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ΟΝΟΜΑΤΑ
ανάλυση, η
βία, η
επαφή, η
ευθύνη, η
σύγκριση, η
συμπεριφορά, η
υπομονή, η
βλέμμα, το
γεγονός, το
νεύρο, το
παν, το
 τα πάντα
φροντιστήριο, το

ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αγενής-ής-ές
απαράδεκτος-η-ο
άψογος-η-ο
δραστήριος-α-ο
εκνευρισμένος-η-ο
ενδιαφέρων-ουσα-ον
εξυπηρετικός-ή-ό
ευγενής-ής-ές
ικανός-ή-ό
καλλιτεχνικός-ή-ό
κοκκινομάλλης-α-ικο
παράξενος-η-ο
πλήρης-ης-ες
πρόθυμος-η-ο
σταχτής-ιά-ί
συνεπής-ής-ές
υπομονετικός-ή-ό

ΡΗΜΑΤΑ
απασχολώ
 απασχολούμαι
 με απασχολεί ένα πρόβλημα
απορώ
γράφομαι

Λεξιλόγιο 1.1.
εκνευρίζω
 εκνευρίζομαι
ενημερώνομαι
νευριάζω
συγκρατώ
συγκρατούμαι
 συγκρατώ τα νεύρα μου
συγκρίνομαι
φέρομαι
πρόκειται να…

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ο οποίος-η οποία-το οποίο
ό,τι

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αδιάφορα
ειλικρινά
εξάλλου
μεταξύ του/της
ξερά

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
άλλο ο ένας κι άλλο ο άλλος
από τη μια κι από την άλλη
δε μου λες…
δε στέκομαι λεπτό
είμαι μέσα σ’ όλα
είναι άλλο πράγμα 
εκατό χιλιάδες πράγματα
έχω πάρε-δώσε με κάποιον 
και δεν πάμε;
καλά καλά
(μιλώ) μέσα από τα δόντια μου
μόλις και μετά βίας 
πολύ του/της είναι
τα πάω καλά
δεν τα πάω καλά
σηκώνω το βλέμμα μου
χάθηκαν οι…;

Βήμα 1 Χαρακτήρες και χαρακτήρες

ΟΝΟΜΑΤΑ
αγένεια, η
αδιαφορία, η
ανατροφή, η
αντιπάθεια, η
απόφαση, η
δημιουργία, η
δημιουργικότητα, η
δικαιολογία, η
ευγένεια, η
ικανότητα, η
παραξενιά, η
προθυμία, η
συμπάθεια, η
υπευθυνότητα, η
παραμικρό, το

Λεξιλόγιο 1.4.
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αδιάφορος-η-ο
ενθουσιώδης-ες
ΡΗΜΑΤΑ
αδιαφορώ
αντιπαθώ
κρατάω/-ώ
 κρατιέμαι
παρεξηγώ
 παρεξηγούμαι
συμπαθώ
συμπεριφέρομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
διαφορετικά

Λεξιλόγιο ανά Βήμα

NOUNS
analysis
force
contact
responsibility
comparison
behavior
patience
look, glance, gaze (n.)
event
anger, nerve
everything, all
    everything
institute for tutoring

ADJECTIVES - PARTICIPLES
rude
unacceptable
flawless, immaculate
active
annoyed 
interesting
helpful
polite
capable
artistic
redhead
weird
full, extensive
willing
ash gray (adj.)
consistent, punctual
patient

VERBS
I occupy, I trouble
I occupy myself
I am worried about something  
I wonder
I register

I annoy / rile somebody
I am annoyed
I get informed
I get irritated
I restrain / I hold back
I restrain myself
I hold back my nerves
I measure myself against someone else
I behave / I comport myself
going to…

PRONOUNS
who / which
whatever

ADVERBS
indifferently, apathetically
really, honestly
besides
between him/her/this
in a dry way

EXPRESSIONS - IDIOMS
they are different
on the one hand and on the other hand
tell me…
I never stay still
I am involved in everything
someone/something is different/special 
a thousand things
I have dealings with someone
let’s go
I don’t even…
I mumble
just barely, hardly 
it’s too much for him/her
I am in good terms 
I am not in good terms with someone
I lift my eyes (to look at somebody)
aren’t there any… ?

NOUNS
rudeness
indifference
upbringing (n.)
dislike (n.)
decision
creation
creativity
excuse
politeness
ability
weirdness, oddity
willingness
sympathy
responsibility
every little thing

ADJECTIVES - PARTICIPLES
indifferent
enthusiastic, keen
VERBS
I disregard
I dislike
I hold
I hold myself
I misunderstand
I am misunderstood
I like
I behave
ADJECTIVES
differently
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ΟΝΟΜΑΤΑ
σεβασμός, ο
τόνος, ο (φωνής)
άποψη, η
γκρίνια, η
κόλλα, η (χαρτιού)
ντροπή, η
  ντροπή σου!
παρατήρηση, η
  κάνω παρατηρήσεις
ψυχραιμία, η
   δείχνω ψυχραιμία
γραπτό, το
όριο, το
   φθάνω στα όριά μου
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
γκρινιάρης-α-ικο
επιθετικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
απειλώ
γκρινιάζω
εμποδίζω
εννοείται
επιμένω
κατηγορώ
μετανιώνω
ντρέπομαι
σέβομαι
συμβουλεύω
τσακώνομαι
υπερβάλλω
υποστηρίζω
   υποστηρίζω τη γνώμη μου
υψώνω 
  υψώνω τον τόνο της φωνής μου
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
άψογα
ελεύθερα

Λεξιλόγιο 1.9. 

ΕΠΙΘΕΤΑ
απών-ούσα-όν 
παρελθών-ούσα-όν
παρών-ούσα-όν

Λεξιλόγιο Γραμματικής 2. 

ΕΠΙΘΕΤΑ
συνήθης-ης-ες

Λεξιλόγιο Γραμματικής 3. 

ΟΝΟΜΑΤΑ                      
αφηρημένη έννοια, η 
πρώτη ύλη, η
ιδεολογικά συστήματα, τα
ουσιαστικοποιημένα επίθετα, τα

Λεξιλόγιο Γραμματικής 8. 

ΟΝΟΜΑΤΑ
μενεξές, ο
μουστάρδα, η
βυσσινί, το
κανελί, το
καφετί, το
λαχανί, το
λεμονί, το
μελί, το
μενεξελί, το
μουσταρδί, το
σοκολατί, το
χρυσάφι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ασημής-ιά-ί
βυσσινής-ιά-ί
κανελής-ιά-ί
καφετής-ιά-ί
λαχανής-ιά-ί
λεμονής-ιά-ί
μελής-ιά-ί
μενεξελής-ιά-ί
μουσταρδής-ιά-ί
σοκολατής-ιά-ί
χρυσαφής-ιά-ί

Λεξιλόγιο 1.11. 

ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αδέσποτος-η-ο
άβαφτος-η-ο
ανορεκτικός-ή-ό
ασήμαντος-η-ο
βουλιμικός-ή-ό
ευαίσθητος-η-ο
ζηλιάρης-α-ικο
καλοβαλμένος-η-ο
μακιγιαρισμένος-η-ο
νεοελληνικός-ή-ό
  νεοελληνικές σπουδές, οι
ντροπαλός-ή-ό
σχιστός-ή-ό 
  & (σκιστός-ή-ό)
ΡΗΜΑΤΑ
ζηλεύω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
κομψά

Λεξιλόγιο 1.12. 

ΟΝΟΜΑΤΑ   
προφορά, η   
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ   
ανυπόφορος-η-ο   
ΡΗΜΑΤΑ   
διαφέρω
μεταφέρομαι   
προφέρω
προφέρομαι   
προσφέρομαι   
υποφέρω
υποφέρομαι
   δεν υποφέρεσαι   

Λεξιλόγιο 1.10.
NOUNS 
pronunciation
ADJECTIVES - PARTICIPLES
unsupportable
VERBS
I differ
I am transferred
I pronounce
something is pronounced 
something is offered 
I tolerate
I am tolerable
you are intolerable

NOUNS
respect
tone (of voice)
opinion
grumbling, whining
sheet of paper
shame
Shame on you!
remark
I make remarks
coolness, composure
I am cool
written test
limit
I reach my limit
ADJECTIVES - PARTICIPLES
grouch
aggressive
VERBS
I threaten
I grumble, I nag
I prevent
it goes without saying
I insist
I blame
I regret
I am ashamed
I respect
I advise
I quarrel
I exaggerate
I support
I support my opinion
I raise
I raise the tone of my voice
ADVERBS
perfectly, in a faultless way
freely

ADJECTIVES 
absent
past 
present 

ADJECTIVES
usual

NAMES
abstract sense
raw material
ideologies 
adjectives turned into nouns 

NOUNS
violet
mustard
burgundy colour
cinnamon colour
brownie colour
lime colour
lemon colour
honey colour
violet colour
mustard colour
chocolate colour
gold
ADJECTIVES - PARTICIPLES
silver
cherry red
cinnamon
brownie
lime
lemon
honey
violet
mustard
chocolate
gold

ADJECTIVES - PARTICIPLES
stray
not wearing make up
anorexic
unimportant
bulimic
sensitive
jealous
well dressed
wearing make up
Modern Greek
Modern Greek studies
shy
slit

VERBS
I am jealous
ADVERBS
elegantly
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ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ   
αμακιγιάριστος-η-ο 
αναίσθητος-η-ο 
βαμμένος-η-ο 
εξωστρεφής-ές 
εσωστρεφής-ές 
αδιάντροπος-η-ο 
κακοβαλμένος-η-ο 
κακοντυμένος-η-ο 
καλοντυμένος-η-ο 
μαζεμένος-η-ο 
ροδοκόκκινος-η-ο 
συναισθηματικός-ή-ό  
   

Λεξιλόγιο 1.12.β. 

ΟΝΟΜΑΤΑ
εαυτός, ο
απουσία, η
θέληση, η
κάπα, η
άδικο, το
επανωφόρι, το
θάρρος, το
σάλι, το
τσαντάκι, το
χιπ-χοπ, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ   
αμυγδαλωτός-ή-ό
γεμάτος-η-ο
εγωιστής-στρια
εμφανίσιμος-η-ο
πεισματάρης-α-ο
τολμηρός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
δικαιολογώ
κρέμομαι
συνηθίζω
πετυχαίνω
παραδέχομαι
σκίζω
σκίζομαι 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
σταυρωτά
ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
σκίζομαι στο διάβασμα

Λεξιλόγιο 1.13. 

ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
είμαι κούκλα
είμαι πετσί και κόκαλο
τα ’χω τα κιλάκια μου
είμαι πάντα στην τρίχα
βουτάω μέσα σ’ όλα 
όταν μου μπει κάτι στο 

κεφάλι / στο μυαλό,  
    τα καταφέρνω
σκάω γάιδαρο από το 

πείσμα και την επιμονή μου
σκοτώνομαι στη μελέτη
την κάνω
το σκάω
τα παίρνω (στο κρανίο)
τα ψέλνω σε κάποιον, του 

τα ψέλνω

Λεξιλόγιο 1.13.ε.

ΟΝΟΜΑΤΑ
εθελοντής, ο
τύπος, ο
  είναι τύπος
εθελόντρια, η
συντήρηση, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
απότομος-η-ο
ειλικρινής-ής-ές
κουτσομπόλης-α-ικο
μακρόστενος-η-ο
ύπουλος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
βολεύω
  με βολεύει
συμμετέχω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
λέω κάτι μπροστά σου
λέω κάτι πίσω από την 
   πλάτη σου
σου τη φέρνω από πίσω

Λεξιλόγιο 1.14.

ΟΝΟΜΑΤΑ
εθελοντισμός, ο
πρόσφυγας, ο
ανταύγεια, η
θαλασσί, το
προσφυγόπουλο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανώριμος-η-ο
γενναιόδωρος-η-ο
εθελοντικός-ή-ό
θαλασσής-ιά-ί
κομπλεξικός-ή-ό
μίζερος-η-ο
πρόσχαρος-η-ο
σπαστός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
λεπταίνω
ομορφαίνω
παχαίνω
φιλοξενούμαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
έξω καρδιά
με το χαμόγελο στα χείλη

Λεξιλόγιο 1.16.

ΟΝΟΜΑΤΑ
οικολόγος, ο/η
ατζέντα, η
υποχρεώσεις, οι
ελάττωμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ενημερωμένος-η-ο
καλλιεργημένος-η-ο
καστανόξανθος-η-ο
κουλτουριάρης-α-ικο
πολιτιστικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
βαριέμαι
μαστορεύω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
πέρα βρέχει

Λεξιλόγιο 1.17.

NOUNS
self
absence
will
cape
injustice
overcoat
bravery
shawl
purse
hip hop
ADJECTIVES - PARTICIPLES 
almond shape
chubby
self-centered
good looking
stubborn
daring
VERBS
I justify
I am hanged
I use to
I achieve
I admit
I tear
I was teared, I work hard 
ADVERBS
crossed, diagonally
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I study very hard

ADJECTIVES - PARTICIPLES 
not wearing make up
insensitive
wearing make up
extrovert
introvert
shameless
not well dressed
badly dressed
well dressed
cuddly, shy
rosy
sentimental

IDIOMATIC EXPRESSIONS
I am a doll
I am skinny
I am overweight
I am always smart / well dressed
I try everything
when I decide to do 
something, I achieve it

I impose on others with my   
stubbornness and persistence
I study extremely hard, I am a nerd
I leave
I run away, I flee
I am pissed
I read the riot act

NOUNS
environmentalist
agenda
obligations, chores
default
ADJECTIVES - PARTICIPLES
informed
intellectual
dark blond
cultured
cultural
VEBS
I am bored
I fix things
IDIOMATIC EXPRESSIONS
someone is indifferent

NOUNS
volunteer (masc.)
type
he/she has a type
volunteer (fem.)
conservation
ADJECTIVES
abrupt
honest
gossiper
oblong
sneaky
VERBS
I suit
it suits me
I participate
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I say something to your face
I say something behind 
your back
I stab you in the back

NOUNS
volunteerism
immigrant
highlight
sea blue colour
little immigrant boy / girl
ADJECTIVES - PARTICIPLES
immature
generous
voluntary
sea blue 
inhibited
miserable
gay, cheerful
wavy (hair)
VERBS
I look thinner
I look more beautiful
I gain weight
I am offered hospitality
IDIOMATIC EXPRESSIONS
outgoing
always smiling
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ΟΝΟΜΑΤΑ
ακαταστασία, η
προτέρημα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αισιόδοξος-η-ο
ακατάστατος-η-ο
γοητευτικός-ή-ό
εκνευρισμένος-η-ο
ηλιοψημένος-η-ο
κατσούφης-α-ικο
λαδής-ιά-ί
μισοάδειος-α-ο
μισογεμάτος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αφιερώνω
παραπονιέμαι
τραβάω/-ώ
  τραβάω την προσοχή

Λεξιλόγιο 1.18.
ΟΝΟΜΑΤΑ
ανησυχία, η
νευρικότητα, η
συγκίνηση, η
μαντό, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
θλιμμένος-η-ο
καλοσχηματισμένος-η-ο
λυγερός-ή-ό
στητός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αναφωνώ
ηρεμώ
στριφογυρίζω
τεκμηριώνω*
τινάζω
  τινάζω τα μαλλιά
χαμηλώνω
  χαμηλώνω το βλέμμα
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αμήχανα
εξεταστικά

Λεξιλόγιο 1.19.

ΟΝΟΜΑΤΑ
εγωισμός, ο 
θυμός, ο
πλούτος, ο
ρομαντισμός, ο
φανατισμός, ο
αδικία, η
αισιοδοξία, η
αιτία, η
αμέλεια, η 
αναισθησία, η
άνεση, η
απαισιοδοξία, η
απλότητα, η 
αταξία, η
ατυχία, η
αυθεντικότητα, η
γενναιοδωρία, η
διακριτικότητα, η
δικαιοσύνη, η
δυσκολία, η
δυστυχία, η
ειλικρίνεια, η
εξυπνάδα, η
επιθετικότητα, η
επιμέλεια, η
επιμονή, η
εργατικότητα,  η
ευαισθησία, η
ζήλια, η
ζωηράδα, η
ηρεμία, η
κακία, η
κακοτυχία, η
καλοσύνη, η 
μιζέρια, η
μόρφωση, η
περιέργεια, η
πονηριά, η
σοβαρότητα, η
σπατάλη, η 
στενοχώρια, η
συνέπεια, η

Λεξιλόγιο 1.20.
τάξη, η
τεμπελιά, η
τόλμη, η
τσιγκουνιά, η
φρονιμάδα, η
ήθος, το
κόμπλεξ, το
κουτσομπολιό, το
πείσμα, το
ψέμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αδύναμος-η-ο
αμόρφωτος-η-ο
ανεύθυνος-η-ο
ανίκανος-η-ο
ανυπόμονος-η-ο
αποτυχημένος-η-ο
ασήμαντος 
άσημος-η-ο
ασχημούλης-α-ικο
βαρετός-ή-ό
γαλανομάτης-α-ικο
γλυκούλης-α-ικο
δειλός-ή-ό
δυσαρεστημένος-η-ο
δυσάρεστος-η-ο
κατώτερος-η-ο
μακρυμάλλης-α-ικο
ντόμπρος-η-ο
πονηρός-ή-ό
σπάταλος-η-ο
τεμπέλης-α-ο
ώριμος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
κερνάω/-ώ
συγκινούμαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
άσκοπα
υπερβολικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
είμαι χαμηλών τόνων
έχω μυαλό, ξυράφι
τα βλέπω όλα μαύρα

NOUNS
ego
anger
wealth
romanticism 
fanaticism
injustice
optimism
cause
negligence
insensitivity
coolness
pessimism
simplicity
messiness
misfortune
authenticity
graciousness
discreetness
justice
difficulty
sorrow
honesty
cleverness
aggression
diligence
persistence
industriousness, work ethic
sensitivity
jealousy
vividness
calmness
meanness
bad luck
kindness
misery
education
curiousness
cunning
seriousness
spending
sadness
consequence

NOUNS
untidiness
quality
ADJECTIVES – PARTICIPLES
optimistic
untidy, messy
charming
annoyed
tanned
grumpy
oil colour
half-empty
half-full
VERBS
I dedicate
I complain
I attract 
I attract attention

NOUNS
nervousness
anxiety
emotion
midi coat
ADJECTIVES – PARTICIPLES
sad
well-shaped
slender
upright
VERBS
I declare
I relax
I rotate
I corroborate
I toss 
I toss my hair
I lower
I lower my eyes
ADVERBS
embarrassingly
thoroughly

tidiness
laziness
daring
stringiness
prudence
ethics
complex
gossip
stubbornness
lie
ADJECTIVES - PARTICIPLES
weak
uneducated
irresponsible
incompetent
impatient
looser
insignificant
unknown
ugly [in a sweet way]
boring
blue eyed
sweetie
coward
displeased
unpleasant
lower
long haired
straight, honest
cunny
spender
lazy
mature
VERBS
I treat
I am moved
ADVERBS
aimless
excessively
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I am modest
I am sharp
I am a pessimist
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ΟΝΟΜΑΤΑ
βαθμολογία, η
γλωσσολογία, η
διάθεση, η
  είμαι στη διάθεσή σας
επίδοση, η
επιστολή, η
   συστατική επιστολή, η
προσωπικότητα, η
προσόν, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - METOΧΕΣ
άριστος-η-ο
δεκτός-ή-ό
προπτυχιακός-ή-ό
υποψήφιος-α-ο
ΡΗΜΑΤΑ
βεβαιώνω
συνεργάζομαι
συνιστώ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ανεπιφύλακτα
άπταιστα

Λεξιλόγιο 1.21.
ΟΝΟΜΑΤΑ
καπνιστής, ο
πρίγκιπας, ο
απόκρυψη, η
επαρχία, η
καπνίστρια, η
συντροφιά, η
αίσθημα, το
   αισθήματα, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανεξάρτητος-η-ο
επιπόλαιος-η-ο
ευκατάστατος-η-ο
ευπαρουσίαστος-η-ο

Λεξιλόγιο 1.22.
NOUNS
grading
linguistics
disposal
I am at your disposal
performance
letter
recommendation letter
personality
quality
ADJECTIVES - PARTICIPLES
excellent
accepted
graduate
candidate
VERBS
I certify
I cooperate, I collaborate
I recommend
ADVERBS
without reservation
fluently

NOUNS
smoker (masc.)
prince
no caller ID 
country
smoker (fem.)
company
feeling
feelings
ADJECTIVES - PARTICIPLES
independent
superficial, irresponsible
well to do
good looking

9
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ΟΝΟΜΑΤΑ
αισθητική, η
εξοικονόμηση, η
   εξοικονόμηση ενέργειας, η
καινοτομία, η
μείωση, η
περσίδα, η
σκεπή, η
τέντα, η
τζαμαρία, η
αλουμίνιο, το
πάχος, το
πλαίσιο, το
στρέμμα, το
συγκρότημα κατοικιών, το
σύστημα, το
κουφώματα, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
διαχρονικός-ή-ό
θερμαντικός-ή-ό
   θερμαντικό σώμα, το
καινοτόμος-α-ο
λειτουργικός-ή-ό
   λειτουργικά έξοδα, τα
μόνιμος-η-ο
πάγιος-α-ο
   πάγια έξοδα, τα
προκατασκευασμένος-η-ο
τριπλός-ή-ό
υποδαπέδιος-α-ο
   υποδαπέδια θέρμανση, η
φωτοβολταϊκός-ή-ό
   φωτοβολταϊκό πάνελ, το
φτιαγμένος-η-ο
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
όποιος-α-ο
τέτοιος-α-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αντιπροσωπεύω
αντιπροσωπεύομαι
αφορώ
   όσον αφορά
εξασφαλίζω
εξασφαλίζομαι
θερμαίνω
θερμαίνομαι
κατασκευάζομαι
καταχωρίζω
καταχωρίζομαι
κρύβομαι
παράγω
παράγομαι
παραδίδω
παραδίδομαι
περιορίζω (το φως)
περιορίζομαι
πραγματοποιούμαι
σχεδιάζομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
καν (=ούτε, καθόλου)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
από κοντά
έτσι κι αλλιώς
παίρνω μια ιδέα
φιλικό (στο περιβάλλον)

Λεξιλόγιο 2.1.
ΟΝΟΜΑΤΑ
αντιπρόσωπος, ο/η
εκπρόσωπος, ο/η
οικοδεσπότης, ο
   οικοδέσποινα, η
περιορισμός, ο
σκουπιδοτενεκές, ο
σωλήνας, ο
ταπετσιέρης, ο
φανοστάτης, ο
ανάπτυξη, η
απλίκα, η
αύξηση, η
βιομηχανία, η
βιοτεχνία, η
διαδικασία, η
εκπροσώπηση, η
ζαρντινιέρα, η
κάλυψη, η
κατανάλωση, η
καταχώριση, η
κασέλα, η
κορνίζα, η
ομπρελοθήκη, η
ταπετσαρία, η
φωτεινότητα, η
κάλυμμα, το
   ξύλινο κάλυμμα, το
   κάλυμμα (από ύφασμα), το
καπάκι, το
μικροαντικείμενο, το
παραβάν, το
πορτμαντό, το
προκάτ, το
σκαμπό, το
σκέπασμα, το
μέσα μαζικής ενημέρωσης,
   τα (ΜΜΕ)
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
άπλετος-η-ο
διευθύνων-ουσα-ον
   διευθύνων σύμβουλος, ο
δομικός-ή-ό
   δομικά υλικά, τα
επικοινωνιακός-ή-ό
λυόμενος-η-ο
   λυόμενο σπίτι, το
μυριστικός-ή-ό
   μυριστικά φυτά, τα
νεοφυής-ές
ξενοίκιαστος-η-ο
ξυλόγλυπτος-η-ο
σκ(χ)ισμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αναπτύσσω
αναπτύσσομαι
αυξάνω
αυξάνομαι
βγάζω βιβλία
βγάζω κρασί
βοηθιέμαι
εισπράττω
εισπράττομαι
εκπροσωπώ
εκπροσωπούμαι
εξαφανίζω
εξαφανίζομαι
εξυπηρετούμαι
καλύπτομαι
λιγοστεύω
μεγαλώνω (παιδιά)
μικραίνω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κρύβομαι πίσω από το
   δάχτυλό μου
έτσι μου ’ρχεται
το κάτι παραπάνω
το ’χω και κάθεται

Λεξιλόγιο 2.3.

Βήμα 2 Σπίτια και σπίτια

NOUNS
aesthetics, beauty
saving
energy saving
innovation
decrease
blind, shade
roof
veranda shade
glass partition
aluminum
width
frame
4.4 acres
compound (buildings)
system
window frames
ADJECTIVES - PARTICIPLES
timeless
heating
radiator
innovative
operating
operating expenses
permanent
fixed
fixed expenses
prefabricated
triple
underfloor
underfloor heating
photovoltaic
photovoltaic panel
made of
PRONOUNS
whoever
such
VERBS
I represent
I am represented
I refer to, I concern
in reference to, in concern to
I ensure
I am ensured
I heat
I heat up
I am constructed
I file
I am filed
I hide
I produce
I am produced
I deliver
I am delivered
I reduce, I block (the light)

I am realized / accomplished
I am designed
PROVERBS
not even, not at all
EXPRESSIONS - IDIOMS
on the spot
in any event
I get an idea
friendly (to the environment)

NOUNS
representative
representaive, agent
host

limit
garbage bin
pipe
upholsterer
lantern pole
development
wall fixture
increase
manufacturing unit
light industry
procedure
representation
flower box
cover
consumption
filing, registration
chest, trunk
frame
umbrella stand
upholstery
brightness
cover
wooden cover
bedspread, throw
lid, cover
small item
folding screen
coat closet, wardrobe
prefabricated house
stool
cover, lid
mass media

ADJECTIVES - PARTICIPLES
abundant, plenty of
managing
managing director
structural, construction
construction material
communicative
prefabricated
prefabricated house
aromatic
aromatic plants
start-up
untenanted
wood carved
torn apart
VERBS
I develop
I am developed
I increase
I am increased
I publish (books)
I produce (wine)
I am helped
I receive, I collect
It is received / collected
I represent
I am represented
I disappear
I am disappeared
I am served
I cover myself
I reduce, I cut down
I raise (my children)
I shrink
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I beat about the bush

I am about to
something extra
I do not take advantage of something
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ΟΝΟΜΑΤΑ
κολλητός, ο
   κολλητή, η
ανυπομονησία, η
λειτουργικότητα, η
ΡΗΜΑΤΑ
ανυπομονώ
απολαμβάνω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αναλυτικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
είμαι όλο αυτιά
είναι το κάτι άλλο
ένα έχω να σου πω
με δυο λόγια
σε γενικές γραμμές
το πιάνω (=το καταλαβαίνω)
   το’ πιασες;
ως εκεί που δεν παίρνει άλλο

Λεξιλόγιο 2.5.δ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
άρχοντας, ο
γκαρνταρόμπα, η
κατάθλιψη, η
σημασία, η
ψύχραιμη, η
βασίλειο, το
γοβάκι, το
κουρέλι, το
παλιοκόριτσο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αθώος-α-ο
γονατιστός-ή-ό
ετεροθαλής-ής--ές
λατρευτός-ή-ό
πολυαγαπημένος-η-ο
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
μαλακά
ΡΗΜΑΤΑ
ανακοινώνω
θεωρώ
σηκώνω
τριγυρίζω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
το αφήνω σε σένα
έχω τον τρόπο μου
έχω τύχη βουνό
τα κάνω θάλασσα
μένω στο ράφι
σηκώνω ψηλά τα χέρια
σκάω από τη στενοχώρια μου
σκάω μέσα μου

Λεξιλόγιο 2.6. 

ΟΝΟΜΑΤΑ
ανεμόμυλος, ο
ιδιώτης, ο/η
προορισμός, ο
   (ταξιδιωτικός)
ατμόσφαιρα, η
βίλλα, η
ιδιαιτερότητα, η
καλύβα, η
σπηλιά, η
αγρόκτημα, το
ανάκτορο, το
αρχοντικό, το
δενδρόσπιτο, το
ιγκλού, το
κατάλυμα, το
μπανγκαλόου, το
ξυλοπόδαρο, το
παλάτι, το
σαλέ, το
υπόσκαφο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανυποψίαστος-η-ο
ασυνήθιστος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
βιώνω
αποκαλύπτω
αποκαλύπτομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
κάπως

Λεξιλόγιο 2.7.α.β.

ΟΝΟΜΑΤΑ
παλιατζής, ο
εξόφληση, η
ψησταριά, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
νοικιασμένος-η-ο
χτιστός-ή-ό
   χτιστή ψησταριά, η
ΡΗΜΑΤΑ
(κατοικούμαι)
   κατοικείται
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
προσωρινά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
για να μη σου πω
με δουλεύεις;
ουκ ολίγα
πληρώνω τα μαλλιά 
   της κεφαλής μου
τι κάνεις από σπίτι;
φτάνει να

Λεξιλόγιο 2.7.γ.

απληστία, η
αισθητός-ή-ό
σεβαστός-ή-ό
κοσκινίζω
λιώνω κάτι
λιώνω εγώ
μαυρίζω κάτι
μαυρίζω εγώ
   (από τον ήλιο)

Λεξιλόγιο Γραμματικής 4.γ.

NOUNS
buddy, best friend

impatience
functionality
VERBS
I look forward
I enjoy
ADVERBS
analytically
EXPRESSIONS - IDIOMS
I am all ears
it is something else
I will tell you one thing
in other words
generally
I get it
did you get that?
I exhausted all options,
I have had enough

NOUNS
lord
wardrobe
depression
meaning
cool person (fem.)
kingdom
little pump
rag
naughty girl
ADJECTIVES - PARTICIPLES
innocent
kneeling
half-blooded
adored
loved one
ADVERBS
softly
VERBS
Ι announce
I believe that, I consider
I pick up, I lift
I go around
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I leave you to it
I have my ways
I am very lucky
I mess up
I am a spinster
I give up
I burst of sadness
I burst inside

NOUNS
windmill
individual
(travel) destination

ambiance
villa
particularity
hut, log cabin
cave
farm
palace
mansion
treehouse
igloo
accommodation
bungalow
stilt
palace
chalet
carved house
ADJECTIVES - PARTICIPLES
unsuspecting, clueless
unusual
VERBS
I experience
I discover, I unveil
I am discovered / unveiled
ADVERBS
somehow

NOUNS
junk dealer
full payment
barbeque
ADJECTIVES - PARTICIPLES
rented
built-in
built-in barbeque
VERBS

(a residence) is occupied
ADVERBS
temporarily
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I should tell you that…
are you pulling my leg?
not a small amount
I pay an arm and a leg

what are you doing with housing?
with the condition that

greed
sensed
respectable
I sieve
I melt something
I melt
I blacken something
I get a tan
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βγάζω τα ρούχα μου, ξεντύνομαι 
βγάζω έξω το κατοικίδιό μου. Το πάω περίπατο.
βγάζω κάποιον έξω που δεν μπορεί να βγει μόνος του 
βγάζω εισιτήρια, κλείνω εισιτήρια 
βγάζω βιβλίο / τραγούδι / cd. Εκδίδω βιβλία 
βγάζω φαγητό σε καλεσμένους. Προσφέρω 
βγάζει κάτι κάποιο εργοστάσιο / οινοποιείο κ.λπ. 
βγάζω ένα επίσημο χαρτί 
βγάζω το δόντι μου, κάνω εξαγωγή 
βγάζω ένα σπυρί 
το φυτό βγάζει λουλούδια, ανθίζει 
βγάζω χρήματα, κερδίζω 
βγάζω φωτογραφία 
βγάζω το μωρό ένα όνομα, το ονομάζω, 
   του δίνω ένα όνομα 
βγάζω κάποιον από το σπίτι του χωρίς να το θέλει, 
   τον διώχνω, τον πετάω έξω 
τα βγάζω σ’ ένα παιχνίδι ομαδικό 
βγάζω έναν αριθμό από έναν άλλο, αφαιρώ 
βγάζω μια φωτοτυπία, ένα φωτοαντίγραφο 
τα βγάζω πέρα
βγάζω το φίδι από την τρύπα 

Θεματικό Λεξιλόγιο 2.8.α. : βγάζω

ΟΝΟΜΑΤΑ
κούτα, η
μικρογραφία, η
ταινία, η  
   (=που κολλάει κουτιά)
   κολλητική ταινία, η
αυτοκόλλητο, το
κουκλόσπιτο, το
χαρτόκουτο, το
χαρτόνι, το
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
είναι να μην κάνω την αρχή
ποιος με πιάνει

Λεξιλόγιο 2.9.α.
κατασκευάζομαι 
κατασκευάζω 
κατασκευασμένος-η-ο 
κατασκευαστής, ο 
  κατασκευάστρια, η 
κατασκευαστικός-ή-ό 
κατασκευή, η 
προκατασκευάζομαι 
προκατασκευάζω 
προκατασκευασμένος-η-ο 
προκατασκευή, η 
επισκευάζομαι 
επισκευάζω 
επισκευασμένος-η-ο 
επισκευή, η 
συσκευάζω 
συσκευασία, η 
συσκευασμένος-η-ο 
συσκευή, η 

Θεματικό Λεξιλόγιο 2.9.

ΟΝΟΜΑΤΑ
δωροεπιταγή, η
μικροσυσκευή, η
μικροέπιπλο, το
μικροπωλείο, το
σκουπιδάκι, το
τίλιο, το
ψίχουλο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
διακοσμητικός-ή-ό
πρακτικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
δροσίζω
δροσίζομαι
πολτοποιώ
πολτοποιούμαι
ρουφάω
ρουφιέμαι
στεγνώνω
στύβω
στύβομαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
θα το χαρώ

Λεξιλόγιο 2.10.α.ε.

I take off my clothes, I undress
I take out my pet. I take it for a walk.
I take out somebody for a walk
I buy tickets, I book tickets
I issue a book / song / cd.I publish a book
I take the food out for guests, I offer
a factory / winery e.tc. makes a product
I issue an official document
I have my tooyh taken out - extracted
ΙI have a pimple
the plant makes flowers., it flowers
I make money, I earrn
I take a picture
I give the baby a name, I name it

I get someone out of the house, I send him away, I throw him/her out

I chant the children’s counting rhyme in order to select a parson in games such a tag
I abstract
I make a copy / xerox copy
I hardly make it, I earn money with difficulty 
ΙI pull a snake out of the hole (I resolve a very difficult problem that nobody else 
can resolve)

NOUNS
box
miniature
tape

duct tape
sticker
doll house
cardboard
carton
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I am unstoppable
I am the best, unreachable

I am constructed
I construct
constructed
constructor

construction (adj.)
I am constructed
I am prefabricated
I prefabricate
prefabricated
prefabrication
I am repaired
I repair
repaired
reparation
I package
packaging
packaged
appliance

NOUNS
gift check
small appliance
small furniture
shop for small things
little garbage
linden tea
crumb
ADJECTIVES - PARTICIPLES
decorative
useful, practical
VERBS
I cool
I cool myself
I mash, I pulp
I get mashed
Ι vacuum
I am vacuumed
I dry
Ι squeeze
I am squeezed
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I will enjoy it
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βάση για τηλεόραση, η 
επιτραπέζιο φωτιστικό, το 
θερμός, το 
κρεμάστρα, η 
μεταλλικό καλάθι, το 
ξαπλώστρα, η 
ομπρελοθήκη, η 
σεζλόνγκ, η 
συρταριέρα, η 
φωτιστικό, το 
ψάθα, η 
ψωμιέρα, η 

Θεματικό Λεξιλόγιο 2.10.β.
Έπιπλα, αντικείμενα, διακοσμητικά και άλλα

ανεμιστήρας δαπέδου, ο 
ανεμιστήρας οροφής, ο 
αποχυμωτής, ο 
βραστήρας, ο 
μίξερ, το 
μπλέντερ, το 
πιστολάκι, το 
σίδερο ατμού, το 
σκουπάκι, το 
στίφτης, ο 
τοστιέρα, η 
ψηστιέρα, η 
 

Θεματικό Λεξιλόγιο 2.10.γ.
Μικροσυσκευές

ΟΝΟΜΑΤΑ
ενθουσιασμός, ο
κλήρος, ο
    ρίχνω κλήρο
αίσθηση, η
    έχω την αίσθηση
μετάθεση, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
λιμενικός-ή-ό
    λιμενικό έργο, το
ΡΗΜΑΤΑ
διευθύνω
διευθύνομαι
πετιέμαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
να το πάρει το ποτάμι;
παίρνω αέρα
    πολύ αέρα πήρες
χρόνο με το χρόνο

Λεξιλόγιο 2.12.

ΟΝΟΜΑΤΑ
μπελάς, ο
   είναι μεγάλος μπελάς
τελειωμός, ο
   τελειωμό δεν έχουμε
γαλατιέρα, η
γάστρα, η
δωδεκάδα, η
ευχαριστία, η
   ευχαριστίες, οι
ζαχαριέρα, η
κρούστα, η
κρέμα καραμελέ, η
κουτάλα σερβιρίσματος, η
λίστα γάμου, η
σαλατιέρα, η
σουπιέρα, η
σπάτουλα
    ζαχαροπλαστικής, η
τάρτα, η
τσαγέρα, η
φόρμα, η
φριτέζα, η
φρουτοσαλάτα, η
αβγολέμονο, το
ακονιστήρι, το
ανοιχτήρι, το
γλυκό-μωσαϊκό, το
ζελέ, το
καϊμάκι, το
κατσαρολάκι, το
μπολάκι, το
μπράουνι, το
νοικοκυριό, το
πινέλο, το
πυρέξ, το
σκεύος, το
    πυρίμαχο σκεύος, το
σουφλέ, το
τόνικ, το
τραπέζωμα, το
φορμάκι, το
χτυπητήρι, το
κατσαρολικά, τα
κουζινικά, τα
πιατικά, τα
ποτηρικά, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανοξείδωτος-η-ο
αντικολλητικός-ή-ό
ατομικός-ή-ό
βαρύς-γλυκός
   βαρύς-γλυκός καφές, ο
καϊμακλίδικος-η-ο
   καϊμακλίδικος καφές, ο
κοφτερός-ή-ό
μαγειρικός-ή-ό
   μαγειρικά σκεύη, τα
μακρουλός-ή-ό
πορσελάνινος-η-ο
πρόχειρος-η-ο
πυρίμαχος-η-ο
ροδοκοκκινισμένος-η-ο
φιλόδοξος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αναρωτιέμαι
ακονίζω
ακονίζομαι
εξομολογούμαι
εξοπλίζω
εξοπλίζομαι
ξεμπερδεύω
ομολογώ
πρωτοδιαλέγω
στηρίζω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
δεν το συζητώ
με τις ευχαριστίες μου
κάτι πάει κι έρχεται
στήνω το σπιτικό μου
τελευταίου τύπου

Λεξιλόγιο 2.11.

tv furniture
table lamp
thermos
hanger
metal garbage bin
deckchair
umbrella holder
long chair
set of drawers
light fixture
straw mat
bread bin

fan
ceiling fan
juicer
boiler
mixer
blender
blow dryer
iron
small vacuum cleaner
citrus squeezer
toaster
griller

NOUNS
enthusiasm, excitement
lottery
I draw lots
impression
I have the impression
transfer
ADJECTIVES - PARTICIPLES
port (adj.)
port construction
VERBS
I manage
I am managed
I pop
IDIOMATIC EXPRESSIONS
shall I say it?
I get some air
don't get any ideas
year after year

NOUNS
trouble, bother
it is a big trouble / bother
ending
there is no ending
milk pot
casserole
dozen
thanking
thanks
sugar jar
crust
cr�me caramel
serving spoon
wedding list
salad bowl
soup serving bowl
spatula patisserie

tarte
tea pot
cake pan
deep fryer
fruit salad
egg-lemon
sharpener
bottle opener, can opener, corkscrew
marble cake
jelly
clotted cream, kaymak
small pot
small bowl
brownie
household
brush
Pyrex
container
ovenware
souffl�
tonic
dinning
small pan
egg beater
pots and pans
kitchenware
dishes, china
glasses
ADJECTIVES - PARTICIPLES
inox
non-stick
individual
with a lot of sugar
coffee with a lot of sugar
with foam
coffee with foam
sharp
cooking
cooking ware
long
china, porcelain (adj.)
handy
fireproof, ovenproof
golden brown
ambitious
VERBS
I wonder
I sharpen
I am sharpened
I confess
I equip, I accessorize
I am equipped
I get it over with
I admit
I choose first
I support
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I do not even discuss it
with my thanks
it’s ok
I set up my home
latest fashion / technology
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ΟΝΟΜΑΤΑ
επιθεωρητής, ο
αμοιβή, η
κουρελού, η
σοφίτα, η
φλοκάτη, η
φορμάικα, η
ψάθα, η
άχυρο, το
δασάκι, το
περιτύλιγμα, το
υγραέριο, το
φουρνάκι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
βολικός-ή-ό
διπλωτός-ή-ό
   διπλωτό τραπεζάκι, το
πέτσινος-η-ο
χωστός-ή-ό
   χωστή ντουλάπα, η
ΡΗΜΑΤΑ
ακούγομαι
γυαλίζομαι
θαρρώ
κινώ
κινούμαι
κλείνομαι (κάπου)
μεταχειρίζομαι
πετάγομαι
πήζω (από κόσμο)
προβάλλομαι
σπαζοκεφαλιάζω
συγυρίζω
συγυρίζομαι
σφουγγαρίζομαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
έπιασαν να λένε
μπαίνει ο χειμώνας
προβάλλει ο ήλιος
το διαμέρισμα έπηξε
φρύδι του Υμηττού, το

Λεξιλόγιο 2.14.

ΟΝΟΜΑΤΑ
οίκος, ο
   οίκος ευγηρίας, ο
   οίκος μόδας, ο
   εκδοτικός οίκος, ο
χτίστης, ο
χώρος υποδοχής, ο
επαγγελματική στέγη, η
μίσθωση, η
οικιακή βοηθός, η
στάθμευση, η
   χώρος στάθμευσης, ο
διατηρητέο, το
κλιμακοστάσιο, το
μίσθωμα, το
μισθωτήριο συμβόλαιο, το
μωσαϊκό, το
παρκέ, το

Λεξιλόγιο 2.15.

ΟΝΟΜΑΤΑ
απορροφητήρας, ο
γρανίτης, ο
ψυγειοκαταψύκτης, ο
διαρρύθμιση, η
λινοθήκη, η
παπουτσοθήκη, η
πιλοτή, η
σαλοτραπεζαρία, η
δάπεδο, το
δώμα, το
πατάρι, το
πότισμα, το
   αυτόματο πότισμα, το
στεγνωτήριο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
άριστος-η-ο
   άριστη διαρρύθμιση, η
απεριόριστος-η-ο
   απεριόριστη θέα, η
βιομηχανικός-ή-ό
   βιομηχανικό δάπεδο, το
γωνιακός-ή-ό
διαμπερής-ής-ές
ενιαίος-α-ο
   ενιαία σαλοτραπεζαρία, η
εντοιχισμένος-ή-ό
   εντοιχισμένα ηλεκτρικά
   είδη, τα
καλαίσθητος-η-ο
λιτός-ή-ό
μινιμαλιστικός-ή-ό
νεόδμητος-η-ο
πολυτελής-ές
χτιστός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αποκλείω
αποκλείομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
πλήρως

Λεξιλόγιο 2.13.

ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αντισεισμικός-ή-ό
αρνητικός-ή-ό
   αρνητικά σημεία, τα
βερνικωμένος-η-ο
θετικός-ή-ό
   θετικά σημεία, τα
μισθωτήριος-α-ο
πολυμελής-ής-ές
τετραμελής-ής-ές
ΡΗΜΑΤΑ
γκρεμίζω
γκρεμίζομαι
ελέγχω
ελέγχομαι
μισθώνω
μισθώνομαι

NOUNS
inspector
remuneration, fee
rag rug
attic
flokati rug
formica
straw mat
hay
park
wrapping
liquified gas
countertop oven
ADJECTIVES - PARTICIPALES
convenient
tilt
tilt table
leather
embedded, built-in
built-in cupboard
VERBS
I am heard
I am shined
I think
I move
I am moved
I am enclosed
I use
I'm thrown away
I suffocate (from the crowds)
I promote myself
I rack my brain about
I tidy
I get tidy
I am mopped
IDIOMATIC EXRESSIONS
they started saying
the winter is coming
the sun appears
the apartment is crowded
the eyebrow of Hymettus

NOUNS
home, house
retreat home
fashion house
publishing house
builder
reception area
business address
lease
housekeeper, house help
parking
parking space
historic building
stairway
rent
rental / tenancy agreement
mosaic
parquet floor

NOUNS
cooker / exhaust hood
granite
refrigerator
lay out
linen cupboard
shoe case
pilotis
living dining room
floor
attic
storage space (above a cupboard or door)
sprinkling
sprinkler system
dryer
ADJECTIVES - PARTICIPLES
perfect
perfect lay out
unlimited
unlimited view
industrial
industrial floor
corner
through and through
common
common living dining room
fitted
fitted electric appliances
   (kitchen)
tasteful
simple
minimal
newly built
luxurious
built-in
VERBS
I exclude
I am excluded
ADVERBS
totally

ADJECTIVES – PARTICIPLES
anti-seismic
negative
negative points
varnished
positive
positive points
rental
large
four-member
VERBS
I tear down
I am torn down
I check
I am checked
I rent, lease
I am rented
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ΟΝΟΜΑΤΑ
δημιουργός, ο/η
ξυλουργός, ο
ανάμνηση, η
εφηβεία, η
κληματαριά, η
λουΐζα, η
προγιαγιά, η
τανάλια, η
γιασεμί, το
εργαλείο, το
καρφί, το
κατσαβίδι, το
πηγάδι, το
πριόνι, το
σφυρί, το
χτυποκάρδι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αξέχαστος-η-ο
απέραντος-η-ο
άψυχος-η-ο
γιορτινός-ή-ό
κτισμένος-η-ο
σκυριανός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
δένομαι
μετατρέπω
μετατρέπομαι
πλημμυρίζω
συνδέομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
προπαντός
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
φέρνω στο νου μου

Λεξιλόγιο 2.16.

ΟΝΟΜΑΤΑ
διανοούμενος, ο
   διανοούμενη, η
διαμόρφωση, η
πραμάτεια, η
εμβαδόν, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
επιβλητικός-ή-ό
στερεός-ά-ό
ΡΗΜΑΤΑ
εμπνέω
εμπνέομαι
υποδέχομαι

Λεξιλόγιο 2.17.

οικία, η 
οίκος, ο 
  οίκος ευγηρίας, ο 
  οίκος μόδας, ο 
  εκδοτικός οίκος, ο 
οικιακά, τα 
οικιακός-ή-ό 
οικισμός, ο 
οίκημα, το 
οικογένεια, η 
οικογενειακός-ή-ό 
οικογενειακώς 
οικοδεσπότης, ο 
  οικοδέσποινα, η 
οικογενειάρχης, ο 
νοικοκύρης, ο 
  νοικοκυρά, η 
νοικοκυριό, το 
σπιτονοικοκύρης, ο 
  σπιτονοικοκυρά, η 
ενοίκιο, το 
νοίκι, το 
ενοικίαση, η 
νοίκιασμα, το 
νοικιάζω 
ενοικιάζεται 
ενοικιαστήριο, το 
ενοικιαστής, ο 
  ενοικιάστρια, η 
νοικάρης, ο 
  νοικάρισσα, η 
ένοικος, ο/η 
κάτοικος, ο/η 
ενοικιαζόμενος-η-ο 
ξενοίκιαστος-η-ο 
οικοδομή, η 
οικοδόμημα, το 
οικοδόμος, ο 
οικόπεδο, το 
συνοικία, η 
συγκάτοικος, ο/η 
συγκατοικώ 
συγκατοίκηση, η 

Θεματικό Λεξιλόγιο 2.15.β.
οικογένεια λέξεων: οίκο-

house
home, house
retreat home
fashion house
publishing house
housekeeping
house (adj.)
small residential community
building
family
family (adj.)
with/in/as the family
host
hostess
family man
master of the house 
housewife
household
landlord
landlady
rent
rent
renting
renting
I rent
for rent
rental announcement
tenant
tenant
tenant
tenant
tenant
resident
for rent
unrented
construction site
edifice
builder
plot of land
neighborhood
flat mate
live together
living together

NOUNS
creator
carpenter
memory
adolescence
grapevine
verbena
great grandmother
pincers
jasmine
tool
nail
screwdriver
well
saw
hammer
heartbeat
ADJECTIVES - PARTICIPLES
unforgettable
immense
soulless
festive
built
from Skyros
VERBS
I get attached
I transform
I am transformed
I flood
I am connected
ADVERBS
above all
IDIOMATIC EXRESSIONS
something comes to mind

NOUNS
intellectual

set up
merchandise
square footage
ADJECTIVES - PARTICIPLES
imposing
solid
VERBS
I inspire
I am inspired
I welcome
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ΟΝΟΜΑΤΑ
λάτρης, ο
λάτρισσα, η
   είμαι λάτρης του/της
περιηγητής, ο
περιηγήτρια, η
συνοδός, ο/η
απόδραση, η
μανία, η
νοστιμιά, η
περιήγηση, η
φεγγαροβραδιά, η
δεκαπενθήμερο, το
ιχθυοτροφείο, το
κενό, το
προαύλιο, το
τετραήμερο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ακούραστος-η-ο (περιηγητής)
θερμός-ή-ό
μαγεμένος-η-ο
δεκαπενθήμερος-η-ο
τετραήμερος-η-ο
υπερβολικός-ή-ό
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
οποιοσδήποτε-οποιαδήποτε-
   οποιοδήποτε
οσοσδήποτε-οσηδήποτε-
   οσοδήποτε
ΡΗΜΑΤΑ
καταστρώνω
καταστρώνομαι
περιγράφομαι
   δεν περιγράφεται
συνοδεύω
συνοδεύομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
νοερά
οπουδήποτε
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ανοίγει η όρεξη
δεν έχω λόγια να σας
   ευχαριστήσω
δεν υπάρχει
   (=είναι καταπληκτικό)
έλα τώρα και συ
εν αγνοία μου
έννοια σου
έχει να κάνει με
   (=εξαρτάται από)
μια και (αιτιολ.)
πήγαινε-έλα
ποιοι και ποιοι;
πατάω το πόδι μου κάπου
   (=πάω κάπου)
τρώω τις μέρες μου σε κάτι

Λεξιλόγιο 3.1.
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ                  
οτιδήποτε                        
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
με έφτιαξες

Λεξιλόγιο 3.2.

ΟΝΟΜΑΤΑ
κροκόδειλος, ο
πάνθηρας, ο
αντιλόπη, η
απογοήτευση, η
ζούγκλα, η
λεοπάρδαλη, η
στρουθοκάμηλος, η
σαφάρι, το
ΡΗΜΑΤΑ
δίνομαι
   μου δίνεται η ευκαιρία
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
φάγαμε ψωμί κι αλάτι
με τρώει η αγωνία

Λεξιλόγιο 3.4.

ΟΝΟΜΑΤΑ
ποδηλασία, η
Βία Βένετο, η
Φοντάνα ντι Τρέβι, η
Κολοσσαίο, το
ναύλα, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αιώνιος-α-ο
   Αιώνια Πόλη, η
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αεροπορικώς
ακτοπλοϊκώς
οδικώς
σιδηροδρομικώς
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
αν και (αντιθ.)
αφού (αιτιολ.)
ενώ (αντιθ.)
μόλο που (αντιθ.)
μολονότι (αντιθ.)
παρότι (αντιθ.)
παρά (αντιθ.)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
τρώω μέρες
θέλει και ρώτημα;
ό, τι νά 'ναι

Λεξιλόγιο 3.5.

Βήμα 3 Ακούραστοι περιηγητές

NOUNS
adorer

I adore someone/something
traveler

escort
escape
mania
tastefulness
touring, sightseeing
moon night
fortnight
fish farm
gap, break
school yard
long weekend (four days)
ADJECTIVES - PARTICIPLES
constant (traveler), tireless
warm
enchanted
fortnight
four-day
exaggerating
PRONOUNS
whoever, whatever

no matter how much

VERBS
I plan, I organise

I am described
it cannot be described
I escort
I am escorted
ADVERBS
mentally
wherever
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I whet one's appetite
I don’t know how to
thank you
it’s unreal (fantastic)

come on you too
unbeknown to me
don’t you worry…
it has to do with
   (it relates to)
since, because
come and go
who and who?
I step my foot somewhere
   (I go somewhere)
I spend my days on something

PRONOUNS
whatever
IDIOMATIC EXPRESSIONS
you made my day

NOUNS
crocodile
panther
antelope
disappointment
jungle
leopard
ostrich
safari
VERBS
I am given
I am given the opportunity
IDIOMATIC EXPRESSIONS
we went through a lot together
I am consumed with anxiety

NOUNS
cycling
Via Veneto
Fontana di Trevi
Colosseum
transportation fees
ADJECTIVES - PARTICIPLES
eternal
Eternal City
ADVERBS
by plane
by boat
by car / bus
by train
CONJUNCTIONS
although (showing antithesis)
since, because (showing causality)
while (showing antithesis)
despite the fact that (showing antithesis)
even though (showing antithesis)
notwithstanding (showing antithesis)
in spite of the fact that (showing antithesis)
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I waste my days
need you ask!
whatever
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ΟΝΟΜΑΤΑ
δεσμός, ο
αναμονή, η
εκκρεμότητα, η
κακοκαιρία, η
ροή, η
χιονόπτωση, η
εμπόδιο, το
φταίξιμο, το
χειρουργείο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανήσυχος-η-ο
εκπληκτικός-ή-ό
ξέγνοιαστος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αποκλείω
αποκλείομαι
επαληθεύω
επαληθεύομαι
ολοκληρώνω
ολοκληρώνομαι
παρατάω
παρατιέμαι
πληροφορώ
πληροφορούμαι
προβλέπω
προβλέπομαι
προγραμματίζω
προγραμματίζομαι
στενοχωρώ
στενοχωριέμαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αισίως
λόγω
εντατικά
εξ αιτίας
μεμιάς
πλέον
φοβερά
χάρη σε
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
αντί
παρόλο
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
με γράφεις
   με έγραψες κανονικά
πώς και πώς
τα χάνω

Λεξιλόγιο 3.6.

ΟΝΟΜΑΤΑ
επιβεβαίωση, η
μοίρα, η
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ούτε τρύπα δεν υπάρχει

Λεξιλόγιο 3.7.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αναποδιά, η
διήγηση, η
δρώμενο, το
λεγόμενα, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αντίθετος-η-ο
αναπάντεχος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
επηρεάζω
επηρεάζομαι
προβληματίζω
προβληματίζομαι
τονίζω
τονίζομαι
τσιμπάω
τσιμπιέμαι
φιλοσοφώ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κάνω πλάκα
καταρχάς
λαμβάνω υπόψη
παίρνω κάτι στα σοβαρά
τσιμπάω εύκολα

Λεξιλόγιο 3.8.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αστείο, το
κάνω αστεία
φιλαράκι, το
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
οποτεδήποτε
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
γίνομαι χαλί να με πατήσεις
πάω κάποιον
την κάνω
τρέχω κάπου

Λεξιλόγιο 3.9.

έφαγα τρεις μέρες στο ταξίδι 
έφαγα τον κόσμο να βρω... 
έφαγε όλα τα λεφτά του 
θα φας ξύλο 
καίει πολλή βενζίνη 
έφαγε τα ψωμιά του 
η κόρη μου μ’ έφαγε να... 
παιδιά, μην τρώγεστε... 
φαγώθηκαν τα λάστιχα 
θα φας πρόστιμο 
έφαγε 5 χρόνια φυλακή 
ο Ολυμπιακός έφαγε δύο γκολ  
έφαγα μια τούμπα 
έφαγα τη ζωή μου στη θάλασσα 
έφαγε όλη τη βροχή στο κεφάλι 

Θεματικό Λεξιλόγιο  3.10.α. : Τρώω

ΟΝΟΜΑΤΑ
στίβος, ο
εμπόρευμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
κοσμικός-ή-ό
   κοσμικοί κύκλοι, οι
πανευρωπαϊκός-ή-ό
πανευρωπαϊκοί αγώνες
   στίβου, οι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
μετ’ εμποδίων

Λεξιλόγιο 3.11.

NOUNS
relation
waiting
pending matter, loose end
bad weather
flow
snow falling
obstacle
blame
operating room
ADJECTIVES - PARTICIPLES
anxious
amazing
carefree
VERBS
I exclude
I am excluded
I show to be true
I was shown to be true
I complete, I finish
I am completed
I leave
I am left
I inform
I am informed
I predict, I foresee
Ι am predicted
I plan
I am planned
I upset
I am upset
ADVERBS
without problems
due to
intensively
because of
at once
anymore
terribly
thanks to
CONJUNCTIONS
instead
despite
IDIOMATIC EXPRESSIONS
you ignore me
you totally ignored me
eagerly
I flip

NOUNS
confirmation
destiny
IDIOMATIC EXPRESSIONS
fully booked

NOUNS
misfortune
narration, story telling
action
saying
ADJECTIVES
opposite
unexpected
VERBS
I influence
I am influenced
I concern somebody
I am concerned
I accentuate
I am accentuated
I nibble, I snack on
I am pinched
I philosophise
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I am joking
first of all
I take into account
I take something seriously
I am gullible

NOUNS
joke
I make jokes
buddy
ADVERBS
whenever
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I do anything you want
I like someone
I leave, I avoid going somewhere
I go somewhere

I wasted
I looked every where
he spent / blew through
I will beat you
it consumes
it got old
she insisted
don’t argue
they are worn out
you will get a fine
they put him in jail
it conceded goals
I fell down
I spent
he was wet

NOUNS
track and field
merchandise
ADJECTIVES - PARTICIPLES
social
social network
pan-European
pan-European track and field
games
IDIOMATIC EXPRESSIONS
hurdles
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ΟΝΟΜΑΤΑ
ασθενής, ο/η
αυτοκινητόδρομος, ο
γερανός, ο
ιππόδρομος, ο
λεωφορειόδρομος, ο
μαραθωνοδρόμος, ο/η
οδοκαθαριστής, ο
   οδοκαθαρίστρια, η
οδοστρωτήρας, ο
παράδρομος, ο
πολεοδόμος, ο/η
συγκοινωνιολόγος, ο/η
σιδηρόδρομος, ο
δίοδος, η
διώρυγα, η
διά θαλάσσης
λεωφορειολωρίδα, η
λωρίδα, η (δρόμου)
ξηρά, η
   διά ξηράς
οδοποιία, η
παράβαση, η
ράγα, η
σήραγγα, η
απορριμματοφόρο, το
ελικοδρόμιο, το
παγκάκι, το
παρτέρι, το
ποδηλατοδρόμιο, το
τέλος, το
   τέλη κυκλοφορίας, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αστικός-ή-ό
   αστικά λεωφορεία, τα
σιδηροδρομικός-ή-ό
σταθμευμένος-η-ο
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ανεμπόδιστα
παράνομα
ΡΗΜΑΤΑ
διαθέτω
διατίθεμαι
δρομολογώ
δρομολογούμαι
καταλήγω
ορίζω
ορίζομαι
πεζοδρομώ
πεζοδρομούμαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
άτομο με ειδικές ανάγκες, το

Λεξιλόγιο 3.12.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αγροτουρισμός, ο
λογοτέχνης, ο/η
νομπελίστας, ο
πεζοπόρος, ο
σοφός, ο
συνδυασμός, ο
   σε συνδυασμό
ανηφοριά, η
γενέτειρα, η
γοργόνα, η
έκταση, η
   σε έκταση
έμπνευση, η
καλντερίμι, το
κτίσμα, το
λουτρά, τα
ξυλόγλυπτο, το
υφαντό, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αφιερωμένος-η-ο
αυτοδίδακτος-η-ο
δαντελωτός-ή-ό
έντονος-η-ο
θαυμάσιος-α-ο
ιαματικός-ή-ό
   ιαματικά λουτρά, τα
λαογραφικός-η-ο
μαγευτικός-η-ο
παραθαλάσσιος-α-ο
παραμυθένιος-ια-ιο
πλακόστρωτος-η-ο
πνευματικός-ή-ο
   πνευματικός άνθρωπος, ο
χαρακτηριστικός-ή-ό
χειροτεχνικός-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αποτελώ
αποτελούμαι
δεσπόζω
περιηγούμαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ό, τι άλλο βάλει ο νους μου
ό, τι τραβάει η καρδιά μου
το λούζει ο ήλιος (το
   διαμέρισμα)

Λεξιλόγιο 3.13.

οδεύω 
οδός, η 
οδηγώ 
οδηγός, ο/η 
συνοδεύω 
συνοδεύομαι 
συνοδός, ο/η 
σύνοδος, η 
  Σύνοδος Κορυφής, η 
συνοδεία, η 
συνοδευτικός-ή-ό 
περιοδεύω 
περιοδεία, η 
προοδεύω 
πρόοδος, η 
προοδευτικός-ή-ό 
μεθοδεύω 
μεθοδεύομαι 
μέθοδος, η 
μεθοδικός-ή-ό 

Θεματικό Λεξιλόγιο  3.11.α. : οδεύω 
κινώ 
κινούμαι 
κίνηση, η 
εκκίνηση, η 
κουνάω/-ώ 
κουνιέμαι 
κούνια, η 
ανακινώ 
ανακινούμαι 
ανακίνηση, η 
διακινώ 
διακινούμαι 
διακίνηση, η 
μετακινώ 
μετακινούμαι 
μετακίνηση, η 
παρακινώ 
παρακινούμαι 
παρακίνηση, η 
συγκινώ 
συγκινούμαι 
συγκίνηση, η 
συγκινημένος-η-ο 

Θεματικό Λεξιλόγιο  3.11.γ. : κινώ  

NOUNS
patient
highway
tow track
racetrack
bus lane
marathon runner
street sweeper

road roller
service road
urban planner
traffic engineer
railway
passage
canal
maritime transport
bus lane
lane
land
land transportation
road construction
violation, offence
rail
tunnel
garbage collector
heliport
bench
flowerbed
bicycle path
tax
vehicle registration tax
ADJECTIVES - PARTICPLES
urban, city
urban bus transport
railway
parked
ADVERBS
unobstructed
illegally
VERBS
I provide
I am provided
I route something

I arrive at
I define
I am defined
I pedestrianise
I am pedestrianised
IDIOMATIC EXPRESSIONS
citizens with special needs

NOUNS
agritourism
author
Nobel laureate
hiker
wise man
combination
in combination
uphill
birthplace
mermaid
size
in size
inspiration
cobbled street
edifice
springs
woodcarving
hand-woven textile
ADJECTIVES - PARTICIPLES
dedicated
self-taught
frilly, zig zagged
vibrant
wonderful
healing, thermal
thermal / hot springs
folkloric
majestic
beach-front
fairytale
paved
intellectual
intellectual person
distinctive
craft making
VERBS
I constitute
I am comprised
I dominate
I tour
IDIOMATIC EXPRESSIONS
what have you
whatever I fancy
(the apartment) is bathed in
sunlight

I go / I am on the way to doing
street
I drive
driver
I escort
I am escorted
escort
conference
Summit (meeting)
escort
cover (letter), complement
I tour
tour
I progress
progress
liberal, progressive
I plan, I plot
I am planned
method
methodical, meticulous

I start going / moving
I move
traffic
start, launch
I rock, I make sway, I move
I move, I experience turbulence
swing
I shake, I reconsider
I am reconsidered
reconsideration
I traffic
I am trafficked
trafficking
I move, I change position
I travel
travelling
I prompt someone in doing something
I was prompted in doing something
prompting
I move, I touch
I am moved
being moved
moved
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ΟΝΟΜΑΤΑ
κεραμοποιός, ο/η
αγγειοπλαστική, η
αλυκή, η
αναλογία, η
γενιά, η
κληρονομιά, η
γλυκάνισο, το
μάραθο, το
μοσχοκάρυδο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
απολιθωμένος-η-ο
   απολιθωμένο δάσος, το
γεωλογικός-ή-ό
δυσεύρετος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
διατηρώ (-ούμαι)
συντηρώ (-ούμαι)
φυλάγομαι

Λεξιλόγιο 3.14.
ΟΝΟΜΑΤΑ
εξοπλισμός, ο
μπουφές, ο
πολυτέλεια, η
συνεννόηση, η
φύλαξη, η
   φύλαξη παιδιών, η
χαλάρωση, η
ατμόλουτρο, το
γκολφ, το
κολυμβητήριο, το
μίνι-μπαρ, το
μπιστρό, το
ρόφημα, το
υδρομασάζ, το
χρηματοκιβώτιο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
διαδικτυακός-ή-ό
   διαδικτυακή τηλεόραση, η
δορυφορικός-ή-ό
   δορυφορική τηλεόραση, η
θαλασσινός-ή-ό
κινητικός-ή-ό
   κινητικά προβλήματα, τα
οπτικοακουστικός-ή-ό
   οπτικοακουστικός
   εξοπλισμός, ο
συνεδριακός-ή-ό
   συνεδριακός χώρος, ο
φωνητικός-ή-ό
   φωνητικό ταχυδρομείο, το
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
απόλυτα
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
κατά
   κατά παραγγελία

Λεξιλόγιο 3.15.

ΟΝΟΜΑΤΑ
ιδιοκτησία, η
γρασίδι, το
κανάλι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αμοιβαίος-α-ο
πλωτός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αξιοποιώ (-ούμαι)
εξοικονομώ (-ούμαι)
κουρεύω (-ομαι)
ξεχειλίζω

Λεξιλόγιο 3.16.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γρύλος, ο
πυροσβεστήρας, ο
αλυσίδα, η
βίδα, η
μπουτίκ, η
ρεζέρβα, η
αντιψυκτικό, το
βουλκανιζατέρ, το
ελαστικό, το
καλώδιο, το
λάστιχο, το
   τα πίσω (λάστιχα)
ξεκίνημα, το
φούσκωμα, το
   θέλουν φούσκωμα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
έκτακτος-η-ο
   είδη έκτακτης ανάγκης
μπροστινός-ή-ό
προνοητικός-ή-ό
σκασμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αστειεύομαι
οφείλω
φουλάρω
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
άμα (=όταν)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ανέβασε θερμοκρασία
   (αυτοκίνητο)
δε μου 'ρχεται
κάτι λίγα
μικρέ, νεαρέ
στο μισό
του πουλιού το γάλα

Λεξιλόγιο 3.17.

ΟΝΟΜΑΤΑ
παράταση, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
καθυστερημένος-η-ο
μεικτός-ή-ό
   μεικτή ασφάλεια, η
πρόωρος-η-ο
συμπληρωμένος-η-ο
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ουσιαστικά

Λεξιλόγιο 3.18.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
έδρα, η
αποβίβαση, η
επιβίβαση, η
εκδοτήριο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
λεωφορειακός-ή-ό
   λεωφορειακή γραμμή, η
υπεραστικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αποβιβάζω
αποβιβάζομαι
επιβιβάζω
επιβιβάζομαι

Λεξιλόγιο 3.19.α.

NOUNS
ceramist
pottery
salt lake
proportion
generation
heritage
anise
fennel
nutmeg
ADJECTIVES - PARTICIPLES
fossil
fossil forest
geological
hard to find
VERBS
I preserve
I conserve
I am kept

NOUNS
equipment
buffet
luxury
arrangement
keeping
baby sitting
relaxation
steam bath
golf
swimming pool
mini bar
bistro
beverage
jacuzzi
safe
ADJECTIVES - PARTICIPLES
internet
internet TV
satellite
satellite TV
sea
kinetic, able to move
disability issues
multimedia
multimedia equipment

convention
convention venue
vocal, voice
voice mail
ADVERBS
totally
PREPOSITIONS

made to order

NOUNS
property
grass
canal
ADJECTIVES - PARTICIPLES
mutual
floating
VERBS
I make good use of
I save
I trim, I cut
I overflow

NOUNS
jack
fire extinguisher
chain
screw
boutique
spare (tire)
antifreeze additive
tire repairer
tire
wire
tire
rear tires
start
air pumping
Ιadd air in the tires
ADJECTIVES - PARTICIPLES
emergency
emergency supplies
front
proactive
flat (tire)
VERBS
I joke
I owe
I fill
CONJUNCTIONS
when
IDIOMATIC EXPRESSIONS
it is overheating

I can’t recall
nothing much
young man
half full
plenty to eat and drink

NOUNS
extension
ADJECTIVES - PARTICIPLES
delayed
mixed
full coverage
premature
filled out
ADVERBS
essentially

NOUNS
headquarters
disembarking
boarding
ticket office
ADJECTIVES - PARTICIPLES
bus
bus line
intercity
VERBS
I disembark
I am disembarked
I board
I board, I get on
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ΟΝΟΜΑΤΑ
ανατίμηση, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
άγονος-η-ο
   άγονη γραμμή, η
διακεκριμένος-η-ο
εξαμηνιαίος-α-ο
τριμηνιαίος-α-ο
ΡΗΜΑΤΑ
εκτελώ
εκτελούμαι
   εκτελώ δρομολόγια
σκοπεύω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κάρτα απεριορίστων
   διαδρομών, η
μου έρχεται πιο φτηνά
ξοδεύω μια περιουσία
πες το ψέματα

Λεξιλόγιο 3.20.α.β.γ.
ΟΝΟΜΑΤΑ
αποζημίωση, η
απώλεια, η
γραφείο απολεσθέντων, το
ΡΗΜΑΤΑ
θεωρούμαι
ΕΠΙΡΗΜΑΤΑ
καθυστερημένα

Λεξιλόγιο 3.20.δ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
σύμβουλος, ο
σχεδιασμός, ο
προσχέδιο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αναλυτικός-ή-ό
επιλεγμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
απομένω
βελτιώνω (-ομαι)

Λεξιλόγιο 3.23.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αναζήτηση, η
εισαγωγή, η
εκτύπωση, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
εκτυπωμένος-η-ο
κρυμμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
μπερδεύω
μπερδεύομαι
πείθω
πείθομαι
πληκτρολογώ
πληκτρολογούμαι

Λεξιλόγιο 3.23.β.

NOUNS
appreciation
ADJECTIVES - PARTICIPLES
barren
infrequent passenger line (for islands)
business (class)
six-month
three-month
VERBS
I carry out
I am carried out
I carry out a line
I intend
IDIOMATIC EXPRESSIONS
multiple fare

it cost less
I spend a fortune
say that again

NOUNS
remuneration, damages
loss
lost and found
VERBS
I am considered
ADVERBS
delayed

NOUNS
counsel
planning
draft
ADJECTIVES - PARTICIPLES
analytical
selected
VERBS
I remain
I improve

NOUNS
research
import
printing out
ADJECTIVES - PARTICIPLES
printed out
hidden
VERBS
I confuse
I get confused
I persuade
I am persuaded
I type
I am typed
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Βήμα 4 Η ώρα της Γης

ΟΝΟΜΑΤΑ
άπνοια, η
βουτιά, η
βροχόπτωση, η
καλοκαιρία, η
μεταβολή, η
μπόρα, η
χαλαζόπτωση, η
αστραπόβροντο, το
βοριαδάκι, το
ηπειρωτικά, τα
ορεινά, τα
παράκτια, τα

ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αξιόλογος-η-ο
ασθενής-ές (άνεμος)
αυξημένος-η-ο
βροχερός-ή-ό
θυελλώδης-ες
μεταμεσονύκτιος-α-ο
παροδικός-ή-ό
πρόσκαιρος-η-ο
σποραδικός-ή-ό
σφοδρός-ή-ό
φυσιολογικός-ή-ό

ΡΗΜΑΤΑ
ενισχύω
ενισχύομαι
επιδεινώνω
επιδεινώνομαι
επικρατώ
εξασθενώ
επανέρχομαι
διατηρούμαι
κυμαίνομαι
σημειώνω
σημειώνομαι

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
σταδιακά

Λεξιλόγιο 4.1.
ΟΝΟΜΑΤΑ
Ισημερινός, ο
κύβος, ο
ανομβρία, η
αρχές, οι
   λιμενικές αρχές, οι
Αρκτική, η
νεροποντή, η
ξηρασία, η
πρόγνωση, η
φώκια, η
απαγορευτικό, το
   βγαίνει απαγορευτικό
   βγάζουν απαγορευτικό
δεκαήμερο, το
λίπος, το
μελτέμι, το
ψύχος, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
άφθονος-η-ο
γυμνός-ή-ό
δριμύς-εία-ύ
   δριμύ ψύχος, το
ελάχιστος-η-ο
εύκρατος-η-ο
ηλιόλουστος-η-ο
πολικός-ή-ό
ραγδαίος-α-ο
τροπικός-ή-ό
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
καθένας-καθεμιά-καθένα
ΡΗΜΑΤΑ
αγριεύω
   ο καιρός αγριεύει
αγριεύομαι
γλυκαίνω
διακόπτομαι
διαπιστώνω
διαπιστώνομαι
λαχταράω/-ώ
προξενώ
προξενούμαι
τρέφω
τρέφομαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
βρέχει καρεκλοπόδαρα
για τα καλά
δεν πέφτει σταγόνα
   βροχής
κατά μέσο όρο
λέω το νερό νεράκι
πέφτω έξω
σκάει ο τζίτζικας

Λεξιλόγιο 4.2.α.β.γ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
μηχανισμός, ο
παράγοντας, ο
ανθρωπότητα, η
υπερθέρμανση, η
   (του πλανήτη)
φαινόμενο, το
   φαινόμενο θερμοκηπίου, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανθρώπινος-η-ο
   ανθρώπινος παράγοντας, ο
θλιβερός-ή-ό
κλιματικός-ή-ό
   κλιματική αλλαγή, η

Λεξιλόγιο 4.3.α.

NOUNS
stillness
dive
rainfall, precipitation
good weather
change, alteration
outbreak of rain, shower
hailstorm
lightning & thunder
light north wind
inland
mountain regions
alongshore
ADJECTIVES - PARTCIPLES 
notable
weak
increased
rainy
stormy
after midnight
temporary
impermanent
sporadic
brisk
normal

VERBS
I intensify
I am intensified
I deteriorate, I worsen
I am deteriorated
I prevail
I weaken
I return, I come back
I am maintained
I range
I note
I am noted

ADVERBS
gradually

NOUNS
Equator
cube
dry spell
authorities
port authorities
Arctic
rain shower
drought
forecast
seal
warning
a warning is issued

ten days
fat
meltemi wind
cold
ADJECTIVES - PARTICIPLES
plenty
naked
severe
severe cold
minimum
temperate, mild weather
sunny
arctic
abrupt
tropical
PRONOUNS
everyone, each one
VERBS
I roughen
the weather roughens
I am roughen
I become milder
I am interrupted
I ascertain
I am ascertained
I long for
I cause
I am caused
I feed
I am fed
IDIOMATIC EXPRESSIONS
it rains cats and dogs
for good
there is not even a drop of 
rain
on average
I am deprived of water/rain 
I miscalculate
it is boiling hot

NOUNS
mechanism
factor
humanity
global warming

effect
greenhouse effect
ADJECTIVES - PARTICIPLES
human
human factor
sad
climate
climate change
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ΟΝΟΜΑΤΑ
τυφώνας, ο
δεκαετία, η
επίπτωση, η
έρημος, η
κατάσβεση, η
πλημμύρα, η
σιντριβάνι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ιστορικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
(αναμένομαι)
   αναμένεται (απρ.)
καταρρέω
κινδυνεύω
ξεσπάω
πλήττω
πλήττομαι
στεγνώνω (εγώ, η γη)
στεγνώνω (τα ρούχα, τη γη)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ξέσπασε πυρκαγιά

Λεξιλόγιο 4.3.β.
ΟΝΟΜΑΤΑ
σεισμός, ο
κατάρρευση, η
ξεραΐλα, η
πληγή, η
πλήξη, η
ξέσπασμα, το
ρίχτερ, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αποξηραμένος-η-ο
   αποξηραμένο λουλούδι, το
ενυδατικός-ή-ό
   ενυδατική κρέμα, η
ΡΗΜΑΤΑ
ξηραίνω
ξηραίνομαι
ξεραίνω
ξεραίνομαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ξεσπάω σε κλάματα

Λεξιλόγιο 4.3.γ.δ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
ξερόβηχας, ο
ξεροπόταμος, ο
ξερόχορτο, το 
ξηροδερμία, η 
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ξεροψημένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
καταπίνω
ξεροβήχω
ξεροκαταπίνω
ξεροψήνω
ξεροψήνομαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
δεν κλείνω μάτι 
   (δεν κοιμάμαι)

Λεξιλόγιο 4.3.ζ. ΟΝΟΜΑΤΑ
επιστήμονας, ο
ορειβάτης, ο
πλανήτης, ο
έκρηξη, η
θεομηνία, η
καταστροφή, η
πρόβλεψη, η
συντομία, η
   εν συντομία
χιονοστιβάδα, η
ηφαίστειο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ακραίος-α-ο
   ακραία καιρικά φαινόμενα, τα
αντιπλημμυρικός-ή-ό
   αντιπλημμυρικά έργα, τα
εφιαλτικός-ή-ό
ορειβατικός-ή-ό
   ορειβατικός σύλλογος, ο
πρωτοφανής-ές
χιονοδρομικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αναγγέλλω
αναγγέλλομαι
εκδηλώνω
εκδηλώνομαι
επιβάλλω
επιβάλλομαι
καταγγέλλω
καταγγέλλομαι
καταστρέφω
καταστρέφομαι
οφείλεται

Λεξιλόγιο 4.4.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
χιονιάς, ο
χιονοπόλεμος, ο
απειλή, η
οροσειρά, η
ψύξη, η
όρος, το
πυρ, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
απειλητικός-ή-ό
βρόχινος-η-ο
πληγείς-είσα-έν
πλημμυροπαθής-ές
πυρομανής-ές
πυρόπληκτος-η-ο
σεισμοπαθής-ές
σεισμόπληκτος-η-ο
φανερός-ή-ό
χιονισμένος-η-ο
ψυκτικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
καταψύχω
καταψύχομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
απειλητικά
προφανώς
φανερά
ψυχρά

Λεξιλόγιο 4.4.β.γ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
σπινθήρας, ο
εξάτμιση, η
άναμμα, το
καλάμι, το
πέταμα, το
πευκοδάσος, το
πυροτέχνημα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αναμμένος-η-ο
δασικός-ή-ό

Λεξιλόγιο 4.4.η.

NOUNS
typhoon 
decade
consequence 
desert
firefighting
flood
fountain
ADJECTIVES - PARTICIPLES
historical
VERBS
(I am expected)
it is expected
I fall apart, I collapse
I am endangered
I break out
I hit
I am hit
I dry out
I dry
IDIOMATIC EXPRESSIONS
a fire broke out

NOUNS
earthquake
collapse, falling apart
dryness
wound
boredom
break out
Richter scale
ADJECTIVES - PARTICIPLES
dried, dehydrated
dried flower
emollient
emollient creme
VERBS
I parch, I dry
I am dried out
I dry out, I wither
I am dried out
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I burst into tears 

NOUNS
dry cough
dry river
hay 
dry skin
ADJECTIVES - PARTICILES
crusty
VERBS
I swallow
I clear my throat
I gulp
I toast
I am toasted
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I can’t sleep

NOUNS
scientist
climber
planet
explosion
act of God
destruction
forecast, prediction
brevity
in brief, in short
avalanche
volcano
ADJECTIVES - PARTICIPLES
extreme
extreme weather conditions
flood protection
flood protection works
nightmarish
mountaineering
mountaineering
unprecedented
ski club
VERBS
I pronounce
I am pronounced
I express
I am expressed
I impose
I impose myself
I denounce
I am denounced
I destroy
I am destroyed
it is due to 

NOUNS
frost
snow fight
threat
mountain range
cooling, chilling
mountain
fire
ADJECTIVES - PARTICIPLES
threatening
rainwater
stricken, impacted
flood victim
pyromaniac
fire victim
earthquake victim
earthquake victim
obvious
snowed
refrigerant
VERBS
I freeze 
I am frozen
ADVERBS
in a threatening way 
obviously
openly
coldly

NOUNS
spark
exhaust (pipe)
firing
straw
heave
pine tree forest
firework
ADJECTIVES - PARTICIPLES
on fire
forest
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ΟΝΟΜΑΤΑ
γεωργός, ο
καραγκιοζοπαίχτης, ο
μητροπολίτης, ο
ιδιότητα, η
ομοιότητα, η
σταφίδα, η
φανουρόπιτα, η
ξύσμα, το
χάδι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αλειμμένος-η-ο
κομμένος-η-ο
μισογκρεμισμένος-η-ο
σπαρμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
προέρχομαι
σπέρνω
σπέρνομαι
τάζω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
φέρω το όνομα κάποιου

Λεξιλόγιο 4.5.

ΟΝΟΜΑΤΑ
δορυφόρος, ο
εντοπισμός, ο
απομάκρυνση, η
δράση, η
κάμερα, η
προστασία, η
ρύπανση, η
χρησιμότητα, η
δίχτυ, το
πείραμα, το
απορρίμματα, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αλιευτικός-ή-ό
εξοπλισμένος-η-ο
ευαισθητοποιημένος-η-ο
θαλάσσιος-α-ο
ΡΗΜΑΤΑ
διοργανώνω
διοργανώνομαι
εντοπίζω
εντοπίζομαι
ρυπαίνω 
ρυπαίνομαι

Λεξιλόγιο 4.6.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
εμπρησμός, ο
καθαρισμός, ο
ρύπος, ο
   ρύποι, οι
ψεκασμός, ο
αιχμή, η
   ώρες αιχμής, οι
αναδάσωση, η
δενδροφύτευση, η
διάσωση, η
διατήρηση, η
ηχορύπανση, η
ισορροπία, η
καθαριότητα, η
κατάργηση, η
κομποστοποίηση, η
λαθροθηρία, η 
μόλυνση, η
ρίψη, η
τσιμεντούπολη, η
απόβλητο, το
   απόβλητα, τα
εντομοκτόνο, το
καλαμάκι, το
λύμα, το (λύματα, τα)
μποτιλιάρισμα, το
οικοσύστημα, το
φυτοφάρμακο, το
ύδωρ, το (ύδατα, τα)
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αιολικός-ή-ό
   αιολική ενέργεια, η
   ηλιακή ενέργεια, η
μεταλλαγμένος-η-ο
πληγωμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αναδασώνω
αναδασώνομαι
ανακυκλώνω
ανακυκλώνομαι
δενδροφυτεύω
δενδροφυτεύομαι
διασώζω
διασώζομαι
καταργώ
καταργούμαι
μολύνομαι
πληγώνω
πληγώνομαι
προστατεύω
προστατεύομαι
ψεκάζω
ψεκάζομαι

Λεξιλόγιο 4.7.

ΟΝΟΜΑΤΑ
χορηγός, ο/η
   χορηγός επικοινωνίας, ο/η
μάζεμα, το (σκουπιδιών)
συμπέρασμα, το
ΡΗΜΑΤΑ
ευαισθητοποιώ
ευαισθητοποιούμαι
φορτίζω
φορτίζομαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
μη κυβερνητική οργάνωση, η 
   (ΜΚΟ)
το τερπνόν μετά του ωφελίμου

Λεξιλόγιο 4.7.ζ.θ.ι.κ.

ΟΝΟΜΑΤΑ    
απονομή, η
διάσκεψη κορυφής, η
ΡΗΜΑΤΑ   
μεταβαίνω
παρίσταμαι

Λεξιλόγιο Γραμματικής 4

NOUNS
farmer
string puppet player
cardinal
quality, trait
similarity
raisin
cake made of olive oil and raisins
zest
caress
ADJECTIVES - PARTICIPLES
smeared
cut
half demolished
sown with
VERBS
I derive
I sow
I am sown
I promise
IDIOMATIC EXPESSIONS
I am named after someone

NOUNS
satellite
tracking
removal
action
camera
protection
littering
usefulness
net
experiment
waste
ADJECTIVES - PARTICIPLES
fishing
equipped
aware
sea, maritime
VERBS
I organise
I am organised
I locate
I am located
I litter
I am littered

NOUNS
arson
cleaning
pollutant

spraying
rush
rush hour
reforestation
tree planting
rescue
preservation
noise pollution
balance
cleanness
abolition
composting
poaching
infection
throwing
concrete jungle
waste

insecticide
straw
waste, sewage
traffic, bottle neck
ecosystem
pesticide
water
ADJECTIVES - PARTICIPLES
Eolic, wind
wind power
solar power
mutant
injured 
VERBS
I reforest
I am reforested
I recycle
I am recycled
I afforest
I am afforested
I rescue
I am rescued
I abolish
I am abolished
I infect
I injure
I am injured
I protect
I am protected
I spray
I am sprayed

NOUNS
sponsor
advertising sponsor
(garbage) collection 
conclusion
VERBS
I raise awareness
I am aware
I charge
I am charged
IDIOMATIC EXPRESSIONS
non governmental organisation 
(NGO)
combination of the practical 
with the pleasurable 

NOUNS 
granting
summit conference
VERBS
I travel, I go over
I attend
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ΟΝΟΜΑΤΑ
κέδρος, ο
φοίνικας, ο
εναλλαγή, η
εξερεύνηση, η
μορφολογία, η
υπερβολή, η
φαράγγι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
κατάφυτος-η-ο
κλιματολογικός-ή-ό
πανέμορφος-η-ο
φυσιολατρικός-ή-ό
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
δίκαια
τίμια

Λεξιλόγιο 4.8.α.
ΟΝΟΜΑΤΑ
αλοιφή, η
ασθένεια, η
βοτανική, η
μαντζουράνα, η
συνθήκη, η
φαρμακευτική, η
αντισηπτικό, το
βέλος, το
δηλητήριο, το
δίκταμο, το
τόξο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
θεραπευτικός-ή-ό
μινωικός-ή-ό
χωνευτικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
θεραπεύω
θεραπεύομαι
μασάω/-ώ
μασιέμαι
φυτρώνω

Λεξιλόγιο 4.8.γ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γίγαντας, ο
αράχνη, η
κορώνα, η
αίνιγμα, το
κέρατο, το
μυρμήγκι, το
περιστέρι, το
σαλιγκάρι, το
σύμβολο, το
ΡΗΜΑΤΑ
κουβαλάω/-ώ
κουβαλιέμαι

Λεξιλόγιο 4.9.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
βιοποικιλότητα, η
πανίδα, η
χλωρίδα, η   
θαλάσσιο πάρκο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
προστατευόμενος-η-ο

Λεξιλόγιο 4.10.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
νεοσσός, ο
επιβίωση, η
ωοτοκία, η
καταφύγιο, το
κέλυφος, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
θηλυκός-ή-ό
τραυματισμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
ιδρύω
ιδρύομαι
ξεχωρίζω
τοποθετώ
τοποθετούμαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ειδικά

Λεξιλόγιο 4.10.β.

ΟΝΟΜΑΤΑ
κηδεμόνας, ο
πρόεδρος, ο/η
φύλακας, ο
διαχείριση, η
δωρεά, η
ευαισθητοποίηση, η
λογική, η
ολοκλήρωση, η
πρωτοβουλία, η
σίτιση, η
συνδρομή, η
υιοθεσία, η
φροντίδα, η
αναμνηστικό, το
κοπάδι, το
τάισμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ενημερωτικός-η-ο
ευχαριστήριος-α-ο
κερδοσκοπικός-ή-ό
   μη κερδοσκοπική
   οργάνωση, η
ποιμενικός-ή-ό
σχετικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
διαδίδω
διαδίδομαι
στηρίζομαι
συντονίζω
συντονίζομαι
ταΐζω
ταΐζομαι
υιοθετώ
υιοθετούμαι

Λεξιλόγιο 4.10.γ.

NOUNS
cedar
palm tree
alternation
exploration
morphology
exaggeration
gorge, canyon
ADJECTIVES - PARTICIPLES
verdant
climate
stunning
nature loving
ADVERBS
fairly
honestly

NOUNS
ointment
disease
botanic
marjoram
treaty
pharmaceutical
antiseptic
arrow
poison
dittany
arc, bow
ADJECTIVES - PARTICPLES
therapeutic
Minoan
digestive
VERBS
I cure
I am cured
I chew
I am chewed
I grow, I vegetateNOUNS

giant
spider
crown
riddle
horn
ant
dove
snail
symbol
VERBS
I carry
I am carried

NOUN
biodiversity
fauna
flora 
sea park, aquarium
ADJECTIVES - PARTICIPLES
protected

NOUNS
neonate
survival
egg hatching
refuge
shell
ADJECTIVES - PARTICIPLES
female
wounded, injured
VERBS
I establish
I am established
I distinguish
I place
I am placed
ADVERBS
especially

NOUNS
guardian
president
guard
management
gift
awareness
thinking, reason
completion
initiative
feeding
subscription
adoption
care
souvenir
herd
feeding
ADJECTIVES - PARTICIPLES
informative
thanking
for profit
non-profit organisation 

shepherd
relevant
VERBS
I spread
I am spread
I am supported
I coordinate
I am coordinated
I feed
I am fed
I adopt
I am adopted

24

Β1 - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - Βήμα 4



ΟΝΟΜΑΤΑ
ίσκιος, ο
κατακτητής, ο
κόρφος, ο
ανθρωπιά, η
μάντρα, η
ρωμιοσύνη, η
λιθάρι, το
νόημα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αδιάκοπος-η-ο
ορφανός-ή-ό
ποιητικός-ή-ό
πυρωμένος-η-ο
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
(ε)τούτος-η-ο
   (=αυτός-ή-ό)
ΡΗΜΑΤΑ
βολεύω
βολεύομαι
δυσκολεύω
δυσκολεύομαι
μελοποιώ
μελοποιούμαι
σφίγγω
σφίγγομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
κάτου (=κάτω)

Λεξιλόγιο 4.11.
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ξεπαγιάζω
τι παλιόκαιρος!
Το 'στρωσε (το χιόνι)

Λεξιλόγιο 4.12.

ΟΝΟΜΑΤΑ
τραυματισμός, ο
χείμαρρος, ο
αυτοπροστασία, η
ετοιμότητα, η
υδρορροή, η
λούκι, το
ρέμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ασφαλής-ές
επαναφορτιζόμενος-η-ο
φραγμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
εγκαταλείπω
εγκαταλείπομαι
παρασύρω
παρασύρομαι
προκαλώ
προκαλούμαι
προφυλάσσω
προφυλάσσομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 
πεζή 
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ΓΓΠΠ, η (Γενική Γραμματεία  
   Πολιτικής Προστασίας) 

Λεξιλόγιο 4.14.α.β.

NOUNS
shadow
conqueror
bosom
humanity
fence
Greek identity
stone
meaning
ADJECTIVES - PARTICIPLES
constant
orphan
poetic
extremely hot
PRONOUNS
this

VERBS
I settle
I am settled
I make difficult
I have difficulty
I write lyrics

I hold tight
I am held tight
ADVERBS
down

IDIOMATIC EXPRESSIONS
I freeze
what a bad weather!
Everything is covered by snow

NOUNS
injury
stream
self-protection
readiness
gargoyle
gutter
brook
ADJECTIVES - PARTICIPLES
safe
rechargeable
fenced
VERBS
I abandon
I am abandoned
I drift
I am drifted
I provoke
I am provoked
I protect
I am protected
ADVERBS
on foot
IDIOMATIC EXPRESSIONS
General Secretariat of 
Civil Protection
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Πολιτισμός 1 Ελληνική αρχιτεκτονική

ΟΝΟΜΑΤΑ
τρούλος, ο
όγκος, ο
γοητεία, η
γεράνι, το
κατάρτι, το
κίνημα, το
προσκύνημα, το
ταρατσάκι, το
τόξο, το (αρχιτεκτονική)
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
κυκλαδίτικος-η-ο
νησιώτικος-η-ο
ρόδινος-η-ο
συναθροισμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
υφαίνω

Λεξιλόγιο Π1.
ΟΝΟΜΑΤΑ
Βαυαρός, ο
μοντερνισμός, ο
Νεοέλληνας, ο
στοχαστής, ο
ελληνικότητα, η
μαστοράντζα, η
νοσταλγία, η
συνομιλία, η
σφίγγα, η
ακροκέραμο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ξενόφερτος-η-ο
συνδεδεμένος-η-ο
φερμένος-η-ο
φτασμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
διαμορφώνω
ξηλώνω

Λεξιλόγιο Π1.1.

ΟΝΟΜΑΤΑ
τεχνίτης, ο
αντιμετώπιση, η
βεντέτα, η
λιτότητα, η
πατριά, η
δημιούργημα, το
μοιρολόι, το
σόι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
καλόγουστος-η-ο
κοντινός-ή-ό
μανιάτικος-η-ο
πολυώροφος-η-ο
συναρπαστικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
κληρονομώ
πολεμώ
διακρίνω

Λεξιλόγιο Π1.2.

ΟΝΟΜΑΤΑ
νερόμυλος, ο
περιστερώνας, ο
διαμαντόπετρα, η
επιδρομή, η
πεζούλα, η
σάλα, η
ύπαιθρος, η
αριστούργημα, το
διαμάντι, το
εικονοστάσι, το
καντηλάκι, το
λιθόστρωτο, το
ξωκλήσι, το
στολίδι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανεπανάληπτος-η-ο
αιγαιοπελαγίτικος-η-ο
αμέτρητος-η-ο
ασβεστωμένος-η-ο
εκτυφλωτικός-η-ο
λιθόστρωτος-η-ο
ριγμένος-η-ο
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ακανόνιστα

Λεξιλόγιο Π1.3.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γκρεμός, ο
φεγγίτης, ο
αρμονία, η
καμινάδα, η
μεριά, η
στέρνα, η
άνοιγμα, το
πλήρωμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
έμφυτος-η-ο
μονωτικός-ή-ό
σαντορινιός-ιά-ιό
ΡΗΜΑΤΑ
συγκεντρώνω
αερίζω
   αερίζομαι

Λεξιλόγιο Π1.4.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αστός, ο
γουνοποιός, ο/η
ακμή, η
επένδυση, η
όχθη, η
τάξη, η (κοινωνική)
γουναρικό, το
σαχνισί, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
εξαγωγικός-ή-ό
καστοριανός-ή-ό
σκεπασμένος-η-ο
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
επιπλέον

Λεξιλόγιο Π1.5.

NOUNS
dome
mass
charm
geranium
mast
movement
pilgrimage
small terrace
arch (in architecture)
ADJECTIVES - PARTICIPLES
Cycladic
islander
pink
aggregated
VERBS
I weave

NOUNS
Bavarian
modernism
Modern Greek (person)
thinker
Greekness, Hellenicity
construction worker
nostalgia
discussion
Sphinx
pediment
ADJECTIVES - PARTICIPLES
outlandish
connected
brought
successful
VERBS
I shape
I unravel

NOUNS
artisan
dealing, fight
vendetta
austerity
clan
creation
lament
kin
ADJECTIVES - PARTICIPLES
tasteful
close
from Mani
multi-storey
exciting
VERBS
I inherit
I fight
I distinguish

NOUNS
watermill
pigeonhole
diamond stone
raid, invasion
bench
room
countryside
piece of art
diamond
icon holder
vigil oil lamp
cobbled street
small church
decoration
ADJECTIVES - PARTICIPLES
extraordinary
of or relating to the Aegean Sea
innumerable
whitewashed
blinding
cobbled
thrown
ADVERBS
irregularly

NOUNS
cliff
skylight
harmony
chimney
side
water tank
opening
crew
ADJECTIVES - PARTICIPLES
innate
insulating
from Santorini
VERBS
I collect
I air, I ventilate
I am ventilated

NOUNS
bourgeois
fur maker
greatest time, pick
covering
shore
class (social)
fur
bay window
ADJECTIVES - PARTICIPLES
exporting
from Kastoria
covered
ADVERBS
in addition
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ΟΝΟΜΑΤΑ
δεσμός, ο
δίσκος, ο (μουσικής)
ικαριώτικος (χορός), ο
κρητικός (χορός), ο
νους, ο
οργανοπαίχτης, ο
  οργανοπαίκτρια, η
προγραμματιστής, ο
  προγραμματίστρια, η
σχεδιαστής, ο
  σχεδιάστρια, η
έγνοια, η
εθνογραφία, η
ένταση, η
κούραση, η
ομαδικότητα, η
πύλη, η
στροφή (χορού), η
φιγούρα, η
φορεσιά, η
χάρη, η
ψυχή, η
άκουσμα, το
κηποθέατρο, το
κορμί, το
κούνημα, το
λίκνισμα, το
λογισμικό, το
λύγισμα, το
πέταγμα, το 
σωματείο, το 
τίναγμα, το
τσίπουρο, το 
χτύπημα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ερευνητικός-ή-ό
μουσειακός-ή-ό 
ξανανιωμένος-η-ο
πιασμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
απογειώνω (-ομαι)
γυμνάζω (-ομαι)
καταγράφω (-ομαι)
κυριαρχώ (-ούμαι)
ξεδίνω
ξεσκάω
ξεφεύγω
τινάζω (-ομαι)
τινάζομαι
χαρακτηρίζω (-ομαι)
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ρυθμικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
βγαίνει σωστά ο χορός
είμαι στο πόδι
ένα χαμόγελο ως τ’ αυτιά
νιώθω φτερά στα πόδια μου
πάει (κάτι) στην άκρη
πιασμένοι χέρι-χέρι
στο άκουσμα

Λεξιλόγιο 5.1.

ΟΝΟΜΑΤΑ
σκόνη, η
τανγκό, το

Λεξιλόγιο 5.2.

ΟΝΟΜΑΤΑ
πεφταστέρι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
έναστρος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αναπολώ

Λεξιλόγιο 5.3.α.

ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αγχωμένος-η-ο
κλαμένος-η-ο
προβληματισμένος-η-ο
φοβισμένος-η-ο
χωμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αγχώνω
αγχώνομαι
ευχαριστιέμαι
ικανοποιώ
ικανοποιούμαι
καμαρώνω
συγκεντρώνω
συγκεντρώνομαι
τελώ   
  τελώ μυστήριο
τελούμαι
χώνω
χώνομαι

Λεξιλόγιο 5.4.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γλεντζές, ο
κουλουρτζής, ο
ξενύχτης, ο
  ξενύχτισσα, η
απογείωση, η
αποφυγή, η
διαφυγή, η 
καθημερινότητα, η
μαγεία, η
παραλιακή, η 
πραγματικότητα, η
προσγείωση, η
φάκα, η
φυγή, η
ξενύχτι, το
περιπολικό, το
σαββατόβραδο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
απογειωμένος-η-ο
προσγειωμένος-η-ο
στημένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
απογειώνομαι
γλεντάω
διαφεύγω
καταφεύγω
ξενυχτάω/-ώ
προσγειώνω
προσγειώνομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ανώμαλα (προσγειώνομαι)
πρόχειρα 
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κακά τα ψέματα
με το ζόρι 
πετάω στα σύννεφα
ρίχνω μια ματιά

Λεξιλόγιο 5.5.α.β.

Βήμα 5 Ώρες χαράς

NOUNS
link, connection
music album
from Ikaria island (dance)
Cretan (dance)
mind, intellect
instrumentalist

software programmer 

designer

worry, concern
ethnography
tension, intensity
tiredness, fatigue
team spirit
portal
twirl, spin (dance)
dance move
costume
grace
soul, heart
hearing, sound
open air theatre
body
movement
swaying
software
bending
kicking movement
association
jolting movement
tsipouro (kind of grappa)
clacking, beating
ADJECTIVES - PARTICIPLES
research
belonging to a museum
rejuvenated, reenergised
holding
VERBS
I take off, I elevate
I exercise
I record
I impose, I take over
I have fun
I blow off steam
I run away, I flee
I jolt
I am jolted
I characterise
ADVERBS
rhythmically
IDIOMATIC EXPRESSIONS
to project movement clearly
I am on the go
a great smile 
I feel very energetic
something is overlooked
holding hands
hearing

NOUNS
dust
tango

NOUNS
falling star
ADJECTIVES - PARTCIPLES
starry
VERBS
I reminisce, I look back

ADJECTIVES - PARTICIPLES
stressed
crying, tearful
concerned, worried
scared
shoved
VERBS
I stress
I am stressed
I enjoy
I satisfy
I am satisfied
I brag
I gather
I am gathered
I perform
I perform a religious ceremony
I'm performed
I shove
I am shoved

NOUNS
feast lover
simit vendor
night owl

take off
avoidance
running away, fleeing
everyday life
something is magical
coastal road
reality
landing
mousetrap
fleeing
all-nighter
patrol car
Saturday night
ADJECTIVES - PARTICIPLES
taken off, increased
landed, down to earth
set up
VERBS
I take off (plane)
I have fun, I party
I run away, I flee
I resort
I stay up
I land
I am landed
ADVERBS
bumpy landing
hastily
IDIOMATIC EXPRESSIONS
admittedly
forcibly
I have my head in the clouds
I take a look

27

Β1 - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - Βήμα 5



ΟΝΟΜΑΤΑ
εσπερινός, ο
σταύρωση, η
ΡΗΜΑΤΑ
πανηγυρίζω 
υψώνομαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
είναι για τα πανηγύρια 
της Αναλήψεως
προς τιμή

Λεξιλόγιο 5.6.α.
ΟΝΟΜΑΤΑ
μπάλος, ο
δημότης, ο/η
Θεοτόκος, η
Κοίμηση, η
αποκορύφωμα, το
κλαρίνο, το
σύνθημα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
θαυματουργός-ή-ό
κυκλωτικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
ανταμώνω
ξεφαντώνω
ρέω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ανάβει το κέφι

Λεξιλόγιο 5.6.γ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
τομέας, ο
δημιουργική γραφή, η
σταυρόλεξο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
διασκεδαστικός-ή-ό
νεανικός-ή-ό
χορευτικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
απευθύνομαι
απομακρύνω
διαχειρίζομαι
εκφράζομαι
εξελίσσω
εξελίσσομαι
πειραματίζομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ανεξάρτητα
διακριτικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
υπό την αιγίδα

Λεξιλόγιο 5.7.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γαύρος μαρινάτος, ο
θαμώνας, ο
ψαρομεζές, ο
αστακομακαρονάδα, η
καβουροσαλάτα, η
γαρίδες σαγανάκι, οι
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
πιστός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
απαριθμώ (-ούμαι)
γεύομαι
μπλέκω (-ομαι)
συλλογίζομαι
συχνάζω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
πράγματι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
αμ’ έπος αμ’ έργον 
έχω μείνει πίσω
μου ανοίγει η όρεξη
χαθήκαμε

Λεξιλόγιο 5.8.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γευσιγνώστης, ο
  γευσιγνώστρια, η
γευσιγνωσία, η
συχνότητα, η
ναρκωτικό, το
στέκι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
γευστικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
γευματίζω
ξεμπλέκω
υπομένω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ανυπόμονα
υπομονετικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
δε βλέπω την ώρα 

Λεξιλόγιο 5.8.β.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αναπάντητη, η (κλήση)
κοκκινοσκουφίτσα, η 
λιτανεία, η
ψαλμωδία, η
πλήθος, το
ΡΗΜΑΤΑ
διαλαλώ
προσκυνώ
χαζεύω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
κυριολεκτικά
οπότε
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
εδώ και τώρα
κάνω νόημα σε κάποιον
τα έχω χαμένα
τι χαμός!

Λεξιλόγιο 5.9.α.β.

ΟΝΟΜΑΤΑ
μάγος, ο
  μάγισσα, η
διασκευή, η
άλσος, το
σύνολο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
δραματοποιημένος-η-ο

Λεξιλόγιο 5.10.

NOUNS
vesper
crucifixion
VERBS
I celebrate 
I raise, I grow
IDIOMATIC EXPRESSIONS
he/she lacks seriousness 
Resurrection day
in honour

NOUNS
Balos (traditional dance)
citizen
Virgin Mary
Assumption
peak, zenith
traditional clarinet
signal, cue
ADJECTIVES - PARTICIPLES
miraculous
circular
VERBS
I meet
I party intensely
I flow
IDIOMATIC EXPRESSIONS
entertainment is at its peak

NOUNS
sector, department
creative writing
crossword
ADJECTIVES - PARTICIPLES
entertaining
youthful
dancing
VERBS
I address
I remove
I manage
I am expressed
I develop
I am developed
I experiment
ADVERBS
independently
discretely
IDIOMATΙC EXPRESSIONS
under the auspices

NOUNS
marinated gavros
patron, customer
fish meze
lobster spaghetti
crab salad
shrimps saganaki
ADJECTIVES - PARTICIPLES
loyal
VERBS
I enumerate, I count
I taste 
I mix
I reflect
I frequent
ADVERBS
indeed
IDIOMATIC EXPRESSIONS
no sooner said than done
I am falling behind
to whet my appetite
we lost touch

NOUN
food connoisseur

food testing
frequency
drug (illegal)
hangout
ADJECTIVES - PARTICIPLES
tasty
VERBS
I lunch
I get rid of, I untangle 
I endure
ADVERBS
impatiently
patiently
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I can’t wait

NOUNS
missed call
Red Riding Hood 
litany
religious chant
crowd
VERBS
I tout
I kneel before
I look around
ADVERBS
literally
therefore
IDIOMATIC EXPRESSIONS
here and now
I signal to somebody 
I am startled
how frenzy something is!

NOUNS
wizard
witch
adaptation
park
group of, total
ADJECTIVES - PARTICIPLES
dramatised
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ΟΝΟΜΑΤΑ
χορωδία, η
χάραμα, το

Λεξιλόγιο 5.11.

ΟΝΟΜΑΤΑ
κοίμισμα, το
μάσημα, το
μαστόρεμα, το
μεγάλωμα, το
μέτρημα, το
μπέρδεμα, το
ξάπλωμα, το
ξεπάγιασμα, το
ξεπέρασμα, το
ξεσκόνισμα, το
ξεφύλλισμα, το
ξόδεμα, το
ξύπνημα, το
ξύρισμα, το
νιαούρισμα, το
πάγωμα, το
παρκάρισμα, το
σερβίρισμα, το
σκούπισμα, το
σούρωμα, το
στέγνωμα, το
συγύρισμα, το
συμπλήρωμα, το
σφουγγάρισμα, το
τελείωμα, το
τσίμπημα, το
τσούγκρισμα, το
τύπωμα, το
φτάρνισμα, το
χρωμάτισμα, το
ΡΗΜΑΤΑ
ξεβγάζω
φουσκώνω
χρωματίζω (-ομαι)

Λεξιλόγιο Γραμματικής 1.

ΡΗΜΑΤΑ
κατευθύνομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ιδίως 
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
χώνομαι στην αγκαλιά 
   κάποιου

Λεξιλόγιο Γραμματικής 3.

ΟΝΟΜΑΤΑ
επίβλεψη, η
παράβλεψη, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
επιβλέπων-ουσα-ον 
ΡΗΜΑΤΑ
βλέπομαι (με κάποιον)
επιβλέπω
παραβλέπω (-ομαι)

Λεξιλόγιο 5.12.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
ζεϊμπέκικος, ο
θρύλος, ο
καρσιλαμάς, ο
χασάπικος, ο
χωρισμός, ο
άδεια, η
αφορμή, η
κουβέντα, η
μοναξιά, η
ξενιτιά, η
βαρελάδικο, το
βαρέλι, το
ρεμπέτικο, το
σαμαράδικο, το 
τουρσί, το
τσαγκάρικο, το
τσιφτετέλι, το
χτίσιμο, το
γυναικόπαιδα, τα
περασμένα, τα
σπαρτά, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αγροτικός-ή-ό
αλλιώτικος-η-ο 
ανάλογος-η-ο
αργός-ή-ό 
ΡΗΜΑΤΑ
αναλύω (-ομαι)
επαναλαμβάνω (-ομαι)
ζωηρεύω
κουβεντιάζω
μαζεύομαι
προσαρμόζω (-ομαι)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
επί τόπου
κλείνω μια συμφωνία
μέσα στα πόδια μου
το γλέντι ανάβει για τα καλά 
του δίνω να καταλάβει

Λεξιλόγιο 5.13.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γρανίτα, η
εμπειρία, η
επανέκδοση, η
ευχαρίστηση, η
οροφή, η
δροσιστικό, το
ποπ-κορν, το 
σήμα κατατεθέν, το 
νιάτα, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανθηρός-ή-ό
περιτριγυρισμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αναβοσβήνω
ξαναέρχομαι & ξανάρχομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ανάλογα
στα σκοτεινά 
τριγύρω

Λεξιλόγιο 5.14.α.

NOUNS
choir
dawn

NOUNS
sleeping
chewing
handiworking
growing, raising
counting
mixing
laying 
freezing
putting behind
dusting
riffling
spending
awakening
shaving
meowing
freezing
parking
serving
sweeping
straining
drying
tidying
complementing
mopping
ending
biting
clinking
printing
sneezing
painting
VERBS
I rinse
I inflate
I paint

VERBS
I move towards
ADVERBS
especially
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I smuggle in the arms of someone

NOUNS
the supervision
the oversight
ADJECTIVES - PARTICIPLES
the supervisor
VERBS
I meet (somebody), we meet each other
I supervise  
I overlook

NOUNS
Zeibekiko (Greek folk dance)
legend
Karsilamas (Greek folk dance)
Hasapiko (Greek folk dance)
separation
permission
cause
talking
loneliness
emigration
place where wine is served from barrels
barrel
Rebetiko (Greek folk song)
saddle shop
pickle
shoe repairer
Tsifteteli (Greek folk dance)
construction
women and children
past events
grainfield, crops
ADJECTIVES - PARTICIPLES
agricultural
different
relevant
slow
VERBS
I analyse
I repeat
I animate
I discuss
I am gathered
I adapt
IDIOMATIC EXPRESSIONS
on the spot
I close a deal
someone bothers me, in close proximity
the party is turned on
I do something in excess

NOUNS
sorbet
experience
recent release, re-edition
enjoyment
ceiling
cool
pop corn
trademark
youth
ADJECTIVES - PARTICIPLES
florescent
surrounded
VERBS
I turn on-off
I come back, I return
ADVERBS
respectively
in the dark
around
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ΟΝΟΜΑΤΑ
αρμόδιος, ο
αυτόματη φωνητική 
    αναγνώριση, η
επένδυση (μουσική), η 
ερμηνεία, η
κερκίδα, η
προπώληση, η
φίρμα, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
απογοητευμένος-η-ο
μειωμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
εγκαινιάζω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ασφυκτικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ανά αποστολή
λόγου χάρη (λ.χ.)

Λεξιλόγιο 5.15.
ΟΝΟΜΑΤΑ
δίσκος βινυλίου, ο
απόλαυση, η
ένταση, η
μετεγγραφή, η
ουσιαστικό, το
περιστατικό, το
γραφτά, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αποτραβηγμένος-η-ο
ορθάνοιχτος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αναδύομαι
παύω
περιποιούμαι
σκαλίζω
συντροφεύω
χαλαρώνω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αυθόρμητα
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
καθ’ όλη τη διάρκεια

Λεξιλόγιο 5.16.

ΟΝΟΜΑΤΑ
μάλαμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
λιγοστός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
φορτώνω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κάνω πανιά

Λεξιλόγιο 5.17.

ΟΝΟΜΑΤΑ
πολυχρωμία, η
ένδυμα, το
κάλλος, το
ωραίο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
νεολιθικός-ή-ό
ύστερος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
βασίζω
βασίζομαι

Λεξιλόγιο 5.18.

ΟΝΟΜΑΤΑ
δείκτης, ο
  δείκτης προστασίας, ο
κάδος, ο
κουβάς, ο
  κουβαδάκι, το
βαρκούλα, η
ενυδάτωση, η
ηλίαση, η
κορτιζόνη, η
μέδουσα, η
ξεγνοιασιά, η
ρακέτα, η
τσουγκράνα, η
έγκαυμα, το
τζελ, το
φτυάρι, το
  φτυαράκι, το
ψιλικατζίδικο, το
ψιλικά, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
δερματικός-ή-ό
μακρυμάνικος-η-ο

Λεξιλόγιο 5.20.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
ελαιώνας, ο
οικοτουρισμός, ο
τρύγος, ο
υδροβιότοπος, ο
φυσιολάτρης, ο/η
βοσκή, η
γαστρονομία, η
ετικέτα, η
κομπόστα, η
μελισσοκομία, η
άλεσμα, το
άρμεγμα, το
ελαιοτριβείο, το
θέρισμα, το
κελάηδημα, το
πάτημα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
απόλυτος-η-ο
εποχιακός-ή-ό
ζυμωτός-ή-ό
κτηνοτροφικός-ή-ό
πολιτισμικός-ή-ό
τυροκομικός-ή-ό

Λεξιλόγιο 5.20.β.

NOUNS
person in charge
automated speech recognition

soundtrack
performed by
row (theatre)
pre-sale
star (in show business)
ADJECTIVES - PARTICIPLES
disappointed
discounted
VERBS
I inaugurate
ADVERBS
suffocating
IDIOMATIC EXPRESSIONS
per shipping 
for example

NOUNS
vinyl album
enjoyment
loudness
conversion
principle thing
incident
writings
ADJECTIVES - PARTICIPLES
retired, withdrawn
wide open
VERBS
I surface
I cease, I stop
I take care
I chisel
I accompany
I relax
ADVERBS
spontaneously
IDIOMATIC EXPRESSIONS
all along

NOUNS
gold 
ADJECTIVES - PARTICILES
few
VERBS
I load
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I sail away, I leave

NOUNS
multicolour
garment 
beauty
the beautiful
ADJECTIVES - PARTICIPLES
Neolithic
latest
VERBS
I base
I am basedNOUNS

factor
protection factor
bin
bucket
beach bucket
little boat
moisturizing, hydration
sun stroke
cortisone
jelly fish
carefreeness
racket
rake
sun burn
gel
spade
beach spade
sundries shop
sundries
ADJECTIVES - PARTICIPLES
skin related
long sleeve

NOUNS
olive grove
eco-tourism
grape harvest
wetland
nature lover
graze
gastronomy
label
compote
apiculture
milling
milking
olive oil mill
harvest
birdsong
grape stomping
ADJECTIVES - PARTICIPLES
absolute
seasonal
made of dough
stock farming
cultural
related to cheese production
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ΟΝΟΜΑΤΑ
αρχάγγελος, ο
ποδηλάτης, ο 
οφειλή, η
μεράκι, το
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
οικολογικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
αλά ελληνικά
για προσωπική μου υπόθεση
ιδέα δεν έχω
πήρα το πράσινο φως

Λεξιλόγιο 6.1.
ΟΝΟΜΑΤΑ
λίθος, ο
δαντέλα, η
μουσελίνα, η
πέρλα, η
ραπτική, η
ραπτομηχανή, η
τιάρα, η
τρέσα, η
τιράντα, η
φάση, η
φιγούρα, η
κρεπ, το
πανό, το
πρόσταγμα, το
σμόκιν, το
ψαθάκι, το

ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ακάλυπτος-η-ο
ακουμπισμένος-η-ο
βίντατζ (άκλιτο) 
δίχρωμος-η-ο
εξώπλατος-η-ο
ευρηματικός-ή-ό
δουλεμένος-η-ο
ημιπολύτιμος-η-ο
  ημιπολύτιμος λίθος, ο
ολομέταξος-η-ο
ραμμένος-η-ο

ΡΗΜΑΤΑ
αναβιώνω
γαζώνω
προμηθεύω (-ομαι)
τσαλακώνω (-ομαι)

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
απλόχερα
έμπρακτα 

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
έχω το γενικό πρόσταγμα
πιάνει το χέρι μου

Λεξιλόγιο 6.4.

ΟΝΟΜΑΤΑ
πόντος, ο 
ταφτάς, ο
βελούδο, το
κόντεμα, το
μπροκάρ, το
ντεκολτέ, το
πανωφόρι, το
φιστικί, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
έξωμος-η-ο
ζέρσεϊ
πουά
ταφταδένιος-α-ο
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
νεανικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
θα σκίσουμε

Λεξιλόγιο 6.5.α.β.

ΟΝΟΜΑΤΑ
απλώστρα, η
ζάρα, η
βρέξιμο, το
γαζί, το
γάζωμα, το
μελάνι, το
τσαλάκωμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
απλωμένος-η-ο
ασιδέρωτος-η-ο
ατσαλάκωτος-η-ο
γαζωμένος-η-ο
λεκιασμένος-η-ο
λερωμένος-η-ο
νωπός-ή-ό
ξεβαμμένος-η-ο 
πλυμένος-η-ο
σιδερωμένος-η-ο
στειμμένος-η-ο
τσαλακωμένος-η-ο 
ΡΗΜΑΤΑ
ξεβάφω 
ξεβάφομαι

Λεξιλόγιο 6.5.ε.ζ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
προεργασία, η
σαπουνάδα, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανοιχτόχρωμος-η-ο 
ΡΗΜΑΤΑ
αντέχω
μουλιάζω
ξεθωριάζω
ισιώνω
κρεμώ (-ιέμαι & -ομαι)*
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
απαλά
επίπεδα
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
από την ανάποδη
από την καλή

Λεξιλόγιο 6.5.θ.ι.

Βήμα 6 Αγορά, η μαγεία!

NOUNS
archangel
cyclist
debt, amount owed
passion, hobby
ADVERBS
ecologically
IDIOMATIC EXPRESSIONS
the Greek way
for a personal issue
I have no clue
I get the green light

NOUNS
stone
lace
mousseline
pearl
sewing
sewing machine
tiara
garland
shoulder strap
phase, period
silhouette
crepe (fabric)
banner
lead
tuxedo
panama hat

ADJECTIVES - PARTICIPLES
uncovered
leaned on, left on
vintage
dichromatic, two-coloured
backless
inventive
crafted 
semi-precious
semi-precious stone
all silk
sewed 

VERBS
I revive, I re-enact
I stitch
I supply
I crease

ADVERBS
lavishly
in actual terms

IDIOMATIC EXPRESSIONS
I have the general lead, I am in charge
I am good with fixing/making things

NOUNS
centimetre
taffeta
velvet
shortening
brocade
cleavage
overcoat
pistachio colour
ADJECTIVES - PARTICIPLES
off-the-shoulder
jersey
polka dots
made of taffeta 
ADVERBS
like a teen     
IDIOMATIC EXPRESSIONS
we will do great

NOUNS
drying rack
crease
soaking
stitch
stitching
ink
creasing
ADJECTIVES - PARTICIPLES
drying out
not ironed
creaseless
stitched
stained
dirty
damp
faded
washed
ironed
spinned
creased
VERBS
I discolour
I am discoloured

NOUNS
preparatory / ground work
soap suds
ADJECTIVES - PARTICIPLES
light coloured
VERBS
I can’t stand
I soak
I fade
I straighten
I hang
ADVERBS
softly
flatly
IDIOMATIC EXPRESSIONS
inside out
on the right side 
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ΟΝΟΜΑΤΑ
αυτοκρατορία, η 
τρίχα, η
φαρμάκι, το
Βαλκάνια, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
δηλητηριασμένος-η-ο
οθωμανικός-ή-ό
φαρμακωμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
δηλητηριάζω (-ομαι)
φαρμακώνω (-ομαι)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ντύνεται στην τρίχα
στάζει μέλι το στόμα του
στάζει φαρμάκι, στάζει     
   δηλητήριο το στόμα του
στείβω το μυαλό μου

Λεξιλόγιο 6.5.κ.
ΟΝΟΜΑΤΑ
παράς, ο 
εξέλιξη, η
προτεραιότητα, η
φτήνια, η

Λεξιλόγιο 6.5.λ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
φιόγκος, ο
διαταγή, η
μπριγιαντίνη, η
σκιά, η 
βερνίκι, το 
κραγιόν, το
τσάρλεστον, το
τσιμπιδάκι, το
ρουζ, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
κακόμοιρος-η-ο &
   κακομοίρης-α-ικο
καλοχτενισμένος-η-ο
μπόλικος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
προστάζω
στερεώνω (-ομαι)
τυλίγω (-ομαι)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
αυτό δα έλειπε
εμένα μου λες;
ένας Θεός το ξέρει
κατά νου 
σκοτώθηκα να βρω
το τι τραβάω
υπό έλεγχο

Λεξιλόγιο 6.6.

ΟΝΟΜΑΤΑ
δύτης, ο
  δύτρια, η
επενδυτής, ο
  επενδύτρια, η
καταδύτης, ο
  καταδύτρια, η
ένδυση, η
κατάδυση, η
υποβρύχιο, το
ΡΗΜΑΤΑ
επενδύω
επενδύομαι
καταδύομαι
υποδύομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
επαγγελματικά

Λεξιλόγιο 6.8.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γοφός, ο
όρος, ο
αναστολή, η
  χωρίς αναστολές
απόχρωση, η
έκφραση, η
επιδερμίδα, η
καμπύλη, η
μελαγχολία, η
πούδρα, η
μήλα (προσώπου), τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανάλαφρος-η-ο 
αποκαλυπτικός-ή-ό
βωβός-ή-ό
  βωβός κινηματογράφος, ο
γραμμένος-η-ο
κυκλικός-ή-ό
σικ
χειραφετημένος-η-ο 
ΡΗΜΑΤΑ
ενισχύω (-ομαι)
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
έντονα
δε 

Λεξιλόγιο 6.9.

ΟΝΟΜΑΤΑ
βράσιμο, το
γαριφαλάκι, το
ρακόμελο, το
συστατικό, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ομοιοπαθητικός-ή-ό
τωρινός-ή-ό

Λεξιλόγιο 6.9.γ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αντίκα, η
εμπορία, η
κουλτούρα, η
βινύλιο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
πεζοδρομημένος-η-ο 
περίτεχνος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
στήνομαι

Λεξιλόγιο 6.10.

NOUNS
empire
hair [singular]
poison
Balkans
ADJECTIVES - PARTICIPLES
poisoned
Ottoman 
poisoned
VERBS
I poison
I poison
IDIOMATIC EXPRESSIONS
he/she dresses smartly
he/she is a sweet talker
he/she is very bitter

I squeeze my mind

NOUNS
money
evolution, progress
priority
cheapness

NOUNS
bow
order
brilliantine
eye shadow
nail polish
lipstick
Charleston style
hair pin
blush
ADJECTIVES - PARTICIPLES
poor, miserable

well coifed
a lot, many
VERBS
I command, I order
I fix
I wrap
IDIOMATIC EXPRESSIONS
there is no way
tell me about it
God knows
keeping in mind
I busted my nuts to find
I suffer a lot
under control

NOUNS
diver

investor

diver

clothing
diving
submarine
VERBS
I invest
I am invested
I submerge
I pretend
ADVERBS
professionally

NOUNS
hip
term
inhibition
without inhibitions
(colour) shade
expression
skin
curve
melancholy
foundation (powder)
cheekbones
ADJECTIVES - PARTICIPLES
light
revealing
silent 
silent movies
contoured
circular
chic
emancipated
VERBS
I reinforce
ADVERBS
boldly
indeed

NOUNS
boiling
clover
drink made of raki and honey
ingredient
ADJECTIVES - PARTICIPLES
homeopathic
present

NOUNS
antique
trade
culture
vinyl
ADJECTIVES - PARTICIPLES
street where no vehicles are allowed
elaborate
VERBS
I am set
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ΟΝΟΜΑΤΑ
δράκος, ο
βρέφος, το
κιβώτιο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
μυθικός-ή-ό
τυλιγμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
ανατρέφω
εμπιστεύομαι
καθιερώνω

Λεξιλόγιο 6.10.γ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
σανδαλοποιός, ο
επιγραφή, η
χορογράφος, ο/η 
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αρχαιοελληνικός-ή-ό
χειροποίητος-η-ο

Λεξιλόγιο 6.11.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
πάτος, ο
αγκράφα, η
γαλότσα, η
υπόδηση, η
μπαλαρίνες, οι
αρβυλάκι, το
κορδόνι, το
κούμπωμα, το
λουράκι, το
μοκασίνι, το
σακίδιο πλάτης, το
υπόδημα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανατομικός-ή-ό
αμπιγιέ 
δετός-ή-ό
κάζουαλ
καστόρινος-η-ο
λαστιχένιος-ια-ιο
λουστρίνι
μυτερός-ή-ό
ξώφτερνος-η-ο
σουέντ
φλατ
χαμηλοτάκουνος-η-ο
ψηλοτάκουνος-η-ο

Λεξιλόγιο 6.12.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αργυροχοΐα, η
ασπίδα, η
προδιαγραφή, η
σπείρα, η
βυζαντινολόγος, ο/η
αμπαλάζ, το
κλιπ, το
μενταγιόν, το
περιδέραιο, το
πέτο, το
πωλητήριο, το
φο μπιζού, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αντίστοιχος-η-ο 
εξειδικευμένος-η-ο 
επίχρυσος-η-ο 
ευκολοφόρετος-η-ο
κρεμαστός-ή-ό 
πιστοποιημένος-η-ο 
συνεργαζόμενος-η-ο 
τρυπημένος-η-ο
χαραγμένος-η-ο  
χρηστικός-ή-ό 
ΡΗΜΑΤΑ
επισημαίνω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αποκλειστικά 

Λεξιλόγιο 6.13.α.β.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γιακάς, ο
μανσέτα, η
ρίγα, η
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
είσαι καλά;
κατά τύχη

Λεξιλόγιο 6.14.

ΟΝΟΜΑΤΑ
βελονιά, η
δαχτυλήθρα, η
επιδιόρθωση, η
εσάρπα, η
καμπαρντίνα, η
κόπιτσα, η
κουμπότρυπα, η
κουκούλα, η
μεζούρα, η
μεταποίηση, η
σανίδα σιδερώματος, η
σούστα, η
μάκρεμα, το
μπικίνι, το
μπλέιζερ, το
ντε πιες, το
πατρόν, το
στένεμα, το
στρίφωμα, το
φάρδεμα, το
φερμουάρ, το
φουλάρι, το
φούτερ, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αμάνικος-η-ο
ασύμμετρος-η-ο
βελούδινος-η-ο
ζιβάγκο
καθορισμένος-η-ο
κλος
κοτλέ 
μάο
ολόσωμος-η-ο
πλισέ
σταυρωτός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
επιδιορθώνω
κονταίνω
μακραίνω
μεταποιώ
στενεύω
στριφώνω
συναρμολογώ
τρυπώνω
φαρδαίνω

Λεξιλόγιο 6.15.

NOUNS
dragon
infant
box, chest
ADJECTIVES - PARTICIPLES
mythical
wrapped
VERBS
I raise
I trust
I establish

NOUNS
sandal maker
shop sign
choreographer
ADJECTIVES - PARTICIPLES
Ancient Greek 
handmade

NOUNS
sole
buckle
wellington boots
footwear
ballerinas
combat boots
shoelace
clasp
strap
moccasin
ruck sac
shoe
ADJECTIVES - PARTICIPLES
anatomical
evening dressing
strap-on
casual
suede
rubber
patent
pointy
slingback
suede
flat
low heels
high heels

NOUNS
sterling silver art
shield
specification
coil
Byzantinologist
wrapping
clip
circular pendant 
necklace
collar fold
gift shop
faux bijoux
ADJECTIVES - PARTICIPLES
equivalent
specialised
gold plated
easy to wear
pendent
certified
collaborator
pierced
engraved
useful
VERBS
I pinpoint
ADVERBS
exclusively

NOUNS
collar
cuff
stripe
IDIOMATIC EXPRESSIONS
are you out of your mind?
by accident

NOUNS
stitch
thimble
repair
shawl
raincoat
hook and eye
buttonhole
hood
measuring tape
alteration
iron board
coil, spring
lengthening
two-piece swimming suit
blazer
women’s suit
template
intake
hem
widening
zipper
scarf
sweatshirt
ADJECTIVES - PARTICIPLES
sleeveless
asymmetrical
velvet
turtle neck
predetermined, set
flare
corduroy
mandarin (collar)
one-piece (swimming suit)
pleated
double-breasted
VERBS
I repair, mend
I shorten
I lengthen
I alter
I take in
I hem
I assemble, I put together
I tack, I stitch loosely
I widen, I broaden
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ΟΝΟΜΑΤΑ
αγανακτισμένος, ο
αχθοφόρος, ο
δισταγμός, ο
πλοίαρχος, ο
στολισμός, ο
γιρλάντα, η
καλλιγραφία, η
μυρσίνη, η
σιλουέτα, η
μελίσσι, το
τσουβάλι, το
χρυσόχαρτο, το
κιάλια, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αγνός-ή-ό
αχνιστός-ή-ό
δαγκωμένος-η-ο
τυπωμένος-η-ο 
ΡΗΜΑΤΑ
βγάζει (ο δρόμος)
βουίζω
απεικονίζω 
λαμποκοπώ
περιπλανιέμαι

Λεξιλόγιο 6.16.
ΟΝΟΜΑΤΑ
οίνος, ο
συνήγορος, ο
διαμαρτυρία, η
παρέμβαση, η
υπενθύμιση, η
φιάλη, η 
αίτημα, το
ιστορικό, το 
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
εκπρόθεσμος-η-ο
ερυθρός-ή-ό 
φθαρμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
δικαιούμαι
επιστρέφομαι
παρεμβαίνω
στέλνομαι
συμφωνούμαι

Λεξιλόγιο 6.17.α.β.

ΟΝΟΜΑΤΑ
πανικός, ο
προτίμηση, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
γερός-ή-ό
  γερά νεύρα, τα 
ευκολόπιστος-η-ο
πρησμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
διστάζω
μελαγχολώ
ξαναβρίσκω
ξεπρήζομαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
βάζω στο μάτι κάτι
μέσα από τα χέρια μου  
    (χάνω κάτι)
χωρίς δεύτερη κουβέντα

Λεξιλόγιο 6.19.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
καταναλωτισμός, ο
μαγνήτης, ο
υπερκαταναλωτής, ο
  υπερκαταναλώτρια, η
αδυναμία, η
απεξάρτηση, η
υπερκατανάλωση, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
υπερκαταναλωτικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
βλάπτω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
βλάπτει την τσέπη μου
δεν το βάζω κάτω
έχει φτάσει στο απροχώρητο
μου χτυπάει το καμπανάκι

Λεξιλόγιο 6.19.β.

NOUNS
frustrated person
porter
hesitation
captain
decoration
garland
calligraphy
myrtle
figure
beehive
gunny
gold paper 
binoculars
ADJECTIVES - PARTICIPLES
pure
steamy
bitten
printed 
VERBS
(the road) leads
I buzz
I depict
I sparkle
I wonder around

NOUNS
wine
advocate, counsellor
protest
intervention
reminder
bottle
request
track record
ADJECTIVES - PARTICIPLES
overdue
red
worn out
VERBS
I am entitled
I am returned
I interfere
I am sent
I am agreed upon

NOUNS
panic
preference
ADJECTIVES - PARTICIPLES
strong
(you need) guts
gullible
swollen
VERBS
I hesitate 
I am sad, melancholic
I find again
I unswell
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I have my eye on something
something slipped between my 
   fingers (I lost something)
without a doubt

NOUNS
consumerism
magnet
over consumer 

weakness
dependence
over consumption
ADJECTIVES - PAARTICIPLES
over consumer
VERBS
I hurt someone
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I will be hurt financially
I don’t give up
this is a dead-end
a bell is ringing

34

Β1 - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - Βήμα 6



Βήμα 7 Από το θρανίο στο γραφείο

ΟΝΟΜΑΤΑ
εφιάλτης, ο 
επέκταση, η
κερασιά, η
πελατεία, η
περιφέρεια, η 
πορεία, η
άλμα, το
  άλμα εις μήκος
  άλμα επί κοντώ
δάνειο, το
νανούρισμα, το
οροπέδιο, το
πουρνάρι, το
υψόμετρο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανοδικός-ή-ό
  ανοδική πορεία, η
ερειπωμένος-η-ο
σπιτικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αποδίδω (στη δουλειά)
  αποδίδει (η δουλειά)
εξασκώ (ένα επάγγελμα)
επεκτείνω (-ομαι) 
παρέχω (-ομαι)
ωφελώ
  ωφελούμαι
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
αφενός μεν… αφετέρου δε
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
από στόμα σε στόμα 
δίνω τον καλύτερό μου εαυτό 
εκτός αυτού
εν όψει
κάθε αρχή και δύσκολη
προς το παρόν 
στο πόδι

Λεξιλόγιο 7.1.
ΟΝΟΜΑΤΑ
επιπλοποιός, ο
τζίρος, ο
Θεσσαλονικιός, ο
  Θεσσαλονικιά, η
ΡΗΜΑΤΑ
διπλασιάζω
τελειοποιώ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κάνω χρυσές δουλειές

Λεξιλόγιο 7.2.

ΟΝΟΜΑΤΑ
προγραμματισμός, ο
τόκος, ο
εξαγωγή, η
  εξαγωγές, οι
κρίση, η
προώθηση, η
εμπόριο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
γειτονικός-ή-ό
εισαγωγικός-ή-ό
 εισαγωγικό εμπόριο, το
εξαγωγικό εμπόριο, το
καθοδικός-ή-ό
 καθοδική πορεία, η
μικρομεσαίος-α-ο
  μικρομεσαία επιχείρηση, η
ΡΗΜΑΤΑ
βλάπτω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
άσ’ τα να πάνε
είναι για κλάματα 
μην τα ρωτάς
οι τόκοι τρέχουν
πάμε από το κακό στο 
   χειρότερο

Λεξιλόγιο 7.3.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αντίθεση, η
  σε αντίθεση (με κάποιον)
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανώνυμος-η-ο
  ανώνυμη εταιρεία, η (Α.Ε.)
ετήσιος-α-ο
ικανοποιητικός-ή-ό
περιορισμένος-η-ο
  εταιρεία περιορισμένης 
  ευθύνης, η (Ε.Π.Ε.)
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αρνητικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
βουτηγμένος στα χρέη
σε μεγάλο βαθμό

Λεξιλόγιο 7.3.δ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
κληροδότης, ο/η
κληρονόμος, ο/η
κληροδότημα, το
ΡΗΜΑΤΑ
κληροδοτώ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
οφείλω να σας πω

Λεξιλόγιο 7.3.ε. 

ΟΝΟΜΑΤΑ
εισαγωγέας, ο/η
επωνυμία, η
μανικιουρίστα, η
ντελίβερι, το
περιποίηση, η
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κατ’ οίκον

Λεξιλόγιο 7.3.ζ.

NOUNS
nightmare
expansion
cherry tree
clientele
region
direction
jump
long jump
pole jump
loan
lullaby
plateau
kermes
altitude
ADJECTIVES – PARTICIPLES
ascending, positive
positive direction
derelict, ruined
home-made
VERBS
I am productive
the work is productive
I practice (a profession)
I extend
I provide
I benefit
I profit
CONJUNCTIONS
on the one hand… on the other hand
IDIOMATIC EXPRESSIONS
word of mouth
I do my best
other than that
in view of
every beginning is difficult
for the time being
on the go, hurried

NOUNS
furniture maker
turnover (financial)
Thessalonikian

VERBS
I double
I perfect
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I have a lot of business

NOUNS
planning
interest
export
exports
crisis
promotion
trade
ADJECTIVES – PARTICIPLES
neighbouring 
importing
imports (trade)
exports (trade)
descending, negative
negative trend
mid-size
mid-size company
VERBS
I damage
IDIOMATIC EXPRESSIONS
a situation is bad
something is pitiful / someone is pathetic
don’t ask
accrued interest
from bad to worse

NOUNS
contrast, contradiction
contrary to 
ADJECTIVES – PARTICIPLES
anonymous
soci�t� anonyme (S.A.)
annual
satisfactory
limited 
limited liability company (Ltd.)

ADVERBS
negatively
IDIOMATIC EXPRESSIONS
immersed in debt
to a great extent

NOUNS
testator
heir
bequest
VERBS
I bequeath
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I have to say

NOUNS
importer
trade name
manicurist
delivery
treatment
IDIOMATIC EXPRESSIONS
house (delivery)
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ΟΝΟΜΑΤΑ
απόλυση, η
αυτοδιοίκηση, η
μετατροπή, η
μονιμοποίηση, η
πρόσληψη, η
προϋπόθεση, η
προσωπικό, το
συνδικάτο, το
συμβασιούχος, ο/η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
εξής, το *
τοπικός-ή-ό
   τοπική αυτοδιοίκηση, η
ΡΗΜΑΤΑ
αναφέρω
απαιτώ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
σύμβαση αορίστου 
   χρόνου, η

Λεξιλόγιο 7.4.α.
ΟΝΟΜΑΤΑ
διορισμός, ο
άμυνα, η
  υπουργός άμυνας, ο
καθαρίστρια, η
παραίτηση, η
σύμβαση, η
ΡΗΜΑΤΑ
αποζημιώνω (-ομαι)
απολύω (-ομαι)
διαμαρτύρομαι
διορίζω (-ομαι)
κλέβομαι
μονιμοποιώ (-ούμαι)
παραιτούμαι
προσλαμβάνω (-ομαι)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κάνω δεκτή (μία
   παραίτηση)

Λεξιλόγιο 7.4.β.

ΟΝΟΜΑΤΑ
επιθεωρητής εργασίας, ο 
επιθεωρήτρια εργασίας, η
συνδικαλισμός, ο
συνδικαλιστής, ο
συνδικαλίστρια, η
απαίτηση, η
αποδοχή, η
αποδοχές, οι
διεκδίκηση, η
επιθεώρηση, η
  επιθεώρηση εργασίας, η
ικανοποίηση, η
καταγγελία, η
προοπτική, η
   προοπτική εξέλιξης, η
στάση εργασίας, η
συνθήκη, η
συνθήκες εργασίας, οι
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανώτατος-η-ο
ακατάλληλος-η-ο
εργασιακός-ή-ό
κατάλληλος-η-ο 
κατώτατος-η-ο
πλήρης απασχόληση, η
υψηλόμισθος-η-ο
χαμηλόμισθος-η-ο 
ΡΗΜΑΤΑ
διεκδικώ

Λεξιλόγιο 7.4.γ.
ΟΝΟΜΑΤΑ
προβληματισμός, ο
ιδιοφυία, η
κρίση, η
νοημοσύνη, η
  τεχνητή νοημοσύνη, η
παπαγαλία, η 
ρομποτική, η
υποβολή, η
ίνδαλμα, το
ρομπότ, το
σκεπτικό, το
στάδιο (σπουδών), το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ελπιδοφόρος-α-ο
εμπνευσμένος-η-ο
επιλαχών-ούσα-όν
πανευτυχής-ές
παρόμοιος-α-ο
τεχνητός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
ανοίγομαι
αντιδρώ
αντιλαμβάνομαι
καθορίζω
ξημεροβραδιάζομαι
περιστρέφομαι
προετοιμάζομαι
συνειδητοποιώ
υποβάλλω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κατ’ ευχήν
κατά μέγα μέρος 
κατ’ ουδένα τρόπο 
πού με χάνεις πού με βρίσκεις

Λεξιλόγιο 7.5.

ΟΝΟΜΑΤΑ
δολοφόνος, ο/η 
νόμος, ο
παρεξήγηση, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
νόμιμος-η-ο
παράνομος-η-ο

Λεξιλόγιο 7.5.η.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αγγαρεία, η
αυτοπεποίθηση, η
αυτοσυγκέντρωση, η
διάσπαση, η
ταξινόμηση, η
ψυχαγωγία, η. 
ξεμούδιασμα, το
χρονοδιάγραμμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ξυσμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
ξύνω (-ομαι)
συμπίπτω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
διάσπαση προσοχής

Λεξιλόγιο 7.5.ι-κ.

NOUNS
layoff
local administration
conversion
full time recruitment, tenure
hiring, recruitment
condition, prerequisite
personnel, staff
trade union
contract worker
ADJECTIVES – PARTICIPLES
the following
local
local administration
VERBS
I refer
I demand
IDIOMATIC EXPRESSIONS
unlimited time contract

NOUNS
appointment (to a position)
defence
secretary of defence 
cleaner
resignation
contract
VERBS
I reimburse, I compensate
I fire
I protest
I appoint
I elope
I employ full time
I quit, I resign
I hire
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I accept (a resignation)

NOUNS
labour inspector

trade unionism
trade unionist

demand, requirement
acceptance
wages
claim
inspectorate
labour inspectorate
satisfaction 
complaint
prospect
prospect of development / growth
work stoppage
treaty
employment conditions
ADJECTIVES
upper / higher rank
unsuitable
labour related
suitable
lower rank
full employment
well remunerated
low salary
VERBS
I claim, I assert

NOUNS
concern
genius
judgment
intelligence
artificial intelligence
memorization
robotics
submission
idol
robot
reasoning
stage (of studies)
ADJECTIVES - PARTICIPLES
hopeful, promising
inspired
runner up
delighted
similar
artificial
VERBS
I am opened, I am presented
I react
I comprehend
I determine
I stay up day and night
I revolve
I prepare
I realize
I submit
IDIOMATIC EXPRESSIONS
as expected
in large part
under no circumstances
I am always in a specific place

NOUNS
murderer
law
misunderstanding
ADJECTIVES - PARTICIPLES
legal
illegal

NOUNS
chore
self-confidence
concentration, focus
division
classification
entertainment
removal of numbing
timetable
ADJECTIVES - PARTICIPLES
sharpened
VERBS
I scratch (I itch) 
I coincide
IDIOMATIC EXPRESSIONS
divided attention
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ΟΝΟΜΑΤΑ
ανάταση, η
Βενετία, η
εντατική, η
μπιενάλε, η
τάση, η
  έχω την τάση
υπέρταση, η
υπόταση, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
υπερτασικός-ή-ό
υποτασικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αποτείνω (το λόγο)
αποτείνομαι (σε κάποιον)
εκτείνω (-ομαι)
εντείνω (-ομαι)
παρατείνω (-ομαι)
τείνω
τεντώνω

Λεξιλόγιο 7.6.
ΟΝΟΜΑΤΑ
κανονισμός, ο
προσανατολισμός, ο
   επαγγελματικός 
   προσανατολισμός, ο
χειρισμός, ο
χειριστής, ο
ανάρτηση, η 
άνθηση, η
γενετική, η
δεξιότητα, η
δικτύωση, η
   κοινωνική δικτύωση, η 
κλίση, η
σιγουριά, η
ακόλουθος, ο/η
απόγονος, ο/η
ινφλουένσερ, ο/η
αεροσκάφος, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
δημοφιλής-ές
εναέριος-α-ο 
επανδρωμένος-η-ο
   μη επανδρωμένο 
   αεροσκάφος, το 
κοινή γνώμη, η
μελλοντικός-ή-ό
πιθανός-ή-ό 
συντηρητικός-ή-ό
τεχνολογικός-ή-ό
τρισδιάστατος-η-ο  
   (εκτυπωτής), ο
ΡΗΜΑΤΑ
αναρτώ (-ώμαι) *
ανιχνεύω (-ομαι)
αποφέρω (κέρδη)
εξειδικεύομαι
εφευρίσκω
προετοιμάζω (-ομαι)
χειρίζομαι

Λεξιλόγιο 7.7.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αυστηρότητα, η
μεταχείριση, η 
χειρ, η 
χειραποσκευή, η 
χειρολαβή, η
τηλεχειριστήριο, το
χειρόγραφο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
επιτυχής-ές
ΡΗΜΑΤΑ
επιχειρώ
κακομεταχειρίζομαι

Λεξιλόγιο 7.7.γ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
γρίφος, ο 
δείκτης, ο
παράγων, ο 
διατριβή, η
εξίσωση, η
νοημοσύνη, η 
υψηλή νοημοσύνη, η 
σατραπεία, η 
στατιστική, η 
αποτύπωμα, το
δίλημμα, το
ερέθισμα, το
εφόδιο, το
κολάζ, το
ποσοστό, το
σύγγραμμα, το 
σύμπαν, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
επίκουρος-η (καθηγητής)
ηθικός-ή-ό 
θετικός-ή-ό
θετικές επιστήμες, οι
θεωρητικός-ή-ό
  θεωρητικές επιστήμες, οι
καμωμένος-η-ο
πανεπιστημιακός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αποτυγχάνω
αποφοιτώ 
επικεντρώνομαι 
κρασάρω
  κράσαρε ο σκληρός δίσκος
ρωτιέμαι   
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
τυχαία

Λεξιλόγιο 7.8.

ΟΝΟΜΑΤΑ
κρατήρας, ο 
θεραπαινίς, η (αρχαία λέξη)
οινοχόη, η
παλάμη, η
τροφοδοσία, η
πρόγονος, ο/η
έκθεμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ασύρματος-η-ο
διαδραστικός-ή-ό
εκκλησιαστικός-ή-ό
  εκκλησιαστικό όργανο, το
στρατιωτικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
ακμάζω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αρχικά
αυτόματα
ενεργειακά

Λεξιλόγιο 7.9.

NOUNS
uplift
Venice
intensive care
Biennale
tendency
I tend to
high-blood pressure
low-blood pressure
ADJECTIVES - PARTICIPLES
hyper intensive 
hypo intensive
VERBS
I address (the speech)
I address (to someone)
I extend
I intensify
I extend, I lengthen
I tend
I stretch

NOUNS
regulation
orientation
career orientation

handling, operation
handler, operator
uploading
boom, blooming
genetics
skill, aptitude
network
social network
vocation, talent
certainty
follower (on the internet)
descendant
influencer
aircraft
ADJECTIVES - PARTICIPLES
popular
in the air
manned
unmanned aircraft

public opinion
future
possible
conservative
technological
three dimensional (printer)

VERBS
I upload
I detect
I bring (profits)
I specialize
I invent
I prepare
I handle

NOUNS
severity, strictness
the way of treating, behaving
hand
hand luggage
handle
remote control
hand writing, manuscript
ADJECTIVES
successful
VERBS
I attempt to do 
I mistreat, I abuse

NOUNS
puzzle, riddle
indicator
factor
thesis
equation
intelligence 
high intelligence 
satrapy
statistics
footprint
dilemma
stimulus
qualification
collage
percentage
text, writing
universe
ADJECTIVES - PARTICIPLES
assistant (professor)
moral
positive
sciences
theoretical
humanities
made of / for
university
VERBS
I fail
I graduate
I focus
I crash
the hard disc crashed
I'm asked
ADVERBS
accidently

NOUNS
cup
servant (ancient word)
wine pitcher
palm
power supply
ancestor
showpiece, exhibit
ADJECTIVES - PARTICIPLES
wireless
interactive
ecclesiastical
(ecclesiastical) organ
military
VERBS
I prosper
ADVERBS
initially
automatically
energy wise
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ΟΝΟΜΑΤΑ
υποψήφιος, ο
  υποψήφια, η
ψηφοφόρος, ο/η
εκλογή, η
  εκλογές, οι
επιτροπή, η
κάλπη, η
κοινότητα, η
υποψηφιότητα, η
ψήφος, η
ψηφοφορία, η
προεδρείο, το
ψηφοδέλτιο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
άκυρος-η-ο
εφορευτικός-ή-ό
  εφορευτική επιτροπή, η
μαθητικός-ή-ό
πενταμελής-ές
ΡΗΜΑΤΑ
εκλέγω (-ομαι)
ψηφίζω (-ομαι)

Λεξιλόγιο 7.10.
ΟΝΟΜΑΤΑ
ψυχολόγος, ο/η
αγωγή, η
αξιολόγηση, η
απόκτηση, η
εκμάθηση, η
έμφαση, η
επανασύνδεση, η 
ενίσχυση, η
πρόσβαση, η
σταδιοδρομία, η 
συμβουλευτική, η
φοίτηση, η
φυλακή, η
σχολείο δεύτερης 
   ευκαιρίας, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
εκπαιδευόμενος-η-ο
ευέλικτος-η-ο
ισότιμος-η-ο
περιβαλλοντικός-η-ο
συνολικός-ή-ό
συμβουλευτικός-η-ο
τυπικός-η-ο

Λεξιλόγιο 7.11.

ΟΝΟΜΑΤΑ
εκπαιδευτής, ο
εκπαιδεύτρια, η
εκπαιδευτικός, ο/η
επαγγελματισμός, ο
ερασιτέχνης, ο/η
αναψυχή, η
  ταξίδι αναψυχής, το
κατάκτηση, η
μάθηση, η
μαθητεία, η
μετεκπαίδευση, η
πρακτική, η
  κάνω την πρακτική μου
εκπαιδευτήριο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανέμελος-η-ο
κακομαθημένος-η-ο 
καλομαθημένος-η-ο
κωφάλαλος-η-ο
μαθητευόμενος-η-ο
μαθημένος-η-ο
μετεκπαιδευόμενος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
εκπαιδεύω (-ομαι)
επαγγέλλομαι
  Τι επαγγέλλεσθε;
μαθητεύω
μετεκπαιδεύω (-ομαι) 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ανέμελα
ερασιτεχνικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
εξ' αποστάσεως (εκπαίδευση)

Λεξιλόγιο 7.11.γ.

ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
μικροσκοπικός-ή-ό
ορατός-ή-ό
παραμικρός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
απογοητεύω (-ομαι)
ξεπετάω/-ώ -
ξεπετιέμαι
συντάσσω (-ομαι)
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
άγρια
αφάνταστα
ίσα ίσα 

Λεξιλόγιο 7.12.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αναπληρωτής καθηγητής, ο 
ερευνητής, ο
ερευνήτρια, η
λέκτορας, ο
ημερολόγιο, το
υπότροφος, ο/η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
συγκινητικός-ή-ό

Λεξιλόγιο 7.14.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αργοπορία, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ελαστικός-ή-ό
   ελαστικό ωράριο, το
   σταθερό ωράριο, το
χαλαρός-ή-ό

Λεξιλόγιο 7.15.α.δ.

NOUNS
candidate

voter
election
elections
committee
ballot box
community
candidacy
vote
voting
panel
ballot
ADJECTIVES - PARTICIPLES
invalid
electoral
electoral commission
student
five-member
VERBS
I elect
I vote

NOUNS
psychologist
education
evaluation
acquisition
learning
emphasis
reconnection
reinforcement
access
carrier
consulting
university attendance
prison
second chance school

ADJECTIVE - PARTICIPLES
trainee
flexible
equivalent
environmental
total
consulting
formal

NOUNS
trainer, instructor

educator
professionalism
amateur
recreation
recreational trip
acquisition
learning
training
post graduate studies
internship
I am doing my internship
educational organization
ADJECTIVES - PARTICIPLES
carefree
spoiled
spoiled
deaf-mute
trainee
used to
post graduate student
VERBS
I educate
my profession is
what is your profession?
I am a trainee
I offer post-graduate studies
ADVERBS
carefree
in an amateur way
IDIOMATIC EXPRESSIONS
long distance (education)

ADJECTIVES - PARTICIPLES
minuscule
visible
slightest
VERBS
I disappoint
I pop up

I write
ADVERBS
roughly
incredibly
on the contrary

NOUNS
substitute teacher
researcher

lecturer
calendar
scholar
ADJECTIVES - PARTICIPLES
moving, emotional

NOUNS
tardiness
ADJECTIVES - PARTICIPLES
flexible
flexible hours
fixed hours
loose, relaxed
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Βήμα 8 Την υγειά μας να ’χουμε!

ΟΝΟΜΑΤΑ
εγκέφαλος, ο
θυρεοειδής αδένας, ο 
κατήφορος, ο
μεταβολισμός, ο
μυς, ο
οργανισμός, ο 
πειρασμός, ο 
αγαλλίαση, η 
βουλιμία, η
γλυκατζού, η
δυσλειτουργία, η
θερμίδα, η
κληρονομικότητα, η
νευρική ανορεξία, η 
παχυσαρκία, η
πειθαρχία, η
υπνοβάτης, ο/η
διαιτολόγιο, το
σύμπτωμα, το
ψαρικά, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
διατροφικός-ή-ό
ενδοκρινολογικός-ή-ό
λαίμαργος-η-ο
μυϊκός-ή-ό
πανέτοιμος-η-ο 
συστηματικός-ή-ό
τακτός-ή-ό
χορταστικός-ή-ό
χορτάτος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
αντιστέκομαι
δυναμώνω
καταβροχθίζω
καταναλώνω
ξαναπαχαίνω
περισσεύω
στερούμαι
τηρώ
υποσιτίζομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
γευστικά
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
βάζω φρένο 
δεν πάει άλλο
μια για πάντα
μια ζωή
πάει να πει
προς Θεού

Λεξιλόγιο 8.1.
ΟΝΟΜΑΤΑ
αλιεύς, ο 
γιαλός, ο
ιχθύς, ο
ιχθυοπαραγωγός, ο
ιχθυοπώλης, ο
σφουγγαράς, ο
ψαράς, ο
ψαρότοπος, ο
αλιεία, η
αναπαραγωγή, η
εκτροφή, η
ζωολογία, η
ιχθυοκαλλιέργεια, η
ιχθυοπαραγωγή, η
ιχθυοπώλισσα, η
ιχθυολογία, η
ιχθυόσκαλα, η
ψαραγορά, η
ψαριέρα, η
ψαρική, η
ψαρίλα, η
ψαρόβαρκα, η
ψαροπούλα, η
ψαρόσουπα, η
ψαροταβέρνα, η
ψαρού, η
αλιευτικό, το
σφουγγάρι, το
ψαροκάικο, το
ψαροκόκαλο, το
ψαρολίμανο, το
ψαροντούφεκο, το
αλιεύματα, τα 
κρεατικά, τα

ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ζωδιακός-ή-ό 
ζωδιακός κύκλος, ο
υποβρύχιος-α-ο
ψαράδικος-η-ο

ΡΗΜΑΤΑ
αλιεύω (-ομαι)
αράζω
βασιλεύω
μπαλώνω

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
καλή ψαριά
τηρώ σιγήν ιχθύος

Λεξιλόγιο 8.1.γ.δ.ε.ζ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
υδατάνθρακας, ο
καρμπονάρα, η
καύση, η
  καύσεις, οι 
μπολονέζ, η
μπουκιά, η
παρμεζάνα, η
χώνευση, η
άμυλο, το
αντίθετο, το
κρουασάν, το
μαγνήσιο, το

Λεξιλόγιο 8.1.η. ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αμάσητος-η-ο
ενθουσιασμένος-η-ο
μοιρασμένος-η-ο
παχυντικός-ή-ό
περιττός-ή-ό
προερχόμενος-η-ο
υγιής-ές
ΡΗΜΑΤΑ
γκουγκλάρω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ιδού 
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
νους υγιής εν σώματι υγιεί 

NOUNS
brain
thyroid gland
downhill
metabolism
muscle 
human body / system
temptation
exultation, elation
bulimia
sweet tooth
malfunction
calorie
heredity
anorexia nervosa
obesity
discipline
sleepwalker
meal plan, diet
symptom
seafood
ADJECTIVES - PARTICIPLES
nutritional
endocrinological
glutton
muscle
ready for everything
systematic
regular
filling
full, jaded
VERBS
I resist
I enforce
I gobble
I consume, I burn (calories)
I gain weight back
I am left over
I am deprived of
I follow
I am undernourished
ADVERBS
tastefully
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I stop
I can’t take it anymore
once and for all
as long as I can remember
it means
for God’s sake

NOUNS
fisherman
beach, coast
fish
fish producer
fishmonger
sponge diver
fisherman
fishing spot
fishing
reproduction
breeding
zoology
fish farming
fish production
fishmonger (fem.)
fish science
part of the port related to fishing
fish market
fish cupboard
art of fishing
fish smell
fishing boat
fishing boat
fish soup
fish tavern
fisherman’s wife, area for fishing
fishing boat
sponge
fishing caique
fish bone
fishing port
spear gun
fishery products
meat products 

ADJECTIVES - PARTICIPLES
zodiac 
zodiac signs
submarine, undersea
fishing

VERBS
I fish
I dock
I reign
I mend, I patch

IDIOMATIC EXPRESSIONS
good catch
I keep silent (like a fish)

NOUNS
carbohydrate
carbonara (pasta)
(fat) burning

Bolognese (pasta)
bite
parmesan cheese
digestion
starch
opposite
croissant
magnesium

ADJECTIVES - PARTICIPLES
unchewed
thrilled
divided
fattening
extra, unnecessary
deriving
health
VERBS
I google
ADVERBS
here it is
IDIOMATIC EXPRESSIONS
a healthy mind in a healthy body
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ΟΝΟΜΑΤΑ
τομογραφία, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αξονικός-ή-ό
  αξονική τομογραφία, η
μαγνητικός-ή-ό
  μαγνητική τομογραφία, η
προληπτικός-ή-ό
  προληπτική ιατρική, η

Λεξιλόγιο 8.1.ι.
ΟΝΟΜΑΤΑ
απόπλους, ο 
απομίμηση, η
αρχοντιά, η
βαθμίδα, η
τιμή, η
επιχείρημα, το
ερώτημα, το 
ερωτηματολόγιο, το
σκέλος, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
εφαρμοστός-ό-ή
κατάμεστος-η-ο
σφιχτός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
διερωτώμαι
θέτω
πιέζω (-ομαι)
πλέω 
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
πλέει επάνω μου
του το φυλάω

Λεξιλόγιο 8.2.α.β.

ΟΝΟΜΑΤΑ
νεράιδα, η
τεύχος, το

Λεξιλόγιο 8.2.γ.

ΟΝΟΜΑΤΑ
συνάνθρωπος, ο
αεροβική, η
αντισφαίριση, η
διαβίωση, η
ευεξία, η
θρόμβωση, η
καλαθοσφαίριση, η
συγχώρεση, η
υποχωρητικότητα, η
έμφραγμα, το
λουτρό, το (σώματος)
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ζωικός-ή-ό
ισορροπημένος-η-ο 
ΡΗΜΑΤΑ
εφαρμόζω (-ομαι)
νυστάζω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ενδιάμεσα
συνεπώς

Λεξιλόγιο 8.2.η.

ΟΝΟΜΑΤΑ
ηχώ, η
πειθώ, η

Λεξιλόγιο Γραμματικής 1.

ΟΝΟΜΑΤΑ
ληστής, ο
αντίληψη, η
γρουσουζιά, η
κατάληψη, η
κοινωνία, η (αγία)
μετάληψη, η 
πρόληψη, η
  οι προλήψεις, οι
σύλληψη, η
απολαβές, οι
αντίδωρο, το
διαγώνισμα, το
καθήκον, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ακατοίκητος-η-ο
αναρχικός-ή-ό
γρουσούζης-α-ικο
επαναληπτικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αναλαμβάνω (-ομαι)
καταλαμβάνω (-ομαι)
μεταλαβαίνω
παραλαμβάνω (-ομαι)
προλαμβάνω (-ομαι)
συλλαμβάνω (-ομαι)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
το πιάνω με την πρώτη

Λεξιλόγιο 8.3.α.

NOUNS
tomography, scan 
ADJECTIVES - PARTICIPLES
computed
computed axial tomography
magnetic
magnetic resonance imaging
pre-emptive
pre-emptive medicine

NOUNS
ship departure
imitation
class, nobility
grade
price
argument
query
questionnaire
leg, part
ADJECTIVES - PARTICIPLES
fitted
packed with
tight
VERBS
I wonder
I pose
I press
I float
IDIOMATIC EXPRESSIONS
a piece of clothing is large on me
I have it in for

NOUNS
fairy
issue

NOUNS
fellow man
aerobics
tennis
living
well being
thrombosis
basketball (sport)
forgiveness
complaisance
heart attack
bath
ADJECTIVES - PARTICIPLES
animal
balanced
VERBS
I fit 
I am sleepy
ADVERBS
in between 
therefore

NOUNS
echo
persuasion

NOUNS
robber
cognition, intelligence
bad luck, jinx
squatting
(holy) communion
taking the holy communion
superstition

arrest
earnings
blessed bread
test
duty
ADJECTIVES - PARTICIPLES
uninhabited
anarchist
jinx
repetitive
VERBS
I assume, I take on
I take over
I take the holy communion
I receive
I prevent, I anticipate
I arrest (a person), I perceive (an idea)
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I get it immediately
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ΟΝΟΜΑΤΑ
καμάρα, η
πινελιά, η
χυλοπίτα, η
καρύκευμα, το
κους κους, το 
κριθαρότο, το
μύδι, το
τελεφερίκ, το
χαλούμι, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ζουμερός-ή-ό
θρυλικός-ή-ό
καλομαγειρεμένος-η-ο
κρασάτος-η-ο
προσεγμένος-η-ο
σβησμένος-η-ο 
σκεπαστός-ή-ό
φωταγωγημένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
εκσυγχρονίζομαι
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αναμφισβήτητα
λιγάκι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
αλλάζω παραστάσεις
αν γίνεται
απλησίαστος γαστρονομικός 
   προορισμός
για να πω την καθαρή μου  
   αλήθεια
για την ώρα
δε λέω
κατά κοινή ομολογία 
κάτσε να βρω 
κλέβει την παράσταση
μένω στους τέσσερις 
   τοίχους
μη μου πείτε 
σας έρχεται τίποτα στο νου;
στην άλλη άκρη του κόσμου
στο πιάτο
το ρίχνω έξω

Λεξιλόγιο 8.4.α.

ΟΝΟΜΑΤΑ
φυσικοθεραπευτής, ο
  φυσικοθεραπεύτρια, η
ανάρρωση, η
αποκατάσταση, η 
  (ασθενούς)
  κέντρο αποκατάστασης, το
διευκρίνιση, η
εισαγωγή, η (σε νοσοκομείο)
επέμβαση, η
επιβάρυνση, η
νοσηλεία, η
παρακολούθηση, η
παροχή, η
συνεδρία, η
ασφαλιστήριο, το
νοσηλευτήριο, το
φυσικοθεραπευτήριο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αποκλειστικός-ή-ό
 αποκλειστική (νοσοκόμα), η
θεράπων-ουσα-ον
νοσοκομειακός-ή-ό
χειρουργικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
διανυκτερεύω
κρίνω (-ομαι)
νοσηλεύω (-ομαι)
ξαναμιλώ
υπερτερώ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
έναντι
λεπτομερώς

Λεξιλόγιο 8.5.

ουζερί, η
ουζάδικο, το
κρεπερί, η
πιτσαρία, η
καντίνα, η
κυλικείο, το
σουβλατζίδικο, το
φαστφουντάδικο, το
τσιπουράδικο, το
ταχυφαγείο, το
μπαράκι, το
σνακ-μπαρ, το

Θεματικό Λεξιλόγιο 8.4.γ.

γύρος, ο
πουρές, ο
κολοκύθα, η
κολοκυθόπιτα, η
κρεατόσουπα, η
κροκέτα, η (από μελιτζάνα,  
   τυρί κ.ά.)
πατατοσαλάτα, η
τυροκαυτερή, η
τυροσαλάτα, η
μυδοπίλαφο, το 
σπανακόρυζο, το 
κρέας κοκκινιστό, το
κρέας λεμονάτο, το
μπιφτέκι στον ατμό, το
γουρουνόπουλο, το 

Θεματικό Λεξιλόγιο 8.4.δ.

NOUNS
arch
touch, brush stroke
tagliatelle
spice
couche couche
orzo pasta cooked like risotto
mussel
cable car
halloumi cheese
ADJECTIVES - PARTICIPLES
juicy
legendary
well cooked
au vin
meticulous
poured (with any kind of alcohol)
covered
lit
VERBS
I am modernized
ADVERBS
undoubtedly
a bit
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I change scenery
if possible
a very expensive gastronomic 
destination
to tell you the truth

for the time being
I agree
it is commonly accepted
let me look for something
to become the toast of the town
I stay within these four walls

don’t say
anything comes to mind?
at the end of the world
in plain view
I live it up

ouzo restaurant
ouzo restaurant
crepes restaurant
pizza restaurant
canteen
canteen inside a building
souvlaki place
fast food restaurant
tsipouro restaurant
fast food restaurant
bar
snack bar

doner
mashed potatoes
pumpkin 
pumpkin pie
meat soup
croquette (made of aubergine, 
cheese etc.)
potato salad
hot cheese dip
cheese salad dip
mussels with rice
spinach with rice
meat with tomato sauce
meat with lemon sauce
steamed burger
piglet

NOUNS
physiotherapist

recovery
convalescence of a patience
convalescence home

clarification
admission (in a hospital)
operation, surgery
charge
hospitalization
monitoring
benefit
session
insurance contract
hospital, clinic
physiotherapy centre
ADJECTIVES - PARTICPLES
exclusive
exclusive nurse
treating
hospital
surgical
VERBS
I stay overnight
I judge, I determine
I hospitalize
I talk again
I am better than 
ADVERBS
compared to
in detail
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ΟΝΟΜΑΤΑ
θεραπευτής, ο
 θεραπεύτρια, η
καρκίνος, ο
κολυμβητής, ο
 κολυμβήτρια, η
ναρκομανής, ο/η
νοσηλευτής, ο
 νοσηλεύτρια, η
ανοσία, η
αποτοξίνωση, η
γιατρειά, η 
θεραπευτική αγωγή, η
πάθηση, η
παθολογία, η
χειρουργική, η
ανοσοποιητικό σύστημα, το
γιατρικό, το 
θεραπευτήριο, το
νόσημα, το
πρήξιμο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αθεράπευτος-η-ο
αναρρωτικός-η-ο
απαθής-ές
αυτοάνοσος-η-ο  
ευπαθής-ές
νοσηλευτικός-ή-ό
  νοσηλευτικό ίδρυμα, το
παθολογικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αποτοξινώνομαι
γιατρεύω
γιατρεύομαι
νοσώ
πρήζομαι
χειρουργώ
  χειρουργούμαι

Λεξιλόγιο 8.5.β.
ΟΝΟΜΑΤΑ
αντένδειξη, η
αντενδείξεις, οι
αντίδραση, η
δοσολογία, η
επίδραση, η
σφήκα, η
παρενέργεια, η
αντισταμινικό, το
ΡΗΜΑΤΑ
αποδρώ
δρω*
επιδρώ
ρισκάρω
τονώνω
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
αποτελεσματικά
προληπτικά
ωστόσο

Λεξιλόγιο 8.6.

ΟΝΟΜΑΤΑ
αστράγαλος, ο
αυχένας, ο
καρπός, ο (του χεριού)
νάρθηκας, ο
διάσειση, η
εκδορά, η
σπονδυλική στήλη, η
ακτινολογικό, το
δεκανίκι, το 
κάταγμα, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ραϊσμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
λιποθυμάω/-ώ
ραΐζω 
στραβοπατάω/-ώ
στραμπουλίζω 
  & στραμπουλάω
συνέρχομαι
ταλαιπωρώ
ταλαιπωρούμαι

Λεξιλόγιο 8.7.

ΟΝΟΜΑΤΑ
ένταξη, η
πληροφόρηση, η
προσέγγιση, η
ΡΗΜΑΤΑ
εμπλουτίζω (-ομαι)
ορθώνω
ορθώνομαι
ριζώνω

Λεξιλόγιο 8.8.

σφράγισμα, το
έκανα ένα σφράγισμα
εξαγωγή, η
έβγαλα το δόντι μου γιατί 
χάλασε
έκανα εξαγωγή
απονεύρωση, η
έκανα απονεύρωση
γέφυρα, η
έβαλα μία γέφυρα
θήκη, η
έβαλα μια θήκη
ούλα, τα
έκανα ένα καθαρισμό 
ούλων και δοντιών
έκανα λεύκανση δοντιών

Θεματικό Λεξιλόγιο 8.7.γ.
(cavity) filling
I had a filling done
extraction
I had a tooth extraction 
because my tooth was damaged 
by decay
I had an extraction
root canal
I had a root canal
dental bridge
I had a dental bridge
dental crown
I had a dental crown installed
gums
I had a gums and teeth cleaning
I had a teeth whitening

NOUNS
healer

cancer
swimmer

drug addict
nurse

immunity
detoxication
cure, healing
therapy, treatment
disease
pathology
surgical
immune system
medicine
therapeutic place
disease, illness
swelling
ADJECTIVES - PARTICIPLES
incurable
convalescent
inactive
autoimmune
vulnerable
nursing
nursing foundation, hospital
pathological
VERBS
I detox
I cure
I am cured
I am sick
I swell
I operate, I perform a surgery
I am operated

NOUNS
counter-indication

reaction
dosage
influence
wasp
side effect
antihistamine
VERBS
I escape
I act
I act, I affect
I risk
I boost
ADVERBS
efficiently
pre-emptively
however

NOUNS
ankle
(back of) neck 
wrist
cast, sling
concussion
scrape
vertebral column
radiology
crutch
fracture
ADJECTIVES - PARTICIPLES
cracked
VERBS
I faint
I crack
I stumble, I trip
I twist (ankle, elbow)

I recover
I trouble
I suffer

NOUNS
integration, inclusion
informing
approach
VERBS
I enrich
I erect

I root
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ΟΝΟΜΑΤΑ
γιαλαντζί ντολμάς, ο
γιαλαντζί ντολμαδάκι, το
παστουρμάς, ο
τάφος, ο
αμαρτία, η 
αφήγηση, η
μπάμια, η
σκορδαλιά, η
κολατσιό, το 
μνήμα, το
μνημόσυνο, το
νεκροταφείο, το
ορτύκι, το
παπάκι, το
ραπανάκι, το
κόλλυβα, τα
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
αρχαϊκός-ή-ό
αυθόρμητος-η-ο
γλαφυρός-η-ο
γονατισμένος-η-ο
παγανιστικός-ή-ό
πλακί
τσακιστός-ή-ό
υβριστικός-ή-ό
ΡΗΜΑΤΑ
αναστενάζω
δαγκώνω (-ομαι)
δυσκολεύομαι
ζωντανεύω
καψαλίζω (-ομαι)
μνημονεύω 
μπουκώνω (-ομαι)
τέρπω (-ομαι)
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
μάνι – μάνι 
παραπέρα
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
δόξα σοι ο Θεός
Θεός σχωρέσ’ την ψυχή 
   του/της
(=ας συγχωρέσει ο Θεός…) 
κακόν καιρό να ’χεις
πατάω τις φωνές
μωρέ / μωρή*

Λεξιλόγιο 8.9.
ΟΝΟΜΑΤΑ
λαδορίγανη, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
άγευστος-η-ο
αλατισμένος-η-ο 
ανάλατος-η-ο
άψητος-η-ο
ζεσταμένος-η-ο
κακόγουστος-η-ο
κιτς (άκλιτο)
καυτερός-ή-ό
μινιμαλιστικός-ή-ό
πανάκριβος-η-ο
προσιτός-ή-ό
στριμωγμένος-η-ο
φρυγανισμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
εκτιμώ
εκτιμώμαι
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
γίνεται χαμός
δεν τρώγεται
με τις ώρες
οι τιμές είναι φωτιά
το τι τραβάω, δε λέγεται

Λεξιλόγιο 8.10.

ΟΝΟΜΑΤΑ
διεργασία, η
πατερίτσα, η
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ανίατος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
πάσχω

Λεξιλόγιο 8.11.

ΟΝΟΜΑΤΑ
όν, το *
οξυγόνο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ελαφρύς-ιά-ύ 
εύκαιρος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
δωρίζω 
εκτονώνω (-ομαι)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
παίρνω την κάτω βόλτα

Λεξιλόγιο 8.12.

ΟΝΟΜΑΤΑ
κανόνας, ο
διακοπή, η
εκτίμηση, η
επισημότητα, η
ευλάβεια, η
συμπόσιο, το
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ριζωμένος-η-ο
ΡΗΜΑΤΑ
μεταφράζω
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
κατά λέξη
χαίρω μεγάλης εκτίμησης

Λεξιλόγιο 8.12.β.

NOUNS
vine leaves stuffed with rice
small vine leaves stuffed with rice
pastrami
grave
sin
narration
okra
garlic dip
snack
gravestone
memorial service
cemetery
quail
duckling
radish
memorial service desert
ADJECTIVES - PARTICIPLES
archaic
spontaneous
colourful, graphic
kneeled
pagan
baked with tomato sauce
smashed
insulting
VERBS
I sigh
I bite
I have difficulty
I revive
I char
I mention in remembrance 
I stuff
I ravish
ADVERBS
very quickly
farther
IDIOMATIC EXPRESSIONS
thank God
may God rest his/her soul

be damned 
I start screaming
[informal term of address]

NOUNS
oil and oregano
ADJECTIVES - PARTICIPLES
tasteless
salty
unsalted
unbaked, raw
warm
distasteful
kitsch
hot, spicy
minimal
very expensive
affordable
crammed
toasted
VERBS
I estimate

IDIOMATIC EXPRESSIONS
it is too crowded
something is inedible
long hours
the prices are high
I can’t tell you what I am going 
through

NOUNS
process
crutch
ADJECTIVES - PARTICIPLES
incurable
VERBS
I suffer

NOUNS
being
oxygen
ADJECTIVES - PARTICIPLES
light
available
VERBS
I offer
I release, I decompress
IDIOMATIC EXPRESSIONS
I hit the skids

NOUNS
rule
break
respect
formality
devotion
symposium
ADJECTIVES – PARTICIPLES
rooted
VERBS
I translate
IDIOMATIC EXPRESSIONS
verbatim
I am regarded with great esteem
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Αλφαβητικό Λεξιλόγιο
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Περιλαμβάνει 3.400 λέξεις & εκφράσεις

Β1.1.2.
Β1  =  Επίπεδο Β1
1. =  Ενότητα 1
2.  =  Βήμα 2

It contains 3.400 words & expressions

Β1.1.2.
Β1  =  Level Β1
1. =  Unit 1
2.  =  Step 2

Α 
άβαφτος-η-ο Β1.1.1 not wearing make up
αβγολέμονο, το Β1.1.2 egg-lemon
αγαλλίαση, η Β1.2.8 exultation, elation
αγανακτισμένος, ο Β1.2.6 frustrated person
αγγαρεία, η Β1.2.7 chore
αγγειοπλαστική, η Β1.1.3 pottery
αγένεια, η Β1.1.1 rudeness
αγενής-ής-ές Β1.1.1 rude
άγευστος-η-ο Β1.2.8 tasteless
αγκράφα, η Β1.2.6 buckle
αγνός-ή-ό Β1.2.6 pure
άγονος-η-ο Β1.1. barren
  άγονη γραμμή, η Β1.1.3 infrequent passenger line (for islands)
άγρια Β1.2.7 roughly
αγριεύομαι Β1.1.4 I am roughen
αγριεύω Β1.1.4 I roughen
  ο καιρός αγριεύει Β1.1.4 the weather roughens
αγρόκτημα, το Β1.1.2 farm
αγροτικός-ή-ό Β1.2.5 agricultural 
αγροτουρισμός, ο Β1.1.3 agritourism
αγχωμένος-η-ο Β1.2.5 stressed
αγχώνομαι Β1.2.5 I am stressed
αγχώνω Β1.2.5 I stress
αγωγή, η Β1.2.7 education
άδεια, η Β1.2.5 permission
αδέσποτος-η-ο Β1.1.1 stray
αδιάκοπος-η-ο Β1.1.4 constant
αδιάντροπος-η-ο Β1.1.1 shameless
αδιάφορα Β1.1.1 indifferently, apathetically
αδιαφορία, η Β1.1.1 indifference
αδιάφορος-η-ο Β1.1.1 indifferent
αδιαφορώ Β1.1.1 I disregard
αδικία, η Β1.1.1 injustice
άδικο, το Β1.1.1 injustice
αδυναμία, η Β1.2.6 weakness
αδύναμος-η-ο Β1.1.1 weak
αερίζω Β1.Π1.4 I air, I ventilate
αερίζομαι Β1.Π1.4 I am ventilated
αεροβική, η Β1.2.8 aerobics
αεροπορικώς Β1.1.3 by plane
αεροσκάφος, το Β1.2.7 aircraft
αθεράπευτος-η-ο Β1.2.8 incurable
αθώος-α-ο Β1.1.2 innocent
αιγαιοπελαγίτικος-η-ο Β1.Π1.3 of or relating to the Aegean Sea
αίνιγμα, το Β1.1.4 riddle
αιολικός-ή-ό Β1.1.4 Eolic, wind
  αιολική ενέργεια, η Β1.1.4 wind power
  ηλιακή ενέργεια, η Β1.1.4 solar power
αίσθημα, το Β1.1.1 feeling
  αισθήματα, τα Β1.1.1 feelings
αίσθηση, η Β1.1.2 impression
  έχω την αίσθηση Β1.1.2 I have the impression
αισθητική, η Β1.1.2 aesthetics, beauty
αισθητός-ή-ό Β1.1.2 sensed
αισιοδοξία, η Β1.1.1 optimism
αισιόδοξος-η-ο Β1.1.1 optimistic
αισίως Β1.1.3 without problems
αίτημα, το Β1.2.6 request
αιτία, η Β1.1.1 cause
αιχμή, η Β1.1.4 rush
  ώρες αιχμής, οι Β1.1.4 rush hour

αιώνιος-α-ο Β1.1.3 eternal
  Αιώνια Πόλη, η Β1.1.3 Eternal City
ακάλυπτος-η-ο Β1.2.6 uncovered
ακανόνιστα Β1.Π1.3 irregularly
ακατάλληλος-η-ο Β1.2.7 unsuitable
ακαταστασία, η Β1.1.1 untidiness
ακατάστατος-η-ο Β1.1.1 untidy, messy
ακατοίκητος-η-ο Β1.2.8 uninhabited
ακμάζω Β1.2.7 I prosper
ακμή, η Β1.Π1.5 greatest time, pick
ακόλουθος, ο/η Β1.2.7 follower (on the internet)
ακονίζομαι Β1.1.2 I am sharpened
ακονίζω Β1.1.2 I sharpen
ακονιστήρι, το Β1.1.2 sharpener
ακούγομαι Β1.1.2 I am heard
ακουμπισμένος-η-ο Β1.2.6 leaned on, left on
ακούραστος-η-ο (περιηγητής) Β1.1.3 constant (traveler), tireless
άκουσμα, το Β1.2.5 hearing, sound
ακραίος-α-ο Β1.1.4 extreme
  ακραία καιρικά φαινόμενα, τα Β1.1.4 extreme weather conditions
ακροκέραμο, το Β1.Π1.1 pediment
ακτινολογικό, το Β1.2.8 radiology
ακτοπλοϊκώς Β1.1.3 by boat
άκυρος-η-ο Β1.2.7 invalid
αλά ελληνικά Β1.2.6 the Greek way
αλατισμένος-η-ο Β1.2.8 salty
αλειμμένος-η-ο Β1.1.4 smeared
άλεσμα, το Β1.2.5 milling
αλιεία, η Β1.2.8 fishing
αλιεύματα, τα Β1.2.8 fishery products
αλιεύς, ο Β1.2.8 fisherman
αλιευτικό, το Β1.2.8 fishing boat
αλιευτικός-ή-ό Β1.1.4 fishing
αλιεύω (-ομαι) Β1.2.8 I fish
αλλάζω παραστάσεις Β1.2.8 I change scenery
αλλιώτικος-η-ο Β1.2.5 different 
άλλο ο ένας κι άλλο ο άλλος Β1.1.1 on the one hand and on the other hand
άλμα, το Β1.2.7 jump
  άλμα εις μήκος Β1.2.7 long jump
  άλμα επί κοντώ Β1.2.7 pole jump
αλοιφή, η Β1.1.4 ointment
αλουμίνιο, το Β1.1.2 aluminum
άλσος, το Β1.2.5 park
αλυκή, η Β1.1.3 salt lake
αλυσίδα, η Β1.1.3 chain
αμ’ έπος αμ’ έργον Β1.2.5 no sooner said than done
άμα (=όταν) Β1.1.3 when
αμακιγιάριστος-η-ο Β1.1.1 not wearing make up
αμάνικος-η-ο Β1.2.6 sleeveless
αμαρτία, η Β1.2.8 sin
αμάσητος-η-ο Β1.2.8 unchewed
αμέλεια, η Β1.1.1 negligence
αμέτρητος-η-ο Β1.Π1.3 innumerable
αμήχανα Β1.1.1 embarrassingly
αμοιβαίος-α-ο Β1.1.3 mutual
αμοιβή, η Β1.1.2 remuneration, fee
αμόρφωτος-η-ο Β1.1.1 uneducated
αμπαλάζ, το Β1.2.6 wrapping
αμπιγιέ Β1.2.6 evening dressing
αμυγδαλωτός-ή-ό Β1.1.1 almond shape
άμυλο, το Β1.2.8 starch
άμυνα, η Β1.2.7 defence
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  υπουργός άμυνας, ο Β1.2.7 secretary of defence
αν γίνεται Β1.2.8 if possible
αν και (αντιθ.) Β1.1.3 although (showing antithesis)
ανά αποστολή Β1.2.5 per shipping
ανάβει το κέφι Β1.2.5 entertainment is at its peak
αναβιώνω Β1.2.6 I revive, I re-enact
αναβοσβήνω Β1.2.5 I turn on-off
αναγγέλλομαι Β1.1.4 I am pronounced
αναγγέλλω Β1.1.4 I pronounce
αναδασώνομαι Β1.1.4 I am reforested
αναδασώνω Β1.1.4 I reforest
αναδάσωση, η Β1.1.4 reforestation
αναδύομαι Β1.2.5 I surface
αναζήτηση, η Β1.1.3 research
αναισθησία, η Β1.1.1 insensitivity
αναίσθητος-η-ο Β1.1.1 insensitive
ανακίνηση, η Β1.1.3 reconsideration
ανακινούμαι Β1.1.3 I am reconsidered
ανακινώ Β1.1.3 I shake, I reconsider
ανακοινώνω Β1.1.2 Ι announce
ανάκτορο, το Β1.1.2 palace
ανακυκλώνομαι Β1.1.4 I am recycled
ανακυκλώνω Β1.1.4 I recycle
αναλαμβάνω (-ομαι) Β1.2.8 I assume, I take on
ανάλατος-η-ο Β1.2.8 unsalted
ανάλαφρος-η-ο Β1.2.6 light
ανάλογα Β1.2.5 respectively
αναλογία, η Β1.1.3 proportion
ανάλογος-η-ο Β1.2.5 relevant 
ανάλυση, η Β1.1.1 analysis
αναλυτικά Β1.1.2 analytically
αναλυτικός-ή-ό Β1.1.3 analytical
αναλύω (-ομαι) Β1.2.5 I analyse
αναμένεται (απρ.) (αναμένομαι)  Β1.1.4 it is expected (I am expected)
άναμμα, το Β1.1.4 firing
αναμμένος-η-ο Β1.1.4 on fire
ανάμνηση, η Β1.1.2 memory
αναμνηστικό, το Β1.1.4 souvenir
αναμονή, η Β1.1.3 waiting
αναμφισβήτητα Β1.2.8 undoubtedly
αναπάντεχος-η-ο Β1.1.3 unexpected
αναπάντητη, η (κλήση) Β1.2.5 missed call
αναπαραγωγή, η Β1.2.8 reproduction
αναπληρωτής καθηγητής, ο Β1.2.7 substitute teacher
αναποδιά, η Β1.1.3 misfortune
αναπολώ Β1.2.5 I reminisce, I look back
ανάπτυξη, η Β1.1.2 development
αναπτύσσομαι Β1.1.2 I am developed
αναπτύσσω Β1.1.2 I develop
ανάρρωση, η Β1.2.8 recovery
αναρρωτικός-η-ο Β1.2.8 convalescent
ανάρτηση, η Β1.2.7 uploading
αναρτώ (-ώμαι) Β1.2.7 I upload
αναρχικός-ή-ό Β1.2.8 anarchist
αναρωτιέμαι Β1.1.2 I wonder
αναστενάζω Β1.2.8 I sigh
αναστολή, η Β1.2.6 inhibition
  χωρίς αναστολές Β1.2.6 without inhibitions
ανάταση, η Β1.2.7 uplift
ανατίμηση, η Β1.1.3 appreciation
ανατομικός-ή-ό Β1.2.6 anatomical
ανατρέφω Β1.2.6 I raise
ανατροφή, η Β1.1.1 upbringing (n.)
αναφέρω Β1.2.7 I refer
αναφωνώ Β1.1.1 I declare
αναψυχή, η Β1.2.7 recreation
  ταξίδι αναψυχής, το Β1.2.7 recreational trip
ανέβασε θερμοκρασία (αυτοκίνητο) Β1.1.3 it is overheating
ανέμελα Β1.2.7 carefree

ανέμελος-η-ο Β1.2.7 carefree
ανεμιστήρας δαπέδου, ο Β1.1.2 fan
ανεμιστήρας οροφής, ο Β1.1.2 ceiling fan
ανεμόμυλος, ο Β1.1.2 windmill
ανεμπόδιστα Β1.1.3 unobstructed
ανεξάρτητα Β1.2.5 independently
ανεξάρτητος-η-ο Β1.1.1 independent
ανεπανάληπτος-η-ο Β1.Π1.3 extraordinary
ανεπιφύλακτα Β1.1.1 without reservation
άνεση, η Β1.1.1 coolness
ανεύθυνος-η-ο Β1.1.1 irresponsible
ανησυχία, η Β1.1.1 nervousness
ανήσυχος-η-ο Β1.1.3 anxious
ανηφοριά, η Β1.1.3 uphill
ανθηρός-ή-ό Β1.2.5 florescent
άνθηση, η Β1.2.7 boom, blooming
ανθρωπιά, η Β1.1.4 humanity
ανθρώπινος-η-ο Β1.1.4 human
  ανθρώπινος παράγοντας, ο Β1.1.4 human factor
ανθρωπότητα, η Β1.1.4 humanity
ανίατος-η-ο Β1.2.8 incurable
ανίκανος-η-ο Β1.1.1 incompetent
ανιχνεύω (-ομαι) Β1.2.7 I detect
ανοδικός-ή-ό Β1.2.7 ascending, positive
  ανοδική πορεία, η Β1.2.7 positive direction
ανοίγει η όρεξη Β1.1.3 I whet one's appetite
άνοιγμα, το Β1.Π1.4 opening
ανοίγομαι Β1.2.7 I am opened, I am presented
ανοιχτήρι, το Β1.1.2 bottle opener, can opener, corkscrew
ανοιχτόχρωμος-η-ο Β1.2.6 light coloured
ανομβρία, η Β1.1.4 dry spell
ανοξείδωτος-η-ο Β1.1.2 inox
ανορεκτικός-ή-ό Β1.1.1 anorexic
ανοσία, η Β1.2.8 immunity
ανοσοποιητικό σύστημα, το Β1.2.8 immune system
ανταμώνω Β1.2.5 I meet
ανταύγεια, η Β1.1.1 highlight
αντένδειξη, η Β1.2.8 counter-indication
αντέχω Β1.2.6 I can’t stand
αντί Β1.1.3 Β1.1.3 instead
αντίδραση, η Β1.2.8 reaction
αντιδρώ Β1.2.7 I react
αντίδωρο, το Β1.2.8 blessed bread
αντίθεση, η Β1.2.7 contrast, contradiction
  σε αντίθεση (με κάποιον) Β1.2.7 contrary to
αντίθετο, το Β1.2.8 opposite
αντίθετος-η-ο Β1.1.3 opposite
αντίκα, η Β1.2.6 antique
αντικολλητικός-ή-ό Β1.1.2 non-stick
αντιλαμβάνομαι Β1.2.7 I comprehend
αντίληψη, η Β1.2.8 cognition, intelligence
αντιλόπη, η Β1.1.3 antelope
αντιμετώπιση, η Β1.Π1.2 dealing, fight
αντιπάθεια, η Β1.1.1 dislike (n.)
αντιπαθώ Β1.1.1 I dislike
αντιπλημμυρικός-ή-ό Β1.1.4 flood protection
  αντιπλημμυρικά έργα, τα Β1.1.4 flood protection works
αντιπροσωπεύομαι Β1.1.2 I am represented 
αντιπροσωπεύω Β1.1.2 I represent 
αντιπρόσωπος, ο/η Β1.1.2 representative
αντισεισμικός-ή-ό Β1.1.2 anti-seismic
αντισηπτικό, το Β1.1.4 antiseptic
αντισταμινικό, το Β1.2.8 antihistamine
αντιστέκομαι Β1.2.8 I resist
αντίστοιχος-η-ο Β1.2.6 equivalent
αντισφαίριση, η Β1.2.8 tennis
αντιψυκτικό, το Β1.1.3 antifreeze additive
ανυπόμονα Β1.2.5 impatiently
ανυπομονησία, η Β1.1.2 impatience
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ανυπόμονος-η-ο Β1.1.1 impatient
ανυπομονώ Β1.1.2 I look forward
ανυπόφορος-η-ο Β1.1.1 unsupportable
ανυποψίαστος-η-ο Β1.1.2 unsuspecting, clueless
ανώμαλα (προσγειώνομαι) Β1.2.5 bumpy landing
ανώνυμος-η-ο Β1.2.7 anonymous
  ανώνυμη εταιρεία, η (Α.Ε.) Β1.2.7 soci�t� anonyme (S.A.)
ανώριμος-η-ο Β1.1.1 immature
ανώτατος-η-ο Β1.2.7 upper / higher rank
αξέχαστος-η-ο Β1.1.2 unforgettable
αξιολόγηση, η Β1.2.7 evaluation
αξιόλογος-η-ο Β1.1.4 notable
αξιοποιώ (-ούμαι) Β1.1.3 I make good use of
αξονικός-ή-ό Β1.2.8 computed
  αξονική τομογραφία, η Β1.2.8 computed axial tomography
απαγορευτικό, το Β1.1.4 warning
  βγαίνει απαγορευτικό Β1.1.4 a warning is issued
  βγάζουν απαγορευτικό Β1.1.4 a warning is issued
απαθής-ές Β1.2.8 inactive
απαισιοδοξία, η Β1.1.1 pessimism
απαίτηση, η Β1.2.7 demand, requirement
απαιτώ Β1.2.7 I demand
απαλά Β1.2.6 softly
απαράδεκτος-η-ο Β1.1.1 unacceptable
απαριθμώ (-ούμαι) Β1.2.5 I enumerate, I count
απασχολώ Β1.1.1 I occupy, I trouble
  απασχολούμαι Β1.1.1 I occupy myself
  με απασχολεί ένα πρόβλημα Β1.1.1 I am worried about something
απεικονίζω Β1.2.6 I depict
απειλή, η Β1.1.4 threat
απειλητικά Β1.1.4 in a threatening way
απειλητικός-ή-ό Β1.1.4 threatening
απειλώ Β1.1.1 I threaten
απεξάρτηση, η Β1.2.6 dependence
απέραντος-η-ο Β1.1.2 immense
απεριόριστος-η-ο Β1.1.2  unlimited
 απεριόριστη θέα, η Β1.1.2 unlimited view
απευθύνομαι Β1.2.5 I address
άπλετος-η-ο Β1.1.2 abundant, plenty of
απλησίαστος γαστρονομικός  a very expensive
  προορισμός Β1.2.8 gastronomic destination
απληστία, η Β1.1.2 greed
απλίκα, η Β1.1.2 wall fixture
απλότητα, η Β1.1.1 simplicity
απλόχερα Β1.2.6 lavishly
απλωμένος-η-ο Β1.2.6 drying out
απλώστρα, η Β1.2.6 drying rack
άπνοια, η Β1.1.4 stillness
από κοντά Β1.1.2 on the spot
από στόμα σε στόμα Β1.2.7 word of mouth
από τη μια κι από την άλλη Β1.1.1 tell me…
από την ανάποδη Β1.2.6 inside out
από την καλή Β1.2.6 on the right side
αποβιβάζομαι Β1.1.3 I am disembarked
αποβιβάζω Β1.1.3 I disembark
αποβίβαση, η Β1.1.3 disembarking
απόβλητα, τα Β1.1.4 waste
απογειωμένος-η-ο Β1.2.5 taken off, increased
απογειώνομαι Β1.2.5 I take off (plane)
απογειώνω (-ομαι) Β1.2.5 I take off, I elevate
απογείωση, η Β1.2.5 take off
απογοητευμένος-η-ο Β1.2.5 disappointed
απογοήτευση, η Β1.1.3 disappointment
απογοητεύω (-ομαι) Β1.2.7 I disappoint
απόγονος, ο/η Β1.2.7 descendant
αποδίδω (στη δουλειά) Β1.2.7 I am productive
  αποδίδει (η δουλειά) Β1.2.7 the work is productive
αποδοχές, οι Β1.2.7 wages
αποδοχή, η Β1.2.7 acceptance

απόδραση, η Β1.1.3 escape
αποδρώ Β1.2.8 I escape
αποζημιώνω (-ομαι) Β1.2.7 I reimburse, I compensate
αποζημίωση, η Β1.1.3 remuneration, damages
αποκαλυπτικός-ή-ό Β1.2.6 revealing
αποκαλύπτομαι Β1.1.2 I am discovered / unveiled
αποκαλύπτω Β1.1.2 I discover, I unveil
αποκατάσταση, η (ασθενούς) Β1.2.8 convalescence of a patience
  κέντρο αποκατάστασης, το Β1.2.8 convalescence home
αποκλείομαι Β1.1.2 I am excluded
αποκλειστικά Β1.2.6 exclusively
αποκλειστικός-ή-ό Β1.2.8 exclusive
  αποκλειστική (νοσοκόμα), η Β1.2.8 exclusive nurse
αποκλείω Β1.1.2 I exclude
αποκορύφωμα, το Β1.2.5 peak, zenith
απόκρυψη, η Β1.1.1 no caller ID
απόκτηση, η Β1.2.7 acquisition
απολαβές, οι Β1.2.8 earnings
απολαμβάνω Β1.1.2 I enjoy
απόλαυση, η Β1.2.5 enjoyment
απολιθωμένος-η-ο Β1.1.3 fossil
  απολιθωμένο δάσος, το Β1.1.3 fossil forest
απόλυση, η Β1.2.7 layoff
απόλυτα Β1.1.3 totally
απόλυτος-η-ο Β1.2.5 absolute
απολύω (-ομαι) Β1.2.7 I fire
απομάκρυνση, η Β1.1.4 removal
απομακρύνω Β1.2.5 I remove
απομένω Β1.1.3 I remain
απομίμηση, η Β1.2.8 imitation
απονεύρωση, η Β1.2.8 root canal
  έκανα απονεύρωση Β1.2.8 I had a root canal
απονομή, η Β1.1.4 granting
αποξηραμένος-η-ο Β1.1.4 dried, dehydrated
  αποξηραμένο λουλούδι, το Β1.1.4 dried flower
απόπλους, ο Β1.2.8 ship departure
απορρίμματα, τα Β1.1.4 waste
απορριμματοφόρο, το Β1.1.3 garbage collector
απορροφητήρας, ο Β1.1.2 cooker / exhaust hood
απορώ Β1.1.1 I wonder
αποτείνομαι (σε κάποιον) Β1.2.7 I address (to someone)
αποτείνω (το λόγο) Β1.2.7 I address (the speech)
αποτελεσματικά Β1.2.8 efficiently
αποτελούμαι Β1.1.3 I am comprised
αποτελώ Β1.1.3 I constitute
απότομος-η-ο Β1.1.1 abrupt
αποτοξινώνομαι Β1.2.8 I detox
αποτοξίνωση, η Β1.2.8 detoxication
αποτραβηγμένος-η-ο Β1.2.5 retired, withdrawn
αποτυγχάνω Β1.2.7 I fail
αποτύπωμα, το Β1.2.7 footprint
αποτυχημένος-η-ο Β1.1.1 looser
απουσία, η Β1.1.1 absence
απόφαση, η Β1.1.1 decision
αποφέρω (κέρδη) Β1.2.7 I bring (profits)
αποφοιτώ Β1.2.7 I graduate
αποφυγή, η Β1.2.5 avoidance
απόχρωση, η Β1.2.6 (colour) shade
αποχυμωτής, ο Β1.1.2 juicer
άποψη, η Β1.1.1 opinion
άπταιστα Β1.1.1 fluently
απώλεια, η Β1.1.3 loss
απών-ούσα-όν Β1.1.1 absent
αράζω Β1.2.8 I dock
αράχνη, η Β1.1.4 spider
αρβυλάκι, το Β1.2.6 combat boots
αργοπορία, η Β1.2.7 tardiness
αργός-ή-ό Β1.2.5 slow 
αργυροχοΐα, η Β1.2.6 sterling silver art
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άριστος-η-ο Β1.1.1 excellent
άριστος-η-ο Β1.1.2 perfect
  άριστη διαρρύθμιση, η Β1.1.2 perfect lay out
αριστούργημα, το Β1.Π1.3 piece of art
Αρκτική, η Β1.1.4 Arctic
άρμεγμα, το Β1.2.5 milking
αρμόδιος, ο Β1.2.5 person in charge
αρμονία, η Β1.Π1.4 harmony
αρνητικά Β1.2.7 negatively
αρνητικός-ή-ό Β1.1.2 negative
  αρνητικά σημεία, τα Β1.1.2 negative points
αρχάγγελος, ο Β1.2.6 archangel
αρχαϊκός-ή-ό Β1.2.8 archaic
αρχαιοελληνικός-ή-ό Β1.2.6 Ancient Greek
αρχές, οι Β1.1.4 authorities
  λιμενικές αρχές, οι Β1.1.4 port authorities
αρχικά Β1.2.7 initially
άρχοντας, ο Β1.1.2 lord
αρχοντιά, η Β1.2.8 class, nobility
αρχοντικό, το Β1.1.2 mansion
άσ’ τα να πάνε Β1.2.7 a situation is bad
ασβεστωμένος-η-ο Β1.Π1.3 whitewashed
ασήμαντος-η-ο Β1.1.1 insignificant , unimportant
ασημής-ιά-ί Β1.1.1 silver
άσημος-η-ο Β1.1.1 unknown
ασθένεια, η Β1.1.4 disease
ασθενής, ο/η Β1.1.3 patient
ασθενής-ές (άνεμος) Β1.1.4 weak
ασιδέρωτος-η-ο Β1.2.6 not ironed
άσκοπα Β1.1.1 aimless
ασπίδα, η Β1.2.6 shield
αστακομακαρονάδα, η Β1.2.5 lobster spaghetti
αστειεύομαι Β1.1.3 I joke
αστείο, το Β1.1.3 joke
αστικός-ή-ό Β1.1.3 urban, city
  αστικά λεωφορεία, τα Β1.1.3 urban bus transport
αστός, ο Β1.Π1.5 bourgeois
αστράγαλος, ο Β1.2.8 ankle
αστραπόβροντο, το Β1.1.4 lightning & thunder
ασύμμετρος-η-ο Β1.2.6 asymmetrical
ασυνήθιστος-η-ο Β1.1.2 unusual
ασύρματος-η-ο Β1.2.7 wireless
ασφαλής-ές Β1.1.4 safe
ασφαλιστήριο, το Β1.2.8 insurance contract
ασφυκτικά Β1.2.5 suffocating
ασχημούλης-α-ικο Β1.1.1 ugly [in a sweet way]
αταξία, η Β1.1.1 messiness
ατζέντα, η Β1.1.1 agenda
ατμόλουτρο, το Β1.1.3 steam bath
ατμόσφαιρα, η Β1.1.2 ambiance
ατομικός-ή-ό Β1.1.2 individual
άτομο με ειδικές ανάγκες, το Β1.1.3 citizens with special needs
ατσαλάκωτος-η-ο Β1.2.6 creaseless
ατυχία, η Β1.1.1 misfortune
αυθεντικότητα, η Β1.1.1 authenticity
αυθόρμητα Β1.2.5 spontaneously
αυθόρμητος-η-ο Β1.2.8 spontaneous
αυξάνομαι Β1.1.2 I am increased
αυξάνω Β1.1.2 I increase
αυξημένος-η-ο Β1.1.4 increased
αύξηση, η Β1.1.2 increase
αυστηρότητα, η Β1.2.7 severity, strictness
αυτό δα έλειπε Β1.2.6 there is no way
αυτοάνοσος-η-ο Β1.2.8 autoimmune
αυτοδίδακτος-η-ο Β1.1.3 self-taught 
αυτοδιοίκηση, η Β1.2.7 local administration
αυτοκινητόδρομος, ο Β1.1.3 highway
αυτοκόλλητο, το Β1.1.2 sticker 
αυτοκρατορία, η Β1.2.6 empire

αυτόματα Β1.2.7 automatically
αυτόματη φωνητική  automated speech
  αναγνώριση, η Β1.2.5 recognition
αυτοπεποίθηση, η Β1.2.7 self-confidence
αυτοπροστασία, η Β1.1.4 self-protection
αυτοσυγκέντρωση, η Β1.2.7 concentration, focus
αυχένας, ο Β1.2.8 (back of) neck
αφάνταστα Β1.2.7 incredibly
αφενός μεν… αφετέρου  on the one hand… on the 
  δε Β1.2.7 other hand
αφήγηση, η Β1.2.8 narration
αφηρημένη έννοια, η Β1.1.1 abstract sense
άφθονος-η-ο Β1.1.4 plenty
αφιερωμένος-η-ο Β1.1.3 dedicated 
αφιερώνω Β1.1.1 I dedicate
αφορμή, η Β1.2.5 cause
αφορώ Β1.1.2 I refer to, I concern
  όσον αφορά Β1.1.2 in reference to, in concern to
αφού (αιτιολ.) Β1.1.3 since, because (showing causality)
αχθοφόρος, ο Β1.2.6 porter
αχνιστός-ή-ό Β1.2.6 steamy
άχυρο, το Β1.1.2 hay
άψητος-η-ο Β1.2.8 unbaked, raw
άψογα Β1.1.1 perfectly, in a faultless way
άψογος-η-ο Β1.1.1 flawless, immaculate
άψυχος-η-ο Β1.1.2  soulless
 
Β 
βάζω στο μάτι κάτι Β1.2.6 I have my eye on something
βάζω φρένο Β1.2.8 I stop
βαθμίδα, η Β1.2.8 grade
βαθμολογία, η Β1.1.1 grading
Βαλκάνια, τα Β1.2.6 Balkans
βαμμένος-η-ο Β1.1.1 wearing make up
βαρελάδικο, το Β1.2.5 place where wine is served from barrels
βαρέλι, το Β1.2.5 barrel
βαρετός-ή-ό Β1.1.1 boring
βαριέμαι Β1.1.1 I am bored
βαρκούλα, η Β1.2.5 little boat
βαρύς-γλυκός Β1.1.2 with a lot of sugar
  βαρύς-γλυκός καφές, ο Β1.1.2 coffee with a lot of sugar
βάση για τηλεόραση, η Β1.1.2 tv furniture
βασίζομαι Β1.2.5 I am based
βασίζω Β1.2.5 I base
βασίλειο, το Β1.1.2 kingdom
βασιλεύω Β1.2.8 I reign
Βαυαρός, ο Β1.Π1.1 Bavarian
βγάζει (ο δρόμος) Β1.2.6 (the road) leads
βγάζω βιβλία Β1.1.2 I publish (books)
βγάζω κρασί Β1.1.2 I produce (wine)
βγαίνει σωστά ο χορός Β1.2.5 to project movement clearly
βεβαιώνω Β1.1.1 I certify
βελονιά, η Β1.2.6 stitch
βέλος, το Β1.1.4 arrow
βελούδινος-η-ο Β1.2.6 velvet
βελούδο, το Β1.2.6 velvet
βελτιώνω (-ομαι) Β1.1.3 I improve
Βενετία, η Β1.2.7 Venice
βεντέτα, η Β1.Π1.2 vendetta
βερνίκι, το Β1.2.6 nail polish
βερνικωμένος-η-ο Β1.1.2 varnished
Βία Βένετο, η Β1.1.3 Via Veneto
βία, η Β1.1.1 force
βίδα, η Β1.1.3 screw
βίλλα, η Β1.1.2 villa
βίντατζ (άκλιτο) Β1.2.6 vintage
βινύλιο, το Β1.2.6 vinyl
βιομηχανία, η Β1.1.2 manufacturing unit
βιομηχανικός-ή-ό Β1.1.2 industrial
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  βιομηχανικό δάπεδο, το Β1.1.2 industrial floor
βιοποικιλότητα, η Β1.1.4 biodiversity
βιοτεχνία, η Β1.1.2 light industry
βιώνω Β1.1.2 I experience
βλάπτει την τσέπη μου Β1.2.6 I will be hurt financially
βλάπτω Β1.2.6 I hurt someone
βλάπτω Β1.2.7 I damage
βλέμμα, το Β1.1.1 look, glance, gaze (n.)
βλέπομαι (με κάποιον) Β1.2.5 I meet (somebody), we meet each other
βοηθιέμαι Β1.1.2 I am helped
βολεύομαι Β1.1.4 I am settled
βολεύω Β1.1.1 I suit
  με βολεύει Β1.1.1 it suits me
βολεύω Β1.1.4 I settle
βολικός-ή-ό Β1.1.2 convenient
βοριαδάκι, το Β1.1.4 light north wind
βοσκή, η Β1.2.5 graze
βοτανική, η Β1.1.4 botanic
βουίζω Β1.2.6 I buzz
βουλιμία, η Β1.2.8 bulimia
βουλιμικός-ή-ό Β1.1.1 bulimic
βουλκανιζατέρ, το Β1.1.3 tire repairer
βουτάω μέσα σ’ όλα Β1.1.1 I try everything
βουτηγμένος στα χρέη Β1.2.7 immersed in debt
βουτιά, η Β1.1.4 dive
βράσιμο, το Β1.2.6 boiling
βραστήρας, ο Β1.1.2 boiler
βρέξιμο, το Β1.2.6 soaking
βρέφος, το Β1.2.6 infant
βρέχει καρεκλοπόδαρα Β1.1.4 it rains cats and dogs
βροχερός-ή-ό Β1.1.4 rainy
βρόχινος-η-ο Β1.1.4 rainwater
βροχόπτωση, η Β1.1.4 rainfall, precipitation
βυζαντινολόγος, ο/η Β1.2.6 Byzantinologist
βυσσινής-ιά-ί Β1.1.1 cherry red
βυσσινί, το Β1.1.1 burgundy colour
βωβός-ή-ό Β1.2.6 silent
  βωβός κινηματογράφος, ο Β1.2.6 silent movies

Γ 
γαζί, το Β1.2.6 stitch
γάζωμα, το Β1.2.6 stitching
γαζωμένος-η-ο Β1.2.6 stitched
γαζώνω Β1.2.6 I stitch
γαλανομάτης-α-ικο Β1.1.1 blue eyed
γαλατιέρα, η Β1.1.2 milk pot
γαλότσα, η Β1.2.6 wellington boots
γαρίδες σαγανάκι, οι Β1.2.5 shrimps saganaki
γαριφαλάκι, το Β1.2.6 clover
γάστρα, η Β1.1.2 casserole
γαστρονομία, η Β1.2.5 gastronomy
γαύρος μαρινάτος, ο Β1.2.5 marinated gavros
ΓΓΠΠ, η (Γενική Γραμματεία  General Secretariat of Civil
  Πολιτικής Προστασίας) Β1.1.4 Protection
γεγονός, το Β1.1.1 event
γειτονικός-ή-ό Β1.2.7 neighbouring
γεμάτος-η-ο Β1.1.1 chubby
γενέτειρα, η Β1.1.3 birthplace
γενετική, η Β1.2.7 genetics
γενιά, η Β1.1.3 generation
γενναιοδωρία, η Β1.1.1 graciousness
γενναιόδωρος-η-ο Β1.1.1 generous
γεράνι, το Β1.Π1 geranium
γερανός, ο Β1.1.3 tow track
γερός-ή-ό Β1.2.6 strong
  γερά νεύρα, τα Β1.2.6 (you need) guts
γευματίζω Β1.2.5 I lunch
γεύομαι Β1.2.5 I taste
γευσιγνωσία, η Β1.2.5 food testing

γευσιγνώστης, ο Β1.2.5
  γευσιγνώστρια, η Β1.2.5 food connoisseur
γευστικά Β1.2.8 tastefully
γευστικός-ή-ό Β1.2.5 tasty
γέφυρα, η Β1.2.8 dental bridge
  έβαλα μία γέφυρα Β1.2.8 I had a dental bridge
γεωλογικός-ή-ό Β1.1.3 geological
γεωργός, ο Β1.1.4 farmer
για να μη σου πω Β1.1.2 I should tell you that…
για να πω την καθαρή μου  
  αλήθεια Β1.2.8 to tell you the truth
για προσωπική μου υπόθεση Β1.2.6 for a personal issue
για τα καλά Β1.1.4 for good
για την ώρα Β1.2.8 for the time being
γιακάς, ο Β1.2.6 collar
γιαλαντζί ντολμαδάκι, το Β1.2.8 small vine leaves stuffed with rice
γιαλαντζί ντολμάς, ο Β1.2.8 vine leaves stuffed with rice
γιαλός, ο Β1.2.8 beach, coast
γιασεμί, το Β1.1.2 jasmine
γιατρειά, η Β1.2.8 cure, healing
γιατρεύομαι Β1.2.8 I am cured
γιατρεύω Β1.2.8 I cure
γιατρικό, το Β1.2.8 medicine
γίγαντας, ο Β1.1.4 giant
γίνεται χαμός Β1.2.8 it is too crowded
γίνομαι χαλί να με πατήσεις Β1.1.3 I do anything you want
γιορτινός-ή-ό Β1.1.2 festive
γιρλάντα, η Β1.2.6 garland
γκαρνταρόμπα, η Β1.1.2 wardrobe
γκολφ, το Β1.1.3 golf
γκουγκλάρω Β1.2.8 I google
γκρεμίζομαι Β1.1.2 I am torn down
γκρεμίζω Β1.1.2 I tear down
γκρεμός, ο Β1.Π1.4 cliff
γκρίνια, η Β1.1.1 grumbling, whining
γκρινιάζω Β1.1.1 I grumble, I nag
γκρινιάρης-α-ικο Β1.1.1 grouch
γλαφυρός-η-ο Β1.2.8 colourful, graphic
γλεντάω Β1.2.5 I have fun, I party
γλεντζές, ο Β1.2.5 feast lover
γλυκαίνω Β1.1.4 I become milder
γλυκάνισο, το Β1.1.3 anise
γλυκατζού, η Β1.2.8 sweet tooth
γλυκό-μωσαϊκό, το Β1.1.2 marble cake
γλυκούλης-α-ικο Β1.1.1 sweetie
γλωσσολογία, η Β1.1.1 linguistics
γοβάκι, το Β1.1.2 little pump
γοητεία, η Β1.Π1 charm
γοητευτικός-ή-ό Β1.1.1 charming
γονατισμένος-η-ο Β1.2.8 kneeled
γονατιστός-ή-ό Β1.1.2 kneeling
γοργόνα, η Β1.1.3 mermaid
γουναρικό, το Β1.Π1.5 fur
γουνοποιός, ο/η fur maker
γουρουνόπουλο, το Β1.2.8 piglet
γοφός, ο Β1.2.6 γοφός, ο
γραμμένος-η-ο Β1.2.6 contoured
γρανίτα, η Β1.2.5 sorbet
γρανίτης, ο Β1.1.2 granite
γραπτό, το Β1.1.1 written test
γρασίδι, το Β1.1.3 grass
γραφείο απολεσθέντων, το Β1.1.3 lost and found
γράφομαι Β1.1.1 I register
γραφτά, τα Β1.2.5 writings
γρίφος, ο Β1.2.7 puzzle, riddle
γρουσούζης-α-ικο Β1.2.8 jinx
γρουσουζιά, η Β1.2.8 bad luck, jinx
γρύλος, ο Β1.1.3 jack
γυαλίζομαι Β1.1.2 I am shined
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γυμνάζω (-ομαι) Β1.2.5 I exercise
γυμνός-ή-ό Β1.1.4 naked
γυναικόπαιδα, τα Β1.2.5 women and children
γύρος, ο Β1.2.8 doner
γωνιακός-ή-ό Β1.1.2 corner 

Δ 
δαγκωμένος-η-ο Β1.2.6 bitten
δαγκώνω (-ομαι) Β1.2.8 I bite
δάνειο, το Β1.2.7 loan
δαντέλα, η Β1.2.6 lace
δαντελωτός-ή-ό Β1.1.3 frilly, zig zagged 
δάπεδο, το Β1.1.2 floor
δασάκι, το Β1.1.2 park
δασικός-ή-ό Β1.1.4 forest
δαχτυλήθρα, η Β1.2.6 thimble
δε Β1.2.6 indeed
δε βλέπω την ώρα Β1.2.5 I can’t wait
δε λέω Β1.2.8 I agree
δε μου λες… Β1.1.1 I never stay still
δε μου 'ρχεται Β1.1.3 I can’t recall
δε στέκομαι λεπτό Β1.1.1 I am involved in everything
δείκτης, ο Β1.2.5 factor
  δείκτης προστασίας, ο Β1.2.5 protection factor
δείκτης, ο Β1.2.7 indicator
δειλός-ή-ό Β1.1.1 coward
δεκαετία, η Β1.1.4 decade
δεκαήμερο, το Β1.1.4 ten days
δεκαήμερος-η-ο Β1.1.3 ten-day
δεκανίκι, το Β1.2.8 crutch
δεκαπενθήμερο, το Β1.1.3 fortnight
δεκαπενθήμερος-η-ο Β1.1.3 fortnight
δεκτός-ή-ό Β1.1.1 accepted
δεν έχω λόγια να σας  I don’t know how to 
  ευχαριστήσω Β1.1.3 thank you
δεν κλείνω μάτι (δεν κοιμάμαι) Β1.1.4 I can’t sleep
δεν πάει άλλο Β1.2.8 I can’t take it anymore
δεν πέφτει σταγόνα βροχής Β1.1.4 there is not even a drop of rain
δεν τα πάω καλά Β1.1.1 I am not in good terms with someone
δεν το βάζω κάτω Β1.2.6 I don’t give up
δεν το συζητώ Β1.1.2 I do not even discuss it
δεν τρώγεται Β1.2.8 something is inedible
δεν υπάρχει (=είναι καταπληκτικό) Β1.1.3 it’s unreal (fantastic)
δενδρόσπιτο, το Β1.1.2 treehouse
δενδροφυτεύομαι Β1.1.4 I am afforested
δενδροφύτευση, η Β1.1.4 tree planting
δενδροφυτεύω Β1.1.4 I afforest
δένομαι Β1.1.2 I get attached
δεξιότητα, η Β1.2.7 skill, aptitude
δερματικός-ή-ό Β1.2.5 skin related
δεσμός, ο Β1.1.3 relation
δεσμός, ο Β1.2.5 link, connection
δεσπόζω Β1.1.3 I dominate
δετός-ή-ό Β1.2.6 strap-on
δηλητηριάζω (-ομαι) Β1.2.6 I poison
δηλητηριασμένος-η-ο Β1.2.6 poisoned
δηλητήριο, το Β1.1.4 poison
δημιούργημα, το Β1.Π1.2 creation
δημιουργία, η Β1.1.1 creation
δημιουργική γραφή, η Β1.2.5 creative writing 
δημιουργικότητα, η Β1.1.1 creativity
δημιουργός, ο/η Β1.1.2 creator
δημότης, ο/η Β1.2.5 citizen
δημοφιλής-ές Β1.2.7 popular
διά θαλάσσης Β1.1.3 maritime transport
διαβίωση, η Β1.2.8 living
διαγώνισμα, το Β1.2.8 test
διαδίδομαι Β1.1.4 I am spread
διαδίδω Β1.1.4 I spread

διαδικασία, η Β1.1.2 procedure
διαδικτυακός-ή-ό Β1.1.3 internet
  διαδικτυακή τηλεόραση, η Β1.1.3 internet TV
διαδραστικός-ή-ό Β1.2.7 interactive
διάθεση, η Β1.1.1 disposal
  είμαι στη διάθεσή σας Β1.1.1 I am at your disposal
διαθέτω Β1.1.3 I provide
διαιτολόγιο, το Β1.2.8 meal plan, diet
διακεκριμένος-η-ο Β1.1.3 business (class)
διακίνηση, η Β1.1.3 trafficking
διακινούμαι Β1.1.3 I am trafficked
διακινώ Β1.1.3 I traffic
διακοπή, η Β1.2.8 break
διακόπτομαι Β1.1.4 I am interrupted
διακοσμητικός-ή-ό Β1.1.2 decorative
διακρίνω Β1.Π1.2 I distinguish
διακριτικά Β1.2.5 discretely
διακριτικότητα, η Β1.1.1 discreetness
διαλαλώ Β1.2.5 I tout
διαμάντι, το Β1.Π1.3 diamond
διαμαντόπετρα, η Β1.Π1.3 diamond stone
διαμαρτυρία, η Β1.2.6 protest
διαμαρτύρομαι Β1.2.7 I protest
διαμορφώνω Β1.Π1.1 I shape
διαμόρφωση, η Β1.1.2 set up
διαμπερής-ής-ές Β1.1.2 through and through 
διανοούμενος, ο Β1.1.2 intellectual
  διανοούμενη, η Β1.1.2 intellectual
διανυκτερεύω Β1.2.8 I stay overnight
διαπιστώνομαι Β1.1.4 I am ascertained
διαπιστώνω Β1.1.4 I ascertain
διαρρύθμιση, η Β1.1.2 lay out
διάσειση, η Β1.2.8 concussion
διασκεδαστικός-ή-ό Β1.2.5 entertaining
διασκευή, η Β1.2.5 adaptation
διάσκεψη κορυφής, η Β1.1.4 summit conference
διάσπαση προσοχής Β1.2.7 divided attention
διάσπαση, η Β1.2.7 division
διασώζομαι Β1.1.4 I am rescued
διασώζω Β1.1.4 I rescue
διάσωση, η Β1.1.4 rescue
διαταγή, η Β1.2.6 order
διατήρηση, η Β1.1.4 preservation
διατηρητέο, το Β1.1.2 historic building
διατηρούμαι Β1.1.4 I am maintained
διατηρώ (-ούμαι) Β1.1.3 I preserve
διατίθεμαι Β1.1.3 I am provided
διατριβή, η Β1.2.7 thesis
διατροφικός-ή-ό Β1.2.8 nutritional
διαφέρω Β1.1.1 I differ
διαφεύγω Β1.2.5 I run away, I flee
διαφορετικά Β1.1.1 differently
διαφυγή, η Β1.2.5 running away, fleeing
διαχειρίζομαι Β1.2.5 I manage
διαχείριση, η Β1.1.4 management
διαχρονικός-ή-ό Β1.1.2 timeless
διεκδίκηση, η Β1.2.7 claim
διεκδικώ Β1.2.7 I claim, I assert
διεργασία, η Β1.2.8 process
διερωτώμαι Β1.2.8 I wonder
διευθύνομαι Β1.1.2 I am managed 
διευθύνω Β1.1.2 I manage 
διευθύνων-ουσα-ον Β1.1.2 managing
  διευθύνων σύμβουλος, ο Β1.1.2 managing director
διευκρίνιση, η Β1.2.8 clarification
διήγηση, η Β1.1.3 narration, story telling
διήμερος-η-ο Β1.1.3 two-day
δίκαια Β1.1.4 fairly
δικαιολογία, η Β1.1.1 excuse
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δικαιολογώ Β1.1.1 I justify
δικαιοσύνη, η Β1.1.1 justice
δικαιούμαι Β1.2.6 I am entitled
δίκταμο, το Β1.1.4 dittany
δικτύωση, η Β1.2.7 network
  κοινωνική δικτύωση, η Β1.2.7 social network
δίλημμα, το Β1.2.7 dilemma
δίνομαι Β1.1.3 I am given
  μου δίνεται η ευκαιρία Β1.1.3 I am given the opportunity
δίνω τον καλύτερό μου εαυτό Β1.2.7 I do my best
δίοδος, η Β1.1.3 passage
διοργανώνομαι Β1.1.4 I am organised
διοργανώνω Β1.1.4 I organise
διορίζω (-ομαι) Β1.2.7 I appoint
διορισμός, ο Β1.2.7 appointment (to a position)
διπλασιάζω Β1.2.7 I double
διπλωτός-ή-ό Β1.1.2 tilt
   διπλωτό τραπεζάκι, το Β1.1.2 tilt table
δίσκος βινυλίου, ο Β1.2.5 vinyl album
δίσκος, ο (μουσικής) Β1.2.5 music album
δισταγμός, ο Β1.2.6 hesitation
διστάζω Β1.2.6 I hesitate
δίχρωμος-η-ο Β1.2.6 dichromatic, two-coloured
δίχτυ, το Β1.1.4 net
διώρυγα, η Β1.1.3 canal
δολοφόνος, ο/η Β1.2.7 murderer
δομικός-ή-ό Β1.1.2 structural, construction
   δομικά υλικά, τα Β1.1.2 construction material
δόξα σοι ο Θεός Β1.2.8 thank God
δορυφορικός-ή-ό Β1.1.3 satellite
   δορυφορική τηλεόραση, η Β1.1.3 satellite TV
δορυφόρος, ο Β1.1.4 satellite
δοσολογία, η Β1.2.8 dosage
δουλεμένος-η-ο Β1.2.6 crafted
δράκος, ο Β1.2.6 dragon
δραματοποιημένος-η-ο Β1.2.5 dramatised
δράση, η Β1.1.4 action
δραστήριος-α-ο Β1.1.1 active
δριμύς-εία-ύ Β1.1.4 severe
   δριμύ ψύχος, το Β1.1.4 severe cold
δρομολογώ Β1.1.3 I route something
   δρομολογούμαι Β1.1.3 I route something
δροσίζομαι Β1.1.2 I cool myself
δροσίζω Β1.1.2 I cool
δροσιστικό, το Β1.2.5 cool
δρω Β1.2.8 I act
δρώμενο, το Β1.1.3 action
δυναμώνω Β1.2.8 I enforce
δυσαρεστημένος-η-ο Β1.1.1 displeased
δυσάρεστος-η-ο Β1.1.1 unpleasant
δυσεύρετος-η-ο Β1.1.3 hard to find
δυσκολεύομαι Β1.1.4 I have difficulty
δυσκολεύω Β1.1.4 I make difficult
δυσκολία, η Β1.1.1 difficulty
δυσλειτουργία, η Β1.2.8 malfunction
δυστυχία, η Β1.1.1 sorrow
δύτης, ο Β1.2.6 diver
   δύτρια, η Β1.2.6 diver
δωδεκάδα, η Β1.1.2 dozen
δώμα, το Β1.1.2 attic
δωρεά, η Β1.1.4 gift
δωρίζω Β1.2.8 I offer
δωροεπιταγή, η Β1.1.2 gift check

Ε 
εαυτός, ο Β1.1.1 self
εγκαινιάζω Β1.2.5 I inaugurate
εγκαταλείπομαι Β1.1.4 I am abandoned
εγκαταλείπω Β1.1.4 I abandon

έγκαυμα, το Β1.2.5 sun burn
εγκέφαλος, ο Β1.2.8 brain
έγνοια, η Β1.2.5 worry, concern
εγωισμός, ο Β1.1.1 ego
εγωιστής-στρια Β1.1.1 self-centered
έδρα, η Β1.1.3 headquarters
εδώ και τώρα Β1.2.5 here and now
εθελοντής, ο Β1.1.1 volunteer (masc.)
εθελοντικός-ή-ό Β1.1.1 voluntary
εθελοντισμός, ο Β1.1.1 volunteerism
εθελόντρια, η Β1.1.1 volunteer (fem.)
εθνογραφία, η Β1.2.5 ethnography
ειδικά Β1.1.4 especially
εικονοστάσι, το Β1.Π1.3 icon holder
ειλικρινά Β1.1.1 really, honestly
ειλικρίνεια, η Β1.1.1 honesty
ειλικρινής-ής-ές Β1.1.1 honest
είμαι κούκλα Β1.1.1 I am a doll
είμαι μέσα σ’ όλα Β1.1.1 someone/something is different/special
είμαι όλο αυτιά Β1.1.2 I am all ears
είμαι πάντα στην τρίχα Β1.1.1 I am always smart / well dressed
είμαι πετσί και κόκαλο Β1.1.1 I am skinny
είμαι στο πόδι Β1.2.5 I am on the go
είμαι χαμηλών τόνων Β1.1.1 I am modest
είναι άλλο πράγμα Β1.1.1 a thousand things
είναι για κλάματα Β1.2.7 something is pitiful / someone is pathetic
είναι για τα πανηγύρια Β1.2.5 he/she lacks seriousness
είναι να μην κάνω την αρχή Β1.1.2 I am unstoppable
είναι το κάτι άλλο Β1.1.2 it is something else
εισαγωγέας, ο/η Β1.2.7 importer
εισαγωγή, η (σε νοσοκομείο) Β1.2.8 admission (in a hospital)
εισαγωγή, η Β1.1.3 import
εισαγωγικός-ή-ό Β1.2.7 importing
   εισαγωγικό εμπόριο, το Β1.2.7 imports (trade)
είσαι καλά; Β1.2.6 are you out of your mind?
εισπράττομαι Β1.1.2 It is received / collected
εισπράττω Β1.1.2 I receive, I collect
εκατό χιλιάδες πράγματα Β1.1.1 I have dealings with someone
εκδηλώνομαι Β1.1.4 I am expressed
εκδηλώνω Β1.1.4 I express
εκδορά, η Β1.2.8 scrape
εκδοτήριο, το Β1.1.3 ticket office
έκθεμα, το Β1.2.7 showpiece, exhibit
εκκίνηση, η Β1.1.3 start, launch
εκκλησιαστικός-ή-ό Β1.2.7 ecclesiastical
   εκκλησιαστικό όργανο, το Β1.2.7 (ecclesiastical) organ
εκκρεμότητα, η Β1.1.3 pending matter, loose end
εκλέγω (-ομαι) Β1.2.7 I elect
εκλογή, η Β1.2.7 election
   εκλογές, οι Β1.2.7 elections
εκμάθηση, η Β1.2.7 learning
εκνευρίζω Β1.1.1 I annoy / rile somebody
εκνευρίζομαι Β1.1.1 I am annoyed
εκνευρισμένος-η-ο Β1.1.1 annoyed
εκπαιδευόμενος-η-ο Β1.2.7 trainee
εκπαιδευτήριο, το Β1.2.7 educational organization
εκπαιδευτής, ο Β1.2.7 trainer, instructor
   εκπαιδεύτρια, η Β1.2.7 trainer, instructor
εκπαιδευτικός, ο/η Β1.2.7 educator
εκπαιδεύω (-ομαι) Β1.2.7 I educate
εκπληκτικός-ή-ό Β1.1.3 amazing
εκπρόθεσμος-η-ο Β1.2.6 overdue
εκπροσώπηση, η Β1.1.2 representation
εκπρόσωπος, ο/η Β1.1.2 representaive, agent
εκπροσωπούμαι Β1.1.2 I am represented
εκπροσωπώ Β1.1.2 I represent
έκρηξη, η Β1.1.4 explosion
εκσυγχρονίζομαι Β1.2.8 I am modernized
έκτακτος-η-ο Β1.1.3 emergency
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  είδη έκτακτης ανάγκης Β1.1.3 emergency supplies
έκταση, η Β1.1.3 size
   σε έκταση Β1.1.3 in size
εκτείνω (-ομαι) Β1.2.7 I extend
εκτελούμαι Β1.1.3 I am carried out
   εκτελώ δρομολόγια Β1.1.3 I carry out a line
εκτελώ Β1.1.3 I carry out
εκτίμηση, η Β1.2.8 respect
εκτιμώ Β1.2.8 I estimate
   εκτιμώμαι Β1.2.8 I estimate
εκτονώνω (-ομαι) Β1.2.8 I release, I decompress
εκτός αυτού Β1.2.7 other than that
εκτροφή, η Β1.2.8 breeding
εκτυπωμένος-η-ο Β1.1.3 printed out
εκτύπωση, η Β1.1.3 printing out
εκτυφλωτικός-η-ο Β1.Π1.3 blinding
εκφράζομαι Β1.2.5 I am expressed
έκφραση, η Β1.2.6 expression
έλα τώρα και συ Β1.1.3 come on you too
ελαιοτριβείο, το Β1.2.5 olive oil mill
ελαιώνας, ο Β1.2.5 olive grove
ελαστικό, το Β1.1.3 tire
ελαστικός-ή-ό Β1.2.7 flexible
   ελαστικό ωράριο, το Β1.2.7 flexible hours
   σταθερό ωράριο, το Β1.2.7 fixed hours
ελάττωμα, το Β1.1.1 default
ελαφρύς-ιά-ύ Β1.2.8 light
ελάχιστος-η-ο Β1.1.4 minimum
ελέγχομαι Β1.1.2 I am checked
ελέγχω Β1.1.2 I check
ελεύθερα Β1.1.1 freely
ελικοδρόμιο, το Β1.1.3 heliport
ελληνικότητα, η Β1.Π1.1 Greekness, Hellenicity
ελπιδοφόρος-α-ο Β1.2.7 hopeful, promising
εμβαδόν, το Β1.1.2 square footage
εμένα μου λες; Β1.2.6 tell me about it
εμπειρία, η Β1.2.5 experience
εμπιστεύομαι Β1.2.6 I trust
εμπλουτίζω (-ομαι) Β1.2.8 I enrich
εμπνέομαι Β1.1.2 I am inspired
έμπνευση, η Β1.1.3 inspiration
εμπνευσμένος-η-ο Β1.2.7 inspired
εμπνέω Β1.1.2 I inspire
εμποδίζω Β1.1.1 I prevent
εμπόδιο, το Β1.1.3 obstacle
εμπόρευμα, το Β1.1.3 merchandise
εμπορία, η Β1.2.6 trade
εμπόριο, το Β1.2.7 trade 
έμπρακτα Β1.2.6 in actual terms
εμπρησμός, ο Β1.1.4 arson
εμφανίσιμος-η-ο Β1.1.1 good looking
έμφαση, η Β1.2.7 emphasis
έμφραγμα, το Β1.2.8 heart attack
έμφυτος-η-ο Β1.Π1.4 innate
εν αγνοία μου Β1.1.3 unbeknown to me
εν όψει Β1.2.7 in view of
ένα έχω να σου πω Β1.1.2 I will tell you one thing
ένα χαμόγελο ως τ’ αυτιά Β1.2.5 a great smile
εναέριος-α-ο Β1.2.7 in the air
εναλλαγή, η Β1.1.4 alternation
έναντι Β1.2.8 compared to
ένας Θεός το ξέρει Β1.2.6 God knows
έναστρος-η-ο Β1.2.5 starry
ενδιάμεσα Β1.2.8 in between
ενδιαφέρων-ουσα-ον Β1.1.1 interesting
ενδοκρινολογικός-ή-ό Β1.2.8 endocrinological
ένδυμα, το Β1.2.5 garment
ένδυση, η Β1.2.6 clothing
ενεργειακά Β1.2.7 energy wise

ενημερωμένος-η-ο Β1.1.1 informed
ενημερώνομαι Β1.1.1 I get informed
ενημερωτικός-η-ο Β1.1.4 informative
ενθουσιασμένος-η-ο Β1.2.8 thrilled
ενθουσιασμός, ο Β1.1.2 enthusiasm, excitement
ενθουσιώδης-ες Β1.1.1 enthusiastic, keen
ενιαίος-α-ο Β1.1.2 common
  ενιαία σαλοτραπεζαρία, η Β1.1.2 common living dining room
ενισχύομαι Β1.1.4 I am intensified
ενίσχυση, η Β1.2.7 reinforcement
ενισχύω (-ομαι) Β1.2.6 I reinforce
ενισχύω Β1.1.4 I intensify
εννοείται Β1.1.1 it goes without saying
έννοια σου Β1.1.3 don’t you worry…
ενοικιάζεται Β1.1.2 for rent
ενοικιαζόμενος-η-ο Β1.1.2 for rent
ενοικίαση, η Β1.1.2 renting
ενοικιαστήριο, το Β1.1.2 rental announcement
ενοικιαστής, ο Β1.1.2 tenant
  ενοικιάστρια, η Β1.1.2 tenant
ενοίκιο, το Β1.1.2 rent
ένοικος, ο/η Β1.1.2 tenant
ένταξη, η Β1.2.8 integration, inclusion
ένταση, η Β1.2.5 tension, intensity
ένταση, η Β1.2.5 loudness
εντατικά Β1.1.3 intensively
εντατική, η Β1.2.7 intensive care
εντείνω (-ομαι) Β1.2.7 I intensify
εντοιχισμένος-ή-ό Β1.1.2 fitted
  εντοιχισμένα ηλεκτρικά  fitted electric appliances
  είδη, τα Β1.1.2 (kitchen)
εντομοκτόνο, το Β1.1.4 insecticide
έντονα Β1.2.6 boldly
έντονος-η-ο Β1.1.3 vibrant 
εντοπίζομαι Β1.1.4 I am located
εντοπίζω Β1.1.4 I locate
εντοπισμός, ο Β1.1.4 tracking
ενυδατικός-ή-ό Β1.1.4 emollient
  ενυδατική κρέμα, η Β1.1.4 emollient creme
ενυδάτωση, η Β1.2.5 moisturizing, hydration
ενώ (αντιθ.) Β1.1.3 while (showing antithesis)
εξ αιτίας & εξαιτίας Β1.1.3 because of
εξ' αποστάσεως (εκπαίδευση) Β1.2.7 long distance (education)
εξαγωγή, η Β1.2.7  export
  εξαγωγές, οι Β1.2.7 exports
εξαγωγή, η Β1.2.8 extraction
  έβγαλα το δόντι μου  I had a tooth extraction because
  γιατί χάλασε Β1.2.8 my tooth was damaged by decay
έκανα εξαγωγή Β1.2.8 I had an extraction
εξαγωγικό εμπόριο, το Β1.2.7 exports (trade)
εξαγωγικός-ή-ό Β1.Π1.5 exporting
εξαήμερος-η-ο Β1.1.3 six-day
εξάλλου Β1.1.1 besides
εξαμηνιαίος-α-ο Β1.1.3 six-month
εξασθενώ Β1.1.4 I weaken
εξασκώ (ένα επάγγελμα) Β1.2.7 I practice (a profession)
εξασφαλίζομαι Β1.1.2 I am ensured
εξασφαλίζω Β1.1.2 I ensure
εξάτμιση, η Β1.1.4 exhaust (pipe)
εξαφανίζομαι Β1.1.2 I am disappeared
εξαφανίζω Β1.1.2 I disappear
εξειδικευμένος-η-ο Β1.2.6 specialised
εξειδικεύομαι Β1.2.7 I specialize
εξέλιξη, η Β1.2.6 evolution, progress
εξελίσσομαι Β1.2.5 I am developed
εξελίσσω Β1.2.5 I develop
εξερεύνηση, η Β1.1.4 exploration
εξεταστικά Β1.1.1 thoroughly
εξής, το Β1.2.7 the following
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εξίσωση, η Β1.2.7 equation
εξοικονόμηση, η Β1.1.2 saving
  εξοικονόμηση ενέργειας, η Β1.1.2 energy saving
εξοικονομώ (-ούμαι) Β1.1.3 I save
εξομολογούμαι Β1.1.2 I confess
εξοπλίζομαι Β1.1.2 I am equipped
εξοπλίζω Β1.1.2 I equip, I accessorize
εξοπλισμένος-η-ο Β1.1.4 equipped
εξοπλισμός, ο Β1.1.3 equipment
εξόφληση, η Β1.1.2 full payment
εξυπηρετικός-ή-ό Β1.1.1 helpful
εξυπηρετούμαι Β1.1.2 I am served
εξυπνάδα, η Β1.1.1 cleverness
έξω καρδιά Β1.1.1 outgoing
έξωμος-η-ο Β1.2.6 off-the-shoulder
εξώπλατος-η-ο Β1.2.6 backless
εξωστρεφής-ές Β1.1.1 extrovert
επαγγέλλομαι Β1.2.7 my profession is
τι επαγγέλλεσθε; Β1.2.7 what is your profession?
επαγγελματικά Β1.2.6 professionally
επαγγελματική στέγη, η Β1.1.2 business address
επαγγελματισμός, ο Β1.2.7 professionalism
επαληθεύομαι Β1.1.3 I was shown to be true
επαληθεύω Β1.1.3 I show to be true
επαναλαμβάνω (-ομαι) Β1.2.5 I repeat
επαναληπτικός-ή-ό Β1.2.8 repetitive
επανασύνδεση, η Β1.2.7 reconnection
επαναφορτιζόμενος-η-ο Β1.1.4 rechargeable
επανδρωμένος-η-ο Β1.2.7 manned
  μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το Β1.2.7 unmanned aircraft
επανέκδοση, η Β1.2.5 recent release, re-edition
επανέρχομαι Β1.1.4 I return, I come back
επανωφόρι, το Β1.1.1 overcoat
επαρχία, η Β1.1.1 country
επαφή, η Β1.1.1 contact
επέκταση, η Β1.2.7 expansion
επεκτείνω (-ομαι) Β1.2.7 I extend
επέμβαση, η Β1.2.8 operation, surgery
επενδύομαι Β1.2.6 I am invested
επένδυση (μουσική), η Β1.2.5 soundtrack
επένδυση, η Β1.Π1.5 covering
επενδυτής, ο Β1.2.6 investor
  επενδύτρια, η Β1.2.6 investor
επενδύω Β1.2.6 I invest
επηρεάζομαι Β1.1.3 I am influenced
επηρεάζω Β1.1.3 I influence
επί τόπου Β1.2.5 on the spot
έπιασαν να λένε Β1.1.2 they started saying
επιβάλλομαι Β1.1.4 I impose myself
επιβάλλω Β1.1.4 I impose
επιβάρυνση, η Β1.2.8 charge
επιβεβαίωση, η Β1.1.3 confirmation
επιβιβάζομαι Β1.1.3 I board, I get on
επιβιβάζω Β1.1.3 I board
επιβίβαση, η Β1.1.3 boarding
επιβίωση, η Β1.1.4 survival
επιβλέπω Β1.2.5 I supervise
επιβλέπων-ουσα-ον Β1.2.5 the supervisor
επίβλεψη, η Β1.2.5 the supervision
επιβλητικός-ή-ό Β1.1.2 imposing
επιγραφή, η Β1.2.6 shop sign
επιδεινώνομαι Β1.1.4 I am deteriorated
επιδεινώνω Β1.1.4 I deteriorate, I worsen
επιδερμίδα, η Β1.2.6 skin
επιδιορθώνω Β1.2.6 I repair, mend
επιδιόρθωση, η Β1.2.6 repair
επίδοση, η Β1.1.1 performance
επίδραση, η Β1.2.8 influence
επιδρομή, η Β1.Π1.3 raid, invasion

επιδρώ Β1.2.8 I act, I affect
επιθετικός-ή-ό Β1.1.1 aggressive
επιθετικότητα, η Β1.1.1 aggression
επιθεώρηση, η Β1.2.7 inspectorate
  επιθεώρηση εργασίας, η Β1.2.7 labour inspectorate
επιθεωρητής εργασίας, ο Β1.2.7 labour inspector
  επιθεωρήτρια εργασίας, η Β1.2.7 labour inspector
επιθεωρητής, ο Β1.1.2 inspector
επικεντρώνομαι Β1.2.7 I focus
επικοινωνιακός-ή-ό Β1.1.2 communicative
επίκουρος-η (καθηγητής) Β1.2.7 assistant (professor)
επικρατώ Β1.1.4 I prevail
επιλαχών-ούσα-όν Β1.2.7 runner up
επιλεγμένος-η-ο Β1.1.3 selected
επιμέλεια, η Β1.1.1 diligence
επιμένω Β1.1.1 I insist
επιμονή, η Β1.1.1 persistence
επίπεδα Β1.2.6 flatly
επιπλέον Β1.Π1.5 in addition
επιπλοποιός, ο Β1.2.7 furniture maker
επιπόλαιος-η-ο Β1.1.1 superficial, irresponsible
επίπτωση, η Β1.1.4 consequence
επισημαίνω Β1.2.6 I pinpoint
επισημότητα, η Β1.2.8 formality
επισκευάζομαι Β1.1.2 I am repaired
επισκευάζω Β1.1.2 I repair
επισκευασμένος-η-ο Β1.1.2 repaired
επισκευή, η Β1.1.2 reparation
επιστήμονας, ο Β1.1.4 scientist
επιστολή, η Β1.1.1 letter
  συστατική επιστολή, η Β1.1.1 recommendation letter
επιστρέφομαι Β1.2.6 I am returned
επιτραπέζιο φωτιστικό, το Β1.1.2 table lamp
επιτροπή, η Β1.2.7 committee
επιτυχής-ές Β1.2.7 successful
επιχείρημα, το Β1.2.8 argument
επιχειρώ Β1.2.7 I attempt to do
επίχρυσος-η-ο Β1.2.6 gold plated
εποχιακός-ή-ό Β1.2.5 seasonal
επωνυμία, η Β1.2.7 trade name
ερασιτέχνης, ο/η Β1.2.7 amateur
ερασιτεχνικά Β1.2.7 in an amateur way
εργαλείο, το Β1.1.2 tool
εργασιακός-ή-ό Β1.2.7 labour related
εργατικότητα, η Β1.1.1 industriousness, work ethic
ερέθισμα, το Β1.2.7 stimulus
ερειπωμένος-η-ο Β1.2.7 derelict, ruined
ερευνητής, ο Β1.2.7 researcher
  ερευνήτρια, η Β1.2.7 researcher
ερευνητικός-ή-ό Β1.2.5 research
έρημος, η Β1.1.4 desert
ερμηνεία, η Β1.2.5 performed by
ερυθρός-ή-ό Β1.2.6 red
ερώτημα, το Β1.2.8 query
ερωτηματολόγιο, το Β1.2.8 questionnaire
εσάρπα, η Β1.2.6 shawl
εσπερινός, ο Β1.2.5 vesper
εσωστρεφής-ές Β1.1.1 introvert
ετεροθαλής-ής--ές Β1.1.2 half-blooded
ετήσιος-α-ο Β1.2.7 annual
ετικέτα, η Β1.2.5 label
ετοιμότητα, η Β1.1.4 readiness
έτσι κι αλλιώς Β1.1.2 in any event
έτσι μου ’ρχεται Β1.1.2 I am about to
ευαισθησία, η Β1.1.1 sensitivity
ευαισθητοποιημένος-η-ο Β1.1.4 aware
ευαισθητοποίηση, η Β1.1.4 awareness
ευαισθητοποιούμαι Β1.1.4 I am aware
ευαισθητοποιώ Β1.1.4 I raise awareness
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ευαίσθητος-η-ο Β1.1.1 sensitive
ευγένεια, η Β1.1.1 politeness
ευγενής-ής-ές Β1.1.1 polite
ευέλικτος-η-ο Β1.2.7 flexible
ευεξία, η Β1.2.8 well being
ευθύνη, η Β1.1.1 responsibility
εύκαιρος-η-ο Β1.2.8 available
ευκατάστατος-η-ο Β1.1.1 well to do
ευκολόπιστος-η-ο Β1.2.6 gullible
ευκολοφόρετος-η-ο Β1.2.6 easy to wear
εύκρατος-η-ο Β1.1.4 temperate, mild weather
ευλάβεια, η Β1.2.8 devotion
ευπαρουσίαστος-η-ο Β1.1.1 good looking
ευρηματικός-ή-ό Β1.2.6 inventive
ευχαριστήριος-α-ο Β1.1.4 thanking
ευχαρίστηση, η Β1.2.5 enjoyment
ευχαριστία, η Β1.1.2 thanking
  ευχαριστίες, οι Β1.1.2 thanks
ευχαριστιέμαι Β1.2.5 I enjoy
εφαρμόζω (-ομαι) Β1.2.8 I fit
εφαρμοστός-ό-ή Β1.2.8 fitted
εφευρίσκω Β1.2.7 I invent
εφηβεία, η Β1.1.2 adolescence
εφιάλτης, ο Β1.2.7 nightmare
εφιαλτικός-ή-ό Β1.1.4 nightmarish
εφόδιο, το Β1.2.7 qualification
εφορευτικός-ή-ό Β1.2.7 electoral
  εφορευτική επιτροπή, η Β1.2.7 electoral commission
έχει να κάνει με (=εξαρτάται από) Β1.1.3 it has to do with (it relates to)
έχει φτάσει στο απροχώρητο Β1.2.6 this is a dead-end
έχω μείνει πίσω Β1.2.5 I am falling behind
έχω μυαλό, ξυράφι Β1.1.1 I am sharp
έχω πάρε-δώσε με κάποιον Β1.1.1 let’s go
έχω το γενικό πρόσταγμα Β1.2.6 I have the general lead, I am in charge
έχω τον τρόπο μου Β1.1.2 I have my ways
έχω τύχη βουνό Β1.1.2 I am very lucky

Ζ 
ζάρα, η Β1.2.6 crease
ζαρντινιέρα, η Β1.1.2 flower box
ζαχαριέρα, η Β1.1.2 sugar jar
ζεϊμπέκικος, ο Β1.2.5 Zeibekiko (Greek folk dance)
ζελέ, το Β1.1.2 jelly
ζέρσεϊ Β1.2.6 jersey
ζεσταμένος-η-ο Β1.2.8 warm
ζηλεύω Β1.1.1 I am jealous
ζήλια, η Β1.1.1 jealousy
ζηλιάρης-α-ικο Β1.1.1 jealous
ζιβάγκο Β1.2.6 turtle neck
ζούγκλα, η Β1.1.3 jungle
ζουμερός-ή-ό Β1.2.8 juicy
ζυμωτός-ή-ό Β1.2.5 made of dough
ζωδιακός κύκλος, ο Β1.2.8 zodiac signs
ζωδιακός-ή-ό Β1.2.8 zodiac
ζωηράδα, η Β1.1.1 vividness
ζωηρεύω Β1.2.5 I animate
ζωικός-ή-ό Β1.2.8 animal
ζωντανεύω Β1.2.8 I revive
ζωολογία, η Β1.2.8 zoology

Η 
ηθικός-ή-ό Β1.2.7 moral
ήθος, το Β1.1.1 ethics
ηλίαση, η Β1.2.5 sun stroke
ηλιόλουστος-η-ο Β1.1.4 sunny
ηλιοψημένος-η-ο Β1.1.1 tanned
ημερολόγιο, το Β1.2.7 calendar
ημιπολύτιμος-η-ο Β1.2.6 semi-precious
  ημιπολύτιμος λίθος, Β1.2.6 semi-precious stone

ηπειρωτικά, τα Β1.1.4 inland
ηρεμία, η Β1.1.1 calmness
ηρεμώ Β1.1.1 I relax
ηφαίστειο, το Β1.1.4 volcano
ηχορύπανση, η Β1.1.4 noise pollution
ηχώ, η Β1.2.8 echo

Θ
θα σκίσουμε Β1.2.6 we will do great
θα το χαρώ Β1.1.2 I will enjoy it
θαλασσής-ιά-ί Β1.1.1 sea blue
θαλασσί, το Β1.1.1 sea blue colour
θαλασσινός-ή-ό Β1.1.3 sea
θαλάσσιο πάρκο, το Β1.1.4 sea park, aquarium
θαλάσσιος-α-ο Β1.1.4 sea, maritime
θαμώνας, ο Β1.2.5 patron, customer
θάρρος, το Β1.1.1 bravery
θαρρώ Β1.1.2 I think
θαυμάσιος-α-ο Β1.1.3 wonderful 
θαυματουργός-ή-ό Β1.2.5 miraculous
θέλει και ρώ*τημα; Β1.1.3 need you ask!
θέληση, η Β1.1.1 will
θεομηνία, η Β1.1.4 act of God
Θεός σχωρέσ’ την ψυχή του/της  may God rest his/her soul
  (=ας συγχωρέσει ο Θεός…) Β1.2.8 
Θεοτόκος, η Β1.2.5 Virgin Mary
θεραπαινίς, η (αρχαία λέξη) Β1.2.7 servant (ancient word)
θεραπεύομαι Β1.1.4 I am cured
θεραπευτήριο, το Β1.2.8 therapeutic place
θεραπευτής, ο Β1.2.8  healer
   θεραπεύτρια, η Β1.2.8 healer
θεραπευτική αγωγή, η Β1.2.8 therapy, treatment
θεραπευτικός-ή-ό Β1.1.4 therapeutic
θεραπεύω Β1.1.4 I cure
θεράπων-ουσα-ον Β1.2.8 treating
θέρισμα, το Β1.2.5 harvest
θερμαίνομαι Β1.1.2 I heat up
θερμαίνω Β1.1.2 I heat
θερμαντικός-ή-ό Β1.1.2 heating
  θερμαντικό σώμα, το Β1.1.2 radiator
θερμίδα, η Β1.2.8 calorie
θερμός, το Β1.1.2 thermos
θερμός-ή-ό Β1.1.3 warm
Θεσσαλονικιός, ο Β1.2.7 Thessalonikian
  Θεσσαλονικιά, η Β1.2.7 Thessalonikian
θετικές επιστήμες, οι Β1.2.7 sciences
θετικός-ή-ό Β1.1.2 positive
  θετικά σημεία, τα Β1.1.2 positive points
θέτω Β1.2.8 I pose
θεωρητικός-ή-ό Β1.2.7 theoretical
  θεωρητικές επιστήμες, οι Β1.2.7 humanities
θεωρούμαι Β1.1.3 I am considered
θεωρώ Β1.1.2 I believe that, I consider
θήκη, η Β1.2.8  dental crown
  έβαλα μια θήκη Β1.2.8 I had a dental crown installed
θηλυκός-ή-ό Β1.1.4 female
θλιβερός-ή-ό Β1.1.4 sad
θλιμμένος-η-ο Β1.1.1 sad
θρόμβωση, η Β1.2.8 thrombosis
θρυλικός-ή-ό Β1.2.8 legendary
θρύλος, ο Β1.2.5 legend
θυελλώδης-ες Β1.1.4 stormy
θυμός, ο Β1.1.1 anger
θυρεοειδής αδένας, ο Β1.2.8 thyroid gland

Ι 
ιαματικός-ή-ό Β1.1.3 healing, thermal
  ιαματικά λουτρά, τα Β1.1.3 thermal / hot springs
ιγκλού, το Β1.1.2 igloo
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ιδέα δεν έχω Β1.2.6 I have no clue
ιδεολογικά συστήματα, τα Β1.1.1 ideologies
ιδιαιτερότητα, η Β1.1.2 particularity
ιδιοκτησία, η Β1.1.3 property
ιδιότητα, η Β1.1.4 quality, trait
ιδιοφυία, η Β1.2.7 genius
ιδίως Β1.2.5 especially
ιδιώτης, ο/η Β1.1.2 individual
ιδού Β1.2.8 here it is
ιδρύομαι Β1.1.4 I am established
ιδρύω Β1.1.4 I establish
ικανοποίηση, η Β1.2.7 satisfaction
ικανοποιητικός-ή-ό Β1.2.7 satisfactory
ικανοποιούμαι Β1.2.5 I am satisfied
ικανοποιώ Β1.2.5 I satisfy
ικανός-ή-ό Β1.1.1 capable
ικανότητα, η Β1.1.1 ability
ικαριώτικος (χορός), ο Β1.2.5 from Ikaria island (dance)
ίνδαλμα, το Β1.2.7 idol
ινφλουένσερ, ο/η Β1.2.7 influencer
ιππόδρομος, ο Β1.1.3 racetrack
ίσα ίσα Β1.2.7 on the contrary
Ισημερινός, ο Β1.1.4 Equator
ισιώνω Β1.2.6 I straighten
ίσκιος, ο Β1.1.4 shadow
ισορροπημένος-η-ο Β1.2.8 balanced
ισορροπία, η Β1.1.4 balance
ισότιμος-η-ο Β1.2.7 equivalent
ιστορικό, το Β1.2.6 track record
ιστορικός-ή-ό Β1.1.4 historical
ιχθυοκαλλιέργεια, η Β1.2.8 fish farming
ιχθυολογία, η Β1.2.8 fish science
ιχθυοπαραγωγή, η Β1.2.8 fish production
ιχθυοπαραγωγός, ο Β1.2.8 fish producer
ιχθυοπώλης, ο Β1.2.8 fishmonger
ιχθυοπώλισσα, η Β1.2.8 fishmonger (fem.)
ιχθυόσκαλα, η Β1.2.8 part of the port related to fishing
ιχθυοτροφείο, το Β1.1.3 fish farm
ιχθύς, ο Β1.2.8 fish

Κ 
καβουροσαλάτα, η Β1.2.5 crab salad
κάδος, ο Β1.2.5 bin
κάζουαλ Β1.2.6 casual
καθ’ όλη τη διάρκεια Β1.2.5 all along
καθαριότητα, η Β1.1.4 cleanness
καθαρισμός, ο Β1.1.4 cleaning
καθαρίστρια, η Β1.2.7 cleaner
κάθε αρχή και δύσκολη Β1.2.7 every beginning is difficult
καθένας-καθεμιά-καθένα Β1.1.4 everyone, each one
καθήκον, το Β1.2.8 duty
καθημερινότητα, η Β1.2.5 everyday life
καθιερώνω Β1.2.6 I establish
καθοδικός-ή-ό Β1.2.7 descending, negative
  καθοδική πορεία, η Β1.2.7 negative trend
καθορίζω Β1.2.7 I determine
καθορισμένος-η-ο Β1.2.6 predetermined, set
καθυστερημένα Β1.1.3 delayed
καθυστερημένος-η-ο Β1.1.3 delayed
και δεν πάμε; Β1.1.1 I don’t even…
καϊμάκι, το Β1.1.2 clotted cream, kaymak
καϊμακλίδικος-η-ο Β1.1.2 with foam
  καϊμακλίδικος καφές, ο Β1.1.2 coffee with foam
καινοτομία, η Β1.1.2 innovation
καινοτόμος-α-ο Β1.1.2 innovative
κακά τα ψέματα Β1.2.5 admittedly
κακία, η Β1.1.1 meanness
κακοβαλμένος-η-ο Β1.1.1 not well dressed
κακόγουστος-η-ο Β1.2.8 distasteful

κακοκαιρία, η Β1.1.3 bad weather
κακομαθημένος-η-ο Β1.2.7 spoiled
κακομεταχειρίζομαι Β1.2.7 I mistreat, I abuse
κακόμοιρος-η-ο & 
  κακομοίρης-α-ικο Β1.2.6 poor, miserable
κακόν καιρό να ’χεις Β1.2.8 be damned
κακοντυμένος-η-ο Β1.1.1 badly dressed
κακοτυχία, η Β1.1.1 bad luck
καλά καλά Β1.1.1 on the one hand and on the other hand
καλαθοσφαίριση, η Β1.2.8 basketball (sport)
καλαίσθητος-η-ο Β1.1.2 tasteful
καλαμάκι, το Β1.1.4 straw
καλάμι, το Β1.1.4 straw
καλή ψαριά Β1.2.8 good catch
καλλιγραφία, η Β1.2.6 calligraphy
καλλιεργημένος-η-ο Β1.1.1 intellectual
καλλιτεχνικός-ή-ό Β1.1.1 artistic
κάλλος, το Β1.2.5 beauty
καλντερίμι, το Β1.1.3 cobbled street
καλοβαλμένος-η-ο Β1.1.1 well dressed
καλόγουστος-η-ο Β1.Π1.2 tasteful
καλοκαιρία, η Β1.1.4 good weather
καλομαγειρεμένος-η-ο Β1.2.8 well cooked
καλομαθημένος-η-ο Β1.2.7 spoiled
καλοντυμένος-η-ο Β1.1.1 well dressed
καλοσύνη, η Β1.1.1 kindness
καλοσχηματισμένος-η-ο Β1.1.1 well-shaped
καλοχτενισμένος-η-ο Β1.2.6 well coifed
κάλπη, η Β1.2.7 ballot box
καλύβα, η Β1.1.2 hut, log cabin
κάλυμμα, το Β1.1.2 cover
  ξύλινο κάλυμμα, το Β1.1.2 wooden cover
  κάλυμμα (από ύφασμα), το Β1.1.2 bedspread, throw
καλύπτομαι Β1.1.2 I cover myself
κάλυψη, η Β1.1.2 cover
καλώδιο, το Β1.1.3 wire
καμάρα, η Β1.2.8 arch
καμαρώνω Β1.2.5 I brag
κάμερα, η Β1.1.4 camera
καμινάδα, η Β1.Π1.4 chimney
καμπαρντίνα, η Β1.2.6 raincoat
καμπύλη, η Β1.2.6 curve
καμωμένος-η-ο Β1.2.7 made of / for
καν (=ούτε, καθόλου) Β1.1.2 not even, not at all
κανάλι, το Β1.1.3 canal
κανελής-ιά-ί Β1.1.1 cinnamon
κανελί, το Β1.1.1 cinnamon colour
κανόνας, ο Β1.2.8 rule
κανονισμός, ο Β1.2.7 regulation
καντηλάκι, το Β1.Π1.3 vigil oil lamp
καντίνα, η Β1.2.8 canteen
κάνω αστεία Β1.1.3 I make jokes
κάνω δεκτή (μία παραίτηση) Β1.2.7 I accept (a resignation)
κάνω νόημα σε κάποιον Β1.2.5 I signal to somebody
κάνω πανιά Β1.2.5 I sail away, I leave
κάνω πλάκα Β1.1.3 I am joking
κάνω χρυσές δουλειές Β1.2.7 I have a lot of business
κάπα, η Β1.1.1 cape
καπάκι, το Β1.1.2 lid, cover
καπνιστής, ο Β1.1.1 smoker (masc.)
καπνίστρια, η Β1.1.1 smoker (fem.)
κάπως Β1.1.2 somehow
καραγκιοζοπαίχτης, ο Β1.1.4 string puppet player
καρκίνος, ο Β1.2.8 cancer
καρμπονάρα, η Β1.2.8 carbonara (pasta)
καρπός, ο (του χεριού) Β1.2.8 wrist
καρσιλαμάς, ο Β1.2.5 Karsilamas (Greek folk dance)
κάρτα απεριορίστων διαδρομών, η Β1.1.3 multiple fare
καρύκευμα, το Β1.2.8 spice
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καρφί, το Β1.1.2 nail
κασέλα, η Β1.1.2 chest, trunk
καστανόξανθος-η-ο Β1.1.1 dark blond
καστοριανός-ή-ό Β1.Π1.5 from Kastoria
καστόρινος-η-ο Β1.2.6 suede
κατ’ ευχήν Β1.2.7 as expected
κατ’ οίκον Β1.2.7 house (delivery)
κατ’ ουδένα τρόπο Β1.2.7 under no circumstances
κατά Β1.1.3  made to order
  κατά παραγγελία Β1.1.3 
κατά κοινή ομολογία Β1.2.8 it is commonly accepted
κατά λέξη Β1.2.8 verbatim
κατά μέγα μέρος Β1.2.7 in large part
κατά μέσο όρο Β1.1.4 on average
κατά νου Β1.2.6 keeping in mind
κατά τύχη Β1.2.6 by accident
καταβροχθίζω Β1.2.8 I gobble
καταγγελία, η Β1.2.7 complaint
καταγγέλλομαι Β1.1.4 I am denounced
καταγγέλλω Β1.1.4 I denounce
κάταγμα, το Β1.2.8 fracture
καταγράφω (-ομαι) Β1.2.5 I record
καταδύομαι Β1.2.6 I submerge
κατάδυση, η Β1.2.6 diving
καταδύτης, ο Β1.2.6 diver
   καταδύτρια, η Β1.2.6 diver
κατάθλιψη, η Β1.1.2 depression
κατάκτηση, η Β1.2.7 acquisition
κατακτητής, ο Β1.1.4 conqueror
καταλαμβάνω (-ομαι) Β1.2.8 I take over
καταλήγω Β1.1.3 I arrive at
κατάληψη, η Β1.2.8 squatting
κατάλληλος-η-ο Β1.2.7 suitable
κατάλυμα, το Β1.1.2 accommodation
κατάμεστος-η-ο Β1.2.8 packed with
καταναλώνω Β1.2.8 I consume, I burn (calories)
κατανάλωση, η Β1.1.2 consumption
καταναλωτισμός, ο Β1.2.6 consumerism
καταπίνω Β1.1.4 I swallow
κατάργηση, η Β1.1.4 abolition
καταργούμαι Β1.1.4 I am abolished
καταργώ Β1.1.4 I abolish
κατάρρευση, η Β1.1.4 collapse, falling apart
καταρρέω Β1.1.4 I fall apart, I collapse
κατάρτι, το Β1.Π1 mast
καταρχάς Β1.1.3 first of all
κατάσβεση, η Β1.1.4 firefighting
κατασκευάζομαι Β1.1.2 I am constructed
κατασκευάζω Β1.1.2 I construct
κατασκευασμένος-η-ο Β1.1.2 constructed
κατασκευαστής, ο Β1.1.2 constructor
  κατασκευάστρια, η Β1.1.2 constructor
κατασκευαστικός-ή-ό Β1.1.2 construction (adj.)
κατασκευή, η Β1.1.2 I am constructed
καταστρέφομαι Β1.1.4 I am destroyed
καταστρέφω Β1.1.4 I destroy
καταστροφή, η Β1.1.4 destruction
καταστρώνω Β1.1.3 I plan, I organise
  καταστρώνομαι Β1.1.3 I plan, I organise
καταφεύγω Β1.2.5 I resort
καταφύγιο, το Β1.1.4 refuge
κατάφυτος-η-ο Β1.1.4 verdant
καταχωρίζομαι Β1.1.2 I am filed
καταχωρίζω Β1.1.2 I file
καταχώριση, η Β1.1.2 filing, registration
καταψύχομαι Β1.1.4 I am frozen
καταψύχω Β1.1.4 I freeze
κατευθύνομαι Β1.2.5 I move towards
κατηγορώ Β1.1.1 I blame

κατήφορος, ο Β1.2.8 downhill
κάτι λίγα Β1.1.3 nothing much
κάτι πάει κι έρχεται Β1.1.2 it’s ok
κατοικείται Β1.1.2 (κατοικούμαι)  (a residence) is occupied
κάτοικος, ο/η Β1.1.2 resident
κάτου (=κάτω) Β1.1.4 down
κατσαβίδι, το Β1.1.2 screwdriver
κατσαρολάκι, το Β1.1.2 small pot
κατσαρολικά, τα Β1.1.2 pots and pans
κάτσε να βρω Β1.2.8 let me look for something
κατσούφης-α-ικο Β1.1.1 grumpy
κατώτατος-η-ο Β1.2.7 lower rank
κατώτερος-η-ο Β1.1.1 lower
καύση, η Β1.2.8 (fat) burning
  καύσεις, οι Β1.2.8 (fat) burning
καυτερός-ή-ό Β1.2.8 hot, spicy
καφετής-ιά-ί Β1.1.1 brownie
καφετί, το Β1.1.1 brownie colour
καψαλίζω (-ομαι) Β1.2.8 I char
κέδρος, ο Β1.1.4 cedar
κελάηδημα, το Β1.2.5 birdsong
κέλυφος, το Β1.1.4 shell
κενό, το Β1.1.3 gap, break
κεραμοποιός, ο/η Β1.1.3 ceramist
κερασιά, η Β1.2.7 cherry tree
κέρατο, το Β1.1.4 horn
κερδοσκοπικός-ή-ό Β1.1.4 for profit
  μη κερδοσκοπική οργάνωση, η Β1.1.4 non-profit organisation
κερκίδα, η Β1.2.5 row (theatre)
κερνάω/-ώ Β1.1.1 I treat
κηδεμόνας, ο Β1.1.4 guardian
κηποθέατρο, το Β1.2.5 open air theatre
κιάλια, τα Β1.2.6 binoculars
κιβώτιο, το Β1.2.6 box, chest
κινδυνεύω Β1.1.4 I am endangered
κίνημα, το Β1.Π1 movement
κίνηση, η Β1.1.3 traffic
κινητικός-ή-ό Β1.1.3 kinetic, able to move
  κινητικά προβλήματα, τα Β1.1.3 disability issues
κινούμαι Β1.1.2 I am moved
κινούμαι Β1.1.3 I move
κινώ Β1.1.2 I move
κινώ Β1.1.3 I start going / moving
κιτς (άκλιτο) Β1.2.8 kitsch
κλαμένος-η-ο Β1.2.5 crying, tearful
κλαρίνο, το Β1.2.5 traditional clarinet
κλέβει την παράσταση Β1.2.8 to become the toast of the town
κλέβομαι Β1.2.7 I elope
κλείνομαι (κάπου) Β1.1.2 I am enclosed
κλείνω μια συμφωνία Β1.2.5 I close a deal
κληματαριά, η Β1.1.2 grapevine
κληροδότημα, το Β1.2.7 bequest
κληροδότης, ο/η Β1.2.7 testator
κληροδοτώ Β1.2.7 I bequeath
κληρονομιά, η Β1.1.3 heritage
κληρονομικότητα, η Β1.2.8 heredity
κληρονόμος, ο/η Β1.2.7 heir
κληρονομώ Β1.Π1.2 I inherit
κλήρος, ο Β1.1.2 lottery 
  ρίχνω κλήρο Β1.1.2 I draw lots
κλιμακοστάσιο, το Β1.1.2 stairway
κλιματικός-ή-ό Β1.1.4 climate
  κλιματική αλλαγή, η Β1.1.4 climate change
κλιματολογικός-ή-ό Β1.1.4 climate
κλιπ, το Β1.2.6 clip
κλίση, η Β1.2.7 vocation, talent
κλος Β1.2.6 flare
Κοίμηση, η Β1.2.5 Assumption
κοίμισμα, το Β1.2.5 sleeping
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κοινή γνώμη, η Β1.2.7 public opinion
κοινότητα, η Β1.2.7 community
κοινωνία, η (αγία) Β1.2.8 (holy) communion
κοκκινομάλλης-α-ικο Β1.1.1 redhead
κοκκινοσκουφίτσα, η Β1.2.5 Red Riding Hood
κολάζ, το Β1.2.7 collage
κολατσιό, το Β1.2.8 snack
κόλλα, η (χαρτιού) Β1.1.1 sheet of paper
κολλητός, ο Β1.1.2 buddy, best friend 
  κολλητή, η Β1.1.2 buddy, best friend
κόλλυβα, τα Β1.2.8 memorial service desert
κολοκύθα, η Β1.2.8 pumpkin
κολοκυθόπιτα, η Β1.2.8 pumpkin pie
Κολοσσαίο, το Β1.1.3 Colosseum
κολυμβητήριο, το Β1.1.3 swimming pool
κολυμβητής, ο Β1.2.8 swimmer
  κολυμβήτρια, η Β1.2.8 swimmer
κομμένος-η-ο Β1.1.4 cut
κόμπλεξ, το Β1.1.1 complex
κομπλεξικός-ή-ό Β1.1.1 inhibited
κομπόστα, η Β1.2.5 compote
κομποστοποίηση, η Β1.1.4 composting
κομψά Β1.1.1 elegantly
κονταίνω Β1.2.6 I shorten
κόντεμα, το Β1.2.6 shortening
κοντινός-ή-ό Β1.Π1.2 close
κοπάδι, το Β1.1.4 herd
κόπιτσα, η Β1.2.6 hook and eye
κορδόνι, το Β1.2.6 shoelace
κορμί, το Β1.2.5 body
κορνίζα, η Β1.1.2 frame
κορτιζόνη, η Β1.2.5 cortisone
κόρφος, ο Β1.1.4 bosom
κορώνα, η Β1.1.4 crown
κοσκινίζω Β1.1.2 I sieve
κοσμικός-ή-ό Β1.1.3 social
  κοσμικοί κύκλοι, οι Β1.1.3 social network
κοτλέ Β1.2.6 corduroy
κουβαλάω/-ώ Β1.1.4 I carry
κουβαλιέμαι Β1.1.4 I am carried
κουβάς, ο Β1.2.5 bucket
  κουβαδάκι, το Β1.2.5 beach bucket
κουβέντα, η Β1.2.5 talking
κουβεντιάζω Β1.2.5 I discuss
κουζινικά, τα Β1.1.2 kitchenware
κουκλόσπιτο, το Β1.1.2 doll house 
κουκούλα, η Β1.2.6 hood
κουλουρτζής, ο Β1.2.5 simit vendor
κουλτούρα, η Β1.2.6 culture
κουλτουριάρης-α-ικο Β1.1.1 cultured
κουμπότρυπα, η Β1.2.6 buttonhole
κούμπωμα, το Β1.2.6 clasp
κουνάω/-ώ Β1.1.3 I rock, I make sway, I move
κούνημα, το Β1.2.5 movement
κούνια, η Β1.1.3 swing
κουνιέμαι Β1.1.3 I move, I experience turbulence
κούραση, η Β1.2.5 tiredness, fatigue
κουρέλι, το Β1.1.2 rag
κουρελού, η Β1.1.2 rag rug
κουρεύω (-ομαι) Β1.1.3 I trim, I cut
κους κους, το Β1.2.8 couche couche
κούτα, η Β1.1.2 box
κουτάλα σερβιρίσματος, η Β1.1.2 serving spoon
κουτσομπόλης-α-ικο Β1.1.1 gossiper
κουτσομπολιό, το Β1.1.1 gossip
κουφώματα, τα Β1.1.2 window frames
κοφτερός-ή-ό Β1.1.2 sharp
κραγιόν, το Β1.2.6 lipstick
κρασάρω Β1.2.7 I crash

  κράσαρε ο σκληρός δίσκος Β1.2.7 the hard disc crashed
κρασάτος-η-ο Β1.2.8 au vin
κρατάω/-ώ Β1.1.1 I hold
  κρατιέμαι Β1.1.1 I hold myself
κρατήρας, ο Β1.2.7 cup
κρέας κοκκινιστό, το Β1.2.8 meat with tomato sauce
κρέας λεμονάτο, το Β1.2.8 meat with lemon sauce
κρεατικά, τα Β1.2.8 meat products
κρεατόσουπα, η Β1.2.8 meat soup
κρέμα καραμελέ, η Β1.1.2 cr�me caramel
κρεμαστός-ή-ό Β1.2.6 pendent
κρεμάστρα, η Β1.1.2 hanger
κρέμομαι Β1.1.1 I am hanged
κρεμώ (-ιέμαι & -ομαι) Β1.2.6 I hang
κρεπ, το Β1.2.6 crepe (fabric)
κρεπερί, η Β1.2.8 crepes restaurant
κρητικός (χορός), ο Β1.2.5 Cretan (dance)
κριθαρότο, το Β1.2.8 orzo pasta cooked like risotto
κρίνω (-ομαι) Β1.2.8 I judge, I determine
κρίση, η Β1.2.7 crisis 
κρίση, η Β1.2.7 judgment
κροκέτα, η (από μελιτζάνα,  croquette (made of
  τυρί κ.ά.) Β1.2.8 aubergine, cheese etc.)
κροκόδειλος, ο Β1.1.3 crocodile
κρουασάν, το Β1.2.8 croissant
κρούστα, η Β1.1.2 crust
κρύβομαι Β1.1.2 I hide
κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου Β1.1.2 I beat about the bush
κρυμμένος-η-ο Β1.1.3 hidden
κτηνοτροφικός-ή-ό Β1.2.5 stock farming
κτίσμα, το Β1.1.3 edifice
κτισμένος-η-ο Β1.1.2 built
κύβος, ο Β1.1.4 cube
κυκλαδίτικος-η-ο Β1.Π1 Cycladic
κυκλικός-ή-ό Β1.2.6 circular
κυκλωτικός-ή-ό Β1.2.5 circular
κυλικείο, το Β1.2.8 canteen inside a building
κυμαίνομαι Β1.1.4 I range
κυριαρχώ (-ούμαι) Β1.2.5 I impose, I take over
κυριολεκτικά Β1.2.5 literally
κωφάλαλος-η-ο Β1.2.7 deaf-mute

Λ 
λαδής-ιά-ί Β1.1.1 oil colour
λαδορίγανη, η Β1.2.8 oil and oregano
λαθροθηρία, η Β1.1.4 poaching
λαίμαργος-η-ο Β1.2.8 glutton
λαμβάνω υπόψη Β1.1.3 I take into account
λαμποκοπώ Β1.2.6 I sparkle
λαογραφικός-η-ο Β1.1.3 folkloric
λαστιχένιος-ια-ιο Β1.2.6 rubber
λάστιχο, το Β1.1.3 tire
  τα πίσω (λάστιχα) Β1.1.3 rear tires
λατρευτός-ή-ό Β1.1.2 adored
λάτρης, ο Β1.1.3 adorer
  λάτρισσα, η Β1.1.3 adorer
  είμαι λάτρης του/της Β1.1.3 I adore someone/something
λαχανής-ιά-ί Β1.1.1 lime
λαχανί, το Β1.1.1 lime colour
λαχταράω/-ώ Β1.1.4 I long for
λεγόμενα, τα Β1.1.3 saying
λειτουργικός-ή-ό Β1.1.2 operating
  λειτουργικά έξοδα, τα Β1.1.2 operating expenses
λειτουργικότητα, η Β1.1.2 functionality
λεκιασμένος-η-ο Β1.2.6 stained
λέκτορας, ο Β1.2.7 lecturer
λεμονής-ιά-ί Β1.1.1 lemon
λεμονί, το Β1.1.1 lemon colour
λεοπάρδαλη, η Β1.1.3 leopard
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λεπταίνω Β1.1.1 I look thinner
λεπτομερώς Β1.2.8 in detail
λερωμένος-η-ο Β1.2.6 dirty
λέω κάτι μπροστά σου Β1.1.1 I say something to your face
λέω κάτι πίσω από την  I say something behind your
  πλάτη σου Β1.1.1 back
λέω το νερό νεράκι Β1.1.4 I am deprived of water/rain
λεωφορειακός-ή-ό Β1.1.3 bus
  λεωφορειακή γραμμή, η Β1.1.3 bus line
λεωφορειόδρομος, ο Β1.1.3 bus lane
λεωφορειολωρίδα, η Β1.1.3 bus lane
ληστής, ο Β1.2.8 robber
λιγάκι Β1.2.8 a bit
λιγοστεύω Β1.1.2 I reduce, I cut down
λιγοστός-ή-ό Β1.2.5 few
λιθάρι, το Β1.1.4 stone
λίθος, ο Β1.2.6 stone
λιθόστρωτο, το Β1.Π1.3 cobbled street
λιθόστρωτος-η-ο Β1.Π1.3 cobbled
λίκνισμα, το Β1.2.5 swaying
λιμενικός-ή-ό Β1.1.2 port (adj.)
  λιμενικό έργο, το Β1.1.2 port construction
λινοθήκη, η Β1.1.2 linen cupboard
λιποθυμάω/-ώ Β1.2.8 I faint
λίπος, το Β1.1.4 fat
λίστα γάμου, η Β1.1.2 wedding list
λιτανεία, η Β1.2.5 litany
λιτός-ή-ό Β1.1.2 simple
λιτότητα, η Β1.Π1.2 austerity
λιώνω εγώ Β1.1.2 I melt
λιώνω κάτι Β1.1.2 I melt something
λογική, η Β1.1.4 thinking, reason
λογισμικό, το Β1.2.5 software
λογοτέχνης, ο/η Β1.1.3 author
λόγου χάρη (λ.χ.) Β1.2.5 for example
λόγω Β1.1.3 due to
λουΐζα, η Β1.1.2 verbena
λούκι, το Β1.1.4 gutter
λουράκι, το Β1.2.6 strap
λουστρίνι Β1.2.6 patent
λουτρά, τα Β1.1.3 springs
λουτρό, το (σώματος) Β1.2.8 bath
λυγερός-ή-ό Β1.1.1 slender
λύγισμα, το Β1.2.5 bending
λύμα, το (λύματα, τα) Β1.1.4 waste, sewage
λυόμενος-η-ο Β1.1.2 prefabricated
  λυόμενο σπίτι, το Β1.1.2 prefabricated house
λωρίδα, η (δρόμου) Β1.1.3 lane

Μ 
μαγεία, η Β1.2.5 something is magical
μαγειρικός-ή-ό Β1.1.2 cooking
  μαγειρικά σκεύη, τα Β1.1.2 cooking ware
μαγεμένος-η-ο Β1.1.3 enchanted
μαγευτικός-η-ο Β1.1.3 majestic
μαγνήσιο, το Β1.2.8 magnesium
μαγνήτης, ο Β1.2.6 magnet
μαγνητικός-ή-ό Β1.2.8 magnetic
  μαγνητική τομογραφία, η Β1.2.8 magnetic resonance imaging
μάγος, ο Β1.2.5 wizard
  μάγισσα, η Β1.2.5 witch
μάζεμα, το (σκουπιδιών) Β1.1.4 (garbage) collection
μαζεμένος-η-ο Β1.1.1 cuddly, shy
μαζεύομαι Β1.2.5 I am gathered
μαθημένος-η-ο Β1.2.7 used to
μάθηση, η Β1.2.7 learning
μαθητεία, η Β1.2.7 training
μαθητευόμενος-η-ο Β1.2.7 trainee
μαθητεύω Β1.2.7 I am a trainee

μαθητικός-ή-ό Β1.2.7 student
μακιγιαρισμένος-η-ο Β1.1.1 wearing make up
μακραίνω Β1.2.6 I lengthen
μάκρεμα, το Β1.2.6 lengthening
μακρόστενος-η-ο Β1.1.1 oblong
μακρουλός-ή-ό Β1.1.2 long
μακρυμάλλης-α-ικο Β1.1.1 long haired
μακρυμάνικος-η-ο Β1.2.5 long sleeve
μαλακά Β1.1.2 softly
μάλαμα, το Β1.2.5 gold
μάνι – μάνι Β1.2.8 very quickly
μανία, η Β1.1.3 mania
μανιάτικος-η-ο Β1.Π1.2 from Mani
μανικιουρίστα, η Β1.2.7 manicurist
μανσέτα, η Β1.2.6 cuff
μαντζουράνα, η Β1.1.4 marjoram
μαντό, το Β1.1.1 midi coat
μάντρα, η Β1.1.4 fence
μάο Β1.2.6 mandarin (collar)
μάραθο, το Β1.1.3 fennel
μαραθωνοδρόμος, ο/η Β1.1.3 marathon runner
μασάω/-ώ Β1.1.4 I chew
μάσημα, το Β1.2.5 chewing
μασιέμαι Β1.1.4 I am chewed
μαστοράντζα, η Β1.Π1.1 construction worker
μαστόρεμα, το Β1.2.5 handiworking
μαστορεύω Β1.1.1 I fix things
μαυρίζω εγώ (από τον ήλιο) Β1.1.2 I get a tan
μαυρίζω κάτι Β1.1.2 I blacken something
με γράφεις Β1.1.3 you ignore me
  με έγραψες κανονικά Β1.1.3 you totally ignored me
με δουλεύεις; Β1.1.2 are you pulling my leg?
με δυο λόγια Β1.1.2 in other words
με έφτιαξες Β1.1.3 you made my day
με τις ευχαριστίες μου Β1.1.2 with my thanks
με τις ώρες Β1.2.8 long hours
με το ζόρι Β1.2.5 forcibly
με το χαμόγελο στα χείλη Β1.1.1 always smiling
με τρώει η αγωνία Β1.1.3 I am consumed with anxiety
μεγάλωμα, το Β1.2.5 growing, raising
μεγαλώνω (παιδιά) Β1.1.2 I raise (my children)
μέδουσα, η Β1.2.5 jelly fish
μεζούρα, η Β1.2.6 measuring tape
μεθοδεύομαι Β1.1.3 I am planned
μεθοδεύω Β1.1.3 I plan, I plot
μεθοδικός-ή-ό Β1.1.3 methodical, meticulous
μέθοδος, η Β1.1.3 method
μεικτός-ή-ό Β1.1.3 mixed
  μεικτή ασφάλεια, η Β1.1.3 full coverage
μειωμένος-η-ο Β1.2.5 discounted
μείωση, η Β1.1.2 decrease
μελαγχολία, η Β1.2.6 melancholy
μελαγχολώ Β1.2.6 I am sad, melancholic
μελάνι, το Β1.2.6 ink
μελής-ιά-ί Β1.1.1 honey
μελί, το Β1.1.1 honey colour
μελίσσι, το Β1.2.6 beehive
μελισσοκομία, η Β1.2.5 apiculture
μελλοντικός-ή-ό Β1.2.7 future
μελοποιώ Β1.1.4 I write lyrics
μελοποιούμαι Β1.1.4 I write lyrics
μελτέμι, το Β1.1.4 meltemi wind
μεμιάς Β1.1.3 at once
μενεξελής-ιά-ί Β1.1.1 violet
μενεξελί, το Β1.1.1 violet colour
μενεξές, ο Β1.1.1 violet
μενταγιόν, το Β1.2.6 circular pendant
μένω στο ράφι Β1.1.2 I am a spinster
μένω στους τέσσερις τοίχους Β1.2.8 I stay within these four walls

58

Β1 - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ



μεράκι, το Β1.2.6 passion, hobby
μεριά, η Β1.Π1.4 side
μέσα από τα χέρια μου  something slipped between
  (χάνω κάτι) Β1.2.6 my fingers (I lost something)
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα  mass media
  (ΜΜΕ) Β1.1.2 
μέσα από τα δόντια μου (μιλώ)  Β1.1.1 I mumble
μέσα στα πόδια μου Β1.2.5 someone bothers me, in close proximity
μετ’ εμποδίων Β1.1.3 hurdles
μεταβαίνω Β1.1.4 I travel, I go over
μεταβολή, η Β1.1.4 change, alteration
μεταβολισμός, ο Β1.2.8 metabolism
μετάθεση, η Β1.1.2 transfer
μετακίνηση, η Β1.1.3 travelling
μετακινούμαι Β1.1.3 I travel
μετακινώ Β1.1.3 I move, I change position
μεταλαβαίνω Β1.2.8 I take the holy communion
μετάληψη, η Β1.2.8 taking the holy communion
μεταλλαγμένος-η-ο Β1.1.4 mutant
μεταλλικό καλάθι, το Β1.1.2 metal garbage bin
μεταμεσονύκτιος-α-ο Β1.1.4 after midnight
μετανιώνω Β1.1.1 I regret
μεταξύ του/της Β1.1.1 between him/her/this
μεταποίηση, η Β1.2.6 alteration
μεταποιώ Β1.2.6 I alter
μετατρέπομαι Β1.1.2 I am transformed
μετατρέπω Β1.1.2 I transform
μετατροπή, η Β1.2.7 conversion
μεταφέρομαι Β1.1.1 I am transferred
μεταφράζω Β1.2.8 I translate
μεταχειρίζομαι Β1.1.2 I use
μεταχείριση, η Β1.2.7 the way of treating, behaving
μετεγγραφή, η Β1.2.5 conversion
μετεκπαιδευόμενος-η-ο Β1.2.7 post graduate student
μετεκπαίδευση, η Β1.2.7 post graduate studies
μετεκπαιδεύω (-ομαι) Β1.2.7 I offer post-graduate studies
μέτρημα, το Β1.2.5 counting
μη κυβερνητική οργάνωση, η  non governmental
  (ΜΚΟ) Β1.1.4 organisation (NGO)
μη μου πείτε Β1.2.8 don’t say
μήλα (προσώπου), τα Β1.2.6 cheekbones
μην τα ρωτάς Β1.2.7 don’t ask
μητροπολίτης, ο Β1.1.4 cardinal
μηχανισμός, ο Β1.1.4 mechanism
μια για πάντα Β1.2.8 once and for all
μια ζωή Β1.2.8 as long as I can remember
μια και (αιτιολ.) Β1.1.3 since, because
μιζέρια, η Β1.1.1 misery
μίζερος-η-ο Β1.1.1 miserable
μικραίνω Β1.1.2 I shrink
μικρέ, νεαρέ Β1.1.3 young man
μικροαντικείμενο, το Β1.1.2 small item
μικρογραφία, η Β1.1.2 miniature
μικροέπιπλο, το Β1.1.2 small furniture
μικρομεσαίος-α-ο Β1.2.7 mid-size
  μικρομεσαία επιχείρηση, η Β1.2.7 mid-size company
μικροπωλείο, το Β1.1.2 shop for small things
μικροσκοπικός-ή-ό Β1.2.7 minuscule
μικροσυσκευή, η Β1.1.2 small appliance
μινιμαλιστικός-ή-ό Β1.1.2 minimal
μινιμαλιστικός-ή-ό Β1.2.8 minimal
μίνι-μπαρ, το Β1.1.3 mini bar
μινωικός-ή-ό Β1.1.4 Minoan
μίξερ, το Β1.1.2 mixer
μίσθωμα, το Β1.1.2 rent
μισθώνομαι Β1.1.2 I am rented
μισθώνω Β1.1.2 I rent, lease
μίσθωση, η Β1.1.2 lease
μισθωτήριο συμβόλαιο, το Β1.1.2 rental / tenancy agreement

μισθωτήριος-α-ο Β1.1.2 rental
μισοάδειος-α-ο Β1.1.1 half-empty
μισογεμάτος-η-ο Β1.1.1 half-full
μισογκρεμισμένος-η-ο Β1.1.4 half demolished
μνήμα, το Β1.2.8 gravestone
μνημονεύω Β1.2.8 I mention in remembrance
μνημόσυνο, το Β1.2.8 memorial service
μοίρα, η Β1.1.3 destiny
μοιρασμένος-η-ο Β1.2.8 divided
μοιρολόι, το Β1.Π1.2 lament
μοκασίνι, το Β1.2.6 moccasin
μόλις και μετά βίας Β1.1.1 just barely, hardly
μόλο που (αντιθ.) Β1.1.3 despite the fact that (showing antithesis)
μολονότι (αντιθ.) Β1.1.3 even though (showing antithesis)
μολύνομαι Β1.1.4 I infect
μόλυνση, η Β1.1.4 infection
μοναξιά, η Β1.2.5 loneliness
μονιμοποίηση, η Β1.2.7 full time recruitment, tenure
μονιμοποιώ (-ούμαι) Β1.2.7 I employ full time
μόνιμος-η-ο Β1.1.2 permanent
μονοήμερος-η-ο Β1.1.3 one-day
μοντερνισμός, ο Β1.Π1.1 modernism
μονωτικός-ή-ό Β1.Π1.4 insulating
μορφολογία, η Β1.1.4 morphology
μόρφωση, η Β1.1.1 education
μοσχοκάρυδο, το Β1.1.3 nutmeg
μου ανοίγει η όρεξη Β1.2.5 to whet my appetite
μου έρχεται πιο φτηνά Β1.1.3 it cost less
μου χτυπάει το καμπανάκι Β1.2.6 a bell is ringing
μουλιάζω Β1.2.6 I soak
μουσειακός-ή-ό Β1.2.5 belonging to a museum
μουσελίνα, η Β1.2.6 mousseline
μουστάρδα, η Β1.1.1 mustard
μουσταρδής-ιά-ί Β1.1.1 mustard
μουσταρδί, το Β1.1.1 mustard colour
μπαίνει ο χειμώνας Β1.1.2 the winter is coming
μπαλαρίνες, οι Β1.2.6 ballerinas
μπάλος, ο Β1.2.5 Balos (traditional dance)
μπαλώνω Β1.2.8 I mend, I patch
μπάμια, η Β1.2.8 okra
μπανγκαλόου, το Β1.1.2 bungalow
μπαράκι, το Β1.2.8 bar
μπελάς, ο Β1.1.2 trouble, bother
  είναι μεγάλος μπελάς Β1.1.2 it is a big trouble / bother
μπέρδεμα, το Β1.2.5 mixing
μπερδεύομαι Β1.1.3 I get confused
μπερδεύω Β1.1.3 I confuse
μπιενάλε, η Β1.2.7 Biennale
μπικίνι, το Β1.2.6 two-piece swimming suit
μπιστρό, το Β1.1.3 bistro
μπιφτέκι στον ατμό, το Β1.2.8 steamed burger
μπλέιζερ, το Β1.2.6 blazer
μπλέκω (-ομαι) Β1.2.5 I mix
μπλέντερ, το Β1.1.2 blender
μπολάκι, το Β1.1.2 small bowl
μπόλικος-η-ο Β1.2.6 a lot, many
μπολονέζ, η Β1.2.8 Bolognese (pasta)
μπόρα, η Β1.1.4 outbreak of rain, shower
μποτιλιάρισμα, το Β1.1.4 traffic, bottle neck
μπουκιά, η Β1.2.8 bite
μπουκώνω (-ομαι) Β1.2.8 I stuff
μπουτίκ, η Β1.1.3 boutique
μπουφές, ο Β1.1.3 buffet
μπράουνι, το Β1.1.2 brownie
μπριγιαντίνη, η Β1.2.6 brilliantine
μπροκάρ, το Β1.2.6 brocade
μπροστινός-ή-ό Β1.1.3 front
μύδι, το Β1.2.8 mussel
μυδοπίλαφο, το Β1.2.8 mussels with rice
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μυθικός-ή-ό Β1.2.6 mythical
μυϊκός-ή-ό Β1.2.8 muscle
μυριστικός-ή-ό Β1.1.2 aromatic
  μυριστικά φυτά, τα Β1.1.2 aromatic plants
μυρμήγκι, το Β1.1.4 ant
μυρσίνη, η Β1.2.6 myrtle
μυς, ο Β1.2.8 muscle
μυτερός-ή-ό Β1.2.6 pointy
μωρέ / μωρή Β1.2.8 [informal term of address]
μωσαϊκό, το Β1.1.2 mosaic

Ν 
να το πάρει το ποτάμι; Β1.1.2 shall I say it?
νανούρισμα, το Β1.2.7 lullaby
νάρθηκας, ο Β1.2.8 cast, sling
ναρκομανής, ο/η Β1.2.8 drug addict
ναρκωτικό, το Β1.2.5 drug (illegal)
ναύλα, τα Β1.1.3 transportation fees
νεανικά Β1.2.6 like a teen
νεανικός-ή-ό Β1.2.5 youthful
νεκροταφείο, το Β1.2.8 cemetery
νεόδμητος-η-ο Β1.1.2 newly built
Νεοέλληνας, ο Β1.Π1.1 Modern Greek (person)
νεοελληνικός-ή-ό Β1.1.1 Modern Greek 
   νεοελληνικές σπουδές, οι Β1.1.1 Modern Greek studies
νεολιθικός-ή-ό Β1.2.5 Neolithic
νεοσσός, ο Β1.1.4 neonate
νεοφυής-ές Β1.1.2 start-up
νεράιδα, η Β1.2.8 fairy
νερόμυλος, ο Β1.Π1.3 watermill
νεροποντή, η Β1.1.4 rain shower
νευριάζω Β1.1.1 I get irritated
νευρική ανορεξία, η Β1.2.8 anorexia nervosa
νευρικότητα, η Β1.1.1 anxiety
νεύρο, το Β1.1.1 anger, nerve
νησιώτικος-η-ο Β1.Π1 islander
νιαούρισμα, Β1.2.5 meowing
νιάτα, τα Β1.2.5 youth
νιώθω φτερά στα πόδια μου Β1.2.5 I feel very energetic
νοερά Β1.1.3 mentally 
νόημα, το Β1.1.4 meaning
νοημοσύνη, η Β1.2.7 intelligence
  τεχνητή νοημοσύνη, η Β1.2.7 artificial intelligence
  υψηλή νοημοσύνη, η Β1.2.7 high intelligence
νοικάρης, ο Β1.1.2 tenant
  νοικάρισσα, η Β1.1.2 tenant
νοίκι, το Β1.1.2 rent
νοικιάζω Β1.1.2 I rent
νοίκιασμα, το Β1.1.2 renting
νοικιασμένος-η-ο Β1.1.2 rented
νοικοκύρης, ο Β1.1.2 master of the house 
  νοικοκυρά, η Β1.1.2 housewife
νοικοκυριό, το Β1.1.2 household
νόμιμος-η-ο Β1.2.7 legal
νόμος, ο Β1.2.7 law
νομπελίστας, ο Β1.1.3 Nobel laureate
νοσηλεία, η Β1.2.8 hospitalization
νοσηλευτήριο, το Β1.2.8 hospital, clinic
νοσηλευτής, ο Β1.2.8 nurse
  νοσηλεύτρια, η Β1.2.8 nurse
νοσηλευτικός-ή-ό Β1.2.8 nursing
  νοσηλευτικό ίδρυμα, το Β1.2.8 nursing foundation, hospital
νοσηλεύω (-ομαι) Β1.2.8 I hospitalize
νόσημα, το Β1.2.8 disease, illness
νοσοκομειακός-ή-ό Β1.2.8 hospital
νοσταλγία, η Β1.Π1.1 nostalgia
νοστιμιά, η Β1.1.3 tastefulness
νοσώ Β1.2.8 I am sick
νους υγιής εν σώματι υγιεί Β1.2.8 a healthy mind in a healthy body

νους, ο Β1.2.5 mind, intellect
ντε πιες, το Β1.2.6 women’s suit
ντεκολτέ, το Β1.2.6 cleavage
ντελίβερι, το Β1.2.7 delivery
ντόμπρος-η-ο Β1.1.1 straight, honest
ντρέπομαι Β1.1.1 I am ashamed
ντροπαλός-ή-ό Β1.1.1 shy
ντροπή, η Β1.1.1 shame
  ντροπή σου! Β1.1.1 Shame on you!
ντύνεται στην τρίχα Β1.2.6 he/she dresses smartly
νυστάζω Β1.2.8 I am sleepy
νωπός-ή-ό Β1.2.6 damp

Ξ 
ξαναβρίσκω Β1.2.6 I find again
ξαναέρχομαι & ξανάρχομαι Β1.2.5 I come back, I return
ξαναμιλώ Β1.2.8 I talk again
ξανανιωμένος-η-ο Β1.2.5 rejuvenated, reenergised
ξαναπαχαίνω Β1.2.8 I gain weight back
ξάπλωμα, το Β1.2.5 laying
ξαπλώστρα, η Β1.1.2 deckchair
ξεβαμμένος-η-ο Β1.2.6 faded
ξεβάφομαι Β1.2.6 I am discoloured
ξεβάφω Β1.2.6 I discolour
ξεβγάζω Β1.2.5 I rinse
ξεγνοιασιά, η Β1.2.5 carefreeness
ξέγνοιαστος-η-ο Β1.1.3 carefree
ξεδίνω Β1.2.5 I have fun
ξεθωριάζω Β1.2.6 I fade
ξεκίνημα, το Β1.1.3 start
ξεμούδιασμα, το Β1.2.7 removal of numbing
ξεμπερδεύω Β1.1.2 I get it over with
ξεμπλέκω Β1.2.5 I get rid of, I untangle
ξενιτιά, η Β1.2.5 emigration
ξενοίκιαστος-η-ο Β1.1.2 unrented
ξενόφερτος-η-ο Β1.Π1.1 outlandish
ξενυχτάω/-ώ Β1.2.5 I stay up
ξενύχτης, ο Β1.2.5 night owl
  ξενύχτισσα, η Β1.2.5 night owl
ξενύχτι, το Β1.2.5 all-nighter
ξεπαγιάζω Β1.1.4 I freeze
ξεπάγιασμα, το Β1.2.5 freezing
ξεπέρασμα, το Β1.2.5 putting behind
ξεπετάω/-ώ Β1.2.7 I pop up
  ξεπετιέμαι Β1.2.7 I pop up
ξεπρήζομαι Β1.2.6 I unswell
ξερά Β1.1.1 in a dry way
ξεραΐλα, η Β1.1.4 dryness
ξεραίνομαι Β1.1.4 I am dried out
ξεραίνω Β1.1.4 I dry out, I wither
ξερόβηχας, ο Β1.1.4 dry cough
ξεροβήχω Β1.1.4 I clear my throat
ξεροκαταπίνω Β1.1.4 I gulp
ξεροπόταμος, ο Β1.1.4 dry river
ξερόχορτο, το Β1.1.4 hay
ξεροψημένος-η-ο Β1.1.4 crusty
ξεροψήνομαι Β1.1.4 I am toasted
ξεροψήνω Β1.1.4 I toast
ξεσκάω Β1.2.5 I blow off steam
ξεσκόνισμα, το Β1.2.5 dusting
ξέσπασε πυρκαγιά Β1.1.4 a fire broke out
ξέσπασμα, το Β1.1.4 break out
ξεσπάω Β1.1.4 I break out
ξεσπάω σε κλάματα Β1.1.4 I burst into tears
ξεφαντώνω Β1.2.5 I party intensely
ξεφεύγω Β1.2.5 I run away, I flee
ξεφύλλισμα, το Β1.2.5 riffling
ξεχειλίζω Β1.1.3 I overflow
ξεχωρίζω Β1.1.4 I distinguish
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ξηλώνω Β1.Π1.1 I unravel
ξημεροβραδιάζομαι Β1.2.7 I stay up day and night
ξηρά, η Β1.1.3 land
  διά ξηράς Β1.1.3 land transportation
ξηραίνομαι Β1.1.4 I am dried out
ξηραίνω Β1.1.4 I parch, I dry
ξηρασία, η Β1.1.4 drought
ξηροδερμία, η Β1.1.4 dry skin
ξόδεμα, το Β1.2.5 spending
ξοδεύω μια περιουσία Β1.1.3 I spend a fortune
ξυλόγλυπτο, το Β1.1.3 woodcarving
ξυλόγλυπτος-η-ο Β1.1.2 wood carved
ξυλοπόδαρο, το Β1.1.2 stilt
ξυλουργός, ο Β1.1.2 carpenter
ξύνω (-ομαι) Β1.2.7 I scratch (I itch)
ξύπνημα, το Β1.2.5 awakening
ξύρισμα, το Β1.2.5 shaving
ξύσμα, το Β1.1.4 zest
ξυσμένος-η-ο Β1.2.7 sharpened
ξωκλήσι, το Β1.Π1.3 small church
ξώφτερνος-η-ο Β1.2.6 slingback

Ο 
ο οποίος-η οποία-το οποίο Β1.1.1 who / which
ό, τι άλλο βάλει ο νους μου Β1.1.3 what have you
ό, τι νά 'ναι Β1.1.3 whatever
ό, τι τραβάει η καρδιά μου Β1.1.3 whatever I fancy
ό,τι Β1.1.1 whatever
όγκος, ο Β1.Π1 mass
οδεύω Β1.1.3 I go / I am on the way to doing
οδηγός, ο/η Β1.1.3 driver
οδηγώ Β1.1.3 I drive
οδικώς Β1.1.3 by car / bus
οδοκαθαριστής, ο Β1.1.3 street sweeper
  οδοκαθαρίστρια, η Β1.1.3 street sweeper
οδοποιία, η Β1.1.3 road construction
οδός, η Β1.1.3 street
οδοστρωτήρας, ο Β1.1.3 road roller
οθωμανικός-ή-ό Β1.2.6 Ottoman
οι τιμές είναι φωτιά Β1.2.8 the prices are high
οι τόκοι τρέχουν Β1.2.7 accrued interest
οίκημα, το Β1.1.2 building
οικία, η Β1.1.2 house
οικιακά, τα Β1.1.2 housekeeping
οικιακή βοηθός, η Β1.1.2 housekeeper, house help
οικιακός-ή-ό Β1.1.2 house (adj.)
οικισμός, ο Β1.1.2 small residential community
οικογένεια, η Β1.1.2 family
οικογενειακός-ή-ό Β1.1.2 family (adj.)
οικογενειακώς Β1.1.2 with/in/as the family
οικογενειάρχης, ο Β1.1.2 family man
οικοδεσπότης, ο Β1.1.2 host
  οικοδέσποινα, η Β1.1.2 hostess
οικοδομή, η Β1.1.2 construction site
οικοδόμημα, το Β1.1.2 edifice
οικοδόμος, ο Β1.1.2 builder
οικολογικά Β1.2.6 ecologically
οικολόγος, ο/η Β1.1.1 environmentalist
οικόπεδο, το Β1.1.2 plot of land
οίκος, ο Β1.1.2 home, house
  οίκος ευγηρίας, ο Β1.1.2 retreat home
  οίκος μόδας, ο Β1.1.2 fashion house
  εκδοτικός οίκος, ο Β1.1.2 publishing house
οικοσύστημα, το Β1.1.4 ecosystem
οικοτουρισμός, ο Β1.2.5 eco-tourism
οίνος, ο Β1.2.6 wine
οινοχόη, η Β1.2.7 wine pitcher
ολοκληρώνομαι Β1.1.3 I am completed
ολοκληρώνω Β1.1.3 I complete, I finish

ολοκλήρωση, η Β1.1.4 completion
ολομέταξος-η-ο Β1.2.6 all silk
ολόσωμος-η-ο Β1.2.6 one-piece (swimming suit)
ομαδικότητα, η Β1.2.5 team spirit
ομοιοπαθητικός-ή-ό Β1.2.6 homeopathic
ομοιότητα, η Β1.1.4 similarity
ομολογώ Β1.1.2 I admit
ομορφαίνω Β1.1.1 I look more beautiful
ομπρελοθήκη, η Β1.1.2 umbrella stand
όν, το Β1.2.8 being
οξυγόνο, το Β1.2.8 oxygen
όποιος-α-ο Β1.1.2 whoever
οποιοσδήποτε-οποιαδήποτε- whoever, whatever
  οποιοδήποτε Β1.1.3 
οπότε Β1.2.5 therefore
οποτεδήποτε Β1.1.3 whenever
οπουδήποτε Β1.1.3 wherever 
οπτικοακουστικός-ή-ό Β1.1.3 multimedia
  οπτικοακουστικός εξοπλισμός, ο Β1.1.3 multimedia equipment
ορατός-ή-ό Β1.2.7 visible
οργανισμός, ο Β1.2.8 human body / system
οργανοπαίχτης, ο Β1.2.5 instrumentalist
  οργανοπαίκτρια, η Β1.2.5 instrumentalist
ορειβάτης, ο Β1.1.4 climber
ορειβατικός-ή-ό Β1.1.4 mountaineering
  ορειβατικός σύλλογος, ο Β1.1.4 mountaineering
ορεινά, τα Β1.1.4 mountain regions
ορθάνοιχτος-η-ο Β1.2.5 wide open
ορθώνω Β1.2.8 I erect
  ορθώνομαι Β1.2.8 I erect
ορίζομαι Β1.1.3 I am defined
ορίζω Β1.1.3 I define
όριο, το Β1.1.1   limit
  φθάνω στα όριά μου Β1.1.1 I reach my limit
οροπέδιο, το Β1.2.7 plateau
όρος, ο Β1.2.6 όρος, ο
όρος, το Β1.1.4 mountain
οροσειρά, η Β1.1.4 mountain range
οροφή, η Β1.2.5 ceiling
ορτύκι, το Β1.2.8 quail
ορφανός-ή-ό Β1.1.4 orphan
οσοσδήποτε-οσηδήποτε- no matter how much
  οσοδήποτε Β1.1.3 
όταν μου μπει κάτι στο κεφάλι /  when I decide to do
  στο μυαλό, τα καταφέρνω Β1.1.1 something, I achieve it
οτιδήποτε Β1.1.3 whatever
ουζάδικο, το Β1.2.8 ouzo restaurant
ουζερί, η Β1.2.8 ouzo restaurant
ουκ ολίγα Β1.1.2 not a small amount
ούλα, τα Β1.2.8 gums
   έκανα ένα καθαρισμό ούλων  I had a gums and teeth
   και δοντιών Β1.2.8 cleaning
   έκανα λεύκανση δοντιών Β1.2.8 I had a teeth whitening
ουσιαστικά Β1.1.3 essentially
ουσιαστικό, το Β1.2.5 principle thing
ουσιαστικοποιημένα επίθετα, τα Β1.1.1 adjectives turned into nouns
ούτε τρύπα δεν υπάρχει Β1.1.3 fully booked
οφείλεται Β1.1.4 it is due to
οφειλή, η Β1.2.6 debt, amount owed
οφείλω Β1.1.3 I owe
οφείλω να σας πω Β1.2.7 I have to say
όχθη, η Β1.Π1.5 shore

Π 
παγανιστικός-ή-ό Β1.2.8 pagan
πάγιος-α-ο Β1.1.2 fixed
  πάγια έξοδα, τα Β1.1.2 fixed expenses
παγκάκι, το Β1.1.3 bench
πάγωμα, το Β1.2.5 freezing
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πάει (κάτι) στην άκρη Β1.2.5 something is overlooked
πάει να πει Β1.2.8 it means
πάθηση, η Β1.2.8 disease
παθολογία, η Β1.2.8 pathology
παθολογικός-ή-ό Β1.2.8 pathological
παίρνω αέρα Β1.1.2 I get some air
  πολύ αέρα πήρες Β1.1.2 don't get any ideas
παίρνω κάτι στα σοβαρά Β1.1.3 I take something seriously
παίρνω μια ιδέα Β1.1.2 I get an idea
παίρνω την κάτω βόλτα Β1.2.8 I hit the skids
παλάμη, η Β1.2.7 palm
παλάτι, το Β1.1.2 palace
παλιατζής, ο Β1.1.2 junk dealer
παλιοκόριτσο, το Β1.1.2 naughty girl
πάμε από το κακό στο χειρότερο Β1.2.7 from bad to worse
παν, το Β1.1.1 everything, all
  τα πάντα Β1.1.1 everything
πανάκριβος-η-ο Β1.2.8 very expensive
πανέμορφος-η-ο Β1.1.4 stunning
πανεπιστημιακός-ή-ό Β1.2.7 university
πανέτοιμος-η-ο Β1.2.8 ready for everything
πανευρωπαϊκοί αγώνες  pan-European track and
   στίβου, οι Β1.1.3 field games
πανευρωπαϊκός-ή-ό Β1.1.3 pan-European
πανευτυχής-ές Β1.2.7 delighted
πανηγυρίζω Β1.2.5 I celebrate
πάνθηρας, ο Β1.1.3 panther
πανίδα, η Β1.1.4 fauna
πανικός, ο Β1.2.6 panic
πανό, το Β1.2.6 banner
πανωφόρι, το Β1.2.6 overcoat
παπαγαλία, η Β1.2.7 memorization
παπάκι, το Β1.2.8 duckling
παπουτσοθήκη, η Β1.1.2 shoe case
παρά (αντιθ.) Β1.1.3 in spite of the fact that (showing antithesis)
παραβάν, το Β1.1.2 folding screen
παράβαση, η Β1.1.3 violation, offence
παραβλέπω (-ομαι) Β1.2.5 I overlook
παράβλεψη, η Β1.2.5 the oversight
παράγομαι Β1.1.2 I am produced
παράγοντας, ο Β1.1.4 factor
παράγω Β1.1.2 I produce
παράγων, ο Β1.2.7 factor
παραδέχομαι Β1.1.1 I admit
παραδίδομαι Β1.1.2 I am delivered
παραδίδω Β1.1.2 I deliver
παράδρομος, ο Β1.1.3 service road
παραθαλάσσιος-α-ο Β1.1.3 beach-front
παραίτηση, η Β1.2.7 resignation
παραιτούμαι Β1.2.7 I quit, I resign
παρακίνηση, η Β1.1.3 prompting
παρακινούμαι Β1.1.3 I was prompted in doing something
παρακινώ Β1.1.3 I prompt someone in doing something
παρακολούθηση, η Β1.2.8 monitoring
παράκτια, τα Β1.1.4 alongshore
παραλαμβάνω (-ομαι) Β1.2.8 I receive
παραλιακή, η Β1.2.5 coastal road
παραμικρό, το Β1.1.1 every little thing
παραμικρός-ή-ό Β1.2.7 slightest
παραμυθένιος-ια-ιο Β1.1.3 fairytale
παράνομα Β1.1.3 illegally
παράνομος-η-ο Β1.2.7 illegal
παραξενιά, η Β1.1.1 weirdness, oddity
παράξενος-η-ο Β1.1.1 weird
παραπέρα Β1.2.8 farther
παραπονιέμαι Β1.1.1 I complain
παράς, ο Β1.2.6 money
παρασύρομαι Β1.1.4 I am drifted
παρασύρω Β1.1.4 I drift

παράταση, η Β1.1.3 extension
παρατάω Β1.1.3 I leave
παρατείνω (-ομαι) Β1.2.7 I extend, I lengthen
παρατήρηση, η Β1.1.1 remark
  κάνω παρατηρήσεις Β1.1.1 I make remarks
παρατιέμαι Β1.1.3 I am left
παρελθών-ούσα-όν Β1.1.1 past
παρεμβαίνω Β1.2.6 I interfere
παρέμβαση, η Β1.2.6 intervention
παρενέργεια, η Β1.2.8 side effect
παρεξήγηση, η Β1.2.7 misunderstanding
παρεξηγώ Β1.1.1 I misunderstand
  παρεξηγούμαι Β1.1.1 I am misunderstood
παρέχω (-ομαι) Β1.2.7 I provide
παρίσταμαι Β1.1.4 I attend
παρκάρισμα, το Β1.2.5 parking
παρκέ, το Β1.1.2 parquet floor
παρμεζάνα, η Β1.2.8 parmesan cheese
παροδικός-ή-ό Β1.1.4 temporary
παρόλο Β1.1.3 despite
παρόμοιος-α-ο Β1.2.7 similar
παρότι (αντιθ.) Β1.1.3 notwithstanding (showing antithesis)
παροχή, η Β1.2.8 benefit
παρτέρι, το Β1.1.3 flowerbed
παρών-ούσα-όν Β1.1.1 present
παστουρμάς, ο Β1.2.8 pastrami
πάσχω Β1.2.8 I suffer
πατάρι, το Β1.1.2 storage space (above a cupboard or door)
πατατοσαλάτα, η Β1.2.8 potato salad
πατάω τις φωνές Β1.2.8 I start screaming
πατάω το πόδι μου κάπου  I step my foot somewhere
  (=πάω κάπου) Β1.1.3 (I go somewhere)
πατερίτσα, η Β1.2.8 crutch
πάτημα, το Β1.2.5 grape stomping
πάτος, ο Β1.2.6 sole
πατριά, η Β1.Π1.2 clan
πατρόν, το Β1.2.6 template
παύω Β1.2.5 I cease, I stop
παχαίνω Β1.1.1 I gain weight
πάχος, το Β1.1.2 width
παχυντικός-ή-ό Β1.2.8 fattening
παχυσαρκία, η Β1.2.8 obesity
πάω κάποιον Β1.1.3 I like someone
πεζή Β1.1.4 on foot
πεζοδρομημένος-η-ο Β1.2.6 street where no vehicles are allowed
πεζοδρομούμαι Β1.1.3 I am pedestrianised
πεζοδρομώ Β1.1.3 I pedestrianise
πεζοπόρος, ο Β1.1.3 hiker
πεζούλα, η Β1.Π1.3 bench
πειθαρχία, η Β1.2.8 discipline
πείθομαι Β1.1.3 I am persuaded
πείθω Β1.1.3 I persuade
πειθώ, η Β1.2.8 persuasion
πείραμα, το Β1.1.4 experiment
πειραματίζομαι Β1.2.5 I experiment
πειρασμός, ο Β1.2.8 temptation
πείσμα, το Β1.1.1 stubbornness
πεισματάρης-α-ο Β1.1.1 stubborn
πελατεία, η Β1.2.7 clientele
πενταήμερος-η-ο Β1.1.3 five-day
πενταμελής-ές Β1.2.7 five-member
πέρα βρέχει Β1.1.1 someone is indifferent
περασμένα, τα Β1.2.5 past events
περιβαλλοντικός-η-ο Β1.2.7 environmental
περιγράφομαι Β1.1.3 I am described
  δεν περιγράφεται Β1.1.3 it cannot be described
περιδέραιο, το Β1.2.6 necklace
περιέργεια, η Β1.1.1 curiousness
περιήγηση, η Β1.1.3 touring, sightseeing

62

Β1 - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ



περιηγητής, ο Β1.1.3  traveler
  περιηγήτρια, η Β1.1.3 
περιηγούμαι Β1.1.3 I tour
περιοδεία, η Β1.1.3 tour
περιοδεύω Β1.1.3 I tour
περιορίζω (το φως) Β1.1.2 I reduce, I block (the light)
  περιορίζομαι Β1.1.2 I reduce, I block (the light)
περιορισμένος-η-ο Β1.2.7 limited
   εταιρεία περιορισμένης  limited liability company
   ευθύνης, η (Ε.Π.Ε.) Β1.2.7 (Ltd.)
περιορισμός, ο Β1.1.2 limit
περιπλανιέμαι Β1.2.6 I wonder around
περιποίηση, η Β1.2.7 treatment
περιποιούμαι Β1.2.5 I take care
περιπολικό, το Β1.2.5 patrol car
περισσεύω Β1.2.8 I am left over
περιστατικό, το Β1.2.5 incident
περιστέρι, το Β1.1.4 dove
περιστερώνας, ο Β1.Π1.3 pigeonhole
περιστρέφομαι Β1.2.7 I revolve
περίτεχνος-η-ο Β1.2.6 elaborate
περιτριγυρισμένος-η-ο Β1.2.5 surrounded
περιττός-ή-ό Β1.2.8 extra, unnecessary
περιτύλιγμα, το Β1.1.2 wrapping
περιφέρεια, η Β1.2.7 region
πέρλα, η Β1.2.6 pearl
περσίδα, η Β1.1.2 blind, shade
πες το ψέματα Β1.1.3 say that again
πέταγμα, το Β1.2.5 kicking movement
πετάγομαι Β1.1.2 I'm thrown away
πέταμα, το Β1.1.4 heave
πετάω στα σύννεφα Β1.2.5 I have my head in the clouds
πετιέμαι Β1.1.2 I pop 
πέτο, το Β1.2.6 collar fold
πέτσινος-η-ο Β1.1.2 leather
πετυχαίνω Β1.1.1 I achieve
πευκοδάσος, το Β1.1.4 pine tree forest
πεφταστέρι, το Β1.2.5 falling star
πέφτω έξω Β1.1.4 I miscalculate
πηγάδι, το Β1.1.2 well
πήγαινε-έλα Β1.1.3 come and go
πήζω (από κόσμο) Β1.1.2 I suffocate (from the crowds)
πήρα το πράσινο φως Β1.2.6 I get the green light
πιάνει το χέρι μου Β1.2.6 I am good with fixing/making things
πιασμένοι χέρι-χέρι Β1.2.5 holding hands
πιασμένος-η-ο Β1.2.5 holding
πιατικά, τα Β1.1.2 dishes, china
πιέζω (-ομαι) Β1.2.8 I press
πιθανός-ή-ό Β1.2.7 possible
πιλοτή, η Β1.1.2 pilotis
πινελιά, η Β1.2.8 touch, brush stroke
πινέλο, το Β1.1.2 brush
πιστολάκι, το Β1.1.2 blow dryer
πιστοποιημένος-η-ο Β1.2.6 certified
πιστός-ή-ό Β1.2.5 loyal
πιτσαρία, η Β1.2.8 pizza restaurant
πλαίσιο, το Β1.1.2 frame
πλακί Β1.2.8 baked with tomato sauce
πλακόστρωτος-η-ο Β1.1.3 paved
πλανήτης, ο Β1.1.4 planet
πλέει επάνω μου Β1.2.8 a piece of clothing is large on me
πλέον Β1.1.3 anymore
πλέω Β1.2.8 I float
πληγείς-είσα-έν Β1.1.4 stricken, impacted
πληγή, η Β1.1.4 wound
πληγωμένος-η-ο Β1.1.4 injured
πληγώνομαι Β1.1.4 I am injured
πληγώνω Β1.1.4 I injure
πλήθος, το Β1.2.5 crowd

πληκτρολογούμαι Β1.1.3 I am typed
πληκτρολογώ Β1.1.3 I type
πλημμύρα, η Β1.1.4  flood
πλημμυρίζω Β1.1.2 I flood
πλημμυροπαθής-ές Β1.1.4 flood victim
πλήξη, η Β1.1.4 boredom
πλήρης απασχόληση, η Β1.2.7 full employment
πλήρης-ης-ες Β1.1.1 full, extensive
πληροφόρηση, η Β1.2.8 informing
πληροφορούμαι Β1.1.3 I am informed
πληροφορώ Β1.1.3 I inform
πλήρωμα, το Β1.Π1.4 crew
πληρώνω τα μαλλιά της κεφαλής μου Β1.1.2 I pay an arm and a leg
πλήρως Β1.1.2 totally
πλήττομαι Β1.1.4 I am hit
πλήττω Β1.1.4 I hit
πλισέ Β1.2.6 pleated
πλοίαρχος, ο Β1.2.6 captain
πλούτος, ο Β1.1.1 wealth
πλυμένος-η-ο Β1.2.6 washed
πλωτός-ή-ό Β1.1.3 floating
πνευματικός-ή-ο Β1.1.3 intellectual
  πνευματικός άνθρωπος, ο Β1.1.3 intellectual person
ποδηλασία, η Β1.1.3 cycling
ποδηλάτης, ο Β1.2.6 cyclist
ποδηλατοδρόμιο, το Β1.1.3 bicycle path
ποιητικός-ή-ό Β1.1.4 poetic
ποιμενικός-ή-ό Β1.1.4 shepherd
ποιοι και ποιοι; Β1.1.3 who and who?
ποιος με πιάνει Β1.1.2 I am the best, unreachable
πολεμώ Β1.Π1.2 I fight
πολεοδόμος, ο/η Β1.1.3 urban planner
πολικός-ή-ό Β1.1.4 arctic
πολιτισμικός-ή-ό Β1.2.5 cultural
πολιτιστικός-ή-ό Β1.1.1 cultural
πολτοποιούμαι Β1.1.2 I get mashed
πολτοποιώ Β1.1.2 I mash, I pulp
πολύ του/της είναι Β1.1.1 it’s too much for him/her
πολυαγαπημένος-η-ο Β1.1.2 loved one
πολυμελής-ής-ές Β1.1.2 large
πολυτέλεια, η Β1.1.3 luxury
πολυτελής-ές Β1.1.2 luxurious
πολυχρωμία, η Β1.2.5 multicolour
πολυώροφος-η-ο Β1.Π1.2 multi-storey
πονηριά, η Β1.1.1 cunning
πονηρός-ή-ό Β1.1.1 cunny
πόντος, ο Β1.2.6 centimetre
ποπ-κορν, το Β1.2.5 pop corn
πορεία, η Β1.2.7 direction
πορσελάνινος-η-ο Β1.1.2 china, porcelain (adj.)
πορτμαντό, το Β1.1.2 coat closet, wardrobe
ποσοστό, το Β1.2.7 percentage
ποτηρικά, τα Β1.1.2 glasses
πότισμα, το Β1.1.2 sprinkling
  αυτόματο πότισμα, το Β1.1.2 sprinkler system
πού με χάνεις πού με βρίσκεις Β1.2.7 I am always in a specific place
πουά Β1.2.6 polka dots
πούδρα, η Β1.2.6 foundation (powder)
πουρές, ο Β1.2.8 mashed potatoes
πουρνάρι, το Β1.2.7 kermes
πράγματι Β1.2.5 indeed
πραγματικότητα, η Β1.2.5 reality
πραγματοποιούμαι Β1.1.2 I am realized / accomplished
πρακτική, η Β1.2.7 internship
  κάνω την πρακτική μου Β1.2.7 I am doing my internship
πρακτικός-ή-ό Β1.1.2 useful, practical
πραμάτεια, η Β1.1.2 merchandise
πρήζομαι Β1.2.8 I swell
πρήξιμο, το Β1.2.8 swelling
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πρησμένος-η-ο Β1.2.6 swollen
πρίγκιπας, ο Β1.1.1 prince
πριόνι, το Β1.1.2 saw
προαύλιο, το Β1.1.3 school yard
προβάλλει ο ήλιος Β1.1.2 the sun appears
προβάλλομαι Β1.1.2 I promote myself
προβλέπομαι Β1.1.3 Ι am predicted
προβλέπω Β1.1.3 I predict, I foresee
πρόβλεψη, η Β1.1.4 forecast, prediction
προβληματίζομαι Β1.1.3 I am concerned
προβληματίζω Β1.1.3 I concern somebody
προβληματισμένος-η-ο Β1.2.5 concerned, worried
προβληματισμός, ο Β1.2.7 concern
προγιαγιά, η Β1.1.2 great grandmother
πρόγνωση, η Β1.1.4 forecast
πρόγονος, ο/η Β1.2.7 ancestor
προγραμματίζομαι Β1.1.3 I am planned
προγραμματίζω Β1.1.3 I plan
προγραμματισμός, ο Β1.2.7 planning
προγραμματιστής, ο Β1.2.5 software programmer
  προγραμματίστρια, η Β1.2.5 software programmer
προδιαγραφή, η Β1.2.6 specification
προεδρείο, το Β1.2.7 panel
πρόεδρος, ο/η Β1.1.4 president
προεργασία, η Β1.2.6 preparatory / ground work
προέρχομαι Β1.1.4 I derive
προερχόμενος-η-ο Β1.2.8 deriving
προετοιμάζομαι Β1.2.7 I prepare
προετοιμάζω (-ομαι) Β1.2.7 I prepare
προθυμία, η Β1.1.1 willingness
πρόθυμος-η-ο Β1.1.1 willing
προκαλούμαι Β1.1.4 I am provoked
προκαλώ Β1.1.4 I provoke
προκάτ, το Β1.1.2 prefabricated house
προκατασκευάζομαι Β1.1.2 I am prefabricated
προκατασκευάζω Β1.1.2 I prefabricate
προκατασκευασμένος-η-ο Β1.1.2 prefabricated
προκατασκευή, η Β1.1.2 prefabrication
πρόκειται να… Β1.1.1 going to…
προλαμβάνω (-ομαι) Β1.2.8 I prevent, I anticipate
προληπτικά Β1.2.8 pre-emptively
προληπτικός-ή-ό Β1.2.8 pre-emptive
  προληπτική ιατρική, η Β1.2.8 pre-emptive medicine
πρόληψη, η Β1.2.8 superstition
   οι προλήψεις, οι Β1.2.8 superstition
προμηθεύω (-ομαι) Β1.2.6 I supply
προνοητικός-ή-ό Β1.1.3 proactive
προξενούμαι Β1.1.4 I am caused
προξενώ Β1.1.4 I cause
προοδευτικός-ή-ό Β1.1.3 liberal, progressive
προοδεύω Β1.1.3 I progress
πρόοδος, η Β1.1.3 progress
προοπτική, η Β1.2.7 prospect
  προοπτική εξέλιξης, η Β1.2.7 prospect of development / growth
προορισμός, ο (ταξιδιωτικός) Β1.1.2 (travel) destination
προπαντός Β1.1.2 above all
προπτυχιακός-ή-ό Β1.1.1 graduate
προπώληση, η Β1.2.5 pre-sale
προς Θεού Β1.2.8 for God’s sake
προς τιμή Β1.2.5 in honour
προς το παρόν Β1.2.7 for the time being
προσανατολισμός, ο Β1.2.7 orientation
  επαγγελματικός προσανατολισμός, ο Β1.2.7 career orientation
προσαρμόζω (-ομαι) Β1.2.5 I adapt
πρόσβαση, η Β1.2.7 access
προσγειωμένος-η-ο Β1.2.5 landed, down to earth
προσγειώνομαι Β1.2.5 I am landed
προσγειώνω Β1.2.5 I land
προσγείωση, η Β1.2.5 landing

προσέγγιση, η Β1.2.8 approach
προσεγμένος-η-ο Β1.2.8 meticulous
προσιτός-ή-ό Β1.2.8 affordable
πρόσκαιρος-η-ο Β1.1.4 impermanent
προσκύνημα, το Β1.Π1 pilgrimage
προσκυνώ Β1.2.5 I kneel before
προσλαμβάνω (-ομαι) Β1.2.7 I hire
πρόσληψη, η Β1.2.7 hiring, recruitment
προσόν, το Β1.1.1 quality
πρόσταγμα, το Β1.2.6 lead
προστάζω Β1.2.6 I command, I order
προστασία, η Β1.1.4 protection
προστατεύομαι Β1.1.4 I am protected
προστατευόμενος-η-ο Β1.1.4 protected
προστατεύω Β1.1.4 I protect
προσφέρομαι Β1.1.1 something is offered
πρόσφυγας, ο Β1.1.1 immigrant
προσφυγόπουλο, το Β1.1.1 little immigrant boy / girl
πρόσχαρος-η-ο Β1.1.1 gay, cheerful
προσχέδιο, το Β1.1.3 draft 
προσωπικό, το Β1.2.7 personnel, staff
προσωπικότητα, η Β1.1.1 personality
προσωρινά Β1.1.2 temporarily
προτεραιότητα, η Β1.2.6 priority
προτέρημα, το Β1.1.1 quality
προτίμηση, η Β1.2.6 preference
προϋπόθεση, η Β1.2.7 condition, prerequisite
προφανώς Β1.1.4 obviously
προφέρομαι Β1.1.1 something is pronounced
προφέρω Β1.1.1 I pronounce
προφορά, η Β1.1.1 pronunciation
προφυλάσσομαι Β1.1.4 I am protected
προφυλάσσω Β1.1.4 I protect
πρόχειρα Β1.2.5 hastily
πρόχειρος-η-ο Β1.1.2 handy
προώθηση, η Β1.2.7 promotion 
πρόωρος-η-ο Β1.1.3 premature
πρώτη ύλη, η Β1.1.1 raw material
πρωτοβουλία, η Β1.1.4 initiative
πρωτοδιαλέγω Β1.1.2 I choose first
πρωτοφανής-ές Β1.1.4 unprecedented
πύλη, η Β1.2.5 portal
πυρ, το Β1.1.4 fire
πυρέξ, το Β1.1.2 Pyrex
πυρίμαχος-η-ο Β1.1.2 fireproof, ovenproof
πυρομανής-ές Β1.1.4 pyromaniac
πυρόπληκτος-η-ο Β1.1.4 fire victim
πυροσβεστήρας, ο Β1.1.3 fire extinguisher
πυροτέχνημα, το Β1.1.4 firework
πυρωμένος-η-ο Β1.1.4 extremely hot
πωλητήριο, το Β1.2.6 gift shop
πώς και πώς Β1.1.3 eagerly

Ρ 
ράγα, η Β1.1.3 rail
ραγδαίος-α-ο Β1.1.4 abrupt
ραΐζω Β1.2.8 I crack
ραϊσμένος-η-ο Β1.2.8 cracked
ρακέτα, η Β1.2.5 racket
ρακόμελο, το Β1.2.6 drink made of raki and honey
ραμμένος-η-ο Β1.2.6 sewed
ραπανάκι, το Β1.2.8 radish
ραπτική, η Β1.2.6 sewing
ραπτομηχανή, η Β1.2.6 sewing machine
ρεζέρβα, η Β1.1.3 spare (tire)
ρέμα, το Β1.1.4 brook
ρεμπέτικο, το Β1.2.5 Rebetiko (Greek folk song)
ρέω Β1.2.5 I flow
ρίγα, η Β1.2.6 stripe
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ριγμένος-η-ο Β1.Π1.3 thrown
ριζωμένος-η-ο Β1.2.8 rooted
ριζώνω Β1.2.8 I root
ρισκάρω Β1.2.8 I risk
ρίχνω μια ματιά Β1.2.5 I take a look
ρίχτερ, το Β1.1.4 Richter scale
ρίψη, η Β1.1.4 throwing
ρόδινος-η-ο Β1.Π1 pink
ροδοκοκκινισμένος-η-ο Β1.1.2 golden brown
ροδοκόκκινος-η-ο Β1.1.1 rosy
ροή, η Β1.1.3 flow
ρομαντισμός, ο Β1.1.1 romanticism
ρομπότ, το Β1.2.7 robot
ρομποτική, η Β1.2.7 robotics
ρουζ, το Β1.2.6 blush
ρουφάω Β1.1.2 Ι vacuum
ρουφιέμαι Β1.1.2 I am vacuumed
ρόφημα, το Β1.1.3 beverage
ρυθμικά Β1.2.5 rhythmically
ρυπαίνομαι Β1.1.4 I am littered
ρυπαίνω Β1.1.4 I litter
ρύπανση, η Β1.1.4 littering
ρύπος, ο Β1.1.4 pollutant
  ρύποι, οι Β1.1.4 pollutant
ρωμιοσύνη, η Β1.1.4 Greek identity
ρωτιέμαι Β1.2.7 I'm asked

Σ 
σαββατόβραδο, το Β1.2.5 Saturday night
σακίδιο πλάτης, το Β1.2.6 ruck sac
σάλα, η Β1.Π1.3 room
σαλατιέρα, η Β1.1.2 salad bowl
σαλέ, το Β1.1.2 chalet
σάλι, το Β1.1.1 shawl
σαλιγκάρι, το Β1.1.4 snail
σαλοτραπεζαρία, η Β1.1.2 living dining room
σαμαράδικο, το Β1.2.5 saddle shop
σανδαλοποιός, ο Β1.2.6 sandal maker
σανίδα σιδερώματος, η Β1.2.6 iron board
σαντορινιός-ιά-ιό Β1.Π1.4 from Santorini
σαπουνάδα, η Β1.2.6 soap suds
σας έρχεται τίποτα στο νου; Β1.2.8 anything comes to mind?
σατραπεία, η Β1.2.7 satrapy
σαφάρι, το Β1.1.3 safari
σαχνισί, το Β1.Π1.5 bay window
σβησμένος-η-ο Β1.2.8 poured (with any kind of alcohol)
σε γενικές γραμμές Β1.1.2 generally
σε μεγάλο βαθμό Β1.2.7 to a great extent
σεβασμός, ο Β1.1.1 respect
σεβαστός-ή-ό Β1.1.2 respectable
σέβομαι Β1.1.1 I respect
σεζλόνγκ, η Β1.1.2 long chair
σεισμοπαθής-ές Β1.1.4 earthquake victim
σεισμόπληκτος-η-ο Β1.1.4 earthquake victim
σεισμός, ο Β1.1.4 earthquake
σερβίρισμα, το Β1.2.5 serving
σηκώνω Β1.1.2 I pick up, I lift
σηκώνω το βλέμμα μου Β1.1.1 I lift my eyes (to look at somebody)
σηκώνω ψηλά τα χέρια Β1.1.2 I give up
σήμα κατατεθέν, το Β1.2.5 trademark
σημασία, η Β1.1.2 meaning
σημειώνομαι Β1.1.4 I am noted
σημειώνω Β1.1.4 I note
σήραγγα, η Β1.1.3 tunnel
σιγουριά, η Β1.2.7 certainty
σίδερο ατμού, το Β1.1.2 iron
σιδερωμένος-η-ο Β1.2.6 ironed
σιδηροδρομικός-ή-ό Β1.1.3 railway
σιδηροδρομικώς Β1.1.3 by train

σιδηρόδρομος, ο Β1.1.3 railway
σικ Β1.2.6 chic
σιλουέτα, η Β1.2.6 figure
σιντριβάνι, το Β1.1.4 fountain
σίτιση, η Β1.1.4 feeding
σκ(χ)ισμένος-η-ο Β1.1.2 torn apart
σκάει ο τζίτζικας Β1.1.4 it is boiling hot
σκαλίζω Β1.2.5 I chisel
σκαμπό, το Β1.1.2 stool
σκασμένος-η-ο Β1.1.3 flat (tire)
σκάω από τη στενοχώρια μου Β1.1.2 I burst of sadness
σκάω γάιδαρο από το πείσμα  I impose on others with my
  και την επιμονή μου Β1.1.1 stubbornness and persistence
σκάω μέσα μου Β1.1.2 I burst inside
σκέλος, το Β1.2.8 leg, part
σκέπασμα, το Β1.1.2 cover, lid
σκεπασμένος-η-ο Β1.Π1.5 covered
σκεπαστός-ή-ό Β1.2.8 covered
σκεπή, η Β1.1.2 roof
σκεπτικό, το Β1.2.7 reasoning
σκεύος, το Β1.1.2 container
  πυρίμαχο σκεύος, το Β1.1.2 ovenware
σκιά, η Β1.2.6 eye shadow
σκίζομαι Β1.1.1 I was teared, I work hard
σκίζομαι στο διάβασμα Β1.1.1 I study very hard
σκίζω Β1.1.1 I tear
σκόνη, η Β1.2.5 dust
σκοπεύω Β1.1.3 I intend
σκορδαλιά, η Β1.2.8 garlic dip
σκοτώθηκα να βρω Β1.2.6 I busted my nuts to find
σκοτώνομαι στη μελέτη Β1.1.1 I study extremely hard, I am a nerd
σκουπάκι, το Β1.1.2 small vacuum cleaner
σκουπιδάκι, το Β1.1.2 little garbage
σκουπιδοτενεκές, ο Β1.1.2 garbage bin
σκούπισμα, το Β1.2.5 sweeping
σκυριανός-ή-ό Β1.1.2 from Skyros
σμόκιν, το Β1.2.6 tuxedo
σνακ-μπαρ, το Β1.2.8 snack bar
σοβαρότητα, η Β1.1.1 seriousness
σόι, το Β1.Π1.2 kin
σοκολατής-ιά-ί Β1.1.1 chocolate
σοκολατί, το Β1.1.1 chocolate colour
σου τη φέρνω από πίσω Β1.1.1 I stab you in the back
σουβλατζίδικο, το Β1.2.8 souvlaki place
σουέντ Β1.2.6 suede
σουπιέρα, η Β1.1.2 soup serving bow
σούρωμα, το Β1.2.5 straining
σούστα, η Β1.2.6 coil, spring
σουφλέ, το Β1.1.2 souffl�
σοφίτα, η Β1.1.2 attic
σοφός, ο Β1.1.3 wise man
σπαζοκεφαλιάζω Β1.1.2 I rack my brain about
σπανακόρυζο, το Β1.2.8 spinach with rice
σπαρμένος-η-ο Β1.1.4 sown with
σπαρτά, τα Β1.2.5 grainfield, crops
σπαστός-ή-ό Β1.1.1 wavy (hair)
σπατάλη, η Β1.1.1 spending
σπάταλος-η-ο Β1.1.1 spender
σπάτουλα ζαχαροπλαστικής, η Β1.1.2 spatula patisserie
σπείρα, η Β1.2.6 coil
σπέρνομαι Β1.1.4 I am sown
σπέρνω Β1.1.4 I sow
σπηλιά, η Β1.1.2 cave
σπινθήρας, ο Β1.1.4 spark
σπιτικός-ή-ό Β1.2.7 home-made
σπιτονοικοκύρης, ο Β1.1.2 landlord
  σπιτονοικοκυρά, η Β1.1.2 landlady
σπονδυλική στήλη, η Β1.2.8 vertebral column
σποραδικός-ή-ό Β1.1.4 sporadic
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στα σκοτεινά Β1.2.5 in the dark
σταδιακά Β1.1.4 gradually
στάδιο (σπουδών), το Β1.2.7 stage (of studies)
σταδιοδρομία, η Β1.2.7 carrier
στάζει μέλι το στόμα του Β1.2.6 he/she is a sweet talker
στάζει φαρμάκι, στάζει δηλητήριο 
  το στόμα του Β1.2.6 he/she is very bitter
σταθμευμένος-η-ο Β1.1.3 parked
στάθμευση, η Β1.1.2 parking
  χώρος στάθμευσης, ο Β1.1.2 parking space
στάση εργασίας, η Β1.2.7 work stoppage
στατιστική, η Β1.2.7 statistics
σταυρόλεξο, το Β1.2.5 crossword 
σταύρωση, η Β1.2.5 crucifixion
σταυρωτά Β1.1.1 crossed, diagonally
σταυρωτός-ή-ό Β1.2.6 double-breasted
σταφίδα, η Β1.1.4 raisin
σταχτής-ιά-ί Β1.1.1 ash gray (adj.)
στέγνωμα, το Β1.2.5 drying
στεγνώνω (εγώ, η γη) Β1.1.4 I dry out
στεγνώνω (τα ρούχα, τη γη) Β1.1.4 I dry
στεγνώνω Β1.1.2 I dry
στεγνωτήριο, το Β1.1.2 dryer
στείβω το μυαλό μου Β1.2.6 I squeeze my mind
στειμμένος-η-ο Β1.2.6 spinned
στέκι, το Β1.2.5 hangout
στέλνομαι Β1.2.6 I am sent
στένεμα, το Β1.2.6 intake
στενεύω Β1.2.6 I take in
στενοχώρια, η Β1.1.1 sadness
στενοχωριέμαι Β1.1.3 I am upset
στενοχωρώ Β1.1.3 I upset
στερεός-ά-ό Β1.1.2 solid
στερεώνω (-ομαι) Β1.2.6 I fix
στέρνα, η Β1.Π1.4 water tank
στερούμαι Β1.2.8 I am deprived of
στημένος-η-ο Β1.2.5 set up
στην άλλη άκρη του κόσμου Β1.2.8 at the end of the world
στήνομαι Β1.2.6 I am set
στήνω το σπιτικό μου Β1.1.2 I set up my home
στηρίζομαι Β1.1.4 I am supported
στηρίζω Β1.1.2 I support
στητός-ή-ό Β1.1.1 upright
στίβος, ο Β1.1.3 track and field
στίφτης, ο Β1.1.2 citrus squeezer
στο άκουσμα Β1.2.5 hearing
στο μισό Β1.1.3 half full
στο πιάτο Β1.2.8 in plain view
στο πόδι Β1.2.7 on the go, hurried
στολίδι, το Β1.Π1.3 decoration
στολισμός, ο Β1.2.6 decoration
στοχαστής, ο Β1.Π1.1 thinker
στραβοπατάω/-ώ Β1.2.8 I stumble, I trip
στραμπουλίζω & στραμπουλάω Β1.2.8 I twist (ankle, elbow)
στρατιωτικός-ή-ό Β1.2.7 military
στρέμμα, το Β1.1.2 4.4 acres
στριμωγμένος-η-ο Β1.2.8 crammed
στριφογυρίζω Β1.1.1 I rotate
στρίφωμα, το Β1.2.6 hem
στριφώνω Β1.2.6 I hem
στρουθοκάμηλος, η Β1.1.3 ostrich
στροφή (χορού), η Β1.2.5 twirl, spin (dance)
στύβομαι Β1.1.2 I am squeezed
στύβω Β1.1.2 Ι squeeze
σύγγραμμα, το Β1.2.7 text, writing
συγκατοίκηση, η Β1.1.2 living together
συγκάτοικος, ο/η Β1.1.2 flat mate
συγκατοικώ Β1.1.2 live together
συγκεντρώνομαι Β1.2.5 I am gathered

συγκεντρώνω Β1.2.5 I gather
συγκεντρώνω Β1.Π1.4 I collect
συγκινημένος-η-ο Β1.1.3 moved
συγκίνηση, η Β1.1.1 emotion
συγκίνηση, η Β1.1.3 being moved
συγκινητικός-ή-ό Β1.2.7 moving, emotional
συγκινούμαι Β1.1.1 I am moved
συγκινώ Β1.1.3 I move, I touch
συγκοινωνιολόγος, ο/η Β1.1.3 traffic engineer
συγκρατούμαι Β1.1.1 I restrain myself
  συγκρατώ τα νεύρα μου Β1.1.1 I hold back my nerves
συγκρατώ Β1.1.1 I restrain / I hold back
συγκρίνομαι Β1.1.1 I measure myself against someone else
σύγκριση, η Β1.1.1 comparison
συγκρότημα κατοικιών, το Β1.1.2 compound (buildings)
συγυρίζομαι Β1.1.2 I get tidy
συγυρίζω Β1.1.2 I tidy
συγύρισμα, το Β1.2.5 tidying
συγχώρεση, η Β1.2.8 forgiveness
συλλαμβάνω (-ομαι) Β1.2.8 I arrest (a person), I perceive (an idea)
σύλληψη, η Β1.2.8 arrest
συλλογίζομαι Β1.2.5 I reflect
σύμβαση αορίστου χρόνου, η Β1.2.7 unlimited time contract
σύμβαση, η Β1.2.7 contract
συμβασιούχος, ο/η Β1.2.7 contract worker
σύμβολο, το Β1.1.4 symbol
συμβουλευτική, η Β1.2.7 consulting
συμβουλευτικός-η-ο Β1.2.7 consulting
συμβουλεύω Β1.1.1 I advise
σύμβουλος, ο Β1.1.3 counsel 
συμμετέχω Β1.1.1 I participate
συμπάθεια, η Β1.1.1 sympathy
συμπαθώ Β1.1.1 I like
σύμπαν, το Β1.2.7 universe
συμπέρασμα, το Β1.1.4 conclusion
συμπεριφέρομαι Β1.1.1 I behave
συμπεριφορά, η Β1.1.1 behavior
συμπίπτω Β1.2.7 I coincide
συμπλήρωμα, το Β1.2.5 complementing
συμπληρωμένος-η-ο Β1.1.3 filled out
συμπόσιο, το Β1.2.8 symposium
σύμπτωμα, το Β1.2.8 symptom
συμφωνούμαι Β1.2.6 I am agreed upon
συναθροισμένος-η-ο Β1.Π1 aggregated
συναισθηματικός-ή-ό Β1.1.1 sentimental
συνάνθρωπος, ο Β1.2.8 fellow man
συναρμολογώ Β1.2.6 I assemble, I put together
συναρπαστικός-ή-ό Β1.Π1.2 exciting
συνδεδεμένος-η-ο Β1.Π1.1 connected
συνδέομαι Β1.1.2 I am connected
συνδικαλισμός, ο Β1.2.7 trade unionism
συνδικαλιστής, ο Β1.2.7 trade unionist
  συνδικαλίστρια, η Β1.2.7 trade unionist
συνδικάτο, το Β1.2.7 trade union
συνδρομή, η Β1.1.4  subscription
συνδυασμός, ο Β1.1.3 combination
  σε συνδυασμό Β1.1.3 in combination
συνεδρία, η Β1.2.8 session
συνεδριακός-ή-ό Β1.1.3 convention
  συνεδριακός χώρος, ο Β1.1.3 convention venue
συνειδητοποιώ Β1.2.7 I realize
συνεννόηση, η Β1.1.3 arrangement
συνέπεια, η Β1.1.1 consequence
συνεπής-ής-ές Β1.1.1 consistent, punctual
συνεπώς Β1.2.8 therefore
συνεργάζομαι Β1.1.1 I cooperate, I collaborate
συνεργαζόμενος-η-ο Β1.2.6 collaborator
συνέρχομαι Β1.2.8 I recover
συνήγορος, ο Β1.2.6 advocate, counsellor
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συνήθης-ης-ες Β1.1.1 usual
συνηθίζω να Β1.1.1 I use to
συνθήκες εργασίας, οι Β1.2.7 employment conditions
συνθήκη, η Β1.1.4 treaty
σύνθημα, το Β1.2.5 signal, cue
συνιστώ Β1.1.1 I recommend
συνοδεία, η Β1.1.3 escort
συνοδεύομαι Β1.1.3 I am escorted
συνοδευτικός-ή-ό Β1.1.3 cover (letter), complement
συνοδεύω Β1.1.3 I escort
σύνοδος, η Β1.1.3 conference
  Σύνοδος Κορυφής, η Β1.1.3 Summit (meeting)
συνοδός, ο/η Β1.1.3 escort
συνοικία, η Β1.1.2 neighborhood
συνολικός-ή-ό Β1.2.7 total
σύνολο, το Β1.2.5 group of, total
συνομιλία, η Β1.Π1.1 discussion
συντάσσω (-ομαι) Β1.2.7 I write
συντήρηση, η Β1.1.1 conservation
συντηρητικός-ή-ό Β1.2.7 conservative
συντηρώ (-ούμαι) Β1.1.3 I conserve
συντομία, η Β1.1.4 brevity
  εν συντομία Β1.1.4 in brief, in short
συντονίζομαι Β1.1.4 I am coordinated
συντονίζω Β1.1.4 I coordinate
συντροφεύω Β1.2.5 I accompany
συντροφιά, η Β1.1.1 company
συρταριέρα, η Β1.1.2 set of drawers
συσκευάζω Β1.1.2 I package
συσκευασία, η Β1.1.2 packaging
συσκευασμένος-η-ο Β1.1.2 packaged
συσκευή, η Β1.1.2 appliance
συστατικό, το Β1.2.6 ingredient
σύστημα, το Β1.1.2 system
συστηματικός-ή-ό Β1.2.8 systematic
συχνάζω Β1.2.5 I frequent
συχνότητα, η Β1.2.5 frequency
σφήκα, η Β1.2.8 wasp
σφίγγα, η Β1.Π1.1 Sphinx
σφίγγομαι Β1.1.4 I am held tight
σφίγγω Β1.1.4 I hold tight
σφιχτός-ή-ό Β1.2.8 tight
σφοδρός-ή-ό Β1.1.4 brisk
σφουγγαράς, ο Β1.2.8 sponge diver
σφουγγάρι, το Β1.2.8 sponge
σφουγγαρίζομαι Β1.1.2 I am moppe
σφουγγάρισμα, το Β1.2.5 mopping
σφράγισμα, το Β1.2.8 (cavity) filling
  έκανα ένα σφράγισμα Β1.2.8 I had a filling done
σφυρί, το Β1.1.2 hammer
σχεδιάζομαι Β1.1.2 I am designed
σχεδιασμός, ο Β1.1.3 planning 
σχεδιαστής, ο Β1.2.5  designer
  σχεδιάστρια, η Β1.2.5 
σχετικός-ή-ό Β1.1.4 relevant
σχιστός-ή-ό & (σκιστός-ή-ό) Β1.1.1 slit
σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το Β1.2.7 second chance school
σωλήνας, ο Β1.1.2 pipe
σωματείο, το Β1.2.5 association

Τ 
τα ’χω τα κιλάκια μου Β1.1.1 I am overweight
τα βλέπω όλα μαύρα Β1.1.1 I am a pessimist
τα έχω χαμένα Β1.2.5 I am startled
τα κάνω θάλασσα Β1.1.2 I mess up
τα παίρνω (στο κρανίο) Β1.1.1 I am pissed
τα πάω καλά Β1.1.1 I am in good terms
τα χάνω Β1.1.3 I flip
τα ψέλνω σε κάποιον, του τα ψέλνω Β1.1.1 I read the riot act

τάζω Β1.1.4 I promise
ταΐζομαι Β1.1.4 I am fed
ταΐζω Β1.1.4 I feed
ταινία, η (=που κολλάει κουτιά) Β1.1.2 tape
  κολλητική ταινία, η Β1.1.2 duct tape
τάισμα, το Β1.1.4 feeding
τακτός-ή-ό Β1.2.8 regular
ταλαιπωρούμαι Β1.2.8 I suffer
ταλαιπωρώ Β1.2.8 I trouble
τανάλια, η Β1.1.2 pincers
τανγκό, το Β1.2.5 tango
τάξη, η (κοινωνική) Β1.Π1.5 class (social)
τάξη, η Β1.1.1 tidiness
ταξινόμηση, η Β1.2.7 classification
ταπετσαρία, η Β1.1.2 upholstery
ταπετσιέρης, ο Β1.1.2 upholsterer
ταρατσάκι, το Β1.Π1 small terrace
τάρτα, η Β1.1.2 tarte
τάση, η Β1.2.7 tendency
  έχω την τάση Β1.2.7 I tend to
τάφος, ο Β1.2.8 grave
ταφταδένιος-α-ο Β1.2.6 made of taffeta
ταφτάς, ο Β1.2.6 taffeta
ταχυφαγείο, το Β1.2.8 fast food restaurant
τείνω Β1.2.7 I tend
τεκμηριώνω Β1.1.1 I corroborate
τελειοποιώ Β1.2.7 I perfect
τελείωμα, το Β1.2.5 ending
τελειωμός, ο Β1.1.2 ending
  τελειωμό δεν έχουμε Β1.1.2 there is no ending
τελευταίου τύπου Β1.1.2 latest fashion / technology
τελεφερίκ, το Β1.2.8 cable car
τέλος, το Β1.1.3 tax
  τέλη κυκλοφορίας, τα Β1.1.3 vehicle registration tax
τελούμαι Β1.2.5 I'm performed
τελώ Β1.2.5 I perform
  τελώ μυστήριο Β1.2.5 I perform a religious ceremony
τεμπέλης-α-ο Β1.1.1 lazy
τεμπελιά, η Β1.1.1 laziness
τέντα, η Β1.1.2 veranda shade
τεντώνω Β1.2.7 I stretch
τέρπω (-ομαι) Β1.2.8 I ravish
τέτοιος-α-ο Β1.1.2 such
τετραήμερο, το Β1.1.3 long weekend (four days)
τετραήμερος-η-ο Β1.1.3 four-day
τετραμελής-ής-ές Β1.1.2 four-member
τεύχος, το Β1.2.8 issue
τεχνητός-ή-ό Β1.2.7 artificial
τεχνίτης, ο Β1.Π1.2 artisan
τεχνολογικός-ή-ό Β1.2.7 technological
τζαμαρία, η Β1.1.2 glass partition
τζελ, το Β1.2.5 gel
τζίρος, ο Β1.2.7 turnover (financial)
τηλεχειριστήριο, το Β1.2.7 remote control
την κάνω Β1.1.1 I leave
την κάνω Β1.1.3 I avoid going somewhere
τηρώ Β1.2.8 I follow
τηρώ σιγήν ιχθύος Β1.2.8 I keep silent (like a fish)
της Αναλήψεως Β1.2.5 Resurrection day
τι κάνεις από σπίτι; Β1.1.2 what are you doing with housing?
τι παλιόκαιρος! Β1.1.4 what a bad weather!
τι χαμός! Β1.2.5 how frenzy something is!
τιάρα, η Β1.2.6 tiara
τίλιο, το Β1.1.2 linden tea
τιμή, η Β1.2.8 price
τίμια Β1.1.4 honestly
τίναγμα, το Β1.2.5 jolting movement
τινάζομαι Β1.2.5 I am jolted
τινάζω (-ομαι) Β1.2.5 I jolt
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τινάζω Β1.1.1 I toss
  τινάζω τα μαλλιά Β1.1.1 I toss my hair
τιράντα, η Β1.2.6 shoulder strap
το ’χω και κάθεται Β1.1.2 I do not take advantage of something
το αφήνω σε σένα Β1.1.2 I leave you to it
το γλέντι ανάβει για τα καλά Β1.2.5 the party is turned on
το διαμέρισμα έπηξε Β1.1.2 the apartment is crowded
το κάτι παραπάνω Β1.1.2 something extra
το λούζει ο ήλιος (το διαμέρισμα) Β1.1.3 (the apartment) is bathed in sunlight
το πιάνω (=το καταλαβαίνω) Β1.1.2 I get it
  το’ πιασες; Β1.1.2 did you get that?
το πιάνω με την πρώτη Β1.2.8 I get it immediately
το ρίχνω έξω Β1.2.8 I live it up
το σκάω Β1.1.1 I run away, I flee
το 'στρωσε (το χιόνι) Β1.1.4 Everything is covered by snow
το τερπνόν μετά του  combination of the practical
  ωφελίμου Β1.1.4 with the pleasurable
το τι τραβάω Β1.2.6 I suffer a lot
το τι τραβάω, δε λέγεται Β1.2.8 I can’t tell you what I am going through
τόκος, ο Β1.2.7 interest
τόλμη, η Β1.1.1 daring
τολμηρός-ή-ό Β1.1.1 daring
τομέας, ο Β1.2.5 sector, department 
τομογραφία, η Β1.2.8 tomography, scan
τονίζομαι Β1.1.3 I am accentuated
τονίζω Β1.1.3 I accentuate
τόνικ, το Β1.1.2 tonic
τόνος, ο (φωνής) Β1.1.1 tone (of voice)
τονώνω Β1.2.8 I boost
τόξο, το (αρχιτεκτονική) Β1.Π1 arch (in architecture)
τόξο, το Β1.1.4 arc, bow
τοπικός-ή-ό Β1.2.7 local
  τοπική αυτοδιοίκηση, η Β1.2.7 local administration
τοποθετούμαι Β1.1.4 I am placed
τοποθετώ Β1.1.4 I place
τοστιέρα, η Β1.1.2 toaster
του δίνω να καταλάβει Β1.2.5 I do something in excess
του πουλιού το γάλα Β1.1.3 plenty to eat and drink
του το φυλάω Β1.2.8 I have it in for
τουρσί, το Β1.2.5 pickle
τούτος-η-ο & ετούτος-η-ο Β1.1.4 this
τραβάω/-ώ Β1.1.1   I attract
  τραβάω την προσοχή Β1.1.1 I attract attention
τραπέζωμα, το Β1.1.2 dinning
τραυματισμένος-η-ο Β1.1.4 wounded, injured
τραυματισμός, ο Β1.1.4 injury
τρέσα, η Β1.2.6 garland
τρέφομαι Β1.1.4 I am fed
τρέφω Β1.1.4 I feed
τρέχω κάπου Β1.1.3 I go somewhere
τριγυρίζω Β1.1.2 I go around
τριγύρω Β1.2.5 around
τριήμερος-η-ο Β1.1.3 three-day
τριμηνιαίος-α-ο Β1.1.3 three-month
τριπλός-ή-ό Β1.1.2 triple
τρισδιάστατος-η-ο (εκτυπωτής), ο Β1.2.7 three dimensional (printer)
τρίχα, η Β1.2.6 hair [singular]
τροπικός-ή-ό Β1.1.4 tropical
τρούλος, ο Β1.Π1 dome
τροφοδοσία, η Β1.2.7 power supply
τρύγος, ο Β1.2.5 grape harvest
τρυπημένος-η-ο Β1.2.6 pierced
τρυπώνω Β1.2.6 I tack, I stitch loosely
τρώω μέρες Β1.1.3 I waste my days
τρώω τις μέρες μου σε κάτι Β1.1.3 I spend my days on something
τσαγέρα, η Β1.1.2 tea pot
τσαγκάρικο, το Β1.2.5 shoe repairer
τσακιστός-ή-ό Β1.2.8 smashed
τσακώνομαι Β1.1.1 I quarrel

τσαλάκωμα, το Β1.2.6 creasing
τσαλακωμένος-η-ο Β1.2.6 creased
τσαλακώνω (-ομαι) Β1.2.6 I crease
τσαντάκι, το Β1.1.1 purse
τσάρλεστον, το Β1.2.6 Charleston style
τσιγκουνιά, η Β1.1.1 stringiness
τσιμεντούπολη, η Β1.1.4 concrete jungle
τσιμπάω Β1.1.3 I nibble, I snack on
τσιμπάω εύκολα Β1.1.3 I am gullible
τσίμπημα, το Β1.2.5 biting
τσιμπιδάκι, το Β1.2.6 hair pin
τσιμπιέμαι Β1.1.3 I am pinched
τσιπουράδικο, το Β1.2.8 tsipouro restaurant
τσίπουρο, το Β1.2.5 tsipouro (kind of grappa)
τσιφτετέλι, το Β1.2.5 Tsifteteli (Greek folk dance)
τσουβάλι, το Β1.2.6 gunny
τσουγκράνα, η Β1.2.5 rake
τσούγκρισμα, το Β1.2.5 clinking
τυλιγμένος-η-ο Β1.2.6 wrapped
τυλίγω (-ομαι) Β1.2.6 I wrap
τυπικός-η-ο Β1.2.7 formal
τύπος, ο Β1.1.1 type
  είναι τύπος Β1.1.1 he/she has a type
τύπωμα, το Β1.2.5 printing
τυπωμένος-η-ο Β1.2.6 printed
τυροκαυτερή, η Β1.2.8 hot cheese dip
τυροκομικός-ή-ό Β1.2.5 related to cheese production
τυροσαλάτα, η Β1.2.8 cheese salad dip
τυφώνας, ο Β1.1.4 typhoon
τυχαία Β1.2.7 accidently
τωρινός-ή-ό Β1.2.6 present

Υ 
υβριστικός-ή-ό Β1.2.8 insulting
υγιής-ές Β1.2.8 health
υγραέριο, το Β1.1.2 liquified gas
υδατάνθρακας, ο Β1.2.8 carbohydrate
υδροβιότοπος, ο Β1.2.5 wetland
υδρομασάζ, το Β1.1.3 jacuzzi
υδρορροή, η Β1.1.4 gargoyle
ύδωρ, το (ύδατα, τα) Β1.1.4 water
υιοθεσία, η Β1.1.4 adoption
υιοθετούμαι Β1.1.4 I am adopted
υιοθετώ Β1.1.4 I adopt
ύπαιθρος, η Β1.Π1.3 countryside
υπενθύμιση, η Β1.2.6 reminder
υπεραστικός-ή-ό Β1.1.3 intercity
υπερβάλλω Β1.1.1 I exaggerate
υπερβολή, η Β1.1.4 exaggeration
υπερβολικά Β1.1.1 excessively
υπερβολικός-ή-ό Β1.1.3 exaggerating
υπερθέρμανση, η (του πλανήτη) Β1.1.4 global warming
υπερκατανάλωση, η Β1.2.6 over consumption
υπερκαταναλωτής, ο Β1.2.6 over consumer
  υπερκαταναλώτρια, η Β1.2.6 over consumer
υπερκαταναλωτικός-ή-ό Β1.2.6 over consumer
υπέρταση, η Β1.2.7 high-blood pressure
υπερτασικός-ή-ό Β1.2.7 hyper intensive
υπερτερώ Β1.2.8 I am better than
υπευθυνότητα, η Β1.1.1 responsibility
υπνοβάτης, ο/η Β1.2.8 sleepwalker
υπό έλεγχο Β1.2.6 under control
υπό την αιγίδα Β1.2.5 under the auspices
υποβάλλω Β1.2.7 I submit
υποβολή, η Β1.2.7 submission
υποβρύχιο, Β1.2.6 submarine
υποβρύχιος-α-ο Β1.2.8 submarine, undersea
υποδαπέδιος-α-ο Β1.1.2 underfloor
   υποδαπέδια θέρμανση, η Β1.1.2 underfloor heating
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υποδέχομαι Β1.1.2 I welcome
υπόδημα, το Β1.2.6 shoe
υπόδηση, η Β1.2.6 footwear
υποδύομαι Β1.2.6 I pretend
υπομένω Β1.2.5 I endure
υπομονετικά Β1.2.5 patiently
υπομονετικός-ή-ό Β1.1.1 patient
υπομονή, η Β1.1.1 patience
υποσιτίζομαι Β1.2.8 I am undernourished
υπόσκαφο, το Β1.1.2 carved house
υποστηρίζω Β1.1.1 I support
  υποστηρίζω τη γνώμη μου Β1.1.1 I support my opinion
υπόταση, Β1.2.7 low-blood pressure
υποτασικός-ή-ό Β1.2.7 hypo intensive
υπότροφος, ο/η Β1.2.7 scholar
ύπουλος-η-ο Β1.1.1 sneaky
υποφέρομαι Β1.1.1 I am tolerable
  δεν υποφέρεσαι Β1.1.1 you are intolerable
υποφέρω Β1.1.1 I tolerate
υποχρεώσεις, οι Β1.1.1 obligations, chores
υποχωρητικότητα, η Β1.2.8 complaisance
υποψήφιος, ο Β1.2.7 candidate
  υποψήφια, η Β1.2.7 candidat
υποψήφιος-α-ο Β1.1.1 candidate
υποψηφιότητα, η Β1.2.7 candidacy
ύστερος-η-ο Β1.2.5 latest
υφαίνω Β1.Π1 I weave
υφαντό, το Β1.1.3 hand-woven textile
υψηλόμισθος-η-ο Β1.2.7 well remunerated
υψόμετρο, το Β1.2.7 altitude
υψώνομαι Β1.2.5 I raise, I grow
υψώνω Β1.1.1 I raise
  υψώνω τον τόνο της φωνής μου Β1.1.1 I raise the tone of my voice

Φ 
φάγαμε ψωμί κι αλάτι Β1.1.3 we went through a lot together
φαινόμενο, το Β1.1.4 effect
  φαινόμενο θερμοκηπίου, το Β1.1.4 greenhouse effect
φάκα, η Β1.2.5 mousetrap
φανατισμός, ο Β1.1.1 fanaticism
φανερά Β1.1.4 openly
φανερός-ή-ό Β1.1.4 obvious
φανοστάτης, ο Β1.1.2 lantern pole
φανουρόπιτα, η Β1.1.4 cake made of olive oil and raisins
φαράγγι, το Β1.1.4 gorge, canyon
φαρδαίνω Β1.2.6 I widen, I broaden
φάρδεμα, το Β1.2.6 widening
φαρμακευτική, η Β1.1.4 pharmaceutical
φαρμάκι, το Β1.2.6 poison
φαρμακωμένος-η-ο Β1.2.6 poisoned
φαρμακώνω (-ομαι) Β1.2.6 I poison
φάση, η Β1.2.6 phase, period
φαστφουντάδικο, το Β1.2.8 fast food restaurant
φεγγαροβραδιά, η Β1.1.3 moon night
φεγγίτης, ο Β1.Π1.4 skylight
φερμένος-η-ο Β1.Π1.1 brought
φερμουάρ, το Β1.2.6 zipper
φέρνω στο νου μου Β1.1.2 something comes to mind
φέρομαι Β1.1.1 I behave / I comport myself
φέρω το όνομα κάποιου Β1.1.4 I am named after someone
φθαρμένος-η-ο Β1.2.6 worn out
φιάλη, η Β1.2.6 bottle
φιγούρα, η Β1.2.5 dance move
φιγούρα, η Β1.2.6 silhouette
φιλαράκι, το Β1.1.3 buddy
φιλικό (στο περιβάλλον) Β1.1.2 friendly (to the environment)
φιλόδοξος-η-ο Β1.1.2 ambitious
φιλοξενούμαι Β1.1.1 I am offered hospitality
φιλοσοφώ Β1.1.3 I philosophise

φιόγκος, ο Β1.2.6 bow
φίρμα, η Β1.2.5 star (in show business)
φιστικί, το Β1.2.6 pistachio colour
φλατ Β1.2.6 flat
φλοκάτη, η Β1.1.2 flokati rug
φο μπιζού, το Β1.2.6 faux bijoux
φοβερά Β1.1.3 terribly
φοβισμένος-η-ο Β1.2.5 scared
φοίνικας, ο Β1.1.4 palm tree
φοίτηση, η Β1.2.7 university attendance
Φοντάνα ντι Τρέβι, η Β1.1.3 Fontana di Trevi
φορεσιά, η Β1.2.5 costume
φόρμα, η Β1.1.2 cake pan
φορμάικα, η Β1.1.2 Formica
φορμάκι, το Β1.1.2 small pan
φορτίζομαι Β1.1.4 I am charged
φορτίζω Β1.1.4 I charge
φορτώνω Β1.2.5 I load
φουλάρι, το Β1.2.6 scarf
φουλάρω Β1.1.3 I fill
φουρνάκι, το Β1.1.2 countertop oven
φούσκωμα, το Β1.1.3 air pumping
  θέλουν φούσκωμα Β1.1.3 Ιadd air in the tires
φουσκώνω Β1.2.5 I inflate
φούτερ, το Β1.2.6 sweatshirt
φραγμένος-η-ο Β1.1.4 fenced
φριτέζα, η Β1.1.2 deep fryer
φρονιμάδα, η Β1.1.1 prudence
φροντίδα, η Β1.1.4 care
φροντιστήριο, το Β1.1.1 institute for tutoring
φρουτοσαλάτα, η Β1.1.2 fruit salad
φρυγανισμένος-η-ο Β1.2.8 toasted
φρύδι του Υμηττού, το Β1.1.2 the eyebrow of Hymettus
φταίξιμο, το Β1.1.3 blame
φτάνει να Β1.1.2 with the condition that
φτάρνισμα, το Β1.2.5 sneezing
φτασμένος-η-ο Β1.Π1.1 successful
φτήνια, η Β1.2.6 cheapness
φτιαγμένος-η-ο Β1.1.2 made of
φτυάρι, το Β1.2.5 spade
  φτυαράκι, το Β1.2.5 beach spade
φυγή, η Β1.2.5 fleeing
φυλάγομαι Β1.1.3 I am kept
φύλακας, ο Β1.1.4 guard
φυλακή, η Β1.2.7 prison
φύλαξη, η Β1.1.3 keeping
  φύλαξη παιδιών, η Β1.1.3 baby sitting
φυσικοθεραπευτήριο, το Β1.2.8 physiotherapy centre
φυσικοθεραπευτής, ο Β1.2.8 physiotherapist
  φυσικοθεραπεύτρια, η Β1.2.8 physiotherapist
φυσιολάτρης, ο/η Β1.2.5 nature lover
φυσιολατρικός-ή-ό Β1.1.4 nature loving
φυσιολογικός-ή-ό Β1.1.4 normal
φυτοφάρμακο, το Β1.1.4 pesticide
φυτρώνω Β1.1.4 I grow, I vegetate
φώκια, η Β1.1.4 seal
φωνητικός-ή-ό Β1.1.3 vocal, voice
  φωνητικό ταχυδρομείο, το Β1.1.3 voice mail
φωταγωγημένος-η-ο Β1.2.8 lit
φωτεινότητα, η Β1.1.2 brightness
φωτιστικό, το Β1.1.2 light fixture
φωτοβολταϊκός-ή-ό Β1.1.2 photovoltaic
  φωτοβολταϊκό πάνελ, το Β1.1.2 photovoltaic panel

Χ 
χάδι, το Β1.1.4 caress
χαζεύω Β1.2.5 I look around
χαθήκαμε Β1.2.5 we lost touch
χάθηκαν οι…; Β1.1.1 aren’t there any… ?
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χαίρω μεγάλης εκτίμησης Β1.2.8 I am regarded with great esteem
χαλαζόπτωση, η Β1.1.4 hailstorm
χαλαρός-ή-ό Β1.2.7 loose, relaxed
χαλαρώνω Β1.2.5 I relax
χαλάρωση, η Β1.1.3 relaxation
χαλούμι, το Β1.2.8 halloumi cheese
χαμηλόμισθος-η-ο Β1.2.7 low salary
χαμηλοτάκουνος-η-ο Β1.2.6 low heels
χαμηλώνω Β1.1.1 I lower
  χαμηλώνω το βλέμμα Β1.1.1 I lower my eyes
χαραγμένος-η-ο Β1.2.6 engraved
χαρακτηρίζω (-ομαι) Β1.2.5 I characterise
χαρακτηριστικός-ή-ό Β1.1.3 distinctive
χάραμα, το Β1.2.5 dawn
χάρη σε thanks to
χάρη, η Β1.2.5 grace
χαρτόκουτο, το Β1.1.2 cardboard 
χαρτόνι, το Β1.1.2 carton 
χασάπικος, ο Β1.2.5 Hasapiko (Greek folk dance)
χείμαρρος, ο Β1.1.4 stream
χειρ, η Β1.2.7 hand
χειραποσκευή, η Β1.2.7 hand luggage
χειραφετημένος-η-ο Β1.2.6 emancipated
χειρίζομαι Β1.2.7 I handle
χειρισμός, ο Β1.2.7 handling, operation
χειριστής, ο Β1.2.7 handler, operator
χειρόγραφο, το Β1.2.7 hand writing, manuscript
χειρολαβή, η Β1.2.7 handle
χειροποίητος-η-ο Β1.2.6 handmade
χειροτεχνικός-η-ο Β1.1.3 craft making
χειρουργείο, το Β1.1.3 operating room
χειρουργική, η Β1.2.8 surgical
χειρουργικός-ή-ό Β1.2.8 surgical
χειρουργώ Β1.2.8 I operate, I perform a surgery
  χειρουργούμαι Β1.2.8 I am operated
χιονιάς, ο Β1.1.4 frost
χιονισμένος-η-ο Β1.1.4 snowed
χιονοδρομικός-ή-ό Β1.1.4 ski club
χιονοπόλεμος, ο Β1.1.4 snow fight
χιονόπτωση, η Β1.1.3 snow falling
χιονοστιβάδα, η Β1.1.4 avalanche
χιπ-χοπ, το Β1.1.1 hip hop
χλωρίδα, η Β1.1.4 flora
χορευτικός-ή-ό Β1.2.5 dancing
χορηγός, ο/η Β1.1.4 sponsor
  χορηγός επικοινωνίας, ο/η Β1.1.4 advertising sponsor
χορογράφος, ο/η Β1.2.6 choreographer
χορταστικός-ή-ό Β1.2.8 filling
χορτάτος-η-ο Β1.2.8 full, jaded
χορωδία, η Β1.2.5 choir
χρηματοκιβώτιο, το Β1.1.3 safe
χρησιμότητα, η Β1.1.4 usefulness
χρηστικός-ή-ό Β1.2.6 useful
χρόνο με το χρόνο Β1.1.2 year after year
χρονοδιάγραμμα, το Β1.2.7 timetable
χρυσαφής-ιά-ί Β1.1.1 gold
χρυσάφι, το Β1.1.1 gold
χρυσόχαρτο, το Β1.2.6 gold paper
χρωματίζω (-ομαι) Β1.2.5 I paint
χρωμάτισμα, το Β1.2.5 painting
χτίσιμο, το Β1.2.5 construction
χτίστης, ο Β1.1.2 builder
χτιστός-ή-ό Β1.1.2 built-in
  χτιστή ψησταριά, η Β1.1.2 built-in barbeque
χτύπημα, το Β1.2.5 clacking, beating
χτυπητήρι, το Β1.1.2 egg beater
χτυποκάρδι, το Β1.1.2 heartbeat
χυλοπίτα, η Β1.2.8 tagliatelle
χωμένος-η-ο Β1.2.5 shoved
χώνευση, η Β1.2.8 digestion

χωνευτικός-ή-ό Β1.1.4 digestive
χώνομαι Β1.2.5 I am shoved
χώνομαι στην αγκαλιά  I smuggle in the arms
  κάποιου Β1.2.5 of someone
χώνω Β1.2.5 I shove
χωρίς δεύτερη κουβέντα Β1.2.6 without a doubt
χωρισμός, ο Β1.2.5 separation
χώρος υποδοχής, ο Β1.1.2 reception area
χωστός-ή-ό Β1.1.2 embedded, built-in
  χωστή ντουλάπα, η Β1.1.2 built-in cupboard

Ψ 
ψάθα, η Β1.1.2 straw mat
ψαθάκι, το Β1.2.6 panama hat
ψαλμωδία, η Β1.2.5 religious chant
ψαραγορά, η Β1.2.8 fish market
ψαράδικος-η-ο Β1.2.8 fishing
ψαράς, ο Β1.2.8 fisherman
ψαριέρα, η Β1.2.8 fish cupboard
ψαρικά, τα Β1.2.8 seafood
ψαρική, η Β1.2.8 art of fishing
ψαρίλα, η Β1.2.8 fish smell
ψαρόβαρκα, η Β1.2.8 fishing boat
ψαροκάικο, το Β1.2.8 fishing caique
ψαροκόκαλο, το Β1.2.8 fish bone
ψαρολίμανο, το Β1.2.8 fishing port
ψαρομεζές, ο Β1.2.5 fish meze
ψαροντούφεκο, το Β1.2.8 spear gun
ψαροπούλα, η Β1.2.8 fishing boat
ψαρόσουπα, η Β1.2.8 fish soup
ψαροταβέρνα, η Β1.2.8 fish tavern
ψαρότοπος, ο Β1.2.8 fishing spot
ψαρού, η Β1.2.8 fisherman’s wife, area for fishing
ψεκάζομαι Β1.1.4 I am sprayed
ψεκάζω Β1.1.4 I spray
ψεκασμός, ο Β1.1.4 spraying
ψέμα, το Β1.1.1 lie
ψηλοτάκουνος-η-ο Β1.2.6 high heels
ψησταριά, η Β1.1.2 barbeque
ψηστιέρα, η Β1.1.2 griller
ψηφίζω (-ομαι) Β1.2.7 I vote
ψηφοδέλτιο, το Β1.2.7 ballot
ψήφος, η Β1.2.7 vote
ψηφοφορία, η Β1.2.7 voting
ψηφοφόρος, ο/η Β1.2.7 voter
ψιλικά, τα Β1.2.5 sundries
ψιλικατζίδικο, το Β1.2.5 sundries shop
ψίχουλο, το Β1.1.2 crumb
ψυγειοκαταψύκτης, ο Β1.1.2 refrigerator
ψυκτικός-ή-ό Β1.1.4 refrigerant
ψύξη, η Β1.1.4 cooling, chilling
ψυχαγωγία, η. Β1.2.7 entertainment
ψυχή, η Β1.2.5 soul, heart
ψυχολόγος, ο/η Β1.2.7 psychologist
ψύχος, το Β1.1.4 cold
ψυχρά Β1.1.4 coldly
ψύχραιμη, η Β1.1.2 cool person (fem.)
ψυχραιμία, η Β1.1.1 coolness, composure
  δείχνω ψυχραιμία Β1.1.1 I am cool
ψωμιέρα, η Β1.1.2 bread bin

Ω 
ωοτοκία, η Β1.1.4 egg hatching
ωραίο, το Β1.2.5 the beautiful
ώριμος-η-ο Β1.1.1 mature
ως εκεί που δεν παίρνει  I exhausted all options, 
  άλλο Β1.1.2 I have had enough
ωστόσο Β1.2.8 however
ωφελώ Β1.2.7 I benefit
  ωφελούμαι Β1.2.7 I profit
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