


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 5 vente 1

abrir     ανοίγω
acabado/a    ολοκληρωμένος, -η,-ο τελειωμένος, -η,-ο 
aceite, el    λάδι
acentuado/a   τονισμένος,- η,-ο
actividad, la    δραστηριότητα
acuerdo, el    συμφωνία
adivinar    μαντεύω  
aduana, la    τελωνείο
aeropuerto, el   αεροδρόμιο, αερολιμένας 
alternativa, la   εναλλακτική
alusivo/a    αναφερόμενος,-η,-ο  υπαινικτικός, -ή,-ό
América    Αμερική
amurallado/a   προστατευμένος,-η,-ο από τείχη 
andando/a    περπατώντας
anterioridad, la  προγενέστερο, προκαταβολικά
antigüedad, la   αρχαιότητα, παλαιότητα,  αντίκα
aparcamiento, el   παρκάρισμα, παρκινγκ 
aprovechar    εκμεταλλεύομαι,αξιοποιώ επωφελούμαι
arqueológico/a  αρχαιολογικός, -ή, -ό
asiático/a    ασιατικός- ή, -ό
autobús, el   λεωφορείο
avenida, la    λεωφόρος
ayuntamiento, el   δημαρχείο
balcón, el    μπαλκόνι
cafetería, la   καφετέρια
callejero   που αναφέρεται στον 
    δρόμο, του δρόμου
carne, la    κρέας
carnicería, la   κρεοπωλείο
cercanía, la    γειτνίαση, εγγύτητα
cerrar    κλείνω
charcutería, la   αλλαντοπωλείο
cien     εκατό
cítrico, el    εσπεριδοειδή
colegio, el   σχολείο
colonial    αποικιακός, -ή, -ό
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comercial    εμπορικός, -ή,-ό
comercio    εμπόριο, κατάστημα, αγορά
completamente   εντελώς, τελείως, απόλυτα
conocido/a    γνωστός, -ή ,-ό
conseguir    καταφέρνω, επιτυγχάνω, εξασφαλίζω
consulta, la    συμβουλή, ιατρείο
consultar    συμβουλεύομαι
contar    μετρώ, υπολογίζω, αριθμώ, διηγούμαι
convento, el   μοναστήρι, μονή
correspondencia, la  αντιστοιχία, αλληλογραφία 
    ανταπόκριση 
cruz, la   σταυρός
cruzar    διασχίζω, σταυρώνω
cuarto, el    τέταρτο, δωμάτιο
cuatrocientos   τετρακόσια 
desconocido/a   άγνωστος, -η,-ο
diferenciar    διαφοροποιώ
digital    ψηφιακός, -ή,-ό
distancia    απόσταση, διάστημα
documento    έγγραφο, ντοκουμέντο
domingo    Κυριακή
doscientos    διακόσια
entender    καταλαβαίνω
entonces   τότε, λοιπόν, εκείνο τον καιρό
época, la    εποχή
escapada, la   απόδραση, φυγή
espalda, la    πλάτη
especial    ειδικός- ή,-ό, ξεχωριστός -ή, -ό
espera, la    αναμονή
establecimiento, el  εγκατάσταση, κατάστημα 
estación, la    σταθμός, εποχή
estratégico/a   στρατηγικός, -ή, -ό
excepto    εκτός, με εξαίρεση
existencia, la   ύπαρξη
exportación, la   εξαγωγή
fácil     εύκολος, -η,-ο, εύκολα
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ferrocarril, el   σιδηρόδρομος
finalmente    τελικά, τελειώνοντας
floristería, la   ανθοπωλείο
fortaleza, la    φρούριο
fuente, la    πηγή, σιντριβάνι
fundación, la   ίδρυση, ίδρυμα
fundado/a    βάσιμος, -η, -ο
gasolinera, la  βενζινάδικο
gira, la    περιοδεία, γύρος, εκδρομή
guiado/a    που καθοδηγείται 
hambre, el    πείνα
histórico/a    ιστορικός, -ή, -ό
horario, el    ωράριο
hortaliza, la    λαχανικό
humanidad, la   ανθρωπότητα, ανθρωπιά
ida, la    μετάβαση, πηγαιμός
iglesia, la    εκκλησία
independencia, la   ανεξαρτησία
indeterminado/a   ακαθόριστος,-η, -ο, αόριστος, -η,-ο
    απροσδιόριστος, -η,-ο
instrucción, la   οδηγία, εντολή
irregular    ακανόνιστος, -η,-ο, ανώμαλος, -η, -ο
kilometro, el   χιλιόμετρο
leche    γάλα
lejos    μακριά
libertad, la    ελευθερία
libre     ελεύθερος, -η, -ο
librería, la    βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη (έπιπλο)
línea, la    γραμμή, σειρά
llegar    φτάνω
madera, la    ξύλο
mancha, la    λεκές, κηλίδα
manecillas, las   δείκτες του ρολογιού 
manzana, la    μήλο, τετράγωνο οικοδομικό
mar, el    θάλασσα
marítimo/a    θαλάσσιος –α, -ο
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medio/a   μισός,-ή,ό, μέσος, -η,-ο 
mencionado/a  (προ)αναφερθείς, -είσα, -έν
mercado, el   αγορά
metálico/a  μεταλλικός, -ή, -ό., μετρητά
mil    χίλια
militar   στρατιωτικός, -ή, -ό 
minuto, el   λεπτό
modernista   πρωτοποριακός, -ή, -ό μοντερνιστικός, -ή,-ό
monasterio, el  μοναστήρι
museo, el   μουσείο
nacional   εθνικός, -ή, -ό
naval    ναυτικός, -ή, -ό
neoclásico/a  νεοκλασικός, -ή, -ό
novecientos   εννιακόσια
ochocientos  οκτακόσια
original   αυθεντικός, -ή, -ό, πρωτότυπος,-η, -ο, 
   αρχικός, -ή, -ό
panadería, la  αρτοποιείο
parada, la   στάση, πιάτσα, παύση
parque, el   πάρκο
patrimonio, el  πατρική κληρονομιά, περιουσία
penúltimo/a  προτελευταίος, -α, -ο
pescadería, la  ιχθυοπωλείο
pescado, el   ψάρι
petróleo, el   πετρέλαιο
pino, el   πεύκο
pintar   ζωγραφίζω, βάφω
piscina, la   πισίνα
planear   σχεδιάζω, προετοιμάζω, κάνω σχέδια
precio, el   τιμή
procesión, la  διαδοχή, λιτανεία,περιφορά
producto, el   προϊόν
proyección, la  προβολή
pueblo, el  χωριό, λαός 
puerta, la   πόρτα
puerto, el  λιμάνι
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quinientos   πεντακόσια
quiosco, el  περίπτερο
rectificar   αποκαθιστώ, επανορθώνω
refinado/a   επεξεργασμένος, -η, -ο
   εκλεπτυσμένος, -η, -ο
relacionar   σχετίζω, συνδέω
reloj, el   ρολόι
reparación, la επιδιόρθωση, επισκευή
resto, el   υπόλοιπο
revista, la   περιοδικό
ropa, la   ρούχο, ένδυμα
saber    ξέρω
sacar    βγάζω έξω,  εξάγω
sección, la   τομέας, τμήμα , ενότητα
seiscientos   εξακόσια
setecientos   επτακόσια
significar   σημαίνω, συνεπάγομαι  
situado/a   τοποθετημένος, -η, -ο
solución, la   επίλυση
tachar   σβήνω, διαγράφω
taxi, el   ταξί
toalla, la  πετσέτα
transporte, el  μεταφορά, μεταφορικό μέσο
tren, el   τρένο
trescientos  τριακόσια
turismo, el   τουρισμός
turista, el   τουρίστας
turístico/a   τουριστικός, -ή, -ό
universitario/a  πανεπιστημιακός, -ή, -ό
viaje, el  ταξίδι
visita, la   επίσκεψη
zapatería, la  κατάστημα υποδημάτων, τσαγκαράδικο
zapato, el   παπούτσι
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Expresiones

¿Cómo llego a tu casa? 
Πώς θα φτάσω στο σπίτι σου;

Vas por la calle Atocha, giras a la derecha. 
Πηγαίνεις μέσω της οδού Atocha, στρίβεις δεξιά.

¿Cómo voy al cine? 
Πώς θα πάω στον σινεμά;

Es fácil. Sigues todo recto. 
Είναι εύκολο. Συνεχίζεις όλο ευθεία.

¿A qué hora empieza la película? 
Τι ώρα ξεκινάει η ταινία;

Empieza a las 20h30. 
Ξεκινάει στις 20:30.


