
Η Ηλικία- Πόσων χρονών είσαι;/ είστε; 
 
 

                                                           

 

Δεν τα ρωτάνε αυτά στα 
κορίτσια. Τέλος 
πάντων… 
Είμαι τριών μηνών. 
Εσείς; Πόσω(ν) χρονών 

είστε, δεσποινίς; 

 
 
 
 

                                    

                                                                          

Είμαι σίγουρη πως 
θέλει να με ρωτήσει 
πόσω(ν) χρονών 
είμαι. Θα με πιστέψει 
αν του πω 
δεκαοχτώ ; 

    Πόσω(ν) χρονών  
        είναι άραγε; 

 
 
άραγε (al inizio o alla fine della frase) = chi sa… 
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Πόσω χρονών 
είσαι κοπέλα 
μου; 

Όσο φαίνομαι, 
μπάρμπα! 

 
 
 

 
 

Εγώ του πέφτω 
μεγάλη, είμαι 
εικοσιτεσσάρων. 

                                                              

Μα πού έχουν 
πάει οι 
εικοσάρες; 

εικοσάρης (πληθ.-ηδες)-α και εικοσάχρονος-η-ο =ventenne 
σαραπεντάρης-α και σαραπεντάχρονος-η-ο =quarantacinquenne 
πενητάρης-α και πενηντάχρονος-η-ο =cinquantenne 
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 το μωρό=bambino 
το παιδί=ragazzino-a 
έφηβος-η= adolescente 
νεαρός-ή=giovane 
ενήλικας=adulto-a 
ηλικιωμένος-η=anziano-a 
 
φαίνομαι-φαινόμουν-φάνηκα[φανεί]=dare l’ idea, sembrare a qualcuno 
του πέφτω μεγάλη…=sono grande per lui 
η κοπέλα=la ragazza 
μπάρμπα=zio 
τέλος πάντων…=comunque… 
 
πόσω(ν) ετών είσαι;/ είστε;= 
Πόσων χρονών είσαι;/ είστε;= 
 
τα γενέθλια=compleanno  
το ληξιαρχείο=l’ anagrafe 
ημερομηνία γέννησης=data di nascita 
 
-Πότε γεννήθηκες; / γεννηθήκατε;=quando sei/è nato-a? 
-Γεννήθηκα στις 12 Οκτωβρίου του 1973=sono nato-a il 12 ottobre del 1973 
 
παιδική ηλικία= infanzia 
προσχολική ηλικία=età prima della scuola 
νεαρή ηλικία=adolescenza 
τρίτη ηλικία=terza età 
 
 [ andate a questo sito http://it.youtube.com/watch?v=5WR_xeGld.o Aφιερωμένο στην Τρίτη 
Ηλικία] 
 
 
κείμενα 

•  Ένας από τους επιστήμονες της οικογένειας ο Σταύρος Κ. Πολυζωΐδης, που βρίσκεται σε προχωρημένη 
ηλικία σήμερα, αλλά εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τα κοινά, όπως συνέβαινε και πριν μερικές δεκαετίες.  
•  Ο συνεχής βομβαρδισμός με το γυμνό, η αθρόα προσφορά στο πρόσφατο παρελθόν και ο φόβος των 
ασθενειών έχουν κάνει τους εφήβους και τους ανήκοντες στη μετεφηβική ηλικία από επιφυλακτικούς έως 
αδιάφορους.  
•  Η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ελλάδα αποτελούν παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία οι πολίτες 
ηλικίας άνω των 60 χρόνων είναι περισσότεροι από τους νέους ηλικίας κάτω των 20 ετών  
•  "Μεγάλες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται και διατηρούν αρχεία προσωπικού χαρακτήρα, που ξεκινούν από την 
ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, μέχρι τις καταναλωτικές συνήθειες.  
•  Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ήρωες της παιδικής μου ηλικίας".    
•  Ο αθλητής θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της αντοχής 
του και όταν περάσει από την εφηβική ηλικία να περνάει στην αερόβια αναερόβια κατάσταση, ακολουθώντας 
πλέον περισσότερο επιστημονική προπόνηση.  
•  Η εκκίνηση δόθηκε στον Λευκό Πύργο και συμμετείχαν πάνω από 400 ποδηλάτες κάθε ηλικίας.  
•  "Η γυμναστική δεν έχει ηλικία"  
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http://it.youtube.com/watch?v=5WR_xeGld.o
http://www.komvos.edu.gr/corporaplsql/CorporaPkg.show_paragraph?word2=%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1&par_val=27&art_val=19&corpus_val=Politistika&Corpus_Val2=%25

