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Êáëùóïñßóáôå óôçí
ÅëëÜäá!
whose?

greek products

ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

Παιδιά, φτάνουμε!
Τώρα πετάμε πάνω από
την Αττική, σε λίγο θα
είμαστε στο αεροδρόμιο
της Αθήνας.

Φτάσαμε!

history and geography
Κυρίες και κύριοι, σε λίγα
λεπτά προσγειωνόμαστε στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο καιρός είναι
αίθριος και η θερμοκρασία είκοσι βαθμοί
Κελσίου. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε
μαζί μας και σας ευχόμαστε
καλή διαμονή.

Δεν το πιστεύω!
Είμαστε στ‛ αλήθεια
στην Ελλάδα;

Και το καπέλο
του Γιάννη στη
θέση μου!

Παιδιά, γρήγορα!
Γιάννη, η τσάντα της Χριστίνας
είναι ακόμη στο ντουλαπάκι!

Ελάτε, μαζεύουμε
τα πράγματά μας και
κατεβαίνουμε!
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Eíüôçôá 5

ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...




 





äéáâÜæïõìå...

1

Προσοχή, παρακαλώ!
Η μικρή Άννα Παναγιώτου, τεσσάρων χρόνων,
απομακρύνθηκε από τους γονείς της πριν από δέκα λεπτά
στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Φοράει τζιν παντελόνι
και κόκκινο μπλουζάκι.

2

Σας ανακοινώνουμε
την άφιξη της πτήσης 657
από Μελβούρνη.

4
Γιάννη, φτάσαμε!

Μαμά, δε βρίσκω τη
βαλίτσα μου…

3

Τελευταία ειδοποίηση: Ο επιβάτης
Θεόδωρος Παναγιώτου να προσέλθει
στην αίθουσα αναμονής Β3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
INFORMATION

5
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Ποια από τα παραπάνω μπορούμε να ακούσουμε από τα
μεγάφωνα του αεροδρομίου;

Eíüôçôá 5

ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...

Tο λέμε κι έτσι
η τσάντα της Χριστίνας η τσάντα της
το καπέλο του Γιάννη το καπέλο του

η δική της τσάντα
ττο δικό του καπέλο

ο Βόλος
ο Λαγκαδάς

μήλα από τον Βόλο
γλυκά από τον Λαγκαδά

μήλα Βόλου
γλυκά Λαγκαδά

η Κρήτη
η Ζαγορά
η Κύπρος

λάδι από την Κρήτη
μήλα από τη Ζαγορά
χαλούμι από την Κύπρο

λάδι Κρήτης
μήλα Ζαγοράς
χαλούμι Κύπρου

το Σουφλί
το Μέτσοβο

μεταξωτά από το Σουφλί
μεταξωτά Σουφλίου
καπνιστό τυρί από το Μέτσοβο καπνιστό τυρί Μετσόβου

τα Τρίκαλα

κασέρι από τα Τρίκαλα

κασέρι Τρικάλων

áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Το αεροδρόμιο της Αθήνας λέγεται
Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος ήταν πρωθυπουργός της
Ελλάδας για πολλά χρόνια και βοήθησε να ελευθερωθούν περιοχές της
Ελλάδας που ήταν ακόμη σκλαβωμένες (1912-1913).
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äéáâÜæïõìå...

Η Ελλάδα σήμερα
πού βρίσκετ
αι: στο
νοτιοανατολι
κό άκρο
της Ευρώπης

έκταση: 131
.957
τετραγωνικά
χιλ.
πληθυσμός:
10.964.020
κάτοικοι
πρωτεύουσα

(3.192.606 κά

: Αθήνα

τοικοι)
τοπική ώρα:
GMT + 2 ώρ
ες
νόμισμα: ευρ
ώ

πολίτευμα: Π
ροεδρευόμενη
Κοινοβουλευτι
κή Δημοκρατί
α

Η Ελλάδα είναι από το 1981 μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
πληροφορίες από το www.eot.gr

ãñÜöïõìå...

Διάβασε τις γενικές
πληροφορίες για
την Ελλάδα και
συμπλήρωσε την
κάρτα για την
Αυστραλία

πού βρίσκεται:
.........................

τοπική ώρα:
έκταση: .........................
.........................
πληθυσμός: .........................
πρωτεύουσα: .........................
πολίτευμα: .........................
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νόμισμα:
.........................

