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The present second edition of the mini lexicon introduces new 
vocabulary in relation to public services, education, lifestyle and 
culture in Greece, which will help with your access to services 
and your integration in the social environment.





Shelter and Material Assistance

Self-Reliance

Education

Lifestyle and Culture

Emergencies

Bills

Colours
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Στο κέντρο
In the center

Ίσως
Maybe
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Kαταλαβαίνω.
I understand.

Χρειάζομαι τη βοήθειά σας παρακαλώ.
I need your help please.

Είστε πολύ ευγενικός / ευγενική.
You are very kind.

Πώς σε λένε;
What is your name? 

Είμαι ενήλικας.
I am an adult.

Θα μπορούσα να ζητήσω…
Can I please ask for…

Σας είμαι ευγνώμων.
I am grateful to you.

Χαίρομαι που μπορώ να βοηθήσω.
I am happy to be of assistance.

Είμαι κάτω των 18 χρονών.
I am under 18 years old.

7



8



Θα μπορούσα να έχω διερμηνέα στα [γλώσσα];
Can I have an interpreter in [language]?

Μπορείτε να περιμένετε μέχρι να καλέσω κάποιον φίλο;
Can you wait until I call a friend?

Ορίστε τα χαρτιά μου (διαβατήριο / ταυτότητα / άδεια διαμονής).
Here are my papers (passport / identity card / residence card).

Αυτός είναι δικός μου άνθρωπος.
This is a person I feel close to me.
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Πού είναι το δημαρχείο;
Where is the town hall?

Πού είναι το νοσοκομείο;
Where is the hospital?

Πού είναι η τράπεζα;
Where is the bank?

Πού είναι το ταχυδρομείο;
Where is the post office?

Πού είναι η πόλη;
Where is the town?
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Πού είναι η εκκλησία / το τζαμί;
Where is the church / mosque?

Πόσο μακριά;
How far away?

Where is this street / neighbourhood / region?

Πώς μπορώ να πάω εκεί;
How can I get there?
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Παρακαλώ περάστε.
Please come in.

Παρακαλώ καθίστε.
Please have a seat.

Θα ήθελα να αγοράσω εισιτήριο λεωφορείου / τρένου.

Έχετε ψιλά;
Do you have change?

Πόσο στοιχίζει;
How much does it cost?

Δεν έχω αρκετά χρήματα.
I do not have enough money.
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Θα ήθελα να σας προσφέρω κάτι.
I would like to offer you something.

Μπορώ να σας προσφέρω κάτι;
Can I offer you something?

Μην με προσβάλετε. 
Please do not insult me.

Δυσκολεύομαι να σας εξηγήσω.
I find it difficult to explain.

Σας λέω την αλήθεια.
I tell the truth.

Συμφωνώ / Δίνω τη συγκατάθεσή μου.
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Θα σας απαντήσω σύντομα.
I will get back to you soon.

I don’t have anything to say / add.
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Πριν
Before

Πριν
Ago

Τώρα
Now

Αργότερα
Later

Μετά / Αφ’ότου
After
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Χειμώνας
Winter

Τι ώρα είναι;
What time is it?

Καλοκαίρι

Άνοιξη

Τι ώρα…;

Παρακαλώ δείξετε με το χέρι.
Please show me by hand.

Φθινόπωρο
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Thousand Million
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Son
Κόρη

Daughter
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Partner
Συγγενής

Relative
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Με τα πόδια.
On foot.
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ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
SHELTER AND

MATERIAL ASSISTANCΕ



Ποιο είναι το κοντέινερ μου;
Which is my container?

Ποιο είναι το αντίσκηνό μου;
Which is my tent?

Ποιο είναι το δωμάτιο μου;
Which is my room?

Ποιο είναι το σπίτι μου;
Which is my house?

Ποιο είναι το διαμέρισμά μου;
Which is my apartment?

Έχασα τα κλειδιά μου.
I lost the keys.

Η τουαλέτα δεν λειτουργεί.
The toilet is not working.

Το καζανάκι δεν λειτουργεί.
The toilet flush is not working.

Η βρύση δεν λειτουργεί.
The water tap is not working.
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Έχω χάσει το ραντεβού μου για την χρηματική βοήθεια αυτό το μήνα.
I missed my monthly cash appointment.

Πού μπορώ να απευθυνθώ;
Where can I get help? 

How can I receive financial assistance?

Έχω κάποια προβλήματα με την προπληρωμένη κάρτα μετρητών.
I have some problems with my prepaid cash card. 
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Κρεβάτι
Bed

Mαξιλάρι
Pillow bag

Καθρέφτης
Mirror

Κρεμάστρα
Hanger

Ντουλάπα
Cupboard

Καρέκλες
Chairs

Τραπέζι
Table

Καναπές
Couch

Κουζίνα
Kitchen

Βραστήρας
Boiler

Ψυγείο
Refrigerator

Γάντια κουζίνας
Kitchen gloves

Κουβάς
Bucket

Σκούπα
Broom

Σφουγγαρίστρα
Mop

34



Clean / Dirty

Πλυντήριο ρούχων
Washing machine
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Bάλσαμο για τα χείλη
Lip balm

Φορτιστής
Charger

 بیساکھیاں

 پاتیری چیس

Πατερίτσες
Crutches

Kουτί πρώτων βοηθειών
First aid kit

Προπληρωμένη κάρτα μετρητών
Prepaid cash card
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ΧΡΩΜΑΤΑ
COLOURS



Μωβ
Purple

Πορτοκαλί
Orange

Μπλε
Blue

Mαύρο
Black

Κίτρινο
Yellow

Γκρίζο
Grey

Καφέ
Brown

Pink

Πράσινο
Green

Κόκκινο
Red

Άσπρο
White
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
BILLS



Λογαριασμός νερού
Water bill

Λογαριασμός τηλεφώνου
Telephone bill

Λογαριασμός ηλεκτρισμού
Electricity bill
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 مچھلی

/  پھساری /

Ψάρι
Fish

 انڈے

/ اوغا /

Αβγά
Εggs
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ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟ
FOOD AND DRINKS



�د

Μέλι
Ηoney

Pepper

Χυμός
Juice
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ΓΕΥΜΑΤΑ
ΜEALS
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Χρειάζομαι τον πατέρα μου.
I need my father.

Χρειάζομαι τον αδερφό μου.
I need my brother.

Χρειάζομαι τη μητέρα μου.
I need my mother

Χρειάζομαι την αδερφή μου.
I need my sister.
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Δεν μπορώ να κουνήσω το πόδι / το χέρι μου.
I cannot move my leg / hand.

Δεν μπορώ να περπατήσω / Δεν μπορώ να κουνηθώ.
I cannot walk / I cannot move
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Πόσα χάπια πρέπει να παίρνω ανά ημέρα;
How many pills do I need to take per day? 
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Can I have some privacy?

Για πόσο καιρό πρέπει να παίρνω αυτό το φάρμακο;
For how long shall I take this medicine? 

Έχω κατάθλιψη.
I am depressed.

Χρειάζομαι τα φάρμακά μου.
I need my medication

Σκέφτομαι να αυτοκτονήσω.
I am considering to commit suicide.

Θα ήθελα να μιλήσω σε ψυχολόγο / κοινωνικό λειτουργό.
I would like to talk to a psychologist / social worker.

Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ / Έχω αϋπνία.
I have trouble sleeping at night / I have insomnia.

Με έχουν εγκαταλείψει.
I am abandoned.
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Πού μπορώ να κάνω αίτηση για άδεια παραμονής/ταξιδιωτικά έγγραφα; 
Where can I apply for my residence permit / travel document? 

Υπάρχει κάποιο κόστος;
Is there a fee?
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Το [νομιποιητικό έγγραφό] μου χάθηκε / εκλάπη / καταστράφηκε.
My [documentation] has been lost / stolen / destroyed.

Έχω ήδη κάνει αίτηση για άσυλο σε άλλη χώρα.
I have previously applied for asylum in another country.

Έχω λάβει αρνητική απόφαση από την Υπηρεσία Ασύλου.
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Έχω υποστεί λεκτική/ψυχολογική/σωματική/σεξουαλική κακοποίηση.
I have been subject to verbal / psychological / physical / sexual abuse.

Θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό στο οποίο ήμουν 
μάρτυρας / εμπλεκόμενος.

I would like to report an incident to which I was a witness / involved.

Είμαι ομοφυλόφιλος / τρανσέξουαλ.
I am homosexual / transgender.

Δεν αισθάνομαι ασφαλής εδώ.
I do not feel safe here.
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Συνέντευξη
Interview Travel documents

Φόρμα αίτησης
Application form
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Yπηρεσίες για παιδιά
Services for children

Αναζήτηση οικογενειακού περιβάλλοντος
Family tracing

Kοινωνική στήριξη
Social support

Στέγαση
Accommodation

62





Πού μπορώ να πλύνω τα ρούχα μου;
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
FACILITIES
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Είμαι άστεγος.
I am homeless.

 Ποια είναι η διεύθυνση εδώ; 
What is the address here?
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Μπορώ να αλλάξω διαμέρισμα;
Can I change apartment?

Πρέπει να μοιραστώ το διαμέρισμα / δωμάτιο με άλλη οικογένεια;
Do I have to share the apartment / room with another family?

Μου επιτρέπεται να βγω από το δωμάτιο / διαμέρισμα / ξενοδοχείο;
Am I allowed to exit the room / apartment / hotel?
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Ποιον πρέπει να ενημερώσω αν φύγω από τον καταυλισμό / 
διαμέρισμα / ξενοδοχείο;

Who shall I inform if I leave the camp / apartment / hotel?

Μέχρι τι ώρα μπορώ να επιστρέψω στο διαμέρισμα / ξενοδοχείο τη 
νύχτα;

Until what time can I return to the apartment/hotel at night?

Έχω προβλήματα με τους γείτονές μου / με το συγκρότημα των 
διαμερισμάτων / με τη γειτονιά.

I have problems with my neighbours / the apartment block / the 
neighbourhood.

Με παρενοχλούν εδώ / Με εκβιάζουν / Με απειλούν.
I am being harassed here / I am blackmailed / I am threatened.
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δωμάτιο
room

σπίτι
house

οικισμός
container

κέντρο φιλοξενίας
camp

ξενοδοχείο
hotel

διαμέρισμα
apartment

κοντέινερ
container

καταυλισμός
camp

ΚΑΤΑΛΥΜΑ
SHELTER

72





 مجھےماہواری    ہے

/ ایخو      پیریودوس /

Έχω περίοδο.
I have my period.
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Μπορούμε να μιλήσουμε κατ’ιδίαν;
Can we talk in private?
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Αυτός δεν είναι ο σύζυγός μου / ο σύντροφός μου / συγγενής μου.
This is not my husband / spouse / relative.

Δεν γνωρίζω αυτόν τον άντρα.
I do not know this man.

Πού μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με τον οικογενειακό 
προγραμματισμό / αντισύλληψη;

Where can I receive information on family planning / contraception?
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Αυτό το άτομο λέει ψέματα.
This person is lying.
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
(απασχόληση, στέγαση,
πρόσβαση σε δημόσιες

υπηρεσίες)
SELF-RELIANCE

(employment, housing,
access to public services)



Πού είναι η τοπική Εφορία;

Πού είναι το κοντινότερο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ);
Where is the nearest Citizen’s Service Center (KEP)?

Πώς μπορώ να βγάλω αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ);
How can I issue a social insurance number (AMKA)?

Πώς μπορώ να βγάλω αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ);
How can I issue a tax registration number (AFM)?

 Τι [νομιμοποιητικά έγγραφα] πρέπει να έχω μαζί μου;
What [documentation] do I need to have with me?

Πού είναι το κοντινότερο Κέντρο Κοινότητας;
Where is the nearest Community Center?

Θα ήθελα να ενοικιάσω σπίτι / διαμέρισμα.
I would like to rent a house / apartment.
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Θα ήθελα να βρω εργασία.
I would like to find employment.

Ποιο είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης;
What are the social welfare benefits?

Πού μπορώ να βρω διαθέσιμα σπίτια / διαμερίσματα;
Where can I find available houses / apartments?

Πρέπει να δημιουργήσω / ενημερώσω το βιογραφικό μου. 
I need to create / update my CV. 

Πού μπορώ να πάρω βοήθεια;
Where can I get help?

Πού μπορώ να ψάξω για διαθέσιμες αγγελίες;
Where can I search for available vacancies?

Πόσες είναι οι μηνιαίες αποδοχές;
How much is the monthly salary?
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Θα ήθελα να κάνω πρακτική άσκηση.
I would like to do an internship.

Θα ήθελα να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση.
I would like to set-up my own business. 

Θέλω να εργαστώ νόμιμα.
I want to work legally.

Τι [νομιμοποιητικά έγγραφα] απαιτούνται για να ανοίξω τραπεζικό 
λογαριασμό στην Ελλάδα; 

What [documentation] is required to open a bank account in Greece?

Τι φόρους πρέπει να πληρώσω;
What taxes do I have to pay?
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
EDUCATION



Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του σχολείου;
What are the operating hours of the school?

Πού βρίσκεται το πλησιέστερο [σχολείο];
Where is the nearest [school]?

Πώς μπορώ να κάνω εγγραφή για το παιδί / τα παιδιά μου στο σχολείο;
How can I enrol my child / children in school?

Τι [νομιμοποιητικά έγγραφα] πρέπει να υποβάλω;
What [documentation] do I need to submit?

Σε ποιο σχολείο μπορεί να παρακολουθήσει το παιδί / τα παιδιά μου;

Πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση γονέων;
When will the next parents’ meeting take place?

Τι χρειάζεται να φέρει το παιδί / παιδιά μου καθημερινά στο σχολείο;
What do/does my child / children need to bring daily to school?
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Θα ήθελα να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης 

I would like to attend a vocational training course.

Πού μπορώ να παρακολουθήσω / μπορει να παρακολουθήσει το
παιδί μου μαθήματα αγγλικής / ελληνικής γλώσσας; 

Where can I / my child attend English / Greek language classes?

Πότε κλείνει το σχολείο;
When is the school closed? 

Ποιες είναι οι αργίες;
Which are the public holidays?

Είναι δωρεάν τα σχολικά βιβλία;
Are the school books for free?

Υπάρχει λεωφορείο που να παίρνει τα παιδιά στο σχολείο;
Is there a bus taking children to school?

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για μάθημα [μαθήματα].
I would like to apply for a course on [courses].
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Διερμηνεία και μετάφραση
Interpretation and translation

Πληροφορική
Computer Science

Διοίκηση επιχειρήσεων
Business Administration

Μηχανική
Engineering

Νομική
Law

Κοινωνική εργασία
Social Work
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
COURSES



ΓυμνάσιοΔημοτικό
Primary school

Λύκειο
High school

Πανεπιστήμιο
University

Τεχνική σχολή
Technical school

Κολλέγιο
College

Νηπιαγωγείο
Kindergarten

Βρεφικός σταθμός
Preschool

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
Institute of Vocational Training 
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ΣΧΟΛΕΙΑ
SCHOOLS





TΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ & ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
LIFESTYLE AND CULTURE



Πού μπορώ να μάθω να χορεύω;
Where can I learn how to dance?

Ποιοι είναι κάποιοι παραδοσιακοί χοροί της Ελλάδας;
What are some traditional Greek dances?

What are the important national holidays in Greece?

Τι αρέσει στους Έλληνες να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους;
What do Greek people like to do in their free time?

Θα ήθελα να ακούσω Ελληνική μουσική.
I would like to listen to Greek music.

Ποια είναι κάποια παραδοσιακά φαγητά / πιάτα της Ελλάδας;
What are some Greek traditional food / dishes?

Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την ιστορία της Ελλάδας
I would like to learn more about the history of Greece.
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EMERGENCIES
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ



Σας παρακαλώ τηλεφωνήστε σε ένα γιατρό. Είναι επείγον!
Please call a doctor. It’s urgent!

Πού είναι το αστυνομικό τμήμα;
Where is the police station?

Σας παρακαλώ τηλεφωνήστε στην αστυνομία. Είναι επείγον!
Please call the police. It’s urgent!

If there is an emergency, who shall I contact?

��   ا��

Υπάρχει φωτιά!
There is a fire!

Γεννάω!
I am in labour!

There is a fight!
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