
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ A1 
Δίνω/ζητώ πληροφορίες 
Ταυτοποιώ/προσδιορίζω 
Θέλω αυτό. 
Είναι αυτό. 
Ναι, το μπλε πουκάμισο, εκεί. 
 
Δίνω μια πληροφορία 
- Σχετικά με τον χρόνο:  
Αύριο.  
Μετά τις διακοπές.  
- Σχετικά με τον τόπο:  
Εδώ. 
 Εκεί.  
 Δίπλα από το φούρνο.  
Είναι κοντά/μακριά 
- Σχετικά με τον τρόπο: 
Αργά!  
Γρήγορα!   
Με ένα κλειδί.  
 Σπρώξτε δυνατά! 
- Σχετικά με τη ποσότητα:  
Πολύ. 
 Είναι μεγάλο! 
- Σχετικά με την αιτία:  
Επειδή πεινάω. 
 
Ζητώ μια πληροφορία 
- Για ένα πρόσωπο: 
Ποιος είναι αυτός; 

Το Άρθρο 
- Γένος, Αριθμός 
- Είδη άρθρων (οριστικό, 
αόριστο, κ.ά.) 
 

Το Ουσιαστικό 
- Γένος, αριθμός, καταλήξεις 
- Απλά προθήματα και 
επιθήματα 
 

Το Επίθετο 
- Γένος, αριθμός, καταλήξεις 
- Είδη επιθέτων 
- Δεικτικά επίθετα 
- Κτητικά επίθετα 
 

Η Αντωνυμία 

- Προσωπικές αντωνυμίες 
- Δεικτικές αντωνυμίες 
(ορισμένοι τύποι) 
- Κτητικές αντωνυμίες (ορισμένοι 
τύποι) 
 

Το Επίρρημα 
- Χρονικό 
- Τοπικό 
- Τροπικό 
- Ποσοτικό 
 

Το Άτομο: Φυσική 
υπόσταση 
Γενικά 
άτομο, άνθρωπος 
γεννημένος, ζωντανός, παρών, 
απών 
είμαι, έχω, υπάρχω, γεννιέμαι 
 
Μέρη του σώματος 
σώμα, μάτι, καρδιά, αυτί, 
μαλλιά, πόδι, δάχτυλο 
 
Φυσικά χαρακτηριστικά 
βάρος, ύψος, 
ψηλός, κοντός, μελαχρινός, 
ξανθός, κοκκινομάλλης 
ζυγίζω, έχω μέγεθος 
 
Φύλο 
άνδρας, γυναίκα, αγόρι, 
κορίτσι, παιδί 
 
Ηλικία  
ηλικία, μωρό, παιδί, ενήλικας, 
χρόνος, μήνας, μέρα 
νέος, ηλικιωμένος, γέρος, 
μεγάλος, μικρός 
 
Θέση και κίνηση του σώματος 

- Διαφημιστικά σποτ (ΚΠ
1
) 

- Αλληλογραφία οικογενειακή ή φιλική, με 
γραφικό χαρακτήρα που μπορεί να 
διαβαστεί εύκολα (ΚΓ, ΠΓ) 

- Σημειώματα, με γραφικό χαρακτήρα που 
μπορεί να διαβαστεί εύκολα), μηνύματα 
SMS, ηλ. μηνύματα (ΚΓ, ΠΓ) 

- Δημόσιες ταμπέλες με οδηγίες για 
οδηγούς ή τουρίστες (ΚΓ) 

- Χάρτες, ονόματα δρόμων, σταθμών (ΚΓ) 
- Ονομασίες καταστημάτων, δημόσιων 

κτηρίων (ΚΓ) 
- Αναμνηστικές στήλες (ΚΓ) 
- Εκφώνηση άσκησης/δραστηριότητας 

(όπως γλωσσικές 
ασκήσεις/δραστηριότητες) (ΚΓ) 

- Συνταγές (φαγητά, γλυκά, κοκτέιλ), 
κανόνες παιχνιδιού (ΚΓ) 

- Απλές οδηγίες χρήσης μιας συσκευής (ΚΓ) 
- Ετικέτες, περιεχόμενα / συστατικά, 

ημερομηνία λήξης, κουπόνια φαρμάκων 
(ΚΓ) 

- Σχολικός έλεγχος προόδου (ΚΓ) 
- Διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης (ΚΓ) 
- Γραμματόσημα, ταχυδρομικοί φάκελοι 

(ΚΓ) 
- Λογαριασμοί, ταμειακές αποδείξεις (ΚΓ) 
- Εισιτήρια μεταφορικών μέσων (ΚΓ) 
- Ευρωπαϊκό Portfolio (ΚΓ) 
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 Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται δηλώνουν τα εξής: ΚΓ κατανόηση γραπτού λόγου, ΚΠ κατανόηση προφορικού λόγου, ΠΓ παραγωγή γραπτού λόγου, ΠΠ 

παραγωγή προφορικού λόγου. 



- Για ένα αντικείμενο: 
Τι είναι αυτό;  
- Για τον χρόνο: 
Πότε έρχεσαι; 
- Για τον τόπο: 
Πού είναι τα γυαλιά μου; 
- Για τον τρόπο:  
Πώς το κάνουμε αυτό; 
- Για την ποσότητα: 
Πόσο κοστίζει; 
- Για την αιτία: 
Γιατί φεύγεις; 
- Ζητώντας επιβεβαίωση ή διάψευση:  
Είναι εκεί, όχι; 
 Είστε ο κος Χ, σωστά;  
Πες, σου αρέσει αυτό;  
Είναι ενδιαφέρον, έτσι; 
 
Περιγράφω κάποιον ή κάτι  
Με απλή πρόταση ή ακολουθία απλών 
προτάσεων:  
Ο ουρανός είναι μπλε.  
Υπάρχουν καρέκλες και τραπέζια.  
Είναι 20 ετών. 
Είναι ψηλός και έχει μακριά μαλλιά. 
 
Αφηγούμαι 
Με απλή πρόταση ή ακολουθία απλών 
προτάσεων:  
Ξυπνάω στις 7, πλένομαι, παίρνω πρωινό και 
πηγαίνω στο σχολείο μου. 
 
Βεβαιώνω/δηλώνω  
Με καταφατική πρόταση:  
Βρέχει. 
 

Η πρόθεση 
Για τη δήλωση: 
- Χρόνου 
- Τόπου 
- Τρόπου 
- Ποσού 
 

Το Ρήμα 
- Βοηθητικά Ρήματα είμαι και 
έχω 
- Βασικά ομαλά ρήματα 
- Οριστική  
- Ενεργητική φωνή 
- Ενεστώτας 
Κλίση, πρόσωπα, καταλήξεις 
Χρήση/Σημασία 
- Παρατατικός 
Κλίση, πρόσωπα, καταλήξεις 
Χρήση/Σημασία  
- Προστακτική 
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ο
 πρόσωπο 

Χρήση/Σημασία 
- Χρήση/Σημασία των εγκλίσεων 
σε απλές εκφράσεις ευγένειας  
- Ρηματικοί τύποι (απλές χρήσεις 
απαρεμφάτου) 
 

Η Ονοματική Φράση 
- Προσδιοριστικά (άρθρα, 

αριθμητικά, ερωτηματικά 
επίθετα, κτητικά επίθετα, 
δεικτικά επίθετα) 

- Επίθετο + ουσιαστικό 
Ονοματικοί προσδιορισμοί  

 

Η Ρηματική Φράση 

σηκώνομαι, κάθομαι, ξαπλώνω 
όρθιος, καθιστός, ξαπλωμένος 
πηγαίνω, έρχομαι, προχωρώ, 
τρέχω 
 
Ενέργειες με τα χέρια 
παίρνω, βάζω, κρατώ, ανοίγω, 
κλείνω, ψάχνω 

  
Το Άτομο: Αντιληπτική και 
ψυχική διάσταση 
Αισθήσεις 
Όραση: βλέπω, κοιτάζω 
Ακοή: θόρυβος, ακούω, ακούω 
προσεκτικά 
Αφή: χέρι, δάκτυλο, δέρμα, 
αγγίζω 
Γεύση: γεύση, δοκιμάζω, μου 
αρέσει, καλό, άσχημο, αλμυρό, 
γλυκό 
Όσφρηση: μυρωδιά, άρωμα, 
μυρίζω, μυρίζει ωραία 
όμορφος, άσχημος 
 
Χαρακτήρας και συναισθήματα 
αγάπη, κουράγιο 
αγαπώ 
συμπαθητικός, ευγενικός, 
απλός, χαρούμενος, 
στενοχωρημένος, έξυπνος, 
χαζός 
 
Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα  
(βλ. Ελεύθερος χρόνος, 
ψυχαγωγία, χόμπι, αθλητισμός) 
 

- Τύπος (καθημερινός, εβδομαδιαίος, 
μηνιαίος) με κείμενα 
επικαιρότητας/ενημέρωσης (ΚΓ) 

- Περιεχόμενα εφημερίδας, περιοδικού 
(ΚΓ) 

- Τίτλοι ειδήσεων που υποδηλώνουν 
σαφώς το περιεχόμενό τους (ΚΓ) 

- Πίνακες με στατιστικά δεδομένα (ΚΓ) 
- Λεζάντες χαρτών (ΚΓ) 
- Σχέδια, σκίτσα (ΚΓ) 
- Σημειωματάρια (ΚΓ) 
- Ωροσκόπιο (κυρίως του καθημερινού 

τύπου, προς γενική ή μερική κατανόηση) 
(ΚΓ) 
 

 
 
 
 
  



Διορθώνω προηγούμενη πληροφορία 
- Με αρνητική φράση 
Όχι, δεν είναι αυτό. 
 
Επιβεβαιώνω, διαψεύδω προηγούμενη 
πληροφορία 
Ναι, είναι αλήθεια.  
 Όχι, δεν είναι αλήθεια. 
 
Υπενθυμίζω κάτι σε κάποιον  
Φτάνω την Πέμπτη, το θυμάσαι;  Φεύγουμε 
αύριο, εντάξει; 
 

Εκφράζω/ζητώ απόψεις και κρίσεις 
 

Εκφράζω την άποψη μου  
Νομίζω ότι ο Γιάννης έχει δίκιο. Πιστεύω ότι 
είναι δύσκολο. 
 
Ζητώ την άποψη κάποιου  
Τι νομίζεις; 
 
Εκφράζω συμφωνία 
- έπειτα από μια έκφραση θετική ή αρνητική:  
Ναι, πολύ ωραία πόλη.  
Ναι, είναι  αλήθεια, δεν κάνει κρύο.  
 Οκ, σύμφωνοι! 
- με επιφυλάξεις:  
Ίσως.  
Είναι πιθανό.  
 Αν θέλεις  
- με ανεπίσημο τρόπο: 
Αμέ! 
 
Εκφράζω διαφωνία 
- έπειτα από μια έκφραση θετική ή αρνητική:  
Όχι. 

- Προσωπικό ρήμα και απλά 
συμπληρώματα 
- Απλά απρόσωπα ρήματα 
 

Η απλή Πρόταση 
- Συμφωνία Ρήματος-
Υποκειμένου 
- Ερωτηματικές προτάσεις  
Ερωτηματικές λέξεις (πού, πότε, 
τί, ποιός, πώς, γιατί, πόσο) 
 

Παρατακτική σύνδεση 
προτάσεων 
- Προτάσεις που συνδέονται με 
συμπλεκτικούς συνδέσμους 
-  Προτάσεις που συνδέονται με 
αντιθετικούς συνδέσμους 
-  Προτάσεις που συνδέονται με 
διαζευκτικούς συνδέσμους 
 
- Ασύνδετο σχήμα 
- Ελλειπτικές προτάσεις (Χρήση 
σε τίτλους)  
 

Υποτακτική σύνδεση 
προτάσεων 
- Χρονικές προτάσεις 
- Αιτιολογικές προτάσεις 
 
 

Στοιχεία ταυτότητας – 
Προσωπικές πληροφορίες 
Όνομα 
όνομα, επώνυμο, γράμματα της 
αλφαβήτου, ονομάζομαι 
 
Τίτλοι/Ονομασίες  
Κύριος, Κυρία, Δεσποινίς 
 
Διεύθυνση 
διεύθυνση, οδός, λεωφόρος, 
αριθμός, όροφος, ταχυδρομικός 
κώδικας, ονομασίες χωρών, 
αριθμοί, ζω, μένω, κατοικώ   
 
Ημερομηνία και τόπος 
γέννησης  
γεννιέμαι, ημερομηνία 
γέννησης, τόπος γέννησης, 
χρόνος, μήνας, μέρα, γενέθλια 
 
Οικογενειακή κατάσταση 
οικογενειακή κατάσταση, παιδί, 
γιος, κόρη, αδερφός, αδερφή, 
μπαμπάς, μαμά, ανύπαντρος, 
παντρεμένος, διαζευγμένος  
 
Εθνικότητα  
εθνικότητα, καταγωγή, 
Ονομασίες εθνικοτήτων  
 
Έγγραφα  
ταυτότητα, διαβατήριο, 
δίπλωμα, Ορισμένες ονομασίες 
διπλωμάτων 
 



 Διαφωνώ.  
Είναι λάθος.  
Δεν είναι αλήθεια. 
- με ήπιο τρόπο/μετριασμένα:  
Δεν νομίζω.  
 Λες;  
Νομίζεις; 
- με απόλυτο τρόπο:  
Μα όχι!  
 Καθόλου!  
Είναι λάθος! 

 
Παίρνω θέση υπέρ, εκφράζω επιδοκιμασία  
Είμαι σύμφωνος.  
 Σύμφωνοι!  
 Είμαι υπέρ αυτής της ιδέας. 
 
Παίρνω θέση κατά, εκφράζω αποδοκιμασία  
Δεν συμφωνώ 
 Δεν είναι σωστό.  
Είναι λάθος.  
 Όχι. 
 
Διαμαρτύρομαι  
Α, όχι! 
 
Εκφράζω γνώση για κάτι 
Φεύγουμε αύριο, ξέρω. 
 
Εκφράζω άγνοια για κάτι  
Δεν γνωρίζω αυτή τη γειτονιά.  
Δεν ξέρω. 
 
Εκφράζω το γεγονός ότι θυμάμαι κάτι Α ναι, 
θυμάμαι, είναι το Σάββατο. 
 

Εκπαίδευση 
Προσχολική αγωγή 
μωρό, γάλα, παιδικός σταθμός, 
παίζω  
 
Εκπαιδευτικά κέντρα και 
ιδρύματα 
σχολείο, πανεπιστήμιο 
κέντρο εγγραφής 
τάξη, κτήριο, αίθουσα 
 
Εκπαιδευτικό υλικό και 
εξοπλισμός   
χαρτί, σελίδα, μολύβι, στυλό 
μάθημα, άσκηση,  
τεστ, βαθμός 
  

Εργασία 
Επαγγέλματα και 
επαγγελματική θέση 
επάγγελμα, δουλειά, εργασία, 
επαγγέλματα (καθηγητής, 
γιατρός, δημοσιογράφος,…), 
εργάζομαι, δουλεύω 
 
Τόπος εργασίας 
γραφείο, εργοστάσιο, εταιρία 

 

Ελεύθερος χρόνος 
Ψυχαγωγία, χόμπι, 
δραστηριότητες  
διακοπές, ταξίδι, παιχνίδι, 
ανάγνωση, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, θέατρο, 
κινηματογράφος, συναυλία, 
μουσική, έργο, διαφήμιση, 



Εκφράζω βεβαιότητα  
Είμαι σίγουρος.  
 Είμαι βέβαιος για τη νίκη. 
 
Εκφράζω αβεβαιότητα/αμφιβολία  
Δεν είμαι σίγουρος.  
 Δεν το νομίζω. 
 Δεν το πιστεύω. 
 
Εκφράζω πιθανότητα  
Ίσως. 
 
Εκφράζω ικανότητα 
Μπορώ να γράψω τη διεύθυνση. 
 Ξέρω να γράψω το όνομά μου. 
 
Εκφράζω την επιθυμία να κάνω κάτι  
Θέλω να φάω.  
 Θα ήθελα να επιστρέψω σπίτι.  
 
Εκφράζω υποχρέωση  
Πρέπει να φύγω.  
 Πρέπει να επιστρέψω νωρίς. 
 
Εκφράζω απαγόρευση  
Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. 
 
Εκφράζω μια ηθικό ή κοινωνικό κανόνα/νόρμα  
Δεν πρέπει να πετάμε χαρτιά κάτω.  Δεν είναι 
σωστό αυτό.  
 Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. 
 
Κατηγορώ κάποιον για κάτι  
Αυτός φταίει.  
 Είναι λάθος του. 
 

αθλητισμός, ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ, τένις, 
μου αρέσει…, διαβάζω, 
ταξιδεύω, χορεύω, τραγουδάω, 
ζωγραφίζω/σχεδιάζω, 
περπατάω, κάνω βόλτα, κάνω 
ποδήλατο, παίζω/κάνω + 
μουσικό όργανο, παίζω/κάνω + 
άθλημα 
 
Παιχνίδια  
παιχνίδι, παίζω, κερδίζω, χάνω 
 
Αθλήματα 
γήπεδο, πισίνα 
 
Φύση (βλ. γεωγραφικό 
περιβάλλον) 
 

Ενημέρωση και μέσα 
επικοινωνίας 
εφημερίδα, τηλεόραση, κανάλι, 
περιοδικό, διαδίκτυο, 
κινηματογράφος, έργο, 
πρόγραμμα, βιβλίο, 
φωτογραφία  
διαβάζω, ακούω, βλέπω, 
κοιτάζω,  
 

Κατοικία 
Γενικά 
σπίτι, διαμέρισμα, κατοικία, 
δωμάτιο, πόρτα, παράθυρο, 
ανελκυστήρας, κουζίνα, μπάνιο, 
τουαλέτα, κήπος, μικρό, 
μεγάλο, καινούριο, παλιό 



Ομολογώ κάτι  
Εγώ είμαι. 
 Εμείς φταίμε. 
 
Ζητώ συγγνώμη  
Συγγνώμη!  
 Συγχωρέστε με!  
Λυπάμαι! 
 
Ζητώ την επιδοκιμασία/αποδοκιμασία 
κάποιου  
Συμφωνείς; Διαφωνείς; 
 
 

Εκφράζω προτιμήσεις, επιθυμίες και 
συναισθήματα 
Εκφράζω χαρά, ευχαρίστηση, ευτυχία  
Είμαι χαρούμενος.  
 Είναι φοβερό! 
 
Εκφράζω λύπη, δυστυχία  
Είμαι λυπημένος.   
 Είμαι δυστυχισμένος.  
 Δεν είμαι καθόλου καλά. 
 
Ρωτάω κάποιον αν είναι καλά  
Δεν είσαι καλά;  
 Τι συμβαίνει; 
 
Παρηγορώ, ενθαρρύνω  
Θα πάνε όλα καλά. 
 
Εκφράζω τη συμπάθειά μου  
Σε καταλαβαίνω.  
 Καημένε…  
 

 
Έπιπλα και εξοπλισμός 
τραπέζι, καρέκλα, κρεβάτι 
νερό, ρεύμα, θέρμανση, 
κουζίνα, ψυγείο, τηλεόραση, 
υπολογιστής, συσκευές 
αναπαραγωγής (CD player, DVD 
player)  
Αγορά και ενοικίαση 
ενοίκιο, ενοικιαστής, 
ιδιοκτήτης, γείτονας, κατοικώ, 
μένω, νοικιάζω 

 

Ταξίδια, μετακινήσεις 
Γενικά 
ταξίδι, πτήση, αναχώρηση, 
άφιξη, αλληλογραφία, 
ταξιδιώτης, επιβάτης,  
φεύγω, φτάνω, αλλάζω, 
περιμένω, ταξιδεύω 
 
Μέσα μαζικής μεταφοράς 
τρένο, μετρό, λεωφορείο, τραμ, 
ταξί, αεροπλάνο, καράβι, θέση, 
σταθμός, στάση, αποβάθρα, 
γραμμή, αεροδρόμιο, πόρτα 
επιβίβασης, επικύρωση, 
καθυστέρηση, εισιτήριο μετ’ 
επιστροφής, εισιτήριο, 
κράτηση, βαλίτσα, αποσκευές, 
τσάντα, υποδοχή, πληροφορία,  
αγοράζω, κλείνω/κάνω 
κράτηση 
 
Ιδιωτικά μέσα μεταφοράς 
αυτοκίνητο, 



Εκφράζω ελπίδα  
Ελπίζω ότι…  
 
Εκφράζω απογοήτευση  
Κρίμα! 
 
Εκφράζω σωματικό πόνο  
Πονάω.  
Πονάει το κεφάλι μου.  
 
Εκφράζω θετική εκτίμηση για κάτι ή για 
κάποιον  
Α, ωραία!  
 Πολύ καλό!  
 Φοβερό!  
 Μου αρέσει πολύ το μπλε. 
 
Εκφράζω  αρνητική εκτίμησή για κάτι ή για 
κάποιον  
Απεχθάνομαι την εξοχή.   
Δεν μου αρέσει η σαλάτα 
 
Εκφράζω προτίμηση   
Προτιμώ το μαύρο παντελόνι  
 Μου αρέσει περισσότερο αυτό το τραγούδι. 
 
Εκφράζω ικανοποίηση  
Ωραία!  
Είμαι ικανοποιημένος με τους βαθμούς μου. 
 
Εκφράζω δυσαρέσκεια/παράπονο Δεν μου 
αρέσει.  
Δεν είναι εντάξει.  
  
Ρωτάω για την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια 
κάποιου  

μηχανή/μοτοσικλέτα, 
ποδήλατο, βενζίνη, 
μηχανή/μοτέρ, 
πάρκινγκ/γκαράζ, συνεργείο, 
φανάρι, κίνδυνος, δίπλωμα 
οδήγησης, ασφάλεια, φανάρι, 
σήμα 
 
Οδήγηση 
οδός, δρόμος, σταυροδρόμι, 
γέφυρα, κυκλοφορία, παίρνω, 
στρίβω, πάω, συνεχίζω 
 
Τουρισμός 
τουρισμός, ταξίδι, αστυνομία, 
τελωνείο, σύνορα, διαβατήριο, 
βίζα, συνάλλαγμα 

 
Διαμονή, εστίαση 
ξενοδοχείο, ξενώνας, πανσιόν, 
υποδοχή/ρεσεψιόν, δωμάτιο, 
κλειδί, πρωινό, κλείνω/κάνω 
κράτηση, νοικιάζω, πλήρης, 
διαθέσιμο 
 
Κάμπινγκ  
κάμπινγκ, σκηνή 
 
Εστιατόριο  
καφετέρια, εστιατόριο, τραπέζι, 
πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, 
κατάλογος, μενού, πιάτο, πιάτο 
ημέρας, ορεκτικό, κυρίως 
πιάτο, επιδόρπιο, λογαριασμός, 
παίρνω, τρώω, πίνω, 
μαγειρεύω, πληρώνω 



Σου αρέσει;  
Τι δεν σου αρέσει;  
 Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;  
 
Εκφράζω θυμό, οργή ή κακή διάθεση  
Αρκετά!  
 Α, αυτό, όχι! 
 
Αντιδρώ στην οργή ή την κακή διάθεση 
κάποιου  
Ηρέμησε!  
Σταμάτα! 
 
Εκφράζω ενδιαφέρον για κάτι 
Ενδιαφέρον!  
Μου αρέσει να επισκέπτομαι αυτό το μέρος. 
 
Εκφράζω ενδιαφέρον για κάτι που λέει 
κάποιος  
Αλήθεια;  
 Ενδιαφέρον!  
 Α, μάλιστα! 
 
Εκφράζω έκπληξη  
Α!  
 Τι;  
 Πώς;  Δεν είναι δυνατόν! 
 
Εκφράζω αδιαφορία  
Ε, και;  
 Και λοιπόν;  
 Δεν με νοιάζει.  
 
Ευχαριστώ κάποιον / για κάτι Ευχαριστώ πολύ. 
  

Επικοινωνώ με αφορμή 

  

Διατροφή 
Γενικά  
φαγητό, πεινάω, διψάω, τρώω, 
πίνω 
 
Ψωμί  
ψωμί, μπαγκέτα, φρατζόλα 
ψωμί, φέτα/κομμάτι ψωμιού 
 
Κρέας  
κοτόπουλο, μοσχάρι, αρνί, 
χοιρινό,… 
 Ψάρι  
Ψάρι 
 
Δημητριακά, ζυμαρικά  
ρύζι, μακαρόνια, δημητριακά, 
ζυμαρικά 
 
Γαλακτοκομικά  
γάλα, βούτυρο, γιαούρτι, τυρί 
 
Φρούτα 
φρούτο, πορτοκάλι, μήλο, 
μπανάνα… 
 
Επιδόρπιο  
επιδόρπιο, γλυκό, παγωτό 
 
Ποτά  
ποτό, νερό, χυμός, κρασί, 
μπύρα, καφέ, τσάι 
 
Φαγητά  
πιάτο, σούπα, σαλάτα, αυγό, 



δραστηριότητες/ενέργειες 
Δίνω εντολή ή οδηγία 
Βγείτε!  
 Πρέπει να στρίψετε δεξιά στο φανάρι.  
 Πρέπει να σταματήσετε τώρα.  
Μην ξεχάσεις να κλείσεις την πόρτα. 
 
Ζητώ βοήθεια  
Βοήθησε με!  
Μπορείς να με βοηθήσεις σε παρακαλώ;  
 Θα μπορούσες να κρατήσεις την τσάντα μου; 
 
Παραγγέλνω  
Δύο πορτοκαλάδες παρακαλώ. 
Θα πάρω μια πίτσα..  
Θα ήθελα ένα ποτήρι νερό. 
 
Δέχομαι χωρίς δισταγμό να κάνω κάτι  
Ναι, σύμφωνοι.  
 Βεβαίως. 
 
Δέχομαι με επιφύλαξη να κάνω κάτι Γιατί όχι.  
 Αν το θέλεις.  
Ναι, αλλά…  
 
Δέχομαι διστακτικά να κάνω κάτι  
Θα ήθελα αλλά…  
 Δεν ξέρω.  
 Θα δούμε.  
 
Αρνούμαι να κάνω κάτι  
Όχι.  
 Λυπάμαι.  
 Δεν μπορώ. 
 
Προτείνω σε κάποιον να κάνει κάτι  

κρέας, ψάρι, επιδόρπιο, 
ετοιμάζω, παραγγέλνω 
 
Διάφορα  
αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, πιάτο, 
φλιτζάνι, ποτήρι, πιρούνι, 
κουτάλι, μαχαίρι, χαρτοπετσέτα 
  
 

Αγορές και καταστήματα 
Γενικά 
Τόπος/μέρη: αγορά, σούπερ-
μάρκετ, μαγαζί, κατάστημα 
Εξοπλισμός: ταμείο 
Προσωπικό: πωλητής, πελάτης 
Πληρωμές: τιμή, κάρτα, 
μετρητά, ρέστα, πληρώνω, 
αγοράζω, κοστίζει, ακριβό, 
φτηνό 
 
Διατροφή  
φούρνος, χασάπικο, μανάβικο 
 
Ένδυση, υπόδηση 
Είδος: ρούχο, πουκάμισο, 
παντελόνι, τσάντα, γυαλιά, 
ρολόι, ομπρέλα, παπούτσι, 
αγοράζω, δοκιμάζω, παίρνω, 
ψάχνω, παιδικό, ανδρικό, 
γυναικείο 
Υλικό: μαλλί, βαμβάκι, δέρμα, 
μάλλινο, βαμβακερό, δερμάτινο 
Μέγεθος: μέγεθος/νούμερο 
 
Είδη υγιεινής, καλλυντικά 
μπάνιο, ντους, πετσέτα, 



Φύγε, αν θέλεις. 
 Θέλετε να έρθετε αύριο;  
Δεν θέλετε να ξανάρθετε αύριο; 
 
Προτείνω σε κάποιον να κάνουμε κάτι μαζί  
Βγαίνουμε;  
 Θα μπορούσαμε να πάμε σινεμά.  
 Θέλεις να έρθεις σινεμά;  
 Αν θέλεις, φεύγουμε τη Δευτέρα.. 
 
Προτείνω σε κάποιον να κάνω κάτι στη θέση 
του/για να τον βοηθήσω  
Μπορώ να σε βοηθήσω; 
 
Προτείνω σε κάποιον να του 
δώσω/προσφέρω/δανείσω κάτι  
Θέλετε λίγο νερό; 
 
Δέχομαι χωρίς δισταγμό μια πρόταση 
Ευχαρίστως.   
Σύμφωνοι! 
 
Δέχομαι με επιφύλαξη μια πρόταση Ναι, 
αλλά…  
 Γιατί όχι…  
 Αν θέλεις…  
 
Δέχομαι διστακτικά μια πρόταση  
Δεν ξέρω… 
Θα δούμε.  
 Ίσως. 
 
Αρνούμαι μια πρόταση  
Όχι, ευχαριστώ.  
Λυπάμαι. 
 

σαπούνι, οδοντόκρεμα, 
οδοντόβουρτσα, κρέμα, 
ξυραφάκι, WC, τουαλέτες, 
σαμπουάν, χτένα, βούρτσα 
χτενίσματος, χαρτί, πλένομαι, 
χτενίζομαι, βουρτσίζω 
 
Φαρμακευτικά, ιατρικά 
φαρμακείο, συνταγή, φάρμακο, 
κουτί, ορισμένοι τύποι 
φαρμάκων (σιρόπι, χάπι, 
αντιβιοτικό, ασπιρίνη), παίρνω, 
καταπίνω 
  

Δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες  
Ταχυδρομείο  
ταχυδρομείο, γράμμα, φάκελος, 
κάρτα, δέμα, γραμματόσημο, 
ταχυδρομικό κουτί, διεύθυνση, 
στέλνω, λαμβάνω, απαντάω 
 
Τηλεπικοινωνίες  
τηλέφωνο, κινητό, 
νούμερο/αριθμός, ηλ. μήνυμα, 
ηλ. διεύθυνση,  τηλεφωνώ, 
εκτυπώνω 
  
Τράπεζα  
τράπεζα, ταμείο/γκισέ, 
επιταγή/τσεκ, κάρτα, 
χαρτονόμισμα, μηχάνημα 
αυτόματων συναλλαγών 
 
Αστυνομία  
αστυνομία, ασφάλεια 



Συμβουλεύω  
Διάβασε αυτό, είναι ωραίο.  
 Μπορείς να πας διακοπές, όχι; 
 
Επισημαίνω σε κάποιον να προσέξει κάτι  
Προσοχή στο σκαλί! 
 
Ενθαρρύνω  
Κουράγιο!  
 Άντε, πήδα! 
 
Ζητώ άδεια  
Μπορώ να μπω παρακαλώ;  
 Θα ήθελα να βγω έξω. 
 
Δίνω την άδειά μου  
Εντάξει.  
 Βέβαια!  
Σύμφωνοι.  
Ωραία, σύμφωνοι λοιπόν! 
 
Αρνούμαι  
Όχι.  
Αδύνατον.  
Δεν είναι δυνατόν. 
 
Απαγορεύω  
Απαγορεύεται η είσοδος.  
Δεν πρέπει να μιλάμε στο κινητό.  
 Μην κλείνετε! 
 
Απειλώ  
Εάν συνεχίσεις, καλώ την αστυνομία.  
Φεύγετε ή φωνάζω τον φύλακα.  
 Πρόσεχε! 
 

 
Πρώτες βοήθειες  
ατύχημα, φωτιά, βοήθεια, 
πυροσβέστης 
 
Διοικητικές υπηρεσίες 
 γραφείο, υπηρεσία, πρεσβεία, 
έντυπο 
 

Υγεία και υγιεινή 
Υγιεινή του σώματος  
τουαλέτα, μπάνιο, ντους, 
πλένομαι, κάνω ντους, 
χτενίζομαι, βουρτσίζω τα 
δόντια, καθαρός, βρώμικος 
 
Ασθένειες και τραυματισμοί   
αρρώστια, ατύχημα, πονάω/ει 
…, έχω…, άρρωστος 
 
Ασφάλιση  
Κοινωνική ασφάλιση, συνταγή 
 
Κέντρα υγειονομικής 
περίθαλψης 
νοσοκομείο, κλινική, εγχείρηση, 
κρεβάτι, δωμάτιο, ορισμένες 
ιατρικές υπηρεσίες (επείγοντα 
περιστατικά, πρώτες 
βοήθειες,…), επείγον 
 
Ιατρικά επαγγέλματα, ιατρικές 
πράξεις  
γιατρός, χειρουργός, 
οδοντίατρος, επίσκεψη, 
εξέταση, ακτινογραφία, 



Υπόσχομαι  
Στο υπόσχομαι, αύριο έρχομαι.  Υπόσχομαι να το 
διορθώσω. 
 
Κάνω παρατήρηση  
Δεν είναι σωστό να μιλάς έτσι. 
 

Επικοινωνώ ακλουθώντας κοινωνικές 
συμβάσεις 
Ζητώ συγγνώμη  
Συγγνώμη!  
 Συγχωρέστε με!  
Λυπάμαι για …που… 
 
Ζητώ την προσοχή  
Παρακαλώ!  
 Με συγχωρείτε!  
 Κύριε… / Κυρία… σας παρακαλώ! 
 
Χαιρετώ  
Γεια. / Καλημέρα /  
Πώς πάει; 
 Τι κάνετε; 
 Στο επανιδείν!  
Τα λέμε αύριο. 
 
Απαντώ σε χαιρετισμό  
Γεια. / Καλημέρα.  
Καλά ευχαριστώ, εσείς; 
 
Παρουσιάζω κάποιον  
Από εδώ ο φίλος μου ο…  
Είναι η Ελένη, η αδερφή μου. 
 
Αυτοπαρουσιάζομαι  
Εγώ είμαι ο Νίκος.  

ανάλυση 
 

Διαπροσωπικές σχέσεις 
Οικογενειακές σχέσεις 
οικογένεια, γονείς, πατέρας, 
μητέρα, αδερφός, αδερφή, γιος, 
κόρη, παιδί, παππούς, γιαγιά, 
ζευγάρι, σύζυγος, φίλος, 
σύντροφος, γέννηση, γάμος, 
παντρεύομαι, ζω με… 
 
Κοινωνικές σχέσεις  
φίλος, συνάδελφος, γιορτή, 
δώρο, όμιλος/σύλλογος, βλέπω, 
συναντώ, γνωρίζω, προσκαλώ, 
επισκέπτομαι 
 
Τρόποι προσφώνησης  
Κύριε, Κυρία, αγαπητέ, 
αγαπημένε, φίλε,… 
 

Γλώσσα 
Γενικά 
Γλώσσα, ήχος, γραμματική, 
ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα, 
λέξη, φράση, συλλαβή, γράμμα, 
τελεία, κόμμα, τόνος, κλίση, 
χρόνος, ενεστώτας, ενικός, 
πληθυντικός, αρσενικό, θηλυκό, 
βιβλίο, λεξικό, ονομασίες 
γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, 
…),  
λέω, καταλαβαίνω, μαθαίνω, 
γραπτός, προφορικός, μητρική, 
ξένη 



Ονομάζομαι Μαρία. Μαρία Παπαδοπούλου.  
Είμαι ο νέος συμμαθητής σας  
 
Απαντώ σε μια παρουσίαση/σύσταση Χάρηκα! 
 Χάρηκα για τη γνωριμία 
 
Υποδέχομαι κάποιον  
Καλωσόρισες 
Πέρασε παρακαλώ! 
 
Συγχαίρω κάποιον  
Μπράβο!  
Συγχαρητήρια! 
 
Εύχομαι κάτι σε κάποιον  
Καλή όρεξη!  
Καλό ταξίδι!  
Καλό σαββατοκύριακο! / Καλές διακοπές! / Καλή 
τύχη! / Χρόνια πολλά!  
 
Απαντώ στο τηλέφωνο  
Ναι!  
 Εμπρός!  
 Παρακαλώ! 
 
Ζητάω να μιλήσω με κάποιον στο τηλέφωνο  
Θα ήθελα να μιλήσω στον/στην …, παρακαλώ! 
 
Ζητάω να μάθω ποιος είναι στο τηλέφωνο  
Ποιος τον ζητεί παρακαλώ;  
Ποιος είναι στο τηλέφωνο; 
 
Ζητάω να αναμείνουν στο τηλέφωνο  Μια 
στιγμή/ένα λεπτό παρακαλώ!  
 Μην κλείσετε!  
 

 
Γλωσσικές δραστηριότητες 
συζήτηση, ερώτηση, απάντηση, 
γράφω, ακούω, διαβάζω, 
προφέρω, συλλαβίζω, μιλάω, 
επαναλαμβάνω, εξιστορώ, 
απαντάω 
 

Γεωγραφία και φύση 
Γεωγραφία  
γη, οικολογία, κόσμος, χώρα, 
νησί, ποταμός, λίμνη, βουνό, 
ονομασίες χωρών 
 
Κλίμα  
εποχή, θερμοκρασία, καιρός, 
ήλιος, σύννεφο, αέρας, βροχή, 
χιόνι, καταιγίδα, ομίχλη, καλός, 
άσχημος, ζεστός, κρύος 
 
Πόλη, επαρχία, αστυφιλία 
πόλη, χωριό, κέντρο, προάστιο, 
γειτονιά, δρόμος, λεωφόρος, 
πλατεία, πάρκο, σχολείο, 
εκκλησία, νοσοκομείο, 
εργοστάσιο, μαγαζί, αγορά, 
εμπορικό κέντρο, πολυκατοικία, 
κτίριο, δημαρχείο, 
ταχυδρομείο, …εξοχή, δάσος, 
κάμπος 
 
Πανίδα 
ζώο, σκύλος, γάτα, ψάρι, 
πουλί, αγελάδα, άλογο, μύγα, 
κουνούπι, ελέφαντας, 
λιοντάρι, φυλάω 



Αρχίζω/ανοίγω μια επιστολή ή ένα μήνυμα  
Αγαπητέ/ή … 
 
Τελειώνω/κλείνω μια επιστολή 
Φιλικά.  
Σε φιλώ.  
Με εκτίμηση. 
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς. 
 
Ευχαριστώ  
Ευχαριστώ.  
 
Απαντώ σε ευχαριστίες  
Παρακαλώ.  
Τίποτε. / Δεν κάνει τίποτε. 

 
Οργανώνω τον λόγο μου  ή την 
επικοινωνία 
Αρχίζω μια ιστορία ή αφήγηση 
Λοιπόν… 
Ξέρεις ότι… 
 
Εισάγω μια πληροφορία  
Είδες; Ο καινούριος καθηγητής είναι… 
 
Εισάγω ένα νέο θέμα συζήτησης Λοιπόν, τι 
γίνεται με το… 
Και με το δώρο του Γιώργου, τι κάνουμε; 
 
Αναπτύσσω ένα θέμα συζήτησης (βλ. 
περιγράφω, διηγούμαι) 
 
Συγκρίνω  
Ο χορός είναι όπως... 
 
Υπογραμμίζω, δίνω έμφαση  

 
Χλωρίδα  
δέντρο, φυτό, λουλούδι, 
μπουκέτο, κήπος, ορισμένες 
ονομασίες φυτών 
τριαντάφυλλο, τουλίπα 
 

Πολιτική και κοινωνία 
Γενικά  
κοινωνία, συγκέντρωση, 
σημαντικό, σοβαρό, κοινωνικό, 
οικονομικό, πολιτικό 
 
Πολιτική ζωή και πολίτης 
κράτος, δημοκρατία, εκλογές, 
ψήφος, κόμμα, αριστερά, 
δεξιά, κέντρο, κυβέρνηση, 
νόμος, πολίτης, υπουργός, 
βουλευτής, ελευθερία, 
ισότητα, αδελφοσύνη, ειρήνη, 
δικαιοσύνη, δικαίωμα, 
υποχρέωση, ψηφίζω, 
αποφασίζω 
 

Επιστήμη και τεχνολογία 
ιδέα, επιστήμη, γνώση, 
πιστεύω, ξέρω, γνωρίζω, 
μαθαίνω, σκέφτομαι, εξηγώ, 
κατανοώ, επιστημονικός 
 

Οικονομία και βιομηχανία 
οικονομία, τιμή, παραγωγή, 
ανεργία, απεργία, εμπόριο, 
βιομηχανία, γεωργία, 
πλούσιος, φτωχός 
 



Και σημειωτέον, έχει δίκιο.  
Είναι 1.00 μετά τα μεσάνυχτα, σημείωσε.  
 
Δίνω ένα παράδειγμα  
Για παράδειγμα… 
 
Μεταφέρω τα λόγια κάποιου  
Λέει «είναι πολύ ωραίο»ι… 
 Είπε «είναι πολύ ωραίο» 
 
Αυτό-διορθώνομαι, αναδιατυπώνω  
Ε, όχι…/ …ε, θέλω να πω… / …ε, συγγνώμη…  
 
Αναζητώ μια λέξη ή μια φράση  
 Θέλω αυτό το πράγμα που ανοίγει τα 
μπουκάλια. 
 
Χρησιμοποιώ μια παράφραση για μια λέξη που 
δεν γνωρίζω  
Δηλαδή αυτό που… 
 
Ζητώ βοήθεια για μια λέξη/μια φράση που δεν 
γνωρίζω 
Πώς θα πούμε…;  
Τι σημαίνει …;  
 Ένα… τι είναι; 
 
Τελειώνω/κλείνω μια ιστορία/μια αφήγηση  
Τέλος… 
Αυτό ήταν… 
 
Ανοίγω και κλείνω ένα γράμμα/ένα μήνυμα  
Αγαπητέ… 
Φιλικά.  
Με εκτίμηση 
 



Αρχίζω/ανοίγω μια συζήτηση Λοιπόν…  
Για πες μου…  
 
Παίρνω τον λόγο κατά τη διάρκεια μια 
συζήτησης  
Εγώ…  
Ακούστε… 
 
Ζητώ τον λόγο  
Παρακαλώ… 
 
Εξασφαλίζω/Επιβεβαιώνω ότι συνομιλητής 
μου κατάλαβε τι θέλω να πω 
- Ρωτώντας τον συνομιλητή μου εάν 
καταλαβαίνει/ εάν με παρακολουθεί  
Κατάλαβες;  
Είναι κατανοητό; 
 Εντάξει; 
- Προσδιορίζοντας τη σημασία μια λέξης ή 
μιας έκφρασης Αυτό σημαίνει…  
 Είναι όταν… 
 Είναι για να… 
- Χρησιμοποιώντας μια παράφραση  
Δεν τα καταφέρνω σημαίνει… είναι πολύ 
δύσκολο 
- Επεξηγώντας  
Θέλω να πω ότι… 
- Μεταφράζοντας μια λέξη, μια έκφραση  
παγωτό σημαίνει …στα 
αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά/ιταλικά/ισπανικά…   
- Συλλαβίζοντας μια λέξη  
Π-Α-Γ-Ω-Τ-Ο /  πα-γω-το 

 
Επιβεβαιώνω ότι κατάλαβα τι θέλει να πει ο 
συνομιλητής μου  
- Σημειώνοντας ότι δεν κατάλαβα  



Συγγνώμη; 
 Πώς; / Τι;  
Δεν καταλαβαίνω… 
- Ζητώντας να επαναλάβει  
Πώς το είπες;  
Μπορείτε να επαναλάβετε σας παρακαλώ;  
Πότε/Πού/Ποιος/Πόσο… είπατε; 
- Ζητώντας να συλλαβίσει  
Πώς γράφεται;  
- Ζητώντας να μιλάει πιο αργά Λίγο πια αργά 
σας παρακαλώ./ Αργά! 
- Ζητώντας έναν ορισμό/μια παράφραση  
Τι πάει να πει…;   
Τι είναι…; 
- Ζητώντας να επιβεβαιώσει Είπατε …στις 8; 
- Επαναλαμβάνοντας αυτό που κατάλαβα 
Δηλαδή δεν θα έρθει. 


