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a (prep.) Indica una collocazione nello
spazio e nel tempo

στο /sto/ σύνδεσμος τοπικός ή
χρονικός προσδιορισμός
αντικειμένου και χώρου

abitare (v.int.) Vivere abitualmente in
un luogo

κατοικώ /katoiko/ Ρήμα
χρησιμοποιώ ένα κτίσμα ως κατοικία

aceto (s.m.) Prodotto ottenuto dalla
fermentazione di bevande alcoliche
usato come condimento o per
conservare cibi

ξίδι /xidi/ Ουσιαστικό απόσταγμα
σταφυλιού που χρησιμοποιείται για
μαγειρικούς και άλλους σκοπούς

acqua (s.f.) Liquido incolore, inodore e
insapore, abbondante in natura

νερό /nero/ Ουσιαστικό υγρό στοιχείο
της φύσης απαραίτητο για τη ζωή

adesso (avv.) Ora, in questo momento

τώρα /tora/ Επίρρημα αυτή την
τρέχουσα στιγμή

aereo (s.m.) Mezzo di trasporto che
vola

αεροπλάνο /aeroplano/ ουσιαστικό
μέσο εναέριας μεταφοράς

aeroporto (s.m.) Spazio per il decollo,
l'atterraggio e la sosta degli aerei

αεροδρόμιο /aerodromio/ ουσιαστικό
διαμορφωμένη έκταση για τις
ανάγκες της αεροπορικής κίνησης

aﬀetto (s.m.) Sentimento di tenerezza e
bene che lega due persone o che si
prova per qualcuno o qualcosa

τρυφερότητα /triferotita/ ουσιαστικό
συναίσθημα που εκφράζει αβρά
αισθήματα

agenzia (s.f.) Società od impresa che
oﬀre servizi

υπηρεσία /Ipiresia/ ουσιαστικό
Υπηρεσία εξυπηρέτησης

agosto (s.m.) Ottavo mese dell'anno

Αύγουστος /Avgustos/ ουσιαστικό ο
όγδοος μήνας του έτους

aiuto (inter.) Invocazione di chi è in
pericolo

βοήθεια /voitheia/ Ουσιαστικό η
ενέργεια που στοχεύει στην
υποστήριξη, στην ενίσχυση, στην
προστασία κάποιου

albero (s.m.) Pianta con fusto eretto e
legnoso

δέντρο /dentro/ Ουσιαστικό φυτό με
κορμό που έχει κλαδιά και φύλλα

alfabeto (s.m.) La serie completa di
tutti i segni o lettere che rappresentano
i suoni di una lingua

αλφάβητο /alfavito/ ουσιαστικό η
αλφαβήτα

alto (agg.) Che ha un'altezza elevata
rispetto alla norma

ψηλός /psilos/ Επίθετο για άνθρωπο
που έχει μεγάλο ανάστημα
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amare (v.t.) Provare amore, aﬀetto per
qualcuno, volergli bene

αγαπώ /agapo/ Ρήμα διακατέχομαι
από δυνατά αισθήματα συμπάθειας
και στοργής

ambasciata (s.f.) Delegazione
diplomatica, uﬃcio e residenza
dell'ambasciatore

πρεσβεία /presvia/ Ουσιαστικό η
διπλωματική αντιπροσωπεία μιας
χώρας σε μια άλλη χώρα

amica (s.f.) Persona di sesso femminile
legata da un rapporto di amicizia

φίλη /ﬁli/ Ουσιαστικό αυτή που
συνδέεται με κάποιον με δεσμούς
φιλίας, συμπάθειας, εκτίμησης

amico (s.m.) Persona di sesso maschile
legata da un rapporto di amicizia

φίλος /ﬁlos/ Επίθετο αυτός που
συνδέεται με κάποιον με δεσμούς
φιλίας, συμπάθειας, εκτίμησης

amore (s.m) Aﬀetto profondo verso
qualcuno

αγάπη /agapi/ Ουσιαστικό
συναίσθημα συμπάθειας, φιλίας ή
στοργής

anche (cong.) Pure, allo stesso modo

επίσης /episis/ επίρρημα το ίδιο,
εκφράζει την ίδια πράξη ή ενέργιεα

andare (v.int.) Recarsi, dirigersi in un
luogo o presso qualcuno

πηγαίνω /pigaino/ Ρήμα κινούμαι
από ένα σημείο προς ένα άλλο

animale (s.m.) Ogni organismo dotato
di sensi e capace di muoversi

ζώο /zoo/ ουσιαστικό οτιδήποτε
ανήκει στο ζωικό βασίλειο

anno (s.m.) Periodo di 365 giorni (o
366 se bisestile)

έτος /etos/ Ουσιαστικό χρονικό
διάστημα δώδεκα μηνών

appartamento (s.m.) Abitazione di più
stanze che si trova all'interno di un
ediﬁcio più vasto

διαμέρισμα /diamerisma/ Ουσιαστικό
κατοικήσιμη μονάδα εντός μίας
πολυκατοικίας

appuntamento (s.m.) Incontro ﬁssato
tra persone in un luogo e ad un'ora
stabiliti

ραντεβού /rantevou/ ουσιαστικό
προγραμματισμένη συνάντηση με
κάποιον

aprile (s.m.) Quarto mese dell'anno

Απρίλιος /Aprilios/ ουσιαστικό ο
τέταρτος μήνας του έτους

aprire (v.t.) Mettere in comunicazione
con l'esterno

ανοίγω /anigo/ ρήμα μετακινώ κάτι
που εμποδίζει το πέρασμα από έναν
χώρο σε άλλον

arrivare (v.intr.) Giungere, pervenire
nel luogo cui si è diretti

φτάνω /ftano/ ρήμα προσέρχομαι
στον προορισμό μου

CPIA Avellino

4/56

Italiano - Greco
arrivederci (inter.) Formula di saluto
usata nel congedarsi da persone

αντίο /antio/ Επιφώνημα
αποχαιρετιστήρια προσφώνηση που
λέγεται όταν κάποιος φεύγει

arte (s.f.) Qualsiasi forma di attività
dell'uomo a prova del suo talento e
della sua capacità espressiva.

τέχνη /texni/ ουσιαστικό
καλλιτεχνική έκφραση με
ποικιλόμορφες μορφές

ascoltare (v.t.) Udire attentamente
qualcuno

ακούω /akuo/ Ρήμα συλλαμβάνω τον
ήχο που παράγεται από άλλον ή από
κάτι

aspettare (v.t.) Attendere qualcuno o
qualcosa per un certo lasso di tempo.

περιμένω /perimeno/ ρήμα βρίσκομαι
σε κατάσταση αναμονής για κάτι

attento (agg.) Che è concentrato su
qualcosa, che presta attenzione

προσεκτικός /prosektikos/ Επίθετο
αυτός που επιδεικνύει ιδιαίτερη
προσοχή σε κάτι

attenzione (s.f.) Concentrazione della
mente e dei sensi su un oggetto,
un'attività o uno scopo

προσοχή /prosoxi/ ουσιαστικό
προσεκτική παρακολούθηση και
συγκέντρωση

augurio (s.m.) Desiderio che si realizzi
un evento positivo

επιθυμία /epithimia/ Ουσιαστικό
κάτι που ποθεί ένας άνθρωπος

autobus (s.m.) Mezzo di trasporto di
più persone

λεωφορείο /leoforio/ ουσιαστικό
μέσο μαζικής μεταφοράς

autunno (s.m.) Stagione dell'anno
compresa tra il 23 settembre e il 21
dicembre nell'emisfero boreale e tra il
23 marzo e il 21 giugno nell'emisfero
australe

Φθινόπωρο /Fthinoporo/ ουσιαστικό
η Τρίτη εποχή του έτους

avanti (avv.) Più in là nello spazio

μπροστά /mprosta/ επίρρημα ο
χρόνος ή ο τόπος που ακολουθεί

avere (v.t.) Possedere, disporre di
qualcosa

έχω /echo/ Ρήμα κατέχω κάτι, είμαι
ιδιοκτήτης

bacio (s.m.) Gesto di aﬀetto, amore,
rispetto, devozione ecc., compiuto
posando le labbra su qualcuno o
qualcosa

φιλί /ﬁli/ Ουσιαστικό η επαφή των
χειλιών στα χείλη, στο χέρι, στο
μάγουλο ή άλλο μέρος του σώματος
κάποιου

bagno (s.m.) Stanza con servizi igienici

μπάνιο /banio/ ουσιαστικό χώρος της
οικίας προορισμένος για σωματική
καθαριότητα
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ballare (v.int.) Muoversi seguendo la
musica

χορεύω /chorevo/ ρήμα λικνίζομαι σε
χορευτικό ρυθμό, εκτελώ χορευτικές
φιγούρες

bambina (s.f.) L'individuo umano di
sesso femminile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

κορίτσι /koritsi/ ουσιαστικό παιδί
θηλυκού φύλου

bambino (s.m.) L'individuo umano di
sesso maschile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

αγόρι /agori/ ουσιαστικό παιδί
αρσενικού φύλου

banca (s.f.) Istituto che compie
operazioni monetarie di risparmio e di
credito

τράπεζα /trapeza/ ουσιαστικό ίδρυμα
διαχείρισης κεφαλαίων

bar (s.m.) Pubblico locale dove si
possono consumare bevande o cibi
leggeri

μπαρ /bar/ ουσιαστικό χώρος
αναψυχής που προσφέρει διάφορα
ποτά

bello (agg.) Di aspetto gradevole

ωραίο /oreo/ Επίθετο όμορφο στην
εμφάνιση

bene (avv.) In modo corretto,
opportuno, soddisfacente

πρόστιμο /prostimo/ Ουσιαστικό
ποινή καταβολής χρηματικού ποσού

bene (avv.) In buone condizioni ﬁsiche
e psicologiche, in buona salute

καλά /kala/ Επίρρημα καλή
σωματική ή/και ψυχολογική
κατάσταση

bere (v.t.) Ingoiare un liquido

πίνω /pino/ Ρήμα βάζω υγρό στο
στόμα με σκοπό να καταλήξει στο
στομάχι

bianco (agg.) Colore della neve pura o
del latte

άσπρο /aspro/ Ουσιαστικό ένα
χρώμα, το λευκό χρώμα

bicchiere (s.m.) Piccolo recipiente di
vetro usato per portare bevande alla
bocca

ποτήρι /potiri/ Ουσιαστικό δοχείο,
συχνά γυάλινο από το οποίο πίνει
κανείς υγρά

bicicletta (s.f.) Veicolo per una sola
persona con due ruote azionato a pedali
da una persona seduta su un sellino

ποδήλατο /podilato/ ουσιαστικό
δίτροχο όχημα διακίνησης

biglietto (s.m.) Titolo di viaggio
corrispondente alla quota pagata per il
tratto da percorrere

εισιτήριο /eisitirio/ Ουσιαστικό
δελτίο που αγοράζει κάποιος και του
δίνει το δικαίωμα εισόδου σε ένα
συγκοινωνιακό μέσο ή θέαμα
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biondo (agg.) astano

ξανθός /xanthos/ Επίθετο
χρωματικός προσδιορισμός

birra (s.f.) Bevanda alcolica

μπύρα /mpira/ ουσιαστικό
αλκοολούχο ποτό

blu (agg.) Colore del mare o del cielo
in una giornata di sole

μπλε /mple/ Επίθετο χρωματικός
προσδιορισμός

borsa (s.f.) Custodia di diverse forme e
di diversi materiali per trasportare
denaro e cose personali

τσάντα /tsanta/ ουσιαστικό σάκος
τοποθέτησης αντικειμένων

bottiglia (s.f.) Recipiente di vetro o di
plastica per liquidi, di forma cilindrica
che si restringe verso l'alto

μπουκάλα /mpoukala/ ουσιαστικό
δοχείο για υγρά

bravo (agg.)(inter.) Che dimostra
grande abilità e sicurezza nello
svolgimento di un compito, in un'arte o
nella professione

καλός σε /kalos se/ Επίθετο
χαρακτηρίζει τις ικανότητες κάποιου
σε έναν τομέα

buonanotte (inter.) Formula di saluto,
salutando qualcuno a ora tarda

καληνύχτα /kalinixta/ Επιφώνημα
χαιρετισμός που απευθύνεται το
βράδυ, λίγο πριν τον ύπνο

buonasera (inter.) Formula di saluto
nel pomeriggio o di sera, incontrandosi
o accomiatandosi

καλό βράδυ /kalo vradi/ Επιφώνημα
χαιρετισμός που απευθύνεται αργά
το απόγευμα

buongiorno (inter.) Formula di saluto
durante la mattinata nell'incontrarsi o
nell'accomiatarsi

καλημέρα /kalimera/ Επιφώνημα
χαιρετισμός που απευθύνεται το
πρωί

buono (agg.) Che possiede umanità,
sensibilità d'animo, capacità di aﬀetti;
di prodotti di qualità pregiata

καλός /kalos/ Επίθετο αυτός που έχει
θετικά στοιχεία στον χαρακτήρα του
και είναι θετικός με τους άλλους

busta (s.f.) involucro di carta, per lo
più di forma rettangolare, usato per
conservare o spedire lettere, documenti,
ecc.

φάκελος /fakelos/ Ουσιαστικό θήκη
από χαρτί για την αποστολή
επιστολών ή μικρών ανικειμένων

caﬀè (s.m.) Bevanda di colore scuro
che si ricava dai semi tostati di un
arbusto sempreverde

καφές /kafes/ ρόφημα από κόκκους
καφέ
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caldo (agg.) Che è a temperatura più
alta rispetto a quella normale o abituale

ζεστό /zesto/ επίθετο αυτό που έχει
υψηλότερη θερμοκρασία από το
κανονικό

calza (s.f.) Indumento del piede e della
gamba

κάλτσα /kaltsa/ Ουσιαστικό ρούχο
για το πόδι από το πέλμα μέχρι τον
αστράγαλο

cambiare (v.t.) Sostituire una cosa o
una persona con un'altra dello stesso
genere

αλλάζω /allazo/ ρήμα μεταβάλλω

camera (s.f.) Stanza destinata a vari usi

δωμάτιο /domatio/ Ουσιαστικό
εσωτερικός χώρος, εσωτερική
υποδιαίρεση κτηρίου

cameriera (s.f.) Persona di sesso
femminile addetta al servizio di tavola
o a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

σερβιτόρα /servitora/ Ουσιαστικό
αυτή που σερβίρει φαγητό και ποτά
στους πελάτες σε εστιατόριο,
καφενείο κλπ.

cameriere (s.m.) Persona di sesso
maschile addetta al servizio di tavola o
a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

σερβιτόρος /servitoros/ Ουσιαστικό
αυτός που σερβίρει φαγητό και ποτά
στους πελάτες σε εστιατόριο,
καφενείο κλπ.

camicia (s.f.) Indumento maschile e/o
femminile

πουκάμισο /poukamiso/ Ουσιαστικό
ρούχο που φοριέται στο πάνω μέρος
του σώματος

campagna (s.f.) Grande estensione di
terreno fuori dalle città, con
vegetazione spontanea o coltivata e
poche abitazioni sparse

εξοχή /exochi/ ουσιαστικό μέρος
εκτός πόλεως που προσφέρεται για
απόδραση

cane (s.m.) Animale domestico

σκύλος /skylos/ Ουσιαστικό
σαρκοβόρο κατοικίδιο θηλαστικό
που μοιάζει με το λύκο

cantare (v.t.) Eseguire una melodia con
la voce

τραγουδώ /tragoudo/ Ρήμα παράγω
ευχάριστους και μελωδικούς ήχους

canzone (s.f.) Composizione vocale
scritta accompagnata da uno o più
strumenti musicali

τραγούδι /tragoudi/ Ουσιαστικό
μελωδική σύνθεση λόγου

capello (s.m.) Ciascuno dei peli del
capo umano

μαλλιά /mallia/ Ουσιαστικό το
σύνολο των τριχών του ανθρώπινου
σώματος
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capire (v.t.) Comprendere qualcosa

καταλαβαίνω /katalaveno/ Ρήμα
κατανοώ κάτι

cappotto (s.m.) Indumento pesante
usato per proteggersi dal freddo

παλτό /palto/ ουσιαστικό εξωτερικό
χειμερινό ένδυμα

cappuccino (s.m.) Bevanda a base di
latte e caﬀè

καπουτσίνο /kapoutsino/ ουσιαστικό
είδος καφέ

carne (s.f.) La parte che si può
mangiare degli animali

κρέας /kreas/ Ουσιαστικό σάρκα
ανθρώπινων οργανισμών και
οργανισμών του ζωικού βασιλείου

caro (agg.) Che è amato, per cui si
prova aﬀetto

αγαπητός /agapitos/ επίθετο αυτός
που χαίρει θετικών αισθημάτων από
κάποιον

carta (s.f.) Materiale composto da
materie prime vegetali che si presenta
sotto forma di fogli sottili

χαρτί /charti/ Ουσιαστικό πολύ λεπτό
υλικό, φτιαγμένο από ξύλο ή άλλο
υλικό και χρησιμοποιείται κυρίως για
γραφή

cartolina (s.f.) Cartoncino rettangolare
per inviare brevi notizie, saluti o
comunicazioni

καρτ ποστάλ /kart postal/ Ουσιαστικό
αναμνηστική κάρτα με απεικόνιση
τοπίου ή χώρας που αποστέλλεται
από ταξιδιώτη σε αγαπημένα
πρόσωπα

casa (s.f.) Abitazione di una persona
sola o di una famiglia

κατοικία /katikia/ Ουσιαστικό το
κτήριο ή το διαμέρισμα που αποτελεί
το χώρο κατοικίας ενός ανθρώπου ή
μιας οικογένειας

casa (s.f.) Ediﬁcio di più stanze per
abitazione

σπίτι /spiti/ Ουσιαστικό το κτήριο
που προορίζεται για διαμονή ατόμου

cd (s.m) Piccolo disco capace di
contenere moltissime informazioni,
generalmente interno al computer

ψηφιακός δίσκος /psiﬁakos diskos/
ουσιαστικό ψηφιακός δίσκος με
εγγεγραμμένη μουσική

cellulare (s.m.) Telefono portatile

τηλέφωνο /tilefono/ Ουσιαστικό
συσκευή με την οποία μπορούμε να
συνομιλούμε με κάποιον
απομακρυσμένο συνομιλητή

cena (s.f.) Pasto della sera

δείπνο /deipno/ Ουσιαστικό το
βραδινό φαγητό
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cenare (v.int.) Consumare il pasto
serale

δειπνώ /dipno/ Ρήμα τρώω το
βραδινό φαγητό

centro (s.m.) La parte di un comune o
di un centro abitato in cui si svolgono le
principali attività

κέντρο /kentro/ ουσιαστικό
χωροταξικός προσδιορισμός

cercare (v.t.) Tentare di trovare
qualcuno o qualcosa

ψάχνω /psaxno/ Ρήμα προσπαθώ να
βρω κάτι ή κάποιον

certo (avv.) Vero, sicuro

φυσικά /fysika/ Επίρρημα
επιβεβαιωτική θετική απάντηση

check-in (s.m.) Negli aeroporti,
controllo dei biglietti e imbarco del
bagaglio

επιβίβαση /epivivasi/ ουσιαστικό ο
τελικός έλεγχος για επιβίβαση

chiamare (v.t.) Rivolgersi a qualcuno
per attirare la sua attenzione

καλώ /kalo/ ρήμα καλώ κάποιον να
έρθει

chiave (s.f.) Strumento di metallo per
aprire e chiudere serrature e lucchetti

κλειδί /klidi/ Ουσιαστικό μικρό
μεταλλικό αντικείμενο που ανοίγει ή
κλείνει μια κλειδαριά σε πόρτα,
συρτάρι, κλπ.

chiesa (s.f.) Ediﬁcio consacrato al culto
cristiano

εκκλησία /ekklisia/ ουσιαστικό
θρησκευτικός χώρος προσκυνήματος
πιστών

chiudere (v.t.) Spostare le parti mobili
di porte o ﬁnestre in modo da impedire
la comunicazione tra dentro e fuori

κλείνω /klino/ ρήμα σύρω σκέπασμα
ή πόρτα ώστε να μονοθεί χώρος ή
αντικείμενο

ci (part. pron. luogo) Può essere
avverbio di luogo quando si intende nel
signiﬁcato di "qui, in questo luogo; lì, in
quel luogo" : "ﬁnalmente ci siamo"

έτσι /etsi/ Επίρρημα με αυτό τον
συγκεκριμένο τρόπο

ci (avv.) Con riferimento a un
complemento di luogo già espresso, in
tale luogo, là, per di qui, per di là

εκεί /eki/ Επίρρημα προσδιορίζει
τοποθεσία/πού βρίσκεται κάτι

ciao (inter.) Saluto amichevole

γεια /geia/ Επιφώνημα
χρησιμοποιείται ως οικείος
χαιρετισμός όταν κάποιος έρχεται ή
φεύγει
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ciao (inter.) Saluto amichevole

γεια /geia/ Επιφώνημα
χρησιμοποιείται ως οικείος
χαιρετισμός όταν κάποιος έρχεται ή
φεύγει

cibo (s.m.) Ciò che si mangia

φαγητό /fagito/ Ουσιαστικό η τροφή,
το φαΐ

cin cin (inter.) Parola usata tra due o
più persone alzando i bicchieri e
facendoli tintinnare in segno di augurio

εις υγεία /eis igia/ χαιρετισμός
χαιρετισμός κατά την πρόποση

cinema (s.m.) Sala in cui proiettano
ﬁlm su un grande schermo

σινεμά /sinema/ ουσιαστικό χώρος
προβολής ταινιών

cinque (agg. num. card)

πέντε /pente/ αριθμός ο αριθμός
πέντε

città (s.f.) Centro abitato piuttosto
esteso.

πόλη /poli/ Ουσιαστικό οικισμός με
πολλά σπίτια

classe (s.f.) Gruppi di alunni che
seguono lo stesso programma di studio

τάξη /taxi/ ουσιαστικό χώρος
διδασκαλίας

cognome (s.m.) Nome di famiglia,
casato

επώνυμο /eponimo/ Ουσιαστικό το
οικογενειακό όνομα κάποιου, το
επίθετό του

colazione (s.f.) Il primo pasto del
mattino

πρόγευμα /progeuma/ ουσιαστικό
πρωινή σίτιση

colore (s.m.) Caratteristica delle
superﬁci per cui esse riﬂettono in vario
modo la luce: colore bianco, giallo,
rosso

χρώμα /xroma/ ουσιαστικό
χρωματική υφή αντικειμένου

coltello (s.m) Arnese formato da una
lama aﬃlata inserita in un manico,
usato per tagliare o come arma

μαχαίρι /macheri/ Ουσιαστικό
όργανο που χρησιμοποιείται για
κοπή

come (avv.) Alla maniera di, nel modo
che

πώς /pos/ Σύνδεσμος με ποιο τρόπο

cominciare (v.int.) Dare inizio, iniziare

αρχίζω /arxizo/ ρήμα ξεκινώ κάτι

compagna (s.f.) Colei con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

σύντροφος /sintrofos/ Ουσιαστικό το
θηλυκό άτομο που συζεί με κάποιον,
που είναι μαζί με κάποιον
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compagno (s.m.) Colui con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

σύντροφος /sintrofos/ Ουσιαστικό
αυτός που συζεί με κάποιον, που
είναι μαζί με κάποιον

compleanno (s.m.) Giorno
anniversario della nascita

γενέθλια /genethlia/ ουσιαστικό
επέτειος γέννησης

comprare (v.t.) Acquistare col denaro

αγοράζω /agorazo/ ρήμα
εξασφαλίζω κάτι με καταβολή
αντιτίμου

computer (s.m.) Calcolatore
elettronico

ηλεκτρονικός υπολογιστής
/ilektronikos ipologistis/ ουσιαστικό
ηλεκτρονικό μηχάνημα επεξεργασίας
δεδομένων

con (prep.) Insieme a

με /me/ Πρόθεση εκφράζει τη
συμπερίληψη δευτέρου αντικειμένου
ή ατόμου

consolato (s.m.) Sede di un console

προξενείο /proxenio/ ουσιαστικό
οίκημα της αντιπροσωπείας ξένης
χώρας για διπλωματικούς σκοπούς

conto (s.m.) Somma da pagare

λογαριασμός /logariasmos/
ουσιαστικό κατάσταση οφειλομένων

corso (s.m.) Ciclo di lezioni che hanno
per ﬁne l'insegnamento di un
argomento, una materia, una
professione ecc.

σεμινάριο /seminario/ ουσιαστικό
διεξαγωγή μαθήματος

corto (agg.) Breve

κοντός /kontos/ Επίθετο αυτός που
έχει μικρό ανάστημα

cosa (s.f.) Qualsiasi oggetto concreto o
astratto, reale o immaginario che spesso
non si può o non si vuole indicare con
precisione

πράγμα /pragma/ Ουσιαστικό κάθε
υλικό, αντικείμενο

costare (v.t.) Avere un prezzo, valere

στοιχίζω /stixizo/ ρήμα η τιμή που
αντιπροσωπεύει την αξία

credito (s.m.) Fornire una merce con
dilazione di pagamento

πίστωση /pistosi/ ουσιαστικό
χρηματοοικονομική συναλλαγή

CPIA Avellino

12/56

Italiano - Greco
cucchiaio (s.m.) Posata da tavola usata
per portare alla bocca cibi liquidi

κουτάλι /koutali/ Ουσιαστικό οικιακό
σκεύος με το οποίο τρώγονται οι
υγρές, πολτώδεις ή κρεμώδεις
τροφές.

cucina (s.f.) Stanza in cui si preparano
e si cuociono i cibi

κουζίνα /kuzina/ Ουσιαστικό Ο
χώρος ενός σπιτιού που
χρησιμοποιείται για εστίαση και
μαγείρεμα

dare (v.t.) Far avere ad altri qualcosa,
porgere, consegnare

δίνω /dino/ Ρήμα μεταβιβάζω ένα
αντικείμενο που κρατώ σε κάποιον
άλλον για να το έχει στην κατοχή του
αυτός

data (s.f.) Indicazione del
tempo,speciﬁcatamente del giorno, del
mese e dell'anno in cui ci si trova o si
veriﬁcherà un fatto

ημερομηνία /imerominia/ ουσιαστικό
χρονικός προσδιορισμός ημέρας
βάσει του ημερολογίου

davanti (avv.) Indica una posizione,
innanzi, nella parte anteriore

μπροστά από /brosta apo/ Επίρρημα
προηγείται υποκειμένου ή
αντικειμένου

dentro (avv.) Nell'interno o nella parte
interna (opposto a fuori)

μέσα σε /mesa se/ Επίρρημα στο
εσωτερικό κάποιου χώρου ή
αντικειμένου

destra (s.f.)(agg.) Il lato, la direzione
che corrisponde al lato destro del corpo

δεξιός /dexsios/ Επίρρημα αυτός που
βρίσκεται στη δεξιά μεριά

di (prep.) Una delle preposizioni
fondamentali che esprime possesso e
appartenenza

του /tou/ Άρθρο προσδιορίζει τον
κάτοχο αντικειμένου ή υποκειμένου

dicembre (s.m.) Dodicesimo mese
dell'anno

Δεκέμβριος /Dekemvrios/
ουσιαστικό ο δωδέκατος μήνας του
έτους

diciannove (agg. num. card)

δεκαεννέα /dekaennea/ αριθμός ο
αριθμός δεκαεννέα

diciassette (agg. num. card)

δεκαεπτά /dekaepta/ αριθμός ο
αριθμός δεκαεπτά

diciotto (agg. num. card)

δεκαοχτώ /dekaoxto/ αριθμός ο
αριθμός δεκαοχτώ

dieci (agg. num. card)

δέκα /deka/ αριθμός ο αριθμός δέκα
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dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

πίσω /Piso/ επίρρημα τοπικός
προσδιορισμός χώρου ή χρόνου που
αναφέρεται σε προηγούμενη
ενέργεια ή χρόνο

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

πίσω /piso/ επίρρημα προσδιορίζει
ότι κάποιος ή κάτι βρίσκεται να
ακολουθεί ή να είναι τοποθετημένο
σε θέση πριν από κάποιον ή κάτι

diﬃcile (agg.) Complicato, complesso,
che richiede abilità, attenzione, fatica

δύσκολος /diskolos/ Επίθετο αυτός
που χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια
για να επιτευχθεί

dire (v.t.) Esporre, spiegare

λέγω /lego/ Ρήμα βγάζω φωνητικούς
ήχους με νόημα

doccia (s.f.) Getto d'acqua che si fa
cadere sul corpo per pulizia

ντους /ntous/ Ουσιαστικό συσκευή
στην οποία εκτοξέυεται νερό με
πίεση για το πλύσιμο του σώματος

documento (s.m.) Certiﬁcato rilasciato
da una pubblica autorità

έγγραφο /egrafo/ Ουσιαστικό
κείμενο που έχει συνταχθεί με
επίσημο τρόπο

dodici (agg. num. card)

δώδεκα /dodeka/ αριθμός ο αριθμός
δώδεκα

domanda (s.f.) Richiesta di qualcosa

ερώτηση /erotisi/ Ουσιαστικό η
τοποθέτηση απορίας σχετικά με
αντικείμενο ή υποκείμενο

domandare (v.t.) Cercare con parole
adeguate di avere un'informazione o un
chiarimento; chiedere

ρωτώ /roto/ ρήμα υποβάλλω ερώτηση

domani (avv.) Il giorno seguente a
quello in corso

αύριο /avrio/ Επίρρημα η επόμενη
μέρα

domenica (s.f.) Settimo giorno della
settimana

Κυριακή /kyriaki/ Κύριο όνομα η
πρώτη ημέρα της εβδομάδας

donna (s.f.) L'individuo femminile
della specie umana.

γυναίκα /gyneka/ Ουσιαστικό
ενήλικος άνθρωπος θηλυκού φύλου

dopo (avv.) In seguito, più tardi

μετά /μετά/ επίρρημα ενέργεια που
ακολουθεί κάτι ή κάποιον

doppio (agg.) Che è due volte tanto

διπλός /diplos/ Επίθετο
διπλασιαστικό αριθμητικό επίθετο
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dormire (v.int.) Essere in uno stato di
sonno, riposarsi con il sonno

κοιμάμαι /kimame/ Ρήμα
ξεξουράζομαι θέτοντας το σώμα μου
σε κατάσταση αδράνειας

dottore (s.m.) Medico maschio

γιατρός /yiatros/ Ουσιαστικό αυτός
που έχει την εξειδίκευση και το
δικαίωμα να ασκεί την ιατρική
προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες

dottoressa (s.f.) Medico femmina

γιατρός /yiatros/ Ουσιαστικό αυτή
που έχει εξειδικευτεί στην ιατρική
επιστήμη και έχει το δικαίωμα να
ασκεί την ιατρική

dove (avv.) In quale luogo

πού /pou/ Επίρρημα σε ποιο μέρος;
σε ποιον τόπο;

dovere (s.m.) Obbligo a cui attenersi

καθήκον /kathikon/ Ουσιαστικό αυτό
που οφείλει να πράξει κάποιος

due (agg. num. card)

δύο /dio/ αριθμός ο αριθμός δύο

e (cong.) Coordina elementi della stessa
frase

και /ke/ σύνδεσμος συνδετικό ενός ή
και περισσότερων αντικειμένων

e-mail (s.f.) Posta elettronica

Ηλεκτρονικη Διευθυνση /E-Mail/
ουσιαστικό ηλεκτρονική διεύθυνση
στον παγκόσμιο ιστό προς αποστολή
μηνυμάτων

entrare (v.int.) Andare dentro

μπαίνω /mbeno/ Ρήμα προχωρώ από
το εξωτερικό προς το εσωτερικό ενός
χώρου

esercizio (s.m.) Esercitazione
scolastica, compito

άσκηση /askisi/ Ουσιαστικό
τυποποιημένη εργασία που
αποσκοπεί στην εμπέδωση της
διδαγμένης ύλης

essere (v.int.) Attribuire una certa
identità, caratteristica o qualità

είμαι /mpi/ ρήμα η κατάσταση στην
οποία βρίσκομαι ή η ιδιότητα σε
συγκεκριμένη στιγμή

estate (s.f.) La seconda stagione
dell’anno, compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 giugno e il 23
settembre e per quello australe tra il 21
dicembre e il 21 marzo

καλοκαίρι /kalokairi/ Ουσιαστικό
μία από τις εποχές του έτους, η πιο
ζεστή εποχή
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estero (agg.) Situato oltre i conﬁni
dello stato

ξένος /ksenos/ Επίθετο που
προέρχεται από άλλο τόπο

euro (s.m) Moneta unica dell'Unione
Europea

ευρώ /evro/ Ουσιαστικό νομισματική
μοναδα, το επίσημο κοινό νόμισμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

fabbrica (s.f.) Stabilimento industriale

εργοστάσιο /ergostasio/ Ουσιαστικό
κτήριο μέσα στο οποίο παράγονται
βιομηχανικά είδη

facile (agg.) Che si può fare senza
fatica o diﬃcoltà

εύκολο /efkolo/ Επίθετο που δεν
απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για
να προσεγγιστεί ή επιτευχθεί

falso (agg.) Non vero, che non
corrisponde alla verità

λαθος /lathos/ Ουσιαστικό κάτι που
δε γίνεται σωστά, ατυχής επιλογή,
πράξη, εκτίμηση μιας κατάστασης

fame (s.f.) Bisogno di assumere cibo

πείνα /pina/ Ουσιαστικό η ανάγκη ή
επιθυμία για φαγητό

famiglia (s.f.) Il nucleo formato dal
padre, dalla madre e dai ﬁgli

οικογένεια /oikogenia/ Ουσιαστικό
σύνολο προσώπων, τα οποία
συνδέονται μεταξύ τους με
συγγενικούς δεσμούς

fare (v.t.) Compiere un'azione, agire,
eseguire

κάνω /kano/ Ρήμα κατασκευάζω,
φτιάχνω, δημιουργώ

farmacia (s.f.) Luogo in cui si vendono
medicinali

φαρμακείο /farmakeio/ Ουσιαστικό
κατάστημα διάθεσης
ιατροφαρμακευτικών σκευασμάτων

favore (s.m.) Azione compiuta per
gentilezza verso qualcuno

χατήρι /chatiri/ Ουσιαστικό χάρη,
μεροληπτική συμπεριφορά

fax (s.m.) Apparecchio utilizzato per la
trasmissione di testi e documenti

φαξ /fax/ Ουσιαστικό μέσο
τηλεαποστολής εγγράφων

febbraio (s.m.) Secondo mese
dell'anno

Φεβρουάριος /fevrouarios/ Κύριο
όνομα ο δεύτερος μήνας του χρόνου

felice (agg.) Pienamente soddisfatto,
appagato

χαρούμενος /charoumenos/ Επίθετο
που νιώθει χαρά

femmina (s.f.) Persona di sesso
femminile

θηλυκό /thyliko/ Επίθετο αναφέρεται
στο βιολογικό φύλο που μπορεί να
τίκτει
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fermata (s.f.) Sosta fatta da un mezzo
pubblico

στάθμευση /stathmeusi/ Ουσιαστικό
η μικρής διάρκειας παραμονή σε
σταθμό

festa (s.f.) Ricorrenza civile, religiosa,
familiare...

πάρτι /parti/ Ουσιαστικό ομαδική
διασκέδαση, με συνοδεία μουσικής
και χορού

ﬁglia (s.f.) Persona di sesso femminile,
considerata nel suo rapporto di
generazione rispetto ai genitori

κόρη /kori/ ουσιαστικό το θυληκό
παιδί μιας οικογένειας

ﬁglio (s.m.) Il generato di sesso mashile
rispetto ai genitori

γιος /yios/ Ουσιαστικό το αρσενικό
παιδί μιας οικογένειας

ﬁlm (s.m.) Pellicola cinematograﬁca o
anche fotograﬁca

ταινία /tainia/ Ουσιαστικό

ﬁnestra (s.f.) Apertura praticata nella
parete esterna per dare luce e aria agli
ambienti.

παράθυρο /parathiro/ Ουσιαστικό
μεγάλη τρύπα στον τοίχο που
εξυπηρετεί τον αερισμό και το
φωτισμό ενός εσωτερικού χώρου
κτηρίου

ﬁnire (v.int.) Portare a termine

τελειώνω /teliono/ Ρήμα ολοκληρώνω
μια εργασία ή ενέργεια

ﬁore (s.m.) La parte più bella di una
pianta, con petali colorati e spesso
profumata

λουλούδι /luludi/ Ουσιαστικό το
μέρος του φυτού που βρίσκονται τα
πέταλα και τα σέπαλα και στο οποίο
αναπτύσσεται ο καρπός

forchetta (s.f.) Posata con due o più
punte usata per inﬁlzare cibi e portarli
alla bocca

πιρούνι /pirouni/ ουσιαστικό είναι
ένα τετράπλευρο αντικείμενο που
χρησιμοποιείται για φαγητό

fotograﬁa (s.f.) Immagine ﬁssata in
modo permanente su un supporto di
materiale sensibile ai raggi luminosi

φωτογραφία /fotograﬁa/ Ουσιαστικό
απεικόνιση χώρου, αντικειμένου ή
υποκειμένου σε χαρτί μέσω της
φωτογραφικής μηχανής

francobollo (s.m.) Piccolo rettangolo
di carta da applicare sulla
corrispondenza postale

σφραγίδα /sfragida/ Ουσιαστικό
αντικείμενο με έκτυπη παράσταση
ή/και επιγραφή

fratello (s.m.) Figli nati dagli stessi
genitori appartenenti al sesso maschile

αδελφός /adelfos/ ουσιαστικό
συγγενική σχέση μεταξύ δύο παιδιών
από τους ίδιους γονείς
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freddo (agg.) Temperatura bassa che
provoca una sensazione contraria a
quella del caldo

κρύος /krios/ επίθετο επιθετικός
προσδιορισμός θερμοκρασίας
αντικειμένου ή χώρου

frutta (s.f.) L'insieme dei frutti che si
mangiano prodotti da una pianta

φρούτο /frouto/ Ουσιαστικό ο
καρπός ενός φυτού ή δέντρου

fumare (v.t.) Aspirare ed espirare il
fumo della combustione del tabacco o
di altre sostanze

καπνίζω /kapnizo/ Ρήμα κάνω χρήση
τσιγάρου

fuori (avv.) All'esterno

έξω /exo/ Επίρρημα προσδιορίζει ότι
κάτι βρίσκεται εκτός κλειστού χώρου

gatto (s.m.) Piccolo felino domestico,
di diversi colori, dal corpo agile, baﬃ
sensibili e zampe con artigli retrattili

γάτα /gata/ ουσιαστικό τετράποδο
ζώο

gennaio (s.m.) Il primo mese dell'anno
di trentuno giorni

Ιανουάριος /ianouarios/ Ουσιαστικό
ο πρώτος μήνας του χρόνου

gente (s.f.) Gli esseri umani nella loro
totalità, le persone in generale

παραδοσιακό /paradosiako/ Επίθετο
οίκημα που χτίστηκε τις
προηγούμενες εποχές και είναι
χαρακτηριστικό της ιστορικής
περιόδου

gentile (agg.) Cortese, garbato, aﬀabile

ευγενικός /evgenikos/ Επίθετο άτομο
με καλούς τρόπους

giacca (s.f.) Indumento corto maschile
o femminile, con maniche, che copre le
spalle e la vita.

σακάκι /sakaki/ Ουσιαστικό ένδυμα
που καλύπτει τον κορμό και τα χέρια
και κουμπώνει μπροστά

giallo (agg.) Colore tra l'arancione e il
verde, simile alla scorza del limone.

κίτρινο /kitrino/ Ουσιαστικό ένα
χρώμα

giardino (s.m.) Terreno coltivato con
piante e ﬁori

κήπος /kipos/ Ουσιαστικό μικρή
έκταση όπου καλλιεργούνται
λουλούδια, δέντρα ή άλλα φυτά

giocare (v.intr.) Dedicarsi a un gioco,
singolo o collettivo,

αθλούμαι /athloume/ Ρήμα
συμμετέχω σε ένα ομαδικό άθλημα

giornale (s.m.) Pubblicazione che si
stampa ogni giorno con notizie di vario
genere

εφημερίδα /eﬁmerida/ Ουσιαστικό
έντυπο μέσο μαζικής πληροφόρησης
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giornata (s.f.) Giorno o, più
speciﬁcatamente, periodo compreso tra
la mattina e la sera

ημέρα /imera/ ουσιαστικό χρονική
μονάδα που αποτελείται από 24 ώρες

giorno (s.m.) Periodo di 24 ore fra la
mezzanotte e la successiva

ημέρα /imera/ ουσιαστικό η φωτεινή
περίοδος του εικοσιτετραώρου

giovane (agg.) Chi è nell'età della
giovinezza.

νέος /neos/ Επίθετο κάποιος που έχει
μικρή ηλικία

giovedì (s.m.) Quarto giorno della
settimana.

Πέμπτη /Pempti/ Ουσιαστικό μέρα
της εβδομάδας

giù (avv.) In basso

κάτω /kato/ Επίρρημα σε χαμηλότερο
σημείο ή επίπεδο, στο έδαφος, στο
πάτωμα

giugno (s.m.) Il sesto mese dell'anno di
trenta giorni

Ιούνιος /iounios/ Ουσιαστικό ο έκτος
μήνας του χρόνου

gonna (s.f.) Indumento femminile
destinato a coprire il corpo dalla cintola
in giù

φούστα /fousta/ Ουσιαστικό
γυναικείο ένδυμα που καλύπτει το
μέρος του σώματος από τη μέση και
κάτω

grande (agg.) Che supera la misura
ritenuta normale

μεγάλος /megalos/ Επίθετο
προσδιορισμός μεγέθους

grande (agg.) Che supera molto i valori
o le dimensioni normali

σπουδαίος /spudeos/ Επίθετο
σημαντικός, εξαιρετικός

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

σε ευχαριστώ /se efcharisto/ Ρήμα
εκφράζω ευγνωμοσύνη σε κάποιον

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

ευχαριστώ /efcharisto/ Ρήμα
ευγνωμονώ κάποιον για κάτι

guardare (v.t.) Soﬀermare, volgere lo
sguardo su qualcosa o su qualcuno;
osservare

κοιτώ /kito/ Ρήμα ατενίζω προς
συγκεκριμένο σημείο

hobby (s.m.) Qualsiasi occupazione
fatta con impegno e passione nel tempo
libero per ricreazione o passatempo.

χόμπι /chompi/ Ουσιαστικό
ευχάριστη απασχόληση εκτός
εγασίας

hotel (s.m.) Albergo che oﬀre alloggio,
ospitalità

ξενοδοχείο /xenodocheio/
Ουσιαστικό κτήριο όπου
ενοικιάζονται δωμάτια ή
διαμερίσματα για περιορισμένο
χρονικό διάστημα
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ieri (avv.) Il giorno che precede l'oggi

χθές /xthes/ Επίρρημα η
προηγούμενη μέρα

imparare (v.t.) Acquisire conoscenze
con lo studio, l'esercizio.

μαθαίνω /matheno/ Ρήμα
διδάσκομαι, αποκτώ γνώσεις πάνω
σε κάποιο πράγμα

importante (agg.) Che è di grande
rilievo, interesse. Di persona, che ha
autorità, fama, prestigio.

σημαντικός /simantikos/ Επίθετο
σημαντικός, εξαιρετικός, αξιόλογος,
χρήσιμος

in (prep.) Preposizione di stato in luogo
o moto a luogo

μέσα /mesa/ Επίρρημα στο εσωτερικό
κάποιου χώρου

incontrare (v.t.) Trovare casualmente
qualcuno per strada o in un luogo

συναντώ /synanto/ ρήμα ανταμώνω
με κάποιον ή κάτι

indirizzo (s.m.) Insieme di indicazioni
(nome, via,numero civico...) per
rintracciare un luogo o una persona

διεύθυνση /diefthinsi/ ουσιαστικό
τοπικός προσδιορισμός διαμονής ή
παραμονής

industria (s.f.) Attività umana diretta
alla produzione di beni e servizi

βιομηχανία /viomichania/
Ουσιαστικό τομέας παραγωγής που
κατεργάζεται ή μεταποιεί πρώτες
ύλες ή βασικά προϊόντα με στόχο την
παραγωγή αγαθών

informazione (s.f.) Notizia che
permette di venire a conoscenza di
qualcosa

πληροφορία /pliroforia/ Ουσιαστικό
στοιχείο που ενημερώνει, που βοηθά
κάποιον να γνωρίσει κάτι

insegnante (s.m.)(s.f.) Chi esercita la
professione di insegnare

Εκπαιδευτικός /ekpedeftikos/
Επίθετο αυτός που διδάσκει

insegnare (v.t.) Fornire nozioni
teoriche o elementi pratici a qualcuno
in modo che apprenda

διδάσκω /didasko/ Ρήμα εργάζομαι
ως δάσκαλος ή καθηγητής

intelligente (agg.) Capace di intendere,
che ha intelletto

έξυπνος /exipnos/ Επίθετο αυτός που
διαθέτει υψηλό δείκτη ευφυίας

interessante (agg.) Che stimola
l'interesse, la curiosità, coinvolgente,
appassionante

ενδιαφέρων /endiaferon/ Επίθετο που
έχει ή προκαλεί το ενδιαφέρον

internazionale (agg.) Che implica o
riguarda i rapporti o la partecipazione
di più paesi

διεθνής /diethnis/ Επίθετο αυτό που
αφορά σε μεγάλο αριθμό κρατών
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internet (s.f.) Rete di collegamenti tra
computer che permette la trasmissione
di informazioni a livello mondiale.

Διαδίκτυο /diadiktyo/ Ουσιαστικό
διεθνές δίκτυο τηλεπικοινωνιών που
συνδέει ηλεκτρονικούς υπολογιστές
στον παγκόσμιο ιστό

inverno (s.m.) Stagione dell'anno che
nell'emisfero boreale va dal 22
dicembre al 21 marzo.

χειμώνας /chimonas/ Ουσιαστικό μία
από τις εποχές του έτους

italiano (s.m.) Lingua parlata in Italia,
materia di insegnamento relativa a tale
lingua e alla sua letteratura

ιταλικά /italika/ Ουσιαστικό η
ιταλική γλώσσα

là (avv.) Indica un punto lontano

εκεί /eki/ Επίρρημα καταδεικνύει
τόπο ή σημείο που βρίσκεται κάτι

lago (s.m.) Bacino d'acqua dolce che
occupa una depressione del terreno

λίμνη /limni/ Ουσιαστικό εδαφική
κοιλότητα που είναι γεμάτη με γλυκό
νερό

largo (agg.) Esteso nel senso della
larghezza, contrario di stretto.

πλατύς /platis/ επίθετο κάτι που έχει
σχετικά μεγάλο εύρος

latte (s.m.) Bevanda bianca ottenuta
dalla mungitura di alcuni mammiferi

γάλα /gala/ Ουσιαστικό θρεπτικό
υγρό συστατικό που προέρχεται από
το άρμεγμα ζώων

lavorare (v.int.) Esercitare un'attività
retribuita, un mestiere, una professione.

δουλευω /dulevo/ Ρήμα κάνω μια
χειρωνακτική ή πνευματική δουλειά

lavoro (s.m.) Occupazione retribuita

δουλειά /doulia/ Ουσιαστικό η
εργασία, το επάγγελμα

lavoro (s.m.) Attività materiale o
intellettuale per mezzo della quale si
producono beni o servizi,
regolamentata legislativamente ed
esplicata in cambio di una retribuzione.

δουλειά /douleia/ Ουσιαστικό η
εργασία, το επάγγελμα

leggere (v.t.) Scorrere con la vista i
caratteri della scrittura distinguendo i
suoni rappresentati dalle lettere e
comprendendo il signiﬁcato di parole e
frasi

διαβάζω /diavazo/ ρήμα
αποκωδικοποιώ νοητικά γραπτό
κείμενο
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lettera (s.f.) Ciascuno dei segni di un
sistema alfabetico. Comunicazione
scritta, diretta a una o più persone
nell'ambito di rapporti privati o di
uﬃcio

γράμμα /gramma/ Ουσιαστικό
σύμβολο ή χαρακτήρας του
αλφάβητου

letto (s.m.) Mobile destinato al riposo e
al sonno

κρεββάτι /krevvati/ ουσιαστικό
έπιπλο που προορίζεται για ύπνο

lezione (s.f.) Momento in cui si insegna

μάθημα /mathima/ Ουσιαστικό
γνωστικό αντικείμενο που
διδάσκεται σε σχολείο ή
πανεπιστήμιο

libro (s.m.) Serie di fogli stampati
cuciti insieme e forniti di copertina

βιβλίο /vivlio/ ουσιαστικό σύνολο
δετών σελίδων

lingua (s.f.) Metodo della
comunicazione umana caratterizzato da
regole e norme

Γλώσσα /glossa/ Ουσιαστικό μάθημα
το οποίο διδάσκεται στα σχολεία με
σκοπό την εκμάθηση μιας γλώσσας

lontano (avv.) Che si trova a grande
distanza

μακριά /makria/ Επίρρημα σε μεγάλη
απόσταση στο χώρο

luglio (s.m.) Il settimo mese dell'anno
di trentun giorni

Ιούλιος /ioulios/ Ουσιαστικό ο
έβδομος μήνας του χρόνου

lunedì (s.m.) Il primo giorno della
settimana (o secondo, se si considera,
come fa la Chiesa, primo la domenica)

Δευτέρα /deftera/ Ουσιαστικό μέρα
της βδομάδας

lungo (agg.) Spazio determinato della
superﬁcie terrestre

μακρύς /makris/ Επίθετο μεγάλος σε
μήκος

macchina (s.f.) Veicolo a motore, a
quattro ruote, che si muove su strada e
trasporta un numero limitato di persone

αυτοκίνητο /aftokinito/ ουσιαστικό
τετράτροχο όχημα μεταφοράς

madre (s.f.) Donna che ha partorito un
ﬁglio, considerata rispetto a
quest'ultimo

μητέρα /mitera/ Ουσιαστικό ιδιότητα
γυναίκας που έχει αποκτήσει τέκνα

maggio (s.m.) Il quinto mese dell'anno
di trentun giorni

Μάιος /maios/ Κύριο όνομα ο
πέμπτος μήνας του έτους

maglietta (s.f.) Indumento di maglia
leggero

μπλούζα /mblouza/ Ουσιαστικό
λεπτό ρούχο για το πάνω μέρος του
σώματος
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maglione (s.m.) Pesante indumento di
lana con maniche lunghe

πουλόβερ /poulover/ Ουσιαστικό
πλεκτό ρούχο, για το πάνω μέρος του
σώματος

magro (agg.) Con poco grasso

λεπτός /leptos/ Επίθετο που έχει
μικρό πάχος

mai (avv.) In nessun momento,in
nessuna situazione

ποτέ /pote/ Επίρρημα σε καμία
περίπτωση δεν είναι δυνατόν να
συμβεί, να υπάρξει ή να γίνει

malato (agg.) Che non è in salute

άρρωστος /arrostos/ Επίθετο δεν
είναι καλά στην υγεία του, πάσχει
από κάποιαν νόσο

male (avv.) In modo non buono, non
giusto

άσχημα /asxima/ επίρρημα σε κακή
κατάσταση

mamma (s.f.) La parola madre usata in
modo aﬀettuoso

μαμά /mama/ Ουσιαστικό ιδιότητα
γυναίκας που έχει αποκτήσει τέκνα,
προσφώνησή της από τα παιδιά της

mangiare (v.t.) Ingerire alimenti

τρώω /troo/ Ρήμα μασώ και
καταπίνω τροφή

mare (s.m.) Il complesso delle acque
salate che circondano i continenti e le
isole

θάλασσα /thalassa/ Ουσιαστικό το
σύνολο του αλμυρού νερού που
καλύπτει την επιφάνεια της Γης

marito (s.m.) Uomo sposato,
considerato rispetto alla donna.

σύζυγος /sizigos/ Ουσιαστικό ο
άντρας ή η γυναίκα σε ένα
παντρεμένο ζευγάρι

marrone (agg.) Colore marrone chiaro
come la scorza della castagna

καφέ /kafe/ Επίθετο χρωματικός
προσδιορισμός

martedì (s.m.) Il secondo giorno della
settimana

Τρίτη /triti/ Ουσιαστικό η τρίτη μέρα
της εβδομάδας

marzo (s.m.) Il terzo mese dell'anno di
trentun giorni

Μάρτιος /martios/ Κύριο όνομα ο
τρίτος μήνας του χρόνου

maschio (s.m.) Individuo di sesso
maschile

αρσενικός /arsenikos/ Επίθετο ο
σχετικός με άνδρα

matita (s.f.) Strumento per scrittura e
disegno

μολύβι /molivi/ Ουσιαστικό
αντικείμενο που χρησιμεύει στη
γραφή
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mattina (s.f.) Il tempo che intercorre
tra l'alba e il mezzogiorno

πρωί /proi/ Ουσιαστικό χρονική
περίοδος του εικοσιτετραώρου, η
αρχή του εικοσιτετραώρου

medicina (s.f.) La scienza che ha per
oggetto lo studio delle malattie, la loro
cura e la loro prevenzione

φάρμακο /farmako/ Ουσιαστικό
θεραπευτικό σκεύασμα

meno (avv.) In minore quantità, misura
o grado: è il comparativo di poco
(opposto a più)

λιγότερο /ligotero/ Επίθετο που έχει
μικρότερη ποσότητα από κάποιον ή
κάτι άλλο

menù (s.m.) Lista delle vivande e dei
vini messa a disposizione dei clienti nei
ristoranti.

μενού /menou/ Ουσιαστικό
κατάλογος φαγητού και ποτού χώρου
εστίασης

mercato (s.m.) Luogo dove si
riuniscono compratori, venditori o
intermediari per contrattare la vendita
di merci

αγορά /agora/ Ουσιαστικό το μέρος
μιας πόλης όπου είναι
συγκεντρωμένα εμπορικά προϊόντα
προς πώληση

mercoledì (s.m.) Terzo giorno della
settimana

Τετάρτη /tetarti/ Ουσιαστικό η
τέταρτη μέρα της εβδομάδας

mese (s.m.) Ognuno dei dodici periodi,
di ventotto, trenta o trentun giorni, in
cui è suddiviso l'anno

μήνας /minas/ Ουσιαστικό χρονική
μονάδα διαίρεσης του έτους

metà (s.f.) Ciascuna delle due parti
esattamente uguali in cui si può
dividere un tutto

μισό /miso/ Επίθετο αποτελεί το ένα
από τα δύο ίσα μέρη ενός συνόλου

mettere (v.t.) Collocare in un
determinato posto

βάζω /vazo/ Ρήμα τοποθετώ κάτι σε
ένα σημείο

mezzanotte (s.f.) La ventiquattresima
ora del giorno che segna la ﬁne di un
giorno e l'inizio del successivo

μεσάνυχτα /mesanichta/ Ουσιαστικό
το χρονικό διάστημα του τέλους του
εικοσιτετραώρου

mezzo (agg.) La metà di un intero

μισός /misos/ Επίθετο αποτελεί το
ένα από τα δύο ίσα μέρη ενός
συνόλου

mezzogiorno (s.m.) La dodicesima ora
del giorno

μεσημέρι /mesimeri/ Ουσιαστικό
χρονική περίοδος του
εικοσιτετραώρου, το μεσοδιάστημα
από το πρωί μέχρι το βράδυ
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minuto (s.m.) Unità di misura di
tempo, pari a 60 secondi

λεπτό /lepto/ Ουσιαστικό χρονική
μονάδα που αντιπροσωπεύει το ένα
εξηκοστό της ώρας

mio (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona che parla a
me

δικό μου /diko mou/ Αντωνυμία αυτό
που μου ανήκει

moglie (s.f.) Coniuge di sesso
femminile.

σύζυγος /sizigos/ Ουσιαστικό η
γυναίκα σύντροφος σε ένα
παντρεμένο ζευγάρι

molto (avv.) In grande quantità

πολύ /poly/ Επίρρημα σε μεγάλη
ποσότητα

momento (s.m.) Brevissimo spazio di
tempo, istante, attimo

στιγμή /stigmi/ Ουσιαστικό χρονικό
διάστημα που αντιπροσωπεύει
αριθμό χρονικών μονάδων

montagna (s.f.) Rilievo della superﬁcie
terrestre, di altezza superiore a 600
metri sul livello del mare

βουνό /vouno/ Ουσιαστικό γεωλογικό
ύψωμα της επιφάνειας της γης που
ξεπερνά τα 300 μέτρα

morire (v.int.) Cessare di vivere

πεθαίνω /petheno/ ρήμα φεύγω από
τη ζωή

moto (s.f.) Motocicletta in grado di
trasportare una o due persone

μοτοσυκλέτα /motosikleta/
Ουσιαστικό δίκυκλο μηχανοκίνητο
όχημα

museo (s.m.) Luogo in cui si
raccolgono opere d'arte o oggetti di
interesse storico scientiﬁco

μουσείο /mouseio/ Ουσιαστικό
οίκημα/χώρος που περιλαμβάνενι
συλλεκτικά αντικείμενα

musica (s.f.) Insieme di suoni prodotti
da strumenti musicali o dalla voce
umana

μουσική /mousiki/ Ουσιαστικό μία
από τις τέχνες με έκφραση τον ήχο

nascere (v.int.) Venire al mondo

γεννιέμαι /gennieme/ ρήμα έρχομαι
στη ζωή

Natale (s.m.) Festa Cristiana che
celebra la nascita di Gesù

Χριστούγεννα /xristugenna/
ουσιαστικό θρησκευτική γιορτή

nazionalità (s.f.) L'appartenenza ad
uno Stato

εθνικότητα /ethnikotita/ Ουσιαστικό
η νομική σχέση ή δεσμός που έχει
ένα άτομο με τη χώρα στην οποία
ανήκει
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nazione (s.f.) Insieme di cirttadini che
formano uno stato

έθνος /ethnos/ Ουσιαστικό σύνολο
ανθρώπων με κοινά γνωρίσματα που
τους διακρίνουν σε παγκόσμιο
επίπεδο

negozio (s.m.) Locale destinato alla
vendita

κατάστημα /katastima/ Ουσιαστικό ο
χώρος ή το κτήριο όπου στεγάζει τις
δραστηριότητές του ένας
επαγγελματίας, έμπορος ή μία
εταιρεία

nero (agg.) Di colore simile a quello
dell'inchiostro, del carbone, della pece,
il più scuro che vi sia in natura

μαύρο /mavro/ Επίθετο χρωματικός
προσδιορισμός

no (avv.) Indica riﬁuto

όχι /ochi/ Επίρρημα εκφράζει
απόλυτη άρνηση

nome (s.m.) Parola che designa esseri
viventi, oggetti, fatti, concetti,
sentimenti

όνομα /onoma/ Ουσιαστικό η
αναγνωριστική προσωνυμία κάποιου
ή κάτι

non (avv.) Negazione che capovolge il
signiﬁcato di un'azione

δεν /den/ Σύνδεσμος εκφράζει
αρνητική πρόθεση σε ενέργεια

nonna (s.f.) La madre del padre (n.
paterna) o della madre (n. materna),
considerata rispetto ai ﬁgli

γιαγιά /giagia/ Ουσιαστικό τίτλος της
μητέρας των γονέων σε μια
οικογένεια

nonno (s.m.) Il padre del padre (n.
paterno) o della madre (n. materno),
considerato rispetto ai ﬁgli

παππούς /papous/ Ουσιαστικό τίτλος
του πατέρα των γονέων σε μια
οικογένεια

notte (s.f.) Arco di tempo che va dal
tramonto al sorgere del sole

Νύχτα /nichta/ Ουσιαστικό χρονική
περίοδος του εικοσιτετραώρου, κατά
τη λήξη του

nove (agg. num. card)

εννέα /ennea/ αριθμός ο αριθμός
εννέα

novembre (s.m.) Undicesimo mese
dell'anno

Νοέμβριος /noemvrios/ Ουσιαστικό ο
ένδέκατος μήνας του έτους

numero (s.m.) Indica la quantità o la
posizione di un elemento

αριθμός /arithmos/ Ουσιαστικό
μονάδα μέτρησης

nuovo (agg.) Fatto, costruito di recente,
comprato da poco

καινούργιο /kainourgio/ Επίθετο
αυτό που μόλις δημιουργήθηκε,
παρουσιάστηκε
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o (cong.) Congiunzione disgiuntiva,
indica un'alternativa , un'opposizione

ή /i/ Σύνδεσμος εκφράζει τη
δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής

occhiali (pl.m.) Strumento formato da
due lenti trasparenti, ﬁssate da un
sostegno che le mantiene ferme davanti
agli occhi

γυαλιά /gialia/ Ουσιαστικό ζευγάρι
φακών που φοριέται μπροστά από τα
μάτια για τη διόρθωση
ελαττωματικής όρασης ή για την
προστασία από τον ήλιο

oggi (avv.) Il giorno in corso

σήμερα /simera/ Επίρρημα την
παρούσα μέρα

olio (s.m.) Sostanza che si ottiene dalle
olive, tipico ingrediente della cucina
dei paesi mediterranei

λάδι /ladi/ Ουσιαστικό
επεξεργασμένο απόσταγμα ελιάς που
χρησιμοποιείται κυρίως για
μαγειρικούς σκοπούς

ombrello (s.m.) Accessorio usato per
ripararsi dalla pioggia o anche dal sole

ομπρέλα /omprela/ Ουσιαστικό
αντικείμενο που προστατεύει από
βροχή

ora (s.f.) Adesso, in questo momento,
subito

ώρα /ora/ Ουσιαστικό χρονική
υποδιαίρεση που δείχνει σε ποιο
χρονικό σημείο του εικοσιτετραώρου
βρισκόμαστε

orologio (s.m.) Oggetto che serve per
misurare il tempo, in ore,minuti e
secondi

ρολόι /roloi/ ουσιαστικό μετρητής
χρόνου

ospedale (s.m. Struttura per il ricovero
e la cura degli ammalati e dei feriti

νοσοκομείο /nosokomeio/
Ουσιαστικό δημόσιο ή ιδιωτικό
ίδρυμα για την περίθαλψη και
θεραπεία των ασθενών

otto (agg. num. card)

οχτώ /octo/ αριθμός ο αριθμός οχτώ

ottobre (s.m.) Decimo mese dell'anno

Οκτώβριος /octovrios/ Ουσιαστικό ο
δέκατος μήνας του έτους

pacco (s.m.) Confezione di uno o più
oggetti avvolti in carta o cartone legata
con nastri per la spedizione

πακέτο /paketo/ Ουσιαστικό
συσκευασία που χρησιμεύει ως
χώρος τοποθέτησης αντικειμένου

padre (s.m.) Uomo che ha generato
uno o più ﬁgli

πατέρας /pateras/ Ουσιαστικό άντρας
που έχει γίνει γονέας από
τεκνοποίηση της θηλυκής συντρόφου
του
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pagare (v.t.) Versare denaro come
corrispettivo del valore di una merce o
di un servizio

πληρώνω /plirono/ Ουσιαστικό
καταβάλλω το αντίτιμο για την
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών

pane (s.m.) Prodotto alimentare
ottenuto dalla cottura nel forno di un
impasto composto da farina di grano,
acqua, sale e lievito

ψωμί /psomi/ ουσιαστικό
αρτοσκεύασμα

pantalone (s.m.) Indumento che copre
separatamente le gambe

παντελόνι /panteloni/ Ουσιαστικό
ένδυμα που καλύπτει το σώμα απο
την μέση και κάτω

papà (s.m.) Padre, babbo

μπαμπάς /babas/ ουσιαστικό ο
πατέρας, αρχηγός οικογένειας

parcheggio (s.m.) Spazio riservato alla
sosta prolungata di veicoli

χώρος στάθμευσης /chοros
stathmefsis/ μέρος όπου μπορεί
κάποιος να αφήσει το όχημα του

parco (s.m.) Spazio pubblico verde

πάρκο /parko/ Ουσιαστικό χώρος
που έχει διαμορφωθεί με κήπους και
δέντρα και τον επισκέπτονται
άνθρωποι για ψυχαγωγικούς ή
ερευνητικούς σκοπούς

parlare (v.t.)(v.int.) Articolare parole

μιλώ /milo/ Ρήμα βγάζω φωνή από
το στόμα, με σκοπό την επικοινωνία
με άλλους ανθρώπους

parola (s.f.) Minima unità all'interno di
una frase che usiamo nel parlare e
scrivere

λέξη /leksi/ Ουσιαστικό η κύρια
μονάδα της γλώσσας

partire (v.int.) Allontanarsi da un
luogo per arrivare a un altro, andarsene

φεύγω /fevgo/ Ρήμα κινούμαι από
έναν τόπο με σκοπό να πάω κάπου
αλλού

Pasqua (s.f.) Festa religiosa in cui si
celebra la resurrezione di Cristo

Πάσχα /pascha/ Κύριο όνομα γιορτή
κατά την οποία οι πιστοί τιμούν την
ένδοξη Ανάσταση του Ιησού Χριστού

passaporto (s.m.) Documento che
consente al cittadino di allontanarsi dal
proprio Stato per entrare in un altro

διαβατήριο /diavatirio/ Ουσιαστικό
επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο,
απαραίτητο για να ταξιδέψει κανείς
στο εξωτερικό
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pasta (s.f.) Impasto lavorato di farina e
acqua

ζυμαρικά /zimarika/ Ουσιαστικό
ειδική κατηγορία τροφίμων με βάση
το αλεύρι στην οποία
περιλαμβάνονται μακαρόνια,
χυλοπίτες κ.ά.

penna (s.f.) Strumento a inchiostro che
si usa per scrivere

στυλό /stilo/ Ουσιαστικό αντικείμενο
που χρησιμεύει στη γραφή

pepe (s.m.) Spezia per aromatizzare i
cibi

πιπέρι /piperi/ Ουσιαστικό
μπαχαρικό που παράγεται από
καρπούς φυτών

per (prep.) Preposizione che indica un
movimento entro uno spazio
circoscritto

για /gia/ Πρόθεση δηλώνει την αιτία,
τον σκοπό, την διάρκεια, το
αντάλλαγμα

perché (cong.) Per il fatto che, a causa
del fatto che

επειδή /dioti/ σύνδεσμος
προσδιορισμός αιτίας κάποιας
πράξης ή γεγονότος

perché (avv.) Per quale motivo, per
quale scopo

γιατί /giati/ σύνδεσμος για ποιο λόγο

pesce (s.m.) Animale che vive e respira
sott'acqua

ψάρι /psari/ Ουσιαστικό ζώο που ζεί
στις θάλασσες

piacere (v.int.)(s.m.) Sensazione
gradevole che deriva dall'appagamento
dei sensi e dello spirito. Risultare
gradito

συμπαθώ /simpatho/ Ρήμα βρίσκω
καλό, μου αρέσει

piano (s.m.) Svolgimento di un’azione,
di un’attività o di una serie di attività, di
un’impresa:

πλάνο /plano/ Ουσιαστικό η
οργάνωση μιας εργασίας

piano (avv.) Lentamente

αργός /argos/ Επίθετο που γίνεται με
μικρή ταχύτητα

pianta (s.f.) Ogni organismo vivente
vegetale

φυτό /ﬁto/ Ουσιαστικό ζωντανός
οργανισμός ριζωμένος στο έδαφος

piatto (s.m.) Contenitore per cibi

πιάτο /piato/ Ουσιαστικό γυάλινο ή
πήλινο κυρίως σκεύος στο οποίο
σερβίρουμε φαγητό
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piazza (s.f.) Ampio spazio libero,
limitato in tutto o in parte da
costruzioni

πλατεία /plateia/ Ουσιαστικό
διαμορφωμένος κεντρικός χώρος
μέσα σε κατοικημένη περιοχή

piccolo (agg.) Non grande

μικρός /mikros/ Επίθετο πολύ νεαρός
άνθρωπος

piovere (v.int.) Il cadere della pioggia
dal cielo

βρέχω /vrecho/ ρήμα ρίχνω νερό σε
κάτι

più (avv.) maggiormente, in maggiore
quantità

περισσότερο /perissotero/ Επίρρημα
σε μεγαλύτερη ποσότητα

pizza (s.f.) Piatto tipico della cucina
napoletana

πίτσα /pitsa/ Ουσιαστικό είδος πίτας
συνήθως στρογγυλής, με διάφορα
υλικά από πάνω, όπως τυρί, ντομάτα
κ.τ.λ.

pizzeria (s.f.) Locale in cui si prepara,
si cuoce, si serve al pubblico la pizza.

πιτσαρία /pitsaria/ Ουσιαστικό
κατάστημα που σερβίρει το φαγητό
pizza

poco (avv.)(agg.) In quantità ridotta o
in numero limitato

μικρό /mikro/ Ουσιαστικό μικρού
μεγέθους

polizia (s.f.) Organo dello Stato
addetto alla sicurezza pubblica

αστυνομία /astinomia/ Ουσιαστικό το
αρμόδιο σώμα για τη διατήρηση της
δημόσιας τάξης

pomeriggio (s.m.) Parte del giorno che
va da mezzogiorno alla sera

απόγευμα /apogeuma/ χρονική
περίοδος της μέρας μετά το μεσημέρι

pomodoro (s.m.) Ortaggio molto usato
nella cucina italiana

ντομάτα /ntomata/ Ουσιαστικό
οπωρικός καρπός με χαρακτηριστικό
κόκκινο χρώμα

porta (s.f.) Apertura per permettere
l'entrata e l'uscita

πόρτα /porta/ Ουσιαστικό κατασκευή
που προσαρμόζεται στην είσοδο
κτιρίου ή δωματίου ώστε να το
απομονώνει από άλλα μέρη του
σπιτιού και την οποία μπορεί κανείς
να ανοίγει ή να κλείνει

portare (v.t.) Trasportare qualcosa o
qualcuno

φέρνω /ferno/ ρήμα προσκομίζω
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posta (s.f.) La corrispondenza
recapitata tramite il servizio postale

ταχυδρομείο /tachidromio/
Ουσιαστικό το οίκημα της υπηρεσίας
στέγασης ταχυδρομικών υπηρεσιών
εξυπηρέτησης αποστολής και
παραλαβής αλληλογραφίας

posto (s.m.) Luogo

τόπος /topos/ Ουσιαστικό κάποιο
μέρος, κάποιος χώρος

potere (v.int.) Avere la possibilità e la
capacità di fare qualcosa

μπορώ /mporo/ ρήμα έχω τη
δυνατότητα

pranzare (v.int.) Consumare il pranzo

γευματίζω /gevmatizo/ Ρήμα παίρνω
ένα γεύμα, τρώω

pranzo (s.m.) l pasto principale della
giornata: correntemente, il pasto di
mezzogiorno.

μεσημεριανό /mesimeriano/
Ουσιαστικό το φαγητό που
σερβίρεται κατά τις μεσημβρινές
ώρες, στη μέση της μέρας

prego (inter.) Formula di cortesia usata
per rispondere a chi ringrazia.

καλώς ήρθατε /kalós írthate/ ρήμα
υποδέχομαι κάποιον

prendere (v.t.) Aﬀerrare qualcosa con
le mani o con uno strumento

παίρνω /perno/ Ρήμα λαμβάνω ή
πιάνω κάτι

prenotare (v.t.) Fissare in anticipo
qualcosa

κάνω κράτηση /kano kratisi/ ρήμα
διαδικασία εξασφάλισης θέσης ή
συμμετοχής

presto (avv.) Entro breve tempo

σύντομα /sintoma/ Επίρρημα σε
κοντινό χρονικό διάστημα

prezzo (s.m.) L'equivalente in moneta
di un bene

τιμή /timi/ Ουσιαστικό το χρηματικό
ποσό που πληρώνει κανείς για να
αποκτήσει ένα ορισμένο πράγμα ή
υπηρεσία

primavera (s.f.) La prima stagione
dell’anno compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 marzo e il 21 giugno, e
in quello australe tra il 23 settembre e il
21 dicembre

άνοιξη /anoixi/ Ουσιαστικό είναι μία
από τις τέσσερις εποχές

professore (s.m.) Titolo degli
insegnanti delle scuole secondarie, delle
università e dei conservatori.

δάσκαλος /daskalos/ Ουσιαστικό
αυτός που διδάσκει
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professoressa (s.f.) Femminile
singolare di professore.

δασκάλα /daskala/ Ουσιαστικό αυτή
που διδάσκει

pulire (v.t.) Togliere lo sporco

καθαρίζω /katharizo/ ρήμα
παστρεύω χώρο ή αντικείμενα,
αφαιρώ την ακαθαρσία

qua (avv.) In questo luogo; indica
vicinanza a chi parla, ma è meno
preciso di qui (vieni qua, vieni nei miei
pressi; vieni qui, vieni in questo punto
preciso)

εδώ /edo/ Επίρρημα σε αυτό το
σημείο

quaderno (s.m.) Fogli di carta uniti tra
loro per scrivere

σημειωματάριο /simeiomatario/
Ουσιαστικό μικρό τετράδιο για
σημειώσεις

quadro (s.m.) Opera di pittura

ζωγραφική /zograﬁki/ Ουσιαστικό
δημιουργώ σχέδια στο χαρτί

quando (avv.) In quale momento, in
quale tempo.

πότε /pote/ Επίρρημα σε ποιο
χρονικό σημείο

quanto (agg.)(avv.) Esprime la volontà
di conoscere la quantità, il numero, la
misura di qualcosa o di qualcuno

πόσο /poso/ Επίρρημα πόσο στοιχίζει

quarto (s.m.) In una successione
ordinata occupa il posto corrispondente
al numero quattro

τέταρτο /tetarto/ Ουσιαστικό το ένα
από τα τέσσερα ίσα μέρη ενός
συνόλου

quasi (avv.) Circa, pressapoco, poco
meno che

σχεδόν /sxedon/ επίρρημα μονάδα
προσδιορισμού επικείμενης
ολοκλήρωσης ενέργειας

quattordici (agg. num. card)

δεκατέσσερα /dekatessera/ αριθμός ο
αριθμός δεκατέσσερα

quattro (agg. num. card)

τέσσερα /tessera/ αριθμός ο αριθνμος
τέσσερα

quello (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa lontano da chi parla

ότι /oti/ Σύνδεσμος εισάγει
δευτερεύουσες προτάσεις, επεξηγεί
το λόγο για κάτι

questo (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa vicino a chi parla e a chi
ascolta

Αυτό /afto/ αντωνυμία αντικαθιστά
ουδέτερο αντικείμενο
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qui (avv.) In questo luogo, in questo
posto. Indica un luogo in cui si trova
chi sta parlando o molto vicino a chi
parla e con più esattezza di qua.

εδώ /edo/ Επίρρημα σε αυτό το
μέρος, στο σημείο που βρίσκομαι ή
για το οποίο γίνεται λόγος

quindici (agg. num. card)

δεκαπέντε /dekapente/ αριθμός ο
αριθμός δεκαπέντε

radio (s.f.) Apparecchio elettronico
che permette di trasmettere e/o ricevere

ραδιόφωνο /radiofono/ Ουσιαστικό
συσκευή που λαμβάνει ηχητικά
δεδομένα και τα μετατρέπει πάλι σε
ήχο

ragazza (s.f.) Persona di sesso
femminile nell'età compresa tra la
fanciullezza e l'età adulta

κορίτσι /koritsi/ Ουσιαστικό το παιδί
θηλυκού γένους, η κόρη, η θυγατέρα

ragazzo (s.m.) Individuo di sesso
maschile che è nell'età tra la
fanciullezza e l'ultima giovinezza

αγόρι /agori/ ουσιαστικό μικρό παιδί
αρσενικού φύλου

ricco (agg.) Che ha notevoli
disponibilità economiche

πλούσιος /plousios/ Επίθετο αυτός
που έχει αφθονία αγαθών

ripetere (v.t.) Ettettuare di nuovo
un'azione

επαναλαμβάνω /epanalamvano/ Ρήμα
λέω ή κάνω κάτι ο ίδιος για δεύτερη
φορά

riso (s.m.) Pianta erbacea usata come
alimento

ρύζι /ryzi/ Ουσιαστικό φυτό που οι
κόκκοι του αποτελούν συστατικό της
ανθρώπινης διατροφής

rispondere (v.int.) Dare una risposta

απαντώ /apanto/ ρήμα
ανταποκρίνομαι σε ερώτηση

risposta (s.f.) Le parole, lo scritto con
cui si risponde

απάντηση /apantnisi/ ουσιαστικό η
ανταπόκριση σε ερώτηση

ristorante (s.m.) Esercizio pubblico
dove si consumano i pasti

εστιατόριο /estiatorio/ Ουσιαστικό
χώρος εστίασης όπου
παρασκευάζονται και σερβίρονται
φαγητά

ritornare (v.int.) Andare di nuovo in
un luogo in cui si è già stati

επιστρέφω /epistrefo/ ρήμα δίνω κάτι
πίσω από κει ή αυτόν που το πήρα

rosso (agg.) Del colore del sangue e del
fuoco

κόκκινο /kokkino/ Ουσιαστικό ένα
χρώμα, το χρώμα του αίματος, της
παπαρούνας
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sabato (s.m.) Sesto giorno della
settimana

Σάββατο /savvato/ Κύριο όνομα η
έβδομη μέρα της εβδομάδας·

sale (s.m.) Composto che si usa per
dare sapore e per conservare i cibi

αλάτι /alati/ Ουσιαστικό το
χλωριούχο νάτριο, βασικό συστατικό
της ανθρώπινης διατροφής που
προσθέτει αλμυρή γεύση

salute (s. f.) Buona condizione ﬁsica e
mentale di un essere vivente

υγεία /igia/ Ουσιαστικό η καλή
κατάσταση και φυσιολογική
λειτουργία ενός οργανισμού, η
απουσία αρρώστιας

saluto (s.m.) Parola o gesto di
amicizia, simpatia, nei confronti di
qualcuno, che si rivolge nel momento in
cui ci si incontra o quando ci si lascia

χαιρετισμός /chairetismos/
Ουσιαστικό καλωσορίζω ή επευγημώ
κάποιον ή κάτι

sapere (v.t.) Essere o venire a
conoscenza di qualcosa, averne notizia

ξέρω /xero/ Ρήμα γνωρίζω σχετικά
με κάτι ή κάποιον

scarpa (s.f.) Calzatura che copre il
piede dalla pianta alla caviglia

παπούτσι /papoutsi/ Ουσιαστικό
προστατευτικό κάλυμμα για το πόδι

scrivere (v.t.) Tracciare i segni
convenzionali di una lingua o di un
codice di modo che possano essere
letti.

γράφω /grafo/ Ρήμα αποδίδω
γραπτώς λέξεις ή σύμβολα μιας
γλώσσας

scuola (s.f.) Istituzione organizzata per
l’istruzione collettiva

σχολείο /sxoleio/ Ουσιαστικό
εκπαιδευτικός θεσμός με σκοπό την
παροχή μόρφωσης στα παιδιά

scusare (v.t.) Perdonare, giustiﬁcare un
errore, una colpa

δικαιολογώ /dikaiologo/ Ρήμα
αιτιολογώ μια ενέργεια ή παράλειψη
ή κατάσταση ώστε αυτή να γίνει
κατανοητή ή να συγχωρεθεί

secondo (s.m.) Unità di misura
fondamentale dell'intervallo di tempo,
un sessantesimo di minuto

δευτερόλεπτο /defterolepto/
Ουσιαστικό μονάδα μέτρησης του
χρόνου, το ένα εξηκοστό του λεπτού

sedia (s.f.) Mobile su cui si può sedere
una sola persona

καρέκλα /karekla/ ουσιαστικό
αντικείμενο με τέσσερα πόδια που
προορίζεται για να καθήσει κάποιος

sedici (agg. num. card)

δεκαέξι /dekaexi/ αριθμός ο αριθμός
δεκαέξι
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segretaria (s.m.) Uﬃcio in cui in
genere si danno informazioni

γραμματέας /grammateas/
Ουσιαστικό υπάλληλος που
ασχολείται με γραφική δουλειά

sei (agg. num. card)

έξι /exi/ αριθμός ο αριθμός έξι

sempre (avv.) Senza ﬁne,
ininterrottamente, per tutto il tempo

πάντα /panta/ επίρρημα σε όλες τις
περιπτώσεις

senza (prep.)(avv.) La mancanza o
l'assenza di qualcosa

χωρίς /xoris/ Πρόθεση μη έχοντας, μη
συμπεριλαμβάνοντας

sera (s.f.) Parte del giorno tra il
tramonto e l'inizio della notte

βράδυ /vrady/ Ουσιαστικό περίοδος
που αρχίζει μετά τη δύση του ήλιου,
διαρκεί μερικές ώρες και το
διαδέχεται η νύχτα

sete (s.f.) Bisogno ﬁsiologico di bere.

δίψα /dipsa/ Επίθετο η μεγάλη
επιθυμία να πιει κάποιος νερό

sette (agg. num. card)

επτά /epta/ αριθμός ο αριθμός επτά

settembre (s.m.) Il nono mese
dell'anno

Σεπτέμβρης /semptemvris/ Κύριο
όνομα ο ένατος μήνας του χρόνου

settimana (s.f.) Ciclo di suddivisione
del tempo in sette giorni

εβδομάδα /evdomáda/ Ουσιαστικό
περίοδος επτά ημερών

sì (avv.) Risposta aﬀermativa.

ναί /nai/ Επίρρημα εκφράζει
συμφωνία και αποδοχή για κάτι

sigaretta (s.f.) Piccolo cilindro di carta
contenente tabacco, destinato ad essere
fumato

τσιγάρο /tsigaro/ ουσιαστικό τυλιχτή
ράβδος καπνίσματος

signiﬁcare (v.t.) Esprimere un
signiﬁcato, un contenuto, un messaggio
o un'informazione

εννοώ /ennow/ Ρήμα έχω στον νου
μου, υποδηλώνω

signora (s.f.) Titolo di cortesia con cui
ci si rivolge a una donna

Κυρία /kyria/ Ουσιαστικό
προσδιορισμός της ιδιότητας
θηλυκού ατόμου

signore (s.m.) Titolo di cortesia o di
rispetto con cui ci si rivolge a un uomo

Κύριος /kyrios/ Ουσιαστικό
προσδιορισμός της ιδιότητας
αρσενικού ατόμου

simpatico (agg.) Chi ispira simpatia

όμορφα /omorfa/ Επίρρημα με ωραία
εμφάνιση

singolo (agg.) Considerato
individualmente, distinto dagli altri

μόνος /monos/ Επίθετο μοναχός,
δίχως συντροφιά
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sinistra (s.f.)(agg.) La parte
corrispondente alla posizione della
punta del cuore (contraria alla destra)

αριστερός /aristeros/ Επίρρημα αυτός
που βρίσκεται στην αριστερή θέση

soggiorno (s.m.) In una abitazione,
stanza accogliente e abbastanza grande
per passare il tempo libero

τραπεζαρία ουσιαστικό αίθουσα του
σπιτιού που χρησιμεύει για εστίαση ή
φιλοξενία

soldo (s.m.) Denaro, quattrini,moneta

χρήματα /xrimata/ Ουσιαστικό
χρηματοοικονομικές μονάδες

sole (s.m.) La stella attorno alla quale
gravita il sistema di cui fa parte la
Terra

ήλιος /ilios/ Ουσιαστικό το άστρο
που δίνει το φως και τη θερμότητα
στη γη

sonno (s.m.) Stato di riposo ﬁsico
indispensabile per il ristoro
dell'organismo

ύπνος /ipnos/ Ουσιαστικό η
κατάσταση κατά την οποία το σώμα
ανθρώπου ή ζώου βρίσκεται σε
κατάσταση αδράνειας

sopra (avv.) In posizione più elevata
rispetto ad un'altra più bassa

πάνω /pano/ επίρρημα αντικείμενο
τοποθετημένο πάνω από κάτι

sorella (s.f.) Parente di primo grado in
quanto ﬁglia degli stessi genitori

αδελφή /adelﬁ/ Ουσιαστικό αυτή που
έχει γεννηθεί από τον ίδιο γονέα με
κάποιον άλλον

sotto (avv.) Indica la posizione
inferiore di qualcosa

κάτω από /kato apo/ Επίρρημα
τοποθετημένο κάτω από κάτι

spaghetti (s.m.)(pl.) Pasta lunga di
forma cilindrica

μακαρόνια /makaronia/ Ουσιαστικό
είδος ζυμαρικού προς βρώση

spedire (v.t.) Inviare qualcosa
attraverso i servizi postali o un altro
mezzo

στέλνω /stelno/ Ρήμα ενεργώ ώστε να
μεταφερθεί σε κάποιο πρόσωπο ή
τόπο ένα πράγμα

spesa (s.f.) Acquisto di generi
alimentari e di altri prodotti

ψώνια /psonia/ Ουσιαστικό όσα
αγοράζονται με χρηματικό αντίτιμο
προς κάλυψη διαφόρων αναγκών

spesso (avv.) Molte volte, di frequente

συχνά /sichna/ Επίρρημα αυτός που
γίνεται σε διαστήματα με μικρή
απόσταση το ένα από το άλλο

spiaggia (s.f.) Parte di costa che si
stende ai bordi del mare, del ﬁume o
del lago

παραλία /paralia/ ουσιαστικό
παράκτια θαλάσσια περιοχή
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sporco (agg.) Non pulito, sudicio

λερωμένος /leromenos/ Μετοχή
βρόμικος, που δεν είναι καθαρός

sport (s.m.) Attività ﬁsica svolta con
intenti ricreativi o come professione

άθλημα /athlima/ Ουσιαστικό
σωματική δραστηριότητα που έχει
ως στόχο την άσκηση του σώματος

sposare (v.t.) Prendere un uomo come
marito o una donna come moglie
attraverso la celebrazione del
matrimonio

παντρεύω /pantrevo/ Ρήμα ενώνω
ένα ζευγάρι με τα δεσμά του γάμου

stanco (agg.) Bisognoso di riposo

κουρασμένος /kourasmenos/ επίθετο
αυτός που νιώθει κούραση

stare (v.int.) Essere in un luogo , in una
situazione o in una condizione

μένω /meno/ Ρήμα η παραμονή σε
κάποιο μέρος

stazione (s.f.) Luogo di sosta
temporanea dei mezzi di trasporto

σταθμός /stathmos/ Ουσιαστικό το
μέρος όπου περιμένουμε ένα μέσο
μεταφοράς

stop (s.m.) Segnale stradale che
impone l'obbligo di l’arresto ai veicoli

στάση /stasi/ Ουσιαστικό σταθμός
κατά τη διαδρομή

strada (s.f.) Percorso per raggiungere
un luogo

δρόμος /dromos/ Ουσιαστικό η οδός
όπου βρίσκεται κάποιο κτίριο

straniero (s. m.) Persona appartenente
ad un paese diverso dal proprio

ξένος /xenos/ Επίθετο αυτός που
προέρχεται από άλλο τόπο

stretto (agg.) Di dimensioni ridotte nel
senso della larghezza

στενός /stenos/ Επίθετο αυτός που
έχει πολύ μικρό πλάτος

studente (s.m.) Iscritto ad un corso di
studi

μαθητής /mathitis/ Ουσιαστικό αυτός
που φοιτά σε ένα σχολείο

studentessa (s.f.) Iscritta ad un corso
di studi

μαθήτρια /mathitria/ Ουσιαστικό
αυτή που φοιτά σε ένα σχολείο

studiare (v.t.) Applicare la propria
intelligenza all'apprendimento di una
disciplina

μελέτη /meleti/ Ουσιαστικό
διάβασμα με στόχο την εκμάθηση

su (prep.) Sopra

σε /se/ Αντωνυμία προσδιορίζει τον
τόπο που βρίσκεται κάτι

suonare (v.t.) Usare uno strumento
musicale

παίζω /pezo/ Ρήμα ψυχαγωγούμαι,
διασκεδάζω με παιχνίδι
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supermercato (s.m.) Grande punto di
vendita al pubblico caratterizzato dal
sistema del self-service

σουπερμάρκετ /soupermarket/
Ουσιαστικό μεγάλο κατάστημα
λιανικής πώλησης τροφίμων

svegliarsi (v.int. pron.) Cessare di
dormire.

ξυπνώ /xypno/ ρήμα αφυπνίζομαι

tanto (agg.) In grande quantità, molto.

πολύ /poly/ Επίρρημα πολλή
ποσότητα

tardi (avv.) Oltre il tempo debito,
stabilito: arrivare tardi a un
appuntamento

αργά /arga/ Επίρρημα σε
προχωρημένη ώρα

tavolo (s.m.) Mobile formato da un
piano di legno o di altro materiale,
sostenuto generalmente da quattro
gambe.

τραπέζι /trapezi/ Ουσιαστικό έπιπλο
με τέσσερα πόδια για γεύμα ή δείπνο

taxi (s.m.) Automobile dotata di
tassametro per servizio di trasporto
pubblico.

ταξί /taxi/ Ουσιαστικό αυτοκίνητο
εφοδιασμένο με ταξίμετρο που
μεταφέρει επιβάτες

tè (s.m.) Bevanda aromatica che si
ottiene per infusione delle foglie della
pianta del té.

τσάι /tsai/ Ουσιαστικό ρόφημα από
αποξηραμένα φύλλα βοτάνου

teatro (s.m.) Luogo adibito alle
rappresentazioni sceniche ed altri
spettacoli pubblici

θέατρο /theatro/ Ουσιαστικό ο χώρος
όπου δίνονται θεατρικές
παραστάσεις

telefonare (v.int.) Mettersi in contatto
con qualcuno attraverso il telefono

καλώ /kalo/ ρήμα φωνάζω κάποιον

telefono (s.m.) Dispositivo che
permette la trasmissione a distanza di
voci

τηλέφωνο /tilefono/ Ουσιαστικό
συσκευή με την οποία μπορούμε να
συνομιλούμε με κάποιον που
βρίσκεται σε άλλο μέρος

televisione (s.f.) Sistema di
telecomunicazioni destinato alla
trasmissione di immagini a distanza.

τηλεόραση /tileorasi/ Ουσιαστικό
ηλεκτρονική συσκευή κατ' οίκον
συνήθως θεάματος

tornare (v.int.) Riportarsi nel luogo da
cui si è partiti o ci si è allontanati

επιστρέφω /epistrefo/ ρήμα γυρίζω
πίσω στο μέρος εκκίνησης

tre (agg. num. card)

τρία /tria/ αριθμός ο αριθμός τρία

tredici (agg. num. card)

δεκατρία /dekatria/ αριθμός ο
αριθμός δεκατρία
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treno (s.m.) Mezzo di trasporto adatto
alla circolazione sulle ferrovie

τρένο /treno/ Ουσιαστικό μέσο
μαζικής μεταφοράς

triste (agg.) Stato d'animo di profondo
dolore o malinconia

λυπημένος /lypimenos/ Επίθετο
αυτός που διακατέχεται από
αρνητικά συναισθήματα λύπης

troppo (agg.)(avv.) Che supera la
giusta misura o quantità

πάρα πολύ /para poly/ Επίρρημα σε
μεγάλο βαθμό, όχι λίγο

trovare (v.t.) Riuscire ad avere una
cosa che si cerca

βρίσκω /vrisko/ Ρήμα εντοπίζω κάτι
ή κάποιον σε μια κατάσταση,
διεκπεραιώνω επιτυχώς μιαν
αναζήτηση

tuo (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona con cui si
parla

δικό σου /diko sou/ αντωνυμία ό,τι
σου ανήκει

turista (s.m.)(s.f.) Persona che si
sposta dal luogo in cui vive per andare
in vacanza

τουρίστας /touristas/ Ουσιαστικό
αυτός που ταξιδεύει για ευχαρίστηση
ή διακοπές

tutto (agg.) Indica un'intera quantità di
spazio o di tempo

όλα /ola/ επιθετο το σύνολο ατόμων
και πραγμάτων

tv (s.f.) Abbreviazione di televisione

τηλεόραση /tileorasi/ Ουσιαστικό
ηλεκτρονική συσκευή θέασης

uﬃcio (s.m.) Luogo in cui si esercita
un'attività professionale

γραφείο /grafeio/ Ουσιαστικό χώρος
εργασίας ή έπιπλο για γραμματειακή
εργασία

undici (agg. num. card)

έντεκα /enteka/ αριθμός ο αριθμός
έντεκα

università (s.f.) Istituto scolastico per
la formazione in età giovane-adulta

πανεπιστήμιο /panepistimio/
Ουσιαστικό ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυμα

uno (agg. num. card)

ένα /ena/ αριθμός ο πρώτος αριθμός

uomo (s.m.) L'individuo di sesso
maschile della specie umana.

Ανδρας /andras/ Ουσιαστικό κάθε
ενήλικος άνθρωπος αρσενικού φύλου
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uovo (s.m.) Uovo di gallina usato come
alimento

αυγό /avgo/ Ουσιαστικό είναι
αναπαραγωγικό μέσο ορισμένων
ειδών ζώων, έχει σφαιρικό ή ωοειδές
σχήμα και συνήθως περιβάλλεται
από κέλυφος. Διατροφικό προιόν.

uscire (v.int.) Muoversi dall'interno
all'esterno di un luogo circoscritto,
andare fuori

βγαίνω έξω /vgeno ekso/ Ρήμα &
Επίρρημα μεταβαίνω εκτός σπιτιού

vacanza (s.f.) Sospensione del lavoro o
dello studio, spesso in corrispondenza
di particolari ricorrenze o festività.

διακοπές /diakopes/ Ουσιαστικό
περίοδος πολυήμερης διακοπής της
εργασίας για ξεκούραση και
ψυχαγωγία

valigia (s.f.) Grossa borsa da viaggio
per riporvi indumenti od oggetti
personali

βαλίτσα /valitsa/ Ουσιαστικό
αποσκευή για τη μεταφορά
αντικειμένων

vecchio (agg.) Che ha un’età molto
avanzata; che dura da molto tempo

παλαιός /paleos/ Επίθετο αυτός που
προυπήρχε σε πρότερη περίοδο

vedersi (v.riﬂ. recip.) Incontrarsi,
trovarsi con qualcuno

βλέπω /vlepo/ Ρήμα αντιλαμβάνομαι
την ύπαρξη αντικειμένων με τα
μάτια μου

venerdì (s.m.) Quinto giorno della
settimana

Παρασκευή /paraskevi/ Κύριο όνομα
η έκτη ημέρα της εβδομάδας

venire (v.int.) Recarsi nel luogo dove si
trova o dove va la persona con cui si
parla o la persona che parla

έρχομαι /erxome/ ρήμα
κατευθύνομαι στον προορισμό μου

venti (agg. num. card)

ειίκοσι /ikosi/ αριθμός ο αριθμός
είκοσι

verde (agg.) Colore primario, tipico
dell'erba, delle foglie

πράσινο /prasino/ Ουσιαστικό το
πράσινο χρώμα, το χρώμα της
χλωροφύλλης

verdura (s.f.) Erbe e ortaggi
commestibili

λαχανικό /lachaniko/ Ουσιαστικό
οπωροκηπευτικό

vero (agg.) Rispondente alla realtà dei
fatti.

αληθινος /alithinos/ Επίθετο ο
αυθεντικός, που δεν είναι ψεύτικος
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vestito (s.m.) Indumento completo che
si indossa sopra la biancheria

φόρεμα /forema/ Ουσιαστικό
γυναικείο ρούχο που καλύπτει το
σώμα με ένα συνήθως μονοκόμματο
ύφασμα

via (s.f.) Percorso per raggiungere un
luogo

δρόμος /dromos/ Ουσιαστικό δίοδος
προερχόμενη από ρυμοτομική
διάταξη

viaggiare (v.int.) Trasferirsi da un
luogo a un altro con un mezzo di
trasporto compiendo un tragitto di
lunga durata .

ταξιδεύω /taxsidevo/ ρήμα πηγαίνω
σε άλλον τόπο από αυτόν που μένω

viaggio (s.m.) Trasferimento da un
luogo a un altro, eﬀettuato con uno o
più mezzi di trasporto:

ταξίδι /taxidi/ Ουσιαστικό
μετακίνηση σε έναν προορισμό

vicino (avv.) Che si trova a breve
distanza

κοντά /konta/ Επίρρημα σε μικρή
απόσταση

vino (s.m.) Bevanda alcolica prodotta
dalla fermentazione degli acini d'uva.

κρασί /krasi/ Ουσιαστικό
οινοπνευματώδες ποτό που
παρασκευάζεται από το σταφύλι

visitare (v.t.) Recarsi a vedere un
luogo.

επισκέπτομαι /episkeptome/ Ρήμα
μεταβαίνω στο χώρο κάποιου για να
τον δω

visto (s.m.) Permesso che viene
rilasciato dallo stato ad un cittadino
straniero per accedere nel proprio
territorio, per un certo periodo di
tempo e per determinati scopi.

βίζα /visa/ Ουσιαστικό άδεια εισόδου
αλλοδαπού σε άλλη χώρα

vivere (v.int.) Essere in vita, avere vita

κατοικώ /katiko/ Ρήμα διαμένω σε
συγκεκριμένο μέρος

volere (v.t.) Essere intenzionato a
ottenere qualcosa.

θέλω /thelo/ ρήμα επιθυμώ να
αποκτήσω ή να κάνω κάτι

zaino (s.m.) Sacco di tela o altro
materiale che si porta sulle spalle per
trasportare oggetti vari

σακίδιο /sakidio/ ουσιαστικό σακίδιο
πλάτης

zucchero (s.m.) Sostanza organica
utilizzata per addolcire gli alimenti

ζάχαρη /zachari/ Ουσιαστικό
κρυσταλλικό σώμα με γλυκιά γεύση
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arte e media
arte

τέχνη

ballare

χορεύω

canzone

τραγούδι

cd

ψηφιακός δίσκος

cellulare

τηλέφωνο

ﬁlm

ταινία

fotograﬁa

φωτογραφία

giornale

εφημερίδα

internet

Διαδίκτυο

musica

μουσική

radio

ραδιόφωνο

teatro

θέατρο

televisione

τηλεόραση

tv

τηλεόραση
vestiti
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calza

κάλτσα

camicia

πουκάμισο

cappotto

παλτό

giacca

σακάκι

gonna

φούστα
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vestiti
maglietta

μπλούζα

maglione

πουλόβερ

occhiali

γυαλιά

ombrello

ομπρέλα

pantalone

παντελόνι

scarpa

παπούτσι

vestito

φόρεμα

zaino

σακίδιο
colori

bianco

άσπρο

giallo

κίτρινο

rosso

κόκκινο

verde

πράσινο

marrone

καφέ

blu

μπλε

nero

μαύρο
giorni della settimana

lunedì

Δευτέρα

martedì

Τρίτη

mercoledì

Τετάρτη

giovedì

Πέμπτη

venerdì

Παρασκευή
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giorni della settimana
sabato

Σάββατο

domenica

Κυριακή
bevande

acqua

νερό

caﬀè

καφές

cappuccino

καπουτσίνο

latte

γάλα

tè

τσάι

vino

κρασί
istruzione
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alfabeto

αλφάβητο

capire

καταλαβαίνω

carta

χαρτί

classe

τάξη

corso

σεμινάριο

documento

έγγραφο

domanda

ερώτηση

esercizio

άσκηση

imparare

μαθαίνω

insegnante

Εκπαιδευτικός

insegnare

διδάσκω

leggere

διαβάζω

lettera

γράμμα

lezione

μάθημα
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istruzione
libro

βιβλίο

lingua

Γλώσσα

matita

μολύβι

parola

λέξη

penna

στυλό

professore

δάσκαλος

professoressa

δασκάλα

quaderno

σημειωματάριο

ripetere

επαναλαμβάνω

scuola

σχολείο

studente

μαθητής

studentessa

μαθήτρια

università

πανεπιστήμιο
famiglia

nonna

γιαγιά

nonno

παππούς

mamma

μαμά

papà

μπαμπάς

madre

μητέρα

padre

πατέρας

sorella

αδελφή

fratello

αδελφός

ﬁglia

κόρη
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famiglia
ﬁglio

γιος
cibo
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aceto

ξίδι

carne

κρέας

cenare

δειπνώ

fame

πείνα

frutta

φρούτο

menù

μενού

olio

λάδι

pane

ψωμί

pasta

ζυμαρικά

pepe

πιπέρι

pesce

ψάρι

pizza

πίτσα

pomodoro

ντομάτα

pranzare

γευματίζω

pranzo

μεσημεριανό

riso

ρύζι

sale

αλάτι

spaghetti

μακαρόνια

uovo

αυγό

verdura

λαχανικό
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cibo
zucchero

ζάχαρη
saluti

arrivederci

αντίο

buonanotte

καληνύχτα

buonasera

καλό βράδυ

buongiorno

καλημέρα

ciao

γεια

saluto

χαιρετισμός
salute

bene

πρόστιμο

destra

δεξιός

farmacia

φαρμακείο

fumare

καπνίζω

magro

λεπτός

malato

άρρωστος

male

άσχημα

medicina

φάρμακο

salute

υγεία

sigaretta

τσιγάρο

sinistra

αριστερός

stanco

κουρασμένος
casa

appartamento

διαμέρισμα

bagno

μπάνιο

camera

δωμάτιο

casa

κατοικία

47/56

CPIA Avellino

Italiano - Greco
casa
casa

σπίτι

chiave

κλειδί

cucina

κουζίνα

doccia

ντους

ﬁnestra

παράθυρο

giardino

κήπος

indirizzo

διεύθυνση

letto

κρεββάτι

orologio

ρολόι

porta

πόρτα

posta

ταχυδρομείο

quadro

ζωγραφική

sedia

καρέκλα

soggiorno

τραπεζαρία

tavolo

τραπέζι

telefono

τηλέφωνο
lavori e mestieri
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appuntamento

ραντεβού

cameriera

σερβιτόρα

cameriere

σερβιτόρος

computer

ηλεκτρονικός υπολογιστής
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lavori e mestieri
dottore

γιατρός

dottoressa

γιατρός

dovere

καθήκον

fabbrica

εργοστάσιο

fax

φαξ

industria

βιομηχανία

insegnante

Εκπαιδευτικός

internet

Διαδίκτυο

piano

πλάνο

polizia

αστυνομία

professore

δάσκαλος

professoressa

δασκάλα

segretaria

γραμματέας

uﬃcio

γραφείο
posizione

avanti

μπροστά

davanti

μπροστά από

dentro

μέσα σε

destra

δεξιός

dietro

πίσω

dietro

πίσω

dove

πού

fuori

έξω

giù

κάτω

in

μέσα
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posizione
lontano

μακριά

sinistra

αριστερός

sopra

πάνω

su

σε

vicino

κοντά
misure

doppio

διπλός

meno

λιγότερο

metà

μισό

mezzo

μισός

molto

πολύ

più

περισσότερο

poco

μικρό

quarto

τέταρτο

singolo

μόνος
mesi dell'anno

gennaio

Ιανουάριος

febbraio

Φεβρουάριος

marzo

Μάρτιος

aprile

Απρίλιος

maggio

Μάιος

giugno

Ιούνιος

luglio

Ιούλιος

agosto

Αύγουστος

settembre

Σεπτέμβρης

ottobre

Οκτώβριος

novembre

Νοέμβριος

dicembre

Δεκέμβριος
numeri

uno
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ένα
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numeri
due

δύο

tre

τρία

quattro

τέσσερα

cinque

πέντε

sei

έξι

sette

επτά

otto

οχτώ

nove

εννέα

dieci

δέκα

undici

έντεκα

dodici

δώδεκα

tredici

δεκατρία

quattordici

δεκατέσσερα

quindici

δεκαπέντε

sedici

δεκαέξι

diciassette

δεκαεπτά

diciotto

δεκαοχτώ

diciannove

δεκαεννέα

venti

ειίκοσι
persone

cognome

επώνυμο

donna

γυναίκα

femmina

θηλυκό

maschio

αρσενικός

nazionalità

εθνικότητα

nazione

έθνος

nome

όνομα

ragazza

κορίτσι
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persone
ragazzo

αγόρι

signora

Κυρία

signore

Κύριος

uomo

Ανδρας
luoghi

CPIA Avellino

aeroporto

αεροδρόμιο

agenzia

υπηρεσία

ambasciata

πρεσβεία

banca

τράπεζα

centro

κέντρο

chiesa

εκκλησία

cinema

σινεμά

città

πόλη

consolato

προξενείο

hotel

ξενοδοχείο

indirizzo

διεύθυνση

mercato

αγορά

museo

μουσείο

negozio

κατάστημα

ospedale

νοσοκομείο

parcheggio

χώρος στάθμευσης

piazza

πλατεία

pizzeria

πιτσαρία
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luoghi
ristorante

εστιατόριο

scuola

σχολείο

stazione

σταθμός

via

δρόμος

supermercato

σουπερμάρκετ
relazioni

aﬀetto

τρυφερότητα

amica

φίλη

amico

φίλος

amore

αγάπη

bacio

φιλί

bambina

κορίτσι

bambino

αγόρι

caro

αγαπητός

cognome

επώνυμο

compagna

σύντροφος

compagno

σύντροφος

compleanno

γενέθλια

donna

γυναίκα

famiglia

οικογένεια

femmina

θηλυκό

festa

πάρτι

marito

σύζυγος

maschio

αρσενικός

moglie

σύζυγος

nome

όνομα
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relazioni
ragazza

κορίτσι

signora

Κυρία

signore

Κύριος

uomo

Ανδρας
stagioni dell'anno

primavera

άνοιξη

estate

καλοκαίρι

autunno

Φθινόπωρο

inverno

χειμώνας
stoviglie

bicchiere

ποτήρι

bottiglia

μπουκάλα

coltello

μαχαίρι

cucchiaio

κουτάλι

piatto

πιάτο

tavolo

τραπέζι

forchetta

πιρούνι
tempo
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adesso

τώρα

anno

έτος

data

ημερομηνία

domani

αύριο

dopo

μετά

giornata

ημέρα
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tempo
giorno

ημέρα

ieri

χθές

mai

ποτέ

mattina

πρωί

mese

μήνας

mezzanotte

μεσάνυχτα

mezzogiorno

μεσημέρι

minuto

λεπτό

momento

στιγμή

oggi

σήμερα

ora

ώρα

pomeriggio

απόγευμα

presto

σύντομα

secondo

δευτερόλεπτο

sempre

πάντα

sera

βράδυ

settimana

εβδομάδα

spesso

συχνά

tardi

αργά
viaggio

aereo

αεροπλάνο

aeroporto

αεροδρόμιο

ambasciata

πρεσβεία

autobus

λεωφορείο

biglietto

εισιτήριο

cartolina

καρτ ποστάλ

check-in

επιβίβαση

consolato

προξενείο
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viaggio
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fermata

στάθμευση

hotel

ξενοδοχείο

indirizzo

διεύθυνση

informazione

πληροφορία

internazionale

διεθνής

macchina

αυτοκίνητο

moto

μοτοσυκλέτα

nazionalità

εθνικότητα

nazione

έθνος

parcheggio

χώρος στάθμευσης

partire

φεύγω

passaporto

διαβατήριο

piazza

πλατεία

prenotare

κάνω κράτηση

via

δρόμος

taxi

ταξί

treno

τρένο

turista

τουρίστας

vacanza

διακοπές

valigia

βαλίτσα

strada

δρόμος

viaggiare

ταξιδεύω

viaggio

ταξίδι

visitare

επισκέπτομαι

visto

βίζα
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