


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 13 vente 1

acordarse    θυμάμαι
alfombra, la    χαλί
alojado/a    φιλοξενούμενος, -η, -ο  
amenizar    ψυχαγωγώ, διασκεδάζω
amor, el    αγάπη, έρωτας
andar    περπατώ, βαδίζω
anoche    χτες βράδυ
apagado/a    σβηστός, -ή, -ο, σβησμένος,-η,-ο
aparato, el    συσκευή, όργανο
asistir    βοηθώ, φροντίζω, παρίσταμαι, 
    παρακολουθώ
aula, el    αίθουσα
autorretrato, el   αυτοπροσωπογραφία
bingo, el    μπίγκο
cajón, el    συρτάρι, κουτί
cárcel, la    φυλακή
charla, la    κουβέντα, συζήτηση, ομιλία
chicle, el    τσίχλα, μαστίχα
cima, la    κορυφή, απόγειο
comisario/a, el/la   αρχιφύλακας, επίτροπος
conferencia, la   διάλεξη, διάσκεψη 
cráter, el    κρατήρας
deprisa    γρήγορα
desastre, el    καταστροφή, συμφορά, μπελάς
enchufe, el    πρίζα, βύσμα, μέσο
enfadado/a    θυμωμένος, -η, -ο
estación, la    σταθμός, εποχή
excusa, la    δικαιολογία
experto/a, el/la   εμπειρογνώμων, ειδήμων  
extrañar    βρίσκω παράξενο, παραξενεύω, 
    εκπλήσσω, μου λείπει
florero, el    βάζο, ανθοδοχείο 
fragmento, el   απόσπασμα, τεμάχιο, κομμάτι
ganas, las    όρεξη, πόθος, επιθυμία
historia, la    ιστορία
impresora, la   εκτυπωτής
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inalámbrico/a   ασύρματος, -η, -ο
incómodo/a   άβολος, που προκαλεί αμηχανία
inspiración, la   έμπνευση
integrar    αποτελώ, συγκροτώ, σχηματίζω, εντάσσω
intercontinental   διηπειρωτικός, -ή, -ό
mascar    μασώ
mentira, la    ψέμα
minuto, el    λεπτό
mobiliario, el   επίπλωση, έπιπλα
mono, el    πίθηκος, μαϊμού
océano, el    ωκεανός
persistencia, la   επιμονή, εμμονή
polvo, el    σκόνη
portátil, el    φορητός υπολογιστής
queja, la    παράπονο, διαμαρτυρία
ratón, el    ποντικός, ποντίκι
recuperación, la   ανάκτηση, αναπλήρωση, ανάρρωση
reflejar    αντανακλώ, αντικατοπτρίζω 
regresar    επιστρέφω, γυρίζω
regreso, el    επιστροφή
robo, el    κλοπή, ληστεία
sello, el    γραμματόσημο, σφραγίδα
seminario, el   σεμινάριο
sillón, el    πολυθρόνα
sobremesa, la   χρόνος μετά το φαγητό πριν
    σηκωθούμε από το τραπέζι, 
    κάλυμμα τραπεζιού
soleado/a    ηλιόλουστος, -η, -ο, ευήλιος, -α-ο
sospecha, la   υποψία
sospechoso/a   ύποπτος, -η, -ο
suciedad, la    βρωμιά
tráfico, el    κίνηση (κυκλοφοριακή), εμπόριο (παράνομο)
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Expresiones

¿Qué pasó ayer? Esperé tu llamada. 
Τι συνέβη χτες; Περίμενα τηλεφώνημά σου.

Salí tarde del trabajo y llegué a casa muy cansada. 
Έφυγα αργά από τη δουλειά και έφτασα στο σπίτι πολύ κουρασμένη.

El fin de semana pasado estuve en una fiesta. 
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν σε μια γιορτή.


