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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.


