
 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 ΕΠΙΠΕΔΟ A2 
Δίνω/Ζητώ πληροφορίες 
Ταυτοποιώ/Προσδιορίζω 
Είναι η Μαρία. 
Ορίστε, το βιβλίο. 
 

Δίνω μια πληροφορία 
- σχετικά με τον χρόνο 
(Πότε αναχωρείς;) Μόλις τελειώσει το 
σεμινάριο. 
- σχετικά με τον τόπο 
πχ (που είναι το σχολείο;) Απέναντι από το 
φαρμακείο 
- σχετικά με τον τρόπο 
πχ (πως κλείνει η πόρτα;) Με αυτό εδώ το 
κλειδί. 
- σχετικά με την ποσότητα 
(Πόσο ζυγίζει;) Διακόσια γραμμάρια 
- σχετικά με την αιτία 
(Γιατί φεύγεις αυτή την εβδομάδα;) Γιατί πρέπει 
να γυρίσω στο σχολείο 
- σχετικά με την ταυτότητα 
(Κοίτα, είναι η Άννα!) 
 (Ποιανού είναι αυτό το βιβλίο;) Είναι το δικό 
μου! 
 

Ζητώ μια πληροφορία 
- σχετικά με ένα αντικείμενο/ένα πρόσωπο 
Σε ποιόν ανήκει αυτό το βιβλίο;  
Τι σκέφτεσαι;  
- σχετικά με τον χρόνο 
Πότε διάβασες αυτό το βιβλίο; 
Τι ώρα θα βρεθούμε; 
- σχετικά με τον τόπο 
Πού πήγες χθες; 
- σχετικά με τον τρόπο 

Το Άρθρο 
- Χρήση ή παράλειψη οριστικού 
άρθρου με ονόματα πόλεων και 
κρατών 
- Χρήση ή παράλειψη άρθρου 
όταν ακολουθεί αντωνυμία ή 
επίθετο 
- Χρήση ή παράλειψη άρθρου με 
εκφράσεις που δηλώνουν χρόνο 
- Χρήση ή παράλειψη του 
άρθρου με κτητικά επίθετα και 
ονόματα συγγενείας  
- Χρήση ή παράλειψη του 
άρθρου για ημερομηνίες.  
- Χρήση ή παράλειψη του 
άρθρου με άλλες λέξεις (π.χ. 
λέξεις που δηλώνουν υλικό) 
 

Το Ουσιαστικό 
- Μορφολογία (γένος, αριθμός, 
καταλήξεις) ανωμάλων 
ουσιαστικών ευρείας χρήσης 
- Μορφολογία (γένος, αριθμός, 
καταλήξεις) ουσιαστικών που 
δηλώνουν επαγγέλματα 

 
Το Επίθετο 
- Γένος, αριθμός, καταλήξεις 
- Βαθμοί του επιθέτου: 
Συγκριτικός 
Απόλυτος υπερθετικός 
- Κτητικά επίθετα 
- Δεικτικά επίθετα 
- Ερωτηματικά επίθετα 
- Αόριστα επίθετα 

Το Άτομο: Φυσική υπόσταση 
Θέση και κίνηση του σώματος 

σηκώνομαι 
διασχίζω  
περπατάω  
τρέχω  
σταματάω 
 

Ενέργειες με τα χέρια 
ανάβω  
οδηγώ  
φέρνω  

  

Το Άτομο: Αντιληπτική & 
ψυχική διάσταση 
Αισθήσεις 
πικρό  
σκοτάδι  
άσχημο  
φωτεινό  
χρωματιστό  
γλυκό  
φρέσκο 
 
Χαρακτήρας και συναισθήματα 
θυμωμένος 
ήρεμος  
ευχαριστημένος 
νευρικός 
αγκαλιά 
αγκαλιάζω 
φιλώ 
νοσταλγία 
φόβος 

- Απλά διαφημιστικά κείμενα (ΚΓ) 
- Προγράμματα (πχ θεάτρου) (ΚΓ) 
- Ένθετα  (ΚΓ) 
- Κατάλογοι εστιατορίου  (ΚΓ) 
- Ωράρια (φυλλάδια) (ΚΓ) 
- Καρτέλες με ανακοινώσεις (ΚΓ) 
- Σύντομα άρθρα επικαιρότητας (ΚΓ) 
- Έντυπα οδηγιών/ειδοποιήσεων για 

κίνδυνο (ΚΓ) 
- Κανονισμοί (ΚΓ) 
- Οδηγίες χρήσης μηχανημάτων (ΚΓ) 
- Πληροφοριακά φυλλάδια πχ, με τις 

υπηρεσίες ξενοδοχείων (ΚΓ) 
- Σύντομα και απλά άρθρα εφημερίδων 

που περιγράφουν γεγονότα (ΚΓ) 
- Σύντομες και απλές ανακοινώσεις 
- Απλά τηλεφωνικά μηνύματα (ΚΠ) 
- Απλές μαγειρικές συνταγές (ΚΠ) 
- Καθημερινές οδηγίες, πχ. Χρήσης των 

μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΠ) 
- Ειδήσεις από την τηλεόραση (ΚΠ) 
- Απλές παρουσιάσεις υποστηριζόμενες 

από εικόνες και διαγράμματα (ΚΠ) 
- Απλές πληροφορίες κατά τη διάρκεια μιας 

τουριστικής ξενάγησης (ΚΠ) 
- Φράσεις και εκφράσεις απλές σχετικές με 

σημαντικά, για τον ομιλητή, πράγματα 
(άμεσες ανάγκες) (ΚΠ) 

- Απλές φανταστικές βιογραφίες και απλά 
ποιήματα (ΠΓ) 

- Ανακοινώσεις για τον πίνακα 
ανακοινώσεων (ΠΓ) 

- Σύντομες διηγήσεις σχετικές με 
προσωπικά θέματα (ΠΓ) 

- Σύντομες ανακοινώσεις προβλέψιμου 



 

Πώς μπορώ να το κάνω; 
- σχετικά με την ποσότητα 
Πόσους καφέδες έχεις πιει; 
- σχετικά με την αιτία 
Γιατί βγαίνεις; 
- ζητώντας ταυτοποίηση 
Ποιο πουκάμισο προτιμάς; 
Για ποιον αγόρασες αυτό το δώρο; 
- ζητώντας επιβεβαίωση ή διάψευση 
Εντάξει;  
Είναι αυτό; 
 

Περιγράφω κάποιον ή κάτι 
Ήταν ψηλός και είχε ξανθά μαλλιά. 
 

Αφηγούμαι 
Με ακολουθία απλών προτάσεων. 
Χθες πήγα στο σχολείο και μετά πήγα στη 
βιβλιοθήκη. 
 

Βεβαιώνω/Δηλώνω 
Με πρόταση 
Βρέχει 
 

Διορθώνω προηγούμενη πληροφορία 
Όχι δεν είναι ιταλός, είναι αμερικανός. 
 
 

Εκφράζω/ζητώ απόψεις και κρίσεις 
Εκφράζω την άποψή μου 
Κατά τη γνώμη μου, η Λουΐζα είναι έξυπνη 
κοπέλα 
 

Εκφράζω συμφωνία χωρίς επιφυλάξεις 
Ναι, είναι αλήθεια. 
 
Εκφράζω διαφωνία 
- σε μία θετική δήλωση 
(Είναι μια βαρετή ταινία) Δεν συμφωνώ, κατά τη 

- Απόλυτα αριθμητικά επίθετα  
- Αριθμητικά κοινά 

 
Η Αντωνυμία 
- Προσωπικές αντωνυμίες σε 
θέση υποκειμένου (6 πρόσωπα) 
 
- Εμφατικές (δυνατός τύπος) 
προσωπικές αντωνυμίες σε 
θέση αντικειμένου (εμπρόθετες) 

 
- Μη εμφατικές (αδύναμος 
τύπος) προσωπικές αντωνυμίες 
σε θέση άμεσου ή έμμεσου 
αντικειμένου (κυρίως 1° και 2° 
ενικού και πληθυντικού) 
 
Ορισμένοι (ευρείας χρήσης) 
τύποι 
- Κτητικών αντωνυμιών 
- Αυτοπαθών αντωνυμιών 
- Δεικτικών αντωνυμιών 
- Αόριστων αντωνυμιών 
- Αναφορικών αντωνυμιών (με 
λειτουργία υποκειμένου ή 
αντικειμένου) 

 

Το Επίρρημα 
- τρόπου  
- τόπου 
- χρόνου 
- ποσότητας 
- επιρρήματα που δηλώνουν 
τροπικότητα 
- προτασιακά επιρρήματα 

 
Η πρόθεση 
- Απλές και έναρθρες προθέσεις 

 
Εκφραστικές δραστηριότητες 
Ρωτώ 
 

Διανοητικές δραστηριότητες 
πιστεύω 
σκέφτομαι 
θυμάμαι  
φαίνεται 
 

Ιδέες 
Πρόβλημα 
 

Στοιχεία ταυτότητας – 
Προσωπικές πληροφορίες 
- Καταγωγή 

Κατάγομαι από… 
- Οικογενειακή κατάσταση 

χωρισμένος 
ελεύθερος 
διαζευγμένος  
χήρος 

- Εργασία 
επάγγελμα  

- Εκπαίδευση 
Φοιτώ 
σχολή 

- Οικογένεια και βαθμοί 
συγγενείας 
Κουνιάδος, γαμπρός, νύφη. 

- Χαρακτήρας και εξωτερική 
εμφάνιση 
ευχάριστος, σοβαρός, 
αντιπαθητικός, κοντός, 
χοντρός. 

 

Εκπαίδευση 
Σχολικές δραστηριότητες 

περιεχόμενου (ΠΠ) 
- Περιγραφές/διηγήσεις σχετικά με 

προσωπικά θέματα/οικεία (ΠΠ) 
 



 

γνώμη μου είναι διασκεδαστική. 
 

Παίρνω θέση υπέρ, εκφράζω επιδοκιμασία  
Είναι καλή ιδέα. 
 

Εκφράζω γνώση για κάτι 
Το γνωρίζω αυτό το παιδί. 
 

Εκφράζω άγνοια για κάτι 
Δεν τον γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. 
 

Εκφράζω βεβαιότητα 
Ναι. Είμαι σίγουρος. 
 

Εκφράζω αβεβαιότητα 
Δεν είμαι σίγουρος. 
 

Εκφράζω δυσπιστία 
Αλήθεια; 

 

Εκφράζω πιθανότητα 
Πιθανόν να έλθει αύριο. 
 
Εκφράζω δυνατότητα/αδυναμία 
Σήμερα δεν μπορώ να μαγειρέψω. 

 

Εκφράζω επιθυμία 
Θα ήθελα να πάω στη θάλασσα. 
Έχω όρεξη για ένα παγωτό. 
 

Εκφράζω πρόθεση 
Την επόμενη εβδομάδα θα πάω στη Ρώμη. 

 

Ζητώ συγγνώμη 
Συγγνώμη, λυπάμαι. 
 

Δέχομαι τη συγγνώμη 
Δεν υπάρχει πρόβλημα. 
 

Εκφράζω προτιμήσεις, επιθυμίες & 

για τη δήλωση:  
κτήσης 
ποσότητας 
στάσης και κίνησης σε τόπο 
τρόπου 
χρόνου 
μέσου ή συνοδείας 
- Ιδιωματική χρήση προθέσεων 
σε τύπους ευρείας χρήσης  
- Ευρείας χρήσης εμπρόθετοι 
τύποι και προσδιορισμοί 

 
Το Ρήμα 
- Βασικά ομαλά ρήματα, 
ορισμένα ανώμαλα, αυτοπαθή 
και αλληλοπαθή 
- Κλίση, πρόσωπα, καταλήξεις:  
- Οριστική 
- Ενεργητική φωνή 
- Ενεστώτας  
- Παρατατικός 
- Παρακείμενος, Αόριστος 
- Μέλλοντας 
- Χρήση/σημασία των χρόνων 
στην περιγραφή γεγονότων και 
ατόμων 
- Προστακτική σε όλα τα 
πρόσωπα (καταφατικός και 
αρνητικός τύπος)  
- Απλά απρόσωπα ρήματα 
- Ρηματικοί Τύποι (απλές 
χρήσεις) απαρεμφάτου, μετοχής 
παρακειμένου, (γερουνδίου) 

 
Η απλή Πρόταση 
- Προτάσεις επιθυμίας: χρήση 

της προστακτικής 
 

  ρωτώ  
εργασία  
συζήτηση  
σωστό  
υπαγόρευση  
διάλογος 
 

 Μαθήματα και σχολές 
φοιτώ 
Μερικές από τις πιο 
διαδεδομένες σχολές: 
οικονομία  
φιλοσοφική  
ιατρική 
 

 Δομές και χώροι του σχολείου 
αίθουσα  
βιβλιοθήκη 
λέσχη 
 

 Σχολικός εξοπλισμός  
θρανίο  
λεξικό  
φύλλο  
πίνακας  
σελίδα 

 

Εργασία 
Επαγγέλματα και επαγγελματική 
θέση 
Ονομασίες των πιο 
διαδεδομένων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων 
Οι βασικές επαγγελματικές 
θέσεις (διευθυντής, εργάτης κτλ) 

 
Τόπος εργασίας 
εργοστάσιο 
εταιρία 



 

συναισθήματα 
 
Εκφράζω αρέσκεια, ευτυχία, χαρά 
Τι ωραίο! 
 

Εκφράζω λύπη, νοσταλγία 
Μου λείπει/νοσταλγώ το σπίτι μου. 
 

Ρωτώ σχετικά με τη συναισθηματική  
κατάσταση του συνομιλητή μου (χαρά/λύπη) 
Πώς πας; 
Είσαι χαρούμενος/λυπημένος;  
Δεν) είσαι καλά; 
 

Παρηγορώ, ενθαρρύνω 
Μην ανησυχείς! 
 

Εκφράζω απογοήτευση 
Τι κρίμα! 
 

Εκφράζω φόβο, άγχος 
Φοβάμαι τους κεραυνούς! 
 

Εκφράζω σωματικό πόνο 
Με πονάει το κεφάλι μου. 
Βήχω. 
 

Εκφράζω θετική εκτίμηση για κάποιον/κάτι 
Μου αρέσει να χορεύω. 
 

Εκφράζω αρνητική εκτίμηση για κάποιον/κάτι 
Δεν μου αρέσει η τηλεόραση. 
Είναι άσχημο. 

 

Εκφράζω προτίμηση 
Αυτό το φόρεμα είναι πιο ωραίο. 

 

Εκφράζω ικανοποίηση 
Είμαι πολύ ικανοποιημένος. 
Πάρα πολύ καλά. 
 

Παρατακτική σύνδεση 
προτάσεων 
- Προτάσεις που συνδέονται με 
αντιθετικούς συνδέσμους  
-  Προτάσεις που συνδέονται με 
συμπλεκτικούς συνδέσμους 

 

Υποτακτική σύνδεση 
προτάσεων 
- Χρονικές προτάσεις με 
χρονικούς συνδέσμους 
- Υποθετικές προτάσεις με τη 
χρήση των υποθετικών 
συνδέσμων σε στερεοτυπικές 
προτάσεις στην οριστική 
ενεστώτα. 
- Αναφορικές προτάσεις σε 
λειτουργία αντικειμένου και 
υποκειμένου 
- Απλές τελικές προτάσεις  

 

αγρόκτημα 
 
Εύρεση εργασίας 
ψάχνω 
βρίσκω 

 
Ελεύθερος χρόνος 
- Ψυχαγωγία, δραστηριότητες 
ξεκουράζομαι, εκδρομή, 
περίπατος 
- Παιχνίδια 
Χαρτιά, μπάλα, παιχνίδι, παίζω. 
- Κάπνισμα 
Αναπτήρας, πούρο, τσιγάρο. 
- Χόμπι και ενδιαφέροντα 
Κάνω ποδήλατο, πηγαίνω 
γυμναστήριο, στην πισίνα, 
ζωγραφίζω, σχεδιάζω. 
- Αθλήματα και φυσική άσκηση 
Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τρέξιμο, 
κολύμπι, ομάδα στάδιο, αγώνας 
- Καλλιτεχνικά και πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα 
Βιβλιοθήκη  
ιστορικό κέντρο  
μνημείο  
έκθεση  
κτήριο 

Αρχαίο/σύγχρονο, ζωγραφισμένο 
- Διασκέδαση 
εκδοτήριο εισιτηρίων  
συναυλία  
νυχτερινό κατάστημα  
διασκεδαστικός 

 

Κατοικία 
- Κατοικία και δωμάτια 

Τραπεζαρία, σαλόνι, ασανσέρ, 
τοίχος, πάτωμα. 



 

Ρωτώ κάποιον αν είναι ικανοποιημένος 

Δε σου αρέσει;  

 

Εκφράζω θυμό, οργή ή κακή διάθεση 
Είμαι εξοργισμένος. 
 

Εκφράζω ενδιαφέρον για κάτι 
Αυτό το βιβλίο είναι ενδιαφέρον. 

 

Εκφράζω ενδιαφέρον για κάτι που λέει 
κάποιος  
Α, ναι; Αλήθεια; 
 

Εκφράζω έκπληξη 
Τι έκπληξη! Είσαι σίγουρος;  

 

Εκφράζω τη έλλειψη έκπληξης 

Α ναι, το ξέρω. 
 

Εκφράζω αδιαφορία 
Το ίδιο κάνει. Δεν έχει σημασία. 
 

Εκφράζω ευγνωμοσύνη, ευχαριστώ 
Πολλά ευχαριστώ για την κάρτα σου! 
 
 

Επικοινωνώ με αφορμή 
δραστηριότητες/ενέργειες 
Ζητάω από κάποιον να κάνει κάτι 

- δίνοντας μια διαταγή ή μια οδηγία 
Διάβασε εδώ. 

- με ευγενικό/διακριτικό τρόπο 
Μπορείς να κλείσεις το παράθυρο; 
 

Απαντώ σε ένα αίτημα 
- αποδεχόμενος χωρίς επιφυλάξεις 
Βέβαια. 
Οκ. 
Εντάξει! 
- αποδεχόμενος με επιφυλάξεις 
Ναι αλλά τώρα δεν μπορώ 

- Έπιπλα 
- Οικιακός εξοπλισμός 

Κουζίνα, πλυντήριο πιάτων… 
- Αντικείμενα του σπιτιού 

Πιάτα, ταψί, σεντόνια, 
μαξιλάρι, τραπεζομάντηλο 

- Υπηρεσίες 
Νερό, τηλέφωνο, ρεύμα, 
θέρμανση… 

-  Οικιακές δραστηριότητες 

κοιμάμαι, ξυπνάω, μαγειρεύω, 
πλένω καθαρίζω, σιδερώνω 

 
Ταξίδια, μετακινήσεις 
- Μέρη και δημόσια μέσα 
μεταφοράς 
συνδρομή  
άφιξη  
αλλάζω  
μετρό  
πλοίο 
- Ιδιωτικά μέσα μεταφοράς 
αυτοκίνητο  
βάρκα  
οδηγώ  
μηχανάκι 
- Κίνηση και κατεύθυνση 
διασχίζω  
αυτοκινητόδρομος  
ευθεία  
στρίβω 
- Διαμονή και υπηρεσίες 
δωμάτιο και πρωινό  
κάμπινγκ  
κρουαζιέρα  
ημιδιατροφή 
- Έγγραφα 
ταυτότητα  
υπογραφή  



 

- αρνούμενος 
Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ. 

 

Προτείνω σε κάποιον να κάνουμε κάτι μαζί 
Αν θέλεις μπορούμε να πάμε στο σινεμά μαζί. 
 

Προτείνω σε κάποιον να τον βοηθήσω 
Μπορώ να σε βοηθήσω;  
Αν θέλεις μπορώ να πλύνω τα πιάτα. 
 

Προσφέρω κάτι σε κάποιον 
Μπορώ να σου προσφέρω ένα καφέ;  
Έχεις όρεξη για ένα καφέ; 
Λίγο ακόμα κρασί; 
 

Απαντώ σε μια πρόταση 

- αποδεχόμενος 
Εντάξει, καλή ιδέα! 
- αποδεχόμενος με επιφυλάξεις 
Εντάξει, αλλά ας καλέσουμε και το Μάριο. 
- αρνούμενος 
Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ. 

 

Ζητώ άδεια 
Μπορώ να φύγω τώρα; 
 

Δίνω την άδειά μου 
- χωρίς επιφυλάξεις 
Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. 

 

Αρνούμαι 
Λυπάμαι αλλά είναι αδύνατο. 
 

Επικοινωνώ ακολουθώντας κοινωνικές 
συμβάσεις 
Ζητώ συγγνώμη 
Συγγνώμη. 
Λυπάμαι. 
 

Ζητώ την προσοχή 

υπογράφω  
δίπλωμα 
 

Διατροφή 
- Τύποι ποτών και τροφίμων 
Διάφορα ονόματα ποτών και 
τροφίμων 
- Τρώγοντας και πίνοντας έξω 
παραγγέλνω 
φιλοδώρημα 
τρώω κολατσιό 
παίρνω απεριτίφ 
ορεκτικό  
συνοδευτικό 
 

Αγορές και καταστήματα 
- Γενικά 
Ονομασίες κοινών μαγαζιών 
αγοράζω  
ακριβό  
κόστος  
δωρεάν 
- Ένδυση, υπόδυση 
- Πληρωμές 
ακριβό 
κόστος  
ξοδεύω 
 

Δημόσιες και ιδιωτικές  
υπηρεσίες  
- Επισκευές αυτοκινήτου 
ρεζερβουάρ 
μηχανικός 
σπάω 
- Διάφορες υπηρεσίες 
τεχνικός 
 

Υγεία και υγιεινή 
-Υγιεινή του σώματος 



 

Συγγνώμη, άκου! 
 

Χαιρετώ 

Χαίρετε. 
Αντίο! 
 

Παρουσιάζω κάποιον 

Από ‘δω ο γιός μου! 
 

Αυτοπαρουσιάζομαι 
Γεια, είμαι ο … 
 
Υποδέχομαι κάποιον 
Καλώς ήρθες! 
Πέρασε/περάστε παρακαλώ! 
 

Συγχαίρω 

Συγχαρητήρια! 
Μπράβο! 
 

Εύχομαι κάτι σε κάποιον 
Καλή όρεξη, καλή τύχη, καλή διασκέδαση 
 

Αποχαιρετώ 

Θα τα πούμε! 
 

Απαντώ στο τηλέφωνο 
Εμπρός! 
 

Ζητώ να μιλήσω με κάποιον στο τηλέφωνο 
Μπορώ να μιλήσω με τον Χ, παρακαλώ; 
 

Ολοκληρώνω μια συνομιλία στο τηλέφωνο 
Συγγνώμη, έκανα λάθος. 
Θα τα πούμε. 
 

Επικοινωνώ μέσω αλληλογραφίας 
Τελειώνω, κλείνω μια επιστολή 
Χαιρετισμούς. 
Φιλιά. 
 

μουστάκια 
μούσι  
στόμα  
χέρι  
σώμα  
δόντι 
σκουπίζω/-ομαι  
οδοντόπαστα  
πλένομαι  
χτένα 
 
Ασθένειες και τραυματισμοί 
- Ονομασίες κοινών ασθενειών 
- Ιατρικές υπηρεσίες 
Νοσοκόμος/α 
Πρώτες βοήθειες 

 
Διαπροσωπικές σχέσεις 
- Κοινωνική ζωή, συνάπτω 
σχέσεις με άλλους 
Συνοδεύω, γνωρίζω, 
συναντιέμαι, προσκαλώ, 
προσφέρω 

- Επικοινωνία 
μήνυμα 
λαμβάνω  
τηλεφώνημα 

 

Γεωγραφία και φύση 
- Φυσικό περιβάλλον 
δάσος  
οροσειρά  
ποτάμι  
νησί 
- Περιβάλλον του ανθρώπου 
ιστορικό κέντρο 
μνημείο 
κτήριο 
περιφέρεια 



 

Οργανώνω τον λόγο μου ή την επικοινωνία 
Εισάγω μια πληροφορία 
Ξέρεις ότι…; 
 

Αναπτύσσω ένα θέμα 
-Απαριθμώντας 
Πρώτα… μετά… 
- Περιγράφοντας 
Βλέπε Περιγράφω. 
- Αφηγούμενος 
Βλέπε Αφηγούμαι. 

 

Αυτό-διορθώνομαι, αναδιατυπώνω 
Θα ήθελα διακόσια γραμμάρια τυρί, όχι 
συγγνώμη, όχι διακόσια, τριακόσια. 
 

Αναζητώ μια λέξη ή μια φράση 
Έχω έναν… πώς λέγεται ο σύζυγος της αδελφής 
μου; 
 

Χρησιμοποιώ μια παράφραση για μια λέξη 
που δεν γνωρίζω 
Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να 
ανοίξουμε τα μπουκάλια; 
 

Ζητώ βοήθεια για μια λέξη ή μια φράση που 
δεν γνωρίζω 
Δεν ξέρω πως λέγεται…, στα (ιταλικά) πώς λέμε 
…; 

 
Βεβαιώνομαι ότι ο συνομιλητής έχει 
καταλάβει  
- ρωτώντας αν καταλαβαίνει ή παρακολουθεί 
Καταλαβαίνεις; Κατάλαβες; 
- ορίζοντας μια λέξη ή μια φράση 
Η αδελφή του πατέρα μου είναι θεία μου. 
- μεταφράζοντας μια λέξη 
Το Χ σημαίνει…. 
 

Βεβαιώνομαι ότι έχω καταλάβει καλά το 

- Χλωρίδα και πανίδα 
χλόη 
λιβάδι 
- Ζώα που συναντώνται συχνά  
- Καιρός 
κεραυνός  
πάγος  
βαθμός  
ομίχλη  
χιόνι  
 

Πολιτική και κοινωνία 
- Κοινωνικό-πολιτικές δομές 
σύνορα  
χωρίζω  
τελωνείο  
γάμος  
παντρεύομαι 

 
 



 

συνομιλητή μου 
- λέγοντάς του το 
Τι είπες/είπατε; Ορίστε; Δεν κατάλαβα. 
- ζητώντας του επανάληψη 
Συγγνώμη, τι είπες; 
- ζητώντας έναν ορισμό, μια παράφραση 
Συγγνώμη, τι σημαίνει …; 
- ζητώντας επιβεβαίωση 
Συγγνώμη είπες «δώδεκα Απριλίου»; 
- Παραχωρώντας το λόγο 
Δεν ξέρω. 
 

 


