
 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 

Δίνω/ζητώ πληροφορίες 
Παρουσιάζω ως προφανές, οφθαλμοφανές 
Είναι μάλλον άρρωστος. 
 
Παρουσιάζω ως πιθανό 
Ενδεχομένως δεν θα έρθει. 
 
Παρουσιάζω ως αβέβαιο 
Είναι άγνωστο εάν θα πάρει τη θέση. 
 
Παρουσιάζω ως απίθανο 
Είναι απίθανο να πάρει τη θέση. 
 
Γενικεύω 
Εδώ πίνουν πολύ. 
 
Εφιστώ την προσοχή σε κάτι 
Γνωρίζετε ότι αύριο τα καταστήματα είναι 
κλειστά. 
 
Υπενθυμίζω κάτι 
Και μην ξεχάσετε να μου στείλετε ηλεκτρονικό 
μήνυμα. 
 
Αποδίδω εκφράσεις 
Μου είπαν να σας ρωτήσω. 
 
Μιλάω υποθετικά 
Εάν δεν γίνει το μάθημα, ενημερώστε με 

Το Άρθρο 
- Είδη άρθρων 
Συντακτική κατανομή 
- Απουσία άρθρου 

 
Το Ουσιαστικό 
- Κύρια ονόματα 
- Κοινά ονόματα 
- Γένος, αριθμός, καταλήξεις 
(εμβάθυνση) 

 
Το Επίθετο 
- Το γένος, ο αριθμός, 

καταλήξεις 
- Η θέση του επιθέτου 
- Οι βαθμοί του επιθέτου 

 
Το Επίρρημα  
- Θέση επιρρήματος 
- Σύνθετες επιρρηματικές 

φράσεις με χρονικά, τοπικά, 
τροπικά, αιτιολογικά 
επιρρήματα. 

 
Η Πρόθεση  
Χρήση προθέσεων για τη 
δήλωση: 

- χρόνου  
- τόπου 

Στοιχεία ταυτότητας - 
Προσωπικές πληροφορίες 
- Έγγραφα  
Αστυνομική ταυτότητα 
- Διεύθυνση και περιοχή 
Νομός, ομοσπονδιακό κρατίδιο 
- Οικογενειακή κατάσταση 
Βγαίνω (με κάποιον), είμαι μαζί 
(με κάποιον) 
- Υπηκοότητα και εθνικότητα 
Υπηκοότητα 
 

Εκπαίδευση 
- Σχολείο και σπουδές 
Εγγραφή, κασετίνα, πένα 
- Μαθήματα 
Σημειώνω 
 

Εργασία 
- Μισθός, ασφάλειες, 
κοινωνικές παροχές 
Γονική άδεια 
- Επαγγελματική εκπαίδευση 
και καριέρα 
Μαθητευόμενος, ανάληψη νέων 
καθηκόντων, παραίτηση, 
απόλυση 
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής 
Λογισμικό 

- Αφήγηση (ΠΠ, ΠΓ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Σχόλιο (ΠΠ, ΠΓ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Περιγραφή πειράματος (ΠΠ, ΠΓ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Γνωστοποίηση (ΠΠ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Βεβαίωση (ΠΠ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Πληροφορία προϊόντος (ΠΠ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Προσφορά (ΠΠ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Κανόνας παιχνιδιού (ΠΠ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Επερώτηση (ΠΠ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Παραμύθι (ΠΠ, ΚΠ, ΚΓ) 
- Ομιλία (ΠΠ, ΠΔ, ΚΠ) 
- Εισήγηση (ΠΠ, ΚΠ) 
- Διάλεξη, παράδοση (ΠΠ, ΚΠ) 
- Αστυνομικό μυθιστόρημα (ΠΠ, ΚΓ) 
- Σύντομο πεζογράφημα (ΠΠ, ΚΓ) 
- Ανέκδοτο (ΠΠ, ΚΓ) 
- Ανακοίνωση (ΠΠ, ΚΠ) 
- Διαπραγμάτευση (ΠΠ, ΚΠ) 
- Επιχειρηματολογία (ΠΓ, ΚΓ) 
- Περιγραφή γραφήματος  (ΠΓ, ΠΓ) 
- Σεμιναριακή εργασία (ΠΓ, ΚΓ) 
- Επιστολή αναγνώστη (ΠΓ, ΠΔ) 
- Προσωπικό ημερολόγιο (ΠΓ, ΚΓ) 
- Επιστολή (προσωπική) (ΠΓ, ΚΓ) 
- Συνταγή φαγητού (ΚΠ, ΚΓ) 
- Κριτική (ΚΓ, ΚΠ) 
- Έναρξη/ολοκλήρωση παρουσίασης (ΠΠ) 
- Θεατρικό δρώμενο (σκετς) (ΠΠ) 
- Ειδοποίηση (ΚΠ, ΚΓ) 
- Συμβουλευτικό έντυπο (ΚΠ, ΚΓ) 



 

παρακαλώ. 
 
Διαβεβαιώνω 
Πραγματικά συνέβη. 
 
Ζητώ μια πληροφορία 
Πότε έφυγε; 
 
Βεβαιώνομαι για κάτι 
Είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή, 
έτσι δεν είναι; 
 
Αρνούμαι 
(Είπα κάτι λάθος;) – Όχι, σε καμία περίπτωση. 
 
Δίνω πληροφορία ως απάντηση 
(Να έρθω την Δευτέρα ή την Τρίτη;) – Έλα 
καλύτερα την Δευτέρα. 
 
Διορθώνω προηγούμενη πληροφορία 
(Η ομιλία έγινε την Δευτέρα.) – Κάνετε λάθος, 
έγινε την Τρίτη. 
 
Ζητώ διευκρίνιση 
Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας; 
 

Εκφράζω/ζητώ κρίσεις και απόψεις 
Εκφράζω γνώση 
Τώρα το θυμήθηκα. Σας έστειλα την επιστολή 
την περασμένη εβδομάδα. 
 
Εκφράζω βεβαιότητα 
Τα κλειδιά τα ξέχασα σίγουρα στην τάξη. 

- τρόπου 
- αιτίας 
- υπόθεσης 
-  εναντίωσης 

 
Το Ρήμα 
- Χρόνοι του ρήματος (κλίση, 
πρόσωπα, καταλήξεις) 
- Εγκλίσεις: Οριστική, 
Υποτακτική, Προστακτική 
- Φωνή (ενεργητική, παθητική) 
- Ρήματα που δηλώνουν 
τροπικότητα 
- Αυτοπαθή ρήματα 
- Αλληλοπαθή ρήματα 

 
Παρατακτική σύνδεση 
προτάσεων 
- Με συμπλεκτικούς συνδέσμους 
- Με διαζευκτικούς συνδέσμους 
- Με αντιθετικούς συνδέσμους 

 
Υποτακτική σύνδεση 
προτάσεων 
- Δευτερεύουσες ονοματικές 
προτάσεις σε θέση αντικειμένου 
- Δευτερεύουσες επιρρηματικές 
προτάσεις 
Αιτιολογικές, τελικές, 
υποθετικές, συμπερασματικές, 
εναντιωματικές προτάσεις: 
Σύνδεσμοι & Εγκλίσεις 
- Δευτερεύουσες αναφορικές  

 

Ελεύθερος χρόνος  
- Απασχολήσεις ελεύθερου 
χρόνου, ενδιαφέροντα, χόμπι 
Μαθαίνω μπαλέτο, κάνω σκι, 
περιοδικό 
 

Κατοικία 
Γενικά 
- Μέρη του δωματίου 
Χερούλι πόρτας 
 
Έπιπλα και εξοπλισμός 
Καθιστικό και τραπεζαρία 
Τραπεζομάντηλο 
Κουζίνα 
Φούρνος 
 
Οικιακές δραστηριότητες 
- Καθαρισμός πατώματος 
Σκουπίζω 
- Ανοίγω/κλειδώνω 
Ξεκλειδώνω 
 
Αγορά και ενοικίαση 
- Συμβόλαιο ενοικίασης, όροι, 
κόστος 
- Τρέχοντα έξοδα για το σπίτι 
 

Ταξίδια, μετακινήσεις 
- Δημόσια μέσα μεταφοράς 
Ράγες, αίθουσα αναμονής 
- Κυκλοφορία με ιδιωτικά μέσα 

- Βιογραφία (ΚΠ, ΚΓ) 
- Αποτέλεσμα αθλητικού γεγονότος (ΚΠ, ΚΓ) 
- Διαφήμιση (ΚΠ, ΚΓ) 
- Αρνητική απάντηση (ΚΠ, ΚΓ) 
- Αίτηση (ΚΠ, ΚΓ) 
- Οδηγία του καθηγητή (ΚΠ, ΚΓ) 
- Οδηγία σε διδακτικό υλικό (ΚΠ, ΚΓ) 
- Πρόγραμμα (τηλεοπτικό, εκδήλωσης) (ΚΠ, 

ΚΓ) 
- Άσκηση σε διδακτικό υλικό (ΚΠ, ΚΓ) 
- Φυλλάδιο (Handout) (ΠΓ) 
- Αγγελία (ΠΓ) 
- Αγγελία πώλησης (προσωπική) (ΠΓ) 
- Ντοκιμαντέρ (ΚΠ) 
- Ραδιοφωνικό έργο (ΚΠ) 
- Μετάδοση (ΚΠ) 
- Παράδοση (ΚΠ) 
- Πρόγνωση του καιρού (ΚΠ) 
- Απαγγελία (ΚΠ) 
- Δελτίο τιμών του χρηματιστηρίου (ΚΠ) 
- Ειδήσεις (ΚΠ) 
- Ανακοίνωση προγράμματος (ΚΠ) 
- Επικεφαλίδα (ΚΠ) 
- Σλόγκαν (ΚΠ)  
- Τυχερό παιχνίδι (ΚΠ) 
- Ωροσκόπιο (ΚΠ) 
- Εσώκλειστες οδηγίες χρήσης 

εμπορευμάτων (ΚΓ) 
- Ετικέτα (ΚΓ) 
- Έντυπο (ΚΓ) 
- Ερωτηματολόγιο (ΚΓ) 
- Σημείωση (ΚΓ) 
- Πινακίδα (ΚΓ) 



 

 
Εκφράζω πεποίθηση 
Νομίζω ότι έφυγε ήδη. 
 
Εκφράζω υποθέσεις 
Μάλλον γίνεται κι έτσι. 
 
Εκφράζω αμφιβολία 
Αμφιβάλλω εάν θα τα βγάλει πέρα. 
 
Εκφράζω άγνοια 
Δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί. 
 
Εκφράζω την άποψή μου. 
Θεωρώ σημαντική την απόφαση. 
 
Παίρνω θέση υπέρ/κατά 
Συμφωνώ με τη Μαρία. 
Είμαι αντίθετος με το σχόλιο του Γιάννη. 
 
Εκφράζω θετική εκτίμηση 
(Είδες την ταινία;). Είναι καταπληκτική! 
 
Εκφράζω επιδοκιμασία 
(Ζει εδώ και λίγο καιρό στο Βερολίνο.) Αλλά τα 
γερμανικά της είναι αρκετά καλά. 
 
Αναγνωρίζω με ευχαριστίες 
Σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την συμβουλή σου. 
 
Παρουσιάζω ως ασήμαντο, συγχωρώ 
Ας το ξεχάσουμε. 
 

Είδη αναφορικών (σε σχέση με 
τη λέξη αναφοράς) 
- Σειρά των προτάσεων και των 
όρων μέσα στις προτάσεις 

 

 

Δρόμοι 
Τούνελ 
- Ρύθμιση κυκλοφορίας 
Προτεραιότητα 
- Συνθήκες κυκλοφορίας 
Κλήση για παρανομία 
-Διαμονή, εστίαση 
Διανυκτερεύω, κατασκηνώνω 
- Ξενοδοχείο: κάνω κράτηση 
Αφήνω μήνυμα 
- Χώροι και εξοπλισμός 
ξενοδοχείου 
Μπαρ του ξενοδοχείου, πισίνα 
 

Διατροφή 
- Φαγητό, ροφήματα, γεύματα 
Ταχυφαγείο 
- Είδη διατροφής, τρόφιμα, 
ροφήματα 
Γιαούρτι, κοτόπουλο 
- Χαρακτηρισμοί για τρόφιμα 
και ροφήματα 
Ημερομηνία λήξης 
 

Αγορές και καταστήματα 
- Καταστήματα και ψώνια 
Κρεοπωλείο 
- Τιμές και χρήματα 
Γραμμάτιο 
κατάθεσης/είσπραξης 
- Ένδυση, αξεσουάρ 
Μπλέιζερ, σκούφος, κομψός 
 

- Τεστ (ΚΓ) 
- Βεβαίωση εργοδότη (ΚΓ) 
- Ενημερωτικό έντυπο (φεϊγβολάν) (ΚΓ) 
- Συνοδευτικό κείμενο βιβλίου στο εξώφυλλό 

του (ΚΓ) 
- Σύντομη βιογραφία (ΚΓ) 
- Σημειώσεις (ΚΓ) 
- Φυλλάδιο-προσπέκτους (ΚΓ) 
- Ταξιδιωτικός οδηγός (ΚΓ) 
- Διάταξη (ΚΓ) 
- Συμβόλαιο (ΚΓ) 
- Χρονολογικός πίνακας (ΚΓ) 
- Είδηση σε εφημερίδα (ΚΓ) 
- Νόμος (ΚΓ) 
- Πιστοποιητικό (ΚΓ) 
- Αίτηση για πρόσληψη (ΚΓ) 
- Απόλυση-παραίτηση (ΚΓ) 
- Αναμνηστική κάρτα (ΚΓ) 
- Λογαριασμός (ΚΓ) 
- Κόμικς (ΚΓ) 
- Ποίημα (ΚΓ) 
- Μυθιστόρημα (ΚΓ) 
- Σάτιρα (ΚΓ) 
- Παροιμία (ΚΓ) 
- Ορισμός (ΚΓ) 
- Πίνακας δρομολογίων (ΚΓ) 
- Γραμματικός κανόνας (ΚΓ) 
- Κείμενο διδακτικού εγχειριδίου (ΚΓ) 
- Επαγγελματική κάρτα (ΚΓ) 



 

Εκφράζω αρνητική εκτίμηση 
Η εργασία θα μπορούσε να είναι καλύτερη. 
 
Εκφράζω αποδοκιμασία 
(Κάθε μέρα τα ίδια προβλήματα.) Δεν μπορούμε 
να συνεχίσουμε έτσι. 
 
Κατηγορώ 
Μα πώς μπόρεσες να το ξεχάσεις; 
 
Αιτιολογώ, δικαιολογώ 
Επίτηδες δεν είπα τίποτα. 
 
Ομολογώ, παραδέχομαι 
(Ο λογαριασμός έχει κάποιο λάθος). – Συγγνώμη 
είναι δικό μου λάθος. 
 
Ζητώ συγγνώμη 
Συγγνώμη, δεν το εννοούσα έτσι. 
 
Ζητώ γνώμη 
Θεωρείτε σωστό τον τρόπο που εργαζόμαστε; 
 
Ζητώ μία εκτίμηση/κρίση 
Πειράζει εάν έρθω αργότερα; 
 
Ζητάω συγκατάθεση 
(Στέλνω την επιστολή τώρα.) Συμφωνείτε; 
 
Συμφωνώ, επιδοκιμάζω 
(Κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα.) – Συμφωνώ 
απολύτως. 
 

Δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες 
- Υπηρεσίες, διοίκηση, δημόσιες 
υπηρεσίες 
Αίτηση, κάνω δήλωση, ζητώ 
πολιτικό άσυλο 
- Τράπεζα και  διακίνηση 
χρημάτων  
Μηχάνημα αυτόματης 
συναλλαγής, χρηματιστήριο 
- Αστυνομία 
Όριο ταχύτητας, δολοφονώ 
 Παροχή διαφόρων υπηρεσιών 
Μαραγκός, καθαριστήριο, 
κατάστημα ενοικίασης 
αποκριάτικων στολών 
 

Υγεία και υγιεινή 
- Περιποίηση του σώματος και 
υγιεινή 
νεσεσέρ, χαρτομάντιλο, 
καθαριστήριο, δίνω στο 
καθαριστήριο  
- Υγεία και ασθένεια 
Χάνω τις αισθήσεις μου, μετράω 
θερμοκρασία, κρυολογώ 
- Ιατρική και περίθαλψη 
Εκπροσώπηση λόγω άδειας 
- Ασφάλιση 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης 
Ταμείο υγείας, ασφαλιστήριο 
 



 

Αντιλέγω 
(Οι αθλητές κάνουν πολλή προπόνηση). – 
Αντιθέτως, πολλή λίγη. 
 
Παραδέχομαι 
Έχετε δίκιο τελικά. 
 
Έχω αντίρρηση 
Αναρωτιέμαι εάν είναι σωστό. 
 
Ανακαλώ 
Νόμιζα ότι είναι όλοι έντιμοι εδώ. 
 
Εκφράζω προτιμήσεις, επιθυμίες και 
συναισθήματα 
 
Εκφράζω επιθυμία 
Θα μου άρεσε να βγαίνω πιο συχνά. 
 
Εκφράζω αδιαφορία  
(Τι δώρο θέλεις στα γενέθλιά σου;) – Δεν έχω 
καμία ιδιαίτερη επιθυμία. 
 
Ρωτάω για προτιμήσεις 
Τι σας αρέσει κυρίως στη δουλειά σας; 
 
Εκφράζω συμπάθεια 
Τον συμπαθώ ιδιαίτερα. 
 
Εκφράζω αντιπάθεια 
Αντιπαθώ ανθρώπους που κάνουν φασαρία. 
 
Εκφράζω ενθουσιασμό 

Διαπροσωπικές σχέσεις  
- Προσωπική σχέση 
Σχέση, αρραβωνιάζομαι, 
εγκαταλείπω 
 

Πολιτική και κοινωνία 
- Κοινωνία 
Πλούτος 
- Πολιτική, κράτος 
Πολίτης 
- Δίκαιο 
Αθώωση 
 



 

Η χθεσινή συναυλία. Υπέροχη! 
 
Εκφράζω ικανοποίηση 
Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. 
 
Εκφράζω έκπληξη 
(Η Μπάγερν Μονάχου χάνει εντός έδρας.) Αυτό 
είναι απίστευτο! 
 
Εκφράζω ανακούφιση 
(Ισοφάρισαν το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού.) 
Ήταν τυχεροί! 
 
Εκφράζω απογοήτευση 
Λυπάμαι που πρέπει να σας αρνηθώ. 
 
Εκφράζω έκπληξη 
(Ήμουν τρεις εβδομάδες άρρωστη.) – Πω πω! 
 
Εκφράζω αταραξία 
(Είναι δέκα ή ώρα.) – Ε, και; 
 
Εκφράζω  αδιαφορία 
Μπορείς να μείνεις όσο θέλεις. 
 
Εκφράζω απελπισία 
(Ας σταματήσουμε.) Δεν έχει νόημα. 
 
Εκφράζω αμηχανία 
Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. 
 
 
 



 

Επικοινωνώ με αφορμή δραστηριότητες/ 
ενέργειες 
Προτρέπω 
Θα μπορούσατε να ανοίξετε την πόρτα; 
 
Παρακαλώ 
Θα μπορούσατε να με πάρετε με το αυτοκίνητο; 
 
Ζητώ βοήθεια 
Με βοηθάς σε παρακαλώ να τα φωτοτυπήσω; 
 
Εκφράζω επιθυμίες 
Θα ήθελα να έρθω κι εγώ. 
 
Παραγγέλνω (σε εστιατόριο) 
Φέρτε μου, σας παρακαλώ, ένα αναψυκτικό. 
 
Δίνω εντολή 
Θ α ήθελα να δώσω τον εκτυπωτή για επισκευή. 
 
Διατάζω 
Απαγορεύεται να συνομιλείτε με τον οδηγό. 
 
Δίνω οδηγίες 
Περιστρέψτε αυτό το κουμπί. 
 
Πιέζω 
Δώσε μου το τηλέφωνο τώρα! 
 
Απειλώ 
Ολοκληρώστε την επιστολή, διαφορετικά θα 
αναγκαστώ να… 
 



 

Ενθαρρύνω 
Μα πάρτε λίγο ακόμα. 
 
Προτείνω 
Θα θέλατε να έρθετε μαζί μας; 
 
Συμβουλεύω 
Στη θέση σας θα αγόραζα άλλο ποντίκι για τον 
υπολογιστή. 
 
Δίνω άδεια 
Δεν με ενοχλεί εάν πάρετε τηλέφωνο. 
 
Απαλλάσσω 
Έχετε όσο χρόνο θέλετε στη διάθεσή σας. 
 
Αρνούμαι άδεια 
(Μπορώ να έρθω μαζί σας;) – Αποκλείεται, δεν 
γίνεται. 
 
Αρνούμαι να απαλλάξω 
Ναι, είναι απαραίτητο να γίνει, διότι αύριο 
καταφθάνουν οι επισκέπτες από το Παρίσι. 
 
Ζητάω άδεια 
Θα μπορούσα να αφήσω εδώ τις επισκευές μου; 
 
Ζητάω απαλλαγή 
Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σήμερα; 
 
Ζητάω προτάσεις 
Τι μπορεί να κάνει ο επισκέπτης στη Ζυρίχη; 
 



 

Ζητάω συμβουλή 
Να πάω καλύτερα το βράδυ; 
 
Ζητάω οδηγία 
Πώς μπορώ να πάω στο κέντρο της πόλης; 
 
Ρωτάω για επιθυμίες 
Πότε θα θέλατε να έρθετε; 
 
Προσφέρω κάτι 
Θα θέλατε κάτι να πιείτε; 
 
Προσφέρομαι για κάτι 
Θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ. 
 
Προσφέρω βοήθεια 
Μπορώ να σας βοηθήσω να επισκευάσετε τον 
εκτυπωτή; 
 
Προσκαλώ 
Θα ήθελα να σας καλέσω στο πάρτι που θα 
κάνω. 
 
Υπόσχομαι 
Αύριο θα έχω το βιβλίο μαζί μου. Το υπόσχομαι. 
 
Συναινώ 
(Παίζετε μαζί μας;) – Ναι, ευχαρίστως. 
 
Συμφωνώ 
(Εδώ στο γραφείο;) – Σύμφωνοι! 
 
Αποδέχομαι μία προσφορά 



 

(Θα φάτε μαζί μας;) – Δεν μπορώ να πω όχι. 
 
Αρνούμαι 
(Πήγαινε με τα πόδια!) – Επουδενί! 
 
Αρνούμαι μία πρόταση 
Όχι ευχαριστώ, δεν χρειάζεται να βοηθήσετε. 
 
Διστάζω 
Να δούμε εάν έχω χρόνο. 
 
Εκφράζω πρόθεση 
Σκοπεύω να πάω στον Καναδά. 
 
Εκφράζω αποφασιστικότητα 
Αποφάσισα να παντρευτώ. 
 
Εκφράζω αναποφασιστικότητα  
Να δούμε τι θα κάνω το καλοκαίρι. 
 
Εκφράζω έλλειψη πρόθεσης 
Για αύριο δεν έχω σχέδια. 
 
Εκφράζω επιθυμία δραστηριότητας 
Τώρα θα είχα όρεξη για ένα παγωτό. 
 
Εκφράζω προτίμηση 
Θα προτιμούσα να επιστρέψουμε στο σπίτι. 
 
Εκφράζω αρμοδιότητα, ευθύνη 
Δεν γνωρίζω καλά το καινούργιο πρόγραμμα. 
 
Εκφράζω προθυμία 



 

Τελειώνω σε λίγο. 
 
Παρουσιάζω κάτι ως εφικτό 
(Ψηλά το κεφάλι κύριε Μπέργκερ.) Θα τα 
καταφέρουμε. 
 
Παρουσιάζω κάτι ως μη εφικτό 
Για την ώρα δεν βλέπω λύση στο πρόβλημα. 
 
Εκφράζω κώλυμα 
Δυστυχώς δεν μπορώ να έρθω. Με έχει καλέσει 
η οικογένεια Μάγερ. 
 
Εκφράζω ανικανότητα 
Δεν είμαι σε θέση να επιδιορθώσω αυτό το 
πράγμα. 
 
Υποδεικνύω κάτι που απαγορεύεται 
Μην το υπογράψετε σε καμία περίπτωση! 
 
Υποδεικνύω κάτι που επιτρέπεται 
Φυσικά και μπορείτε να οδηγήσετε το 
υπηρεσιακό όχημα. 
 
Ενημερώνομαι για προθέσεις 
Έχετε ήδη σχέδια για αύριο το βράδυ; 
 
Ρωτάω για αρμοδιότητα 
Είστε εσείς υπεύθυνη εδώ; 
 

Επικοινωνώ ακολουθώντας κοινωνικές 
συμβάσεις 
Συστήνω κάποιον 



 

Κύριε Σνάιντερ, να σας συστήσω: Ο κύριος 
Μίλλερ. 
 
Αντιδρώ κατάλληλα όταν με συστήνουν σε 
κάποιον 
(Άππελτ). – Χαίρομαι που σας γνωρίζω, κύριε  
Άππελτ. 
 
Απευθύνομαι σε κάποιον 
Να σου πω, δικό σου είναι αυτό; 
 
Μιλάω στο τηλέφωνο όταν καλώ κάποιον 
Είμαι η Σούζι, γεια σου Πέτερ! 
 
Απαντώ στο τηλέφωνο όταν με καλούν 
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου, τι 
επιθυμείτε; 
 
Στέλνω χαιρετίσματα 
(Δώσε χαιρετίσματα στη Μάρθα.) – Ναι, θα της 
τα μεταφέρω. 
 
Ζητώ συγγνώμη 
Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για αυτό. 
 
Αντιδρώ σε συγγνώμη 
Παρακαλώ, τίποτα! 
 
Ευχαριστώ 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
Αντιδρώ σε ευχαριστίες 
Ευχαρίστησή μου! 



 

 
Κάνω κομπλιμέντα 
Έγινε πολύ όμορφο. Συγχαρητήρια! 
 
Αντιδρώ σε κομπλιμέντα 
(Το φόρεμα είναι πολύ όμορφο.) – Ναι, σου 
αρέσει; Χαίρομαι. 
 
Συλλυπούμαι 
Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου 
συλλυπητήρια. 
 
Εκφράζω ευχές 
Καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. 
 
Αντιδρώ σε ευχές 
Καλή όρεξη! – Ευχαριστώ, επίσης. 
 

Οργανώνω τον λόγο μου ή την επικοινωνία 
Ζητάω τον λόγο 
Να σας κάνω μία ερώτηση; Δεν το θεωρείτε κι 
εσείς ακριβό; 
 
Διακόπτω κάποιον 
Πραγματικά; Πιστεύετε πραγματικά, ότι…? 
 
Δηλώνω επιθυμία να διατηρήσω τον λόγο 
Θα μιλήσεις σε λίγο, μπορώ να τελειώσω την 
πρότασή μου; 
 
Ζητάω την προσοχή του ακροατή 
Ξέρετε, έχουμε πολλούς άνεργους και πολλοί 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες… 



 

 
Δίνω τον λόγο 
Πες εσύ πρώτα για τις διακοπές σας. 
 
Καλώ κάποιον να πάρει τον λόγο 
Κυρία Φοντάνα, Τι θα λέγατε εσείς για αυτό το 
θέμα; 
 
Δείχνω ότι ακούω προσεκτικά 
(Δεν ήταν άσχημο…) – Απολύτως. (Αν και δεν το 
περίμενε κανείς.) 
 
Καλώ κάποιον να σωπάσει 
Σταματήστε παρακαλώ να μιλάτε. 
 
Παρακαλώ για επανάληψη 
Συγγνώμη, αλλά δεν σε καταλαβαίνω. 
 
Δηλώνω μη κατανόηση 
(Δεν μιλάω καλά Γερμανική.) Θα μπορούσατε να 
μιλάτε λίγο πιο αργά παρακαλώ; 
 
Παρακαλώ για γλωσσική επεξήγηση 
Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι είναι η διάβαση 
πεζών; 
 
Ζητάω επεξήγηση, σχολιασμό 
(Ο τύπος είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας.) 
– Εκτός πραγματικότητας; Τι θέλετε να πείτε με 
αυτό; 
 
Ελέγχω εάν ο συνομιλητής μου με ακούει 
(Εμπρός, εμπρός, δεν ακούω τίποτα.) Με ακούς; 



 

 
Ελέγχω εάν είναι κατανοητό το περιεχόμενο 
των λεγόμενών μου 
(Με κοιτάς με ερωτηματικό.) Καταλαβαίνεις τι 
θέλω να πω; 
 
Επεξηγώ, σχολιάζω μία έκφραση 
Πώς ήταν το παιχνίδι? – Όχι καλό. Το Αμβούργο 
ήταν καλύτερο, ή μάλλον, λιγότερο κακό από την 
Μπάγερν. 
 
Εισάγω έκφραση 
Το θέμα είναι το εξής: Αυτός πήρε τα χρήματα 
και αυτή… 
 
Διστάζω, ψάχνω λέξεις 
Και μετά φθάσαμε…., στην εεε, σε αυτή την 
πόλη, δεν μου έρχεται το όνομά της, ήμασταν 
λοιπόν εκεί και… 
 
Ζητώ βοήθεια έκφρασης 
(Στα ψώνια) Συγγνώμη, πώς λέγεται αυτό εκεί? 
 
Διορθώνω τον εαυτό μου 
Ήταν δυσαρεστημένος. Όχι, ήθελα να πω, ήταν 
μάλλον εξοργισμένος. 
 
Παραφράζω 
Εννοώ αυτούς, που πηγαίνουν σε αυτό το 
σχολείο. 
 
Απαριθμώ 
Προσκαλούμε τόσο εσένα όσο και τους γονείς 



 

σου στο σπίτι μας. 
 
Δίνω παράδειγμα 
Τα αρώματα για παράδειγμα είναι σε μερικές 
χώρες πολύ φθηνά. 
Αλλάζω θέμα 
Παρεμπιπτόντως, την επόμενη εβδομάδα θα 
λείπω. 
Ολοκληρώνω έκφραση 
Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε μια χαρά την 
δουλειά μας για σήμερα. 

 


