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Korte uitleg
Dit praktische boekje helpt u zich verstaanbaar te maken in het Grieks tijdens uw verblijf in
Griekenland. Het bevat veelgebruikte woorden en zinnen en een korte uitleg van de grammatica.
Omdat het Grieks een taal is met veel naamvallen, uitgangen en vervoegingen staan bij de
zelfstandig naamwoorden de betreffende lidwoorden ervoor.
Ook staat de fonetische uitspraak aangegeven.
Voor de uitspraak van het Griekse alfabet kunt u luisteren naar dit filmpje op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=JxzOcMA3_Fs&t=12s
In de woordenlijsten staan dus de zelfstandig naamwoorden met het bijbehorende lidwoord (1e
naamval).
De werkwoorden zijn aangeduid met (ww) erachter.
Andere aangegeven afkortingen zijn: (mnl ev) mannelijk enkelvoud, (vrl ev) vrouwelijk enkelvoud,
(onz ev) onzijdig enkelvoud, (mnl mv) mannelijk meervoud, (vrl mv) vrouwelijk meervoud, (onz mv)
onzijdig meervoud.
Bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden, zoals bijvoorbeeld "warm" (ζεστό(ς)/ζεστή) zijn zo
aangegeven, dat het zonder de (ς) bij een onzijdig zelfstandig naamwoord, met de (ς) bij een
mannelijk zelfstandig naamwoord, en met de uitgang -η of -α bij een vrouwelijk zelfstandig
naamwoord gebruikt kan worden.
U vindt alle uitgangen in het hoofdstuk grammatica.
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Wanneer u het niet zo goed begrijpt
Ik begrijp het (u).
(Σας) καταλαβαίνω.
(Sas) katalawènno.
Ik begrijp het (u) niet.
∆εν (σας) kαταλαβαίνω.
Dhen (sas) katalawènno.
Het geeft niet.
∆εν πειράζει.
Dhem bierásie.
Neem mij niet kwalijk ...
Με συγχωρείτε ...
Me singchoríete ...
Ik spreek geen Grieks.
∆εν µιλάω Eλληνικά.
Dhen mieláo Ellienieká.
Ik spreek een beetje Grieks.
Μιλάω λίγα Eλληνικά.
Mieláo liego Ellienieká.
Spreekt u Engels?
Μιλάτε Αγγλικά;
Mielàte Angglieká?
Kunt u wat langzamer praten, alstublieft?
Μπορείτε να µιλήσετε πιο αργά, παρακαλώ;
Borríete na mielíesette pjò arghá, parakalò?

In uw accommodatie
afwassen (ww)
de afwas/vaat
de afwasborstel
het afwasmiddel
het appartement
de appartementen
het balkon
het bed
het bestek
het bord
de deken
de douche
het hotel

πλένω τα άπλυτα
άπλυτα/λάντζα
η βούρτσα πλυσίµατος
το απορρυπαντικό
το διαµέρισµα
τα διαµερίσµατα
το µπαλκόνι
το κρεβάτι
τα µαχαιροπήρουνα
το πιάτο
η κουβέρτα
η ντουζιέρα/το ντους
το ξενοδοχείο
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plènno ta àpplieta
àpplieta/làdza
ie wóertsa pliesíematos
to apporriepandikò
to dhíejamèrisma
ta dhíejamerrìsmata
to balkònie
to krewátie
ta macherropíeroena
to pjàtto
ie koewèrta
ie doezjèra/to does
to ksennodhochíejo

Wanneer u iets kwijt bent
Ik ben mijn ... kwijt. (verloren).
de bril
de creditcard
de koffer
het paspoort
de portemonee

Έχασα ... µου.
τα γυαλιά
η πιστωτική κάρτα
η βαλίτσα
το διαβατήριό
το πορτοφόλι

Èchasa ... moe.
ta jaljá
ie piestotiekíe kàrta
ie walíetsa
to dhiejawatíeriejo
to portofòlie

Een vervoermiddel huren
Waar kan ik een auto huren?
Is de auto volledig verzekerd?
Waar kan ik een brommer huren?
Waar kan ik een fiets huren?
Ik wil graag een helm.

Πού µπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο;
Poe borrò na niekjáso ènna aftokíenieto?
Το αυτοκίνητο είναι πλήρως ασφαλισµένο;
To aftokíenieto iene plíeros asfaliesmènno?
Που µπορώ να νοικιάσω ένα µηχανάκι;
Poe borrò na niekjáso ènna miechanáki?
Που µπορώ να νοικιάσω ένα ποδήλατο;
Poe borrò na niekjáso ènna podhíelato?
Θα ήθελα ένα κράνο µοτοσικλέτας.
Tha íethella ènna kráno motosieklèttas.

Onderweg
de auto
het benzinestation
de boot

το αυτοκίνητο/αµάξη
το βενζινάδικο
το καράβι/η βάρκα
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to aftokíenieto/amàksie
to wenzienádhieko
to karáwie/ie wàrka

Wilt u Grieks leren?
Bij ITTS in Ermelo kunt u terecht voor taalcursussen Grieks.
Privéles, individueel of in kleine groepen tot 6 personen. Aan bod komen: communicatie en
grammatica, lezen en schrijven. Het huiswerk kan via e-mail verstuurd en gecorrigeerd worden en
ook kunnen er vragen gesteld en beantwoord worden per e-mail. De les kan dan volledig gebruikt
worden voor communicatie en uitleg.
Het is ook mogelijk de lessen op afstand te volgen via Skype.
Kijk voor meer informatie op: www.itts.nu.
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