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abrazo, el    αγκαλια
abril     Απρίλιος
aceptar    δέχομαι, αποδέχομαι
acumular    συσσωρεύω, στοιβάζω
agosto    Αύγουστος
agotado/a    εξαντλημένος, -η, -ο
agradable    ευχάριστος, -η, -ο
andaluz/a    ανδαλουσιανός, -ή, -ό
animado/a    ζωηρός, -ή, -ό, γεμάτος, -η, 
    -ο ζωή, ζωντάνια
antepasado/a   πρόγονος, πρόγονοι
apetecer    επιθυμώ, λαχταρώ, έχω όρεξη
aprobar    εγκρίνω, επιδοκιμάζω, πετυχαίνω 
    (εξετάσεις)
ataque, el    επίθεση, κρίση
atracción, la   έλξη, πόλος έλξης, λούνα- παρκ
atrevido/a    τολμηρός,-ή, -ό, ξεδιάντροπος, -η, -ο
autor/-a, el/la   συγγραφέας
banda, la    συγκρότημα, μπάντα
bizcocho, el    κέικ, μπισκότο
bolera, la    αίθουσα μπόουλινγκ
cabalgata, la   παρέλαση, παρέλαση αλόγων, καβαλαρία
caballo, el    άλογο
campanada, la   κωδωνοκρουσία
carrera, la    τρέξιμο, αγώνας, σπουδές, καριέρα
cartelera, la    πίνακας ανακοινώσεων, στήλη θεαμάτων 
    εφημερίδας
católico/a    καθολικός, -ή, -ό
chatear    κάνω τσατ
cierto/a    βέβαιος,-η,-ο,σίγουρος,-η,-ο
cohete, el    βεγγαλικό, ρουκέτα, πύραυλος
concierto, el   συναυλία, κοντσέρτο
conducir    οδηγώ 
conmemorar   τιμώ την μνήμη σε επίσημη τελετή
consumición, la   κατανάλωση
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contemporáneo/a   σύγχρονος, -η, -ο
cortés    ευγενικός, -ή, -ό
danza, la    χορός
devolver    επιστρέφω, δίνω πίσω
diccionario, el   λεξικό
diciembre    Δεκέμβριος
diversión, la    διασκέδαση, ψυχαγωγία
encierro, el    περιορισμός, εγκλεισμός, 
    διαδικασία μεταφοράς των 
    ταύρων στην αρένα πριν
    την ταυρομαχία
enero    Ιανουάριος
engordar    παχαίνω
entusiasta    ενθουσιώδης, -ης, -ες 
envidia, la    ζήλεια, φθόνος
escenario, el   σκηνή, σκηνικό
escritura, la    γράψιμο, σύνταξη, γραφή 
espantoso/a   φοβερός -ή,-ό τρομακτικός, -ή, -ό
espectacular   θεαματικός, -ή, -ό
espectáculo, el   θέαμα
explosión, la   έκρηξη, ξέσπασμα
exposición, la   έκθεση, παρουσίαση
factura, la    τιμολόγιο, κατασκευή
falso/a    ψεύτικος, -η, -ο, εσφαλμένος, -η, -ο
fama, la    φήμη, υπόληψη
febrero    Φεβρουάριος
feria, la    εμποροπανήγυρις, πανηγύρι 
festejo, el    εορτασμός, γιορτή
festividad, la   εορτή, εορτασμός
festivo/a    γιορτινός, -ή, -ό
fin, el     τέλος, τερματισμός, σκοπός, στόχος
final, el    τέλος, αποτέλεσμα
formato, el    σχήμα, μορφή
galería, la    στοά, γκαλερί
gritar     φωνάζω, κραυγάζω, ουρλιάζω
guía, la    οδηγός, ξεναγός
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guitarra, la    κιθάρα
hielo, el    πάγος, παγάκι
honor, el    τιμή, εντιμότητα
improvisado/a   αυτοσχέδιος, -α, -ο, πρόχειρος, -η, -ο
incluido/a    συμπεριλαμβανόμενος,-η,-ο
ingeniería, la   μηχανική, μηχανολογία
invierno, el    Χειμώνας
julio     Ιούλιος
junio     Ιούνιος
lanzamiento, el   προώθηση, εκτόξευση
lesión, la    τραύμα, κάκωση
locura, la    τρέλα, παραφροσύνη
marzo    Μάρτιος
mayo     Μάιος
mímica, la    μιμική, μιμητική
minúsculo/a   μικροσκοπικός, -ή, -ό, πεζός, -ή, -ό 
    (γράμματα)
musical, el    μιούζικαλ
nacimiento, el   γέννηση
noviembre    Νοέμβριος
obligación, la   υποχρέωση
octubre   Οκτώβριος
oriente    Ανατολή
otoño, el   Φθινόπωρο
pasión, la    πάθος
paso, el    βήμα, πέρασμα
patinaje, el    πατινάζ
patrón/-a, el/la   πολιούχος, προστάτης, προστάτρια, 
    αφεντικό, αφεντικίνα
pelota, la    μπάλα, μπαλάκι, τόπι
piano, el    πιάνο
plan, el    σχέδιο, πρόθεση, πρόγραμμα
preferencia, la   προτίμηση
primavera, la   Άνοιξη
reina, la    βασίλισσα
reírse     γελώ, περιγελώ



4

LÉXICO | UNIDAD 9 vente 1

religioso/a   θρησκευτικός, -ή, -ό θρήσκος, -α, -ο
revolución, la   επανάσταση
sala, la    αίθουσα, σάλα, σαλόνι
saltar     πηδώ, αναπηδώ, πετάγομαι
secreto, el    μυστικό, μυστικότητα
sensación, la   αίσθηση
septiembre    Σεπτέμβριος
siglo, el    αιώνας
símbolo, el    σύμβολο
sonar     ηχώ, κουδουνίζω
sorpresa, la    έκπληξη
suavizar    μαλακώνω, απαλύνω, μετριάζω
suerte, la    τύχη, μοίρα, πεπρωμένο
suficientemente   αρκετά, επαρκώς
teclado, el    πληκτρολόγιο
tío/a, el/la    θείος, θεία
tocar     αγγίζω, χτυπώ, παίζω, έχω σειρά
toro, el   ταύρος
tradicional    παραδοσιακός, -ή, -ό
tranquilidad, la   ηρεμία,γαλήνη, ησυχία
trayecto, el    διαδρομή
últimamente   τελευταία, τέλος, τελικά
uvas, las    σταφύλια
verano, el    Καλοκαίρι
verbena, la    πανηγύρι, γλέντι
versión, la    εκδοχή, απόδοση,  παραλλαγή
víspera, la    παραμονή
yoga, el    γιόγκα
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Expresiones

¿Vienes a cenar a casa el sábado? 
Έρχεσαι για δείπνο στο σπίτι το Σάββατο;

¿Vamos al cine? 
Πάμε στο σινεμά;

¿Por qué no vamos al cine? 
Γιατί δεν πάμε στο σινεμά;

¿Te apetece salir? 
Έχεις όρεξη να βγούμε;

¿Qué está haciendo? 
Τι κάνει;

Estoy leyendo un buen libro. 
Διαβάζω ένα καλό βιβλίο.

Esta semana tengo que quedar con mi prima. 
Αυτή την εβδομάδα πρέπει να συναντηθώ με την ξαδέλφη μου.


