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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.


