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Unit 1

admire (v) θαυµάζω 

appearance (n) εµφάνιση 

area (n) περιοχή 

arrive (v) φτάνω 

artist (n) καλλιτέχνης 

attractive (adj) γοητευτικός 

board game (n) επιτραπέζιο παιχνίδι 

bring – brought – brought (v) φέρνω 

caring (adj) στοργικός 

casually (adv) ντυµένος ανεπίσηµα, µε 

σπορ ρούχα 

character (n) χαρακτήρας 

choose – chose – chosen (v) διαλέγω 

chubby (adj) παχουλός 

coach (n) προπονητής 

contrast (n) αντίθεση 

creative (adj) δηµιουργικός 

destroy (v) καταστρέφω 

dress (v) ντύνοµαι 

earthquake (n) σεισµός 

education (n) παιδεία 

elderly (adj) ηλικιωµένος 

excellent (adj) εξαιρετικός 

expect (v) απαιτώ 

extremely (adv) υπερβολικά 

fashionably (adv) µε τη µόδα 

forget – forgot – forgotten (v) ξεχνώ 

generous (adj) γενναιόδωρος 

good-looking (adj) ωραίος 

hard (adv) σκληρά 

helper (n) βοηθός 

honest (adj) έντιµος 

immediately (adv) αµέσως 

in danger (exp) σε κίνδυνο

in his forties (exp) σαραντάρης 

in his teens (exp) στην εφηβεία του 

in his thirties (exp) τριαντάρης 

join (v) γίνοµαι µέλος 

joke (n) ανέκδοτο 

keep – kept – kept (v) κρατώ 

lazy (adj) τεµπέλης 

middle-aged (adj) µεσήλικος 

organisation (n) οργάνωση 

over (adv) πάνω από 

patient (adj) υποµονετικός 

postman (n) ταχυδρόµος 

prize (n) βραβείο 

quite (adv) αρκετά 

reason (n) λόγος 

reliable (adj) αξιόπιστος 

result (n) αποτέλεσµα 

ring – rang – rung (v) τηλεφωνώ 

share a secret (exp) εκµυστηρεύοµαι 

shy (adj) ντροπαλός 

singer (n) τραγουδιστής 

slim (adj) λεπτός 

sociable (adj) κοινωνικός 

sporty (adj) αθλητικός (για άτοµο) 

succeed (v) πετυχαίνω 

take care of (exp) φροντίζω 

talented (adj) ταλαντούχος 

talkative (adj) φλύαρος 

thoughtful (adj) που σκέπτεται τους 

άλλους 

train (v) προπονούµαι 

trust (v) εµπιστεύοµαι 

until (conj) µέχρι 

well-built (adj) γεροδεµένος 

well-dressed (adj) καλοντυµένος 

winner (n) νικητής 

Unit 2

bright (adj) λαµπερός 

certificate (n) πιστοποιητικό 

chemistry (n) χηµεία 

Chinese (n) κινέζικα 

computer studies (n) πληροφορική 

cookery (n) µαγειρική 

detention (n) τιµωρία µαθητή 

during (prep) κατά τη διάρκεια 

enjoyable (adj) απολαυστικός 

exam (n) διαγώνισµα 

final (adj) τελευταίος 

French (n) γαλλικά 

huge (adj) τεράστιος 

library (n) βιβλιοθήκη (κτίριο ή µέρος) 

local (adj) τοπικός 

look forward to (exp) ανυποµονώ 

mark (n) βαθµός 

naughty (adj) άτακτος 

nearby (adv) κοντά 

noisy (adj) θορυβώδης 

paper (n) χαρτί 

part (n) µέρος 

pass (v) περνώ (εξετάσεις) 

playing field (n) γήπεδο 

pottery (n) κεραµική 

revision (n) επανάληψη για εξετάσεις 
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Spanish (n) ισπανικά 

test (n) διαγώνισµα 

university (n) πανεπιστήµιο 

useful (adj) χρήσιµος 

Unit 3
antique (adj) αντίκα 

bungalow (n) µπάγκαλοου 

chalet (n) εξοχικό σπίτι ελβετικού 

τύπου 

chimney (n) καµινάδα 

cottage (n) µικρό σπίτι µε κήπο 

(συνήθως στην εξοχή) 

cramped (adj) στριµωγµένος 

decorate (v) διακοσµώ 

description (n) περιγραφή 

feature (n) χαρακτηριστικό κτιρίου 

fence (n) φράχτης 

fireplace (n) τζάκι 

for sale (exp) προς πώληση, πωλείται 

furniture (n) έπιπλα 

garage (n) γκαράζ 

go with (phr v) ταιριάζω 

knock down (a building) (phr v) 

γρεµίζω 

line (n) σειρά 

location (n) τοποθεσία 

main road (exp) κεντρικός δρόµος 

material (n) υλικό 

modern (adj) σύγχρονος 

old-fashioned (adj) παλιοµοδίτικος 

opinion (n) γνώµη 

opposite (n) αντίθετο 

origin (n) προέλευση 

peaceful (adj) γαλήνιος 

residential (adj) αστικός 

roof (n) σκεπή 

rose (n) τριαντάφυλλο 

round (adj) στρογγυλός 

semi-detached (adj) που µοιράζεται 

ένα τοίχο µε όµοιο σπίτι 

shape (n) σχήµα 

size (n) µεγέθος 

spacious (adj) ευρύχωρος 

square (adj) τετράγωνος 

suburb (n) προάστιο 

terraced (adj) χτισµένα κτισµένα σε 

µια σειρά µε όµοια σπίτια 

tiny (adj) πολύ µικρός 

view (n) θέα 

wall (n) τoίχος 

Unit 4
baker’s (n) αρτοπωλείο, φούρνος

bank (n) τράπεζα 

block (n) (οικοδοµικό) τετράγωνο 

bowling alley (n) µέρος που παίζουν 

µπόουλινγκ 

bus stop (n) στάση λεωφορείου 

car park (n) χώρος στάθµευσης 

cross (the road) (v) περνώ απέναντι 

(από το δρόµο) 

entertainment (n) διασκέδαση 

facilities (pl n) ευκολίες 

florist’s (n) ανθοπωλείο 

hospital (n) νοσοκοµείο 

left (n) αριστερά 

miss (v) νοσταλγώ 

newsagent’s (n) πρακτορείο 

εφηµεριδων 

one-way street (exp) µονόδροµος 

pedestrian crossing (n) διάβαση 

πεζών 

petrol station (n) βενζινάδικο 

police station (n) αστυνοµικό τµήµα 

right (n) δεξιά 

round (adv) γύρω 

roundabout (n) κυκλική διασταύρωση 

straight ahead (exp) ευθεία 

takeaway (n) εστιατόριο µε φαγητό 

σε πακέτο 

third (adj) τρίτος 

town hall (n) δηµαρχείο 

traffic lights (pl n) φωτεινός 

σηµατοδότης (φανάρια) 

turning (n) στροφή 

 

Unit 5

act (v) παίζω ρόλο 

activity (n) δραστηριότητα 

arrange (v) κανονίζω 

arrangements (pl n) ετοιµασίες 

ballet (n) µπαλέτο 

be keen on (exp) µου αρέσει 

book (v) κλείνω (θέση) 

canoeing (n) κανό 

chess (n) σκάκι 

cricket (n) κρίκετ (είδος αθλήµατος) 

cycling (n) ποδηλασία 

drama (n) δράµα, θέατρο 

golf (n) γκολφ 

hiking (n) πεζοπορία 

hotel (n) ξενοδοχείο 

ice skating (n) πατινάζ 

indoor (adj) εσωτερικός 

instructor (n) εκπαιδευτής 

leisure (n) ελεύθερος χρόνος 

outdoor (adj) εξωτερικός 

resort (n) θέρετρο 

role (n) ρόλος 

scuba diving (n) κατάδυση µε 

αναπνευστική συσκευή 

skateboarding (n) σκέιτµπορντ 

speak – spoke – spoken (v) µιλώ 
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stage (n) (θεατρική) σκηνή 

studio (n) στούντιο 

water sport (n) θαλάσσιο σπορ 

windsurfing (n) θαλάσσιο σπορ µε 

ιστιοσανίδα 

yoga (n) γιόγκα 

Unit 6
action (n) δράση 

action-packed (adj) µε πολλή δράση 

adventure (n) περιπέτεια 

alien (n) εξωγήινος 

brilliant (adj) εξαιρετικός 

cappuccino (n) καπουτσίνο 

cast (n) ηθοποιοί που παίζουν σε ένα 

έργο 

comedy (n) κωµωδία 

definitely (adv) βεβαίως 

disappear (v) εξαφανίζοµαι 

ending (n) τέλος 

entertaining (adj) διασκεδαστικός 

episode (n) επεισόδιο (σε τηλεοπτική 

σειρά) 

exotic (adj) εξωτικός 

fall in love (exp) ερωτεύοµαι 

famous (adj) διάσηµος 

film (v) κινηµατογραφώ 

follow (v) ακολουθώ 

footstep (n) βήµα 

graduate (v) αποφοιτώ 

have a laugh (n) γέλω πολύ 

in general (exp) γενικά 

mainly (adv) κυρίως 

middle (n) κέντρο 

miss (v) χάνω 

plot (n) πλοκή 

predictable (n) αναµενόµενος 

rent (n) ενοικιάζω 

scene (n) σκηνή (έργου) 

science fiction (adj) επιστηµονικής 

φαντασίας 

set – set – set (v) τοποθετώ 

soap opera (n) σαπουνόπερα 

southern (adj) νότιος 

spaceship (n) διαστηµόπλοιο 

spaghetti (n) µακαρόνια 

square (n) πλατεία 

star (v) πρωταγωνιστώ 

storyline (n) πλοκή 

success (n) επιτυχία 

surprising (adj) που προκαλεί 

έκπληξη, αναπάντεχος 

team up (phr v) συνεργάζοµαι 

thanks to (exp) χάρη σε 

thriller (n) θρίλερ 

unknown (adj) άγνωστος 

Unit 7
amazing (adj) καταπληκτικός 

atmosphere (n) ατµόσφαιρα 

band (n) (µουσικό) συγκρότηµα 

bonfire (n) φωτιά (για το κάψιµο ξερών 

φύλλων) 

carnival (n) καρναβάλι 

carry on (phr v) συνεχίζω 

celebration (n) γιορτή 

charity (n) φιλανθρωπία 

come up to (phr v) πλησιάζω 

concert (n) συναυλία 

costume (n) αποκριάτικη) στολή 

crowded (adj) γεµάτος µε κόσµο 

dream – dreamt – dreamt (v) 

φαντάζοµαι 

event (n) γεγονός 

fancy-dress party (n) πάρτυ 

µεταµφιεσµένων, αποκριάτικο πάρτυ 

feel – felt – felt (v) αισθάνοµαι 

festival (n) καλλιτεχνική εκδήλωση 

fireworks display (n) επίδειξη µε 

πυροτεχνήµατα 

full (adj) γεµάτος 

go back (phr v) επιστρέφω 

Guy Fawkes Night (n) αγγλική γιορτή 

magnificent (adj) µεγαλοπρεπής, 

υπέροχος 

marathon (n) µαραθώνιος 

mask (n) µάσκα 

medal (n) µετάλλιο 

notice (v) παρατηρώ 

out of this world (exp) φανταστικός 

pick (v) διαλέγω 

procession (n) παρέλαση 

proud (adj) περήφανος 

raise money (exp) συνκεντρώνω 

χρήµατα 

scared (adj) φοβισµένος 

set out (phr v) ξεκινώ 

spectacular (adj) θεαµατικός, 

εντυπωσιακός 

suddenly (adv) ξαφνικά 

take a picture (exp) βγάζω 

φωτογραφία 

take off (phr v) βγάζω 

take part in (phr v) συµµετέχω 

take place (phr v) συµβαίνω 

the Olympic Games (pl n) οι 

Ολυµπιακοί Αγώνες 

the World Cup (n) το Μουντιάλ 

thousand (num) χίλια 

tradition (n) παράδοση 

We couldn’t believe our eyes! (exp) 

Δεν µπορούσαµε να πιστέψουµε τι 

είδαµε!

wonder (v) αναρωτιέµαι 

wonderful (adj) θαυµάσιος 

Unit 8
active (adj) ενεργός 

bird watching (n) παρατήρηση πτηνών 

στη φύση 

break (n) διάλειµµα 

come out (phr v) κυκλοφορώ (για 
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control (v) ρυθµίζω 

deer (n) ελάφι 

desert (n) έρηµος 

discover (v) ανακαλύπτω 

dormant (adj) αδρανής 

erupt (v) εκρήγνυµαι 

extinct (adj) ανενεργό (για ηφαίστειο) 

glacier (n) παγετώνας 

golden eagle (n) χρυσαετός 

guided (adj) µε ξεναγό 

habitat (n) φυσικό περιβάλλον 

ice (n) πάγος 

important (adj) σηµαντικός 

kayaking (n) καγιάκ 

lava (n) λάβα 

mountain biking (n) ποδηλασία 

βουνού 

ocean (n) ωκεανός 

peak (n) κορυφή 

plant (n) φυτό 

point (n) σηµείο 

rainforest (n) τροπικό δασος 

reach (v) φθάνω 

relaxation (n) χαλάρωση 

shell (n) κοχύλι 

slope (n) πλαγιά (βουνού) 

slow (adj) αργός 

smoke (n) καπνός 

surface (n) επιφάνεια 

temperature (n) θερµοκρασία 

the Atlantic (n) ο Ατλαντικός 

the Pacific (n) o Ειρηνικός 

volcano (n) ηφαίστειο 

whale (n) φάλαινα 

wildlife (n) άγρια ζώα και φυτά 

wolf (n) λύκος 

Unit 9

bargain (n) ευκαιρία 

boutique (n) µπουτίκ 

catalogue (n) κατάλογος 

cucumber (n) αγγούρι 

customer (n) πελάτης 

deliver (v) διανέµω 

department store (n) πολυκατάστηµα 

designer clothes (exp) ρούχα από 

γνωστούς σχεδιαστές 

develop (v) αναπτύσσω 

disappointing (adj) απογοητευτικός 

discount (n) έκπτωση 

embarrassing (adj) που φέρνει σε 

αµηχανία, που βάζει σε δύσκολη 

θέση 

fit (v) µου κάνει (σε µέγεθος) 

four-storey (adj) µε τέσσερις 

ορόφους 

grateful (adj) ευγνώµων 

greengrocer’s (n) µανάβης 

jeweller’s (n) κοσµηµατοπωλείο 

medium (adj) µεσαίος 

necklace (n) κολιέ 

order (v) παραγγέλνω 

price (n) τιµή 

purse (n) πορτοφόλι 

quality (n) ποιότητα 

sales (n) εκπτώσεις 

shop (v) ψωνίζω 

shopping complex (n) εµπορικό 

κέντρο 

tear – tore – torn (n) σκίζω 

till (conj) µέχρι 

web site (n) ιστοσελίδα 

worry (v) στεναχωριέµαι 

Unit 10

calculator (n) κοµπιουτεράκι 

collect (v) µαζεύω 

contact (v) επικοινωνώ 

cordless phone (n) ασύρµατο 

τηλέφωνο 

cover (n) κάλυµµα 

hand in (phr v) παραδίδω 

hate (v) µισώ 

headphones (pl n) ακουστικά 

ink (n) µελάνι 

keyboard (n) πληκτρολόγιο 

laptop (n) φορητός υπολογιστής 

mobile phone (n) κινητό τηλέφωνο 

mouse (n) ποντίκι (για υπολογιστή) 

printer (n) εκτυπωτής 

promise (v) υπόσχοµαι 

screen (n) οθόνη 

search (v) ψάχνω 

the Web (n) το Διαδίκτυο 

touch (v) αγγίζω 

underneath (adv) απο κάτω 

virtual (adj) εικονικός 

webcam (n) κάµερα συνδεδεµένη µε 

υπολογιστή 

Unit 11

accommodation (n) κατάλυµα 

air-conditioned (adj) κλιµατιζόµενος 

airport (n) αεροδρόµιο 

although (conj) αν και, παρόλο 

as a result (exp) ως αποτέλεσµα 

be in for (exp) αναµένω 

bed and breakfast (exp) διαµονή µε 

   πρωινό 

cabin (n) καµπίνα 

cruise (n) κρουαζιέρα 

even though (conj) αν και, παρόλο 

flight (n) πτήση 
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full board (exp) µε πλήρη διατροφή 

half board (exp) µε ηµιδιατροφή 

however (adv) ωστόσο, όµως 

in case (conj) σε περίπτωση 

luxury (n) πολυτελής 

package deal (exp) οργανωµένες 

διακοπές 

purpose (n) σκοπός 

reservation (n) κράτηση 

safari (n) σαφάρι 

self-catering (adj) χωρίς γεύµα 

sightseeing (n) ξενάγηση σε αξιοθέατα 

straightaway (adv) αµέσως 

taxi (n) ταξί 

villa (n) βίλα 

wave (n) κύµα 

yacht (n) σκάφος, κότερο 

Unit 12

achieve (v) κατορθώνω 

advice (n) συµβουλή 

ambition (n) φιλοδοξία 

ancient (adj) αρχαίος 

archaeologist (n) αρχαιολόγος 

architect (n) αρχιτέκτονας 

be in charge of (exp) είµαι υπεύθυνος 

για 

be in trouble (exp) έχω µπλέξει 

άσχηµα 

captain (n) καπετάνιος 

chef (n) σεφ 

court (n) δικαστήριο 

degree (n) πτυχίο 

design (v) σχεδιάζω 

fashion designer (n) σχεδιαστής µόδας 

flight attendant (n) αεροσυνοδός 

formally (adv) επίσηµα 

grow up (phr v) µεγαλώνω 

journalist (n) δηµοσιογράφος 

model (n) µοντέλο 

past (n) παρελθόν 

piece of advice (exp) (µια) συµβουλή 

qualifications (pl n) προσόντα, τίτλοι 

σπουδών 

respect (v) σέβοµαι 

responsible (adj) υπεύθυνος 

scientist (n) επιστήµονας 

site (n) χώρος (πχ αρχαιολογικός)

support (n) υποστήριξη 

support (v) υποστηρίζω 

understanding (n) κατανόηση 

well-paid (adj) καλοπληρωµένος 

n noun
pl n plural noun
v verb
phr v phrasal verb
prep preposition
pron pronoun
det determiner

adj adjective
adv adverb
conj conjunction
excl exclamation
exp expression
num number

Abbreviations


