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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



4

LÉXICO | UNIDAD 8 vente 1

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;


