gia-farmakio/ 
 

o https://www.serkoararat.gr/el/gia/idees-gia-magazi-estiasis-kai-ti-xreiazetai-gia-
katastima-igeionomikoi-endiaferontos/idees-gia-kreopoleio-kai-ti-xreiazetai-ena-
kreopoleio 

 
o  https://www.tameteora.gr/advs/201639/neo-koyreio-stin-kalampaka-apo-ton-eyr/ 

 
o https://www.kathimerini.gr/life/city/925705/agorazontas-typo-sta-psilika-tis-geitonias/ 

 
o https://ageliesergasias.gr/zitoyntai-politries-gia-artopoieio-11/ 

 
o https://www.minimarketmag.gr/souper-market-afxanete-o-tziros-me-oplo-ta-proionta-

idiotikis-etiketas/ 
 

o https://www.biscotto.gr/la-serra-thessaloniki/ 
 

o https://www.inexarchia.gr/city-guide/anthi/floras 
 

o https://www.artemidaspatanews.gr/tag/vivliopoleio-stin-artemida-stelnei-vivlia-sto/ 
 

o http://lagadas.net/index.php?act=viewProd&productId=10165 
 

o https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html 
 

o https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ 
 

 
o https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81_%CE%

BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84 
 

o https://planetmobile.gr/ 
 

o https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%
B9%CE%B5%CE%AF%CE%BF 

 
o https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8

0%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF 
 

 
o ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 

 
o ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ 

 
 

 

 

 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Ø Στο κρυπτόλεξο που ακολουθεί βρες τις ονομασίες των 
καταστημάτων που βλέπεις στην γειτονιά σου. 

o https://learningapps.org/watch?v=p2yrpxu0k21 

 

 

 

Ø Στην δραστηριότητα που ακολουθεί διάλεξε τη σωστή απάντηση. 
o https://learningapps.org/watch?v=p6h1e4auc21 

 


