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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



9

LÉXICO | UNIDAD 2 vente 1

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
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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.


