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Είμαι καλό μα θτμάςαι οωρ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Όσαμ αυηγξύμαι έμα γεγξμόρ οξτ έζηςα, 

αυηγξύμαι ση δική μξτ οπαγμασική 

ιςσξπία «με το νι και με το σίγμα», 

βάζξμσαρ ςσξ κέμσπξ σξμ εατσό μξτ και 

γύπω μξτ σξτρ άλλξτρ. Έσςι μιλάω για 

μέμα και για σα οπόςωοα οξτ ήσαμ μαζί 

μξτ. Χπηςιμξοξιώ, ςτμήθωρ και ςτφμά, σξ 

«εγώ», σξ ά οπόςωοξ εμικξύ. 

 

 

 

2. Η ιςσξπία μξτ είμαι κάσι οξτ έγιμε 

και σελείωςε ςσξ οαπελθόμ, γι’ ατσό 

ςτμήθωρ φπηςιμξοξιώ πήμασα ςσξ 

«πριν» (οαπασασικό για κάσι οξτ 

γιμόσαμ ςτμεφώρ, αόπιςσξ για κάσι οξτ 

έγιμε για μια ςσιγμή και τοεπςτμσέλικξ 

για κάσι οξτ έγιμε και σελείωςε). 

 

 

3.  Τα οπάγμασα οπέοει μα μοαίμξτμ 

ςση ςειπά και ςση μέςη ξ 

οπωσαγωμιςσήρ / ξι οπωσαγωμιςσέρ για 

μα έφει η οεπιγπαυή μόημα και 

εμδιαυέπξμ. Όοωρ οαπακξλξτθξύμε μια 

κιμημασξγπαυική σαιμία κι η μια ςκημή 

έπφεσαι μεσά σημ άλλη… 

 

4. Σσημ αυήγηςή μξτ οπέοει μα αμαυέπω: 

 Πξιξρ/Πξια μαζί με οξιξτρ/οξιερ;  

 Τι έγιμε; 

 Πξύ έγιμε;  

 Πόσε έγιμε; 

 Πώρ έγιμε; 

 Γιασί έγιμε; Είμαι ςημαμσικό μα 

λέμε «σξ γιασί και σξ διόσι»… 

 

 

 

 
 

5. Σσημ αυήγηςη μιαρ δικήρ μξτ 

οπαγμασικήρ ιςσξπίαρ νεφωπίζξτμ : 

 Η απφή 

 Οι διάυξπερ υάςειρ, ςση ςειπά 

 Τξ σέλξρ. 

Απφή, μέςη και σέλξρ σηρ αυήγηςηρ 

νεφωπίζξτμ αμ κασαυέπω μα 

δημιξτπγήςω ςωςσά οαπαγπάυξτρ! 
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Είμαι καλό μα θτμάςαι οωρ: 

 Δεμ είμαι ςωςσό μα απφίςειρ και μα σελειώςειρ σημ αυήγηςή ςξτ οξλύ 

οξλύ γπήγξπα! 

6. Σσημ αυήγηςη μιαρ οπαγμασικήρ ιςσξπίαρ η μια οαπάγπαυξρ ακξλξτθεί σημ άλλη. 

Τξ ίδιξ ςτμβαίμει και με σιρ οπξσάςειρ: η μια οπόσαςη ακξλξτθεί σημ άλλη. ΟΙ λένειρ 

υπάςειρ οξτ φπηςιμξοξιξύμσαι για μα εμώμεσαι / μα ςτμδέεσαι η μία οαπάγπαυξρ ή η 

μία οπόσαςη με σημ άλλη» είμαι ςημαμσικέρ γιασί βξηθξύμ σημ αυήγηςη μα κτλάει 

καλύσεπα. Ατσέρ ξι λένειρ δεμ οπέοει μα είμαι ξι ίδιερ και δεμ οπέοει μα 

εοαμαλαμβάμξμσαι ςτμεφώρ! 

Ύςσεπα... 

Ύςσεπα… 

 

7. Για μα αοξυύγω μα εοαμαλάβω 

οξλλέρ υξπέρ σημ ίδια ςτμδεσική λένη ή 

υπάςη) όσαμ αυηγξύμαι μια δική μξτ 

οπαγμασική ιςσξπία, μοξπώ: 

- Να φπηςιμξοξιώ λένειρ και 

υπάςειρ οξτ ςημαίμξτμ σξ ίδιξ ή 

οεπίοξτ σξ ίδιξ (ςτμώμτμερ) 

- Να φπηςιμξοξιώ οιξ ςτφμά σημ 

σελεία. 

 

 

 

κάποιες μέρες αργότερα,  μια μέρα,   το πρωί 

στην αρτή,      αρτικά,  

στο τέλος,       τελικά,  

μετά,    ακολούθως,    ύστερα,   λίγο αργότερα,  

μόλις,     καθώς,     εκείνη τη στιγμή,     ενώ 

νωρίτερα,      προηγοσμένως      πριν,  

 ώσποσ,    μόλις,   όταν,    αυού  

 

8. Κλείμω σημ αυήγηςη μιαρ δικήρ μξτ οπαγμασικήρ ιςσξπίαρ εκυπάζξμσαρ σα 

ςτμαιςθήμασα και σιρ εμστοώςειρ μξτ για σξ γεγξμόρ οξτ έζηςα. Αμάλξγα με σημ 

ιςσξπία σα ςτμαιςθήμασα και ξι εμστοώςειρ μξτ μοξπεί μα είμαι «υωσειμά» ή 

«ςκξύπα». 

 

 

 


