
        

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 
Δίνω/ζητώ πληροφοριες 
Ταυτοποιώ/Προσδιορίζω 
Ο συνάδελφος ο οποίος… 
Είναι ο συνάδελφος που… 
 
Δίνω μια πληροφορία 
- Για τον τόπο 
Βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου. 
- Για το χρόνο 
Δυο μέρες μετά / σε μια εβδομάδα 
 [Θα πάω σπίτι] όταν τελειώσω 
- Για τον τρόπο 
Όπως πάντα. 
Όπως θέλεις. 
- Για την ποσότητα 
Πλήρωσα πενήντα ευρώ. 
- Για το σκοπό 
Του τηλεφώνησε για να τον συναντήσει. 
- Για την αιτία 
Έφυγε γιατί κουράστηκε. 
Έφυγε εξαιτίας του. 
 
Ζητώ μια πληροφορία 
Ξέρεις αν / πού / πώς ; 
Μπορείς / θα μπορούσες να μου πεις αν/ πού/ πώς; 
- Για ένα πρόσωπο 
Ποιον θα δεις; 
Με ποιον ήσουν;… 
-Για ένα αντικείμενο 
Με ποιο…; / Με τι…;… 
- Για τον τόπο 
Από πού / Μέσω… 
- Για τον χρόνο 
Από πότε / Μέχρι πότε; 
- Για τον τρόπο 

Το Άρθρο 
- Το οριστικό άρθρο 
Χρήση / Σημασία 
Συντακτική κατανομή 
- Το αόριστο άρθρο 
Χρήση/ Σημασία 
Συντακτική κατανομή 
- Άλλα είδη άρθρων 
Συντακτική κατανομή 
- Απουσία άρθρου 

 
Το Ουσιαστικό 
- Κύρια ονόματα 
Ανθρωπωνύμια 
Τοπωνύμια 
Τίτλοι έργων 
- Κοινά ονόματα 
Ουσιαστικά που δηλώνουν 
επιμερισμό 
- Το γένος του ουσιαστικού 
Διαφοροποίηση του γένους των 
ονομάτων  
Ασημάδευτοι τύποι (επίκοινα 
ουσιαστικά) 
Ουσιαστικά που αλλάζοντας 
γένος αλλάζουν σημασία 
Αμετάβλητα ουσιαστικά (το γένος 
διαφοροποιείται χάρη στο 
άρθρο) 
- Ο αριθμός του ουσιαστικού 
Ουσιαστικά που απαντούν μόνο 
στον ενικό 
Ουσιαστικά που απαντούν μόνο 
στον πληθυντικό 
 

Το Άτομο: Φυσική υπόσταση 
Μέρη του σώματος  
Μυς 
Αστράγαλος  
Καρπός  
 
Φυσικά χαρακτηριστικά 
Βλέμμα , στάση 
 
Θέση και κίνηση του σώματος 
Κάνω περίπατο  
 
Ο κύκλος της ζωής και η 
αναπαραγωγή 
Ζωή / θάνατος 
Μένω έγκυος 
Παίρνω το χάπι 
 

Το Άτομο: Αντιληπτική και 
ψυχική διάσταση 
Αισθήσεις  
Νιώθω / αισθάνομαι 

   
Χαρακτήρας και συναισθήματα 
 Αισιοδοξία /απαισιοδοξία 
 Εσωστρεφής / υπερόπτης 
 Βαριέμαι 
 Χαίρομαι 
 Ερωτεύομαι 
 
Τρόποι και συμπεριφορά 
Έχω καλούς / κακούς τρόπους 
 
Προσωπικές αξίες 
Ειλικρινής  

- Αινίγματα [ΚΓ] 
- Ανέκδοτα (απλά και σύντομα), σχετικά 

με καθημερινές καταστάσεις 
[ΚΓ/ΠΓ/ΚΠ/ΠΠ] 

- Διαφημίσεις πληροφοριακού 
περιεχομένου [ΚΓ] 

- Βιογραφίες μέτριας έκτασης [ΚΓ / ΠΓ] 
- Γράμμα στον διευθυντή (εφημερίδας) 

[ΚΓ] 
- Επίσημες επιστολές   με τυποποιημένη 

δομή (π.χ., προς υπηρεσία, οργανισμό, 
αιτήσεις, επιβεβαίωση κράτησης, κτλ.) 
[ΚΓ] 

- Απλές επίσημες επιστολές  [ΠΓ] 
- Ηλεκτρονικά μηνύματα προσωπικού 

χαρακτήρα μέτριας έκτασης (εμπειρίες, 
συναισθήματα, ανέκδοτα, συμβάντα…) 
[ΚΓ / ΠΓ] 

- Κατάλογοι (προϊόντων, εκθέσεων…) [ΚΓ] 
- Απλοποιημένα παραμύθια μέτριας 

έκτασης [ΚΓ] 
- Ερωτηματολόγια με απαντήσεις κλειστού 

και ανοιχτού τύπου (έρευνες κοινής 
γνώμης, αξιολόγηση, αποτίμηση κ.ά) [ΚΓ 
/ ΠΓ] 

- Προσωπικό ημερολόγιο  [ΠΓ] 
- Συνεντεύξεις [ΚΓ] 
- Ταξιδιωτικοί οδηγοί [ΚΓ] 
- Οδηγίες χρήσης διαφόρων συσκευών 

[ΚΓ] 
- Σύντομες αναφορές σε τυπική μορφή 

πάνω σε θέματα προσωπικού 
ενδιαφέροντος (πληροφορίες για 
καθημερινά ζητήματα, αιτιολόγηση 
κάποιων ενεργειών κ.ά.) [ΚΓ / ΠΓ] 



        

Πώς σου φαίνεται; 
- Για γεγονότα 
Τι συνέβη; 
 
Περιγράφω κάποιον ή κάτι 
Είναι μελαχρινός, έχει καστανά σκούρα μαλλιά 
και πράσινα μάτια. 
Είναι ευγενικός και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει. 
 
Αφηγούμαι 
Πήραμε το πλοίο για το νησί. 
Ξεκινήσαμε τις διακοπές μας στις αρχές του 
Αυγούστου, όταν η πόλη είχε αδειάσει. 
 
Διορθώνω προηγούμενη πληροφορία 
-Απαντώντας σε μία κατάφαση 
-Απαντώντας σε μία άρνηση 
[Η Βαρκελώνη δεν είναι στην Καταλονία] 
Και βέβαια είναι στην Καταλονία! 
 
Επιβεβαιώνω, διαψεύδω προηγούμενη  
πληροφορία 
Και βέβαια, … 
Δεν είναι έτσι. Αντίθετα, … 
 
Ζητώ επιβεβαίωση 
Μπορείς/Θα μπορούσες να μου πεις αν το έχω γράψει 
σωστά; 
 
Αμφισβητώ την πληροφορία 
Είσαι σίγουρος ότι; 
 

Εκφράζω/ζητώ απόψεις και κρίσεις 
Εκφράζω την άποψή μου 
Κατά τη γνώμη μου… 
 
Ζητώ την άποψη κάποιου 
Τι γνώμη έχεις για τον Χ; 
Κατά τη γνώμη σου…; 

Το Επίθετο 
- Είδη επιθέτων 
Δεικτικά, κτητικά, ποσοτικά 
- Το γένος των επιθέτων 
- Ο αριθμός των επιθέτων 
(- Η κλίση των επιθέτων) 
- Η θέση του επιθέτου 
Πριν το ουσιαστικό 
- Η επιθετική φράση 
- Οι βαθμοί του επιθέτου 
Συγκριτικός βαθμός 
Υπερθετικός βαθμός 
Απόλυτος και σχετικός 
- Ουσιαστικοποίηση του επιθέτου 
 

Η Αντωνυμία 
- Προσωπικές αντωνυμίες 
- Οι αντωνυμίες σε θέση 
υποκειμένου 
Παρουσία / Απουσία 
- Οι ασθενείς τύποι της 
αντωνυμίας σε θέση άμεσου 
αντικειμένου 
Παρουσία / Απουσία 
Θέση 
- Οι ασθενείς τύποι της 
αντωνυμίας σε θέση έμμεσου 
αντικειμένου 
Χρήση / Σημασία 
Θέση 
- Συνδυασμός ασθενών τύπων 
προσωπικών αντωνυμιών 
- Ισχυροί τύποι των  αντωνυμιών 
με προθέσεις 
Εξαιρέσεις 
- Δεικτικές αντωνυμίες 
- Κτητικές αντωνυμίες 
- Αυτοπαθείς αντωνυμίες 
- Αναφορικές αντωνυμίες 

Συντηρητικός 
 
Τύχη 
Είμαι τυχερός 
 

Στοιχεία  ταυτότητας – 
Προσωπικές πληροφορίες 
Γενικά 
-Όνομα 
-Διεύθυνση 
Μένω στο κέντρο / στα 
περίχωρα 
-Αριθμός τηλεφώνου 
-Τόπος και ημερ. γέννησης 
-Εθνικότητα  
-Ηλικία 
Νεογέννητος / γέροντας 
-Φύλο 
Αρσενικό / θηλυκό 
Ομοφυλόφιλος 
Ετεροφυλόφιλος 
-Οικογενειακή κατάσταση 
Πολιτικός / θρησκευτικός γάμος 
Ζεύγος που συγκατοικεί 
-Επάγγελμα 
 
Πιστοποίηση της ταυτότητας 
Γραφειοκρατία 
 
Προσωπικά αντικείμενα 
Προσωπικό ημερολόγιο 
Κοσμήματα 
 

Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικά κέντρα και     
ιδρύματα 
Γραμματεία 
Αίθουσα πολυμέσων 
 

- Οδηγίες (σε ετικέτες προϊόντων) [ΚΓ] 
- Σύντομα μηνύματα σε διαδικτυακά φόρα 

πάνω σε γνωστά θέματα [ΚΓ / ΠΓ] 
- Σημειώματα και μηνύματα, με απλές 

πληροφορίες  [ΚΓ / ΠΓ] 
- Επίκαιρα νέα (εφημερίδες, περιοδικά) 

[ΚΓ] 
- Πολύ απλά  ποιήματα [ΚΓ] 
- Ενημερωτικό φυλλάδιο φαρμάκων [ΚΓ] 
- Απλές συνταγές μαγειρικής [ΚΓ] 
- Απλά Κόμικς πάνω σε γνωστά θέματα 

[ΚΓ] 
- Σύντομες σχολικές εργασίες (εκθέσεις) 

[ΠΓ] 
- Διαφημίσεις στο ραδιόφωνο και στην 

τηλεόραση (απλές, χωρίς υπαινιγμούς 
πολιτισμικού περιεχομένου) [ΚΠ] 

- Διαφημίσεις και ανακοινώσεις από 
μεγαφωνική εγκατάσταση (σε 
αεροδρόμια, σταθμούς, εμπορικά 
κέντρα…) [ΚΠ] 

- Μετεωρολογικά  δελτία [ΚΠ] 
- Συζητήσεις  δια ζώσης πάνω σε θέματα 

προσωπικού ενδιαφέροντος ή σχετικά με 
την καθημερινή ζωή (προσωπικές 
εμπειρίες, συναισθήματα, απόψεις, κ.ά) 
[ΚΠ / ΠΠ] 

- Συζητήσεις πιο επίσημου χαρακτήρα 
(διάφορες απλές συναλλαγές, όπως, 
αιτήσεις, παράπονα / σε εμπορικά 
καταστήματα, ξενοδοχεία, τουριστικά 
πρακτορεία…) [ΚΠ / ΠΠ] 

- Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (σύντομες και 
ανεπίσημες) πάνω σε προβλέψιμα 
θέματα  [ΚΠ / ΠΠ] 

- Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πιο επίσημου 
χαρακτήρα (για να κάνει κάποια 
κράτηση, για να κλείσει ραντεβού, για να 
ζητήσει πληροφορίες…) [ΚΠ / ΠΠ] 



        

 
Αξιολογώ 
Η  ταινία ήταν καταπληκτική 
Είναι καλό / κακό… 
 
Ζητώ αξιολόγηση 
Πώς σου φαίνεται το… 
 
Εκφράζω αρέσκεια/απαρέσκεια 
Είναι καλό / κακό… 
 
Εκφράζω συμφωνία 
Έχεις δίκιο. 
 
Εκφράζω διαφωνία 
Δε συμφωνώ. 
 
Παίρνω θέση (υπέρ ή κατά) 
(Δεν) Είμαι υπέρ… 
(Δεν) Συμφωνώ με… 
 
Ρωτώ κάποιον  αν συμφωνεί 
Νομίζεις / Θεωρείς / Πιστεύεις ότι… 
 
Καλώ κάποιον να συμφωνήσει 
…., δε συμφωνείς; 
 
Δείχνω σκεπτικισμό 
Εξαρτάται… 
Λες; 
 
Παρουσιάζω ένα αντεπιχείρημα 
Έχεις  δίκιο, παρόλο που… 
 
Εκφράζω βεβαιότητα 
Είμαι σίγουρος για… 
 

Εκφράζω αβεβαιότητα/αμφιβολία 
Δεν είμαι σίγουρος για…. 

- Ερωτηματικές αντωνυμίες 
 

Το Επίρρημα  
- Σχηματισμός του επιρρήματος 
από το επίθετο 
- Επιρρήματα σύμφωνα με τη 
σημασία τους 
- Χρονικά 
- Ποσοτικά 
- Τροπικά 
- Προτασιακά επιρρήματα  
- Επιρρήματα που δηλώνουν 
τροπικότητα 
- Συνδετικά επιρρήματα 
- Επιρρήματα που δηλώνουν 
εστίαση 
- Επιρρήματα που δηλώνουν 
αξιολόγηση 
- Αναφορικά και ερωτηματικά 
επιρρήματα 
- Επιρρηματικές φράσεις 
 

Το Ρήμα 
- Οι χρόνοι 
- Ενεστώτας 
Μορφολογία 
Ανώμαλα ρήματα 
Χρήση / Σημασία 
- Παρατατικός 
Χρήση / Σημασία 
Στον πλάγιο λόγο 
- Παρακείμενος 
Μορφολογία 
Χρήση/Σημασία 
- Αόριστος 
Μορφολογία 
Ανώμαλα ρήματα 
Χρήση / Σημασία 
- Μέλλοντας 

Εκπαιδευτικό σύστημα 
Μάθημα 
Υποτροφία 
Κάνω εγγραφή 
 
Εκμάθηση και διδασκαλία 
Μαθαίνω  / Απομνημονεύω 
Διδάσκω 
 
Εξετάσεις και πιστοποίηση 
Βαθμοί  
Περνάω / κόβομαι 
Παίρνω καλό / κακό βαθμό 
 
Σπουδές και τίτλοι 
Τίτλος σπουδών 
Πτυχιούχος 
 
Η γλώσσα της τάξης 
Κάνω περίληψη 
Ψάχνω στο λεξικό 
Κρατάω σημειώσεις 
 
Εκπαιδευτικό υλικό και 
εξοπλισμός 
Εγκυκλοπαίδεια 
Ανακυκλωμένο χαρτί 
Χαρτί εκτύπωσης 
 

Εργασία 
Επαγγέλματα και 
επαγγελματική  θέση 
Τραπεζικός υπάλληλος 
Ελεύθερο επάγγελμα 
 
Τόπος εργασίας, εργαλεία και 
ρούχα εργασίας 
Τμήμα προσωπικού 
Εργαστήριο  

- Ομιλίες και διαλέξεις δομημένες με 
σαφήνεια και πάνω σε θέματα της 
καθημερινότητας (εργασία, ελεύθερος 
χρόνος…) [ΚΠ] 

- Σύντομες ομιλίες σε κοινωνικές 
συγκεντρώσεις και ανεπίσημους 
εορτασμούς  (παρουσιάσεις, 
ευχαριστίες…) [ΠΠ] 

- Συνεντεύξεις (ιατρικές, ακαδημαϊκές…) 
- Απλές ραδιοφωνικές ειδήσεις πάνω σε 

οικεία θέματα [ΚΠ] 
- Μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή 

για οικεία θέματα [ΚΠ] 
- Απλές ειδήσεις που μεταδίδονται από 

την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο 
(γεγονότα, ατυχήματα…) [ΚΠ] 

- Ταινίες δράσης [ΚΠ] 
- Σύντομες δημόσιες παρουσιάσεις πάνω 

σε γνωστά θέματα [ΚΠ / ΠΠ] 
- Σύντομες δημόσιες παρουσιάσεις πάνω 

σε γνωστά θέματα ή σε θέματα 
προσωπικού ενδιαφέροντος [ΠΠ] 

 
 
 
 
 
  



        

 
Εκφράζω πιθανότητα 
Ίσως. 
 Μπορεί. 
 Είναι πιθανό (να)… 
 
Καλώ κάποιον να διατυπώσει μια υπόθεση 
Ψάχνω τον Μάριο [=αδελφός του Χουλιάν] 
Θα ξέρει άραγε ο Χουλιάν να μας πει πού είναι ο 
αδελφός του; 
 
Εκφράζω υποχρέωση και αναγκαιότητα 
Είναι απαραίτητο / υποχρεωτικό (να)…                  
 
Ρωτώ αν κάποιος γνωρίζει κάτι 
Ξέρεις / Γνωρίζεις κάτι για … 
 
Εκφράζω γνώση για κάτι 
Το ξέρω / Το ήξερα 
 

Εκφράζω άγνοια 
Δεν το ξέρω / Δεν το ήξερα 
 

Ρωτώ για την ικανότητα κάποιου 
Ξέρεις από…; 
 

Εκφράζω ικανότητα 
Κάτι ξέρω από… 
 

Ρωτώ κάποιον αν θυμάται κάτι 
Θυμάσαι το … / αν /πότε / πόσο/πού…; 
 
Εκφράζω το γεγονός ότι θυμάμαι κάτι 
Θυμάμαι σχετικά με το/ το…. 
 

Εκφράζω ότι δε θυμάμαι 
Δε θυμάμαι για το/ το… 
 

Εκφράζω προτιμήσεις,  επιθυμίες και 
συναισθήματα 

  Μορφολογία 
Ανώμαλα ρήματα 
Χρήση / Σημασία 

 Η έκφραση της πιθανότητας ή της 
δυνατότητας 
- Υπερσυντέλικος 
Μορφολογία 
Χρήση / Σημασία 
 
- Οι εγκλίσεις 
-Οριστική 
Μορφολογία 
Χρήση / Σημασία 

- Υποτακτική 
- Μορφολογία 
- Η έκφραση της πιθανότητας ή της 
δυνατότητας 

- Προστακτική 
Μορφολογία 
Θέση των προσωπικών 

αντωνυμιών 
Αρνητική προστακτική 
Χρήση / Σημασία 
 
- Η φωνή  
Ενεργητική, παθητική 
Διαφορές χρήσης και σημασίας 
 

- Άκλιτοι τύποι του ρήματος 
- Απαρεμφατικοί τύποι 
- Μορφολογία 
Το υποκείμενο των 

απαρεμφάτων 
Θέση των προσωπικών 

αντωνυμιών 
Χρήση / Σημασία 
- Μετοχή 
Χρήση / Σημασία 

- Γερούνδιο 

Σχέδια 
Κράνος / μπότες 
 
Επαγγελματική δραστηριότητα 
Παρουσιάζω μια έκθεση 
Εξυπηρετώ τους πελάτες 
 
Εύρεση εργασίας 
Προσφορά και ζήτηση 
Μικρή αγγελία 
Βιογραφικό σημείωμα 
Υπογράφω σύμβαση 
Απολύω 
 
Εργασιακά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις 
Σύμβαση 
Μισθός 
Ελαστικό ωράριο 
Προαγωγή 
Κάνω απεργία 
Παίρνω σύνταξη 
 
Χαρακτηριστικά ενός    
εργαζομένου 
εργατικός 
οργανωτικός 
τεμπέλης 
 

Ελεύθερος χρόνος 
Ψυχαγωγία, χόμπι, 
δραστηριότητες 
Ανάπαυση 
Κηπουρική 
Εθελοντισμός 
Κάνω συλλογή νομισμάτων 
Λύνω σταυρόλεξα 
 
Θεάματα και εκθέσεις 



        

Εκφράζω προτιμήσεις και ενδιαφέροντα 
Μου αρέσει να… 
 
Ρωτώ για προτιμήσεις και ενδιαφέροντα 
Σου αρέσει να…; 
Τι είναι αυτό που περισσότερο σου  αρέσει;  
 
Εκφράζω προτίμηση 
Προτιμώ το…/να…. 
 
Εκφράζω αποστροφή 
Δεν αντέχω το…/να…. 
 
Εκφράζω αδιαφορία ή έλλειψη ενδιαφέροντος 
Δεν με πειράζει το…/να…. 
 
Ρωτώ κάποιον τι επιθυμεί 
Έχεις όρεξη/διάθεση…; 
 
Εκφράζω επιθυμία 
Θέλω να… 
 
Ρωτώ για τα σχέδια και τις προθέσεις κάποιου 
Σκοπεύεις να…; 
 
Εκφράζω σχέδια και  προθέσεις 
Σκοπεύω να… 
 
Εκφράζω σχέδια και προθέσεις που 
ματαιώθηκαν 
Υπολόγιζα  να…, αλλά τελικά  χρειάστηκε να… 
 
Ρωτώ για την ψυχική κατάσταση κάποιου 
Τι σου συμβαίνει; 
 
Εκφράζω χαρά και ικανοποίηση 
Υπέροχο!    
 Φανταστικό! 
 

Μορφολογία 
Θέση των προσωπικών 

αντωνυμιών 
Χρήση / Σημασία 
 

Η Ονοματική φράση  
- Ο πυρήνας 
- Συμπληρώματα και 
προσδιορισμοί 
Επιθετικοί προσδιορισμοί 
Παραθέσεις 
Προθετικές φράσεις 
- Συμφωνία της ΟΦ με το ρήμα 
- Η κλητική προσφώνηση 
       

Η Επιθετική Φράση 
- Ο πυρήνας 
- Συμπληρώματα και 
προσδιορισμοί 
Επιρρήματα 
Προθετικές φράσεις 

  

Η Ρηματική Φράση 
- Ο πυρήνας 
Ρηματικές εκφράσεις 
Απρόσωπες εκφράσεις  
- Συμπληρώματα: 
Κατηγορούμενο 
Άμεσο Αντικείμενο 
Έμμεσο Αντικείμενο 
- Προσδιορισμοί: 
Εμπρόθετος προσδιορισμός 
Δευτερεύουσες προτάσεις 

 

Η Απλή Πρόταση 
- Συμφωνία ρήματος-υποκειμένου 
- Σειρά των όρων της πρότασης 
 

Παρατακτική σύνδεση 

Θεατής /  κοινό  / σκηνή 
Στέκομαι στην ουρά 
 

Αθλήματα 
Διαιτητής / προπονητής 
Ομάδα ποδοσφαίρου /  μπάσκετ  
Μπαλάκι του τένις / του γκολφ 
Γάντια του μποξ 
Κερδίζω / χάνω / έρχομαι 
ισοπαλία 
 

Παιχνίδια 
Μάρκες / ζάρι / 
Διαγωνισμός 
Κονσόλα 
Επιτραπέζια παιχνίδια 
Τράπουλα 
 

Ενημέρωση και μέσα 
επικοινωνίας 
Ενημέρωση και επικοινωνία 
Μέσα ενημέρωσης 
Είδηση / σχόλιο 
Ενημερώνω / ενημερώνομαι 
 

Γραπτή αλληλογραφία 
Γραμματοκιβώτιο 
Αποστολέας / παραλήπτης 
Υστερόγραφο 
 

Τηλέφωνο 
Αυτόματος τηλεφωνητής 
Κατειλημμένη γραμμή 
 
Τύπος 
Δημοσιογραφία 
Πρακτορείο ειδήσεων 
Ένθετο 
Δημοσιεύω 
Είδηση / ρεπορτάζ / συνέντευξη 



        

Εκφράζω λύπη, δυστυχία 
Λυπάμαι που/ για 
 
Εκφράζω ευχαρίστηση (για ψυχαγωγία) 
Περάσαμε πολύ ωραία τις προάλλες 
 
Εκφράζω πλήξη 
Τι βαρετό! 
 
Εκφράζω μπούχτισμα 
Έχω βαρεθεί το…/να…. 
 
Εκφράζω θυμό και αγανάκτηση 
Είμαι έξαλλος.. 
 
Εκφράζω φόβο, άγχος και ανησυχία 
Ανησυχώ… 
 
Εκφράζω εκνευρισμό 
Με εκνευρίζει… 
 
Εκφράζω ενσυναίσθηση 
Το καταλαβαίνω απολύτως. 
 
Εκφράζω ανακούφιση 
Αισθάνομαι καλύτερα 
 
Εκφράζω ελπίδα 
Μακάρι + Υποτακτική ενεστώτα 
 
Εκφράζω καρτερικότητα 
Έτσι είναι η ζωή! 
 
Εκφράζω μεταμέλεια 
Τι κρίμα! 
 
Εκφράζω ντροπή 
Ντρέπομαι που… 
 

προτάσεων 
- Με συμπλεκτικούς συνδέσμους 
- Με διαζευκτικούς συνδέσμους 
- Με αντιθετικούς συνδέσμους 
 

Υποτακτική σύνδεση 
προτάσεων 
- Δευτερεύουσες ονοματικές 
προτάσεις 
- Δευτερεύουσες επιρρηματικές 
προτάσεις 
- Χρονικές: 
Το προτερόχρονο 
Το υστερόχρονο 
Το σύγχρονο 
Το χρονικό όριο 
- Αιτιολογικές:  
Σύνδεσμοι 
Εγκλίσεις 
- Τελικές 
- Υποθετικές 
- Συμπερασματικές  
- Εναντιωματικές 
- Σύνδεσμοι 
   Εγκλίσεις 

  - Δευτερεύουσες αναφορικές  
Είδη αναφορικών (σε σχέση με 
τη λέξη αναφοράς) 
Τόπου (δήλωση προορισμού) 
Τρόπου 
Συγκριτικές (ισότητας, υπεροχής, 
υστέρησης, ποσότητας) 
Αναφορικές περιοριστικές 

- Σειρά των προτάσεων και των όρων 
μέσα στις προτάσεις 

 
 
 
 

/ άρθρο 
 
Τηλεόραση και ραδιόφωνο 
Τηλεοπτικός σταθμός 
Κρατικό / ιδιωτικό κανάλι 
Τηλεοπτική σειρά 
Ντοκιμαντέρ 
Τηλεσκουπίδια 
Ταινία με υπότιτλους 
 
Διαδίκτυο 
Όνομα χρήστη / κωδικός 
Ανεβάζω μια φωτογραφία / ένα 
κείμενο 
Κατεβάζω ένα πρόγραμμα /       
μουσική 
Συνδέομαι  
 

Κατοικία 

Ενέργειες που σχετίζονται με 
την κατοικία 
- Οικοδομή 
Κατασκευάζω ένα σπίτι / ένα 
κτίριο 
- Αγορά και ενοικίαση 
Σπιτονοικοκύρης 
Πληρώνω ενοίκιο / το τηλέφωνο  
- Μετακόμιση 
Μεταφορική εταιρεία 
Μετακομίζω  
 
Τύπος κατοικίας 
Μονοκατοικία 
Πολυκατοικία 
-  Άτομα 
Θυρωρός 
Ιδιοκτήτης  
-  Συνθήκες 
Φωτεινό διαμέρισμα 



        

Εκφράζω έκπληξη 
Μου προκαλεί κατάπληξη + ΟΦ/Απαρ 
 
Εκφράζω θαυμασμό και υπερηφάνεια 
Έχω εντυπωσιαστεί με… 
 
Εκφράζω συμπάθεια/αντιπάθεια 
Ο Χ μου είναι συμπαθής/αντιπαθής 
 
Εκφράζω φυσική κατάσταση ή πόνο 
Διψάω. 
Πεινάω.  
 Πονάω… 
 

Επικοινωνώ με αφορμή 
δραστηριότητες/ενέργειες 
Δίνω εντολή ή οδηγία 
-Με άμεσο τρόπο 
Μη γυρίσεις αργά 
-Με μετριαστικές εκφράσεις 
Χαμήλωσε λίγο τον ήχο, σε παρακαλώ. 
 

Ζητώ μία χάρη 
-Με μετριαστικές εκφράσεις 
Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη; 
-Με καλυμμένο τρόπο 
Έχω να πάω σε ένα γάμο το Σάββατο και δεν 

ξέρω τι να κάνω με το σκύλο. 
 

Ζητώ αντικείμενα 
-Με άμεσο τρόπο 
Δώσε μου / Φέρε μου… 
-Με μετριαστικές εκφράσεις 
Μου βάζετε μισό κιλό φράουλες, σας παρακαλώ; 
-Με έμμεσο τρόπο 
Έχω να πάω σε ένα γάμο το Σάββατο,  μα ο 
σκύλος δεν  μπορεί να μείνει μόνος. 
 
Ζητώ βοήθεια 

 
 
 
 

 

 
Οικιακές δραστηριότητες 
- Καθαρισμός 
Σφουγγαρίζω / πλένω τα πιάτα 
Περνάω την ηλεκτρική σκούπα 
- Διακόσμηση 
Μοντέρνο / κλασικό στιλ 
 
Έπιπλα και εξοπλισμός 
Κομοδίνο 
Χαλί / κουρτίνα 
Αφίσα  / καθρέφτης 
- Ηλεκτρικά είδη 
Ψυγείο / καταψύκτης 
Ανάβω / σβήνω / 
προγραμματίζω 
 

Ταξίδια, μετακινήσεις 
Ταξίδια 
-  Αντικείμενα και έγγραφα που 
σχετίζονται με τα ταξίδια 
Βίζα 
Αποσκευές / Υπέρβαρο  
Ακυρώνω / αλλάζω το εισιτήριο 
- Είδη ταξιδιών 
Κρουαζιέρα / σαφάρι 
Ταξίδια για δουλειά / για 
σπουδές 
Ταξιδεύω με γκρουπ 
Κάνω τουρισμό 
- Η παραλία 
Άμμος / ομπρέλα 
Κάνω ηλιοθεραπεία 
- Το βουνό  
Πεζοπορία 
Αναρρίχηση 
 
Διαμονή 
Πανσιόν / σκηνή 



        

-Με άμεσο τρόπο 
Βοήθησέ με! / Βοηθήστε με! 
-Με μετριαστικές εκφράσεις 
Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. 
-Με καλυμμένο τρόπο 
Έχω να γράψω ένα γράμμα για αύριο, αλλά είναι 
πολύ αργά.             
  
Απαντώ σε μία διαταγή, αίτημα ή παράκληση 
αποδεχόμενος 
 -χωρίς επιφυλάξεις 

Σύμφωνοι 
-με επιφυλάξεις 
Άντε, καλά… 
 
Απαντώ σε μία διαταγή, αίτημα ή παράκληση 
αποφεύγοντας τη δέσμευση 
Δεν μπορώ να σου το υποσχεθώ 
 
Απαντώ σε μία διαταγή, αίτημα ή παράκληση 
αρνούμενος ευγενικά  
Θα το ήθελα πολύ, αλλά… 
-Αρνούμενος κατηγορηματικά 
Δε σκοπεύω να…. 
 
Ζητώ άδεια 
Επιτρέπεται να….; 
 
Δίνω άδεια 
-Χωρίς αντιρρήσεις 
Ασφαλώς 
-Με αντιρρήσεις 
Καλά, όμως… 
 
Αρνούμαι την άδεια 
Λυπάμαι, δε γίνεται 
 
Απαγορεύω 
Απαγορεύεται το…/να…. 

Υποδοχή 
Υπνόσακος 
 
Μέσα μεταφοράς 
- Δίκτυο μεταφορών 
Αυτοκινητόδρομος / σήραγγα 
Διάβαση πεζών 
Μποτιλιάρισμα 
- Μέσα μαζικής μεταφοράς 
Πλωτά μέσα 
Λέμβος / κανό 
Ναύτης / καπετάνιος 
Εναέρια μέσα 
Ελικόπτερο / αλεξίπτωτο 
πλαγιάς 
Αίθουσα επιβίβασης 
Απογειώνομαι / Προσγειώνομαι 
Ενδιάμεσος σταθμός 
Χερσαία μέσα 
Επιβάτης 
Τραμ  
Κάθισμα 
Μετεπιβίβαση 
- Ιδιωτικά μέσα μεταφοράς 
μοτοσικλέτα / φορτηγό 
 
Οδήγηση 
Κώδικας κυκλοφορίας 
Κυκλοφορία 
Τροχαία 
Συμβάντα που σχετίζονται με 
την οδήγηση 
Αυτοκινητιστικό δυστύχημα 
Επισκευή και συντήρηση 
Βενζινάδικο 
Αμόλυβδη / σούπερ  
Ασφάλεια 
Υποχρεωτική ασφάλιση 
αυτοκινήτου 



        

 

Απορρίπτω  μία απαγόρευση 
Μου είναι αδιάφορο αν απαγορεύεται 
 

Προτείνω και υποδεικνύω 
Θα ήθελες να…; 
 

Προσφέρω και προσκαλώ 
Θέλεις το…/να….; 
 

Ζητώ επιβεβαίωση για μια προηγούμενη 
πρόταση 
Ξέρεις αν θα μπορέσεις…; 
 

 Δέχομαι μία πρόταση,  προσφορά ή  
πρόσκληση 
-χωρίς επιφυλάξεις 

Πολύ καλή ιδέα 
-με επιφυλάξεις 
Καλά, αν επιμένεις… 
 

 Απορρίπτω μία πρόταση ή πρόσκληση 
Όχι, ευχαριστώ πολύ… 
 

Συμβουλεύω 
Θα έπρεπε να πας…. 
Πήγαινε…. 
 

Προειδοποιώ 
Πρόσεχε! 
 
Υπόσχομαι και δεσμεύομαι 
Σου υπόσχομαι  ότι… 
 
Προσφέρομαι για να κάνω κάτι 
Θέλεις να….; 
 
Καθησυχάζω και παρηγορώ 
Μην ανησυχείς 
 
Ενθαρρύνω 

 

Διατροφή 
Διαιτολογία 
Υγιεινή διατροφή 
Θερμίδες / βιταμίνες / φυτικές 
ίνες / πρωτεΐνες 
 
Ποτά 
Αφεψήματα 
Μεθάω  
 
Φαγητά 
Θαλασσινά 
Μπαχαρικά 
Αλλαντικά 
 
Συνταγές 
Υλικά / τρόπος παρασκευής 
Τηγανίζω / βράζω / ψήνω 
Καρυκεύω 
 

Πιάτα 
Ψαρόσουπα / γκασπάτσο  
Κροκέτες  
 
Σκεύη κουζίνας και σερβίτσια 
Μαχαιροπίρουνα 
Τηγάνι 
Τραπεζομάντιλο 
Βάζω το τραπέζι 
Πλένω τα πιάτα 
 
Εστιατόριο 
Παραδοσιακό φαγητό 
Μερίδα  
 

Αγορές και καταστήματα 
Γενικά 
Έξοδος κινδύνου 



        

Δεν πειράζει 
 

Επικοινωνώ ακολουθώντας κοινωνικές 
συμβάσεις 
Χαιρετώ 
Πώς τα πας; 
-Γραπτός λόγος 
Αγαπητέ Κύριε 
 
Απαντώ σε έναν χαιρετισμό 
Καλά, ευχαριστώ, κι εσύ; 
 
Απευθύνομαι σε κάποιον 
Με συγχωρείτε 
 
Συστήνω κάποιον 
-Ανεπίσημες συστάσεις 
Έλα να σου συστήσω τον Χ 
-Επίσημες συστάσεις 
Θα ήθελα να σας συστήσω τον κ. Χ 
 
Απαντώ σε μία σύσταση 
Χαίρομαι που σε / σας γνωρίζω 
 
Ρωτώ για το αν υπάρχει ανάγκη να συστήσω  
κάποιον 
Γνωρίζεις τον Χ; 
 
Ζητώ να με συστήσουν 
Γνώρισέ με στην Χ 
 
Καλωσορίζω κάποιον 
Πέρνα, σαν στο σπίτι σου 
 
Απαντώ στο καλωσόρισμα 
Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας 
 
Ζητώ συγγνώμη 
Λυπάμαι πραγματικά 

Προσφορές / εκπτώσεις 
Αγοράζω μέσω Ίντερνετ 
 

Ένδυση, υπόδηση 
Εσώρουχα 
Αθλητικά είδη 
αξεσουάρ 
Ίσια παπούτσια / τακούνια 
Καρό / ριγέ 
 

Διατροφή 
Καρότσι 
Κατεψυγμένα / γαλακτοκομικά 
Ληγμένο 
 

Πληρωμές 
Ψιλά / Ρέστα 
Επιτόκιο 
Περνάω από το ταμείο 
 

Δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες 
Ταχυδρομείο 
Ταχυδρόμος 
Γραμματοκιβώτιο 
 
Μεταφορές  
Αυτοκινητόδρομος / σήραγγα 
Διάβαση πεζών 
Μποτιλιάρισμα 
 
Χρηματοοικονομικές  
υπηρεσίες 
Λογαριασμός / ανοίγω – κλείνω 
Καταθέτω χρήματα 
 
Υπηρεσίες υγείας 
Κλινική 
Επείγοντα περιστατικά 
 



        

 
Απαντώ στη συγγνώμη 
Δεν πειράζει 
 
Λέω ευχαριστώ 
Ευχαριστώ για όλα 
 
Απαντώ σε κάποιον που μου λέει ευχαριστώ 
Εγώ ευχαριστώ 
 
Συλλυπούμαι 
Τα συλλυπητήριά μου 
 
Κάνω μία πρόποση 
Στην υγειά σου/ σας! 
 
Συγχαίρω 
Μπράβο 
-Σε γενέθλια 
Να τα εκατοστίσεις 
-Σε γιορτές και εορτασμούς 
Καλό Πάσχα 
Καλά Χριστούγεννα 
 
Διατυπώνω μία ευχή 
Να περάσεις καλά 
-Εύχομαι σε κάποιον καλή τύχη 
Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σου  
-Όταν κάποιος πάει ταξίδι 
Καλό ταξίδι 
Να περάσεις καλά 
-Όταν κάποιος είναι άρρωστος 
Περαστικά σου 
 
Απαντώ όταν κάποιος με συγχαίρει και μου δίνει μια 

ευχή 
[Καλό Πάσχα] 
Επίσης 
 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
Γραμματεία 
Αίθουσα πολυμέσων 
Υποτροφία 
Κάνω εγγραφή 
Μαθαίνω  / Απομνημονεύω 
Διδάσκω  
Βαθμοί  
Περνάω / κόβομαι 
Τίτλος σπουδών 
Πτυχιούχος 
Κάνω περίληψη 
Ψάχνω στο λεξικό 
Κρατάω σημειώσεις 
Εγκυκλοπαίδεια 
Ανακυκλωμένο χαρτί 
 
Υπηρεσίες προστασίας και 
ασφάλειας 
Φρουρός 
Κλέφτης / δολοφόνος 
 
Κοινωνικές υπηρεσίες 
Ψυχολόγος / Εθελοντής ΜΚΟ 
Βοηθώ / συμμετέχω 
 
Υπηρεσίες προμηθειών 
Δημόσιες τουαλέτες 
Φωτεινοί σηματοδότες 
 
Υγεία και υγιεινή 
Ασθένειες και τραυματισμοί 
Ασφάλιση (δημόσια / ιδιωτική) 
Αρρωσταίνω 
Φροντίζω έναν ασθενή 

  έγκαυμα , ουλή 
Πέφτω / Χτυπάω / Καίγομαι 
Συμπτώματα 
Είμαι εξαντλημένος / κρυωμένος 



        

Στέλνω και μεταφέρω χαιρετισμούς 
Χαιρετίσματα στον… 
 
Αποχαιρετώ 
Τα λέμε 
 

Οργανώνω τον λόγο μου ή την 
επικοινωνία 

Αρχίζω   την επικοινωνία 
[συνομιλίες δια ζώσης] 
Συγγνώμη 
 
Αντιδρώ 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Πες μου, Άννα 
 
Χαιρετώ και απαντώ σε έναν χαιρετισμό 
Πώς τα πας; 
Καλά, ευχαριστώ,  εσύ; 
 

Ρωτώ για κάποιον 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Χ, παρακαλώ; 
 
Απαντώ  
- Ζητώντας να περιμένει 
[από το τηλέφωνο] 
Περιμένετε ένα λεπτό, παρακαλώ; 
-Για να δείξω ότι λείπει 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Αυτή τη στιγμή απουσιάζει 
-Για να δείξω ότι έχει γίνει λάθος 
[από το τηλέφωνο] 
Έχετε κάνει λάθος 
-Για να ρωτήσω αν θέλει να αφήσει ένα 
μήνυμα 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Του πω ότι πήρατε; 
 

/ ζαλισμένος 
 

Κέντρα υγειονομικής 
περίθαλψης 
Κλινική / κέντρο υγείας 
 
Ιατρικά επαγγέλματα, ιατρικές 
πράξεις 
Γιατρός 
Οδοντίατρος / οφθαλμίατρος / 
γυναικολόγος / χειρουργός 
Ανάλυση αίματος 
 

Θεραπείες και φάρμακα 
Οινόπνευμα / 
οξυζενέ/θερμόμετρο 
Αντιβιοτικό / εμβόλιο / σταγόνες 
 

Υγιεινή του σώματος 
Οδοντόβουρτσα / χτένα 
Ξυριστική μηχανή 
 

Αισθητική 
Κραγιόν 
Βάφω τα μάτια μου 
Κουρεύω τα μαλλιά μου 
 

Διαπροσωπικές σχέσεις 
Οικογενειακές σχέσεις 
Γάμος μεταξύ ομοφυλόφιλων /  
Ετεροφυλόφιλων 
Ανύπαντρη μητέρα 
Υιοθετώ ένα παιδί 
 
Κοινωνικές σχέσεις 
Συνάδελφος 
Παιδικός φίλος 
Έχω καλές / κακές σχέσεις 
 
Εορτασμοί και οικογενειακές, 



        

Ρωτώ αν μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα 
Μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα; 
 
Ρωτώ να μάθω για την κατάσταση των 
πραγμάτων 
Πώς πάει το….; 
 
Απαντώ  για την κατάσταση των πραγμάτων 
-Για να δείξω ότι όλα πάνε καλά 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Πολύ καλά. Εσύ; 
-Για να δείξω ότι δεν πάει καλά 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Ας  τα λέμε καλά. Εσύ; 
-Για να δείξω ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Καλύτερα, ευχαριστώ. Εσύ; 
-Για να αρχίσω μια συνομιλία 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Πολύ καλά, ευχαριστώ: αύριο πάω διακοπές 
 
Ζητώ να αρχίσει κάποιος να διηγείται μια 
ιστορία 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Δε μου λες, τι έγινε τις προάλλες…; 
- Αντιδρώ 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Ωραία. Πήγαμε στη Σεβίλλη… 
 
Εισάγω ένα θέμα και αντιδρώ 
- Εισάγω ένα θέμα 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Ξέρεις τι έγινε εχτές; 
- Αντιδρώ 
-Για να ζητήσω να αρχίσει η διήγηση 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Όχι, τι έγινε; 
-Για να εμποδίσω να αρχίσει η διήγηση 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 

κοινωνικές και θρησκευτικές 
εκδηλώσεις 
Λαϊκή / παραδοσιακή γιορτή 
Ταξίδι του μέλιτος 
 

Στάσεις και τρόποι      
συμπεριφοράς 
Συμπεριφέρομαι καλά / άσχημα 
 

Γεωγραφία και φύση 
Σύμπαν και διάστημα 
Ωροσκόπιο 
Ατμόσφαιρα 
Αστροναύτης/πύραυλος/ 
δορυφόρος 
 
Γεωγραφία 
- Φυσική, ανθρώπινη και 
πολιτική Γεωγραφία 
Περιοχή / χώρος 
Επαρχία / αυτόνομη κοινότητα 
Ημισφαίριο 
Νότιος / βόρειος πόλος 
Μετανάστης 
Διεθνής / εθνικός / τοπικός 
- Τοπία 
Τοπίο / θέα 
Ήπειρος / χερσόνησος / κοιλάδα 
/ λίμνη / ζούγκλα 
Ήπειροι 
Ωκεανοί 
 
Αστικός και αγροτικός χώρος 
- Πόλη 
Περίχωρα 
Αστυνομικό τμήμα / 
πυροσβεστική 
Ιστορικό κέντρο 
- Ύπαιθρος 



        

Ναι, ναι, ξέρω. 
 
Δείχνω ότι παρακολουθώ τη διήγηση με 
ενδιαφέρον 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Αλήθεια; 
 
Ελέγχω κατά πόσο ο συνομιλητής μου με 
προσέχει 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Με ακούς; 
 
Εισάγω ένα γεγονός 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Και ξαφνικά… 
 
Οργανώνω την πληροφορία 
Απ’ τη μια, νομίζω ότι η ιδέα του Κάρλος είναι 
πολύ καλή, απ’ την άλλη… 
 
Συνδέω στοιχεία 
Λατρεύω το σινεμά, κυρίως τις ταινίες δράσης. 
 
Αναδιατυπώνω κάτι που έχει ειπωθεί 
Με λίγα λόγια, πέρασα υπέροχα. 
 
Υπογραμμίζω ένα στοιχείο 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο, 
ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και δημόσιες 
παρουσιάσεις] 
Πάνω απ’ όλα, ιδιαίτερα… 
 
Εισάγω τα λόγια άλλων 
Ο Λουίς είπε: «Πρέπει να αγοράσω ένα 
καινούριο παλτό» 
 
Παραθέτω 
[συνομιλίες δια ζώσης, ηλεκτρονικά μηνύματα, 
επιστολές, δημόσιες παρουσιάσεις, σχολικές και 

Περιβόλι / Λιβάδι 
Καλλιέργεια 
Αρδεύω 
 
Κλίμα και καιρός 
Εποχή (του χρόνου) 
Χαλάζι 
Τυφώνας 
 
Πανίδα 
Θηλαστικά / έντομα / ερπετά 
Κατοικίδια 
 Ζώα της φάρμας 
Κουνέλι /  κότα / κόκορας 
Άγρια ζώα 
Λιοντάρι /  τίγρης / κροκόδειλος 
 
Χλωρίδα 
Χορτάρι / γρασίδι 
Κορμός / φύλλα / κλαδί / ρίζα 
Οπωροφόρο δέντρο 
 
Περιβαλλοντικά προβλήματα 
και φυσικές καταστροφές 
Μόλυνση 
Σεισμός 
Οικολογία / οικολόγος 
Ανακύκλωση 
Κλιματική αλλαγή 
Μορφές εναλλακτικής ενέργειας 
Τρύπα του όζοντος 
Σέβομαι το περιβάλλον 
 

Πολιτική και κοινωνία 
Κοινωνία  
- Κοινωνική ζωή 
Πολίτης / κοινότητα / οργάνωση 
Ιστορία (αρχαία / μεσαιωνική / 
παγκόσμια /σύγχρονη) 



        

ακαδημαϊκές εργασίες] 
Η Μάρτα τον ρώτησε πού είναι το σινεμά 
 
Διακόπτω 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο και 
δημόσιες παρουσιάσεις] 
Μια στιγμή, μπορώ να πω κάτι; 
 
Δείχνω ότι ο συνομιλητής μου μπορεί να 
συνεχίσει να μιλάει 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο και 
δημόσιες παρουσιάσεις] 

Συνέχισε (σε παρακαλώ) 
 
Ζητώ από κάποιον να σωπάσει 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Σώπα! 
 
Δίνω το λόγο 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο και 
δημόσιες παρουσιάσεις] 

Παρακαλώ…  
 
Δείχνω ότι θέλω να συνεχίσω να μιλάω 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο και 
δημόσιες παρουσιάσεις] 

Σε παρακαλώ, άφησέ με να τελειώσω 
 
Κλείνω τη διήγηση  
[συνομιλίες δια ζώσης, ηλεκτρονικά μηνύματα, 
επιστολές και δημόσιες παρουσιάσεις] 
Καταλήγοντας… 
 
Εισάγω ένα καινούριο θέμα 
[συνομιλίες δια ζώσης, ηλεκτρονικά μηνύματα, 
επιστολές και δημόσιες παρουσιάσεις] 
Όσο για… 
 
Προτείνω να κλείσει η συζήτηση 

Δικαιώματα / υποχρεώσεις 
Κρίση / πρόοδος 
Δημόσιο / ιδιωτικό 
- Κοινωνική συμπεριφορά 
Αρωγή 
Σέβομαι 
 
Πολιτική και κυβέρνηση 
- Πολιτικοί θεσμοί και 
κυβερνητικά όργανα 
Έθνος / Κράτος / Επαρχία 
Υπουργός 
(Εσωτερικών/Άμυνας…) / 
Αρχηγός Κράτους / δήμαρχος 
Βουλή / Γερουσία 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Πρέσβης / Πρόξενος 
Κόμμα 
(αριστεράς/δεξιάς/κέντρου) 
 
Νόμος και δικαιοσύνη 
Σύνταγμα / νόμος 
Τρομοκρατία / τρομοκρατική     
ενέργεια 
 
Στρατός 
Στρατηγός / στρατιώτης 
Εμφύλιος πόλεμος / πόλεμος 
ανεξαρτησίας 
 

Επιστήμη και τεχνολογία 
Γενικά θέματα 
Μελέτη / ανάλυση / μέθοδος 
Εφεύρεση / Ανακάλυψη 
Πείραμα 
 

Βιολογία 
Γενετική 
Οικολογία  
 



        

[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω 
 
Δέχομαι το κλείσιμο της συζήτησης 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Εντάξει, τα λέμε. 
 
Απορρίπτω το κλείσιμο της συζήτησης 
εισάγοντας ένα νέο θέμα 
[συνομιλίες δια ζώσης & από το τηλέφωνο] 
Περίμενε, θέλεις το βιβλίο; 
 
Αποχαιρετώ και απαντώ σε αποχαιρετισμό 
Τα λέμε αύριο. 
 

 

Μαθηματικά 
Κύκλος / τρίγωνο 
Προσθέτω/αφαιρώ/ 
πολλαπλασιάζω / διαιρώ 
 

Πληροφορική και νέες   
τεχνολογίες  
Πληκτρολόγιο / οθόνη / ποντίκι 
Ίντερνετ καφέ 
Εκτυπωτής 
Αντιγραφή / επικόλληση 
 

Φυσική και χημεία 
Ενέργεια / ηλεκτρισμός 
Οργανικός / ανόργανος 
Στερεά/υγρή/αέρια μορφή  
 

Οικονομία και βιομηχανία 
Οικονομία 
Υποθήκη 
Πλούτος / Φτώχεια 
Χώρες του Τρίτου Κόσμου / 
Αναπτυσσόμενες 
- Χρηματοπιστωτική αγορά 
Άνοδος επιτοκίων 
 
Εισόδημα 
Πληρώνω φόρους 
 
Εμπόριο 
- Εμπορικές συναλλαγές 
Πώληση / αγορά 
Εισαγωγές / Εξαγωγές 
Πληρώνω μετρητά/ με επιταγή 
- Εξωτερικό εμπόριο 
Εισάγω / Εξάγω 
- Διαφήμιση, μάρκετινγκ 
Αφίσα / μπροσούρα / κατάλογος 
Διαφημιστικός 
 



        

Επιχειρήσεις 
- Είδη επιχειρήσεων και 
οργάνωση 
Δραστηριότητα/ παραγωγή / 
κατασκευή  
Θέση εργασίας, απεργία 
 
Βιομηχανία και ενέργεια 
- Κατασκευές, βαριά και    
ελαφριά βιομηχανία  
Γεωργία / κτηνοτροφία / αλιεία 
/ εμπόριο 
Πρώτη ύλη / ενέργεια 
 
Αλιεία 
Ψαράς  
Ψαροκάικο 
Θαλασσινά  
 

Τέχνη και πολιτισμός 
Καλλιτεχνικοί κλάδοι και 
γνωρίσματα 
Φαντασία 
Έργο τέχνης / Γκαλερί  
Αρχιτεκτονική 
 
Μουσική και χορός 
Χορός / χορευτής / μπαλέτο 
Ορχήστρα 
Στίχοι 
Συνθέτης / διευθυντής 
ορχήστρας 
 
Αρχιτεκτονική, γλυπτική και 
ζωγραφική 
Σχεδιαστής / γλύπτης 
Ζωγραφίζω ένα τοπίο/ένα 
πορτρέτο 
Κατασκευάζω ένα υδραγωγείο /ένα      



        

τείχος / ένα τζαμί / μία συναγωγή 

Λογοτεχνία 
Ποιητής / μυθιστοριογράφος / 
μεταφραστής 
Μυθιστόρημα (αστυνομικό /       
ερωτικό / ιστορικό /       
επιστημονικής φαντασίας) 
Αφηγούμαι μια ιστορία 

Φωτογραφία 
Ψηφιακή μηχανή 
Φλας / ζουμ 
Βγάζω φωτογραφία  

Κινηματογράφος και θέατρο 
Ημέρα του θεατή 
Κωμωδία / δράμα 
Πρωταγωνιστής 
Ταινία (αστυνομική / 
περιπέτειας / επιστημονικής 
φαντασίας/       τρόμου / 
κινούμενων σχεδίων) 
 

Θρησκεία και φιλοσοφία 

Θρησκεία 
Ο Πάπας 
Πιστός / άθεος 
Ιερέας  
Εκκλησία (καθολική/ 
αγγλικανική) 
Βίβλος / Κοράνι / Τόρα 
Χριστιανός / καθολικός / 
διαμαρτυρόμενος / ορθόδοξος) 

Φιλοσοφία 
στοχάζομαι 


