


Este glosario ha sido traducido por los estudiantes: 
Fotini Varsami, Vaia Zafeiri, Ioanna Kalfopoulou, Maria Mesiakari, Eirini Militsi, Eleni 

Militsi, Olga Banti, Foteini Papadimitriou y Panagiota Chatzidimitriou.

El proyecto ha sido coordinado por la profesora Ioanna Tegou.



1

LÉXICO | UNIDAD 12 vente 1

abierto/a    ανοιχτός,-ή, -ό,ειλικρινής, -ής, -ές
aburrimiento, el   πλήξη, ανία
acaso     ίσως, μπορεί, μήπως
accidente, el   ατύχημα
aéreo/a    αεροπορικός, -ή, -ό
ahogado/a    πνιγμένος, -η, -ο
alcalde, el    δήμαρχος
alcanzado/a    επιτυχημένος, -η, -ο, φτασμένος, -η,-ο 
algo     κάτι
alguien    κάποιος, κάποια, κάποιο
alguno/a    κάποιος, -α, -ο
alivio, el    ανακούφιση
alusión, la    αναφορά, υπαινιγμός
ambiente, el   περιβάλλον, ατμόσφαιρα
ánimo, el    διάθεση, ηθικό, προθυμία, όρεξη 
antena, la    κεραία
aprobado/a    εγκεκριμένος,-η, -ο, επιτυχών, -ούσα, -όν
arreglado/a    τακτοποιημένος, -η,-ο, περιποιημένος, -η, -ο, 
    επιδιορθωμένος, -η, -ο, ρυθμισμένος, -η, -ο
arte, el    τέχνη
aseveración, la   επιβεβαίωση, ισχυρισμός
bebé, el    μωρό
burro, el    γάιδαρος, βλάκας, χαζός, -ή, -ό, 
    πεισματάρης, -α, -ικο
caído/a    πεσμένος,-η, -ο , αποκαρδιωμένος, -η, -ο
calma, la    γαλήνη, ηρεμία, ησυχία, ψυχραιμία
camello, el    καμήλα
canal, el    κανάλι, αγωγός, συχνότητα
capítulo, el    κεφάλαιο, επεισόδιο
casualidad, la   σύμπτωση, τύχη, αιτιότητα 
chispa, la    σπίθα, σπινθήρα, ζωντάνια
ciclo, el    κύκλος
científico/a    επιστημονικός, -ή, -ό
cobertura, la   κάλυψη
comedia, la    κωμωδία
cómodo/a    άνετος, -η,-ο, βολικός, -ή, -ό, αναπαυτικός, -ή ,-ό
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comunicación, la   επικοινωνία, ανακοίνωση
conocer    γνωρίζω
contador, el    λογιστής, μετρητής
contaminación, la   μόλυνση, ρύπανση
contenido, el   περιεχόμενο
continuación, la   συνέχεια
corazón, el    καρδιά
corrupción, la   διαφθορά
cotilleo, el    κουτσομπολιό
dato, el    στοιχείο, δεδομένο
debate, el    δημόσια συζήτηση, διαφωνία
decepción, la   απογοήτευση
delfín, el    δελφίνι
descubierto/a   ακάλυπτος, -η, -ο, ανοιχτός, -ή, -ό, 
    ξεσκέπαστος, -η, -ο
descubrimiento, el  ανακάλυψη
desempleo, el   ανεργία
desierto, el    έρημος
despedirse    αποχαιρετώ, λέω αντίο
dios     Θεός
directo/a    ευθύς, -εια, - ύ, άμεσος, -η,-ο, απευθείας
disminuir    ελαττώνω, μειώνω, πέφτω
documental, el   ντοκιμαντέρ
dominical    κυριακάτικος, -η, -ο
elefante, el    ελέφαντας
emisora, la    ραδιοφωνικός σταθμός
enfadarse    θυμώνω, εκνευρίζομαι
enhorabuena, la   συγχαρητήρια 
enterado/a    ενήμερος, -η, -ο, ειδήμων
entierro, el    κηδεία, ταφή, τάφος
envidioso/a    ζηλόφθονος, -η,-ο, φθονερός, -ή, -ό
esperanza, la   ελπίδα, προσδοκία
esperar    ελπίζω, περιμένω
estadio, el    στάδιο, γήπεδο
estrenar    εγκαινιάζω, κάνω πρεμιέρα, προβάλλομαι 
    σε πρώτη προβολή, φορώ για πρώτη φορά
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examinar    εξετάζω
éxito, el    επιτυχία
extraño/a    παράξενος, -η,-ο,αλλόκοτος,-η,-ο
felicidad, la    ευτυχία
hallazgo, el    εύρεση, ανακάλυψη, εύρημα
horóscopo, el   ωροσκόπιο, ζώδιο
huelga, la    απεργία
humano, el    άνθρωπος
hundido/a    βυθισμένος, -η, -ο, βαθουλωμένος, -η,-ο, 
    αποθαρρυμένος, -η,-ο
idiota     ηλίθιος
ilusión, la    ενθουσιασμός, προσμονή, ψευδαίσθηση
impaciencia, la   ανυπομονησία
impacto, el    πρόσκρουση, αντίκτυπος, επίπτωση
inevitable    αναπόφευκτος, -η, -ο
inexistente    ανύπαρκτος, -η, -ο
injusticia, la    αδικία
interés, el    ενδιαφέρον, συμφέρον, τόκος
internet    ιντερνέτ, διαδίκτυο
interponerse   παρεμβαίνω, μεσολαβώ, επεμβαίνω
juerga, la    γλέντι
jungla, la    ζούγκλα
juventud, la    νεολαία, νεότητα, νιάτα
labio, el    χείλος, χείλι
lanza, la    δόρυ, λόγχη
llover     βρέχει
local, el    κατάστημα
lotería, la    λοταρία, λαχείο, λόττο
maquillaje, el   μακιγιάζ
marcha, la    πορεία, πρόοδος, αναχώρηση
mascota, la    κατοικίδιο ζώο, μασκότ
meteorito, el   μετεωρίτης
miedo, el    φόβος
monotonía, la   μονοτονία
morirse    πεθαίνω
muerte, la    θάνατος
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mundo, el    κόσμος
nadie     κανείς, καμιά
nivel, el    επίπεδο, στάθμη, ύψος
obra, la    έργο, δημιουργία, κατασκευή
oyente, el    ακροατής 
paraíso, el    παράδεισος
piedra, la    πέτρα
pintarse    βάφομαι, μακιγιάρομαι
pirámide, la    πυραμίδα
placer, el    ευχαρίστηση, απόλαυση
poema, el    ποίημα
positivo/a    θετικός, -ή,-ό
prensa, la    τύπος, πρέσα
preocupación, la   ανησυχία, έγνοια
preocupante   ανησυχητικός, -ή, -ό
presentador/-a, el/la  παρουσιαστής, παρουσιάστρια
presidente/a, el/la  πρόεδρος
presupuesto, el   προϋπολογισμός
programa, el   πρόγραμμα, εκπομπή
programación, la   προγραμματισμός
publicidad, la   διαφήμιση
puesto, el    θέση, πόστο
recibir    δέχομαι, παραλαμβάνω, λαμβάνω,υποδέχομαι
reciente    πρόσφατος,-η, -ο
recientemente   πρόσφατα, προσφάτως
repaso, el    επανάληψη, αναθεώρηση
reportaje, el   ρεπορτάζ
resignación, la   παραίτηση, υποταγή, καρτερία
romántico/a   ρομαντικός, -ή, -ό
romper    σπάζω, ραγίζω, σχίζω, διακόπτω
rosa     τριαντάφυλλο, ρόδο, ροζ
roto/a    σπασμένος, -η, -ο, χαλασμένος, -η, -ο
rumor, el    φήμη, διάδοση, ψίθυρος
satisfacción, la   ικανοποίηση, εκπλήρωση
sede, la    έδρα
sensacionalista  οπαδός του εντυπωσιασμού  
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sentarse    κάθομαι
sentimiento, el   συναίσθημα
serie, la    σειρά
soltarse    λύνομαι, ξεφεύγω, ελευθερώνομαι
sonreír    χαμογελώ
submarinismo, el   υποβρύχια κατάδυση 
sucio/a    βρώμικος, -η, -ο
sueldo, el    μισθός
suplemento, el   συμπλήρωμα, ένθετο
suspender    αποτυγχάνω, κόβομαι σε εξετάσεις, 
    αναβάλλω 
tecnología, la   τεχνολογία
tierra, la    γη, έδαφος, μέρη
tintorería, la   βαφείο, καθαριστήριο 
titular, el    κύριος τίτλος εφημερίδας
torrente, el    χείμαρρος
transportista, el   μεταφορέας
tristeza, la    λύπη, θλίψη
universal    παγκόσμιος, -α,-ο
vacuna, la    εμβόλιο
verdad, la    αλήθεια
víctima, la    θύμα
volver    γυρίζω, επιστρέφω
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Expresiones

¿Qué ha pasado? 
Τι έχει συμβεί;

Ha llegado tarde. 
Έχει φτάσει αργά.

Me ha tocado la lotería. 
Μου έπεσε το λαχείο.

¡Qué suerte, tienes! 
Τι τύχη έχεις!

¡Qué pena! 
Τι κρίμα!

¡Qué me dices! 
Τι μου λες!


