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Alpabeticaly listed vocabulary Α2
Contains 2.225 words and expressions  

Α2.1.3.  :  Α2 = Eπίπεδο Α2
            1.  = Eνότητα 1 
            3. = Βήμα 3

Α2.1.3.  :  Α2 = Level Α2
            1.  = Unit 1 
            3. = Step 3

Αλφαβητικό λεξιλόγιο Α2
Περιλαμβάνει 2.225 λέξεις και εκφράσεις

Α 
(Άρρεν - άνδρας), Α2.1.1. M (Male - man)
άγαμος-η-ο Α2.1.1. single
αγαπιέμαι Α.2.Π.3. I am loved
άγγελος, ο Α.2.Π.3. angel
αγγελούδι, το Α2.2.10. little angel
Άγιο Φως, το Α2.Π.2. Holy Light
αγκαλιά, η Α2.1.4. hug
αγκινάρα, η Α.2.3.12. artichoke
άγνωστη, η Α2.1.3. stranger (fem.)
άγνωστος, ο Α2.1.3. stranger (masc.)
άγνωστος-η-ο Α2.1.3. unknown, strange
άγχος, το Α2.1.3. stress, anxiety
αγωνία, η Α2.2.9. agony
άδεια, η Α2.2.6.  license, permit
  άδεια γάμου, η Α2.2.6.  marriage license
  άδεια διαμονής /  residence permit
  παραμονής, η Α2.2.6. 
αδειάζω Α2.2.8. I empty
αδυνατίζω Α.2.3.12. I lose weight
αεράκι, το Α2.2.8. breeze
αέριο, το Α2.1.5.  gas
  φυσικό αέριο, το Α2.1.5. natural gas
αεροπορικός-ή-ό Α2.2.7. air (adj.)
αερόστατο, το Α2.Π.2. hot air balloon
άθλημα, το Α2.1.1. sport
αθλητής, ο Α2.1.1. athlete
αθλητισμός, ο Α2.2.10. athletics, sports
Αιγαίο, το Α2.1.1. Aegean Sea
αίθουσα (σινεμά), η Α2.2.9. screen
αίθριος-α-ο Α2.2.8. clear, calm (weather)
αίμα, το Α2.1.1.  blood
  ομάδα αίματος, η Α2.1.1. blood type
αισθηματική ταινία, η Α2.2.9. love story
αίτηση, η Α2.2.6. application
αιωνιότητα, η Α2.1.2. eternity
ακάλυπτος, o Α2.1.4. barren area, open space
ακάλυπτος-η-ο Α2.1.4. uncovered, barren space
άκλιτος-η-ο Α.2.Π.3. indeclinable
ακουμπάω (-ώ) Α.2.3.13. I put
ακουστικό, το Α.2.3.12. receiver
άκρη, η Α2.1.2. edge
ακριβά Α2.1.5. expensive
ακροατής, ο Α2.2.10. listener (masc.)
ακροάτρια, η Α2.2.10. listener (fem.)
ακρογιαλιά, η Α..2.7. shore, seaside
Ακτή του Ελεφαντοστού, η Α2.2.9. Ivory Coast
ακτή, η Α2.2.8. shore
ακτινολόγος, ο/η Α.2.3.12. radiologist
ακτοπλοϊκός-ή-ό Α2.2.7. sea liner 
ακυρώνω Α2.2.10. cancel
αλείφω Α2.Π.2. I smear
Αλεξάνδρεια, η Α2.1.1. Alexandria (city in Egypt)
αλήθεια, η Α2.2.10. truth
αλκοόλ, το Α.2.3.12. alcohol
αλκυόνη, η (ψαροπούλι, το) Α2.2.8. kingfisher, alcyone
αλλεργία, η Α.2.3.12. allergy
άλλο Α2.1.5. anymore
άλλο… κι άλλο… Α2.2.6. it is one thing… and  
 another…
αλλοδαπή, η Α2.2.6. alien, foreigner (fem.)
αλλοδαπός, ο Α2.2.6. alien, foreigner (masc.)
αλλοίμονο(ν) Α.2.Π.3. alas
άλλοτε Α2.2.10. then, in the past
άλλωστε Α2.2.6. besides
αλοιφή, η Α.2.3.12. ointment
αλουμίνιο, το Α2.1.5. aluminum
αλφαβητικός-ή-ό Α.2.3.13.  alphabetical
  αλφαβητική σειρά, η Α.2.3.13. alphabetical order
άμμος, η Α2.2.10. sand
αμμουδιά, η Α2.2.7. beach
αμοιβή, η Α.2.3.13. reimbursement
αμπέλι, το Α2.2.7. vineyard
αμυγδαλιά, η Α2.2.7. almond tree
αμφιβάλλω Α2.2.6. I doubt
ανά Α2.2.10. per

ανάβω - σβήνω (& ανοίγω-κλείνω)  I turn on - turn off (the
  το φως, την τηλεόραση… Α2.2.10. light, the television etc.)
αναγγελία, η Α2.2.6. announcement
ανάγκη, η Α2.2.10.  need
  έχω ανάγκη κάποιον Α2.2.10.  I need somebody
  έχω ανάγκη (από) κάτι Α2.2.10. I need something
αναγνωρίζω Α2.1.3. I recognise
ανάγνωση, η Α2.1.1. reading
αναδρομικός-ή-ό Α2.2.9.  retroactive
  αναδρομική έκθεση, η Α2.2.9. retroactive exposition
αναζητώ Α.2.3.11. look for
ανακαινίζω Α2.1.4. Ι renovate, redecorate
ανακαίνιση, η Α2.1.4. renovation
ανακαινισμένος-η-ο Α2.1.5. renovated
ανακύκλωση, η Α2.2.10. recycling
ανανάς, ο Α.2.3.12. pineapple
ανανεώνω Α2.2.7. I renew
αναπαράσταση, η Α2.1.2. reenactment
αναπνέω Α2.1.4. I breath
αναπνοή, η Α2.1.4. breath (n.)
Ανάσταση, η Α2.2.10. Resurrection
ανατέλλω Α2.2.8. rise
Ανατολή, η Α2.1.4. the Orient
ανατολή, η Α2.2.8. East, sunrise
ανατολικά Α2.2.8. east (adv.)
ανατολικός-ή-ό Α2.2.8. east, eastern (adj.)
αναχωρώ Α2.2.7. I depart
ανδρειωμένος-η-ο Α.2.Π.3. brave, courageous
ανδρικά είδη, τα Α.2.3.11. men’s clothes
ανεβάζω (ένα θεατρικό έργο) Α2.2.9. I produce (a play)
ανεβάζω Α2.1.5.  I upload
  ανεβάζω κάτι στο διαδίκτυο Α2.1.5. I upload something on  
 the internet
ανεμελιά, η Α2.2.10. carefreeness
ανεμοδείκτης, ο Α2.2.8. windsock
άνεμος, ο Α2.1.1. wind
άνετα Α2.2.6. comfortably
άνηθος, ο Α.2.3.12. dill
ανησυχώ Α2.1.5. I am worried
ανηφόρα, η Α2.2.10. uphill
ανηφορίζω Α2.2.7. go uphill
ανθοδέσμη, η Α2.2.6. bouquet
ανθοπωλείο, το Α2.1.5. flower shop
ανθοπώλης, ο Α2.1.5. florist (masc.)
ανθοπώλισσα, η Α2.1.5. florist (fem.)
άνθος, το Α2.Π.2.  flower
ανθόσπαρτος-η-ο Α2.2.6. strewn with flowers
ανθότυρο, το Α.2.3.12. white low fat cheese
άνοιγμα, το Α.2.3.11. opening (n.)
ανοιξιάτικος-η-ο Α2.2.8. spring (adj.)
ανταλλαγή, η Α.2.3.11. exchange
ανταλλακτικό, το Α.2.3.11. spare part
ανταλλάσσω (& ανταλλάζω) Α.2.3.11. I exchange
αντηλιακό, το Α.2.3.11. sun block
αντιβιοτικό, το Α.2.3.12. antibiotic
αντιβίωση, η Α.2.3.12. antibiotic
αντίγραφο, το Α2.2.10. copy (n.)
αντικείμενο, το Α2.1.4. object
αντικρύ Α.2.Π.3. across
αντιπαθητικός-ή-ό Α2.1.3. disagreeable, unpleasant
αντιπροσωπεία, η Α.2.3.11. dealership
αντιπροσωπευτικός-ή-ό Α.2.Π.3. representative
αντιπυρετικό, το Α.2.3.12. fever reducer
αντιπυρετικός-ή-ό Α.2.3.12. fever reducing
αντοχή, η Α2.2.6. resilience, endurance
ανύπαντρος-η-ο Α2.1.1. single
ανυπεράσπιστος-η-ο Α.2.Π.3. defenseless
άνω Α2.2.9.  above
  άνω των 65 ετών Α2.2.9. above 65 years old
ανώτατος-η-ο Α.2.3.13. higher
αξεσουάρ, το Α2.1.3. accessory
αξία, η Α2.2.6. worth, value
αξίζω Α.2.3.11.  I worth
  (κάτι) αξίζει τα λεφτά του Α.2.3.11 worth the money
αξιοθέατο, το Α2.2.7. landmark
αξιότιμος-η-ο Α2.1.1. honourable  

αξύριστος-η-ο Α2.1.3. not shaved
απαίσιος-α-ο Α2.2.8. awful
απαραίτητος-η-ο  necessary
  είναι απαραίτητο Α.2.3.13. it is necessary
απασχολημένος-η-ο Α2.3.12. busy
απασχόληση, η Α.2.3.13.  employment
  μερική απασχόληση, η Α.2.3.13. part time employment
απέξω Α.2.3.12. by heart
απεργία, η Α.2.3.13.  strike
  κατεβαίνω σε απεργία Α.2.3.13. go on strike
απεργώ Α.2.3.13. I go on strike
απευθείας Α2.2.7.  directly
  απευθείας πτήση, η Α2.2.7.  direct flight
απίθανος-η-ο Α2.2.6. terrific
απίστευτο! Α2.1.4. unbelievable, incredible
απλά Α2.1.3. simply
άπλυτος-η-ο Α.2.3.11.  unwashed
  άπλυτα, τα (ρούχα) Α.2.3.11. dirty laundry
απλώς Α2.1.5. only
από εδώ και πέρα Α2.2.6. from now on
από χέρι σε χέρι Α2.2.10. from hand to hand
αποβάθρα, η Α2.2.7. platform
απογευματινός-ή-ό Α2.2.7. afternoon
αποθεώνω Α2.1.1. I glorify
αποκλείεται Α2.1.4. there is no way
Αποκριά, η Α2.Π.2. Carnival
αποκτώ A2.3.11. have, get
απολυτήριο, το Α.2.3.13. elementary / high  
 school diploma
απορία, η Α.2.3.12. query
απόσταξη, η Α.2.Π.3. distillation
αποστολή, η Α2.2.7. sending, shipping 
αποτέλεσμα, το Α2.2.10. result
απουσιάζω Α.2.3.13. I am absent / away
αποφεύγω Α.2.3.12. I avoid
απόφοιτος, ο/η Α.2.3.13. graduate
αποχαιρετάω (-ώ) Α.2.Π.3. I say goodbye
αραιός-ή-ό Α2.1.3. thin (hair)
αρακάς, ο Α.2.3.12. pea
αρέσω Α2.1.1. I am liked
αριθμημένος-η-ο Α2.2.9. numbered
αριθμός ταυτότητας, ο Α2.1.1. ID number
άριστα Α.2.3.13. excellent
άρμα, το Α2.Π.2. chariot
αρμενίζω Α2.2.10. I float
αρνίσιος-α-ο Α.2.3.12. lamb (adj.)
αρνούμαι Α2.2.9. I decline, I refuse
αρραβωνιάζομαι Α2.2.6. I get engaged
αρραβωνιαστικός, ο Α2.2.6.  fiancé (masc.)
αρραβωνιαστικιά, η Α2.2.6. fiancé (fem.)
άρρεν (φύλο), το Α2.1.1. male (sex)
αρτοποιός, ο Α.2.3.12. baker
αρχαία ελληνικά, τα Α.2.3.13. Ancient Greek
αρχαιολογικός χώρος, ο Α2.2.7. archaeological site
αρχαιολόγος, ο/η Α2.2.8. archaeologist
αρχαιότητα, η Α.2.3.11. antiquity
αρχηγός, ο/η Α2.2.10. captain
αρχιτεκτονικός-ή-ό Α2.1.5. architectural
άρωμα, το Α2.2.7. perfume
αρωματικός-ή-ό Α2.2.10. aromatic
ας Α2.2.9. let’s 
ασβέστιο, το Α.2.3.12. calcium
ασημένιος-α-ο Α2.1.4. silver
ασήμι, το Α2.1.4. silver
ασθένεια, η Α2.3.12. disease
ασκούμαι Α2.2.10. I exercise
ασπρόμαυρος-η-ο Α2.2.9. black and white
αστέρας, ο Α2.2.7. star
  ξενοδοχείο τριών αστέρων, το Α2.2.7. three star hotel
αστρονόμος, ο/η Α2.2.8. astronomer
αστυνομικός-ή-ό Α2.1.1. police (adj.)
  αστυνομική ταυτότητα, η Α2.1.1  identity card
  αστυνομική ταινία, η Α2.2.9. film noire
  αστυνομικό τμήμα, το Α2.1.1. police department /  
 station
ασφαλισμένος-η-ο Α.2.3.13. insured
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ασφαλώς Α2.2.9. certainly
ασχολούμαι Α2.1.1. I do (profession, hobby  
 etc.)
ατζέντα, η Α2.3.13. agenda
άτοκος-η-ο Α.2.3.11. interest free
αυθεντικός-ή-ό Α2.1.1. authentic, original
αυριανός-ή-ό Α2.2.8. tomorrow (adj.)  
αυστηρά Α2.2.10. severely 
αυτοσχέδιος-α-ο Α.2.Π.3. improvised
αφαίρεση, η Α.2.3.11. subtraction
αφαιρώ Α.2.3.11. I subtract
αφεντικό, το Α2.2.10. boss
αφθονία, η Α2.2.6. abundance
αφίσα, η Α2.2.10. poster
αφρόλουτρο, το Α.2.3.11. bath foam
Β 
βάζω γκολ / τέρμα Α2.2.10. I score
βάζω κάτι στο στόμα μου Α.2.3.12. I have a bite
βάζω τα κλάματα Α2.2.10. I outburst in tears
βαθμός, ο Α.2.3.13. grade
βαθμός, ο Α2.2.8. degree
  βαθμός Κελσίου, ο Α2.2.8. Celsius
βαμβακερός-ή-ό Α.2.3.11. cotton
βαμβάκι, το Α.2.3.11. cotton
βαμμένος-η-ο Α2.1.3. coloured (hair)
βαν, το Α2.2.7. van
βανίλια, η Α.2.3.12. vanilla
βάρος, το Α.2.3.12. weight
  παίρνω / χάνω βάρος Α.2.3.12. put / lose weight
βάση, η Α.2.3.13. passing grade
βάση, η Α2.Π.1. basis
  με βάση Α2.Π.1. on the basis
βασιλικός, ο Α.2.3.12. basil
βάφω Α2.1.3. I colour (v.) (hair)
βάφω Α2.1.4. Ι paint
   βάφω έναν τοίχο  I paint / colour a wall
βάψιμο, το Α2.1.4. painting
βγάζω φωτογραφίες Α2.2.10. I take pictures
βγαλμένος-η-ο Α.2.Π.3. born from
βεβαίωση, η Α.2.3.13. certification
βεγγαλικό, το Α2.Π.2. firework
βελόνα του ραψίματος, η Α2.2.10. needle for sowing
βελόνα του πλεξίματος, η Α2.2.10. needle for knitting
βέρα, η Α2.2.6. wedding ring
βήμα, το Α2.2.7. step
βία, η Α.2.Π.3. violence, force
βιβλίο τσέπης, το Α2.2.9. pocket book
βιβλιοπωλείο, το Α2.1.5. bookstore
βιβλιοπώλης, ο Α2.1.5.  bookseller (masc.)
βιβλιοπώλισσα, η Α2.1.5. bookseller (fem.)
βίζα, η Α2.2.7. visa
βίντεο, το Α2.2.10. video
βιογραφία, η Α2.2.9. biography
βιολιστής, ο Α2.1.1. violinist (masc.)
βιολίστρια, η Α2.1.1. violinist (fem.)
βιομήχανος, ο Α2.1.1. industrialist
βίος, o Α2.2.6. life
βιταμίνη, η Α.2.3.12. vitamin
βλάβη, η Α2.2.7. malfunction
βλέπει μπροστά / πίσω / στο  has a street view / back
  δρόμο Α2.1.5. view / street view
βλεφαρίδα, η Α2.1.3. eyelash
βοηθητικός-ή-ό Α2.1.5. spare
  βοηθητικοί χώροι, οι Α2.1.5 spare spaces
βοηθός (του σπιτιού), ο/η Α2.2.10. assistant (housekeeper)
βόρεια Α2.2.8. north (adv.)
βορειοανατολικά Α2.2.8. northeast (adv.)
βορειοανατολικός-ή-ό Α2.2.8. northeast, northeastern  
 (adj.)
βορειοδυτικά Α2.2.8. northwest (adv.)
βορειοδυτικός-ή-ό Α2.2.8. northwest,   
 northwestern (adj.)
βόρειος-α-ο Α2.2.8. north, northern (adj.)
βοριάς, ο Α2.2.8. north wind
βότσαλο, το Α2.2.7. pebble
Βούδας, ο Α2.1.1. Buddha
βουδιστής, ο Α2.1.1.  Buddhist (masc.)
βουδίστρια, η Α2.1.1. Buddhist (fem.)
βουλευτής, ο/η Α2.2.10. Member of the Parliament
Βουλή η Α2.2.10. Parliament
βουλιάζω Α2.2.8. I sink
βουλωμένος-η-ο Α.2.3.12. congested
βραβείο, το Α2.1.1. award
βραβείο Νόμπελ, το Α2.2.6. Nobel prize
βραδιάζει Α2.2.8. evening falls
βραδινός-ή-ό Α2.2.8. evening (adj.)
βρασμένος-η-ο Α.2.3.12. boiled
βραχιόλι, το Α2.1.3. bracelet
βρε Α2.1.1. hey

βρόμη, η Α.2.3.12. oat
βρόμικος-η-ο Α2.1.3. dirty
βυζαντινός-ή-ό Α2.2.7. byzantine
βύσσινο, το Α.2.3.12. sour cherry
Γ 
γαβγίζω Α2.2.10.  I bark
γάζα, η Α.2.3.12. gauze
γαλακτομπούρεκο, το Α.2.3.12. baked milk desert with  
 syrup
γαλανός-ή-ό Α2.1.3. light blue
γαλότσα, η Α.2.3.11. wellington, rubber boot
γαμήλιος-α-ο Α2.2.6. wedding (adj.)
  γαμήλιο ταξίδι, το Α2.2.6. honeymoon 
γαμοπίλαφο, το Α.2.Π.3. special rice dish that for  
 weddings
γάμος, ο Α2.2.6. wedding
  θρησκευτικός γάμος, ο Α2.2.6. religious wedding 
  πολιτικός γάμος, ο Α2.2.6. civil wedding
γαμπρός, ο Α2.2.6. groom
  νύφη, η Α2.2.6. bride
γαμπρός (μου), ο Α2.2.6. (my) son in law
   νύφη (μου), η Α2.2.6. (my) daughter in law
γαύρος, ο Α.2.3.12. anchovy
γεμιστά, τα Α.2.3.12. stuffed tomatoes
γένος, το Α2.2.6. maiden name
γέρος, ο Α2.1.3.  old man
   γριά, η Α2.1.3. old woman
γεύση, η Α.2.3.11. taste
  γεύσεις, οι Α.2.3.11. tastes (n. pl.)
γέφυρα, η Α2.2.7. bridge
γεωγραφικός-ή-ό Α2.Π.1. geographic, geographical
  γεωγραφικό διαμέρισμα, το Α2.Π.1. geographic division
γι’ αυτό Α2.1.4. for this reason
για κακό Α.2.Π.3. bad luck
για να πούμε την αλήθεια Α2.2.10. to tell the truth
για παράδειγμα Α2.1.3. for example
για πού το ’βαλες; [πού πας;] Α2.2.9.  where do you think you 

are going?
γιγαντιαίος-α-ο Α.2.3.12. gigantic
γίδα, η Α.2.Π.3. goat
γίνομαι Α2.2.6. I become
   δε γίνεται Α2.2.6. It’s impossible
   τι γίνεσαι; Α2.2.6 what’s up?
   τι έγινε; Α2.2.6. what happened?
   τι έγινες; Α2.2.6. what happened to you?
   τι θα γίνεις; Α2.2.6. what is going to happen  
 to you?
   και τι έγινε; Α2.2.10. so what?
γιουβέτσι, το Α.2.3.12. casserole dish with beef  
 and orzo
γιούλι, το Α2.Π.2.  kind of violet
γιωταχί (Ι.Χ.), το Α2.2.6. passenger car
γκαζόν, το Α2.1.5. lawn, grass
γκαλερί, η Α2.2.9. gallery
γκαρσονιέρα, η Α2.1.4. studio apartment
γκολ, το Α2.2.10. goal
γλάστρα, η Α2.1.4. flower pot
γλείφω I lick
  γλείφω τα δάκτυλά μου Α.2.3.12. I lick my fingers (because 
 something is delicious)
γλέντι, το Α2.2.6. feast, party
γλιστράω (-ώ) Α2.2.8. I slide
γλυκό του κουταλιού, το Α.2.3.12. Spoon sweet
γλυκό του ταψιού Α.2.3.12. baked desert with syrup
γλυπτική, η Α2.2.10. sculpture
γλώσσα, η Α.2.3.12. sole fish
γνήσιος-α-ο Α.2.3.13. authentic
  γνήσιο της υπογραφής, το Α.2.3.13. authentication of  
 signature
γνώμη, η Α2.2.6. opinion
  κατά τη γνώμη μου Α2.2.6 in my opinion
γνωρίζομαι Α2.2.6. I am acquainted 
γνωριμία, η Α2.2.6. meeting
γνώριμος-η-ο Α.2.Π.3. known
γνωστή (μου), η Α2.1.3. acquaintance of a  
 person (fem.)
γνωστός (μου), ο Α2.1.3. acquaintance of a  
 person (masc.)
γουέστερν, το Α2.2.9. western
γούνα, η Α.2.3.11. fur
γούστο, το Α2.1.3. taste (n.)
γραμμή, η Α.2.3.13. line (telephone)
γραφή, η Α2.1.1. writing
γράψιμο, το Α2.2.10. writing (n.)
γυαλί, το Α2.1.4. glass
γυαλίζω Α2.Π.2. I shine
γυάλινος-η-ο Α2.1.4. glass (adj.)
γυμνασμένος-η-ο Α2.1.3. fit, exercised
γυναικεία είδη, τα Α.2.3.11. women’s clothes

γυρίζω (ταινία) Α2.1.1. I make, I shot (a film)
γυρίζω (το κεφάλι) Α2.2.10. I turn
γύρω-γύρω Α2.1.4. all around
γύψος, ο Α.2.3.12. (plaster) cast
γωνιά, η Α2.1.4. corner
Δ 
δακτυλικό αποτύπωμα, το Α2.1.1. fingerprint
δανείζω Α2.2.10. I lend
δάφνη, η Α.2.3.12. bay laurel
δαχτυλίδι, το Α2.1.3. ring
δε λέω Α2.2.10. I can’t say
δε μας τα λες καλά Α2.1.5. you are not being  
 honest, are you?
δε μου λες; Α2.1.3. tell me
δεκάδα, η Α.2.3.11. ten
δελτίο ειδήσεων, το Α2.2.10. news report
δελτίο, το Α2.2.8. forecast
  μετεωρολογικό δελτίο, το Α2.2.8. weather forecast
δεν είμαστε καλά! Α2.2.10. you are not in your right  
 mind!
δεν πάω πίσω Α2.2.9. where do you think you  
 are going?
δεντρολίβανο, το Α2.2.7. rosemary
δένω Α2.2.10. I tie
δέρμα, το Α2.1.3. skin
δέρμα, το Α2.1.4. leather
δερμάτινος-η-ο Α2.1.4. leather (adj.)
δερματολόγος, ο/η Α.2.3.12. dermatologist
δέσιμο, το Α2.2.10. tying
δευτεροβάθμιος-α-ο Α.2.3.13. secondary
  δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η  secondary education
  Α.2.3.13.  
δεύτερον Α.2.3.12. secondly
δέχομαι μια πιστωτική κάρτα Α.2.3.11. I accept a credit card
δηλαδή; Α2.1.3. you mean
δηλώνω Α2.2.6. I declare
δήλωση, η Α2.2.6. statement
  υπεύθυνη δήλωση, η Α2.2.6. affidavit of truth
δημιουργικός-ή-ό Α2.2.10. creative
δημιουργώ Α2.2.9. I create
δήμος, ο Α2.2.5. municipality
δια Α.2.3.11. divided
δια βίου μάθηση Α.2.3.13. adult education
διαγώνισμα, το Α.2.3.13. exam
διαδρομή, η Α2.2.7. way, itinerary
  απλή διαδρομή, η Α2.2.7. one way trip
  διαδρομή με επιστροφή, η Α2.2.7. return trip
διαζύγιο, το Α2.2.6. divorce
διάζωμα, το Α2.2.9. tier
διαίρεση, η Α.2.3.11., Π.1. division
διαιρώ Α.2.3.11. I divide
διαιτητής, ο/η Α2.2.10. referee
διακόπτης, ο Α.2.3.11. switch (n.)
διακόπτω Α2.2.6. I interrupt
διακόσμηση, η Α2.1.4. decoration
διακοσμώ Α2.1.4. Ι decorate
διάλεξη, η Α2.2.9. lecture
διαμαρτυρόμενος, ο Α2.1.1. Protestant  (masc.)
διαμαρτυρόμενη, η Α2.1.1. Protestant  (fem.)
διαμέρισμα, το Α2.Π.1. department
διάμετρος, η Α.2.3.12. diameter
διαμονή, η Α2.2.6. residence (in a country)
διανυκτέρευση, η Α2.2.7. overnight stay
διάρκεια, η Α2.2.9. duration
διάσημος-η-ο Α2.1.1. famous
διασταύρωση, η Α2.1.2. crossing
διάστημα, το Α2.2.8. period / interval
  διαστήματα ηλιοφάνειας, τα Α2.2.8. intervals of sunshine
διαφήμιση, η Α2.2.10. advertisement
διαφημιστικός-ή-ό Α.2.3.13. advertising
διαφορά, η Α2.2.8. difference
διάφοροι-ες-α Α2.2.7. various
διαφωνώ Α2.2.6. I disagree
διδακτορικό, το Α.2.3.13. PhD, doctorate
δίδακτρα, τα Α.2.3.13. tuition fees
διδασκαλείο, το Α.2.3.13. teaching institution
διδασκαλία, η Α.2.3.13. teaching
διήγημα, το Α2.2.9. short story
δικαιολογητικά, τα Α2.2.6. supporting documentation
δικαιολογούμαι Α2.2.9. I excuse my self
δίκαιος-α-ο Α2.2.10. fair
δικαίωμα, το Α.2.3.13. right (n.)
δικός-ιά/ή-ό (μου/σου…) Α.2.3.11. mine
   δικοί (μου), οι Α2.Π.3. my people / family
δικτάτορας, ο Α2.Π.2. dictator
δίκτυο, το Α2.2.10. network
  κοινωνικό δίκτυο, το Α2.2.10. social network
δίνω (εξετάσεις) Α.2.3.13. I take (exams)
δίνω (μια συναυλία) Α2.2.9. I perform (concert)
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δίνω χρήματα στο χέρι (μετρητά)  I pay cash
  Α2.2.10. 
διορθώνω Α2.2.10. I correct
διορθώνω Α.2.3.11. I alter
διπλανός, ο (μου) Α2.2.9. he person sitting next to  
 me (masc.)
διπλανή, η (μου) Α2.2.9. the person sitting next  
 to me (fem.)
διπλός-ή-ό Α2.1.4. double
δίπλωμα, το Α.2.3.13. diploma
  δίπλωμα Ελληνομάθειας, το Α.2.3.13 diploma of Greek  
 language
δισεκατομμύριο, το Α.2.3.11. billion
δίσεκτος-η-ο Α.2.Π.3. leap (year)
δίσκος, ο Α2.1.3. tray
διώχνω Α2.2.6. I send away
δοκιμάζω (ένα φαγητό) Α.2.3.12. I taste (food)
δόξα τω θεώ Α.2.3.12. thank God
δόση, η Α.2.3.11. installment
δοχείο, το Α2.2.7. container
δραματική ταινία, η Α2.2.9. drama 
δραστηριότητα, η Α2.2.10. activity
δραχμή, η Α2.2.10. drachma
δρομέας, ο Α2.1.4. runner
δρομολόγιο, το Α2.2.6. itinerary
δροσερός-ή-ό Α2.2.8. cool
δροσιά, η Α2.2.8. mist
δύναμη, η Α2.2.6. power
δυναμικός-ή-ό Α2.1.3. dynamic, vigorous
δυνατός-ή-ό Α2.1.1. strong
δυνατότητα, η Α2.2.8. possibility
δυόσμος, ο Α.2.3.12. spearmint
δύση, η Α2.2.8. West, sunset
δυστύχημα, το Α2.1.2. accident
δυστυχισμένος-η-ο Α2.2.6. miserable
δυτικά Α2.2.8. west (adv.)
δυτικός-ή-ό Α2.2.8. west, western (adj.)
δύω Α2.2.8. I set
δωρεάν Α2.2.7. for free 
E 
εβδομαδιαίος-α-ο Α2.2.8. weekly
εβδομάς, η (-μάδα) Α.2.Π.3. week
έβδομη τέχνη, η Α2.1.2. the seventh art
έγγαμος-η-o Α2.1.1. married
εγγραφή, η Α.2.3.13. registration
έγγραφο, το Α.2.3.13. document
εγγύηση, η Α2.1.5. warranty 
εγκαίνια, τα Α2.2.9. opening, inauguration
εγκατάσταση, η Α2.2.9. installation
εγκυκλοπαίδεια, η Α.2.3.13. encyclopedia
εγκυμοσύνη, η Α.2.3.12. pregnancy
έγκυος, η pregnant
  τριών μηνών έγκυος Α.2.3.12. three months pregnant
εγχείρηση, η Α.2.3.12. surgery, operation
έγχρωμος-η-ο Α2.1.1. colour (adj.)
   έγχρωμη φωτογραφία, η Α2.1.1. colour photo
εγώ ο ίδιος/η ίδια Α2.1.3. I personally
ειδικός, ο/η Α.2.3.11. specialist
ειδικός-ή-ό Α2.2.9. special, specific
ειδοποιώ Α2.2.9. I prevent
είμαι για κάτι [θέλω να κάνω κάτι]  I am in [I want to do
  Α2.2.9. something]
είμαι εντάξει (στα ραντεβού μου)  I am punctual
  Α2.2.9. 
είμαι ίδιος ο.../ίδια η... Α2.1.3. I look like…, I resemble  
 to…
είμαι στη διάθεσή σου/σας Α2.2.7. I am at your disposal
είναι δυνατόν Α2.2.7. it is possible
είναι επικίνδυνο να… Α2.2.7. it is dangerous to…
είναι λάδι (η θάλασσα) Α2.2.8. (the sea) is still
είναι λουκούμι Α.2.3.12. it is delicious
είναι χαρά Θεού Α.2.3.12. joy of God, joyfulness
εισαγωγή, η Α.2.3.11. import
προϊόν εισαγωγής, το Α.2.3.11 imported good
εισόδημα, το Α.2.3.13. income
είτε Α.2.3.12. either
είτε… είτε Α.2.3.12. either… or
εκ των προτέρων (από πριν) Α.2.3.13. beforehand
εκατομμύριο, το Α.2.3.11. million
εκατοντάδα, η Α.2.3.11. hundred
εκδήλωση, η Α2.2.9. event
έκδοση, η Α2.1.1. issuance
  ημερομηνία έκδοσης, η Α2.1.1. issuance date
έκδοση, η Α2.2.9. edition / publication
εκκαθαριστικό, το Α.2.3.13. tax return
εκπαίδευση, η Α.2.3.13. education
εκπομπή, η Α2.2.10. show
εκτέλεση, η (μουσικού έργου) Α2.Π.2. performance (musical  
 piece)

εκτός Α2.2.6. apart, except
εκφράζω Α.2.3.11. I express
  εκφράζω παράπονο Α.2.3.11. I make a complaint
εκφραστικός-ή-ό Α2.1.3. expressive
εκφωνητής, ο Α2.2.10.  broadcaster (masc.)
εκφωνήτρια, η Α2.2.10. broadcaster (fem.)
έλατο, το Α2.2.7. fir
ελάττωμα, το Α.2.3.11. flaw
έλεγχος, ο Α.2.3.13. report card
έλεγχος, ο Α2.2.7. checking
ελευθερία, η Α.2.Π.3. freedom
ελεύθερος χρόνος, ο Α2.1.1. free / leisure time
ελιά, η Α2.2.7. olive tree
Ελληνοαμερικανίδα, η Α2.1.1. Greek-American (fem.)
Ελληνοαμερικανός, ο Α2.1.1. Greek-American (masc.)
ελληνομάθεια, η Α.2.3.13. Greek language learning
έμβρυο, το Α.2.3.12. embryo
εμπιστοσύνη, η Α2.1.3. trust (n.)
εμπορικός-ή-ό Α.2.Π.3. business
έμπορος, ο/η Α2.2.7. merchant, trader
εμφανίζομαι Α2.1.3. I appear
εμφάνιση, η Α2.1.3. appearance
έναν κόσμο (χαρτιά) Α.2.3.13. a pile (of papers)
έναρξη, η Α2.2.9. start, opening 
ενδεικτικό, το Α.2.3.13. end of year report card
ενδιαφέρομαι Α2.1.5. I am interested
ενδιαφέρω Α2.1.5. I interest
  με ενδιαφέρει Α2.1.5. I am interested
ενέργεια, η Α2.2.10. energy
Ενετοκρατία, η Α2.Π.2. Venetocracy
ενημερώνω Α2.2.9. I inform
ενημέρωση, η Α2.2.10. update, information
ενθουσιάζομαι Α2.2.9. I am excited
ενικός, ο Α2.1.5. singular
  μιλάω (-ώ) σε κάποιον στον ενικό  I speak to someone on
Α2.1.5. first name terms
ενοικιαζόμενο δωμάτιο, το Α2.2.7. room to let
ενοικίαση, η Α2.1.5. renting
ενοικιαστήριο, το Α2.1.5. rental poster
ενοικιαστής, ο Α2.1.5. tenant (masc.)
ενοικιάστρια, η Α2.1.5. tenant (fem.)
ενόχληση, η Α.2.3.13. disturbance
ενοχλώ Α2.2.6. I bother
ένσημο, το Α.2.3.13. social security stamps
εντατικός-ή-ό Α.2.3.13. intensive
  εντατικό τμήμα, το Α.2.3.13. intensive course
εντελώς Α2.1.5. totally, absolutely
έντομο, το Α2.2.9. insect
έντυπο, το Α.2.3.13. hard copy
έντυπος-η-ο Α2.2.10. printed
εντύπωση, η Α2.2.7. impression
  κάτι μου κάνει εντύπωση Α2.2.7. something makes  
 impression on me
εντυπωσιακός-ή-ό Α2.2.7. impressive
ενώνω Α2.2.7. connect
εξαιρετικός-ή-ό Α.2.Π.3. excellent
εξάμηνο, το Α.2.3.13. semester
εξαρτάται Α2.2.7. it depends 
εξέγερση, η Α2.Π.2. revolt (n.)
εξετάζω (γιατρός) Α.2.3.12. I examine
εξετάσεις, οι Α.2.3.13. exams
εξεταστική, η Α.2.3.13. examination period
εξηγώ Α2.1.1. I explain
έξοδο, το Α2.2.7. expense
  έξοδα αποστολής, τα Α2.2.7. postal expense
έξοδος, η Α2.2.9. outing
εξοφλώ Α.2.3.11. I pay off
εξοχή, η Α2.1.5. country side
εξυπηρέτηση, η Α2.2.7. service
εξυπηρετώ Α2.2.7. I serve, I facilitate
έξυπνο τηλέφωνο, το Α.2.3.11. smartphone
εξώστης, ο Α2.2.9. balcony
εξωσχολικός-ή-ό Α2.2.10. extra-curricular
εξωτερικά ιατρεία, τα Α2.1.2. emergency room
εξωτερικό, το Α2.2.7. abroad
εξωτερικός-ή-ό Α2.1.3. external
   εξωτερική εμφάνιση, η Α2.1.3. physical (appearance)
επαγγελματίας, ο/η Α.2.3.11. professional
επαγγελματικός-ή-ό Α2.2.7. professional
επανάληψη, η Α2.2.9. repetition
επανάσταση, η Α2.Π.2. revolution
επειδή Α2.2.9. because
επεισόδιο, το Α2.2.10. episode
έπειτα Α2.1.2. afterwards, then
επεξεργασία, η Α2.2.10. processing
επί Α.2.3.11. by (dimensions, i.e.   
 3x4 m.)
επί Α2.1.4. times (multiplication)
επί παραγγελία Α.2.3.11. custom made

επιβάτιδα (επιβάτισσα), η Α2.2.7. passenger (fem.)
επιβεβαιώνω Α.2.3.13. I confirm
επίδεσμος, ο Α.2.3.12. bandage
επίδομα ανεργίας, το Α.2.3.13. unemployment benefit
επιδόρπιο, το Α.2.3.12. desert
επίθετο, το Α2.1.1. last name
επιθυμία, η Α.2.3.13. desire
επιθυμώ Α.2.3.13. I want
επικύρωση, η Α.2.3.13. validation
επιλέγω Α2.2.7. I choose, I select
επιλογή, η Α2.2.7. choice
επιπλώνω Α2.1.4. I furnish
επισκέπτομαι Α2.2.7. I visit
επισκευάζω Α.2.3.11. I repair
επισκευή, η Α.2.3.11. repair
επιστήμη, η Α2.2.9. science
επιστολή, η Α.2.3.13. letter
  συστατική επιστολή, η Α.2.3.13 recommendation letter
επιστρέφω Α2.1.2. I return
επιστρέφω κάτι Α.2.3.11. I return something
επιταγή, η Α.2.3.13. check (n.)
  ταχυδρομική επιταγή, η Α.2.3.13. postal check
Επιτάφιος, ο Α2.2.10. Epitaph
επιτυχημένος-η-ο Α.2.3.13. successful
επιτυχία, η Α2.2.9. success
επομένως Α2.2.6. therefore
εποχή, η Α2.1.1. time, period
επώνυμος-η-ο Α.2.3.11. labelled
εργάζομαι Α2.1.1. I work
εργαζόμενος-η-ο Α2.Π.2. working
εργασία, η Α2.2.10. work
Εργατική Πρωτομαγιά, η Α2.Π.2. Labour day, Mayday
εργατικός-ή-ό Α2.Π.2. labour (adj.)
έργο τέχνης, το Α2.1.2. piece of art
εργοδότης, ο Α.2.3.13. employer (masc.)
εργοδότρια, η Α.2.3.13. employer (fem.)
έρευνα, η Α2.1.3. research
ερπετό, το Α2.2.9. serpent
ερωτεύομαι Α2.2.6. I fall in love
έσοδα, τα Α2.2.9. revenues
εσωτερικό, το Α2.1.4. interior
ετήσιος-α-ο Α2.2.8. annual
ετοιμασία, η Α.2.Π.3. preparation
έτσι Α2.1.3. this is how
Ευαγγέλιο, το Α2.2.6. Gospel
Ευαγγελισμός, ο Α2.Π.2. Evangelism 
ευκολία, η Α2.1.5.  facility
  ευκολίες, οι Α2.1.5. facilities
ευλογώ Α.2.Π.3. I bless
ευρύχωρος-η-ο Α2.1.5. spacious
ευρωβουλευτής, ο/η Α2.2.10. Member of the   
 European Parliament
ευχάριστα Α2.1.5. nicely, pleasantly
ευχαριστημένος-η-ο Α2.1.5. pleased, content
ευχάριστος-η-ο Α2.2.7. pleasant
εφαρμογή, η Α2.2.10. application
έφηβος, ο Α2.1.3.  adolescent (masc.)
έφηβη, η Α2.1.3. adolescent (fem.)
εφημερεύω Α.2.3.12. I am on call / duty
  εφημερεύοντα φαρμακεία, τα  pharmacies on duty
  Α.2.3.12 
εφοπλιστής, ο Α2.1.1. ship-owner
εφορία, η Α2.2.6. tax office
εχάθη (χάθηκε) Α2.Π.2.  (χάνομαι) it was lost
έχει Α2.2.8. it has, it is, there is
  έχει αέρα Α2.2.8. it’s windy
  έχει καύσωνα Α2.2.8. heatwave
  έχει κύμα Α2.2.8. wave
  έχει λιακάδα Α2.2.8. sunshine
Ζ 
ζαχαροπλαστική, η Α2.2.10. pastry making
ζεσταίνομαι Α2.2.8. I am hot / warm
ζεστό (ρόφημα), το Α.2.3.12. hot beverage
ζέφυρος, ο Α2.2.7. westerly (wind)
ζημιά, η Α2.2.7. damage
ζητάω (-ώ) κάποιον σε γάμο Α2.2.6. I ask somebody to  
 marry me
ζουμί, το Α2.Π.2. juice
ζωηρός-ή-ό Α2.1.3., Α.2.3.11. vibrant, lively
  ζωηρό χρώμα Α.2.3.11. vibrant colour
ζώνη, η Α2.2.9. zone
ζωντανά Α2.2.10. live (adj.)
ζωντάνια, η Α2.1.5. liveliness
ζωντανός-ή-ό Α2.2.10. live
Η 
ήθη κι έθιμα, τα Α2.Π.2. habits and customs
ηθοποιός, ο/η Α2.2.9. actor / actress
ηλεκτρονικά Α2.2.6. electronically
ηλεκτρονική διεύθυνση, η Α2.1.1. electronic mail (e-mail)
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ηλεκτροπληξία, η Α.2.3.11. electrocution
ηλιακός-ή-ό Α2.1.5. solar
  ηλιακός θερμοσίφωνας, ο Α2.1.5. sun clock
  ηλιακό ρολόι, το Α2.2.8. solar boiler
ηλικιωμένη, η Α2.1.2. old person (fem.)
ηλικιωμένος, ο Α2.1.2. old person (masc.)
ηλικιωμένος-η-ο Α2.1.2. elderly, old
ηλιοβασίλεμα, το Α2.2.7. sunset
ηλιοφάνεια, η Α2.2.8. sunshine
ημερήσιος-α-ο Α2.2.8. daily
ημερομηνία γέννησης, η Α2.1.1. Date of birth
ημερομηνία έκδοσης, η Α2.1.1. Issuance date
ημερομηνία λήξης, η Α2.1.1. Expiration date
ημερομίσθιο, το Α.2.3.13. daily wage
ημιδιατροφή, η Α2.2.7. half board
ημίχρονο, το Α2.2.10. half term
ημιώροφος, ο Α2.2.11. mezzanine
ήπιος-α-ο Α.2.Π.3. calm
ήρεμα Α2.1.5. calmly
ήρεμος-η-ο Α2.1.3. calm
ήρωας, ο Α2.2.9. hero
ηρωίδα, η Α2.2.9. heroine
Ησαΐας, ο Α2.2.6. Isaiah
ήσυχος-η-ο Α2.1.3. quiet
ηχολήπτης, ο Α2.2.6. sound technician (masc.)
ηχολήπτρια, η Α2.2.6. sound technician (fem.)
Θ 
Θ (Θήλυ - γυναίκα), Α2.1.1. F (Female - woman)
θάνατος, ο Α2.1.1. death
θαύμα, το Α2.1.1. miracle
  παιδί-θαύμα, το Α2.1.1. miracle-child
θαυμάζω Α2.2.7. I admire
θαυμασμός, ο Α2.2.10. admiration
θέαμα, το Α2.2.9. show
θεατής, ο Α2.2.9. spectator
θεατρικό έργο, το Α2.2.9. theatrical play
θεολογία, η Α2.1.3. theology
θεολόγος, ο/η Α2.1.1. theologian (masc., fem.)
θεραπεία, η Α2.2.9. therapy
θερινός-ή-ό Α2.2.8. summer (adj.)
θερμόμετρο, το Α.2.3.12. thermometer
θερμός, το Α2.2.8. cooler
θερμός-ή-ό Α2.2.8. hot
θέρος (καλοκαίρι), το Α2.2.8. summer
θέση, η Α.2.3.13. position
θεωρείο, το Α2.2.9. box
θεωρώ Α.2.3.13. I certify
θήκη, η Α.2.3.11. case
θήλυ (φύλο), το Α2.1.1. female (sex)
θίασος, ο Α2.1.2. theatre company
θλίψη, η Α.2.Π.3. sorrow
θόρυβος, ο Α2.1.4. noise
θρεπτικός,-ή,-ό Α.2.3.12. nutritional
θρήνος, ο Α2.Π.2. mourning
θρησκεία, η Α2.1.3. religion
θρήσκευμα, το Α2.1.1. religion
θρησκευτικά ,τα Α.2.3.13. religious studies
θρησκευτικός-ή-ό Α2.Π.2. religious
θρίλερ, το Α2.2.9. thriller
θυμάμαι Α2.1.2. I remember
   θα με θυμηθείτε Α.2.3.12. mark my words
θυμάρι, το Α.2.3.12. thyme
θυμάρι, το Α2.2.7. thyme
θυμαρίσιος-α-ο Α.2.Π.3. made of thyme
θυμωμένος-η-ο Α2.2.10. angry
Ι 
ίαση (παλιά: η ίασις), η Α2.2.9. treatment (older  
 version: ίασις)
ιδανικός-ή-ό Α.2.3.12. ideal
ιδεολογία, η Α.2.3.11. ideology
ιδιοκτήτρια, η Α2.1.4. owner
ίδιος, ο - ίδια, η - ίδιο, το Α2.1.3. same
ιδιωτικός-ή-ό Α.2.3.13. private
ίδρυμα, το Α2.2.9. foundation
ιερός-ή-ό Α.2.Π.3. sacred
ιθαγένεια, η Α2.1.1. nationality
ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών  Social Security
  Ασφαλίσεων) Α.2.3.13. 
ινδουιστής, ο Α2.1.1.  Hindu (masc.)
ινδουίστρια, η Α2.1.1. Hindu (fem.)
ίντσα, η Α.2.3.11. inch
ιός, ο Α.2.3.11. virus
Ιούδας, ο Α2.Π.2. Juda
ιπτάμενος-η-ο Α2.1.4. flying
ισθμός, ο Α2.2.7. isthmus
ίσον Α.2.3.11. equals
ισοπαλία, η Α2.2.10. tie, draw
ισότητα, η Α2.2.6. equality
ισραηλίτης, ο Α2.1.1. Israelite (masc.)

ισραηλίτισσα, η Α2.1.1. Israelite (fem.)
ιστιοσανίδα, η Α2.1.1. windsurfing board
ισχυρός-ή-ό Α2.2.8. strong
ιχθυοπωλείο, το (ψαράδικο, το)  fish shop
  Α2.1.5. 
ιχθυοπώλης, ο Α2.1.5. fishmonger (masc.)
ιχθυοπώλισσα, η Α2.1.5. fishmonger (fem.)
ίωση, η Α.2.3.12. viral disease
Κ 
καβγάς, ο Α2.2.6. quarrel
καζανάκι, το Α2.1.4. toilet flush / cistern
καζάνι, το Α.2.Π.3. marmite
καημένος-η-ο Α.2.Π.3. poor (thing)
Καθαρά (ή Καθαρή) Δευτέρα, η  Clean Monday
  Α.2.3.12. 
καθαρά, τα Α.2.3.13. net (adj.)
καθάρισμα, το Α2.1.4. cleaning
καθαριστικό, το Α.2.3.11. cleaning material
καθαρός-ή-ό Α2.1.3. clean
καθημερινά Α.2.3.11. daily
καθημερινός-ή-ό Α2.2.8. daily
καθισμένος-η-ο Α2.2.10. seated
καθιστικός-ή-ό Α2.2.10. sitting
καθιστός-ή-ό Α2.2.9. seated
καθολικός, ο Α2.1.1.  Catholic (masc.)
καθολική, η Α2.1.1. Catholic (fem.)
και πολύ μάλιστα Α2.1.3. a let indeedd
καιρός, ο Α2.2.6. time
  από καιρό Α2.2.6. long time ago
καίω Α2.2.7. I consume
  καίει πολλή βενζίνη Α2.2.7. it consumes a lot of gas  
 / petrol
  καίει (ο ήλιος) Α2.2.8. (the sun) burns
κακό, το Α.2.2.6. bad thing
  κάνω κακό (σε κάποιον) Α2.2.6. I hurt someone
κακοποιός, ο Α2.2.10. criminal
καλά (ρούχα), τα Α2.2.10. my nice clothes
  βάζω τα καλά μου Α2.2.10. I put on my nice clothes
Καλά, … Α2.2.9. You mean, …
καλαμαράκι, τo Α.2.3.12. small squid
καλεσμένη, η Α22.6. guest (fem.)
καλεσμένος, ο Α2.2.6. guest (masc.)
καλή αρχή! Α.2.3.13. have a nice start!
καλ(ι)τσούνι, το Α2.Π.3. a kind of sweet small pie
καλλιτέχνης, ο Α2.1.1. artist (masc.)
καλλιτεχνικά, τα Α.2.3.13. art (school subject)
καλλυντικό, το Α2.2.9. cosmetics
καλό ξημέρωμα! Α2.2.8. good rise!
καλοκαιρινός-ή-ό Α2.2.8. summer (adj.)
καλύπτω Α.2.3.11. I cover
  με καλύπτει η εγγύηση Α.2.3.11. a product is covered by  
 warranty
καλύτερα Α2.1.5. better 
καλύτερος-η-ο Α2.1.5. best
καλώς Α.2.3.13. good
κάμαρη, η (α) Α.2.Π.3. bedroom
καμπίνα, η Α2.2.7. cabin
κάμπινγκ, το Α2.2.7. camping
κανάλι, το Α2.2.10. channel
καναπές-κρεβάτι, ο Α.2.3.11. sofa-bed
κανάτα, η Α.2.3.11. jar, jug
κανάτι, το Α2.Π.2. jug
κανέλα, η Α.2.3.12. cinnamon
κανονίζω Α2.2.10. I arrange
κανονικά Α2.2.10. normally, in the right way
κανονικός-ή-ό Α2.1.1. normal
καντάδα, η Α2.Π.2.  serenade
κανταΐφι, το Α.2.3.12. kadaifi desert
καντούνι, το Α2.Π.2 small alley
κάνω εισαγωγή (στο νοσοκομείο)  I am admitted at the
  Α.2.3.12. hospital
κάπαρη, η Α.2.3.12. caper
καπνιστός-ή-ό Α2.2.7. smoked
καπό, το Α2.2.7. hood
κάπως A2.3.11. somehow
καρδιογράφημα, το Α.2.3.12. electrocardiogram
καρδιοπάθεια, η Α.2.Π.3. heart disease
καριέρα, η Α2.1.1. career
καρκίνος, ο Α.2.3.12. cancer
καρό Α.2.3.11. checkered
καροτσάκι, το Α.2.3.11. cart
καρπός, ο Α.2.3.12. fruit, nut
  ξηρός καρπός, ο Α.2.3.12. nut
κάρτα, η Α.2.3.13. card
  ευχετήρια κάρτα, η Α.2.3.13. greeting card
  κάρτα τηλεφωνίας, η Α.2.3.13. calling card
καρτερώ (& καρτερεύω) Α2.Π.2. I wait
καρτοκινητό, το Α.2.3.11. card phone, no-contract  
 phone 

καρύδι, το Α.2.3.12. walnut
καρυδιά, η Α2.2.7. walnut tree
καρυδόπιτα, η Α.2.3.12. walnut pie
καρφίτσα, η Α2.1.1. pin
  δεν πέφτει καρφίτσα Α2.1.1. you cannot drop a pin  
 (there is no space)
κασέρι, το Α.2.3.12. yellow cheese
κάστρο, το Α2.2.7. castle
κατά Α2.1.5. cons, disadvantages /  
 against
κατά λάθος Α.2.3.11. by accident
κατάγομαι Α2.2.7. organisation
κατάθεση, η Α2.1.1. deposit
  δίνω κατάθεση Α2.1.1. I give a deposition /
  I give testimony
καταθέτω Α2.1.1. testimony
καταιγίδα, η Α2.2.8. storm
κατάλληλος-η-ο Α2.1.5. appropriate
καταναλωτής, ο Α.2.3.11. consumer (masc.)
καταναλώτρια, η Α.2.3.11. consumer (fem.)
κατασκευάζω Α2.2.10. I construct
κατασκευή, η Α2.1.5. construction
κατασκήνωση, η Α2.2.7. camp
κατάστρωμα, το Α2.1.4. deck
καταφέρνω Α2.2.9. I succeed
  τα καταφέρνω Α2.2.9. I succeed in doing  
 something
καταψύκτης, ο Α.2.3.11. freezer
κατάψυξη, η Α.2.3.12. freezer
κατεβάζω Α2.2.9. I take down
  κατεβάζω κάτι (από το ίντερνετ)  I download (from
  Α2.2.9. the internet) 
κατειλημμένος-η-ο Α.2.3.13. busy (telephone line)
κατεπείγον Α.2.3.13. express
κατηγορία, η Α2.1.5. category, type
κατηφορίζω Α2.2.7. go downhill
κάτι κάνει φτερά Α2.2.10. something is gone 
κατίκι, το Α.2.3.12. white low fat cheese
κατοικώ Α2.1.1. I reside
κατσικάκι στη γάστρα, το Α.2.3.12. goat meat cooked in a  
 slow cooker
καυσαέριο, το Α2.1.5. gas emissions
καύσιμο, το Α2.2.7. fuel
καύσωνας, ο Α2.2.8. heat wave
καυτός-ή-ό Α2.2.8. hot
καφές, ο Α.2.3.12. coffee
  ελληνικός, ο Α.2.3.12. Greek coffee
  εσπρέσο, ο Α.2.3.12. espresso coffee
  καπουτσίνο, ο Α.2.3.12.  cappuccino coffee
  φίλτρου, ο / γαλλικός, ο Α.2.3.12. drip coffee / French coffee
  φραπέ, ο Α.2.3.12. frappe coffee
  φρέντο, ο Α.2.3.12. freddo coffee
κάψιμο, το Α2.Π.2. burning
κεντάω (-ώ) Α2.2.10. I embroider
κέντημα, το Α2.2.10. embroidery
κεραία, η Α2.2.10. antenna
κεραμική, η Α2.1.1. ceramics 
κεραμικός-ή-ό Α2.1.4. ceramic
κερδίζω Α.2.3.13. I earn
κεφαλοτύρι, το Α.2.3.12. yellow cheese similar to  
 parmesan cheese
κέφι, το Α2.2.6. cheerfulness, merry mood
  έχω κέφι (να κάνω κάτι) Α2.2.6. I feel like doing something
κεφτεδάκι, το Α.2.3.12. meatball
κηπουρική, η Α2.2.10. gardening
κηροπήγιο, το Α2.1.4. candlestick
κίνηση, η Α2.1.2. motion
κινητός-ή-ό Α.2.3.11. mobile
κινούμενα σχέδια, τα Α2.2.9. cartoon
κλαδί, το Α2.2.9. branch
κλάμα, το Α2.2.10. crying
κλείνω τη γραμμή Α.2.3.13. I hang up (phone)
κλείσιμο, το Α2.2.10. closing, shutting down
κλεισμένος-η-ο Α2.2.10. locked
κλήση, η Α2.1.1. call (n.)
  αναπάντητη κλήση, η Α2.1.1 missed call
κλικ, το Α.2.3.11. click
κλινική, η Α.2.3.13. clinic
κλοπή, η Α2.1.2. theft
κλωσάω (-ώ) Α2.2.8. I hatch
κλωστή, η Α2.2.10. thread
κόβομαι Α.2.3.13. I fail a course
  κόπηκα Α.2.3.13. I failed a course
κόβω την πείνα Α.2.3.12. I satisfy my hunger
κοιλάδα, η Α2.2.7. valley
κοιμάμαι Α2.1.2. I sleep
κοινό, το Α2.2.9. audience
κοινός-ή-ό Α2.2.10. common
κοινωνία, η Α2.2.10. society
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κοινωνικά, τα (νέα) Α2.2.6. social column
κοινωνική / πολιτική αγωγή, η  social / political
  Α.2.3.13. instruction
κοινωνική ταινία, η Α2.2.9. social film
κόκα-κόλα, η Α2.2.9. coca cola
κόκκαλο (κόκαλο), το Α.2.3.12. bone
κοκορέτσι, το Α2.Π.2. delicacy made from
 animal liver and intestines
κολάν, το Α2.1.3. leotard 
κολλάω Α.2.3.12. I am infected
  κολλάω μια αρρώστια Α.2.3.12. I catch a disease
  κολλάει ο υπολογιστής Α.2.3.11. the computer is hung
κόλπος, ο Α2.1.4. gulf
κομεντί, η Α2.2.9. romantic comedy
κόμικς, τα (κόμιξ) Α2.2.9. comics
κόμμα, το Α2.2.10. comma
κομμωτής, ο Α.2.3.13. hairdresser (masc.)
κομμώτρια, η Α.2.3.13. hairdresser (fem.)
κομπιούτερ, το Α.2.3.11. computer
κονταρομαχία, η Α2.2.6. joust
κορδέλα, η Α2.Π.2. ribbon
κορμός, ο (δέντρου) Α2.Π.2. trunk
κοσμηματοπωλείο, το Α2.1.2. jewelry store
κοστίζω Α2.2.7. I cost
κόστος, το Α.2.3.11. cost
κουβέρτα, η Α.2.3.11. blanket
κούκλα, η Α2.1.3. beautiful woman
κούκλος, ο Α2.1.3. handsome man
κουλούρι, το Α.2.3.12. round sesame bread
κουμπάρος, ο Α2.2.6. best man 
κουμπάρα, η Α2.2.6. bridesmaid
κουμπί, το Α2.2.10. button
κουμπί, το Α.2.3.12. switch
κουνιάδος, ο Α2.2.6. brother in law (sibling  
 of spouce)
κουνιάδα, η  Α2.2.6. sister in law (sibling of  
 spouce)
κουνούπι, το Α.2.3.12. mosquito
κουνουπίδι, το Α.2.Π.3. cauliflower
κουράγιο, το Α.2.3.13. courage
κουράζομαι Α2.2.7. I get tired
κουρτίνα, η Α.2.3.11. curtain
κόψη, η Α.2.Π.3. sharp edge
κράνος, το Α2.2.10. helmet
κρατάω (-ώ) Α2.2.6. I last
  κρατάει Α2.2.6. it lasts
κρατήσεις, οι Α.2.3.13. withholdings
κράτος, το Α2.2.10. state (n.)
κρέας κοκκινιστό, το Α.2.3.12. beef in tomato sauce
κρέμα, η Α.2.3.11. cream
κρεοπωλείο, το (χασάπικο, το)  butcher’s
  Α2.1.5. 
κρεοπώλης, ο Α2.1.5. butcher (masc.)
κρεοπώλισσα, η Α2.1.5. butcher (fem.)
κριθαράκι, το Α.2.3.12. orzo
κριθαρένιος-α-ο Α.2.3.12. barley (adj.)
κρίμα που... Α2.1.3. it’s a shame that
κριτική, η Α2.2.9. critic 
κριτικός, ο/η Α2.2.6. critic (masc., fem.)
  κριτικός τέχνης, ο/η Α2.2.6. art critic
κρουαζιέρα, η Α2.2.7. cruise
κρυολόγημα, το Α.2.3.12. cold (n.)
κρυφά Α2.2.6. secretly
κρυφτό, το Α2.2.10. hide and seek
κρυώνω Α2.2.8. I am cold
κρύωσα Α2.3.12. I caught a cold
θα κρυώσω Α2.3.12. I will catch a cold
κτήμα, το Α2.2.7. ranch
κτηνίατρος, ο/η Α.2.3.12. veterinarian
κτίζω (χτίζω) Α2.1.4. I build
κυβέρνηση, η Α.2.3.13. government
κυδώνι, το Α.2.3.12. quince
κυκλαδικός-ή-ό Α2.2.9. Cycladic
κύκλος, ο Α2.1.3. circle
κυκλώνω Α2.2.10. circle, surround
κυλιόμενη σκάλα, η Α.2.3.11. escalator
κύμα, το Α2.2.8. wave
  έχει κύμα Α2.2.8. it’s wavy
κυνηγητό, το Α2.2.10. chase
κυνήγι, το Α2.2.10. hunt (n.)
κυνηγός, ο Α2.1.2. hunter (masc.)
κυπαρίσσι, το Α2.2.7. cypress
κυπελάκι, το Α.2.3.12. ice cream cup
κύπελλο, το Α2.2.10. cup (in sports)
Κύπρος, η Α.2.3.12. Cyprus
Κυριακή του Πάσχα, η Α2.2.10. Easter Sunday
κύριος-α-ο Α.2.Π.3. proper
  κύριο όνομα, το Α.2.Π.3. proper noun
κωδικός, ο Α2.1.1. code

  ταχυδρομικός κωδικός, ο Α2.1.1. postal code
κωμωδία, η Α2.1.3. comedy
Λ 
λαβαίνω & λαμβάνω Α2.2.9. I receive, I get
λαβράκι, το Α.2.3.12. sea bass
λαγάνα, η Α.2.3.12. lagana bread 
λαδερά, τα Α.2.3.12. food cooked with oil  
 (non-meat food)
λάδι, το Α2.2.7. oil
λαδοτύρι, το Α.2.3.12. oil based cheese 
λάμπα, η Α2.1.2. light bulb
λάμπα (επιτραπέζια), η Α2.1.4. lamp
λαμπάδα, η Α2.2.6. candle, torch
λαμπραντόρ, το Α2.1.2. labrador
Λαμπρή, η (το Πάσχα) Α2.Π.2. Easter day
λαογραφία, η Α2.2.8. folklore
λαός, ο Α.2.Π.3. people
λάστιχο, το Α2.2.7. tire
λαχανοντολμάς, ο Α.2.3.12. stuffed cabbage roll
λαχείο, το Α2.2.10. lottery
λεβάντα, η Α2.2.7. lavender
λεκάνη, η Α2.1.4. toilet bowl
λεκές, ο Α.2.3.11. stain
λεμονιά, η Α2.2.7. lemon tree
λεπτομέρεια, η Α2.2.6. detail
λες να…; Α2.2.8. you think…?
λέσχη, η Α2.2.10. club
λευκά είδη, τα Α.2.3.11. linens
λεύκα, η Α2.2.7. poplar
λευκοπλάστης, ο Α.2.3.12. bandage
λήγω Α.2.3.13. expire
  λήγει η προθεσμία Α.2.3.13. the deadline expires
  λήγει (διαβατήριο, το) Α2.2.7. it (the passport) expires
ληξιαρχική πράξη γέννησης, η Α2.2.6. birth certificate
ληστεία, η Α2.1.2. robbery
λίαν καλώς Α.2.3.13. very good
λιγότερος-η-ο Α2.1.5. less
λιμεναρχείο, το Α.2.3.13. coast guard office
λινάρι, το Α.2.3.11.   linen
λινός-ή-ό Α.2.3.11. linen
λιπαρός-ή-ό Α.2.3.12. fatty
λίστα, η Α.2.3.12. list
λιωμένος-η-ο Α.2.3.12. mashed, melted
λογιστήριο, το Α2.3.12. accounting dept.
λογιστής, ο Α.2.3.13. accountant (masc.)
λογίστρια, η Α.2.3.13. accountant (fem.)
λόγος, ο Α2.2.10. reason
λογοτεχνία, η Α2.2.9. literature
λουκουμάς, ο Α.2. 2.10, 3.12. beignet with honey 
λούσιμο, το Α2.2.10. shampooring (n.)
λουτρό, το Α2.1.5. bathroom
λόφος, ο Α2.2.6. hill
λυθρίνι, το Α.2.3.12. red snapper
λύνω Α.2.3.11. I resolve
λυπάμαι Α2.1.2. I am sorry
λύπη, η Α2.2.6. misfortune, sadness
λυπημένος-η-ο Α2.1.2. sad
λύρα, η Α.2.Π.3. Cretan string musical  
 instrument (lyra)
λυράρης, ο Α.2.Π.3. lyra player
λύση, η Α2.2.6. solution, answer
Μ 
μαγειρίτσα, η Α2.2.10. special soup Greeks eat  
 on Great Saturday night  
 after Resurrection
μάγουλο, το Α2.1.3. cheek
Μάης, ο (το στεφάνι) Α2.Π.2. May (wreath)
μαϊμού, η Α.2.3.11. monkey
  προϊόν μαϊμού, το Α.2.3.11. forfeited / fake good
μαϊντανός, ο Α.2.3.12. parsley
Μάλι, το Α2.2.9. Mali
μάλιστα Α2.2.6. indeed
μαλλί, το Α.2.3.11. wool
μάλλινος-η-ο Α.2.3.11. wool
μανίκι, το A2.3.11. sleeve
μανούρι, το Α.2.3.12. white cheese
μαντήλι, το (μαντίλι) Α.2.3.11. scarf
μαντινάδα, η Α.2.Π.3. Cretan songs with  
 rhymed lyrics
μαντολίνο, το Α.2.Π.3. string musical instrument
μαξιλάρι, το Α.2.3.11. pillow
μαξιλαροθήκη, η Α.2.3.11. pillow case
μαραθώνιος, ο Α2.1.1. marathon
μαραίνομαι Α2.2.9. I wither
μαρίδα, η Α.2.3.12. picarel
μάρκα, η Α2.2.7. brand, make
μαρμάρινος-η-ο Α2.1.4. marble (adj.)
μάρμαρο, το Α2.1.4. marble
μάρτυρας, ο/η Α2.2.6. witness

μάσκα, η Α.2.3.11. mask
  μάσκα προσώπου, η Α.2.3.11 face mask
μάτι (κουζίνας), το Α.2.3.11. stove burner
ματς, το Α2.2.10. match, game
μάτσο, το Α.2.3.12. bunch
μάχη, η Α2.2.6. battle
με τις ώρες (περιμένω) Α.2.Π.3. (I wait) very long
με τις ώρες Α2.2.10. by the hours
με το μήνα Α2.1.5. monthly
Μεγάλη Εβδομάδα, η Α2.Π.2. Passion Week
Μεγάλη Παρασκευή, η Α2.2.10. Great Friday
Μεγάλη Πέμπτη, η Α2.2.10. Great Thursday 
Μέγας Αλέξανδρος, ο Α2.1.2. Alexander the Great
μεζεδάκι, το Α2.2.6. small entrees
μεικτός-ή-ό Α.2.3.13. gross (adj.)
  μεικτά, τα Α.2.3.13. gross income
μείον / πλην Α.2.3.11. minus / take out
μειονέκτημα, το Α2.1.5. disadvantage, cons
μειώνω Α.2.3.12. I reduce
μελέτη περιβάλλοντος, η Α.2.3.13. environmental studies
μέλισσα, η Α.2.3.11. bee
μέλλον, το Α.2.3.11. future
μέλος, το Α2.2.10. member
μελωδία, η Α2.2.9. melody
μένει / μένουν Α.2.3.11. still remains / remain
μένω από κάτι Α2.2.7. I run out of something
  μένω από βενζίνη Α2.2.7. I run out of gas, oil
  μένω από λάστιχο Α2.2.7. I have a flat tire
  μένω από μπαταρία Α2.2.7. my battery died
  μένω από χρήματα Α2.2.8. I run out of  money / I  
 am broke
μένω στην ίδια τάξη Α.2.3.13. repeat a grade in school
μέρα με τη μέρα Α.2.3.12. day by day
μεροκάματο, το Α2.2.10. daily pay
μέρος, το Α2.2.6. place, location
  παίρνω μέρος σε κάτι Α2.2.6. I participate in something
μεσαίος-α-ο Α2.3.13. intermediate
μεσήλικη, η Α2.1.3. middle aged woman
μεσήλικος (μεσήλικας), ο Α2.1.3. middle aged man
μεσήλικος-η-ο Α2.1.3. middle aged (adj.)
μεσημεριανός-ή-ό Α2.2.8. mid-day (adj.)
μεσιτικό γραφείο, το Α2.1.5. real estate agency
μέσος-η-ο Α.2.3.13. middle
μέσω Α2.2.7. via
μετακίνηση, η Α2.1.2. movement
μεταλλικός-ή-ό Α2.1.4. metallic
μετάλλιο, το Α2.1.1. medal
μέταλλο, το Α2.1.4. metal
μεταμορφώνω Α2.2.8. I transform
μετάξι, το Α.2.3.11. silk
μεταξωτός-ή-ό Α.2.3.11. silk
μεταπτυχιακός-ή-ό Α.2.3.13. graduate
μεταφέρω Α2.1.2. I transfer
μεταφορά, η Α2.2.7. transportation
μεταφορικά (έξοδα), τα Α.2.3.11. transportation (cost)
μετάφραση, η Α2.2.9. translation
μεταχειρισμένος-η-ο Α.2.3.11. used, second hand 
μετεωρολογικός-ή-ό Α2.2.8. meteorological
  μετεωρολογικός σταθμός, ο Α2.2.8. weather station
μετράω (-ώ) Α.2.Π.3. I count
μέτριος-α-ο Α2.2.8. medium
μετσοβόνε, το Α.2.3.12. Mezzovone cheese
μήκος, το Α2.1.4. length
μηλιά, η Α2.2.7. apple tree
μηλόπιτα, η Α.2.3.12. apple pie
μηνιαίος-α-ο Α2.2.8. monthly
μητρική γλώσσα, η Α2.1.1. mother tongue
μηχανάκι, το Α2.1.5. motor bike
μηχανή, η Α2.2.7. engine
μικροπωλητής, ο Α2.1.5. vendor (masc.)
μικροπωλήτρια, η Α2.1.5. vendor (fem.)
μιούζικαλ, το Α2.2.9. musical
μισάωρο, το Α.2.3.13. half hour
μισοψημένος-η-ο Α.2.3.12. medium rare
μισώ Α2.2.10. I hate
μνήμα, το Α2.Π.2. grave, tomb
μνημείο, το Α2.2.7. monument
μνήμη, η Α.2.Π.3. memory
μόδα, η Α.2.3.11. fashion
  της μόδας Α.2.3.11 in fashion
  τελευταία λέξη της μόδας, η Α.2.3.11.  latest fashion trend
μοιάζω Α2.1.3. I resemble, look alike
μολύνω Α.2.3.12. I infect
μονάδα, η Α.2.3.11. unit
μοναδικός-ή-ό Α2.2.9. unique
μοναστήρι, το Α2.Π.1. monastery
μοναστικός-ή-ό Α2.Π.1. monastic
μόνιμα Α2.1.1. permanently
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μόνος-η-ο (μου/σου/του...) Α2.1.4. alone, by myself, on my  
 own
μοντέλο, το Α.2.3.11. model
μοντέρνα Α2.1.3. in a modern way
μόνωση, η Α2.1.5. insulation
μου δώσατε λάθος αριθμό Α.2.3.13. I got the wrong number
μου περνάει μια αρρώστια Α.2.3.12. a disease is healed
μούσι, το Α2.1.3. beard
μουσική, η Α2.2.9. music
μουσουλμάνος, ο Α2.1.1.  Muslim (masc.)
μουσουλμάνα, η Α2.1.1. Muslim (fem.)
μούτρα, τα Α2.2.10. face (informal)
μπαγκέτα, η Α.2.3.12. baguette loaf
μπακάλης, ο Α2.2.10. grocer (masc.)
μπακάλισσα, η Α2.2.10. grocer (fem.)
μπακαλιάρος, ο Α.2.3.12. cod
μπακλαβάς, ο Α.2.3.12. baklava desert
μπαλέτο το Α2.2.9. ballet
μπαλκονόπορτα, η Α2.1.4. balcony door
μπανιέρα, η Α2.1.4. bathtub
μπαράκι, το  Α2.3.13. bar
μπαρμπούνι, το Α.2.3.12. red mullet
μπαταρία (αυτοκινήτου), η Α2.2.7. battery (of a car)
μπαταρία, η Α2.2.7. battery
μπέικιν πάουντερ, το Α2.Π.2. baking powder
μπλογκ, το Α2.1.5. blog
μπλόγκερ, ο/η Α.2.3.13. blogger
μπορεί (απρ.) Α2.2.6. it might
μποτάκι, το Α.2.3.11. ankle bootie
μπουμπουνητό, το Α2.2.8. thunder
μπουρνούζι, το Α.2.3.11. bathrobe
μπούτι, το Α.2.3.12. thigh
μπουφές, ο Α2.1.4. sideboard, server
μποφόρ, το Α2.2.8. Beaufort (scale)
μπράτσο, το Α2.1.3. upper arm
μπρόκολο, το Α.2.3.12. broccoli
μυζήθρα, η Α.2.Π.3. white cheese
μυθιστόρημα, το Α2.2.9. novel
μυθολογία, η Α2.2.9. mythology
μύθος, ο Α2.1.1. myth
μύλος, ο Α2.2.7. mill
μυρίζω Α2.2.10. I smell
μυρίζω κάτι Α2.Π.2. I smell something
  μυρίζει κάτι Α2.Π.2. It smells something
μυρωδικά, τα Α.2.3.12. herbs
μυστήριο, το Α2.2.6. ceremony
μυστικός-ή-ό Α2.2.9. secret
N
να Α2.2.6. to
  να τος/τη/το! Α2.2.6. here he/she/it is!
ναυάγιο, το Α2.1.2. shipwreck
ναύαρχος, ο Α2.2.6. admiral
ναύτης, ο Α2.2.10. sailor
ναυτία, η Α2.2.8. nausea
νεαρός, ο Α2.1.3.  young man 
νεαρή, η Α2.1.3. young woman
νεαρός-ή-ό Α2.1.3. young
νεκρός, ο Α2.1.2. dead, deceased (n.)
νεοελληνική γλώσσα, η Α.2.3.13. Μodern Greek
νέος, ο Α2.1.3. young man 
νέα, η Α2.1.3. young woman
νέος-α-ο Α2.1.3. young 
νεράντζι, το Α.2.3.12. citrus
νεροχύτης, ο Α2.1.5. sink (kitchen)
νευρικός-ή-ό Α2.1.3. stressful, nervous
νέφωση, η Α2.2.8. cloudiness
νηπιαγωγείο, το Α.2.3.13. nursery school
νηπιαγωγός, ο/η Α.2.3.13. nursery teacher
νήπιο, το Α2.1.3. toddler
νηστεία, η Α.2.3.12. lent
νηστίσιμος-η-ο Α.2.3.12. lenten food
νικάω (-ώ) Α2.2.6. I win, I prevail
νιόπαντρος-η-ο Α2.2.6. newly wed
νιπτήρας, ο Α2.1.4. bathroom sink
νοιάζει / νοιάζουν Α2.1.4. I care, I mind
  με νοιάζει Α2.1.4. I care, I mind
  δε με νοιάζει Α2.1.4. I don’t care, I don’t mind
νοικοκυρά, η Α2.1.1. housewife 
νοικοκύρης, ο Α2.1.1. landlord
νομικά, τα Α2.1.1. law, legal profession /  
 knowledge
νόσος, η Α2.2.9. disease
νότα, η Α2.2.9. note
νότια Α2.2.8. south (adv.) 
νοτιάς, ο Α2.2.8. south wind
νοτιοανατολικά Α2.2.8. southeast (adv.)
νοτιοανατολικός-ή-ό Α2.2.8. southeast, southeastern  
 (adj.)
νοτιοδυτικά Α2.2.8. southwest (adv.)

νοτιοδυτικός-ή-ό Α2.2.8. southwest,   
 southwestern (adj.)
νότιος-α-ο Α2.2.8. south, southern (adj.)
ντάκος, ο Α.2.Π.3. salad with dried bread,  
 tomatoes and white  
 cheese
ντετέκτιβ, ο/η Α2.1.2. detective (masc., fem.)
ντίβα, η Α2.1.1. diva
ντιζάιν, το Α.2.3.11. design
ντοκιμαντέρ, το Α2.2.9. documentary
ντολμαδάκι, τo Α.2.3.12. stuffed wine leaves 
ντουλάπι, το Α2.1.4. cupboard
ντους, το (ντουσιέρα, η) Α2.1.4. shower
ντυμένος-η-ο Α2.2.10. dressed
ντύσιμο, το Α2.2.10. dressing (style)
νύφη, η Α2.2.6. bride
νυφικό, το Α.2.3.11. wedding dress 
νυφικός-ή-ό Α.2.Π.3. wedding (adj.)
νυχτερινός-ή-ό Α2.2.8. night (adj.)
νυχτώνει Α2.2.8. It gets dark
Ξ 
ξαναβλέπω Α2.2.9. see again
ξαναγεννιέμαι Α2.Π.2. I reborn
ξαναδίνω Α.2.3.13. I re-take
ξαναλέω Α2.2.9. say again, repeat
ξαναπαίζω Α2.2.9. play again, replay
ξαναπάω Α2.2.9. go back, return
ξαναπίνω Α2.2.9. drink again / more
ξανατρώω Α2.2.9. eat again / more
ξέβγαλμα, το Α.2.3.11. rinsing (n.)
ξεκινάω (-ώ) Α2.1.2. I leave
ξεκουράζομαι Α2.2.7. I get some rest, I relax
ξεκούραση, η Α.2.3.12. rest (n.)
ξενάγηση, η Α2.2.7. tour guiding
ξεπερνάω(-ώ) Α2.2.8. I exceed
ξερός-ή-ό Α2.2.10. dry
ξέρω κι εγώ; Α2.2.8. I don’t know
ξεφυλλίζω Α2.2.9. I skim, flip
ξεχωρίζω Α.2.3.11. I separate
ξεχωριστός-ή-ό Α2.2.9. distinct
ξημέρωμα, το Α2.2.8. sunrise
ξημερώνει Α2.2.8. it dawns 
ξηρός-ή-ό Α2.2.8. dry
ξινομυζήθρα, η Α.2.Π.3. sour white cheese
ξιφίας, ο Α.2.3.12. swordfish
ξυλάκι (παγωτό), το Α.2.3.12. ice cream stick
ξύλινος-η-ο Α2.1.4. wooden
ξύλο, το Α2.1.4. wood
ξυπόλητος-η-ο Α2.2.10. barefoot
ξυρισμένος-η-ο Α2.1.3. shaved
Ο 
οδήγηση, η Α2.1.1. driving
οδηγία, η Α.2.3.11. instruction
  οδηγίες χρήσης, οι Α.2.3.11 user manual
οδηγώ Α2.1.4. I drive, I lead
  οδηγώ κάπου Α2.1.4. I lead somewhere
οδοντιατρείο, το Α.2.3.13. dentist’s office
οικία, η Α2.1.1. house, residence
οικιακά, τα Α2.1.1. housework
οικιακός-ή-ό Α.2.3.11. household, home (adj.)
  οικιακή συσκευή, η Α.2.3.11. home appliances
  οικιακή οικονομία, η Α.2.3.13. household economics
οικογενειακή ταινία, η Α2.2.9. family film
οικολογικός-ή-ό Α2.2.10. ecological
οικονομία, η Α2.1.1. economy
οικονομίες, οι Α2.2.10. savings
οικονομικά Α.2.3.11. economically, inexpensively
οικονομικά, τα Α2.1.1. economics
οικονομικός-ή-ό Α2.1.5. cheap, economical
οινόπνευμα, το Α.2.3.12. alcohol
οινοποιείο, το Α2.2.7. winery
οκτάωρο, το Α.2.3.13. eight hour work day
όλο Α2.1.4. full of
ολόφρεσκος-η/ια-ο Α.2.3.12. all fresh
ολυμπιακός-ή-ό Α2.1.1. Olympic
ολυμπιονίκης, ο Α2.1.1. Olympic medal winner 
ομάδα αίματος, η Α2.1.1. Blood type
ομοίωμα, το Α2.Π.2. model, manikin
όμορφα Α2.1.4. beautifully
ομορφιά, η Α2.1.5. beauty
ονειρεύομαι Α2.Π.2. I dream
ονομάζομαι Α2.1.1. my name is…
ονοματεπώνυμο, το Α2.1.1. name and surname
οπαδός, ο/η Α2.2.10. sports fan
όπερα, η Α2.1.1. opera
όπλο, το Α2.Π.2. arm, gun
  παραδίδω (τα όπλα) Α2.Π.2 give up (the arms)
οπτικός-ή-ό Α2.2.10. optical
  οπτικά είδη, τα Α2.2.10. optical items

όπως είναι γνωστό Α2.2.8. as it is known / as you  
 know
όραση, η Α.2.3.11. vision
οργανωμένος-η-ο Α2.2.7. organised
οργανώνω Α2.2.6. I organize
οργάνωση, η Α2.2.7. organisation
ορειβασία, η Α2.2.10. mount climbing
ορεινός-ή-ό Α2.2.7. mountainous
όρθιος-α-ο Α2.2.9. standing
ορθόδοξος, ο Α2.1.1.  Orthodox (masc.)
ορθόδοξη, η Α2.1.1. Orthodox (fem.)
ορίζοντας, ο Α2.2.8. horizon
ορφανοτροφείο, το Α2.2.10. orphanage
όσο Α.2.3.11. as much, same as
ούρα, τα Α.2.3.12. urine
ουράνιο τόξο, το Α2.2.8. rainbow
όχημα, το Α2.2.7. vehicle
όψη, η Α.2.Π.3. appearance
Π 
παγάκι, το Α2.2.8. ice cube 
πάγκος, ο Α2.1.5. countertop
παγκόσμιος-α-ο Α2.1.1. world (adj.)
παγόβουνο, το Α2.2.8. iceberg
πάγος, ο Α2.2.8. ice
παγωμένος-η-ο Α2.2.8. cold, frozen
παγωνιά, η Α2.2.8. iciness, ice
παγώνω Α2.2.8. I freeze
παγωτίνι, το Α.2.3.12. ice cream bite
παζλ, το Α.2.3.12. puzzle
πάθος, το Α2.2.6. passion
παϊδάκι, το Α.2.3.12. rib
παιδεία, η Α.2.3.13. education
  Υπουργείο Παιδείας, το Α.2.3.13. Ministry of Education
παιδική ταινία, η Α2.2.9. children’s film
παιδικός σταθμός, ο Α.2.3.13. nursery
παίζει ρόλο Α2.1.3. plays a role
παίζομαι I show
  παίζεται (ταινία) Α2.2.9. it is showing (a film)
παίζω μπάλα Α2.1.3. I play ball
παίζω χαρτιά Α2.1.5. I play cards
παίκτης, ο Α.2.3.13. player (masc.)
παίκτρια, η Α.2.3.13. player (fem.)
παίξιμο, το Α2.2.10. playing, acting (n.)
παίρνει μπρος (μια μηχανή) Α2.2.7. starts (the engine)
παίρνω (υποτροφία) Α.2.3.13. I get (a scholarship)
πακέτο διακοπών, το Α2.2.7. vacation package
παλαιοπωλείο, το Α2.1.5. antique store
παλαιοπώλης, ο Α2.1.5.  antique dealer (masc.)
παλαιοπώλισσα, η Α2.1.5. antique dealer (fem.)
παλιά Α2.1.5. in the past
παλικάρι (παλληκάρι), το Α2.2.7. young man
παλιός, ο Α.2.3.12. old
Παναγία, η Α2.2.7. Virgin Mary, Madonna
πανελλήνιος-α-ο Α2.2.10. Panhellenic
Πανεπιστημιούπολη, η Α2.1.5. university campus
πανσέληνος, η Α2.2.9. full moon
πανσές, ο Α.2.3.11. pansy
παντζάρι, το Α.2.3.12.  beetroot
παντοτινός-ή-ό Α.2.Π.3. everlasting
παξιμάδι, το Α.2.Π.3. dry bread
παπάκι, το Α2.1.1. at (@ in an e-mail)
πάπλωμα, το Α.2.3.11. duvet
παρά Α2.2.10. only
παρά Α2.Π.2. but
παράβολο, το Α2.2.6. administrative fee
παραγωγή, η Α2.2.9. production
παραγωγός, ο/η Α2.2.9. producer
παράδειγμα, το Α2.1.1. example
παράδεισος, ο Α.2.Π.3. paradise
παράδοση, η Α2.2.7. delivery
παράδοση, η Α2.2.8. tradition
παράδοση, η Α.2.3.13. lecture
  παραδόσεις, οι Α.2.3.13. lectures
παρακάτω Α2.1.5. following
παρακολουθώ Α2.1.2. I follow somebody, a  
 class, a game
παραλαβή, η Α2.2.7. receipt
παραλαμβάνω (& παραλαβαίνω)  I receive
  Α.2.3.11. 
παράλληλα Α2.2.8. parallelly
παραμένω Α2.2.9. I remain
παραμονή, η Α2.2.6. residence, stay
παραμύθι, το Α2.2.6. fairytale
παρανυφάκι, το Α2.2.6. flower girl
παραπάνω, τα Α2.2.10. the above
παράπονο, το Α2.1.2. complaint
παρατηρώ Α2.2.10. observe
παρέλαση, η Α2.Π.2. parade
παρελθόν, το Α2.2.10. past
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παρμπρίζ, το Α2.2.7. windshield
παρόν, το Α.2.3.11. present
παρουσία, η Α2.2.9. presence
παρουσιάζομαι Α2.2.9. I show, I present myself
παρουσίαση, η Α2.2.9. presentation
παρουσιαστής, ο Α2.2.10.  presenter (masc.)
παρουσιάστρια, η Α2.2.10. presenter (fem.)
παστίτσιο, το Α.2.3.12. baked dish with pasta,  
 meat, and cream
πασχαλιάτικος-η-ο Α2.Π.2. Easter (adj.)
πασχαλινός-ή-ό Α2.Π.2. Easter (adj.)
πατατάκι, το Α.2.3.12. potato chip
πατατοσαλάτα, η Α.2.3.12. potato salad
πατάω (-ώ) Α2.1.2. step on something
πατινάζ, το Α2.2.8. ice skating
πατρίδα, η Α2.2.7. home country
πατρικός-ή-ό Α2.1.4. paternal
  πατρικό σπίτι, το Α2.1.4 paternal house
πάτωμα, το Α2.1.4. floor, story
παυσίπονο, το Α.2.3.12. painkiller
παχύς-ιά-ύ Α2.1.3. fat
πεζογραφία, η Α2.2.9. prose
πεθερικά, τα Α.2.3.12. in laws
(ο πεθερός & η πεθερά) (father in law & mother  
 in law)
πεθερός, ο Α2.2.6.  father in law 
πεθερά, η Α2.2.6. mother in law
πείρα, η Α2.3.11. exprience
πειρατής, ο Α2.2.7. pirate
πειρατίνα, η Α2.2.7. pirate (fem.)
πέλαγος, το Α2.2.8. (open) sea
πενηντάρικο, το Α.2.3.12. fifty euro bill
πένθιμα Α2.Π.2. mournful
πένθος, το Α2.Π.2. mourning
πεντακοσάρικο, το Α.2.3.12. five hundred euro bill
Πεντηκοστή, η Α2.Π.2. Pentecostal
πέρα Α2.2.10. farther
περαστική, η Α2.1.2. passerby (fem.)
περαστικός, ο Α2.1.2. passerby (masc.)
περιβόλι, το Α2.1.5. vegetable garden
περιγραφή, η Α2.1.1. description
περιγράφω Α2.1.1. I describe
περιέχω Α.2.3.12. I include
περικυκλώνω Α.2.3.12. circle (v.)
περίοδος, η Α2.2.7. (time) period
περισσότερος-η-ο Α2.1.5. more
περιστατικό, το Α.2.3.12. incident
περίφημος-η-ο Α2.2.7. war (adj.)
περιφορά, η Α2.Π.2. Epithaph procession
περνάω (την τάξη ή στην άλλη τάξη)  I am promoted (to the
  Α.2.3.13. next grade)
περνάω (-ώ) (τις εξετάσεις) Α.2.3.13. I pass (exams)
περσικός-ή-ό Α2.1.4. Persian
περσινός-ή-ό Α2.2.8. last year (adj.)
πέταλο, το Α2.2.6. petal
πεταλούδα, η Α.2.3.11. butterfly
πετάω (-ώ) Α2.1.4. I fly, I throw
  πετάω (-ώ) κάτι Α2.1.4. I throw something
  πετάω (-ώ) από τη χαρά μου Α2.1.4. I am overjoyed, thrilled
  πετάω (-ώ) χαρταετό Α2.1.4. I fly a kite
πέτρα, η Α2.1.4. stone
πέτρινος-η-ο Α2.1.4. stone
πετσέτα θάλασσας, η Α.2.3. 11 beach towel
πετσέτα μπάνιου, η Α.2.3.11. bath towel
πετσέτα φαγητού, η Α.2.3.11. napkin
πεύκο, το Α2.2.7. pine tree
πέφτω Α2.1.2. I fall
  πέφτω επάνω σε… Α2.1.2 I fall onto something
  πέφτω (για ύπνο) Α2.Π.2. I go to bed
πέψη, η Α.2.Π.3. digestion
πηδάω (-ώ) Α2.1.2. jump
πήλινος-η-ο Α2.1.4. clay
πηλός, ο Α2.1.4. clay
πήρατε λάθος αριθμό Α.2.3.13.  you dialed the wrong 

number
πιάνω φωτιά Α2.1.2. a fire breaks out
πιγούνι, το Α2.1.3. chin
πιθανόν (να…) Α2.2.9. possible (to…)
πικνίκ, το Α.2.3.12. picnic
πιλάφι, το Α.2.Π.3. pilaf
πίνακας ελέγχου, ο Α.2.3.11. control panel
πίνακας, ο Α2.2.10. table
πινακίδα, η Α2.1.2. license plate
πινακίδα, η Α2.2.7. post sign
πίστα, η Α2.1.2. ski slope
πιστόλι, το Α2.2.10. pistol
πιστοποιητικό, το Α.2.3.13. diploma
  πιστοποιητικό ελληνομάθειας, το  Greek language diploma
  Α.2.3.13.  

πιστός, ο Α2.Π.2. believer(masc.)
πίτα, η Α.2.3.12. pie
πλαγιά, η Α2.2.7. slope
πλάθω Α2.Π.2. something smells
πλάι (μου/σου…) Α2.1.2. next to (me/you…)
πλαϊνός-ή-ό Α.2.Π.3. adjacent
πλάκα, η [το αστείο] Α2.2.9. fun, joke
  για πλάκα Α2.2.9. for fun
πλάκα, η Α2.2.7. stone tile
πλακάκι, το Α2.1.4. tile
πλαστικό, το Α2.1.4. plastic
πλαστικός-ή-ό Α2.1.4. plastic
πλάτανος, ο Α2.2.7. sycamore
πλατεία, η Α2.2.9. stalls
πλάτος, το Α2.1.4. width
πλατύς-ιά-ύ Α2.1.4. wide
πλέκω Α2.2.10. I knit
πλέξιμο, το Α2.2.10. knitting (n.)
πλεονέκτημα, το Α2.1.5. advantage, pros
πλήκτρο, το Α.2.3.11. key (in a keyboard)
πλήρης-ης-ες Α2.2.7. full
  πλήρης διατροφή, η Α2.2.7. full board
πληρώνω κάτι ακριβά Α.2.3.11. I pay a lot for something
πλούσιος-α-ο Α2.1.1. rich
πλύσιμο, το Α2.2.10. washing (n.)
πνέω Α2.2.8. blow
ποδοσφαιρικός-ή-ό Α2.2.10. football
ποδοσφαιριστής, ο Α2.1.2. football player (masc.)
ποδοσφαιρίστρια, η Α2.1.2. football player (fem.)
ποίημα, το Α2.2.8. poem
ποίηση, η Α2.2.9. poetry
ποιητής, ο Α2.2.9. poet (masc.)
ποιήτρια, η Α2.2.9. poet (fem.)
ποικιλία, η Α.2.3.11. variety
ποιότητα, η Α2.1.5. quality
πολεμικός-ή-ό Α2.2.7. famous
  πολεμική ταινία, η Α2.2.9. war film
πολιτεία, η Α2.Π.1. state
πολιτική, η Α2.2.9. politics
πολιτικός μηχανικός, ο/η Α2.1.1. civil engineer (masc.)
πολίτικος-η-ο Α.2.3.12. from Constantinople
πολλαπλασιάζω Α.2.3.11. I multiply
πολλαπλασιασμός. ο Α.2.3.11. multiplication
πολύσπορο, το Α.2.3.12. multigrain bread
πολύχρωμος-η-ο Α2.1.4. colourful
πονόδοντος, ο Α.2.3.12. toothache
πονόλαιμος, ο Α.2.3.12. sore throat 
πορσελάνη, η Α.2.3.11. porcelain
πόρτα ασφαλείας, η Α2.1.5. safety door
πορτατίφ, το Α2.1.4. lamp
πορτ-μπαγκάζ, το Α2.2.7. boot, trunk
πορτοκαλεώνας, ο Α.2.3.13. orange grove
πορτοκάλι, το Α.2.3.12. orange
πορτοκαλιά, η Α2.2.7. orange tree
πορτόφυλλο, το Α2.2.8. jalousie, veranda door
πόσα βγάζεις ...; Α.2.3.13. how much do you make?
πόσο ήρθαν; Α2.2.10. what was the result?
ποσό, το Α.2.3.11. amount
πού ξέρεις; Α2.2.10. who knows?
πουθενά Α.2.3.11. nowhere
πουκαμίσα, η Α.2.3.11. shirtwaist
πραγματοποιώ Α.2.3.13. I implement, I fulfil
πρακτορείο (τουρισμού), το Α2.2.7. travel agency
πράσινο, το Α2.2.9. greenery
πράσο, το Α.2.3.12. leek
πρατήριο (καυσίμων), το Α2.2.7. gas/petrol station
πρεμιέρα, η Α2.2.9. premiere
πρεσβευτής, ο Α.2.3.13. ambassador
πρόβα, η Α.2.3.11. fitting
προβάλλω Α.2.Π.3. I come out
προβολή, η Α2.2.9. projection
πρόγραμμα, το (πλυντηρίου) Α.2.3.11. programme
πρόγραμμα, το Α2.2.10. programme
προετοιμασία, η Α2.Π.2. preparation
προθερμασμένος-η-ο Α2.Π.2. pre-heated
προθεσμία, η Α.2.3.13. deadline
προικιά, τα Α.2.Π.3. dowry
προϊσταμένη, η Α.2.3.11. supervisor (fem.)
προϊστάμενος, ο Α.2.3.11. supervisor (masc.)
προμήθεια, η Α.2.3.13. commission
προξενείο, το Α2.2.9. consulate
 πρόξενος, ο/η Α2.2.9. consular
πρόπλυση, η Α.2.3.11. pre-wash (n.)
προπόνηση, η Α2.1.1. training
προπονητής, ο Α2.2.10. trainer (masc.)
προπονήτρια, η Α2.2.10. trainer (fem.)
προσεκτικά Α2.1.5. (προσεχτικά) in detail 
πρόσθεση, η Α.2.3.11. addition
προσθέτω Α.2.3.11. I add

προσόν, το Α2.3.13. qualification
πρόσφατα Α2.1.5. recently
πρόσφατος-η-ο Α2.1.1. recent
προσφέρω Α2.2.6. I offer
προσφορά, η Α2.2.7. offer
προσωπικός-ή-ό Α2.1.1. personal
πρόταση γάμου, η Α2.2.6. marriage proposal
πρόταση, η Α2.1.3. sentence 
προτεστάντης, ο Α2.1.1.  Protestant (masc.)
προτεστάντισσα, η Α2.1.1. Protestant (fem.)
προφταίνω Α2.2.10. I have time
προφυλακτήρας, ο Α2.2.7. bumper
πρώην (ο-η-το) Α2.2.6. ex
πρωθυπουργός, ο/η Α2.2.10. prime minister
πρωινό, το Α2.2.8. morning, breakfast
πρωινός-ή-ό Α2.2.7. morning 
πρωταγωνιστής, ο Α2.2.9. leading man
πρωταγωνίστρια, η Α2.2.9. leading lady
πρωτάθλημα, το Α2.1.1. championship
πρωτεΐνη, η Α.2.3.12. protein
πρώτες βοήθειες, οι Α2.1.2. first aid
πρωτοβάθμιος-α-ο Α.2.3.13. elementary
  πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η  elementary education
  Α.2.3.13.  
Πρωτομαγιά, η Α2.Π.2.  May day 
πρώτον Α.2.3.12. firstly
πρωτότυπο, το Α2.2.10. original (n.)
πύλη, η Α2.2.7. gate
πύργος, ο Α2.2.8. tower
πυρετός ανεβαίνει / κατεβαίνει  fever goes up / down
  Α.2.3.12.  
πώς πας; Α.2.3.13. how is it going?
Ρ 
ράβω Α2.2.10. I sow
ραδιοφωνικός-ή-ό Α2.2.10. radio (adj.)
  ραδιοφωνικός σταθμός, ο Α2.2.10. radio station
ρακή, η Α.2.Π.3. a kind of grapa
ρακοκάζανο, το Α.2.Π.3. marmite where grapa is  
 made
ράψιμο, το Α2.2.10. sewing (n.)
ρεβίθι, το Α.2.3.12. chick pea
ρεσιτάλ, το Α2.2.9. recital
ρεύμα (ηλεκτρικό), το Α2.1.4. electric current
ρίγα, η Α.2.3.11. stripe
ρίγανη, η Α2.2.7., 3.12. oregano
ριγέ Α.2.3.11. striped
ρίχνω (κάποιον κάτω) Α2.1.2. throw (somebody down)
ρόδα, η Α2.2.7. wheel
ρόδι, το Α.2.Π.3. pomegranate
ροδίζω Α2.Π.2. I knead (the dough)
ροζέ, το Α.2.3.12. rose (wine)
ρόκα, η Α.2.3.12. arugula
ρυθμός, ο Α2.1.5. rhythm 
ρυτίδα, η Α2.1.3. wrinkle
ρωμαϊκός-ή-ό Α2.2.8. Roman
Σ 
σαγανάκι, το (τυρί) Α.2.3.12. fried cheese
σαν (=όπως) Α.2.Π.3. comme
σανδάλι, το Α.2.3.11. sandal
Σαρακοστή, η Α.2.3.12. Great lent
σαρδέλα, η Α.2.3.12. sardine
σβήνω Α2.1.2. put out, extinguish
  σβήνω & κλείνω την τηλεόραση /  turn off the television /
  το ραδιόφωνο Α2.2.10. the radio
σειρήνα, η Α2.1.5. siren
σέλινο, το Α.2.3.12. celery
σεμινάριο, το Α.2.3.13.   seminar
σενάριο, το Α2.2.9. script
σεντόνι, το Α.2.3.11. bed sheet
σερβίρω Α.2.3.12. I serve
σερφάρω Α2.1.1. I surf
σετ, το Α.2.3.11. set
σεφ, ο/η Α.2.3.12. chef
σημαίνω Α.2.3.12. I mean
  τι σημαίνει; Α.2.3.12. what does it mean?
σημαντικός-ή-ό Α2.1.1. important
σημείο (του ορίζοντα), το Α2.2.8. point (Cartesian)
σημειώνω Α2.1.2. I note / put down
σημερινός-ή-ό Α2.2.8. today (adj.)
σιδερένιος-α-ο Α2.1.4. iron
σίδερο, το Α2.1.4. iron
σιδέρωμα, το Α.2.3.11. ironing
σίδηρο, το Α.2.3.12. iron
σιμά Α.2.Π.3. close
σιμιγδάλι, το Α.2.3.12. semolina
σίριαλ, το Α2.2.10. serial, sitcom
σιρόπι, το Α.2.3.12. syrup
σιτηρά, τα Α2.2.8. wheat products
σιχαίνομαι Α2.2.10. I detest
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σιωπηλός-ή-ό Α.2.3.11. silent
σκεπάζω Α.2.3.12. I cover
σκέτος-η-ο Α.2.3.12. (coffee) without sugar
σκέψη, η Α2.2.10. thought
σκηνή, η Α2.2.7. tent
σκηνή, η Α2.2.9. stage
  Λυρική Σκηνή, η Α2.2.9. lyric opera
σκηνοθεσία, η Α2.2.9. direction
σκηνοθέτης, ο Α2.2.9. director (masc.)
σκηνοθέτρια, η Α2.2.9. director (fem.)
σκι, το Α2.1.2. ski
σκλαβιά, η Α2.Π.2. slavery
σκοντάφτω Α2.1.2. I stumble
σκοπός, ο Α2.2.9. purpose
σκορ, το Α.2.3.13. score
σκορπίζω Α2.2.8. I scatter
σκοτώνομαι Α2.2.8. I get killed
σκοτώνω Α2.2.6. I kill
σκουλαρίκι, το Α2.1.3. earing
σκουπίζω Α2.2.10. sweep
σνακ, το Α.2.3.12. snack
σοβαρά Α2.2.6. seriously
σοκολάτα, η Α2.1.2. chocolate
σολομός, ο Α.2.3.12. salmon
σούβλα, η Α2.Π.2. skewer
σούπερ (βενζίνη), η Α2.2.7. premium gas, petrol
σουσάμι, το Α.2.3.12. sesame
σουτζουκάκι, το  Α.2.3.12. Smyrna meatballs
σοφία, η Α2.2.10. wisdom
σπαθί, το Α.2.Π.3. sword
σπανάκι, το Α.2.3.12. spinach
σπανακόπιτα, η Α.2.3.12. spinach pie
σπάνια Α2.1.4., 3.12. rarely
σπάνιος-α-ο Α2.1.5. rare
σπάσιμο, το Α2.Π.2. breaking
σπίρτο, το Α.2.3.12. match (matches)
σπορ Α2.1.3. sport
σπουδαίος-α -ο Α2.1.2. important
σπουδές από απόσταση, οι Α2.1.1. distance learning studies
σπρέι, το Α.2.3.12. spray
στα μέτρα μου Α.2.3.11. tailored
στα εξήντα μου Α2.2.10. in my sixties
σταγόνα, η Α.2.3.12. drop (n.)
στάδιο, το Α2.1.1. stadium 
σταθερός-ή-ό Α.2.3.11. wired, landline (telephone)
σταρένιος-α-ο Α.2.3.12. wheat (adj.)
σταφύλι, το Α.2.3.12. grape
στάχτη, η Α2.Π.2. ash
στέγη, η Α2.2.8. roof
στεγνός-ή-ό Α.2.3.11.  dry
  στεγνό καθάρισμα, το Α.2.3.11. dry cleaning
στείψιμο, το Α.2.3.11. spinning (n.)
στέκομαι Α2.2.6. I stand
στέφανα, τα Α2.2.6. wedding wreath
στεφάνι, το Α2.Π.2. wreath
στη στιγμή Α.2.3.11. at once
στη χειρότερη περίπτωση Α.2.3.11. worst case scenario
στην καλύτερη περίπτωση Α.2.3.11. at best
στιλ, το Α2.1.4. style
στίχος, ο Α2.2.6. verse
στο δρόμο Α.2.3.12. on the road
στο όνομά μου Α.2.3.13. in my name
στο χέρι (μετρητά) Α.2.3.13. cash
στοιχεία (ταυτότητας), τα Α2.1.1. personal information
στοιχίζω Α.2.3.11. I cost
στόχος, ο Α.2.3.13. goal
στραμπουλάω (-ώ) Α.2.3.12. sprain, twist
στρατηγός, ο Α2.1.1. general (n.)
στρατιώτης, ο Α2.2.6. soldier
στρογγυλός-ή-ό Α2.1.3. round (adj.)
στροφή, η (ποίημα) Α.2.Π.3. verse
στρώμα, το Α.2.3.11. mattress
στρώσιμο, το Α2.2.10. laying, setting, making (n.)
συγγραφέας, ο/η Α2.2.9. writer
συγκάτοικος, ο/η Α2.1.1. roommate (masc., fem.)
συγκεκριμένα Α.2.3.11. specifically
συγκεκριμένος-η-ο Α.2.3.11. specific
συγκέντρωση, η Α2.2.9. rally, meeting
συγκοινωνία, η Α2.1.5. public transportation
  μέσα συγκοινωνίας, τα Α2.1.5. means of public  
 transportation
συγκρίνω Α.2.3.11. I compare
σύγκρουση, η Α2.1.2. crash
σύγχρονος-η-ο Α2.2.8. contemporary
σύζυγος, ο/η Α2.2.6. husband - wife
συκιά, η Α2.2.7. fig tree
σύκο, το Α.2.3.12. fig
συλλέκτης, ο Α2.2.10. collector (masc.)
συλλέκτρια, η Α2.2.10. collector (fem.)

συλλογή, η Α2.2.10. collection
σύλλογος, ο Α2.2.9. association, club
συμβαίνει Α2.2.6. It happens
  συνέβη Α2.2.6. It happened
συμβάλλω Α.2.Π.3. I contribute
σύμβαση, η Α.2.3.13. contract
συμβόλαιο, το Α.2.3.11. contract
συμβολίζω Α2.2.6. I symbolize
συμβουλή, η Α2.1.5. advice
συμμετοχή, η Α2.2.7. participation
συμπληρώνω Α2.1.4. I complete
συμφέρει Α.2.3.11. it’s a better deal
  με συμφέρει (κάτι) Α.2.3.11 it’s a better deal for me
συμφοιτητής, ο Α.2.3.13. fellow student (masc.)
συμφοιτήτρια, η Α.2.3.13. fellow student (fem.)
σύμφωνα με… Α2.2.7. according to
συμφωνητικό, το Α2.1.5. agreement
συμφωνία, η Α.2.3.13. agreement
συν / και Α.2.3.11. plus / and
συναγερμός, ο Α2.1.2. alarm
συναίσθημα, το Α.2.3.11. emotion
συναλλαγή, η Α.2.3.13. transaction
συναυλία, η Α2.1.1. concert
συνάχι, το Α.2.3.12. sinus
σύνδεση, η Α2.2.10. connection
  ζωντανή σύνδεση, η Α2.2.10. live connection
συνδέω Α.2.3.11. I connect
συνδυάζω Α2.1.4. I combine
συνέντευξη, η Α2.1.1. interview
συνεργασία, η Α.2.3.13. cooperation
συνεργάτης, ο Α.2.3.11. collaborator, co-worker  
 (masc.)
συνεργάτιδα, η (συνεργάτρια) Α2.2.9. collaborator, co-worker  
 (fem.)
συνεχίζεται Α2.2.9. it is going on / continued
  [συνήθως 3ο πρόσωπο] (usually in 3rd person)
συνήθεια, η Α2.2.10. habit
συνηθισμένος-η-ο Α2.2.9. for fun
σύνθεση (μουσική), η Α2.1.1. composition (music)
συνθέτης, ο Α2.2.9. composer (masc.)
συνθέτρια, η Α2.2.9. composer (fem.)
συνθετικό, το Α.2.3.11. synthetic material
συνθετικός-ή-ό Α.2.3.11. synthetic
συνθήκη, η Α.2.3.13. condition
συνοδεία, η Α.2.Π.3. escort
συνομήλικος-η-ο Α2.2.10. peer
σύντομα Α2.1.5. soon
σύντομος-η-ο Α2.1.2. short, quick
  σύντομος δρόμος, ο Α2.1.2. shortcut
σύντροφος, ο/η Α2.2.6. partner (masc. & fem.)
σύριγγα, η Α.2.3.12. syringe
συσκευασία, η Α.2.3.13. packaging
συσκευή, η Α.2.3.11. appliance
συστήνω Α2.2.6. I introduce
  να σου/σας συστήσω τον/την/το…  let me introduce you…
  Α2.2.6. 
σφραγίζω Α.2.3.13. I stamp
σφυρίδα, η Α.2.3.12. grouper
σφυρίζω Α2.2.9. I whistle
σχεδιάγραμμα, το Α2.1.2. diagram
σχεδιάζω Α2.2.10. I design
σχέση, η Α2.1.2. relationship
  έχω σχέση με κάποιον Α2.1.2. I am in a relationship  
 with someone
σχετικά με Α.2.3.13. in regard to
σχήμα, το Α2.1.3. shape
σχηματίζω Α.2.3.11. form
  σχηματίζω μία εντύπωση Α.2.3.11. form an opinion / get an  
 impression
σχίσιμο, το (& σκίσιμο) Α.2.3.11. cut (n.)
σχολάω (-ώ) Α2.2.9. usual
σχολή, η Α2.2.6. (university) school,
   department
Σχολή Καλών Τεχνών, η Α2.2.6. School of Fine Arts
σχολικός-ή-ό Α2.2.7. school (adj.)
σώζω Α2.1.2. I save
  σώζω (ένα αρχείο) Α.2.3.11. I save a document
σωστός-ή-ό Α.2.3.13. proper (adj.)
T 
τα έχω με κάποιον Α2.2.6. I date someone
τα θέλω όλα δικά μου Α.2.3.11. I want everything
τα πάω καλά με κάποιον Α2.2.6. I get along with someone
τα φόρτωσα στον κόκορα Α.2.3.13. I did not work at all
τα φτιάχνω με κάποιον Α2.2.6. I start a relationship  
 with someone
τα χαλάω με κάποιον Α2.2.6. I break up with someone
ταβάνι, το Α2.1.4. ceiling
ταβερνάκι, το Α2.2.6. small tavern
ταινία (για) σινεφίλ, η  Α2.2.9. film for cinephiles

ταινία δράσης, η Α2.2.9. action film
ταινία επιστημονικής φαντασίας, η  science fiction film
  Α2.2.9. 
ταινία εποχής, η Α2.2.9. period film
ταινία μεγάλου μήκους, η Α2.1.2. featured film
ταινία μικρού μήκους, η Α2.1.2. short film
ταινία περιπέτειας, η Α2.2.9. adventure
ταινία τρόμου, η Α2.2.9. horror film
ταινιοθήκη, η Α2.2.9. film archive
ταιριάζω Α2.1.3. I match, I go with
  ταιριάζω (με κάποιον) Α2.2.6. I match (with someone)
τακούνι, το Α.2.3.11. heel
τακτοποίηση, η Α2.2.7. settling in 
ταλαιπωρία, η Α.2.3.11. misery, discomfort,  
 rough time
ταμπλέτα, η Α2.2.9. tablet
ταξιδιώτης, ο Α2.1.4. traveler (masc.)
ταξιδιώτισσα, η Α2.1.4. traveler (fem.)
ταξιδιωτικός-ή-ό Α2.2.7. traveling 
ταραμοσαλάτα, η Α.2.3.12. taramosalata
τάρτα με φράουλες, η Α.2.3.12. strawberry tarte 
τατουάζ, το Α2.1.3. tattoo
ταχυμεταφορά, η Α.2.3.13. courier
ταχύπλοο, το Α2.2.7. motorboat, speedboat
τελειόφοιτος, ο Α.2.3.13. senior student (masc.)
τελειόφοιτη, η Α.2.3.13.    senior student (fem.)
τελείως Α2.1.5. totally
τελευταία Α2.1.5. lately
τελικός, ο Α2.2.10. final (game)
τελικός-ή-ό Α2.2.10. final
τέλος Α2.1.4. finally
τέλος εποχής, το Α.2.3.11. end of season
τέλος, το Α.2.3.13. tax, fee
  τέλος κυκλοφορίας, το Α.2.3.13. vehicle registration fee
τέλος, το Α2.1.2. end (n.)
  στο τέλος του δρόμου Α2.1.2 at the end of the road
τενόρος, ο Α2.1.3. tenor
τεράστιος-α-ο Α2.1.4. huge
τέρμα, το Α2.2.10. goal 
τερματοφύλακας, ο/η Α2.2.10. goalkeeper
τετράγωνο, το Α2.1.3. square (n.)
τετράγωνος-η-ο Α2.1.3. square (adj.)
τεχνικός, ο/η Α.2.3.11. technician
τζάμι, το Α2.1.4. window glass
τζιν, το Α2.1.3. jean
τζιπ, το Α2.2.7. SUV, 4x4
τζόκινγκ, το Α2.1.5. jogging
τηλεθεατής, ο Α2.2.10.  television audience /  
 viewer (masc.)
τηλεθεάτρια, η Α2.2.10. television audience /  
 viewer (fem.)
τηλεκοντρόλ, το Α2.2.10. tele control
τηλεοπτικός-ή-ό Α2.2.10. television (adj.)
  τηλεοπτικός σταθμός, ο Α2.2.10. television station
  τηλεοπτική σειρά, η Α2.2.10. television series
τηλεπαιχνίδι, το Α2.2.10. quiz show
τηλεπαρουσιαστής, ο Α2.2.10.  television presenter,  
 broadcaster (masc.)
τηλεπαρουσιάστρια, η Α2.2.10. television presenter,  
 broadcaster (masc.)
τηλεφωνία, η Α.2.3.11. telephony
τηλεχειριστήριο, το Α2.2.10. tele control
την ώρα που… Α2.2.8. while
τι είδους...; Α2.2.7. what kind…?
τι νέα; Α2.2.6. what’s new?
τιμή ευκαιρίας, η Α2.1.5. bargain price
τιμή, η Α2.1.1. respect, honour
  με τιμή Α2.1.1 respectfully
τίμιος-α-ο Α2.1.3. honest
τιμόνι, το Α2.2.7. steering wheel 
τίποτα Α2.2.7. nothing
το πολύ (το αργότερο) Α.2.3.13. at the latest
τοξικός-ή-ό Α.2.3.12. toxic
τοπίο, το Α2.2.7. landscape
τόπος κατοικίας, ο Α2.1.1. place of residence
τόσο Α.2.3.11. so, as
  τόσο… όσο Α.2.3.11. as much as
τόσος-η-ο Α.2.3.11. this much, so much
τουριστικός-ή-ό Α2.2.7. tourist
  τουριστικός οδηγός, ο Α2.2.7. tour guide
  τουριστική αστυνομία, η Α2.2.7. tourist police
τραγωδία, η Α2.2.9. tragedy
τραπεζάκι, το Α2.1.4. small table, side table
τραπεζομάντιλο, το Α.2.3.11. tablecloth
τραυματίας, ο Α2.1.2. injured, wounded (n.)
τραυματίζομαι Α2.2.6. I get injured
τρελαίνομαι Α2.1.3. I adore 
τρέξιμο, το Α2.2.10. running (n.)
τρέχω Α2.1.3. I run, I speed
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  τρέχει νερά Α.2.3.11. water leak
τρίβω (στον τρίφτη) Α.2.3.12. I grate (with the grater)
τριγωνικός-ή-ό Α2.1.3. triangular
τρίγωνο, το Α2.1.3. triangle
τρικυμία, η Α2.2.8. storm
τρίμηνο, το Α.2.3.13. trimester
τρισεκατομμύριο, το Α.2.3.11. trillion
τρίτη ηλικία, η Α2.2.7. old age 
τριτοβάθμιος-α-ο Α.2.3.13. tertiary
  τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Α.2.3.13. tertiary education
τριώροφος-η-ο Α2.1.5. three-storey
τρομάζω Α2.2.8. I scare, startle
τρομερός-ή-ό Α2.1.1. horrible
τρόπος, ο Α2.1.4. way, manner
τροχός, ο Α..2.7. wheel
τροχόσπιτο, το Α2.2.7. trailer
τροχοφόρο (όχημα), το Α2.2.7. automobile
τρύπα, η Α2.2.10. hole
τσάι του βουνού, το Α2.2.7. mountain herb
τσιγάρο, το Α.2.3.11. cigarette
τσιγκούνης-α-ικο Α2.2.10. stingy
τσικουδιά, η Α Α.2.Π.3. a kind of grapa
τσιμέντο, το Α2.1.4. cement
τσιπούρα, η Α.2.3.12. bream
τσιρότο, το Α.2.3.12. band aid
τυροπιτάκι, το Α.2.3.12. small cheese pie
τύχη, η Α2.2.10. fortune
  η τύχη χαμογελάει (-ά) σε κάποιον  fortune smiles to
  Α2.2.10. somebody 
Y 
υαλοκαθαριστήρας, ο Α2.2.7. windshield wiper 
υγιεινά Α2.2.10. healthy
υγρό, το Α2.2.7. fluid
  υγρά φρένων, τα Α2.2.7. brake fluids
υγρός-ή-ό Α2.2.8. wet
υδράργυρος, ο Α2.2.8. mercury
  ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο  periods / intervals of  
  Α2.2.8. sunshine
υδραυλικός-ή-ό Α2.2.8. hydraulic
υλικό, το Α2.1.4. material
ύμνος, ο Α.2.Π.3. hymn
  εθνικός ύμνος, ο Α.2.Π.3. national anthem
υπαίθριος-α-ο Α2.2.7. open air
υπέρ Α2.1.5. pros, advantages
  τα υπέρ και τα κατά Α2.1.5. the pros and the cons
υπέρβαρος-η-ο Α2.2.10. overweight
υπερηχογράφημα, το Α.2.3.12. ultrasound
υπέροχα Α2.2.6. wonderfully
υπεύθυνος-η-ο Α.2.3.13. truthful, responsible
  υπεύθυνη δήλωση, η Α.2.3.13. affidavit of truth
υπηρεσία, η Α.2.3.13. service
υπηρέτης, ο Α2.2.10. servant (masc.)
υπηρέτρια, η Α2.2.10. servant (fem.)
υπόγειος-α-ο Α2.2.9. underground
  υπόγεια διάβαση Α2.2.9 underground passage
υπογραφή, η Α2.1.1. Signature
υπογράφω Α2.1.1. I sign
υποδοχή (ρεσεψιόν), η Α2.2.7. reception
υπόθεση, η Α2.2.9. plot
υπολογίζω Α2.2.8. I calculate
υπόλοιπος-η-ο Α2.2.10. remaining, rest
υποτροφία, η Α.2.3.13. scholarship
υπουργός, ο/η Α2.2.10. minister
υποχρέωση, η Α.2.3.13. obligation
υποχρεωτικός-ή-ό Α.2.3.13. mandatory
υπόψη Α.2.3.13. attention (to) 
ύστερα Α2.2.10. later
ύφασμα, το Α2.1.4. fabric
υψηλός-ή-ό Α2.2.8. high
υψίφωνος, η Α2.1.1. soprano
Φ 
φάβα, η Α.2.3.12. fava bean
φαίνομαι Α2.1.3. I look like, I appear
  φαίνεται Α2.1.3  it looks like, it seems
  πώς σου φαίνεται; Α2.1.3. do you like it?
φακή, η Α.2.3.12. lentille
φακός επαφής, ο Α.2.3.11. contact lens
φαλακρός-ή-ό Α2.1.3. bald
φανάρι, το Α2.2.7. lights
φανατικός-ή-ό Α2.2.10. fanatic
φανερώνω Α.2.3.11. show
φανταστικά Α2.2.6. fantastic
φανταστικός-ή-ό Α2.2.9. fantastic
φασκόμηλο, το Α2.2.7. sage
φασολάδα, η Α.2.3.12. soupe de haricots blancs 
φασολάκι, τα Α.2.3.12. green bean
φεμινιστής, ο Α2.2.6. feminist (masc.)
φεμινίστρια, η Α2.2.6. feminist (fem.)
φέρι-μποτ, το Α2.2.7. ferryboat

φετινός-ή-ό Α2.2.8. this year (adj.)
φήμη, η Α.2.Π.3. reputation
φημισμένος-η-ο Α2.2.7. I originate from, I come  
 from
φθινοπωρινός-ή-ό Α2.2.8. fall (adj.)
φίλαθλος, ο/η Α2.2.9. sports fan
φιλανθρωπικός-ή-ό Α2.2.9. charitable
φιλάνθρωπος-η-ο Α2.2.9. philanthropist
φιλελεύθερος-η-ο Α2.2.9. libertarian, liberal
φιλέλληνας, ο Α2.2.9. philhellene
φιλία, η Α2.2.9. friendship
φιλοδώρημα, το Α2.2.9. tip, gratuity
φιλοζωικός-ή-ό Α2.2.10. animal loving
φιλόζωος-η-ο Α2.2.9. animal lover
φιλόλογος, ο/η Α2.2.9. philologist
φιλοξενία, η Α2.2.9. hosting
φιλόξενος-η-ο Α2.2.9. hospitable, welcoming
φιλοπόλεμος-η-ο Α2.2.9. bellicose, warlike
φιλοσοφία, η Α2.2.6. philosophy
φιλόσοφος, ο/η Α2.2.6. philosopher
φιλοχρήματος-η-ο Α2.2.9. penurious
φλόγα, η Α2.1.1. ,1.2. flame
  στις φλόγες Α2.1.2. in flames
φλούδι, το Α.2.3.12. skin (fruit)
φοβάμαι Α2.1.2. I am afraid
φόβος, ο Α2.2.9. fear
φοιτητικός-ή-ό Α2.2.9. student
φορητός-ή-ό Α.2.3.11. mobile, wireless
φόρμα, η Α.2.3.12. mold
φόρμα, η Α2.1.3. tracksuit
φορολογικός-ή-ό Α.2.3.13. tax (adj.)
  φορολογική δήλωση, η Α.2.3.13. tax declaration                                                                                                                                      
φόρος, ο Α2.2.6. tax
φουαγιέ, το Α2.2.9. foyer
φουντούκι, το Α.2.3.12. hazelnut
φουντώνω (η φωτιά) Α.2.Π.3. flare up
φούρνος μικροκυμάτων, ο Α2.1.4. microwave
φράση, η Α2.2.8. phrase
φρένο, το Α2.2.7. brake
φρόνιμος-η-ο Α2.1.4. prudent, wise
φροντίζω Α2.2.10. I take care 
φταίω Α.2.3.11. I am responsible, it’s my  
 fault
φτερνίζομαι Α.2.3.12. I sneeze
φτερό, το Α2.2.6. feather
φτηνά (φθηνά) Α2.1.5. cheap
φτιάχνω Α2.2.6. I make
  φτιάχνει (ο καιρός) Α2.2.8. (the weather) gets better
φτωχός, ο Α2.1.5. poor person
φτωχός-ή/ιά-ό Α2.1.5. poor (adj.)
φύλλο, το (πίτας) Α.2.3.12. filo (pie dough)
φύλο, το Α2.1.1. sex (M/F)
φυσικά Α2.2.9. naturally
φυσική αγωγή, η Α.2.3.13. physical education
φυσικοθεραπεία, η Α.2.3.12. physiotherapy
φυσικός, ο/η Α2.1.5. natural
φυσικός-ή-ό Α2.1.5. natural
φωλιά, η Α2.2.8. nest
φωνάζω Α2.1.1. I call someone
  με φωνάζουν Α2.1.1. people call me
φωτεινός-ή-ό Α2.1.4. bright
φωτιά, η Α.2.3.12. stove
φωτίζομαι Α2.Π.2. I enlighten
φωτίζω Α2.1.4. I light, I illuminate
φωτοαντίγραφο, το Α.2.3.13. photocopy
φωτογραφικός-ή-ό Α.2.3.11. photographic
  φωτογραφική μηχανή, η Α.2.3.11. photo camera
φωτοτυπία, η Α2.1.4. photocopy
X 
χαζός-ή-ό Α2.1.3. stupid
χαϊδευτικό, το Α2.1.1. nickname
χαίρομαι Α2.2.6. I am happy
  χάρηκα πολύ! Α2.2.6. nice to have met you
  χαίρω πολύ Α2.2.6. nice to meet you
  χαίρε! Α.2.Π.3. hail!
χαλάει (ο καιρός) Α2.2.8. (the weather) worsens
χαλάζι, το Α2.2.8. hail
  ρίχνει / πέφτει χαλάζι Α2.2.8. there is a hail storm
χαλάκι του μπάνιου, το Α.2.3.11. bath mat
χαλάω (-ώ) τον κόσμο Α2.2.10. I make a lot of noise
χαλβάς, ο Α.2.3.12. halvas
χαμηλά Α2.1.5. low
χαμηλός-ή-ό Α2.1.4. low
  χαμηλά λιπαρά, τα Α.2.3.12. low fat
χαμογελαστός-ή-ό Α2.2.10. smiley
χαμομήλι, το Α2.2.7. chamomile
χάνομαι Α2.2.7. (εχάθη, χάθηκε) I get lost
χάπι, το Α2.2.8. pill
χαράδρα, η Α2.2.7. gorge, canyon

χαρταετός, ο Α2.1.4. kite
χαρτί, το Α2.1.4. paper
χαρτιά, τα Α2.1.2. documents
χαρτιά, τα Α2.1.5. cards
χάρτινος-η-ο Α2.1.4. paper
χαρτοκιβώτιο, το Α.2.3.13.  card box
  χαρτοκιβώτιο συσκευασίας, το  cardboard box
  Α.2.3.13. 
χαρτοπωλείο, το Α2.1.5. stationary store
χαρτοπώλης, ο - Α2.1.5. stationary store owner  
 (masc.)
χαρτοπώλισσα, η Α2.1.5. stationary store owner  
 (fem.)
χάσιμο, το Α2.2.10. loss
χειμερινός-ή-ό Α2.2.8. winter (adj.)
χειμωνιάτικος-η-ο Α2.2.8. winter (adj.)
χειροκροτώ Α2.2.10. I applaud
χειρότερα Α2.1.5. worse
χειρότερος-η-ο Α2.1.5. worse
χειροτεχνία, η Α2.2.10. crafting
χειρουργός, ο/η Α.2.3.12. surgeon
χερούλι, το Α.2.3.12. handle
χερσόνησος, η Α2.Π.1. peninsula
χίλια δυο... Α2.1.3. a thousand, numerous
χίλια συγγνώμη! Α2.2.9. a thousand times sorry!
 [για έμφαση όταν ζητάμε συγγνώμη] 
χιλιάδα, η Α.2.3.11. thousand
χιονοδρομικό κέντρο, το Α2.1.2. ski resort
χιούμορ, το Α2.1.3. humour
χλιαρός-ή-ό Α2.2.8. lukewarm
χλωμός-ή-ό Α.2.3.12. pale
χορογραφία, η Α2.2.9. choreography
χόρτα, τα Α.2.3.12. potherbs
χορτόπιτα, η Α.2.3.12. potherb pie
χορτοφάγος, ο/η Α.2.3.12. vegetarian
Χούντα, η Α2.Π.2. Junta
χρέωση, η Α.2.3.13. charge
χρηματιστής, ο Α2.2.10. stockbroker (masc.)
χρηματίστρια, η Α2.2.10. stockbroker (fem.)
χρήση, η Α.2.3.11. usage
χρησιμοποιώ Α2.1.5. I use
χρήσιμος-η-ο Α2.1.5. useful
χριστιανός, o Α2.1.1. Christian (masc.)
χριστιανή, η Α2.1.1. Christian (fem.)
χρονολογία, η Α2.1.1. year (date)
χρυσός, ο Α2.1.4. gold
χρυσός-ή-ό Α2.1.4. golden
χτενισμένος-η-ο Α2.2.10. combed
χτεσινός-ή-ό (χθεσινός-ή-ό) Α2.2.8. yesterday (adj.)
χτυπημένος-η-ο Α2.1.3. damaged
χύμα Α.2.3.12. house (wine)
χωνάκι, το / πύραυλος, ο Α.2.3.12. ice cream cone
χωράω (-ώ) Α2.1.4. I fit
  δε μου χωράει Α2.1.4. something doesn’t fit me
χωρίζομαι Α.2.Π.3. I am separated
  είχαμε χωρισθεί (χωρίσαμε) Α.2.Π.3. we were separated
χωρίζω Α2.2.6. I break up
χωρική, η Α2.2.7. peasant (fem.)
χωρικός, ο Α2.2.7. peasant (masc.)
χωρίς λόγο Α2.2.10. for no reason
Ψ 
ψάθινος-η-ο Α.2.Π.3. straw (adj.)
ψαλίδι, το Α2.2.10. scissors
ψαλμός, ο Α2.Π.2. psalm
ψάξιμο, το Α2.2.10. search
ψέλνω Α2.Π.2. I chant
ψεύτικος-η-ο Α2.2.10. fake
ψήσιμο, το Α2.2.10. baking, roasting
ψητό της κατσαρόλας, το Α.2.3.12. casserole roast
ψηφιακός-ή-ό Α2.1.1. digital
ψιχαλίζει Α2.2.8. it drizzles
ψυγείο, το Α2.2.7. cooler
ψυχίατρος, ο/η Α.2.3.12. psychiatrist
ψύχρα, η Α2.2.8. chill
ψυχρός-ή-ό Α2.2.8. cold
Ω 
ωμός-ή-ό Α.2.3.12. raw, uncooked
ώρα η καλή, η Α2.2.6. “to the good hour”  
 referring to the hour of  
 the wedding
ωράριο (μειωμένο), το Α.2.3.13. full time employment
ωράριο (πλήρες), το Α.2.3.13. part time employment
ώρες γραφείου, οι Α2.1.5. business hours
ωφέλιμος-η-ο Α.2.3.12. useful


