Eíüôçôá
Ëåîéëüãéï1

Ελληνο-Αγγλικό Λεξιλόγιο / Greek-English Vocabulary
Α
αγαθό, το (τα αγαθά) product
άγαλμα, το (τα αγάλματα) statue
αγγείο, το (τα αγγεία) ceramic vase
αγγλικά, τα / αγγλική γλώσσα, η
English language
άγιος-αγία-άγιο saint
αγορά, η (οι αγορές) market
αγοράζω (-ομαι) buy
αγοραστής, ο (οι αγοραστές) buyer
άγριος-άγρια-άγριο wild
αγωγή, η education
αγώνας, ο (οι αγώνες) game, struggle
αγωνίζομαι struggle, fight
αδειάζω (-ομαι) empty
αεροδρόμιο, το (τα αεροδρόμια) airport
αεροπλάνο, το (τα αεροπλάνα) airplane
αετός, ο (οι αετοί) hawk, kite
αθλητής, ο (οι αθλητές) athlete
αθλητικός-αθλητική-αθλητικό athletic
αίθουσα, η (οι αίθουσες) room
αίθριος (καιρός) fair, clear, fine (weather)
αιώνας, ο (οι αιώνες) century
ακοντισμός, ο javelin
ακριβός-ακριβή-ακριβό expensive
ακριβώς precisely, exactly
άκρο, το (τα άκρα) edge
αλάτι, το salt
αλεύρι, το flour
αλήθεια, η (οι αλήθειες) truth
αλλά but
αλλαγή, η (οι αλλαγές) change
αλλάζω change
άλμα, το (high) jump
αλμυρός-αλμυρή-αλμυρό salty
άλογο, το (τα άλογα) horse
αμέσως immediately
αμπελόφυλλο, το wine leaf
αν if
αναζητάω/-ώ inquire, seek
ανακαλύπτω discover
ανακατεύω mix, stir
ανακοινώνω announce
ανακοίνωση, η (οι ανακοινώσεις) announcement
ανάμεσα between, among
αναμονή, η waiting
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ανατολή, η east, sunrise
ανατολικά east
αναχωρώ depart, take off, leave, check out
ανάβω turn on, set fire
ανεβαίνω go up, climb
ανήκω belong
ανοίγω open, turn on
άνοιξη, η spring
αντηλιακό, το sun proof cream
αντικείμενο, το (τα αντικείμενα) object
αντιμετωπίζω (-ομαι) face
αντίστοιχος-αντίστοιχη-αντίστοιχο respective
αντιστοιχίζω match
άνω up
αξίζει it is worth
αξιοθέατα, τα sights
απαγορεύεται it is forbidden
απαραίτητος-η-α necessary
αποκτώ obtain, get
απλός-απλή-απλό simple
από from, by
απόγευμα, το (τα απογεύματα) afternoon
απογραφή, η census, inventory
αποδυτήρια, τα changing, locker room
απομακρύνω (-ομαι) take, keep, get away
αποτέλεσμα, το (τα αποτελέσματα) result
απόφαση, η (οι αποφάσεις) decision
αποφασίζω (-ομαι) decide
απόψε tonight
αρακάς, ο peas
αργά slowly, late
(μου) αρέσει I like
αρκούδα, η (οι αρκούδες) bear
αρτοποιείο, το bakery
αρχαιολογικός-ή-ό archaeological
αρχαιολόγος, ο / η archaeologist
αρχίζω start, begin
αρχιτέκτονας, ο / η architect
άρωμα, το (τα αρώματα) perfume
ας let’s
ασημένιος-ασημένια-ασημένιο silver
άστρο, το (τα άστρα) star
άσχετος-άσχετη-άσχετο irrelevant
άτομο, το individual
αυτοκίνητο, το (τα αυτοκίνητα) car
αφήγηση, η (οι αφηγήσεις) narration
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αφήνω (-ομαι) leave, let
άφιξη, η (οι αφίξεις) arrival
αφού since, because
αχινός, ο (οι αχινοί) sea urchin
Β
βαθμός, ο (οι βαθμοί) grade
βαλίτσα, η (οι βαλίτσες) suitcase
βαμβακερός-ή-ό cotton
βασικός-βασική-βασικό basic
βατραχοπέδιλα, τα flipper
βγαίνω go, get, come out
βιαστικά hastily
βιβλιοθήκη, η library
βοηθάω/-ώ (-ούμαι) help
βοήθεια, η help
βόλτα, η (οι βόλτες) walk, stroll
βόρεια north
βουλευτής, ο η (οι βουλευτές) deputy member
Βουλή, η Parliament
βουνό, το (τα βουνά) mountain
βούτυρο, το butter
βραβείο, το (τα βραβεία) prize
βραδιά, η evening
βράχος, ο (οι βράχοι-τα βράχια) rock
βωμός, ο (οι βωμοί) alter
Γ
γάιδαρος, ο donkey
γάλα, το (τα γάλατα) milk
γάντι, το (τα γάντια) gloves
γαρίδα, η (οι γαρίδες) shrimp
γεμάτος-γεμάτη-γεμάτο full
γεμίζω fill in
γενικά generally
γενναίος-γενναία-γενναίο brave
γερός-γερή-γερό strong, healthy
γεωργός, ο farmer
γη, η earth, land
για for
γίγαντας, ο (οι γίγαντες) giant
γλυπτό, το (τα γλυπτά) sculpture
γραμμένος-η-ο written
γραπτός-γραπτή-γραπτό written
γυαλιά, τα glasses
γυμνάζω (-ομαι) work out
γυρίζω come back, (re)turn
γύρω around

Δ
δάσος, το (τα δάση) forest, wood
δελφίνι, το (τα δελφίνια) dolphin
δεν not
δερμάτινος-η-ο leather
δεύτερος-δεύτερη-δεύτερο second
δηλαδή that is
δημοκρατία, η democracy
δήμος, ο (οι δήμοι) municipality
διαδρομή, η (οι διαδρομές) route
διάθεση, η (οι διαθέσεις) intention, mood
διαίρεση, η (οι διαιρέσεις) division
διακοπές, οι holidays, vacation
διαμονή, η stay
διαρκώ last
διασκεδάζω enjoy
διατροφή, η alimentation, nutrition, alimony
διαφορά, η (οι διαφορές) difference
διευθυντής, ο (οι διευθυντές) director
δικαίωμα, το (τα δικαιώματα) right
διορθώνω (-ομαι) correct
δίπλα by, next to
δισκοβολία, η the disc throwing
δοκιμάζω (-ομαι) try
δουλειά, η (οι δουλειές) work, job
δούλος, ο (οι δούλοι) slave
δρομολόγιο, το course, schedule, timetable
δύση, η west
δυστυχώς unfortunately
δυτικά west
δωμάτιο, το (τα δωμάτια) room
δωρίζω (-ομαι) donate, give a gift
Ε
εγκυκλοπαίδεια, η encyclopedia
εδώ here
εθνικός-εθνική-εθνικό national
είδος, το (τα είδη) kind, species
είδηση, η (οι ειδήσεις) news
ειδοποίηση, η (οι ειδοποιήσεις) notification
εικόνα, η (οι εικόνες) picture
ειρήνη, η peace
εισιτήριο, το (τα εισιτήρια) ticket
είσοδος, η entrance
εκδρομή, η excursion
εκεί there
εκείνος-εκείνη-εκείνο that
έκταση, η amplitude
εκτός except, out
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ελαιόλαδο, το olive oil
ελάφι, το (τα ελάφια) deer
ελεύθερος-ελεύθερη-ελεύθερο free, single
ελιά, η (οι ελιές) olive tree
Ελλάδα, η Greece
έλληνας, ο / ελληνίδα, η Greek
έμπορος, ο / η seller, merchant
ένας-μία-ένα one, a
ενδιαφέρομαι I am interested in
ενθουσιασμός, ο enthusiasm
εννοώ (-ούμαι) mean
ενώ but, meanwhile, while
ενώνω (-ομαι) unite
ένωση, η (οι ενώσεις) union
εξέταση, η (οι εξετάσεις) exam, examination
επανάσταση, η (οι επαναστάσεις) revolution
επαναστάτης, -τρια revolutionist
επειδή because, since
έπειτα then
επιβάτης, ο / η passenger
επικίνδυνος-επικίνδυνη-επικίνδυνο dangerous
επικοινωνώ communicate
έπιπλα, τα furniture
επίσης also, as well
επισκέπτης, ο / η -τρια visitor
επισκέπτομαι visit
επιστροφή, η (οι επιστροφές) return
επιτρέπεται it is allowed
επιτροπή, η (οι επιτροπές) committee
επόμενος-επόμενη-επόμενο next
έργο, το (τα έργα) work, film
εργαλείο, το (τα εργαλεία) tool
έρευνα, η (οι έρευνες) (re)search
ερευνητής, ο / η (οι ερευνητές) researcher
έρημος, η desert
εστιατόριο, το (τα εστιατόρια) restaurant
ευγένεια, η politeness
εύκολα easily
Ευρώπη, η Europe
ευχαριστημένος-η-ο happy, pleased
ευχάριστος-ευχάριστη-ευχάριστο pleasant
εφημερίδα, η (οι εφημερίδες) newspaper
Ζ
ζαλίζω (-ομαι) distract, get dizzy
ζάχαρη, η sugar
ζέστη, η (οι ζέστες) heat
ζεστός-ζεστή-ζεστό hot
ζευγάρι, το (τα ζευγάρια) pair
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ζητάω/-ώ ask
ζυμαρικά, τα pastry food
ζωγραφίζω (-ομαι) paint
ζώδιο, το sign of zodiac
Η
ήδη already
ήλιος, ο sun
ήρωας, o -ηρωίδα, η hero
ήσυχα quietly
Θ
θάλασσα, η (οι θάλασσες) sea
θαυμάζω admire
θεά, η (οι θεές) goddess
θέα, η view
θεατής, ο / η (οι θεατές) spectator
θέατρο, το (τα θέατρα) theater
θεμέλιο, το (τα θεμέλια) foundation
θεός, ο (οι θεοί) god
θερμοκρασία, η temperature
θησαυρός, ο (οι θησαυροί) thesaurus
θρησκεία, η (οι θρησκείες) religion
I
ιδέα, η (οι ιδέες) idea
ιδιωτικός-ιδιωτική-ιδιωτικό private
ίδρυμα, το (τα ιδρύματα) institution
ιερός-ιερή-ιερό sacred
ίσος-ίση-ίσο equal, even
ισόγειο, το ground floor
ιστιοσανίδα, η wind surfing
ιχθυοπωλείο, το fish market
Κ
καβούρι, το (τα καβούρια) crab
κάγκελο, το (τα κάγκελα) rail, balustrad
καθαρός-καθαρή-καθαρό clean
καθόλου at all
καιρός, ο weather
κακός-κακή-κακό bad
καλά well
καλαμαράκι, το (τα καλαμαράκια) calamari
καλοκαίρι, το (τα καλοκαίρια) summer
κάλτσα, η (οι κάλτσες) sock, stocking
καλύτερος-η-ο better
κανείς / κανένας-καμία / καμιά-κανένα none
καπέλο, το (τα καπέλα) hat
κάποτε some day
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κάπου some place
κάπως somehow
καράβι, το (τα καράβια) boat, ship
καρδιά, η (οι καρδιές) heart
καρέκλα, η (οι καρέκλες) chair
καρότο, το (τα καρότα) carrot
κασέρι, το Greek cheese
κασκόλ, το (τα κασκόλ) scarf
κατά against, according tο
καταλαβαίνω understand
κατάλληλος-κατάλληλη-κατάλληλο appropriate
κατάλογος, ο (οι κατάλογοι) list
κατανάλωση, η consumption
καταπληκτικός-ή-ό amazing, marvelous, astonishing
κατασκευάζω (-ομαι) make
κατεβαίνω go, come, get down
κάτι something
κατοικώ live
κατσίκι, το (τα κατσίκια) goat
κάτω down
καφές, ο (οι καφέδες) coffee
κείμενο, το (τα κείμενα) text
κέντρο, το (τα κέντρα) center
κεφαλαίο, το capital (letter)
κεφάλι, το (τα κεφάλια) head
κεφαλοτύρι, το Greek cheese
κεφτές, ο (οι κεφτέδες) meatball
κιλό, το (τα κιλά) kilo
κιμάς, ο minced meat
κινητός-κινητή-κινητό mobile (phone)
κίτρινος-κίτρινη-κίτρινο yellow
κλειστός-κλειστή-κλειστό closed
κολοκύθι, το (τα κολοκύθια) zucchini, pumpkin
κολυμπάω/-ώ swim
κομμάτι, το (τα κομμάτια) piece, bit
κομμένος-κομμένη-κομμένο cut
κοντός-κοντή-κοντό short
κοντινός-κοντινή-κοντινό nearby
κοπέλα, η (οι κοπέλες) girl
κόρη, η (οι κόρες) daughter
κορυφή, η (οι κορυφές) top, peak
κόσμημα, το (τα κοσμήματα) jewelry
κοστούμι, το (τα κοστούμια) suit
κοτόπουλο, το (τα κοτόπουλα) chicken
κουζίνα, η (οι κουζίνες) kitchen
κουλουράκια, τα cookies
κούπα, η (οι κούπες) cup
κουράγιο, το courage
κουράζω (-ομαι) tire

κουρασμένος-η-ο tired
κουταλάκι, το (τα κουταλάκια) spoon
κράτος, το (τα κράτη) state
κρέας, το (τα κρέατα) meat
κρέμα, η (οι κρέμες) cream
κρεοπωλείο, το (τα κρεοπωλεία) butcher shop
Κρήτη, η Crete
κροκόδειλος, ο crocodile
κρύβω (-ομαι) hide
κρυμμένος-κρυμμένη-κρυμμένο hidden
κρύο, το cold
κτηνοτρόφος, ο / η farmer
κτίριο, το (τα κτίρια) building
κυλάω/-ώ roll
Κύπρος, η Cyprus
κυριότερος-η-ο main
κυρίως merely
Λ
λάδι, το oil
λαϊκός-λαϊκή-λαϊκό popular
λαιμός, ο neck, throat
λαχανικά, τα vegetable
λάχανο, το cabbage
λείπω be absent
λειτουργώ function
λεπτό, το (τα λεπτά) minute
λεπτομέρεια, η (οι λεπτομέρειες) detail
λεφτά, τα money
λεωφορείο, το (τα λεωφορεία) bus
λιγότερος-η-ο less
λιοντάρι, το (τα λιοντάρια) lion
λίτρο, το (τα λίτρα) litre
λιωμένος-η-ο melted
λόγος, ο speech, reason
λουκάνικο, το (τα λουκάνικα) hot dog
λουτρό, το bathroom
λύνω (-ομαι) solve
λύκος, ο (οι λύκοι) wolf
Μ
μαγειρεύω (-ομαι) cook
μαγιό, το (τα μαγιό) swimming suit
μαζεύω (-ομαι) collect, gather
μαζί together
μακριά away
μάλιστα yes, indeed
μάλλινος-η-ο wool
μάλλον rather
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μαλώνω fight
μανάβικο, το vegetable shop
μανιτάρι, το (τα μανιτάρια) mushroom
μαντείο, το oracle
μαριδάκι, το small fish
μάρμαρο, το (τα μάρμαρα) marble
μαρούλι, το (τα μαρούλια) lettuce
μάτι, το (τα μάτια) eye
μαύρος-μαύρη-μαύρο black
μεγαλύτερος-η-ο bigger, older
μεγαλώνω get older, raise
μελιτζάνα, η (οι μελιτζάνες) eggplant
μέλλον, το future
μέρος, το (τα μέρη) part
μερίδα, η (οι μερίδες) proportion, share
μερικός-μερική-μερικό some
μέση, η middle, waist
μεσημέρι, το (τα μεσημέρια) noon
μεσημεριανό,το lunch
μετανιώνω resent
μεταξύ among
μεταξωτός-ή-ό silk
μετάφραση, η (οι μεταφράσεις) translation
μέτρο, το meter
μετρό underground (train), tube
μέχρι to, till, until
μήκος, το length
μήλο, το (τα μήλα) apple
μήπως by any chance
μηχανή, η (οι μηχανές) machine
μικρότερος-η-ο smaller
μισός-μισή-μισό half
μόδα, η fashion
μοιάζω be similar, take after
μοναδικός-ή-ό unique
μοναστήρι, το monastery
μόνιμος-η-ο permanent
μόνο only
μοντέρνος-α-ο fashionable
μοσχάρι, το veal. beef
μουσακάς, ο Greek food
μουσείο, το (τα μουσεία) museum
μπαίνω enter, come in
μπάνιο, το (τα μπάνια) bathroom, swimming
μπισκότο, το (τα μπισκότα) cookies
μπιφτέκι, το (τα μπιφτέκια) burger
μπλέκω (-ομαι) confuse, get into trouble
μπλούζα, η (οι μπλούζες) sweater, t-shirt
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μπότα, η (οι μπότες) boot
μπουκάλι, το (τα μπουκάλια) bottle
μπουφάν, το (τα μπουφάν) overcoat
μπριζόλα, η (οι μπριζόλες) steak
μυαλό, το (τα μυαλά) brain, mind
μύθος, ο (οι μύθοι) mythology
μυρωδιά, η (οι μυρωδιές) scent
μύτη, η (οι μύτες) nose
Ν
ναός, ο (οι ναοί) temple, church
νερό, το (τα νερά) water
νίκη, η (οι νίκες) victory
νικάω/-ώ win
νόμισμα, το coin, currency
νόμος, ο (οι νόμοι) law
νομός, ο (οι νομοί) district, county
νότια south
ντολμαδάκια, τα / οι ντολμάδες Greek food
ντομάτα, η (οι ντομάτες) tomato
ντουλάπι, το (τα ντουλάπια) cupboard
νύχτα, η (οι νύχτες) night
vωπός-νωπή-νωπό fresh, damp
νωρίς early
νωρίτερα earlier
Ξ
ξεκινάω/-ώ start, set off
ξεκουράζω (-ομαι) relax
ξεναγός, ο / η (oι ξεναγοί) guide
ξενάγηση, η (οι ξεναγήσεις) sight seeing
ξενοδοχείο, το (τα ξενοδοχεία) hotel
ξεχνάω/-ώ (-ιέμαι) forget
ξεχασμένος-η-ο forgotten
ξυπνάω/-ώ be awake, get up
ξύπνιος-ξύπνια-ξύπνιο awake
Ο
οδηγός, ο / η (οι οδηγοί) driver
οδηγώ drive
οδικώς by car
ολόκληρος -η-ο whole
οπωροπωλείο, το fruit shop
όπως like
όργανο, το (τα όργανα) instrument
οργανώνω (-ομαι) organize
ορθόδοξος-η-ο orthodox
όσος-όση-όσο as much as
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όσπρια, τα pulses
όστρακο, το potsherd, shell
όταν when
ούτε...ούτε neither …nor
Π
πάγκος, ο (οι πάγκοι) stall
παγωτό, το (τα παγωτά) ice-cream
παλάτι, το (τα παλάτια) court-palace
πάλη, η struggle, wrestling
πάλι again
παλιός-παλιά-παλιό old
πανέμορφος-η-ο beautiful
πάντα always
παντελόνι, το (τα παντελόνια) trousers
παντοπωλείο, το supermarket
πάντως anyway
παπούτσι, το (τα παπούτσια) shoe
παρά although, despite, contrary
παράδοση, η (οι παραδόσεις) tradition
παρακαλώ please
παρακάτω below
παραλία, η (οι παραλίες) sea side
παράξενος-η-ο strange, peculiar
παραπάνω previous
παρέα, η (οι παρέες) company
παρόμοιος-παρόμοια-παρόμοιο similar
πατάτα, η (οι πατάτες) potato
πατρίδα, η (οι πατρίδες) home country
πάω go
πέδιλο, το (τα πέδιλα) sandal, light shoe
πεινάω be hungry
πείθω (-ομαι) convince
περιβάλλον, το environment
περιγραφή, η (οι περιγραφές) description
περιοχή, η (οι περιοχές) area
περιπέτεια, η (οι περιπέτειες) adventure
περίπου about
περίπτερο, το (τα περίπτερα) kiosk
περπατάω/-ώ walk
πετάω/-ώ throw away
πετσέτα, η (οι πετσέτες) napkin, towel
πεύκο, το (τα πεύκα) pine tree
πηγή, η (οι πηγές) spring
πια any longer, any more
πιάνω (-ομαι) catch
πιάτο, το (τα πιάτα) dish
πιλότος, ο / η (οι πιλότοι) pilot

πιο more
πιπέρι, το pepper
πιστεύω believe
πίτα, η (οι πίτες) pie
πλάι by
πλάκα, η (οι πλάκες) joke
πλατεία, η (οι πλατείες) square
πλάτη, η (οι πλάτες) back
πλάτος, το (τα πλάτη) width
πλένω (-ομαι) wash
πλέον anymore
πλευρά, η (οι πλευρές) side
πληθυσμός, ο population
πληρώνω (-ομαι) get paid
πλησιάζω approach
πλοίο, το (τα πλοία) ship
ποδήλατο, το (τα ποδήλατα) bicycle
πόλεμος, ο (οι πόλεμοι) war
πολιτεία, η (οι πολιτείες) city
πολίτης, ο / η (οι πολίτες) citizen
πολίτευμα, το regime
πολιτική, η politics
πολύχρωμος-η-ο colorful
πόρτα, η (οι πόρτες) door
πορτοκάλι, το (τα πορτοκάλια) orange
ποτέ never
πότε when
που whoever, that
πού where
πουκάμισο, το (τα πουκάμισα) shirt
πουλάω/-ώ sell
πουλερικά, τα chicken
πουλί, το (τα πουλιά) bird
πουλόβερ, το (τα πουλόβερ) sweater
πράγμα, το (τα πράγματα) thing
πραγματικότητα, η reality
πράσινος-πράσινη-πράσινο green
πρέσβης, ο / η ambassador
πριν previously, ago, before
πρόβατο, το (τα πρόβατα) sheep
προβλέπω foresee
πρόβλημα, το (τα προβλήματα) problem
πρόγραμμα, το (τα προγράμματα) program
πρόεδρος, ο / η president
προέλευση, η origin
προηγούμενος-η-ο previous
προλαβαίνω have time to, make it
προς towards
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προσγειώνω (-ομαι) land
προσεκτικά carefully
προσέχω take care of
προσεύχομαι pray
προσθέτω add
πρόσκληση, η (οι προσκλήσεις) invitation
προσοχή, η attention
προστατεύω (-ομαι) protect
προσφέρω (-ομαι) offer
προτείνω (-ομαι) propose, suggest
πρωθυπουργός, ο / η prime minister
πρωινό, το breakfast, morning
πρώτα initially
πτήση, η (οι πτήσεις) flight
πως that
πώς how
Ρ
ρολόι, το (τα ρολόγια) watch
ρύζι, το rice
Σ
σακίδιο, το (τα σακίδια) back-pack, tucksack
σακούλα, η (οι σακούλες) bag
σαν like
σαρδέλα, η (οι σαρδέλες) sardine
σε to
σελίδα, η (οι σελίδες) page
σεντόνι, το (τα σεντόνια) sheet
σηκώνω (-ομαι) raise, get up
σημείο, τα (τα σημεία) point
σημείωμα, το (τα σημειώματα) note
σημείωση, η (οι σημειώσεις) notes
σιγά slowly
σκάλα, η (οι σκάλες) stairs
σκέφτομαι think
σκηνή, η stage
σκιά, η (οι σκιές) shade, shadow
σκίτσο, το (τα σκίτσα) drawing
σκοινί, το (τα σκοινιά) rope
σολομός, ο salmon
σουβλάκι, το (τα σουβλάκια) Greek food
σούπα, η (οι σούπες) soup
σπά(ζ)ω break
σπαθί, το (τα σπαθιά) sword
σπανάκι, το spinach
σπάνια rarely
στάδιο, το stadium
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σταματάω/-ώ stop
στάση, η (οι στάσεις) stop, station
στέλνω (-ομαι) send
στεφάνι, το (τα στεφάνια) wreath
στήλη, η (οι στήλες) column
στοιχείο, το (τα στοιχεία) element, clue
συγκεντρώνω (-ομαι) collect, gather
συγκοινωνία, η (οι συγκοινωνίες) transportation
συγκρίνω (-ομαι) compare
συζητάω/-ώ talk, discuss
συλλογή, η (οι συλλογές) collection
σύμφωνα according
συμφωνώ agree
συναντάω/-ώ meet
συνέχεια / συνεχώς continuously
συνήθεια, η (οι συνήθειες) habit
συνηθίζω get accustomed
συνήθως usually
σύνθετος-σύνθετη-σύνθετο composite
συνολικός-συνολική-συνολικό whole
σύνολο, το (τα σύνολα) set
συστατικά, τα ingredients
σύστημα, το (τα συστήματα) system
σχεδιάζω (-ομαι) draw
σχεδόν almost, nearly, about
σχετικά in relation to
σχήμα, το (τα σχήματα) pattern
σώμα, το (τα σώματα) body
Τ
ταψί, το (τα ταψιά) pan
τείχος, το (τα τείχη) wall
τέλεια perfectly
τελικά finally
τέτοιος-τέτοια-τέτοιο such
τέχνη, η (οι τέχνες) art
τζατζίκι, το Greek food
τηγανητός-τηγανητή-τηγανητό fried
τιμή, η (οι τιμές) price
τιμώ honor
τίποτε nothing
τίτλος, ο (οι τίτλοι) title
τοίχος, ο (οι τοίχοι) wall
τόνος, ο (οι τόνοι) stress, tuna fish
τόσος-τόση-τόσο as much as, so, as
τότε then
τραπέζι, το (τα τραπέζια) table
τρέλα, η insanity
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τρένο,το (τα τρένα) train
τρέχω run
τρίγωνο, το (τα τρίγωνα) triangle
τρόλεϊ, το (τα τρόλεϊ) trοlley-bus
τρόφιμα, τα food
τροχός, ο (οι τροχοί) wheel
τρώ(γ)ω eat
τσάι, το tea
τσιπούρα, η (οι τσιπούρες) blue fish
τσίχλα, η (οι τσίχλες) gum
τυρί, το (τα τυριά) cheese
τυρόπιτα, η (οι τυρόπιτες) cheese pie
τύχη, η luck
Υ
υπαίθριος-υπαίθρια-υπαίθριο open air
υπέροχος-υπέροχη-υπέροχο gorgeous
ύπνος, ο sleep
υπόσχομαι promise
υποτροφία, η (οι υποτροφίες) scholarship
υπουργείο, το (τα υπουργεία) ministry
υποχρεωτικός-ή-ό obligatory
ύστερα then
Φ
φαίνομαι seem
φακές, οι lentil
φαντάζομαι imagine
φάρος, ο (οι φάροι) light house
φασολάκια, τα green beans
φασόλια, τα beans
φέτα, η Greek cheese
φεύγω leave
φθάνω reach
φθινόπωρο, το autumn
φίδι, το (τα φίδια) snake
φιλοδώρημα, το tip
φιλοξενία, η hospitality
φιλοξενώ (-ούμαι) offer hospitality
φλιτζάνι, το (τα φλιτζάνια) cup
φοβάμαι be afraid
φόρεμα, το (τα φορέματα) dress
φορεσιά, η (οι φορεσιές) dress
φούρνος, ο (οι φούρνοι) oven
φούστα, η (οι φούστες) skirt
φράση, η (οι φράσεις) phrase
φρούτο, το (τα φρούτα) fruit
φτάνω reach

φτηνός- φτηνή- φτηνό cheap
φύλακας, ο / η guard
φυλή, η race
φύλλο, το (τα φύλλα) leaf
φυσικά naturally
φυτεύω plant
φωνάζω shout, scream
φωνή, η (οι φωνές) voice
Χ
χαλί, το (τα χαλιά) rug
χαμηλός-χαμηλή-χαμηλό low
χαμόγελο, το (τα χαμόγελα) smile
χάπι, το (τα χάπια) pill
χαρίζω (-ομαι) give a gift
χασάπικο, το butcher shop
χειμώνας, ο winter
χειρότερος-η-ο worse
χιόνι, το (τα χιόνια) snow
χοιρινός-χοιρινή-χοιρινό pork
χοντρός-χοντρή-χοντρό fat
χόρτα, τα vegetable
χορταίνω be full
χρήματα, τα money
χρόνος, ο time
χταπόδι, το (τα χταπόδια) octopus
χτένα, η (οι χτένες) comb
χτες yesterday
χτεσινός-χτεσινή-χτεσινό yesterday’s
χωρίς without
χώρος, ο (οι χώροι) space
χωράω/-ώ fit in
Ψ
ψάχνω (-ομαι) look for
ψαράς, ο (οι ψαράδες) fisherman
ψάρι, το (τα ψάρια) fish
ψηλά high
ψητός-ψητή-ψητό grilled
ψηφίζω (-ομαι) vote
ψήφος, η (οι ψήφοι) vote
ψίχουλο, το (τα ψίχουλα) bread crumbs
ψωμί, το bread
ψώνια, τα shopping
Ω
ώρα, η (οι ώρες) hour
ως until
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Αγγλο-Ελληνικό Λεξιλόγιο / English-Greek Vocabulary
A
about περίπου
according to σύμφωνα με
add προσθέτω
admire θαυμάζω
adventure περιπέτεια, η (οι περιπέτειες)
afternoon απόγευμα, το (τα απογεύματα)
again πάλι
against κατά
agree συμφωνώ
airplane αεροπλάνο, το (τα αεροπλάνα)
airport αεροδρόμιο, το (τα αεροδρόμια)
alimentation, nutrition, alimony διατροφή, η
(it is) allowed επιτρέπεται
almost, nearly, about σχεδόν
already ήδη
also, as well επίσης
alter βωμός, ο (οι βωμοί)
although, despite, contrary παρά
always πάντα
amazing, marvelous, astonishing καταπληκτικός-ή-ό
ambassador πρέσβης, ο / η (οι πρέσβεις)
among μεταξύ, ανάμεσα
amplitude έκταση, η
announce ανακοινώνω (-ομαι)
announcement ανακοίνωση, η (οι ανακοινώσεις)
any longer πια
anymore πλέον
anyway πάντως
apple μήλο, το (τα μήλα)
approach πλησιάζω
appropriate κατάλληλος-κατάλληλη-κατάλληλο
archaeological αρχαιολογικός-ή-ό
archaeologist αρχαιολόγος, ο / η (οι αρχαιολόγοι)
architect αρχιτέκτονας, ο / η (οι αρχιτέκτονες)
area περιοχή, η (οι περιοχές)
around γύρω
arrival άφιξη, η (οι αφίξεις)
art τέχνη, η (οι τέχνες)
ask ζητάω/-ώ
at all καθόλου
athlete αθλητής, ο (οι αθλητές)
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athletic αθλητικός-αθλητική-αθλητικό
attention προσοχή, η
autumn φθινόπωρο, το
awake ξύπνιος-ξύπνια-ξύπνιο
away μακριά
B
back πλάτη, η (οι πλάτες)
back-pack σακίδιο, το (τα σακίδια)
bad κακός-κακή-κακό
bag σακούλα, η (οι σακούλες)
bakery αρτοποιείο, το (τα αρτοποιεία)
φούρνος, ο (οι φούρνοι)
basic βασικός-βασική-βασικό
bathroom λουτρό, το
beans φασόλια, τα
bear αρκούδα, η (οι αρκούδες)
beautiful πανέμορφος-πανέμορφη-πανέμορφο
because, since επειδή
believe πιστεύω
belong ανήκω
below παρακάτω
better καλύτερος-η-ο
between, among ανάμεσα
bicycle ποδήλατο, το (τα ποδήλατα)
bigger, older μεγαλύτερος-η-ο
bird πουλί, το (τα πουλιά)
black μαύρος-μαύρη-μαύρο
blue fish τσιπούρα, η (οι τσιπούρες)
boat, ship καράβι, το (τα καράβια)
body σώμα, το (τα σώματα)
boot μπότα, η (οι μπότες)
bottle μπουκάλι, το (τα μπουκάλια)
brain, mind μυαλό, το (τα μυαλά)
brave γενναίος-γενναία-γενναίο
bread ψωμί, το
bread crumbs ψίχουλο, το (τα ψίχουλα)
break σπά(ζ)ω
breakfast πρωινό, το (τα πρωινά)
building κτίριο, το (τα κτίρια)
burger μπιφτέκι, το (τα μπιφτέκια)
bus λεωφορείο, το (τα λεωφορεία)

Ëåîéëüãéï
but αλλά
but, meanwhile, while ενώ
butcher shop κρεοπωλείο, το (τα κρεοπωλεία)
χασάπικο, το (τα χασάπικα)
butter βούτυρο, το
buy αγοράζω (-ομαι)
buyer αγοραστής, ο (οι αγοραστές)
by πλάι
by, next to δίπλα
C
cabbage λάχανο, το (τα λάχανα)
calamari καλαμαράκι, το (τα καλαμαράκια)
capital (letter) κεφαλαίο, το (γράμμα)
car αυτοκίνητο, το (τα αυτοκίνητα)
carefully προσεκτικά
carrot καρότο, το (τα καρότα)
catch πιάνω (-ομαι)
center κέντρο, το (τα κέντρα)
century αιώνας, ο (οι αιώνες)
ceramic vase αγγείο, το (τα αγγεία)
chair καρέκλα, η (οι καρέκλες)
change αλλαγή, η (οι αλλαγές)
change αλλάζω (-ομαι)
cheap φτηνός- φτηνή- φτηνό
cheese τυρί, το (τα τυριά)
cheese pie τυρόπιτα, η (οι τυρόπιτες)
chicken κοτόπουλο, το (τα κοτόπουλα),
πουλερικά, τα
citizen πολίτης, ο / η (οι πολίτες)
city πολιτεία, η (οι πολιτείες)
clean καθαρός-καθαρή-καθαρό
closed κλειστός-κλειστή-κλειστό
coffee καφές, ο (οι καφέδες)
coin, currency νόμισμα, το
cold κρύο, το
collect, gather μαζεύω (-ομαι), συγκεντρώνω (-ομαι)
collection συλλογή, η (οι συλλογές)
colorful πολύχρωμος-πολύχρωμη-πολύχρωμο
column στήλη, η (οι στήλες)
comb χτένα, η (οι χτένες)
come back, (re)turn γυρίζω
committee επιτροπή, η (οι επιτροπές)
communicate επικοινωνώ
company παρέα, η (οι παρέες)

compare συγκρίνω (-ομαι)
composite σύνθετος-σύνθετη-σύνθετο
confuse, get into trouble μπλέκω (-ομαι)
consumption κατανάλωση, η
continuously συνέχεια / συνεχώς
convince πείθω (-ομαι)
cook μαγειρεύω (-ομαι)
cookies κουλουράκια, τα, μπισκότο, το (τα μπισκότα)
correct διορθώνω (-ομαι)
cotton βαμβακερός-βαμβακερή-βαμβακερό
courage κουράγιο, το
course, schedule μάθημα, το (τα μαθήματα)
δρομολόγιο, το (τα δρομολόγια)
court-palace παλάτι, το (τα παλάτια)
crab καβούρι, το (τα καβούρια)
cream κρέμα, η (οι κρέμες)
Crete Κρήτη, η
crocodile κροκόδειλος, ο (οι κροκόδειλοι)
cup κούπα, η (οι κούπες)
φλιτζάνι, το (τα φλιτζάνια)
cupboard ντουλάπι, το (τα ντουλάπια)
cut κομμένος-κομμένη-κομμένο
Cyprus Κύπρος, η
D
dangerous επικίνδυνος-επικίνδυνη-επικίνδυνο
daughter κόρη, η (οι κόρες)
decide αποφασίζω (-ομαι)
decision απόφαση, η (οι αποφάσεις)
deer ελάφι, το (τα ελάφια)
democracy δημοκρατία, η
depart, take off, leave, check out αναχωρώ
deputy member βουλευτής, ο / η (οι βουλευτές)
description περιγραφή, η (οι περιγραφές)
desert έρημος, η (οι έρημοι)
detail λεπτομέρεια, η (οι λεπτομέρειες)
difference διαφορά, η (οι διαφορές)
director διευθυντής, ο (οι διευθυντές)
discover ανακαλύπτω (-ομαι)
dish πιάτο, το (τα πιάτα)
distract, get dizzy ζαλίζω (-ομαι)
district, county νομός, ο (οι νομοί)
division διαίρεση, η (οι διαιρέσεις)
dolphin δελφίνι, το (τα δελφίνια)
donate, give a gift δωρίζω (-ομαι)
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donkey γάιδαρος, ο (οι γάιδαροι)
door πόρτα, η (οι πόρτες)
down κάτω
draw σχεδιάζω (-ομαι)
drawing σκίτσο, το (τα σκίτσα)
dress ντύνω (-ομαι), φόρεμα, το (τα φορέματα),
φορεσιά, η (οι φορεσιές)
drive οδηγώ
driver οδηγός, ο / η (οι οδηγοί)
E
earlier νωρίτερα
early νωρίς
earth, land γη, η
easily εύκολα
east ανατολικά
east, sunrise ανατολή, η
eat τρώ(γ)ω
edge άκρο, το (τα άκρα)
education αγωγή, η
eggplant μελιτζάνα, η (οι μελιτζάνες)
element, clue στοιχείο, το (τα στοιχεία)
empty αδειάζω (-ομαι)
encyclopedia εγκυκλοπαίδεια, η
English language αγγλικά, τα / η αγγλική γλώσσα
enjoy διασκεδάζω
enter, come in μπαίνω
enthusiasm ενθουσιασμός, ο
entrance είσοδος, η (οι είσοδοι)
environment περιβάλλον, το
equal, even ίσος-ίση-ίσο
Europe Ευρώπη, η
evening βραδιά, η (οι βραδιές)
βράδυ, το (τα βράδια)
exam, examination εξέταση, η (οι εξετάσεις)
except, out εκτός
excursion εκδρομή, η (οι εκδρομές)
expensive ακριβός-ακριβή-ακριβό
eye μάτι, το (τα μάτια)
F
face αντιμετωπίζω (-ομαι)
fair, clear, fine (weather) αίθριος (καιρός)
farmer γεωργός, ο (οι γεωργοί)
fashion μόδα, η
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fashionable μοντέρνος-μοντέρνα-μοντέρνο
fat χοντρός-χοντρή-χοντρό
fight μαλώνω
film έργο, το (τα έργα)
fill in γεμίζω (-ομαι)
finally τελικά
fish ψάρι, το (τα ψάρια)
fish market ιχθυοπωλείο, το (τα ιχθυοπωλεία)
fisherman ψαράς, ο (οι ψαράδες)
fit in χωράω/-ώ
flight πτήση, η (οι πτήσεις)
flour αλεύρι, το
food τρόφιμα, τα
for για
(it is) forbidden απαγορεύεται
foresee προβλέπω
forest, wood δάσος, το (τα δάση)
forget ξεχνάω/-ώ (-ιέμαι)
forgotten ξεχασμένος-ξεχασμένη-ξεχασμένο
foundation θεμέλιο, το (τα θεμέλια)
free, single ελεύθερος-ελεύθερη-ελεύθερο
fried τηγανητός-τηγανητή-τηγανητό
from, by από
fruit φρούτο, το (τα φρούτα)
fruit shop οπωροπωλείο, το (τα οπωροπωλεία)
μανάβικο, το (τα μανάβικα)
full γεμάτος-γεμάτη-γεμάτο
function λειτουργώ
furniture έπιπλα, τα
future μέλλον, το
G
game, struggle αγώνας, ο (οι αγώνες)
generally γενικά
get older, raise μεγαλώνω
get paid πληρώνομαι
giant γίγαντας, ο (οι γίγαντες)
girl κοπέλα, η (οι κοπέλες)
give a gift κάνω δώρο
glasses γυαλιά, τα
glove γάντι, το (τα γάντια)
go up, climb ανεβαίνω
go, come, get down κατεβαίνω
go, get, come out βγαίνω
goat κατσίκι, το (τα κατσίκια)
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god θεός, ο (οι θεοί)
goddess θεά, η (οι θεές)
grade βαθμός, ο (οι βαθμοί)
Greece Ελλάδα, η
Greek Έλληνας, ο / Ελληνίδα, η
green πράσινος-πράσινη-πράσινο
grilled ψητός-ψητή-ψητό
ground floor ισόγειο, το
guard φύλακας, ο / η (οι φύλακες)
guide ξεναγός, ο / η (οι ξεναγοί)
gum τσίχλα, η (οι τσίχλες)

individual άτομο, το (τα άτομα)
ingredients συστατικά, τα
initially πρώτα
inquire, seek αναζητάω/-ώ
insanity τρέλα, η
institution ίδρυμα, το (τα ιδρύματα)
instrument όργανο, το (τα όργανα)
(be) interested ενδιαφέρομαι
intention, mood διάθεση, η (οι διαθέσεις)
invitation πρόσκληση, η (οι προσκλήσεις)
irrelevant άσχετος-άσχετη-άσχετο

H
habit συνήθεια, η (οι συνήθειες)
half μισός-μισή-μισό
happy, pleased ευτυχισμένος –η –ο,
ευχαριστημένος-η-ο
hastily βιαστικά
hat καπέλο, το (τα καπέλα)
hawk, kite αετός, ο (οι αετοί)
head κεφάλι, το (τα κεφάλια)
heart καρδιά, η (οι καρδιές)
heat ζέστη, η (οι ζέστες)
help βοηθάω/-ώ (-ούμαι)
help βοήθεια, η
here εδώ
hero ήρωας-ηρωίδα
hidden κρυμμένος-κρυμμένη-κρυμμένο
hide κρύβω (-ομαι)
holidays, vacation διακοπές, οι
home country πατρίδα, η (οι πατρίδες)
honor τιμώ
horse άλογο, το (τα άλογα)
hospitality φιλοξενία, η
hot ζεστός-ζεστή-ζεστό
hot dog λουκάνικο, το (τα λουκάνικα)
hotel ξενοδοχείο, το (τα ξενοδοχεία)

J
javelin ακοντισμός, ο
jewelry κόσμημα, το (τα κοσμήματα)
jump άλμα, το (τα άλματα)

I
ice-cream παγωτό, το (τα παγωτά)
idea ιδέα, η (οι ιδέες)
if αν
imagine φαντάζομαι
immediately αμέσως
in relation to σχετικά με

K
kind, species είδος, το (τα είδη)
kiosk περίπτερο, το (τα περίπτερα)
kitchen κουζίνα, η (οι κουζίνες)
L
land προσγειώνω (-ομαι)
last διαρκώ
law νόμος, ο (οι νόμοι)
leather δερμάτινος-δερμάτινη-δερμάτινο
leave φεύγω, αφήνω
leave, let αφήνω (-ομαι)
length μήκος, το (τα μήκη)
lentil φακές, οι
less λιγότερος-λιγότερη-λιγότερο
let’s ας …
lettuce μαρούλι, το (τα μαρούλια)
library βιβλιοθήκη, η (οι βιβλιοθήκες)
light house φάρος, ο (οι φάροι)
like (μου) αρέσει
like όπως, σαν
lion λιοντάρι, το (τα λιοντάρια)
list κατάλογος, ο (οι κατάλογοι)
litre λίτρο, το (τα λίτρα)
live κατοικώ (-ούμαι)
look for ψάχνω (-ομαι)
low χαμηλός-χαμηλή-χαμηλό
luck τύχη, η
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lunch μεσημεριανό,το
M
machine μηχανή, η (οι μηχανές)
main κυριότερος-κυριότερη-κυριότερο
make κατασκευάζω (-ομαι)
marble μάρμαρο, το (τα μάρμαρα)
market αγορά, η (οι αγορές)
match αντιστοιχίζω (-ομαι)
mean εννοώ (-ούμαι)
meat κρέας, το (τα κρέατα)
meatball κεφτές, ο (οι κεφτέδες)
merely κυρίως
meet συναντάω/-ώ
melted, λιωμένος-λιωμένη-λιωμένο
meter μέτρο, το
middle, waist μέση, η
milk γάλα, το (τα γάλατα)
minced meat κιμάς, ο (οι κιμάδες)
ministry υπουργείο, το (τα υπουργεία)
minute λεπτό, το (τα λεπτά)
mix, stir ανακατεύω
mobile κινητός-κινητή-κινητό
money λεφτά, τα
mountain βουνό, το (τα βουνά)
municipality δήμος, ο (οι δήμοι)
museum μουσείο, το (τα μουσεία)
mushroom, μανιτάρι, το (τα μανιτάρια)
mythology μύθος, ο (οι μύθοι)
N
napkin, towel πετσέτα, η (οι πετσέτες)
narration αφήγηση, η (οι αφηγήσεις)
national εθνικός-εθνική-εθνικό
naturally φυσικά
nearby κοντινός-κοντινή-κοντινό
necessary απαραίτητος-απαραίτητη-απαραίτητο
neck, throat λαιμός, ο
neither …nor ούτε ...ούτε
never ποτέ
news είδηση, η (οι ειδήσεις)
newspaper εφημερίδα, η (οι εφημερίδες)
next επόμενος-επόμενη-επόμενο
night νύχτα, η (οι νύχτες)
none κανείς / κανένας-καμία /καμιά-κανένα
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noon μεσημέρι, το (τα μεσημέρια)
north βόρεια
nose μύτη, η (οι μύτες)
not δεν
notes σημείωση, η (οι σημειώσεις)
σημείωμα, το (τα σημειώματα)
nothing τίποτε
notification ειδοποίηση, η (οι ειδοποιήσεις)
O
object αντικείμενο, το (τα αντικείμενα)
obligatory υποχρεωτικός-υποχρεωτικήυποχρεωτικό
obtain, get αποκτώ
offer προσφέρω (-ομαι)
oil λάδι, το
old παλιός-παλιά-παλιό
olive oil ελαιόλαδο, το
olive tree ελιά, η (οι ελιές)
one, a ένας-μία-ένα
only μόνο
open air υπαίθριος-υπαίθρια-υπαίθριο
open, turn on ανοίγω (-ομαι)
oracle μαντείο, το
orange πορτοκάλι, το (τα πορτοκάλια)
organize οργανώνω (-ομαι)
origin προέλευση, η
oven φούρνος, ο (οι φούρνοι)
overcoat μπουφάν, παλτό, το (τα παλτά)
P
page σελίδα, η (οι σελίδες)
paint ζωγραφίζω (-ομαι)
pair ζευγάρι, το (τα ζευγάρια)
pan ταψί, το (τα ταψιά)
Parliament Βουλή, η
part μέρος, το (τα μέρη)
passenger επιβάτης, ο / η (οι επιβάτες)
pastry ζυμαρικά, τα
pattern σχήμα, το (τα σχήματα)
peace ειρήνη, η
peas αρακάς, ο
pepper πιπέρι, το
perfectly τέλεια
perfume άρωμα, το (τα αρώματα)
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permanent μόνιμος-μόνιμη-μόνιμο
picture εικόνα, η (οι εικόνες)
pie πίτα, η (οι πίτες)
piece, bit κομμάτι, το (τα κομμάτια)
pill χάπι, το (τα χάπια)
pilot πιλότος, ο / η (οι πιλότοι)
pine tree πεύκο, το (τα πεύκα)
plant φυτεύω (-ομαι)
pleasant ευχάριστος-ευχάριστη-ευχάριστο
point σημείο, τα (τα σημεία)
politeness ευγένεια, η
politics πολιτική, η
popular λαϊκός-λαϊκή-λαϊκό
population πληθυσμός, ο
pork χοιρινός-χοιρινή-χοιρινό
potato πατάτα, η (οι πατάτες)
pray προσεύχομαι
precisely, exactly ακριβώς
president πρόεδρος, ο / η (οι πρόεδροι)
previous προηγούμενος-προηγούμενηπροηγούμενο
previously, ago, before πριν
price τιμή, η (οι τιμές)
prime minister πρωθυπουργός, ο / η
private ιδιωτικός-ιδιωτική-ιδιωτικό
prize βραβείο, το (τα βραβεία)
problem πρόβλημα, το (τα προβλήματα)
product αγαθό, το (τα αγαθά)
program πρόγραμμα, το (τα προγράμματα)
promise υπόσχομαι
proportion, share μερίδα, η (οι μερίδες)
protect προστατεύω (-ομαι)
pumpkin κολοκύθι, το (τα κολοκύθια)
Q
quietly ήσυχα
R
race φυλή, η (οι φυλές)
raise, get up σηκώνω (-ομαι)
rarely σπάνια
rather μάλλον
reach φτάνω
reality πραγματικότητα, η
regime πολίτευμα, το

relax ξεκουράζω (-ομαι)
religion θρησκεία, η (οι θρησκείες)
research έρευνα, η (οι έρευνες)
researcher ερευνητής, ο / η (οι ερευνητές)
resent μετανιώνω
respective αντίστοιχος-αντίστοιχη-αντίστοιχο
restaurant εστιατόριο, το (τα εστιατόρια)
result αποτέλεσμα, το (τα αποτελέσματα)
return επιστροφή, η (οι επιστροφές)
revolution επανάσταση, η (οι επαναστάσεις)
revolutionist επαναστάτης, -τρια
rice ρύζι, το
rights δικαίωμα, το (τα δικαιώματα)
rock βράχος, ο (οι βράχοι-τα βράχια)
roll κυλάω/-ώ (-ιέμαι)
room αίθουσα, η (οι αίθουσες)
δωμάτιο, το (τα δωμάτια)
rope σκοινί, το (τα σκοινιά)
route διαδρομή, η (οι διαδρομές)
rug χαλί, το (τα χαλιά)
run τρέχω
S
sacred ιερός-ιερή-ιερό
saint άγιος-αγία-άγιο
salmon σολομός, ο (οι σολομοί)
salt αλάτι, το
salty αλμυρός-αλμυρή-αλμυρό
sardine σαρδέλα, η (οι σαρδέλες)
scarf κασκόλ, το (τα κασκόλ)
scent μυρωδιά, η (οι μυρωδιές)
scholarship υποτροφία, η (οι υποτροφίες)
sculpture γλυπτό, το (τα γλυπτά)
sea θάλασσα, η (οι θάλασσες)
sea side παραλία, η (οι παραλίες)
sea urchin αχινός, ο (οι αχινοί)
second δεύτερος-δεύτερη-δεύτερο
seem φαίνομαι
sell πουλάω/-ώ (-ιέμαι)
seller, merchant έμπορος, ο / η (οι έμποροι)
send στέλνω (-ομαι)
set σύνολο, το (τα σύνολα)
shade, shadow σκιά, η (οι σκιές)
sheep πρόβατο, το (τα πρόβατα)
sheet σεντόνι, το (τα σεντόνια)
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ship πλοίο, το (τα πλοία)
καράβι, το (τα καράβια)
shirt πουκάμισο, το (τα πουκάμισα)
shoe παπούτσι, το (τα παπούτσια)
shopping ψώνια, τα
short κοντός-κοντή-κοντό
shout, scream φωνάζω
shrimp γαρίδα, η (οι γαρίδες)
side πλευρά, η (οι πλευρές)
sight seeing ξενάγηση, η (οι ξεναγήσεις)
sights αξιοθέατα, τα

stall πάγκος, ο (οι πάγκοι)
star άστρο, το (τα άστρα)
start, begin, set off αρχίζω, ξεκινάω/-ώ
state κράτος, το (τα κράτη)
statue αγαθό, το (τα αγαθά)
stay διαμονή, η
steak μπριζόλα, η (οι μπριζόλες)
stocking κάλτσα, η (οι κάλτσες)
stop σταματάω/-ώ
stop, station στάση, η (οι στάσεις)

sign of zodiac ζώδιο, το (τα ζώδια)

stress, tuna fish τόνος, ο (οι τόνοι)
strong, healthy γερός-γερή-γερό

silk μεταξωτός-μεταξωτή-μεταξωτό
silver ασημένιος-ασημένια-ασημένιο

struggle, fight αγωνίζομαι
struggle, wrestling πάλη, η

similar παρόμοιος-παρόμοια-παρόμοιο

sugar ζάχαρη, η

simple απλός-απλή-απλό

suit κοστούμι, το (τα κοστούμια)

since, because αφού

suitcase βαλίτσα, η (οι βαλίτσες)
summer καλοκαίρι, το (τα καλοκαίρια)
sun ήλιος, ο

skirt φούστα, η (οι φούστες)
slave δούλος, ο (οι δούλοι)
sleep ύπνος, ο
slowly, late αργά, σιγά
small fish μαρίδα, η (οι μαρίδες)
smaller μικρότερος-μικρότερη-μικρότερο

sun proof cream αντηλιακό, το
supermarket παντοπωλείο, το (τα παντοπωλεία)
sweater μπλούζα, η (οι μπλούζες)
πουλόβερ, το (τα πουλόβερ)

smile χαμόγελο, το (τα χαμόγελα)
snake φίδι, το (τα φίδια)

swim κολυμπάω/-ώ

snow χιόνι, το (τα χιόνια)
solve λύνω (-ομαι)

swimming suit μαγιό, το (τα μαγιό)
sword σπαθί, το (τα σπαθιά)

some μερικός-μερική-μερικό

system σύστημα, το (τα συστήματα)

swimming μπάνιο, το (τα μπάνια)

some day κάποτε
some place κάπου
somehow κάπως

T

something κάτι
soup σούπα, η (οι σούπες)
south νότια

take care of φροντίζω
take, keep, get away απομακρύνω (-ομαι)
talk, discuss συζητάω/-ώ

space χώρος, ο (οι χώροι)
spectator θεατής, ο / η (οι θεατές)
speech, reason λόγος, ο (οι λόγοι)

tea τσάι, το
temperature θερμοκρασία, η
temple, church ναός, ο (οι ναοί)

spinach σπανάκι, το

text κείμενο, το (τα κείμενα)
that εκείνος-εκείνη-εκείνο

spoon κουταλάκι, το (τα κουταλάκια)
spring άνοιξη, η, πηγή, η (οι πηγές)
square πλατεία, η (οι πλατείες)
stadium στάδιο, το (τα στάδια)
stage σκηνή, η
stairs σκάλα, η (οι σκάλες)
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table τραπέζι, το (τα τραπέζια)

that is δηλαδή
theater θέατρο, το (τα θέατρα)
then έπειτα, τότε, ύστερα
there εκεί
thesaurus θησαυρός, ο (οι θησαυροί)
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thing πράγμα, το (τα πράγματα)
think σκέφτομαι

voice φωνή, η (οι φωνές)
vote ψήφος, η, ψηφίζω (-ομαι)

throw away πετάω/-ώ
ticket εισιτήριο, το (τα εισιτήρια)

W

time, year χρόνος, ο
tip φιλοδώρημα, το (τα φιλοδωρήματα)

waiting αναμονή, η
walk περπατάω/-ώ

tired κουρασμένος-κουρασμένη-κουρασμένο
(get) tired κουράζω (-ομαι)

walk, stroll βόλτα, η (οι βόλτες)
wall τοίχος, ο (οι τοίχοι)

to, till, until μέχρι
together μαζί

war πόλεμος, ο (οι πόλεμοι)
wash πλένω (-ομαι)

tomato ντομάτα, η (οι ντομάτες)

watch παρακολουθώ

tonight απόψε
tool εργαλείο, το (τα εργαλεία)
top, peak κορυφή, η (οι κορυφές)

water νερό, το (τα νερά)
weather καιρός, ο
well καλά

tradition παράδοση, η (οι παραδόσεις)
train τρένο,το (τα τρένα)

west δύση, η, δυτικά
wheel τροχός, ο (οι τροχοί)

translation, μετάφραση, η (οι μεταφράσεις)

when πότε, όταν

transportation συγκοινωνία, η (οι συγκοινωνίες)

where πού

trousers παντελόνι, το (τα παντελόνια)

whoever που, όποιος

truth αλήθεια, η (οι αλήθειες)

whole ολόκληρος-ολόκληρη-ολόκληρο

try προσπαθώ

width πλάτος, το (τα πλάτη)

turn on, set fire ανάβω

wild άγριος-άγρια-άγριο
win νικάω/-ώ

U

wind surfing ιστιοσανίδα, η

underground (train), tube μετρό, (υπόγειο) τρένο

wine leaf αμπελόφυλλο, το

understand καταλαβαίνω

winter χειμώνας, ο (οι χειμώνες)

unfortunately δυστυχώς

without χωρίς

union ένωση, η (οι ενώσεις)

wolf λύκος, ο (οι λύκοι)

unique μοναδικός-μοναδική-μοναδικό
unite ενώνω (-ομαι)

wool μάλλινος-η-ο
work out γυμνάζω (-ομαι)

until μέχρι
up άνω
usually συνήθως

film έργο, το (τα έργα)
work, job δουλειά, η (οι δουλειές)
worse χειρότερος-χειρότερη-χειρότερο
(it is) worth αξίζει

V

wreath στεφάνι, το (τα στεφάνια)

(ceramic) vase αγγείο, το (τα αγγεία)
veal, beef μοσχάρι, το

written γραμμένος-η-ο, γραπτός-γραπτή-γραπτό

vegetable λαχανικά, τα, χόρτα, τα
vegetable shop μανάβικο, το (τα μανάβικα)
οπωροπωλείο, το (τα οπωροπωλεία)
victory νίκη, η (οι νίκες)

Υ
yellow κίτρινος-κίτρινη-κίτρινο
yes, indeed μάλιστα
yesterday χτες, χτεσινός-ή-ό

view θέα, η
visit επισκέπτομαι
visitor επισκέπτης, ο / η -τρια
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