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abecedario, el   αλφάβητο
abogado/a, el/la   δικηγόρος
actuar    παίζω (ηθοποιός) θέτω σε       
     λειτουργία
adecuado/a    κατάλληλος
adivinar    προβλέπω, μαντεύω
afirmación, la   επιβεβαίωση
ahora    τώρα
aire,     αέρας
alto/a    ψηλός,-ή,-ό
amigo/a, el/la   φίλος -η
animal, el    ζώο
antes (de)    πριν (από)
añadir    προσθέτω
aparecer   εμφανίζομαι
apellido, el    επίθετο
aquí     εδώ
Argentina    Αργεντινή
argentino/a    Αργεντίνος -α
arquitecto/a, el/la   αρχιτέκτονας
artista, el/la    καλλιτέχνης 
así     έτσι 
aunque    παρ’ όλο που, αν και, έστω κι αν
ayudar    βοηθώ
bandeja, la    δίσκος σερβιρίσματος
bandera, la    σημαία
bar, el    μπαρ
bien     καλά
billete, el    εισιτήριο
blanco/a    λευκός, -ή, -ό
botella, la    μπουκάλι
Brasil     Βραζιλία
Brasileño/a    βραζιλιάνος
bueno/a    καλός, -ή, -ό
cada     κάθε
cadena, la    αλυσίδα
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caja, la    κουτί, ταμείο
calle, la    δρόμος,οδός
cámara, la    φωτογραφική μηχανή, δωμάτιο
camarero/a, el/la   σερβιτόρος -α 
capital,    πρωτεύουσα
casco, el    κράνος
casilla, la    στήλη, τετραγωνάκι
castaño/a    καστανός, -ή,-ό
Chile     Χιλή
chileno/a    χιλιανός -η
ciudad, la    πόλη
claro/a    φωτεινός –ή,-ό, ξεκάθαρος,-η,-ο
clase, la    τάξη, μάθημα
clínica, la    κλινική
coche, el   αυτοκίνητο
cocinero/a, el/la   μάγειρας, μαγείρισσα
Colombia    Κολομβία
colombiano/a   κολομβιανός -η 
cómo     πώς
compañero/a, el/la  σύντροφος, συνάδελφος
completo/a    πλήρης, ολόκληρος, -η
confirmar    επιβεβαιώνω
congreso, el    συνέδριο, Κογκρέσο
conocer   γνωρίζω
contestar    απαντώ
correcto/a    σωστός,–ή,-ό
corregir    διορθώνω
corresponder   ανταποκρίνομαι, αντιστοιχώ
correspondiente   αντίστοιχος, σχετικός
cuadro, el    πίνακας, τετράγωνο
cuál    ποιος, ποια, ποιο
cuanto    πόσος, -η, -ο
cuatro    τέσσερα
cultural    πολιτιστικός –ή, -ό, πολιτισμικός
dar     δίνω
dato, el    στοιχείο, δεδομένο
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dedicar    αφιερώνω
delante (de)   μπροστά (από)
deletrear    συλλαβίζω
derecha, la   δεξιά, δεξί
después (de)   κατόπιν, ύστερα, μετά (από) 
diálogo, el    διάλογος
día, el    ημέρα
dibujo, el    σχέδιο, σκίτσο
distinguir    ξεχωρίζω, διακρίνω
distinto/a    διαφορετικός, ευδιάκριτος
domicilio, el    κατοικία
dónde    πού
Ecuador    Εκουαδόρ
ejemplo, el    παράδειγμα
ejercicio, el    άσκηση
empleado/a, el/la   υπάλληλος
empresa, la    εταιρεία, επιχείρηση
entre     μεταξύ, ανάμεσα
entrevista, la   συνέντευξη
entrevistador/a, el/la  αυτός –ή  που παίρνει συνέντευξη 
escuela, la    σχολείο
España    Ισπανία
español/-a    Ισπανός, Ισπανίδα
estadounidense   Αμερικανός –ή (των Η.Π.Α)
estudiante, el/la   μαθητής, μαθήτρια φοιτητής, 
    φοιτήτρια
estudiar    μελετώ, σπουδάζω
famoso/a    διάσημος, -η, -ο
femenino/a    θηλυκός, -ή, -ό
ficha, la    κάρτα, καρτέλα
fontanero/a, el/la   υδραυλικός
forma, la    σχήμα, τύπος, τρόπος
foto, la    φωτογραφία
frase, la    φράση, ιδιωματισμός
gente, la   κόσμος, άνθρωποι
gorra, la    καπέλο τζόκεϊ 
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gracias    ευχαριστώ 
Grecia    Ελλάδα
griego/a    Έλληνας, Ελληνίδα
grupo, el    γκρουπ, ομάδα
gustar    μου αρέσει, αρέσω
habitante, el   κάτοικος
hablar    μιλώ
hasta     μέχρι, έως
hay     υπάρχει, υπάρχουν
herramienta, la   εργαλείο 
hispanoamérica   Λατινική Αμερική
hola     γεια 
hospital, el    νοσοκομείο
hotel, el    ξενοδοχείο
identificación, la   αναγνώριση, εξακρίβωση
idioma, el    γλώσσα
igual     ίσος –η, -ο
importante    σημαντικός 
información, la   πληροφορία 
informador/-a, el/la  πληροφοριοδότης, πληροφοριοδότρια, 
    ενημερωτικός –ή, -ό
inglés/a    Άγγλος, Αγγλίδα
integrado/a    ενσωματωμένος –η –ο, που περιλαμβάνεται 
intentar    προσπαθώ 
internacional   διεθνής, -ές
interrogación, la   ερώτηση, ανάκριση, ερωτηματικό
inventar    εφευρίσκω, επινοώ
iraní     Ιρανός, -ή
Italia     Ιταλία
italiano/a    Ιταλός, Ιταλίδα
izquierda, la    αριστερά, αριστερή
japonés/-a   Γιαπωνέζος, Γιαπωνέζα
lengua, la    γλώσσα
letra, la    γράμμα
mano, la    χέρι
mapa, el    χάρτης
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marca, la    μάρκα, σημάδι
mal     κακό, κακώς, άσχημα
más     περισσότερο, παραπάνω
masculino/a   αρσενικός, -ή –ό, ανδρικός, -ή -ό
médico/a    γιατρός, γιατρίνα 
mencionar    αναφέρω, επισημαίνω
mexicano/a    Μεξικανός, -ή
México    Μεξικό
micrófono, el   μικρόφωνο
muy     πολύ
nacionalidad, la   εθνικότητα 
Nicaragua    Νικαράγουα
Nicaragüense   Νικαραγουανός, -ή
nombre, el    όνομα
norteamericano/a   Βορειοαμερικανός, -ή
nuevo/a    νέος, καινούριος
objeto, el    αντικείμενο, σκοπός 
ocupación, la   απασχόληση, ενασχόληση
ocupar    καταλαμβάνω, απασχολώ
oficial    επίσημος
oficina, la    γραφείο
oído, el    ακοή
opción, la    επιλογή
ordenar    τακτοποιώ, διατάζω
otro/a    άλλος, -η, -ο
paciente, el    ασθενής
país, el    χώρα
palabra, la    λέξη
para     για, προς
pareja, la    ζευγάρι
paréntesis, el   παρένθεση
participante, el   συμμετέχων
pedir     ζητώ, παραγγέλλω 
peluquería, la   κομμωτική
peluquero/a, el/la   κομμωτής, κομμώτρια
pequeño/a    μικρός, -ή
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perfecto/a    τέλειος, -α, -ο
periódico, el   εφημερίδα
periodismo, el   δημοσιογραφία
periodista, el/la   δημοσιογράφος
pero     αλλά
perro, el    σκύλος
persona, la   άτομο,πρόσωπο
personal    προσωπικός
personalidad, la   προσωπικότητα
Perú     Περού
peruano/a    Περουβιανός, -ή
pintor/-a, el/la   ζωγράφος, βαφέας
piso, el    διαμέρισμα, όροφος
pizarra, la    πίνακας σχολείου
pizzería, la    πιτσαρία
plano, el    χάρτης, σχέδιο
población, la   πληθυσμός, οικισμός
policía, la    αστυνομία
practicar    ασκώ, εξασκώ
pregunta, la    ερώτηση
preguntar    ρωτώ, ερωτώ
presentar    παρουσιάζω
principio, el    αρχή, ξεκίνημα
profesión, la   επάγγελμα
profesor/-a, el/la   καθηγητής, καθηγήτρια
pues     λοιπόν, τότε
punto, el    τελεία, σημείο
puntuación, la   στίξη, βαθμολογία
puntuar    βάζω σημεία στίξης, βαθμολογώ
que     που, ο οποίος, η οποία, το οποίο
reconocer    αναγνωρίζω
región, la    περιοχή, περιφέρεια
relacionar    σχετίζω, συνδέω, συσχετίζω
rellenar    συμπληρώνω, ξαναγεμίζω
responder    απαντώ
respuesta, la   απάντηση 
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restaurante, el   εστιατόριο
saludar    χαιρετώ
significado, el   σημασία
signo, el    ένδειξη, σήμα
sin     χωρίς, δίχως
sobre     πάνω, περίπου
también    επίσης
tarjeta, la    κάρτα
taxista, el/la   ταξιτζής, ταξιτζού
tenista, el/la   τενίστας, τενίστρια
termómetro, el   θερμόμετρο
texto, el    κείμενο
tiqué, el    εισιτήριο, ταμειακή απόδειξη
tienda, la   κατάστημα, μαγαζί 
tijeras, las    ψαλίδι
todavía    ακόμα, ακόμη
todo     όλα, τα πάντα
trabajar    δουλεύω, εργάζομαι
trabajo, el    δουλειά, εργασία
tratar    μεταχειρίζομαι, συμπεριφέρομαι, 
    πραγματεύομαι
universidad,   πανεπιστήμιο
usar     χρησιμοποιώ
vaso, el    ποτήρι
vendedor/-a, el/la   πωλητής, πωλήτρια
venezolano/a   κάτοικος της Βενεζουέλας
Venezuela    Βενεζουέλα
verbo, el    ρήμα
veterinario/a   κτηνίατρος
vez, la    φορά, σειρά
vivir     ζω, μένω, κατοικώ
volante, el    τιμόνι
voz, la    φωνή
zoo(lógico), el   ζωολογικός κήπος
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Expresiones

Por favor.      Σε/ Σας παρακαλώ.

¿Cómo te llamas?     Πώς ονομάζεσαι;

Me llamo María.     Ονομάζομαι  Μαρία.

¡Hola, María!, ¿qué tal, (estás)?  Γειά σου Μαρία! Πώς πάει (Πώς  είσαι;)

Bien, gracias.    Καλά, ευχαριστώ.

¿De dónde eres?     Από πού είσαι;

Soy española, de Sevilla.    Είμαι Ισπανίδα, από τη Σεβίλλη.

¿Dónde vives?     Πού ζεις;

Vivo en Barcelona.    Ζω στη Βαρκελόνη.

¿Qué haces?     Τι κάνεις;

¿Cuál es tu profesión?    Ποιό είναι το επάγγελμά σου;
 
Soy profesora.     Είμαι καθηγήτρια.

¿En qué trabajas?     Πού δουλεύεις; 

Te presento a David.    Σου παρουσιάζω τον Δαβίδ

¿Cómo se dice?     Πώς λέγεται;

Se dice.      Λέγεται.

¿Cómo se escribe?    Πώς γράφεται;

Se escribe.      Γράφεται.
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abuelo/a, el/la   παππούς, γιαγιά

academia, la   ακαδημία, φροντιστήριο

acento, el    τόνος, προφορά

actor, el    ηθοποιός

actriz, la    ηθοποιός

adaptado/a    προσαρμοσμένος, -η, -ο

África    Αφρική

alemán/-a    Γερμανός, Γερμανίδα

allí     εκεί

altitud, la    υψόμετρο 

alumno/a, el/la   μαθητής, μαθήτρια

amable    ευγενικός

amistoso/a    φιλικός, -ή

anotar    σημειώνω

anterior    προηγούμενος

antiguo/a    παλιός -ά

año, el    έτος, χρόνος

apuntar    σημειώνω, εγγράφω

autonomía, la   αυτονομία

autónomo/a   αυτόνομος, -η

banco, el    τράπεζα, παγκάκι

beso, el    φιλί

biblioteca, la   βιβλιοθήκη

bicicleta, la    ποδήλατο

bolsillo, el    τσέπη 

bonito/a    ωραίος, -α, όμορφος, -η

bosque, el    δάσος
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bravo/a    γενναίος, -α, σκληρός, -ή

café, el    καφές, καφετέρια

cajero/a, el/la   ταμίας

cama, la    κρεβάτι

cambiar    αλλάζω, μετατρέπω

Canarias, las   Οι Κανάριοι Νήσοι

canción, la    τραγούδι

cantante, el/la   τραγουδιστής, τραγουδίστρια

cantar    τραγουδώ

carta, la    γράμμα, επιστολή, κατάλογος (εστιατόριο)

cartero/a, el/la   ταχυδρόμος

casi     σχεδόν, περίπου

cenar     δειπνώ, τρώω βραδινό

centralizado/a  συγκεντρωτικός, -ή, -ό, κεντρικός, -ή, -ό

cerca     κοντά

cero     μηδέν

cerrado/a    κλειστός,-ή,-ό, κλειστός χαρακτήρας 

ciclista, el/la   ποδηλάτης, ποδηλάτισσα

cinco     πέντε

cine, el    σινεμά, κινηματογράφος

cliente, el/la   πελάτης, πελάτισσα

comer    τρώω

cómic, el    κόμικ

comida, la    τροφή, φαγητό, γεύμα

como     όσο, καθώς, σαν,όπως

compañía, la   συντροφιά, παρέα, εταιρεία

comparar    συγκρίνω
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compartir    μοιράζομαι

comprar    αγοράζω, ψωνίζω

comprobar   ελέγχω,εξακριβώνω,επαληθεύω αποδεικνύω

comunidad, la   κοινότητα

conjugar    κλίνω, συνδυάζω

consonante, la   σύμφωνο

constituido/a   αποτελούμενος, -η,-ο

     σχηματισμένος, -η, -ο

construcción, la   κατασκευή, σύνταξη προτάσεων (γραμ.)

contacto, el    επαφή

continente, el   ήπειρος

continuar    συνεχίζω

conversación, la   συζήτηση, συνομιλία

correo, el    ταχυδρομείο, αλληλογραφία

cosa, la    πράγμα

costa, la    ακτή, γιαλός, παραλία

crédito, el    πίστωση, δάνειο

cuándo    πότε

cuatro    τέσσερα

curso, el    σχολική χρονιά, τάξη, μάθημα

debajo (de)    από κάτω, κάτω από

decidir    αποφασίζω

decir     λέγω

dedo, el    δάχτυλο

definición, la   ορισμός 

dependiente, el/la   πωλητής, πωλήτρια

deportivo/a    αθλητικός, -ή, -ό
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desayunar    προγευματίζω

despacho, el   το γραφείο

despedida, la   αποχαιρετισμός

diez     δέκα

Dinamarca    Δανία

dinero, el    χρήμα, λεφτά

dirección, la    διεύθυνση, κατεύθυνση 

director/-a, el/la   διευθυντής, διευθύντρια 

dos     δύο

durante    κατά τη διάρκεια

economía, la   οικονομία

educación, la   εκπαίδευση, παιδεία

electrónico/a   ηλεκτρονικός, -ή, -ό

embarazada   έγκυος

emergencia, la   έκτατη/επείγουσα ανάγκη

encantado/a   γοητευμένος, -η,-ο, χαίρω πολύ

enseñar    διδάσκω, δείχνω

entrada, la    είσοδος, εισιτήριο (θεάματα) 

entrega, la    παράδοση, διανομή

escena, la    σκηνή

escribir    γράφω

escritor/-a, el/la   συγγραφέας

escuchar    ακούω

escultor/-a, el/la   γλύπτης, γλύπτρια

estado, el    κατάσταση, το Κράτος

estar     είμαι, βρίσκομαι

Europa   Ευρώπη
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europeo/a    Ευρωπαίος, Ευρωπαία

existir    υπάρχω

explicar    εξηγώ

extensión, la   επέκταση, εξάπλωση, έκταση 

extranjero/a, el/la   ξένος, -η, -ο

fax, el    τηλεομοιοτυπική συσκευή, φαξ

flor, la    λουλούδι

formal    επίσημος, -η,-ο, τυπικός, -η,-ο 

formar    φτιάχνω, σχηματίζω, δημιουργώ,

    μορφώνω, αποτελώ 

francés/-a    Γάλλος, Γαλλίδα

Francia    Γαλλία

frontera, la    σύνορο

fruta, la    φρούτο

frutero/a, el/la   οπωροπώλης, οπωροπώλισσα

fuera     έξω, εκτός, στο εξωτερικό

fuerte    δυνατός, -ή, -ό

fútbol, el    ποδόσφαιρο

Galicia    Γαλικία

gallego/a    Γαλικιανός, Γαλικιανή

gobierno, el    κυβέρνηση

grande    μεγάλος, -η, -ο,σπουδαίος, -α, -ο

gusto, el    γούστο, γεύση

hacer     κάνω, κατασκευάζω, φτιάχνω

hacia    προς, περίπου    

hilo,  el   κλωστή, νήμα, συνέχεια  

hispano/a    ισπανόφωνος, -η, -ο, 
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    λατινοαμερικάνος, -α, -ο

hora, la    ώρα

hoy     σήμερα, στις μέρες μας

hueco, el   κενό

identificar    αναγνωρίζω, εξακριβώνω

imagen, la    εικόνα

informal    ανεπίσημος, -η, -ο

ingeniero/a, el/la   μηχανικός

insecto, el    έντομο

intercambiar   ανταλλάσσω

ir     πηγαίνω, πάω

isla     νησί

jefe/a, el/la    αφεντικό, διευθυντής, διευθύντρια 

justo/a    δίκαιος, -η, -ο, ακριβής, -ές

largo/a    μακρύς,ά,-ύ, μακροχρόνιος, -α,-ο

latinoamericano/a  Λατινοαμερικανός, Λατινοαμερικανίδα

leer     διαβάζω 

libro, el    βιβλίο

llamar   ονομάζω, λέω, καλώ, χτυπώ 

    (πόρτα, κουδούνι) 

luego     αργότερα, ύστερα

lugar, el   μέρος, τόπος

manera, la    τρόπος

marítimo/a   θαλάσσιος, -α, -ο 

marroquí    Μαροκινός, Μαροκινή

más     περισσότερο, πιο πολύ… από, 

    παραπάνω, λίγο ακόμη
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mejor    καλύτερος, -η, -ο

memoria, la    μνήμη, ανάμνηση, αναφορά

menos    λιγότερο (από)

meter    βάζω, τοποθετώ

metro, el    μέτρο, μετρό

miembro, el    μέλος

millón, el    εκατομμύριο

mirar    κοιτάζω

montaña, la    βουνό

montañoso/a   ορεινός, -ή, -ό

móvil, el    κινητό τηλέφωνο

mucho/a    πολύς

mujer, la    γυναίκα, σύζυγος 

noche, la   νύχτα, βράδυ, βραδιά

norte     Βορράς

noticia, la    είδηση, νέο

nueve    εννέα, εννιά

número, el    αριθμός, νούμερο 

ocho     οχτώ

ocurrir    συμβαίνει

oeste     Δύση, δυτικά

ordenador, el   ηλεκτρονικός υπολογιστής

oreja, la    αυτί

organizado/a   οργανωμένος, -η, -ο

origen, el    καταγωγή, προέλευση

ortografía, la   ορθογραφία

pan, el   ψωμί
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panadero/a, el/la   αρτοποιός

Panamá    Παναμάς

papel, el    χαρτί, ρόλος

Paraguay    Παραγουάη

parte, la    μέρος, τμήμα, πλευρά

pasaporte, el   διαβατήριο 

personaje, el   προσωπικότητα

pijama, el    πιτζάμα

plural     πληθυντικός αριθμός

poco     λίγο, λιγάκι

poner    βάζω

por favor    σε/ σας παρακαλώ

porque    επειδή

portorriqueño/a   Πορτορικανός, Πορτορικανή

Portugal    Πορτογαλία

preparar    προετοιμάζω, ετοιμάζω

primero/a    πρώτος, -η, -ο, κύριος, -α, -ο

propio/a    δικός, -ή, -ο μου, ίδιος, -α, -ο, 

    κατάλληλος, -η, -ο 

público, el    κοινό

qué     τι; πώς

quién     ποιός, ποιά, ποιό

recepcionista, el/la  υπάλληλος υποδοχής, ρεσεψιονίστ

regular    ρυθμίζω, ελέγχω

repetir    επαναλαμβάνω

representar   παρουσιάζω, αντιπροσωπεύω

reservar    κλείνω, κάνω κράτηση
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residencia, la   τόπος κατοικίας /διαμονής, κατοικία, οίκος

resultado, el   αποτέλεσμα, συνέπεια

rey, el    βασιλιάς, άρχοντας

rico/a    πλούσιος, -α, -ο, νόστιμος, -η, -ο

Rusia     Ρωσία

ruso/a    Ρώσος, Ρωσίδα

salud, la    υγεία

saludo, el    χαιρετισμός 

secretario/a, el/la   γραμματέας

seguir    ακολουθώ, παρακολουθώ, συνεχίζω

segundo/a    δεύτερος, -η, -ο

seis     έξι   

semana, la    εβδομάδα

señalar    σημαίνω, δείχνω, υπογραμμίζω

señor/-a, el/la   κύριος, κυρία

ser    είμαι

servicio, el   υπηρεσία, εξυπηρέτηση, τουαλέτα 

sesión, la    προβολή, παράσταση, συνεδρία

sí     ναι

siempre    πάντα

siete     επτά

siguiente    επόμενος, -η, -ο

silla, la   καρέκλα

singular    ενικός αριθμός, μοναδικός, -ή, -ό

sistema, el    σύστημα

sitio, el    χώρος, θέση, μέρος

situación, la    κατάσταση
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situar     τοποθετώ

sol, el    ήλιος

solo     μονάχα, μόνο,μόνος, -η, -ο

subrayar    υπογραμμίζω

supermercado, el   σουπερμάρκετ

tanto     τόσο

taquilla,la    ταμείο, γκισέ

tarde, la    απόγευμα

teatro, el    θέατρο

teléfono, el    τηλέφωνο

tenis, el    τένις

tercero/a    τρίτος, -η, -ο

terminar    τελειώνω

terrestre    γήινος, -η, -ο

tratamiento, el   μεταχείριση

tres     τρία, τρεις

triciclo, el    τρίκυκλο

turno, el    σειρά, βάρδια

unido/a    ενωμένος, -η, -ο, συνδεδεμένος

unión, la    ένωση, σύνδεση

uno     ένα

Uruguay    Ουρουγουάη

Utilizar    χρησιμοποιώ

vacaciones, las   διακοπές 

vacío/a   άδειος, -α, -ο  

valle, el    κοιλάδα

vaquero, el   τζιν
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vasco/a    Βάσκος, Βάσκα

vender   πουλώ, πουλάω

verdad, la    αλήθεια

visitar    επισκέπτομαι

wáter, el    WC, βε-σε

y     και

ya     ήδη, κιόλας

zona, la    χώρος, περιοχή



12

LÉXICO | UNIDAD 2 vente 1

Expresiones
 
Buenos días.    Καλημέρα.
 
Buenas tardes.   Καλησπέρα.
 
Buenas noches.    Καληνύχτα.
  
Adiós      Αντίο.

Hasta luego.    Γεια, τα λέμε αργότερα

¿Quién es ingeniero?   Ποιος είναι μηχανικός;

¿Quiénes son ingenieros?   Ποιοί είναι μηχανικοί;

¿Cómo está (usted)?   Πώς είστε (εσείς);

¿A qué se dedica (usted)?  Με τι ασχολείστε (εσείς);

¿Habla otros idiomas?   Μιλάτε άλλες γλώσσες; 

Hablo solo inglés.    Μιλάω μόνο αγγλικά.





Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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aburrido/a    βαρετός, -ή, -ό
acabar   τελειώνω
acompañar    συνοδεύω, συντροφεύω
acostarse    ξαπλώνω, πηγαίνω για ύπνο
actualidad, la   επικαιρότητα
actualmente   επί του παρόντος,στις μέρες μας
adulto, el    ενήλικας
alegre    χαρούμενος, -η, -ο
alfabeto, el    αλφάβητο
americano/a   Αμερικανός, Αμερικανίδα
aniversario, el   επέτειος 
antipático/a    αντιπαθητικός, -ή, -ό
aproximadamente   περίπου
árbol, el   δέντρο
arriba    επάνω, εκεί πάνω 
aspecto, el    εμφάνιση, παρουσιαστικό
averiguar    ανακαλύπτω, εξακριβώνω, επαληθεύω
azul     μπλε
bailar     χορεύω
bajo/a    χαμηλός, -ή, -ό, κοντός, -ή,-ό
barba, la    γενειάδα, γένι, μούσι
bastante    αρκετός, -ή, -ό, αρκετά
bautizo, el   βάφτιση
bigote, el    μουστάκι
bocadillo, el    σάντουιτς
boda, la    γάμος
bolsa, la    σακούλα
buscar    ψάχνω, αναζητώ ερευνώ
calificativo, el   επίθετο, προσδιοριστικό 
callado/a    ήσυχος, -η,-ο σιωπηλός, -ή, -ό
carácter, el    χαρακτήρας 
cariñoso/a    τρυφερός, -ή, -ό, στοργικός,-ή,-ό
casa, la   σπίτι
casado/a    παντρεμένος, -η, -ο
casarse    παντρεύομαι
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catorce    δεκατέσσερα
celebración, la   γιορτή, εορτασμός
celebrar    γιορτάζω, διεξάγω
chico/a, el/la   αγόρι, κορίτσι
chiste, el   αστείο, ανέκδοτο
cien     εκατό
cifra, la    αριθμός, νούμερο, ψηφίο
cinco     πέντε
cita, la    συνάντηση, ραντεβού
civil     αστικός,-ή,-ό, δημόσιος, του πολίτη
clasificar   ταξινομώ, κατατάσσω
color, el    χρώμα
completar    συμπληρώνω, ολοκληρώνω
comunión, la   ένωση, Θεία Κοινωνία
concordancia, la   συμφωνία
conmigo   μαζί μου, με μένα
convivir   συμβιώνω, συγκατοικώ, συζώ, 
correos   ταχυδρομείο
correr    τρέχω, πηγαίνω γρήγορα, περνάω-κυλώ
corto/a    κοντός,-ή, -ό σύντομος, -η,-ο
cuarenta    σαράντα
cuenta, la    λογαριασμός, υπολογισμός
cuento, el    διήγημα, αφήγηση, παραμύθι
cuerpo, el    σώμα
cuidar    φροντίζω, προσέχω 
cultura, la    κουλτούρα, πολιτισμός, μόρφωση, παιδεία
cumpleaños, el   γενέθλια
cuñado/a    κουνιάδος, κουνιάδα
definido/a    καθορισμένος, η,-ο οριστικό άρθρο
dejar     αφήνω, εγκαταλείπω, επιτρέπω 
delgado/a    αδύνατος, -η,-ο, λεπτός,-ή,-ό
demás    υπόλοιποι, -ες, -α, άλλοι,-ες,-α
deportista, el/la   αθλητής, αθλήτρια
describir    περιγράφω
descripción, la  περιγραφή
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desde    από
determinado/a   καθορισμένος, η,-ο, 
    συγκεκριμένος,-η,-ο, οριστικό άρθρο
dibujar    σχεδιάζω, σκιτσάρω, ζωγραφίζω
diecinueve    δεκαεννέα, δεκαεννιά
dieciocho    δεκαοχτώ
dieciséis   δεκαέξι
diecisiete    δεκαεπτά
diferencia, la   διαφορά
diferente    διαφορετικός, -ή,-ό
discoteca, la   ντισκοτέκ, ντίσκο 
discutir    συζητώ, φιλονικώ,     
    διαπληκτίζομαι 
divertido/a   διασκεδαστικός, -ή,-ό, αστείος,-α,-ο
divorciado/a   διαζευγμένος,-η, -ο
divorcio, el    διαζύγιο
doce    δώδεκα
edad, la   ηλικία, περίοδος
emigrar    μεταναστεύω, αποδημώ
empezar    αρχίζω, ξεκινώ
equipo, el   ομάδα, εξοπλισμός
estado civil, el   οικογενειακή κατάσταση 
estatura, la    ύψος, ανάστημα
estrecho/a    στενός, -ή, -ό
fácilmente   εύκολα
falso/a   ψεύτικος, -η,-ο, εσφαλμένος,-η,-ο, 
    αναληθής
faltar     λείπω, δεν έχω, χρειάζομαι
familia, la    οικογένεια
familiar    οικογενειακός, -ή,-ό, συγγενής
fecha, la   ημερομηνία
feo/a     άσχημος,-η,-ο
fiesta, la   εορτασμός, γιορτή, πάρτι
finalidad, la    σκοπός, στόχος
físicamente    εμφανισιακά, εμφανισιακώς 
    σωματικά, πραγματικά 
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físico/a    φυσικός,-ή, -ό
formado/a    σχηματισμένος, φτιαγμένος
frecuentemente   συχνά 
gafas, las    γυαλιά
genealógico/a   γενεαλογικός, -ή, -ό
general    γενικός, -ή, -ό
género   φύλο, γένος, είδος 
generoso/a    γεναιόδωρος, -η, -ο
gordo/a    εύσωμος, -η, -ο χοντρός, -ή,-ό
guapo/a    ωραίος,-α,-ο όμορφος,-η,-ο
hablador/-a    ομιλητικός,-ή,-ό, πολυλογάς, 
    πολυλογού 
hermano/a    αδελφός, αδελφή
hijo/a    γιος, κόρη 
historia, la    ιστορία
importancia, la  σημασία, σπουδαιότητα
indicar    δείχνω, υποδεικνύω 
insensible    αναίσθητος,-η,-ο
inteligente    έξυπνος,-η,-ο, ευφυής, -ής,-ές
interesante    ενδιαφέρων, ενδιαφέρουσα, 
    ενδιαφέρον
invitar    προσκαλώ
irregularidad, la   αταξία, ανωμαλία, παρατυπία
irse    φεύγω
joven     νέος, νέα, νεανικός, -ή,-ό
juego, el   παιχνίδι
jueves    Πέμπτη
jugador/-a, el/la  παίκτης, παίκτρια 
julio     Ιούλιος
juntos    μαζί
lado, el    πλευρά, μεριά
levantar    σηκώνω, υψώνω, ανεβάζω, ξυπνώ
limón, el    λεμόνι
liso/a     ίσιος, -α,-ο λείος,-α,-ο μονόχρωμος,-η, -ο
listo/a    έτοιμος, -η,-ο, έξυπνος,-η,-ο
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llevar     φέρνω, μεταφέρω, κρατώ, 
    κουβαλώ, φορώ, έχω
llorar    κλαίω, δακρύζω
lunes, el   Δευτέρα
madre, la    μητέρα
mañana, la    πρωί
maquetar    κάνω μακέτα
marido, el    σύζυγος
marrón    καστανός,-ή,-ό, καφέ
mayor    μεγαλύτερος,-η,-ο, μεγάλος,-η,-ο
medicina, la   ιατρική, φάρμακο
medio/a   μέσος,-η,-ο, μισός,-ή,-ό
mes    μήνας
monoparental   μονογονεϊκός,-ή,-ό
moreno/a    μελαχροινός,-ή,-ό,καστανός,-ή,-ό
movilidad, la   κινητικότητα
muerto/a    πεθαμένος,-η,-ο νεκρός,-η,-ο, 
    εξαντλημένος, -η,-ο
muñeca, la    κούκλα, καρπός (χεριού)
naranja, la    πορτοκάλι
nariz, la    μύτη
naturalmente   φυσικά
navidad, la   Χριστούγεννα
negro/a    μαύρος,-η,-ο
nieto/a, el/la  εγγονός, εγγονή
niño/a, el/la   αγόρι, κορίτσι, νεαρός, νεαρή, παιδί 
normal    κανονικός,-ή,-ό, συνήθης,-ης,-ες, 
    φυσιολογικός,-ή,-ό
normalmente   κανονικά, φυσιολογικά, συνήθως
noventa    ενενήντα
noviembre    Νοέμβριος
novio/a, el/la  φίλος, φιλενάδα, 
    αρραβωνιαστικός, 
    αρραβωνιαστικιά, γαμπρός, νύφη
nunca    ποτέ
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ocasión, la    ευκαιρία
ojo, el    μάτι
once     έντεκα
padre, el    πατέρας
página, la   σελίδα
pantalla, la    οθόνη
parecido, el    ομοιότητα
parentesco, el   συγγένεια
pasado, el    παρελθόν
pasar     περνώ
patata, la    πατάτα
película, la    ταινία, φιλμ
pelo, el    τρίχα, μαλλιά
perilla, la    γενάκι, υπογένειο
pie, el    πόδι
posible    πιθανός,-ή,-ό
posición, la    θέση, στάση
preferido/a    αγαπημένος, -η,-ο
premio, el    βραβείο, έπαθλο
primo/a, el/la  ξάδελφος, ξαδέλφη
quedar   μένω, παραμένω, απομένω
quince    δεκαπέντε
quitar    αφαιρώ, βγάζω, μειώνω
rasgo, el    χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικά
recuerdo, el   ανάμνηση, αναπόληση,σουβενίρ 
red, la    δίχτυ, δίκτυο, φιλέ
referir    αναφέρω, παραπέμπω, σχετίζω
regalo, el   δώρο
relación, la    σχέση
renta, la    εισόδημα, έσοδο, μίσθωση
río, el     ποταμός, ποτάμι
rizado/a    σγουρός,-ή,-ό, κατσαρός, -ή,-ό
rubio/a    ξανθός, -ιά,-ό, 
sábado, el    Σάββατο
salir    βγαίνω, φεύγω, αναχωρώ
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según    συμφώνα με, κατά, ανάλογα, όπως
sensible    ευαίσθητος, -η, -ο
serio/a    σοβαρός, -ή, -ό
sesenta    εξήντα
setenta    εβδομήντα
sexo, el   φύλο
simpático/a    συμπαθητικός,-ή,-ό
sobrino/a    ανηψιός, ανηψιά
sociable    κοινωνικός, -ή, -ό
social     κοινωνικός, -ή, -ό
soltero/a    άγαμος, -η,-ο, ελεύθερος, -η,-ο
tacaño/a   τσιγγούνης, τσιγγούνα
temporada, la   εποχή, σεζόν,διάστημα, περίοδος
temprano/a    πρώιμος,-η,-ο, νωρίς
tener     έχω, κατέχω, διαθέτω
tímido/a    ντροπαλός,-ή,-ό, συνεσταλμένος, -η, -ο
tío/a    θείος, θεία
tipo     τύπος, είδος
tonto/a   χαζός,-ή,-ό ανόητος,-η,-ο
trabajador/-a   εργατικός,-ή, εργάτης, εργαζόμενος, -η, -ο
tradicionalmente  παραδοσιακά
traer     φέρνω, φέρω
trece     δεκατρία, δεκατρείς
treinta    τριάντα
tres     τρία, τρεις
triste     λυπημένος,-η,-ο, θλιμμένος -η,-ο
vago/a    τεμπέλης, τεμπέλα
vecino/a, el/la  γείτονας, γειτόνισσα
veinte    είκοσι
vela, la    πανί, ιστίο, κερί
verde     πράσινος, -η, -ο
vida, la    ζωή
viudo/a    χήρος, χήρα
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Expresiones

¿Cómo es?      Πώς είναι;

Tiene el pelo corto y moreno.   Έχει κοντά και καστανά μαλλιά
       
Tiene los ojos azules.    Έχει μπλε μάτια

Lleva gafas y barba.    Φοράει γυαλιά και έχει μούσι.

¿Cuántos años tienes?    Πόσο χρονών είσαι;

¿Qué edad tienes?    Τι ηλικία έχεις;

Tengo 20 años.     Είμαι 20 χρόνων

Estoy casado y mi hermano está soltero. 
 
Είμαι παντρεμένος και ο αδελφός μου είναι ελεύθερος.





Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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acondicionado/a   σε (καλή/κακή) κατάσταση
además    επιπλέον, αλλά και, εκτός του ότι
adosado/a    προσαρτημένος,-η,-ο, που είναι σε σειρά
agua, el    νερό
ahí    εκεί, τότε
aislado/a    απομονωμένος,-η,-ο, μεμονωμένος, -η,-ο
alegría, la    χαρά
alquilado/a    νοικιασμένος,-η,-ο
alquilar    νοικιάζω, ενοικιάζω
alquiler, el    ενοικίαση, ενοίκιο
altura, la    ανάστημα,ύψος,υψόμετρο
amplio/a    ευρύχωρος,-η,-ο φαρδύς, -ιά,-ύ, ευρύς, -εία,-ύ
amueblado/a   επιπλωμένος,-η,-ο
antiguamente   παλιά, παλιότερα, άλλοτε
anuncio, el    αγγελία, διαφήμιση
apartamento, el   διαμέρισμα
apreciado/a    εκτιμώμενος, -η -ο
armario, el    ντουλάπα, ντουλάπι
ascensor, el   ασανσέρ, ανελκυστήρας
aseo, el    τουαλέτα
ático, el    διαμέρισμα τελευταίου ορόφου, ρετιρέ
autopista, la   δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, 
    αυτοκινητόδρομος
avenida, la   λεωφόρος
bañera, la    μπανιέρα
baño, el    μπάνιο
barrio, el    γειτονιά 
bloque, el   σύνολο, συγκρότημα κατοικιών
boca (de metro), la  είσοδος μετρό
calefacción, la   θέρμανση
calendario, el   ημερολόγιο
caluroso/a    ζεστός, -ή,-ό, θερμός,-ή-ό
campo, el    κάμπος, εξοχή, ύπαιθρος 
cansado/a   κουρασμένος,-η,-ο
cantidad, la    ποσότητα, ποσό
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cara, la   πρόσωπο
característica, la   χαρακτηριστικό
cartel, el   αφίσα
centro, el    κέντρο
chalé, el    μονοκατοικία
clásico/a    κλασικός,-ή,-ό, τυπικός,-η,-ο, 
    χαρακτηριστικός,-η,-ο
cocina, la    κουζίνα
colocar    θέση 
comedor, el    τραπεζαρία 
compartido/a   που μοιράζονται δυο ή περισσότερα 
    άτομα, κοινής χρήσεως
completo/a    ολόκληρος,-η,-ο, πλήρης,-ης,-ες
contento/a    ευχαριστημένος,-η,-ο, χαρούμενος, -η,-ο
contexto, el    συμφραζόμενα, πλαίσιο
contrario, el    αντίθετο
copa, la    ποτήρι, κύπελλο
décimo/a    δέκατος,-η-ο
dentro (de)    μέσα (σε), εντός
detrás (de)    πίσω (από), μετά από
diseño, el    σχεδιασμός
domingo    Κυριακή
dormitorio, el   υπνοδωμάτιο, κρεβατοκάμαρα
dúplex, el    μεζονέτα
edificación, la   οικοδόμηση, οικοδόμημα κτίριο
edificio, el    κτίριο, οικοδόμημα
elegir     διαλέγω, επιλεγώ, εκλέγω
elemento, el   στοιχείο,συστατικό
enamorado/a   ερωτευμένος,-η,-ο
encima (de)    πάνω (σε, από), εκτός από
encontrar    βρίσκω, συναντώ  
enfrente (de)  απέναντι (από)
escalera, la    σκάλα
espacio, el    χώρος,διάστημα, κενό
espejo, el    καθρέφτης
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esquina, la   γωνία
estantería, la   ραφιέρα, βιβλιοθήκη
estudio, el    μελέτη, στούντιο, γκαρσονιέρα
exacto/a    ακριβής,-ης,-ες, ίδιος,-α,-ο
exterior    εξωτερικός, -ή,-ό
final, el    τέλος
flecha, la    βέλος
fondo, el    πάτος, βυθός, ουσία, βάθος
frío/a     κρύος,-α,-ο, ψυχρός,-ή, -ό
gasto, el    έξοδο/α, δαπάνη
generalmente  γενικά, γενικώς
grado, el    βαθμός
habitación, la   δωμάτιο
habitante, el   κάτοικος
hogar, el    σπίτι, σπιτικό, εστία
horno, el   φούρνος
humedad, la   υγρασία
idea, la   ιδέα
importar    εισάγω, ενδιαφέρω, αφορώ
inferior    κατώτερος, -η,-ο, υφιστάμενος, 
    υφισταμένη 
inmueble, el   ακίνητο
intensidad, la   ένταση
invitado, el    (προσ)καλεσμένος
jardín, el    κήπος
jueves    Πέμπτη
juvenil    νεανικός, -ή, -ό
localización, la  τοποθέτηση, θέση εντοπισμός
localizar    εντοπίζω, βρίσκω
lujo, el    πολυτέλεια
luminoso/a    φωτεινός, -ή,-ό
lunes     Δευτέρα
luz, la     φως
martes    Τρίτη
menor    μικρότερος, -η,-ο, ανήλικος, ανήλικη
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mesa, la    τραπέζι, γραφείο
miércoles    Τετάρτη
mismo/a    ίδιος,-α,-ο, όμοιος, -α,-ο
moderno/a   μοντέρνος,-α –ο, σύγχρονος, -η, -ο
montañés/a   βουνήσιος –α –ο, ορεσίβιος, ορεσίβια
mucho/a    πολύς, πολλή, πολύ
mueble, el    έπιπλο
mundial    παγκόσμιος, -α,- ο, παγκόσμιο 
    πρωτάθλημα 
nada     τίποτα
noveno/a    ένατος,-η -ο
observar    παρατηρώ
octavo/a    όγδοος –η, -ο
ocupar    καταλαμβάνω, απασχολώ
orden, el    τάξη, σειρά, διάταξη
ordenar   τακτοποιώ, βάζω σε σειρά/τάξη
ordinal    τακτικός- ή,-ό, τακτικό αριθμητικό
pagar     πληρώνω, ανταποδίδω
pared, la    τοίχος
particularmente   ιδιαίτερα, συγκεκριμένα
pasillo, el    διάδρομος
planta, la    φυτό, όροφος
plaza, la    πλατεία, θέση
popular    δημοφιλής, -ης, -ες, λαϊκός, -ή, -ό
precioso/a    πολύτιμος, -η,-ο, πανέμορφος, -η, -ο
principal   κύριος, -α,-ο, βασικός,-η, -ο
problema, el   πρόβλημα
quinto/a    πέμπτος, -η, -ο
real     πραγματικός –ή, -ό, αληθινός, -ή, -ό, 
    βασιλικός, -ή -ό
recibidor, el   είσοδος, χολ, προθάλαμος
reducir    μειώνω, ελαττώνω, περιορίζω
respectivo/a   αντίστοιχος,-η,-ο
ruidoso/a    θορυβώδης, -ης, -ες
sábado    Σάββατο
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salón, el    σαλόνι
segundo/a    δεύτερος, -η, -ο
séptimo/a    έβδομος, -η, -ο
sexto/a    έκτος, -η, -ο
silencioso/a   σιωπηλός, -ή, -ό
simplemente   απλά
sinfonía, la   συμφωνία
sofá, el    καναπές
suelo, el    γη, έδαφος, πάτωμα
superior   ανώτερος, -η, -ο
tamaño, el    μέγεθος
telefonillo, el  θυροτηλέφωνο
televisión, la   τηλεόραση
temperatura, la   θερμοκρασία
tomar    παίρνω, πιάνω, τρώω
tranquilo/a    ήρεμος,-η,-ο, ήσυχος,-η,-ο
trozo, el    κομμάτι, τεμάχιο,τμήμα
turno, el   σειρά, φορά, βάρδια
último/a   τελευταίος,-α,-ο
unifamiliar    σχετικός, -ή,-ό με μία οικογένεια
vecindad, la    γειτονιά, γειτνίαση
vecino/a, el/la   γείτονας, γειτόνισσα
venir     έρχομαι
ventana, la    παράθυρο
ver    βλέπω
verano, el    καλοκαίρι
viernes    Παρασκευή
vista, la    όραση, βλέμμα, ματιά, θέα  
vivienda, la   κατοικία
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Expresiones

¿Cómo es tu piso? 
Πώς είναι το διαμέρισμά σου;

Es pequeño, exterior y muy bonito. 
Είναι μικρό, εξωτερικό και πολύ όμορφο.

¿Cuántas habitaciones tiene? 
Πόσα δωμάτια διαθέτει;

Tiene una. 
Διαθέτει ένα.

¿Dónde está el cuarto de baño? 
Που είναι το μπάνιο;

A la derecha del dormitorio. 
Στα δεξιά της κρεβατοκάμαρας.

Al lado del dormitorio. 
Δίπλα στο υπνοδωμάτιο.





Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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abrir     ανοίγω
acabado/a    ολοκληρωμένος, -η,-ο τελειωμένος, -η,-ο 
aceite, el    λάδι
acentuado/a   τονισμένος,- η,-ο
actividad, la    δραστηριότητα
acuerdo, el    συμφωνία
adivinar    μαντεύω  
aduana, la    τελωνείο
aeropuerto, el   αεροδρόμιο, αερολιμένας 
alternativa, la   εναλλακτική
alusivo/a    αναφερόμενος,-η,-ο  υπαινικτικός, -ή,-ό
América    Αμερική
amurallado/a   προστατευμένος,-η,-ο από τείχη 
andando/a    περπατώντας
anterioridad, la  προγενέστερο, προκαταβολικά
antigüedad, la   αρχαιότητα, παλαιότητα,  αντίκα
aparcamiento, el   παρκάρισμα, παρκινγκ 
aprovechar    εκμεταλλεύομαι,αξιοποιώ επωφελούμαι
arqueológico/a  αρχαιολογικός, -ή, -ό
asiático/a    ασιατικός- ή, -ό
autobús, el   λεωφορείο
avenida, la    λεωφόρος
ayuntamiento, el   δημαρχείο
balcón, el    μπαλκόνι
cafetería, la   καφετέρια
callejero   που αναφέρεται στον 
    δρόμο, του δρόμου
carne, la    κρέας
carnicería, la   κρεοπωλείο
cercanía, la    γειτνίαση, εγγύτητα
cerrar    κλείνω
charcutería, la   αλλαντοπωλείο
cien     εκατό
cítrico, el    εσπεριδοειδή
colegio, el   σχολείο
colonial    αποικιακός, -ή, -ό
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comercial    εμπορικός, -ή,-ό
comercio    εμπόριο, κατάστημα, αγορά
completamente   εντελώς, τελείως, απόλυτα
conocido/a    γνωστός, -ή ,-ό
conseguir    καταφέρνω, επιτυγχάνω, εξασφαλίζω
consulta, la    συμβουλή, ιατρείο
consultar    συμβουλεύομαι
contar    μετρώ, υπολογίζω, αριθμώ, διηγούμαι
convento, el   μοναστήρι, μονή
correspondencia, la  αντιστοιχία, αλληλογραφία 
    ανταπόκριση 
cruz, la   σταυρός
cruzar    διασχίζω, σταυρώνω
cuarto, el    τέταρτο, δωμάτιο
cuatrocientos   τετρακόσια 
desconocido/a   άγνωστος, -η,-ο
diferenciar    διαφοροποιώ
digital    ψηφιακός, -ή,-ό
distancia    απόσταση, διάστημα
documento    έγγραφο, ντοκουμέντο
domingo    Κυριακή
doscientos    διακόσια
entender    καταλαβαίνω
entonces   τότε, λοιπόν, εκείνο τον καιρό
época, la    εποχή
escapada, la   απόδραση, φυγή
espalda, la    πλάτη
especial    ειδικός- ή,-ό, ξεχωριστός -ή, -ό
espera, la    αναμονή
establecimiento, el  εγκατάσταση, κατάστημα 
estación, la    σταθμός, εποχή
estratégico/a   στρατηγικός, -ή, -ό
excepto    εκτός, με εξαίρεση
existencia, la   ύπαρξη
exportación, la   εξαγωγή
fácil     εύκολος, -η,-ο, εύκολα
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ferrocarril, el   σιδηρόδρομος
finalmente    τελικά, τελειώνοντας
floristería, la   ανθοπωλείο
fortaleza, la    φρούριο
fuente, la    πηγή, σιντριβάνι
fundación, la   ίδρυση, ίδρυμα
fundado/a    βάσιμος, -η, -ο
gasolinera, la  βενζινάδικο
gira, la    περιοδεία, γύρος, εκδρομή
guiado/a    που καθοδηγείται 
hambre, el    πείνα
histórico/a    ιστορικός, -ή, -ό
horario, el    ωράριο
hortaliza, la    λαχανικό
humanidad, la   ανθρωπότητα, ανθρωπιά
ida, la    μετάβαση, πηγαιμός
iglesia, la    εκκλησία
independencia, la   ανεξαρτησία
indeterminado/a   ακαθόριστος,-η, -ο, αόριστος, -η,-ο
    απροσδιόριστος, -η,-ο
instrucción, la   οδηγία, εντολή
irregular    ακανόνιστος, -η,-ο, ανώμαλος, -η, -ο
kilometro, el   χιλιόμετρο
leche    γάλα
lejos    μακριά
libertad, la    ελευθερία
libre     ελεύθερος, -η, -ο
librería, la    βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη (έπιπλο)
línea, la    γραμμή, σειρά
llegar    φτάνω
madera, la    ξύλο
mancha, la    λεκές, κηλίδα
manecillas, las   δείκτες του ρολογιού 
manzana, la    μήλο, τετράγωνο οικοδομικό
mar, el    θάλασσα
marítimo/a    θαλάσσιος –α, -ο
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medio/a   μισός,-ή,ό, μέσος, -η,-ο 
mencionado/a  (προ)αναφερθείς, -είσα, -έν
mercado, el   αγορά
metálico/a  μεταλλικός, -ή, -ό., μετρητά
mil    χίλια
militar   στρατιωτικός, -ή, -ό 
minuto, el   λεπτό
modernista   πρωτοποριακός, -ή, -ό μοντερνιστικός, -ή,-ό
monasterio, el  μοναστήρι
museo, el   μουσείο
nacional   εθνικός, -ή, -ό
naval    ναυτικός, -ή, -ό
neoclásico/a  νεοκλασικός, -ή, -ό
novecientos   εννιακόσια
ochocientos  οκτακόσια
original   αυθεντικός, -ή, -ό, πρωτότυπος,-η, -ο, 
   αρχικός, -ή, -ό
panadería, la  αρτοποιείο
parada, la   στάση, πιάτσα, παύση
parque, el   πάρκο
patrimonio, el  πατρική κληρονομιά, περιουσία
penúltimo/a  προτελευταίος, -α, -ο
pescadería, la  ιχθυοπωλείο
pescado, el   ψάρι
petróleo, el   πετρέλαιο
pino, el   πεύκο
pintar   ζωγραφίζω, βάφω
piscina, la   πισίνα
planear   σχεδιάζω, προετοιμάζω, κάνω σχέδια
precio, el   τιμή
procesión, la  διαδοχή, λιτανεία,περιφορά
producto, el   προϊόν
proyección, la  προβολή
pueblo, el  χωριό, λαός 
puerta, la   πόρτα
puerto, el  λιμάνι
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quinientos   πεντακόσια
quiosco, el  περίπτερο
rectificar   αποκαθιστώ, επανορθώνω
refinado/a   επεξεργασμένος, -η, -ο
   εκλεπτυσμένος, -η, -ο
relacionar   σχετίζω, συνδέω
reloj, el   ρολόι
reparación, la επιδιόρθωση, επισκευή
resto, el   υπόλοιπο
revista, la   περιοδικό
ropa, la   ρούχο, ένδυμα
saber    ξέρω
sacar    βγάζω έξω,  εξάγω
sección, la   τομέας, τμήμα , ενότητα
seiscientos   εξακόσια
setecientos   επτακόσια
significar   σημαίνω, συνεπάγομαι  
situado/a   τοποθετημένος, -η, -ο
solución, la   επίλυση
tachar   σβήνω, διαγράφω
taxi, el   ταξί
toalla, la  πετσέτα
transporte, el  μεταφορά, μεταφορικό μέσο
tren, el   τρένο
trescientos  τριακόσια
turismo, el   τουρισμός
turista, el   τουρίστας
turístico/a   τουριστικός, -ή, -ό
universitario/a  πανεπιστημιακός, -ή, -ό
viaje, el  ταξίδι
visita, la   επίσκεψη
zapatería, la  κατάστημα υποδημάτων, τσαγκαράδικο
zapato, el   παπούτσι
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Expresiones

¿Cómo llego a tu casa? 
Πώς θα φτάσω στο σπίτι σου;

Vas por la calle Atocha, giras a la derecha. 
Πηγαίνεις μέσω της οδού Atocha, στρίβεις δεξιά.

¿Cómo voy al cine? 
Πώς θα πάω στον σινεμά;

Es fácil. Sigues todo recto. 
Είναι εύκολο. Συνεχίζεις όλο ευθεία.

¿A qué hora empieza la película? 
Τι ώρα ξεκινάει η ταινία;

Empieza a las 20h30. 
Ξεκινάει στις 20:30.



Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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absolutamente   απολύτως, εντελώς
abundante    άφθονος, -η, -ο
acompañado/a   συνοδευόμενος, -η,-ο 
acuático/a    θαλάσσιος, -α, -ο
acostarse    ξαπλώνω, πέφτω για ύπνο
afición, la    χόμπυ, κλίση, έφεση, ζήλος
aficionado/a   που είναι λάτρης ερασιτεχνικός, -ή –ό, 
    οπαδός ενθουσιώδης
agenda, la    ατζέντα, πρόγραμμα
ahorrar    αποταμιεύω, εξοικονομώ 
alpinismo, el   αλπινισμός
andar    περπατώ, βαδίζω
aperitivo, el    ορεκτικό, απεριτίφ
árbitro, el    διαιτητής
atasco, el    μποτιλιάρισμα
atletismo, el   αθλητισμός
avión, el    αεροπλάνο
baile, el    χορός
balón, el    μπάλα  
baloncesto, el   καλαθοσφαίριση, μπάσκετ
bañarse    κάνω μπάνιο, πλένομαι
bebida, la   ποτό
beicon, el    μπέικον
calor, el    ζέστη, θερμότητα
caro/a    ακριβός, -η, -ο
cazo, el    κατσαρόλα, κατσαρολάκι
cena, la    δείπνο, βραδινό
charlar    συζητώ, φλυαρώ
China     Κίνα
ciclismo, el    ποδηλασία
ciencia, la    επιστήμη 
coger     πιάνω, παίρνω, κρατάω, μαζεύω
coleccionar    συλλέγω
comentar    σχολιάζω
competitivo/a   ανταγωνιστικός, -ή, -ό
compra, la    αγορά, ψώνια
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común    κοινός, -ή,-ό, συνηθισμένος, η, -ο
comunicar    επικοινωνώ, ανακοινώνω
copa, la    ποτήρι, κύπελλο
coser     ράβω
costumbre, la   έθιμο, συνήθεια 
cronológico/a   χρονολογικός, -ή, -ό
cuerda, la    σχοινί
cultivar    καλλιεργώ
dentista, el/la   οδοντίατρος
deporte, el    άθλημα, σπορ  
desayuno, el   πρωινό
descansar    ξεκουράζομαι
descanso, el   ανάπαυση, διάλειμμα
descubrir    ανακαλύπτω
despertador, el   ξυπνητήρι 
despertarse    ξυπνώ
diario/a    ημερήσιος –α, -ο, καθημερινός, -ή,-ό
dormir    κοιμάμαι, κοιμίζω
ducha, la    ντους
ducharse    κάνω ντους, πλένομαι
elaborar    παρασκευάζω επεξεργάζομαι
encantar    μου αρέσει πολύ, μαγεύω
encuesta, la    δημοσκόπηση, γκάλοπ, ερωτηματολόγιο
entrenar    προπονώ, εκπαιδεύω
enviar    στέλνω 
escalar    σκαρφαλώνω
espinacas, las   σπανάκι
esquí, el    σκι
esquiar    κάνω σκι
expresar    εκφράζω
favorito/a    αγαπημένος, -η, -ο 
ficción, la    επινόημα, μυθοπλασία
figura, la    μορφή, σχήμα , φιγούρα 
fotografía, la   φωτογραφία
frecuencia, la   συχνότητα
frecuente    συχνός, -ή, -ό
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frijoles, los    φασόλια
gimnasia, la    γυμναστική
gimnasio, el    γυμναστήριο
gol, el    γκολ
golf, el    γκολφ
hábito, el    συνήθεια
habitual    συνηθισμένος, -η, -ο, κανονικός, -ή, -ό
habitualmente   συνήθως
huevo, el    αβγό
ilustrativo/a    απεικονιστικός, -ή,-ό, παραστατικός, -ή,-ό,
    ενδεικτικός, -ή, -ό
informe, el    αναφορά, έκθεση
instituto, el    ινστιτούτο, κέντρο δευτεροβάθμιας 
    εκπαίδευσης, λύκειο 
interactuar    αλληλεπιδρώ
invierno, el    χειμώνας
jardinería, la   κηπουρική
judías, las    φασόλια
juerga, la    γλέντι
jugar     παίζω
limpiar    καθαρίζω
lista, la    λίστα, κατάλογος
mandar    διατάζω, στέλνω
mantequilla, la   βούτυρο
mayoría, la    πλειονότητα, πλειοψηφία
    ενηλικίωση
mediodía, el   μεσημέρι
mensaje, el    μήνυμα
menú, el    μενού
merendar    κολατσίζω, παίρνω το απογευματινό
merienda, la   κολατσιό, απογευματινό
momento, el   στιγμή
moneda, la    νόμισμα
montañero/a, el/la  ορειβάτης, ορειβάτισσα
motivo, el    κίνητρο, λόγος, αιτία
municipal    δημοτικός, -ή, -ό
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música, la    μουσική
nadar    κολυμπώ
natación, la    κολύμβηση
navegar    πλοηγούμαι, σερφάρω στο διαδίκτυο 
necesitar    χρειάζομαι, απαιτώ
nocturno/a    νυχτερινός, -ή, -ό, βραδινός, -ή, -ο
ocupado/a    απασχολημένος-η, -ο κατειλημμένος, -η, -ο
oliva, la    ελιά
ordenar    τακτοποιώ, βάζω σε τάξη/σειρά, διατάζω
oscuro/a    σκούρος, -α, -ο, σκοτεινός, -ή -ό
parecer    μοιάζω, φαίνομαι, θεωρώ
partido, el    κόμμα, αγώνας, ματς
pasear    κάνω βόλτα/περίπατο, περπατώ
paseo, el    περίπατος, βόλτα, περπάτημα
pausa, la    ανάπαυση, διάλλειμα 
pelota, la    μπάλα, μπαλάκι
permitir    επιτρέπω 
pescar    ψαρεύω
picante    πικάντικος, -η, -ο, καυτερός, -ή,-ό
pincho, el    μεζές, καναπεδάκι
pista, la    ίχνος, πίστα, τερέν
plato, el    πιάτο
playa, la    παραλία
polideportivo, el   πολυαθλητικό κέντρο
portero/a, el/la   θυρωρός
    τερματοφύλακας
postre, el    επιδόρπιο
profesional    επαγγελματικός, -ή,-ό
pronto    σύντομα, νωρίς
proyecto, el    σχέδιο
quedarse    μένω, παραμένω
rápido/a    γρήγορος, -η,-ο
raqueta, la    ρακέτα
rato, el    στιγμή
recolectar    μαζεύω, συλλέγω
relajado/a    χαλαρός, -ή,-ό, ήρεμος,-η-ο
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relajarse    χαλαρώνω
reunión, la    συγκέντρωση, σύσκεψη, συνάντηση, 
    συνάθροιση
risa, la    γέλιο
ruido, el    θόρυβος
rutina, la    ρουτίνα
sano/a    υγιεινός, -ή, -ό, υγιής,-ής,-ές
secreto/a    μυστικός, -ή, -ό
senderismo, el   πεζοπορία 
seta, la    μανιτάρι
siesta, la    μεσημεριανός ύπνος, σιέστα
similitud, la    ομοιότητα
solamente    μόνο, μονάχα
sur     νότος
tampoco    ούτε
tapas, las    μεζέδες
tapeo, el    το να τσιμπά κανείς μεζέδες
té, el     τσάι
tele, la    τηλεόραση
tema, el    θέμα
terraza, la    μπαλκόνι, ταράτσα
    πεζοδρόμιο μπροστά από 
    καφέ, εστιατόριο όπου 
    βγάζουν τραπεζάκια
texto, el    κείμενο
tiempo, el    χρόνος, καιρός
tirar     ρίχνω
toalla, la    πετσέτα
tortilla, la    ομελέτα
tostada, la    φρυγανιά
tumbado/a    ξαπλωμένος, -η, -ο, ριγμένος, -η,-ο
urbanización, la   οικισμός, αστικοποίηση
vestido, el    φόρεμα
vestirse    ντύνομαι
vuelta, la    στροφή, γύρος, βόλτα, επιστροφή
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Expresiones: 

Por la mañana
Το πρωί

A medio día
Το μεσημέρι.

Por la tarde
Το απόγευμα.

Por la noche
Το βράδυ.

¿A qué hora te levantas?
Τι ώρα σηκώνεσαι;

Me levanto a las ocho.
Σηκώνομαι στις 8.

¿Qué haces antes de cenar?
Τι κάνεις πριν το δείπνο;

¿Te gusta algún deporte?
Σου αρέσει κάποιο άθλημα;

Sí me gusta la natación.
Ναι, μου αρέσει το κολύμπι.

A mí me gusta correr. A mí también. 
Σ’ εμένα μου αρέσει το τρέξιμο. Και σ’ εμένα επίσης.

A mí no me gusta nadar. 
Σ’ εμένα δε μου αρέσει να κολυμπάω.

A mí tampoco. 
Ούτε σ΄εμένα.





Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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abajo     κάτω, προς τα κάτω

aceituna, la    ελιά

acerca (de)    σχετικά με, περί

adelgazar    αδυνατίζω

afirmativo/a   καταφατικός, -ή, -ό

agitar     κουνάω, ανακινώ 

ajo, el    σκόρδο   

alcohol, el    αλκοόλ, οινόπνευμα

alimentario/a   διατροφικός, -ή, -ό

alimento, el    τροφή, φαγητό

amarillo/a    κίτρινος, -η, -ο

asado, el    ψητό

atún, el    τόνος (ψάρι)

azúcar, el    ζάχαρη

barato/a    φθηνός, -ή, -ό

barra, la    φρατζόλα, πάγκος

batido, el    μιλκ σέικ

batidora, la    μίξερ

batir     χτυπώ 

bienvenido/a   καλοδεχούμενος, - η, -ο, καλωσόρισες, 

    καλώς ορίσατε/ήρθατε

bote, el    βαζάκι, πλαστικό μπουκάλι κονσέρβα, 

caballero, el    κύριος, ιππότης, τζέντλεμαν 

calamar, el    καλαμάρι

caliente    ζεστός, -ή, -ό, θερμός,-ή, -ό

cambio, el    αλλαγή, ρέστα, ψιλά

cariño, el    στοργή, τρυφερότητα, αγάπη, φροντίδα

casero/a    σπιτικός-ή,-ό, οικιακός -ή,-ό 
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castillo, el    κάστρο, πύργος

categoría, la   κατηγορία

cebolla, la    κρεμμύδι

céntimo, el    σεντ

central    κεντρικός, -ή, -ό

cerdo, el    γουρούνι

cereal, el    δημητριακό

cerveza, la    μπύρα

chorizo, el    τσορίθο (πικάντικο λουκάνικο)

chuleta, la    μπριζόλα

churro, el    τσούρο (ισπανικός λουκουμάς)

cocido/a    μαγειρεμένος,-η,-ο βρασμένος, -η, -ο 

cocinar    μαγειρεύω

complemento, el   αξεσουάρ, συμπλήρωμα

consumir    καταναλώνω, ξοδεύω

cortar    κόβω

croqueta, la    κροκέτα

cubierto, el    μαχαιροπίρουνο

cuchara, la    κουτάλι

cuchillo, el    μαχαίρι

diente, el    δόντι, σκελίδα σκόρδου

dieta, la    δίαιτα, διατροφή

disco, el    δίσκος

docena, la    δωδεκάδα, ντουζίνα

duro/a    σκληρός, -ή, -ό

ensalada, la    σαλάτα

ensaladilla, la   ρώσικη σαλάτα

equilibrado/a   ισορροπημένος, -η, -ο
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espaguetis, los   σπαγγέτι

esperar    περιμένω, ελπίζω

estupendo/a   καταπληκτικός, -ή, -ό, υπέροχος, -η, -ο

euro, el    ευρώ

examen, el    εξέταση, διαγώνισμα

filete, el    φιλέτο

flan, el    φλαν γλυκό, κρεμ καραμελέ

fresco/a    φρέσκος/α

frito/a    τηγανιτός,-ή, -ό

galleta, la    μπισκότο

gamba, la    γαρίδα

gas, el    αέριο

gastar    ξοδεύω, καταναλώνω

gastronomía, la   γαστρονομία

gazpacho, el   γκαθπάτσο (κρύα σούπα της Ανδαλουσίας)

gota, la    σταγόνα

gramo, el    γραμμάριο

guarnición, la   γαρνιτούρα, στόλισμα

guía, el    οδηγός, ξεναγός

guisantes, los   μπιζέλια, αρακάς

harina, la    αλεύρι

ingrediente, el   συστατικό, υλικό

inventor/-a, el/la   εφευρέτης, εφευρέτρια

invitado/a    προσκεκλημένος,-η,-ο

jarra, la    δοχείο, καράφα, κανάτα

jirafa, la    καμηλοπάρδαλη

jugoso/a    χυμώδης, -ης, -ες, ζουμερός, -ή, -ό

kilo, el    κιλό
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lata, la    κονσέρβα

lechuga, la    μαρούλι

lentejas, las    φακές

maduro/a    ώριμος,-η, -ο, γινωμένος, -η, -ο 

maíz, el    καλαμπόκι

mantel, el    τραπεζομάντηλο

marisco, el    θαλασσινά

mayonesa, la   μαγιονέζα

merluza, la    μπακαλιάρος

mermelada, la   μαρμελάδα

mezclar    αναμειγνύω, ανακατεύω, μπερδεύω

mojado/a    βρεγμένος, -η, -ο μουσκεμένος, -η, -ο

mojarse    βρέχομαι

motor, el    μηχανή, κινητήρας

necesario/a    αναγκαίος,-α, -ο

    απαραίτητος, -η, -ο

ofrecer    προσφέρω, δίνω

pago, el    πληρωμή

palabra, la    λέξη

paquete, el    πακέτο

pelar     ξεφλουδίζω, αποφλοιώνω

peligro, el    κίνδυνος

pera, la    αχλάδι

perejil, el    μαϊντανός

pimiento, el    πιπεριά

pinchar    τρυπώ, τσιμπώ, καρφώνω

plancha, la    σχάρα, γκριλ (στο γκριλ)
(a la plancha)   
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pollo, el    κοτόπουλο

preferir    προτιμώ

queso, el    τυρί

realidad, la    πραγματικότητα

receta, la    συνταγή

recipiente, el   δοχείο

recoger    μαζεύω, τακτοποιώ, συγκεντρώνω

redondo/a    στρογγυλός, -ή, -ό, κυκλικός, -ή, -ό

refrescante    δροσιστικός, -ή, -ό

refresco, el    αναψυκτικό

rellenar    ξαναγεμίζω, γεμίζω

rojo/a    κόκκινος, -η, -ο

sal, la     αλάτι

salmón, el    σολομός

salsa, la    σάλτσα

sartén, la    τηγάνι

sed, la    δίψα

servilleta, la    χαρτοπετσέτα, υφασμάτινη

    πετσέτα φαγητού

silencio, el    σιωπή

tarta, la    γλυκό, τούρτα, τάρτα

tenedor, el    πιρούνι

ternera, la    μοσχαρίσιο κρέας

timbre, el    κουδούνι

típico/a    χαρακτηριστικός, -ή, -ό,

    παραδοσιακός, -ή, -ό

tomate, el    ντομάτα

trigo, el    σιτάρι
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tropical   τροπικός, -ή, -ό

variedad, la    ποικιλία

vegetariano/a   χορτοφάγος, χορτοφαγικός, -ή, -ό

verdura, la    λαχανικό

visual     οπτικός, -ή, -ό

zumo, el   χυμός
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Expresiones

¿Qué desea? ¿Qué le pongo?   Τι επιθυμείτε; Τι σας βάζω;

Quiero un kilo de tomates.   Θέλω ένα κιλό ντομάτες.

¿Algo más?      Κάτι άλλο;

¿Cuánto es?     Πόσο κάνει;

Son 10 euros.     Είναι 10 €.

¿Quién va ahora?     Ποιός έχει σειρά;

¿Puedes poner la mesa, por favor? 
Μπορείς να στρώσεις το τραπέζι, σε παρακαλώ;
 
¿Mesa para dos?     Τραπέζι για 2;

Sí, por favor.     Ναι, παρακαλώ.

¿Qué tiene de menú?    Τι έχει το μενού;

De primero tenemos...    Για πρώτο πιάτο έχουμε...

De segundo tenemos...    Για δεύτερο έχουμε...

¿Qué va a tomar?     Τι πρόκειται να πάρετε;

De primero quiero...    Για πρώτο θέλω...

De segundo quiero...    Για δεύτερο θέλω...

¿Y para beber?     Και για ποτό;

¿Me trae la cuenta, por favor? 
Μου φέρνετε το λογαριασμό, σας παρακαλώ;
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Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 
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El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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abrigo, el    παλτό, πανωφόρι, καταφύγιο, 
acceso, el    είσοδος, πρόσβαση
accesorio, el   αξεσουάρ
adelantar    προσπερνώ, βελτιώνομαι, 
    πηγαίνω μπροστά (ρολόι)
afeitar    ξυρίζομαι
algodón, el    βαμβάκι
almacén, el    αποθήκη, κατάστημα
ancho/a    φαρδύς, -ια, -ύ
anillo, el    δαχτυλίδι
aparte    ξεχωριστά
arcoíris, el    ουράνιο τόξο
arreglar    επιδιορθώνω, επισκευάζω, 
    ρυθμίζω, κανονίζω, ετοιμάζω
arreglo, el    επιδιόρθωση, επισκευή, 
    τακτοποίηση, ετοιμασία
blusa, la    μπλούζα
bolso, el    τσάντα χειρός
bombón, el    σοκολατάκι, ζαχαρωτό
bota, la    μπότα
bufanda, la    κασκόλ
cabeza, la    κεφάλι
calcetín, el    κάλτσα
callar     σιωπαίνω
camisa, la    πουκάμισο
carné, el    δελτίο ταυτότητας, σημειωματάριο, 
    ευρετήριο διευθύνσεων  
casual    τυχαίος, -α, -ο
cazadora, la    μπουφάν
cazar     κυνηγώ
cesta, la    καλάθι
chaqueta, la   σακάκι  
cinturón, el    ζώνη
collar, el    κολιέ, κολάρο
composición, la   σύνθεση
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consejo, el    συμβουλή
contraste, el   αντίθεση, αντιπαραβολή
corbata, la    γραβάτα
corte, el    κόψιμο, κοπή, σκίσιμο, κούρεμα
defecto, el    ελάττωμα, βλάβη
desfile, el    παρέλαση, επίδειξη μόδας
difícil     δύσκολος, -η, -ο
encargo, el    παραγγελία, θέλημα
envío, el    αποστολή
estampado/a   σταμπωτός, -ή, -ό, εμπριμέ
estilo, el    στυλ, ύφος, ρυθμός
etiqueta, la    ετικέτα
evitar     αποφεύγω
excepción, la   εξαίρεση
exclusivo/a    αποκλειστικός, -ή, -ό, εκλεκτός, -ή, -ό
falda, la    φούστα
fenomenal    καταπληκτικός, -ή, -ό, υπέροχα, περίφημα
friolero/a    κρυουλιάρης,-α, -ικο
guantes, los    γάντια
jersey, el    πουλόβερ
lana, la    μαλλί (ύφασμα)
lunar, el    ελιά, βούλα, πουά
manga, la    μανίκι
mercadillo, el   λαϊκή αγορά, παζάρι
morado/a    μωβ
pantalón, el    παντελόνι
pañuelo, el    μαντήλι, φουλάρι
particularidad, la   ιδιαιτερότητα, ιδιομορφία
pasarela, la    πασαρέλα
pedido, el    παραγγελία
pendiente, el   σκουλαρίκι
pintura, la    ζωγραφική, ζωγραφιά,      
    βαφή, μπογιά
prenda, la    ρούχο, ένδυμα
preocupar    ανησυχώ, απασχολώ
probar    δοκιμάζω
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pulsera, la    βραχιόλι
quizá     ίσως
razón, la    λογική, λόγος, αιτία
rebajado/a    μειωμένος, -η, -ο 
rebajas, las    εκπτώσεις
referencia, la   αναφορά, παραπομπή
riesgo, el    κίνδυνος
sandalias, las   σανδάλια
seda, la    μετάξι
seguro/a    σίγουρος,-η,-ο, ασφαλής, -ής, -ές
sintético/a    συνθετικός, -ή, -ό
sonido, el    ήχος
talla, la    μέγεθος
tejido, el    ύφασμα
traje, el    κοστούμι, ταγιέρ
ventaja, la    πλεονέκτημα, όφελος
zapatilla, la    παντόφλα, υπόδημα γυμναστικής
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Expresiones

¿Puedo ayudarlo/la? 
Μπορώ να σας βοηθήσω;

Quería probar esta falda. 
Θα ήθελα να δοκιμάσω αυτή τη φούστα.

¿De qué talla y de qué color la quiere? 
Σε τί μέγεθος και σε τι χρώμα τη θέλετε;

¿Cómo le queda el traje?
Πώς σας είναι το κουστούμι;

No me queda muy bien. 
Δεν μου πέφτει πολύ καλά.

¿Qué te parece? 
Πώς σου φαίνεται?

¿Me quedan bien estas gafas? 
Μου πάνε αυτά τα γυαλιά;

¿Qué precio tienen? 
Τι τιμή έχουν;

Son 75 euros. 
Είναι 75 €

¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo? 
Θα πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ή με μετρητά;
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abrazo, el    αγκαλια
abril     Απρίλιος
aceptar    δέχομαι, αποδέχομαι
acumular    συσσωρεύω, στοιβάζω
agosto    Αύγουστος
agotado/a    εξαντλημένος, -η, -ο
agradable    ευχάριστος, -η, -ο
andaluz/a    ανδαλουσιανός, -ή, -ό
animado/a    ζωηρός, -ή, -ό, γεμάτος, -η, 
    -ο ζωή, ζωντάνια
antepasado/a   πρόγονος, πρόγονοι
apetecer    επιθυμώ, λαχταρώ, έχω όρεξη
aprobar    εγκρίνω, επιδοκιμάζω, πετυχαίνω 
    (εξετάσεις)
ataque, el    επίθεση, κρίση
atracción, la   έλξη, πόλος έλξης, λούνα- παρκ
atrevido/a    τολμηρός,-ή, -ό, ξεδιάντροπος, -η, -ο
autor/-a, el/la   συγγραφέας
banda, la    συγκρότημα, μπάντα
bizcocho, el    κέικ, μπισκότο
bolera, la    αίθουσα μπόουλινγκ
cabalgata, la   παρέλαση, παρέλαση αλόγων, καβαλαρία
caballo, el    άλογο
campanada, la   κωδωνοκρουσία
carrera, la    τρέξιμο, αγώνας, σπουδές, καριέρα
cartelera, la    πίνακας ανακοινώσεων, στήλη θεαμάτων 
    εφημερίδας
católico/a    καθολικός, -ή, -ό
chatear    κάνω τσατ
cierto/a    βέβαιος,-η,-ο,σίγουρος,-η,-ο
cohete, el    βεγγαλικό, ρουκέτα, πύραυλος
concierto, el   συναυλία, κοντσέρτο
conducir    οδηγώ 
conmemorar   τιμώ την μνήμη σε επίσημη τελετή
consumición, la   κατανάλωση
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contemporáneo/a   σύγχρονος, -η, -ο
cortés    ευγενικός, -ή, -ό
danza, la    χορός
devolver    επιστρέφω, δίνω πίσω
diccionario, el   λεξικό
diciembre    Δεκέμβριος
diversión, la    διασκέδαση, ψυχαγωγία
encierro, el    περιορισμός, εγκλεισμός, 
    διαδικασία μεταφοράς των 
    ταύρων στην αρένα πριν
    την ταυρομαχία
enero    Ιανουάριος
engordar    παχαίνω
entusiasta    ενθουσιώδης, -ης, -ες 
envidia, la    ζήλεια, φθόνος
escenario, el   σκηνή, σκηνικό
escritura, la    γράψιμο, σύνταξη, γραφή 
espantoso/a   φοβερός -ή,-ό τρομακτικός, -ή, -ό
espectacular   θεαματικός, -ή, -ό
espectáculo, el   θέαμα
explosión, la   έκρηξη, ξέσπασμα
exposición, la   έκθεση, παρουσίαση
factura, la    τιμολόγιο, κατασκευή
falso/a    ψεύτικος, -η, -ο, εσφαλμένος, -η, -ο
fama, la    φήμη, υπόληψη
febrero    Φεβρουάριος
feria, la    εμποροπανήγυρις, πανηγύρι 
festejo, el    εορτασμός, γιορτή
festividad, la   εορτή, εορτασμός
festivo/a    γιορτινός, -ή, -ό
fin, el     τέλος, τερματισμός, σκοπός, στόχος
final, el    τέλος, αποτέλεσμα
formato, el    σχήμα, μορφή
galería, la    στοά, γκαλερί
gritar     φωνάζω, κραυγάζω, ουρλιάζω
guía, la    οδηγός, ξεναγός
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guitarra, la    κιθάρα
hielo, el    πάγος, παγάκι
honor, el    τιμή, εντιμότητα
improvisado/a   αυτοσχέδιος, -α, -ο, πρόχειρος, -η, -ο
incluido/a    συμπεριλαμβανόμενος,-η,-ο
ingeniería, la   μηχανική, μηχανολογία
invierno, el    Χειμώνας
julio     Ιούλιος
junio     Ιούνιος
lanzamiento, el   προώθηση, εκτόξευση
lesión, la    τραύμα, κάκωση
locura, la    τρέλα, παραφροσύνη
marzo    Μάρτιος
mayo     Μάιος
mímica, la    μιμική, μιμητική
minúsculo/a   μικροσκοπικός, -ή, -ό, πεζός, -ή, -ό 
    (γράμματα)
musical, el    μιούζικαλ
nacimiento, el   γέννηση
noviembre    Νοέμβριος
obligación, la   υποχρέωση
octubre   Οκτώβριος
oriente    Ανατολή
otoño, el   Φθινόπωρο
pasión, la    πάθος
paso, el    βήμα, πέρασμα
patinaje, el    πατινάζ
patrón/-a, el/la   πολιούχος, προστάτης, προστάτρια, 
    αφεντικό, αφεντικίνα
pelota, la    μπάλα, μπαλάκι, τόπι
piano, el    πιάνο
plan, el    σχέδιο, πρόθεση, πρόγραμμα
preferencia, la   προτίμηση
primavera, la   Άνοιξη
reina, la    βασίλισσα
reírse     γελώ, περιγελώ
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religioso/a   θρησκευτικός, -ή, -ό θρήσκος, -α, -ο
revolución, la   επανάσταση
sala, la    αίθουσα, σάλα, σαλόνι
saltar     πηδώ, αναπηδώ, πετάγομαι
secreto, el    μυστικό, μυστικότητα
sensación, la   αίσθηση
septiembre    Σεπτέμβριος
siglo, el    αιώνας
símbolo, el    σύμβολο
sonar     ηχώ, κουδουνίζω
sorpresa, la    έκπληξη
suavizar    μαλακώνω, απαλύνω, μετριάζω
suerte, la    τύχη, μοίρα, πεπρωμένο
suficientemente   αρκετά, επαρκώς
teclado, el    πληκτρολόγιο
tío/a, el/la    θείος, θεία
tocar     αγγίζω, χτυπώ, παίζω, έχω σειρά
toro, el   ταύρος
tradicional    παραδοσιακός, -ή, -ό
tranquilidad, la   ηρεμία,γαλήνη, ησυχία
trayecto, el    διαδρομή
últimamente   τελευταία, τέλος, τελικά
uvas, las    σταφύλια
verano, el    Καλοκαίρι
verbena, la    πανηγύρι, γλέντι
versión, la    εκδοχή, απόδοση,  παραλλαγή
víspera, la    παραμονή
yoga, el    γιόγκα
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Expresiones

¿Vienes a cenar a casa el sábado? 
Έρχεσαι για δείπνο στο σπίτι το Σάββατο;

¿Vamos al cine? 
Πάμε στο σινεμά;

¿Por qué no vamos al cine? 
Γιατί δεν πάμε στο σινεμά;

¿Te apetece salir? 
Έχεις όρεξη να βγούμε;

¿Qué está haciendo? 
Τι κάνει;

Estoy leyendo un buen libro. 
Διαβάζω ένα καλό βιβλίο.

Esta semana tengo que quedar con mi prima. 
Αυτή την εβδομάδα πρέπει να συναντηθώ με την ξαδέλφη μου.





Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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aburrirse    βαριέμαι, πλήττω
acampar    κατασκηνώνω
acertar    μαντεύω, βρίσκω, πετυχαίνω με ακρίβεια 
    το στόχο
activo/a    δραστήριος,-α,-ο, ενεργός, -ή,-ό
adorno, el    στολίδι, στόλισμα, διακόσμηση
agencia, la    πρακτορείο
almuerzo, el   μεσημεριανό γεύμα, δεκατιανό
alojamiento, el   κατάλυμα, διαμονή
alojarse    διαμένω, στεγάζομαι, φιλοξενούμαι
amanecer    ξημερώνει, ξυπνώ το πρωί
amante, el/la  λάτρης, ερωτευμένος,-η 
apropiado/a   κατάλληλος,-η,-ο
araña, la    αράχνη
arroz, el    ρύζι
artístico/a    καλλιτεχνικός,-ή,-ό
autóctono/a   αυτόχθονος, -η, -ο
avanzar    προχωρώ, προοδεύω
aventurero/a   περιπετειώδης,-ης, -ες, ριψοκίνδυνος, -η, -ο
bajar     κατεβαίνω, κατεβάζω, χαμηλώνω
balneario, el   λουτρόπολη, ιαματικά λουτρά
biodiversidad, la   βιοποικιλότητα
biológico/a    βιολογικός, -ή, -ό
botánico/a    βοτανικός, -ή, -ό
breve     σύντομος, -η, -ο, συνοπτικός, -ή, -ό
bus, el    λεωφορείο
carretera, la    αυτοκινητόδρομος, δρόμος
castillo, el    κάστρο, πύργος
catedral, la   καθεδρικός ναός
cementerio, el   νεκροταφείο, κοιμητήριο
certeza, la    βεβαιότητα, σιγουριά, ακρίβεια
chocar    συγκρούομαι, τρακάρω, σοκάρω, εκπλήσσω
chocolate, el   σοκολάτα
colocación, la   τοποθέτηση, διάταξη
cumbre, la    κορυφή
degustar    δοκιμάζω τροφές/κρασί
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destacar    δίνω έμφαση, τονίζω, 
    υπογραμμίζω, κάνω να ξεχωρίσει
destino, el    προορισμός, μοίρα, πεπρωμένο
diminutivo, el   υποκοριστικός, -ή, -ό
disfrutar    απολαμβάνω, ευχαριστιέμαι, διασκεδάζω
disponible    διαθέσιμος,-η,-ο, ελεύθερος, -η,-ο
duda, la    αμφιβολία, υποψία, απορία
duración, la    διάρκεια
elaboración, la   παρασκευή, κατασκευή, επεξεργασία 
encargarse    ασχολούμαι, αναλαμβάνω
encuentro, el   συνάντηση, συγκέντρωση
enfermo/a    άρρωστος,-η, -ο
enseguida    αμέσως
equivocar    κάνω λάθος, μπερδέυω
equivocado/a   λανθασμένος, -η, -ο, εσφαλμένος, -η, -ο
error, el    λάθος, σφάλμα
escalada, la   αναρρίχηση, σκαρφάλωμα
escultura, la   γλυπτική, γλυπτό 
estrella, la    αστέρι, άστρο
estresado/a    αγχωμένος, -η, -ο 
excursión, la   εκδρομή
experiencia, la   εμπειρία
extraordinario/a   εξαιρετικός,-ή, -ό, ασυνήθιστος, -η,-ο, 
fauna, la    πανίδα
flora, la    χλωρίδα
folleto, el    φυλλάδιο, μπροσούρα
forestal    δασικός, -ή, -ό
genial    υπέροχος, -η, -ο, φοβερός, -ή, -ό, έξοχος,-η, -ο
gigantesco/a   γιγαντιαίος, -α, -ο, γιγάντιος, -α, -ο
ideal     ιδανικός, ή, -ό, ιδεώδης, -ης, -ες, τέλεια, 
    εκπληκτικά
incertidumbre, la   αβεβαιότητα
indiferencia, la   αδιαφορία
iniciar    αρχίζω, ξεκινώ, εγκαινιάζω
inolvidable    αξέχαστος, -η, -ο, αλησμόνητος, -η, -ο
intención, la   πρόθεση, σκοπός
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llave, la    κλειδί
lluvia, la    βροχή
mango, el    μάνγκο,  χερούλι,
maravilloso/a   θαυμάσιος, -α, -ο
marcador, el   πίνακας, σκορ, σελιδοδείκτης, 
    μαρκαδόρος
masaje, el    μασάζ
mitad, la    μισό, μέση, μισά
naturaleza, la   φύση
navegación, la   ναυσιπλοΐα, πλοήγηση
nieve, la    χιόνι
oír     ακούω, δίνω σημασία
peinado, el    χτένισμα, κόμμωση 
pesca, la    ψάρεμα, αλιεία 
piragüismo, el   κωπηλασία με κανό/καγιάκ
planetario, el   πλανητάριο
plantear    δημιουργώ, εκθέτω, προτείνω
platillo, el    πιατάκι, δίσκος
poblado/a    κατοικημένος,-η,-ο
posibilidad, la   πιθανότητα, προοπτική
preocupado/a   ανήσυχος,-η,-ο
preservar    προφυλάσσω, προστατεύω
próximo/a    κοντινός, -ή, -ό, επόμενος, -η, -ο
puente, el    γέφυρα, τριήμερο
recado, el    μήνυμα, παραγγελία, θέλημα
recaudar    συγκεντρώνω, εισπράττω
recepción, la   υποδοχή, δεξίωση
refugio, el    καταφύγιο, άσυλο
regional    περιφερειακός, -ή, -ό, τοπικός, -ή, -ό
relajante    χαλαρωτικός, -ή, -ό
repartirse    μοιράζομαι, διασκορπίζομαι
repasar    ελέγχω, αναθεωρώ, κάνω επανάληψη
retornar    επιστρέφω, δίνω πίσω, στρίβω
riqueza, la    πλούτος
rollo, el    ρολό, πλήξη, βαρετό
saltado/a    που πετάγεται
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selva, la    δάσος, ζούγκλα
sendero, el    μονοπάτι 
sierra, la    οροσειρά, πριόνι
sorprender    ξαφνιάζω, εκπλήσσω, αιφνιδιάζω
sueño, el    ύπνος, νύστα, όνειρο
sugerencia, la   πρόταση, υπόδειξη 
telefónico/a    τηλεφωνικός, -ή, -ό
temporal    προσωρινός, -ή, -ό
tendencia, la   τάση
terminal    τελικός, τελειωτικός
territorio, el    έδαφος, εδαφική περιοχή
tortuga, la    χελώνα
total     συνολικός, -ή, -ό, εν ολίγοις, τελικά
tranquilamente   ήρεμα, ήσυχα, ψύχραιμα
transmitir    μεταδίδω, εκπέμπω
traslado, el    μεταφορά, μετακόμιση μετάθεση
trivial     ασήμαντος, -η, -ο, τετριμμένος, -η, -ο
tucán, el    τουκάνος, ραμφαστός
único/a    μοναδικός, -ή, -ό
variado/a    ποικίλος, -η, -ο, διάφορος, η, -ο
visitante,el    επισκέπτης
volcán, el    ηφαίστειο
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Expresiones

¿Qué vas a hacer este fin de semana? 
Τι πρόκειται να κάνεις αυτό το σαββατοκύριακο;

Voy a salir a cenar con amigos. 
Πρόκειται να βγω να δειπνήσω με φίλους.

¿Vamos a la sierra? 
Πάμε στην οροσειρά;

Vale. Me apetece mucho. 
Εντάξει. Έχω πολύ όρεξη/Το θέλω πολύ.

¿De parte de quién? 
Εκ μέρους ποιού;

De (parte) de María. 
Εκ μέρους της Μαρίας

¿Puede ponerse Juan, por favor? 
Μπορεί να απαντήσει (στο τηλέφωνο) ο Γιάννης, παρακαλώ;

Sí, ahora, se pone. 
Ναι, θα απαντήσει αμέσως.

¿Está Andrés, por favor? 
Είναι εκεί ο Ανδρέας, παρακαλώ;





Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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abstinencia, la   νηστεία, εγκράτεια
aconsejable    προτιμότερος- η, -ο, συμβουλευτικός
acostumbrarse   συνηθίζω
adelante    μπροστά, περάστε! εμπρός!
adicción, la    εξάρτηση, εθισμός
afectar    επηρεάζω, έχω αντίκτυπο, επιδρώ, στεναχωρώ
afirmar    βεβαιώνω, διαβεβαιώνω, ισχυρίζομαι, στηρίζω
alergia, la    αλλεργία
alimentación, la   διατροφή, σίτιση, τάισμα
ambulancia, la   ασθενοφόρο
anciano/a, el/la   ηλικιωμένος, ηλικιωμένη
angustiarse    ανησυχώ
apagar    σβήνω, κλείνω
aparcar    παρκάρω, σταθμεύω
apretar    σφίγγω, στενεύω, πιέζω
arterial    αρτηριακός, -ή, ό
asegurar    διαβεβαιώνω, διασφαλίζω, σιγουρεύω, ασφαλίζω 
atención, la    προσοχή, περιποίηση, φροντίδα
atentamente   με εκτίμηση, προσεχτικά, ευγενικά
autorización, la   άδεια, εξουσιοδότηση
basura, la    σκουπίδι, απορρίμματα
bolígrafo, el    στυλό
botón, el    κουμπί
brazo, el    χέρι, μπράτσο
brevemente   εν συντομία, με λίγα λόγια, σύντομα
calmante, el   ηρεμιστικό, παυσίπονο
camino, el    δρόμος, μονοπάτι
causa, la    αιτία, λόγος, σκοπός
celador/-a, el/la   επιθεωρητής, επιθεωρήτρια, επιμελητής, 
    επιμελήτρια
cervical, la    αυχενικός, -ή, -ό
cigarrillo, el    τσιγάρο
clave, la    λύση, κλειδί, κωδικός πρόσβασης 
colaboración, la   συνεργασία
combate, el    μάχη, αγώνας
combatir    μάχομαι, παλεύω, καταπολεμώ, αγωνίζομαι
combinar    συνδυάζω
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condición, la   όρος, προϋπόθεση 
conducta, la   συμπεριφορά, διαγωγή
considerar    λαμβάνω υπόψη, θεωρώ, πιστεύω
considerado/a   σεβαστός, περιποιητικός
constipado, el   κρυωμένος, -η, -ο
consultorio, el   ιατρείο
conveniente   κατάλληλος, προτεινόμενος
crónica, la    χρονικό
cuello, el    λαιμός, γιακάς
cuestionario, el   ερωτηματολόγιο
cuidado, el    προσοχή, φροντίδα, περιποίηση
daño, el    βλάβη, ζημιά, φθορά
despierto/a    άγρυπνος, -η,-ο, ξύπνιος, -α,-ο
diagnosticado/a   διαγνωσμένος, -η, -ο 
diariamente   καθημερινά, κάθε μέρα
disparate, el   ανοησία, παραλογισμός, ασυναρτησία
doble, el    το διπλάσιο
doler     πονώ, πληγώνω
dolor, el    πόνος, θλίψη
eficacia, la    αποτελεσματικότητα
emocional    συγκινητικός, -ή, -ό
empeorar    χειροτερεύω, επιδεινώνομαι
encender    ανάβω
encontrarse    βρίσκομαι, βρίσκω, συναντιέμαι, νιώθω
enfermedad, la   ασθένεια αρρώστια
enfermero, el/la   νοσηλευτής, νοσηλεύτρια 
entrar    μπαίνω
escena, la    σκηνή
especialista, el/la   ειδικός, ειδική
espera, la    αναμονή
estadística, la   στατιστική
estómago, el   στομάχι
estrés, el    άγχος, στρες
expresión, la   έκφραση
extracto, el    απόσπασμα, εκχύλισμα απόσταγμα, 
facilitar    διευκολύνω, παρέχω, προμηθεύω
farmacia, la    φαρμακείο
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fiebre, la    πυρετός
franja, la    μπορντούρα, λωρίδα
frente, la    μέτωπο
garaje, el    γκαράζ
garganta, la    λαιμός,  λάρυγγας 
gratis     δωρεάν, τζάμπα
gripe, la    γρίπη
hora, la    ώρα, ραντεβού
humano/a    ανθρώπινος, -η, -ο
humo, el    καπνός, ατμός
icono, el    εικόνα, εικονίδιο
igualdad, la    ισότητα
ilegal     παράνομος, -η, -ο
impreso/a    τυπωμένος, -η, -ο
infusión, la    αφέψημα
ingresar    καταθέτω, κάνω εισαγωγή
inmediatamente   αμέσως
insomnio, el   αϋπνία
intensivo/a    εντατικός, -ή, -ό
intenso/a    έντονος, -η, -ο
intento, el    προσπάθεια, απόπειρα σκοπός, πρόθεση
irritado/a    εκνευρισμένος, -η,-ο, ερεθισμένος, -η, -ο
jarabe, el    σιρόπι
lápiz, el    μολύβι
lavarse    πλένομαι
leche, la    γάλα
lector, el    αναγνώστης, λέκτορας
lejía, la    χλωρίνη, λευκαντικό
librarse    σώζομαι, γλιτώνω, απαλλάσσομαι 
ligero/a    ελαφρύς, -ιά, -ό, ευκίνητος, -η, -ο
malestar, el   ενόχληση, αδιαθεσία
maltrecho/a   πονεμένος, -η, -ο, σακατεμένος, -η, -ο
máquina, la    μηχανή, μηχάνημα
mareado/a    ζαλισμένος, -η, -ο
masticar    μασώ
medicamento, el   φάρμακο
medicina, la    ιατρική
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mientras    ενώ, όσο
ministerio, el   υπουργείο
moderado/a   μετριοπαθής, -ής, -ές, συνετός, -ή, -ό
montón, el    σωρός, στοίβα
moto, la    μηχανή, μοτοσυκλέτα
motor, el    μηχανή, κινητήρας
muela, la    τραπεζίτης (δόντι)
multa, la    πρόστιμο
natural    φυσικός, -ή, -ό
negociar    διαπραγματεύομαι
nervioso/a    νευρικός, -ή, -ό
numerado/a   αριθμημένος, -η, -ο
obesidad, la    παχυσαρκία
objetivo, el    στόχος, σκοπός
obligatorio/a   υποχρεωτικός, -ή, -ό
padecer    υποφέρω, πάσχω 
participar    συμμετέχω, παίρνω μέρος 
pastel, el    κέικ, γλυκό φούρνου, πίτα αλμυρή
pastilla, la    χάπι, πλάκα, ταμπλέτα
permiso, el    άδεια
pesado/a    βαρύς,-ιά,-ύ, βαρετός, -ή, -ό
peso, el    βάρος
petición, la    αίτημα, αίτηση
pierna, la    πόδι (κνήμη)
pie, el    πόδι
pieza, la    κομμάτι, τεμάχιο
pizza, la    πίτσα
planchar    σιδερώνω
político/a    πολιτικός, -ή, -ό
porcentaje, el   ποσοστό
practica, la    πρακτική, εξάσκηση
presenter   παρουσιάζω, εκφράζω, συστήνω
producir    παράγω, προκαλώ
prohibido/a    απαγορευμένος, -η, -ο
radiografía, la   ακτινογραφία
rallar     τρίβω
rayo, el    ακτίνα, κεραυνός
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recomendación, la  σύσταση, υπόδειξη, συμβουλή
recomendar   συνιστώ, προτείνω, συμβουλεύω 
regularidad, la   κανονικότητα, τακτικότητα
relevante    σημαντικός, -ή, -ό, σπουδαίος, -α, -ο
remedio, el    φάρμακο, αντίδοτο, γιατρικό, επανόρθωση
respirar    αναπνέω, ανασαίνω, εισπνέω
resultar    προκύπτω, καταλήγω, έχω σαν αποτέλεσμα
resumen, el    περίληψη,σύντομη έκθεση
ritual, el    τελετουργικό
sándwich, el   τοστ
sanidad, la    υγιεινή
sanitario/a    υγειονομικός, -ή, -ό
seguro, el    συμβόλαιο, ασφάλεια 
sencillo/a    απλός, -ή, -ό
sentado/a    καθισμένος, -η, -η
sentido, el    αντίληψη, νόημα, αίσθηση
sentir     νιώθω, αισθάνομαι, λυπούμαι 
señal, la    ηχητικό σήμα, πινακίδα, σημάδι, ίχνος
síntoma, el    σύμπτωμα, ένδειξη
sobredosis, la   υπερβολική δόση, υπερδοσολογία
sobrepeso, el   υπέρβαρο, υπερφόρτωση
solucionar    λύνω, επιλύω
suave     απαλός, -ή, -ό, μαλακός, -ή, -ό, ήπιος, -α,-ο
suficiente    αρκετός, -ή, -ό
torneo, el    τουρνουά
tos, la    βήχας
tranquilizante, el   ηρεμιστικό
trastorno, el   διαταραχή, αναστάτωση, αναταραχή
trato, el    συμφωνία, συναναστροφή, φέρσιμο, 
    μεταχείριση  
urgencias, las   επείγοντα περιστατικά
vegetal    φυτικός, -ή, -ό
verbal    προφορικός, -ή, -ό, λεκτικός, -ή, -ό, 
    ρηματικός, -ή, -ό 
vertical    κάθετος, -η, -ο, κατακόρυφος, -η, -ο
web, la    ιστοσελίδα, ιστότοπος, 
yogur, el    γιαούρτι
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Expresiones

¿Qué le pasa? 
Τι σας συμβαίνει;

Me duele la cabeza. 
Με πονάει το κεφάλι.

¿Practica algún deporte? 
Εξασκείτε κάποιο σπορ;

Sí, dos veces a la semana.
Ναι, δύο φορές την εβδομάδα. 

A Fernando le duele el estómago. 
Τον Φερνάντο τον πονάει το στομάχι.

A mí me duelen las muelas. 
Εμένα με πονάνε τα δόντια.

Para estar en forma hay que hacer ejercicio.
Για να είσαι σε φόρμα πρέπει να κάνεις άσκηση.





Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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abierto/a    ανοιχτός,-ή, -ό,ειλικρινής, -ής, -ές
aburrimiento, el   πλήξη, ανία
acaso     ίσως, μπορεί, μήπως
accidente, el   ατύχημα
aéreo/a    αεροπορικός, -ή, -ό
ahogado/a    πνιγμένος, -η, -ο
alcalde, el    δήμαρχος
alcanzado/a    επιτυχημένος, -η, -ο, φτασμένος, -η,-ο 
algo     κάτι
alguien    κάποιος, κάποια, κάποιο
alguno/a    κάποιος, -α, -ο
alivio, el    ανακούφιση
alusión, la    αναφορά, υπαινιγμός
ambiente, el   περιβάλλον, ατμόσφαιρα
ánimo, el    διάθεση, ηθικό, προθυμία, όρεξη 
antena, la    κεραία
aprobado/a    εγκεκριμένος,-η, -ο, επιτυχών, -ούσα, -όν
arreglado/a    τακτοποιημένος, -η,-ο, περιποιημένος, -η, -ο, 
    επιδιορθωμένος, -η, -ο, ρυθμισμένος, -η, -ο
arte, el    τέχνη
aseveración, la   επιβεβαίωση, ισχυρισμός
bebé, el    μωρό
burro, el    γάιδαρος, βλάκας, χαζός, -ή, -ό, 
    πεισματάρης, -α, -ικο
caído/a    πεσμένος,-η, -ο , αποκαρδιωμένος, -η, -ο
calma, la    γαλήνη, ηρεμία, ησυχία, ψυχραιμία
camello, el    καμήλα
canal, el    κανάλι, αγωγός, συχνότητα
capítulo, el    κεφάλαιο, επεισόδιο
casualidad, la   σύμπτωση, τύχη, αιτιότητα 
chispa, la    σπίθα, σπινθήρα, ζωντάνια
ciclo, el    κύκλος
científico/a    επιστημονικός, -ή, -ό
cobertura, la   κάλυψη
comedia, la    κωμωδία
cómodo/a    άνετος, -η,-ο, βολικός, -ή, -ό, αναπαυτικός, -ή ,-ό
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comunicación, la   επικοινωνία, ανακοίνωση
conocer    γνωρίζω
contador, el    λογιστής, μετρητής
contaminación, la   μόλυνση, ρύπανση
contenido, el   περιεχόμενο
continuación, la   συνέχεια
corazón, el    καρδιά
corrupción, la   διαφθορά
cotilleo, el    κουτσομπολιό
dato, el    στοιχείο, δεδομένο
debate, el    δημόσια συζήτηση, διαφωνία
decepción, la   απογοήτευση
delfín, el    δελφίνι
descubierto/a   ακάλυπτος, -η, -ο, ανοιχτός, -ή, -ό, 
    ξεσκέπαστος, -η, -ο
descubrimiento, el  ανακάλυψη
desempleo, el   ανεργία
desierto, el    έρημος
despedirse    αποχαιρετώ, λέω αντίο
dios     Θεός
directo/a    ευθύς, -εια, - ύ, άμεσος, -η,-ο, απευθείας
disminuir    ελαττώνω, μειώνω, πέφτω
documental, el   ντοκιμαντέρ
dominical    κυριακάτικος, -η, -ο
elefante, el    ελέφαντας
emisora, la    ραδιοφωνικός σταθμός
enfadarse    θυμώνω, εκνευρίζομαι
enhorabuena, la   συγχαρητήρια 
enterado/a    ενήμερος, -η, -ο, ειδήμων
entierro, el    κηδεία, ταφή, τάφος
envidioso/a    ζηλόφθονος, -η,-ο, φθονερός, -ή, -ό
esperanza, la   ελπίδα, προσδοκία
esperar    ελπίζω, περιμένω
estadio, el    στάδιο, γήπεδο
estrenar    εγκαινιάζω, κάνω πρεμιέρα, προβάλλομαι 
    σε πρώτη προβολή, φορώ για πρώτη φορά
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examinar    εξετάζω
éxito, el    επιτυχία
extraño/a    παράξενος, -η,-ο,αλλόκοτος,-η,-ο
felicidad, la    ευτυχία
hallazgo, el    εύρεση, ανακάλυψη, εύρημα
horóscopo, el   ωροσκόπιο, ζώδιο
huelga, la    απεργία
humano, el    άνθρωπος
hundido/a    βυθισμένος, -η, -ο, βαθουλωμένος, -η,-ο, 
    αποθαρρυμένος, -η,-ο
idiota     ηλίθιος
ilusión, la    ενθουσιασμός, προσμονή, ψευδαίσθηση
impaciencia, la   ανυπομονησία
impacto, el    πρόσκρουση, αντίκτυπος, επίπτωση
inevitable    αναπόφευκτος, -η, -ο
inexistente    ανύπαρκτος, -η, -ο
injusticia, la    αδικία
interés, el    ενδιαφέρον, συμφέρον, τόκος
internet    ιντερνέτ, διαδίκτυο
interponerse   παρεμβαίνω, μεσολαβώ, επεμβαίνω
juerga, la    γλέντι
jungla, la    ζούγκλα
juventud, la    νεολαία, νεότητα, νιάτα
labio, el    χείλος, χείλι
lanza, la    δόρυ, λόγχη
llover     βρέχει
local, el    κατάστημα
lotería, la    λοταρία, λαχείο, λόττο
maquillaje, el   μακιγιάζ
marcha, la    πορεία, πρόοδος, αναχώρηση
mascota, la    κατοικίδιο ζώο, μασκότ
meteorito, el   μετεωρίτης
miedo, el    φόβος
monotonía, la   μονοτονία
morirse    πεθαίνω
muerte, la    θάνατος
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mundo, el    κόσμος
nadie     κανείς, καμιά
nivel, el    επίπεδο, στάθμη, ύψος
obra, la    έργο, δημιουργία, κατασκευή
oyente, el    ακροατής 
paraíso, el    παράδεισος
piedra, la    πέτρα
pintarse    βάφομαι, μακιγιάρομαι
pirámide, la    πυραμίδα
placer, el    ευχαρίστηση, απόλαυση
poema, el    ποίημα
positivo/a    θετικός, -ή,-ό
prensa, la    τύπος, πρέσα
preocupación, la   ανησυχία, έγνοια
preocupante   ανησυχητικός, -ή, -ό
presentador/-a, el/la  παρουσιαστής, παρουσιάστρια
presidente/a, el/la  πρόεδρος
presupuesto, el   προϋπολογισμός
programa, el   πρόγραμμα, εκπομπή
programación, la   προγραμματισμός
publicidad, la   διαφήμιση
puesto, el    θέση, πόστο
recibir    δέχομαι, παραλαμβάνω, λαμβάνω,υποδέχομαι
reciente    πρόσφατος,-η, -ο
recientemente   πρόσφατα, προσφάτως
repaso, el    επανάληψη, αναθεώρηση
reportaje, el   ρεπορτάζ
resignación, la   παραίτηση, υποταγή, καρτερία
romántico/a   ρομαντικός, -ή, -ό
romper    σπάζω, ραγίζω, σχίζω, διακόπτω
rosa     τριαντάφυλλο, ρόδο, ροζ
roto/a    σπασμένος, -η, -ο, χαλασμένος, -η, -ο
rumor, el    φήμη, διάδοση, ψίθυρος
satisfacción, la   ικανοποίηση, εκπλήρωση
sede, la    έδρα
sensacionalista  οπαδός του εντυπωσιασμού  
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sentarse    κάθομαι
sentimiento, el   συναίσθημα
serie, la    σειρά
soltarse    λύνομαι, ξεφεύγω, ελευθερώνομαι
sonreír    χαμογελώ
submarinismo, el   υποβρύχια κατάδυση 
sucio/a    βρώμικος, -η, -ο
sueldo, el    μισθός
suplemento, el   συμπλήρωμα, ένθετο
suspender    αποτυγχάνω, κόβομαι σε εξετάσεις, 
    αναβάλλω 
tecnología, la   τεχνολογία
tierra, la    γη, έδαφος, μέρη
tintorería, la   βαφείο, καθαριστήριο 
titular, el    κύριος τίτλος εφημερίδας
torrente, el    χείμαρρος
transportista, el   μεταφορέας
tristeza, la    λύπη, θλίψη
universal    παγκόσμιος, -α,-ο
vacuna, la    εμβόλιο
verdad, la    αλήθεια
víctima, la    θύμα
volver    γυρίζω, επιστρέφω
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Expresiones

¿Qué ha pasado? 
Τι έχει συμβεί;

Ha llegado tarde. 
Έχει φτάσει αργά.

Me ha tocado la lotería. 
Μου έπεσε το λαχείο.

¡Qué suerte, tienes! 
Τι τύχη έχεις!

¡Qué pena! 
Τι κρίμα!

¡Qué me dices! 
Τι μου λες!





Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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acordarse    θυμάμαι
alfombra, la    χαλί
alojado/a    φιλοξενούμενος, -η, -ο  
amenizar    ψυχαγωγώ, διασκεδάζω
amor, el    αγάπη, έρωτας
andar    περπατώ, βαδίζω
anoche    χτες βράδυ
apagado/a    σβηστός, -ή, -ο, σβησμένος,-η,-ο
aparato, el    συσκευή, όργανο
asistir    βοηθώ, φροντίζω, παρίσταμαι, 
    παρακολουθώ
aula, el    αίθουσα
autorretrato, el   αυτοπροσωπογραφία
bingo, el    μπίγκο
cajón, el    συρτάρι, κουτί
cárcel, la    φυλακή
charla, la    κουβέντα, συζήτηση, ομιλία
chicle, el    τσίχλα, μαστίχα
cima, la    κορυφή, απόγειο
comisario/a, el/la   αρχιφύλακας, επίτροπος
conferencia, la   διάλεξη, διάσκεψη 
cráter, el    κρατήρας
deprisa    γρήγορα
desastre, el    καταστροφή, συμφορά, μπελάς
enchufe, el    πρίζα, βύσμα, μέσο
enfadado/a    θυμωμένος, -η, -ο
estación, la    σταθμός, εποχή
excusa, la    δικαιολογία
experto/a, el/la   εμπειρογνώμων, ειδήμων  
extrañar    βρίσκω παράξενο, παραξενεύω, 
    εκπλήσσω, μου λείπει
florero, el    βάζο, ανθοδοχείο 
fragmento, el   απόσπασμα, τεμάχιο, κομμάτι
ganas, las    όρεξη, πόθος, επιθυμία
historia, la    ιστορία
impresora, la   εκτυπωτής
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inalámbrico/a   ασύρματος, -η, -ο
incómodo/a   άβολος, που προκαλεί αμηχανία
inspiración, la   έμπνευση
integrar    αποτελώ, συγκροτώ, σχηματίζω, εντάσσω
intercontinental   διηπειρωτικός, -ή, -ό
mascar    μασώ
mentira, la    ψέμα
minuto, el    λεπτό
mobiliario, el   επίπλωση, έπιπλα
mono, el    πίθηκος, μαϊμού
océano, el    ωκεανός
persistencia, la   επιμονή, εμμονή
polvo, el    σκόνη
portátil, el    φορητός υπολογιστής
queja, la    παράπονο, διαμαρτυρία
ratón, el    ποντικός, ποντίκι
recuperación, la   ανάκτηση, αναπλήρωση, ανάρρωση
reflejar    αντανακλώ, αντικατοπτρίζω 
regresar    επιστρέφω, γυρίζω
regreso, el    επιστροφή
robo, el    κλοπή, ληστεία
sello, el    γραμματόσημο, σφραγίδα
seminario, el   σεμινάριο
sillón, el    πολυθρόνα
sobremesa, la   χρόνος μετά το φαγητό πριν
    σηκωθούμε από το τραπέζι, 
    κάλυμμα τραπεζιού
soleado/a    ηλιόλουστος, -η, -ο, ευήλιος, -α-ο
sospecha, la   υποψία
sospechoso/a   ύποπτος, -η, -ο
suciedad, la    βρωμιά
tráfico, el    κίνηση (κυκλοφοριακή), εμπόριο (παράνομο)
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Expresiones

¿Qué pasó ayer? Esperé tu llamada. 
Τι συνέβη χτες; Περίμενα τηλεφώνημά σου.

Salí tarde del trabajo y llegué a casa muy cansada. 
Έφυγα αργά από τη δουλειά και έφτασα στο σπίτι πολύ κουρασμένη.

El fin de semana pasado estuve en una fiesta. 
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν σε μια γιορτή.





Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.
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absoluto/a    απόλυτος, -η, -ο
adicional    επιπρόσθετος, -η, -ο, συμπληρωματικός, -ή, -ό
aéreo/a    αεροπορικός, -ή, -ό
aerolínea, la   αεροπορική εταιρεία
agüero, el    οιωνός, σημάδι
asiento, el    κάθισμα, θέση
asignado/a    καθορισμένος, -η, -ο
aterrizar    προσγειώνομαι
atractivo/a    ελκυστικός, -ή, -ό
barco, el    πλοίο, καράβι
baúl, el    μπαούλο, σεντούκι
bilingüe    δίγλωσσος, -η, -ο
brújula, la    πυξίδα
calidad, la    ποιότητα
circunstancia, la   περίσταση, συνθήκη, προϋπόθεση 
comparación, la   σύγκριση, παρομοίωση
despegar    απογειώνομαι, ξεκολλώ
eléctrico/a    ηλεκτρικός, -ή, -ό
embarque, el   επιβίβαση, φόρτωση
ensueño, el    όνειρο
equipaje, el    αποσκευές
estirar    τεντώνω
estructura, la   δομή, διάρθρωση, πλαίσιο
exactamente   ακριβώς
exceso, el    υπερβολή, υπέρβαση, κατάχρηση
explorar    εξερευνώ, ερευνώ, διερευνώ
facturación, la   τιμολόγηση, έκδοση τιμολογίου
    παράδοση αποσκευών
facturar    τιμολογώ, τσεκάρω (κάνω τσεκ ιν)
fallar     αστοχώ αποτυγχάνω, λαθεύω, απογοητεύω
guardería, la   φύλαξη, παιδικός σταθμός
identidad, la   ταυτότητα
ilustración, la   εικονογράφηση, απεικόνιση
inferioridad, la   κατωτερότητα
maleta, la    βαλίτσα
maletín, el    βαλιτσάκι, χαρτοφύλακας
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malnutrición, la   υποσιτισμός, κακή διατροφή
manuscrito/a   χειρόγραφος, -η,-ο
marinero/a    ναυτικός
mostrador, el   πάγκος, μπαρ, γκισέ
oferta, la    προσφορά
orientarse    προσανατολίζομαι
originalmente   αρχικά, εξαρχής, πρωτότυπα
pasajero/a, el/la   ταξιδιώτης, ταξιδιώτισσα, επιβάτης
pensión, la    σύνταξη, πανσιόν
pertenecer    ανήκω
precisamente   ακριβώς
predominar    κυριαρχώ, δεσπόζω, επικρατώ
retraso, el    καθυστέρηση
saludable    υγιής,-ής, -ές, υγιεινός, -ή, -ό
seguridad, la   σιγουριά, βεβαιότητα, ασφάλεια
singularidad, la   μοναδικότητα, ιδιομορφία, 
    αποκλειστικότητα
tarea, la    εργασία, καθήκον
tormenta, la   καταιγίδα, θύελλα
tranvía, el    τραμ, τροχιόδρομος
tripulación, la   πλήρωμα
venta, la    πώληση
ventanilla, la   παράθυρο, γκισέ
ventilación, la   εξαερισμός
viajero/a, el/la   ταξιδιώτης, ταξιδιώτισσα
vitamina, la    βιταμίνη
volar     πετώ, σπεύδω, περνώ γρήγορα
vuelo, el    πτήση
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Expresiones

Cuando era pequeño, iba a un colegio cerca de casa.
Όταν ήμουν μικρός, πήγαινα σε ένα σχολείο κοντά στο σπίτι.

¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Jugaba al fútbol.
Με τι έπαιζες όταν ήσουν μικρός; Έπαιζα ποδόσφαιρο.

¿Tienen equipaje para facturar? 
Έχετε αποσκευές για παράδοση;

Sí, una maleta. 
Ναι, μια βαλίτσα.

¿Qué tipo de billete quiere: turista o primera clase?
Τι είδους εισιτήριο θέλετε; Οικονομική ή πρώτη θέση ;

¿Qué tiempo hace hoy? Hace calor pero está nublado.
Τι καιρό έχει σήμερα; Έχει ζέστη, αλλά έχει συννεφιά.


