
Unité 0 

μπόγος 

μερικός 

έκφραση 

για 

μπαίνω ≠ βγαίνω 

επαφή 

έρχομαι σε επαφή 

γεια 

καλά είσαι; 

πηγαίνω ≠ έρχομαι 

καλά ≠ άσχημα 

να 

τι 

κάνω 

εδώ ≠ εκεί 

μόνος 

εσύ, εσένα 

λεπτό  

έχω 

να ’σαι 

να, ορίστε  

μπορώ 

καλημέρα ≠ καλησπέρα 

τι κάνετε; Πώς είστε; 

πώς 

επιτρέπω 

ενοχλώ 

στιγμή 

συμφωνώ 

ήδη ≠ όχι ακόμα 

βλέπω 

κάπου ≠ πουθενά 

δέχομαι, υποδέχομαι 

κάποιος ≠ κανείς 

χαρούμενος ≠ λυπημένος 

ξαναβλέπω 

ποιος, τι 

έκπληξη 

περιμένω 

βρίσκω 

εύκολα 

μένω 

έξω ≠ μέσα 

θέλω 

πίνω 

κάτι ≠ τίποτα 

ακόμα ≠ πια 

ραντεβού 

θέμα 

με τι θέμα; 

με την άνεσή σας 

βάζω 

άνεση ≠ δυσφορία 

καλός ≠ κακός 

ταξίδι 

καλωσήρθατε 

κύριος ≠ κυρία 

είμαι Χ χρονών 

χρόνος 

είμαι στην Χ τάξη 

κατοικώ σε  

με καταγωγή, καταγόμενος 

κατάγεται 

μεγάλος ≠ μικρός 

έξυπνος 

κάποιος 

ταλέντο 

σχέδιο 

παίζω + μουσικό όργανο 

παίζω + άθλημα/παιχνίδι 

πολύ ≠ λίγο 

γκρινιάρης 

κυρίως, πάνω απ’ όλα 

όταν  

κοιμάμαι 

πατέρας ≠ μητέρα 

στυλίστας 

μηχανικός 



 

κουδούνι, καμπάνα 

χτυπώ, κουδουνίζω 
και 
είμαι 
μπροστά ≠ πίσω 
αίθουσα 
περιμένω 
όπως, σαν 
συμμαθητής 
τάξη 
καθηγητής 
βασικός, κύριος 
γεια 
ακόμα, επίσης// πάλι 
καθυστέρηση 
αργοπορημένος ≠ νωρίτερα  
στην ώρα 
ακριβώς 
κάνω 
πραγματικά, αληθινά 
κανείς  
προσπάθεια 
καλά // εντάξει 
αυτό (2 λέξεις) 
πηγαίνω ≠ έρχομαι 
ημέρα 
επιστροφή // πρώτη μέρα στο σχολείο 
πρέπει, χρειάζεται 
φτάνω ≠ φεύγω 
πιο ≠ λιγότερο 
νωρίς ≠ αργά 
πού; 
έχω 
βλέπω  
χθες ≠ αύριο 
σήμερα 
φαίνομαι 
λυπημένος ≠ χαρούμενος 
πέφτω 
ερωτευμένος 
ερωτεύομαι 
συναντώ 
κατασκήνωση 
διακοπές 
ποιος (επίθ.) 
τύχη 
εγώ, εμένα 
σταματώ 
περπατώ 
μέσα ≠ έξω 

 
Άλπεις 
ακόμα και // ίδιος 
κατασκευάζω 
εμείς οι ίδιοι, μόνοι μας 
ντους 
διασκεδαστικός 
καταυλισμός, υπαίθριο κάμπινγκ 
βουνό 
φωτεινός, ξεκάθαρος 
είναι ξεκάθαρο 
εσύ, εσένα 
στου, στο σπίτι του  
παππούδες 
προφανώς 
κάθε 
χρονιά 
μα την αλήθεια 
αγαπώ, μου αρέσει μισώ 
δεν… παρά μόνο, μόνο 
Κρήτη 
λατρεύω ≠ απεχθάνομαι 
γιορτή 
διασκεδάζω (έκφρ.) 
χωρίς ≠ με, μαζί με 
σταμάτημα, στάση 
ασταμάτητα 
αυτός, αυτή  
καλοκαίρι  
φθινόπωρο 
χειμώνας 
άνοιξη 
επιστροφή 
πηγή 
επιστροφή στις ρίζες 
επισκέπτομαι (τόπο)  
επισκέπτομαι (πρόσωπο)  
αλλά 
λυπάμαι 
ενήλικος ≠ ανήλικος 
γονείς 
χαλαρώνω 
σόλα (παπουτσιού) 
ακολουθώ κάποιον παντού 
καλά, λοιπόν, ορίστε 
να, ορίστε 
ποιος (αντων.) 
σουτ 
εκεί ≠ εδώ 
άνετος 
φαίνομαι αυστηρός 
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μπόγος 

καθώς// όταν// αφού 

συναντώ 

κάποιος ≠ κανείς 

λέω 

γεια 

χάρηκα 

χαρούμενος ≠ λυπημένος 

βλέπω 

εκτιμώ 

κάτι ≠ τίποτα 

καλά // πολύ άσχημα 

διακοπές 

αγαπώ ≠ μισώ 

λατρεύω ≠ απεχθάνομαι 

διαμονή 

γελώ ξινά, ξινίζω τα μούτρα μου 

στην άκρη  

θάλασσα 

θέλω 

παραπονιέμαι 

διασκεδαστικός 

σπαστικός 

δίνω ευχαρίστηση 

υπέροχα 

σούπερ 

απογοητευμένος 

απογοητεύω 

κρίμα 

να πάρει 

εκτιμώ 

έκφραση 

μεταφορική έκφραση 

γελώ 

κίτρινο  

μυγιάζομαι 

παίρνω 

μύγα 

μερικός, κάποιος  ≠ κανείς (επίθ.) 

έκφραση 

περιγράφω 

τόπος 

νότος ≠ βορράς 

ανατολή ≠ δύση 

 

 

 

στον νότο… 

στα νότια … 

υπάρχει 

πολύ ≠ λίγο 
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τηλεφωνώ  

σε ≠ από  

για να  

προσκαλώ 

βραδιά ≠ πρωινό 

καλησπέρα ≠ καλημέρα 

κάνω 

τι 

αύριο ≠ χθες, σήμερα 

βράδυ ≠ πρωί 

οφείλω, πρέπει  

κάνω επανάληψη 

γιατί ≠ διότι… 

αυτό 

λέω 

θα σου έλεγε να…;/ τι θα έλεγες να… 

έρχομαι ≠ πηγαίνω 

λυπάμαι, λυπημένος 

αλλά 

μπορώ 

πραγματικά, αληθινά 

πάρα πολύ 

αν 

βοηθώ 

ευχαριστώ 

ενδιαφέρω 

ακούω // καταλαβαίνω  

τίποτα ≠ κάτι 

ούτε… ούτε ≠ … και…  

κανένας (+ουσ.) 

άλλος 

χορός 

εξάλλου 

είμαι 

προικισμένος, χαρισματικός 

επιτέλους, τελικά 

μπερδεύω 

πρέπει  

απλώς 

κάνω κινήσεις, χειρονομώ 

άντε! 

δείχνω 

μετά από όλα/εν πάση περιπτώσει 

μετά ≠ πριν 

όλος 

 

 

υπέροχος 

έχω 

τόπος 

λαμβάνω χώρα, γίνομαι (έκφραση) 

στου… , στο σπίτι του 

εγώ, εμένα 

λοιπόν 

μπόγος 

όταν, αφού (2 λέξεις) 

θέλω 

προσκαλώ 

κάποιος ≠ κανείς 

κονσέρτο, συναυλία 

γιορτή 

επέτειος, γενέθλια 

με, μαζί με ≠ χωρίς 

εσείς, εσάς 

αγαπώ, μου αρέσει ≠ μισώ 

συνοδεύω 

κινηματογράφος 

δέχομαι ≠ αρνούμαι 

πρόσκληση 

υπέροχος, υπέροχα 

σύμφωνοι 

ευχαρίστηση 

ευχαρίστως (2 λέξεις) 

κάποιος, μερικός 

έκφραση 

δέχομαι ευχαρίστως 

καρδιά 

καλός ≠ κακός, άσχημος 

άρνηση 

πώς 

επιμένω 

εντελώς, ξεκάθαρα, με σθένος 

κατηγορηματικά 

επίκληση, κλήση 
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