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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.


