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Test 1
p.7
announcement (n) ανακοίνωση
commitment (n) υποχρέωση, δέ-
σμευση

p.8
stage (adj) θεατρικός
destined (adj) γεννημένος, προορι-
σμένος (για να κάνει κάτι)
entire (adj) ολόκληρος
baggy (adj) φαρδύς
upside down (adv) ανάποδα, τα
πάνω-κάτω
tiny (adj) μικροσκοπικός
father-in-law (n) πεθερός
trim (v) ψαλιδίζω
direct (v) σκηνοθετώ
produce (v) (θέατρο) ανεβάζω, είμαι
παραγωγός
score (v) συνθέτω την μουσική για
θεατρικές παραστάσεις ή ταινίες
immigrant (n) μετανάστης
team up (phr. v) συνεργάζομαι
production (n) παραγωγή
release (v) κυκλοφορώ
receive (v) λαμβάνω
criticise (v) επικρίνω, κατακρίνω
dual (adj) διπλός
barber (n) κουρέας
evil (adj) κακός, σατανικός
probably (adv) μάλλον, πιθανότατα
feature (v) παρουσιάζομαι, δείχνω
honour (v) τιμώ
contribution (n) συνεισφορά, συμβολή
be knighted (verb in passive)   
δίνεται σε κάποιον ο τίτλος του ιππότη
majestic (adj) μεγαλοπρεπής
immediately (adv) αμέσως
award (n) βραβείο, έπαθλο

p.9
suffer (v) υποφέρω
according to (phrase) σύμφωνα με
carry out (phr. v) διεξάγω, πραγματο-
ποιώ
figure (n) νούμερο
nine out of ten εννέα στους δέκα
survey (n) έρευνα
undertake (v) αναλαμβάνω
unacceptable (adj) απαράδεκτος
increase (n) αύξηση
awareness (n) επίγνωση, γνώση
remain (v) παραμένω
steady (adj) σταθερός
upward (adj) ανοδικός
trend (n) τάση
benefit (v) ωφελούμαι
unwilling (adj) απρόθυμος
effectively (adv) αποτελεσματικά
reduce (v) μειώνω
regular (adj) τακτικός
throughout (prep) καθ’όλη τη διάρκεια
especially (adv) ειδικά
situation (n) κατάσταση
by all means (phrase) βεβαίως
avoid (v) αποφεύγω
instead (adv) αντί, αντ’ αυτού
physical activity (n) φυσική

δραστηριότητα
work off stress (phrase) να 
απαλαχτείς από το άγχος κάνοντας
σωματική άσκηση
put off (phr. v) αναβάλλω
daily (adj) καθημερινός
encouraging (adj) ενθαρυντικός
cope with (phr. v) τα βγάζω πέρα
decrease (v) μειώνω
admit (v) παραδέχομαι
avoidance (n) αποφυγή

p.11
pot (n) κατσαρόλα, δοχείο
pan (n) τηγάνι, μεταλικό δοχείο μα-
γειρικής
sink (n) νεροχύτης, νιπτήρας
cupboard (n) ντουλάπι
accuse (v) κατηγορώ
prevent (v) εμποδίζω
blame (v) κατηγορώ
rely (v) βασίζομαι
impression (n) εντύπωση
deal with (phr. v) αντιμετωπίζω
adapt (v) προσαρμόζω
adjust (v) ρυθμίζω
protect (v) προστατεύω
occasion (n) (ειδική) περίσταση
prescription (n) συνταγή (γιατρού)
note (n) σημείωμα
recipe (n) συνταγή (μαγειρικής)
proud (adj) υπερήφανος
look up to (phr. v) σέβομαι και θαυ-
μάζω κάποιον
look down on (phr. v) θεωρώ
κάποιον κατώτερο, περιφρονώ
pull down (phr. v) καταστρέφω, κατε-
δαφίζω
commentary (n) σχολιασμός, περι-
γραφή

p.12
unfounded (adj) αβάσιμος
prior to (phrase) πριν, νωρίτερα
uneventful (adj) χωρίς εκπλήξεις
delicious (adj) νοστιμότατος
cooperate (v) συνεργάζομαι
convert (v) μετατρέπω, αλλάζω κάτι
σε κάτι άλλο
corrupt (v) διαφθείρω
careless (adj) απρόσεκτος

Test 2
p.15
lobster (n) αστακός
mashed potatoes (n) πουρές
quit (v) σταματώ, παρατάω
graduate (v) αποφοιτώ
squad (n) ομάδα
home-pitch advantage (phrase)
πλεονέκτημα γηπεδούχου
step (v) πηγαίνω, κάνω βήματα προς
raft (n) φουσκωτή βάρκα
rapids (n) ορμητικό ρεύμα σε ποτάμι

p.16
squeeze (v) στριμώχνω, χώνω
issue (n) θέμα, πρόβλημα
resolution (n) απόφαση

effort (n) προσπάθεια
ban (v) απαγορεύω
trans fat (n) λίπη trans
authority (n) υπηρεσία, αρχή
propose (v) προτείνω
junk food (n) προπαρασκευασμένο
φαγητό με μικρή διατροφική αξία
be aimed at (v) απευθύνομαι
disagreement (n) διαφωνία
meanwhile (adv) εν τω μεταξύ
fizzy drink (n) αναψυκτικό
obesity (n) παχυσαρκία
overweight (adj) υπέρβαρος
obese (adj) παχύσαρκος
various (adj) ποικίλος, διάφορος
percent (adv) τοις εκατό
decade (n) δεκαετία
celebrity (n) διασημότητα
publicise (v) γνωστοποιώ, διαφημίζω
feed (v) ταΐζω
abuser (n) αυτός που κακομεταχειρί-
ζεται ή κακοποιεί κάποιον
though (conj)   ωστόσο, όμως
effect (n) επίδραση
habit (n) συνήθεια
goal (n) στόχος
dairy (adj) γαλακτοκομικός
whole-grain (adj) ολικής αλέσεως
skip (v) παραλείπω
compassionate (adj) συμπονετικός
beyond (prep)   πέρα από
average (n) μέσος όρος
predict (v) προβλέπω

p.17
parental (adj) γονικός
involvement (n) συμμετοχή
majority (n) πλειοψηφία
achievement (n) κατόρθωμα
literacy (n) γραφή και ανάγνωση
likely (adj) αναμενόμενος
particularly (adv) ιδιαίτερα
range (n) ποικιλία
lifelong (adj) που διαρκεί για πάντα
proper (adj) σωστός
non-fiction (n) που δεν είναι λογοτε-
χνικός
include (v) συμπεριλαμβάνω
manual (n) εγχειρίδιο
resistant (adj) απρόθυμος
role model (n) πρότυπο, παράδειγμα
προς μίμηση
popular (adj) δημοφιλής, αγαπητός

p.19
suggest (v) προτείνω, υπαινίσσομαι,
συστήνω, συνιστώ
deny (v) αρνούμαι, απορρίπτω
participation (n) συμμετοχή
treatment (n) θεραπεία
recovery (n) ανάρρωση
refund (v) επιστρέφω χρήματα σε κά-
ποιον
regain (v) ξανακερδίζω, ανακτώ
reject (v) απορρίπτω
reserve (v) κάνω κράτηση
burst (v) ξεσπώ

p.20
second-hand (adj) μεταχειρισμένος,



από δεύτερο χέρι
tug on (v) τραβώ
wallet (n) πορτοφόλι
elbow (v) σπρώχνω κάποιον με τους
αγκώνες
scream (v) ουρλιάζω, φωνάζω
drag (v) τραβώ
developed (adj) ανεπτυγμένος
development (n) ανάπτυξη
developing (adj) αναπτυσσόμενος
residence (n) κατοικία
residential (adj) κατοικημένος, αστι-
κός
resident (n) κάτοικος
competitive (adj) ανταγωνιστικός
compete (v) διαγωνίζομαι, συναγωνί-
ζομαι
competition (n) διαγωνισμός
inspire (v) εμπνέω
inspiration (n) έμπνευση
inspirational (adj) εμψυχωτικός, που
εμπνέει

p.21
slam (v) βροντάω, κλείνω με ορμή

Test 3
p.23
earmuff (n) προστατευτικό αυτιών
close-minded (adj) στενόμυαλος
take a wrong turn (phrase) στρίβω σε
λάθος δρόμο
take off (phr. v) απογειώνομαι
limited (adj) περιορισμένος
dessert (n) επιδόρπιο
deserve (v) δικαιούμαι, μου αξίζει
promotion (n) προαγωγή
expectation (n) προσδοκία
disappointed (adj) δυσαρεστημένος
fancy (adj) φανταχτερός, ακριβός
opportunity (n) ευκαιρία
steer (v) οδηγώ
dock (n) αποβάθρα

p.24
shortly (adv) σύντομα
afterwards (adv) μετά, έπειτα
consider (v) θεωρώ
childhood (n) παιδική ηλικία
middle class (n) μεσαία τάξη
financial (adj) οικονομικός
disaster (n) καταστροφή
imprisonment (n) φυλάκιση
shoe-dye factory (n) εργοστάσιο
βαφής παπουτσιών
nevertheless (adv) ωστόσο
clerk (n) υπάλληλος (σε γραφείο)
law firm (n) δικηγορική εταιρία
court (n) δικαστήριο
parliamentary (adj) κοινοβουλευτικός
essay (n) δοκίμιο, κείμενο
periodical (n) περιοδικό ή εφημερίδα
που εκδίδεται τακτικά
narrative (n) αφήγηση, διήγημα
series (n) σειρά
engraving (n) εικόνα που έχει γίνει με
χαρακτική ή με παρόμοιο τρόπο
within (prep)  μέσα, εντός
several (adj) αρκετός, κάμποσος
editor (n) αυτός που ελέγχει το   τε-

λικό περιεχόμενο άρθρου, βιβλίου κτλ.
πριν εκδοθεί, επιμελητής
entitled (adj) που δικαιούται
incredibly (adv) απίστευτα
pace (n) ρυθμός
annual (adj) ετήσιος
Christmas Carol (n) 
Χριστουγεννιάτικα Kάλαντα
community (n) κοινότητα
social (adj) κοινωνικός
education (n) εκπαίδευση
poverty (n) φτώχεια
hunger (n) πείνα, λιμός
breakup (n) χωρισμός
bury (v) θάβω
devoted (adj) αφοσιωμένος
failure (n) αποτυχία
divorce (n) διαζύγιο
pass away (phr. v) πεθαίνω

p.25
beneath (prep)   κάτω από
spin (v) περιστρέφομαι
cheer (v) ζητωκραυγάζω
don’t kid yourself (phrase) μην ξεγε-
λάς τον εαυτό σου
casual (adj) περιστασιακός
trial (n) δοκιμή
concentrate (v) επικεντρώνομαι, συγ-
κεντρώνομαι
youngster (n) νεαρός, νεαρή
complex (adj) μπερδεμένος, πολύπλο-
κος
respected (adj) σεβαστός
dealership (n) αντιπροσωπεία
equipment (n) εξοπλισμός
aching (n) πόνος
muscle (n) μυς
hardened (adj) σκληραγωγημένος,
καλογυμνασμένος
hurt (v) πονώ
previous (adj) προηγούμενος
component (n) εξάρτημα
tubing (n) ο σωληνοειδής σκελετός
του ποδηλάτου 
frame (n) πλαίσιο, σκελετός 
required (adj) απαιτούμενος
worthwhile (adj) που αξίζει τον κόπο

p. 27
concerned (adj) ανήσυχος, προβλη-
ματισμένος
aware (adj) ενήμερος
out of order (phase)  εκτός λειτουρ-
γείας
so far (phrase) μέχρι τώρα
refuse (v) αρνούμαι
distraction (n) περισπασμός, από-
σπαση προσοχής
direction (n) κατεύθυνση
ambition (n) φιλοδοξία
inspiration (n) έμπνευση
distant (adj) μακρινός
cosy (adj) ζεστός, ευχάριστος, με θαλ-
πωρή
wrap (v) τυλίγω
lower (v) κατεβάζω, χαμηλώνω
recover (v) αναρρώνω
fold (v) διπλώνω
regardless of (phrase) παρά, ανεξάρ-

τητα
afford (v) έχω την οικονομική δυνα-
τότητα

p.28
skimmed (adj) αποβουτυρωμένο
go through (phr. v) ψάχνω σε κάτι
telly (n) τηλεόραση
instant (adj) στιγμιαίος
prompt (adj) άμεσος
socialise (v) συναναστρέφομαι, κοι-
νωνικοποιούμαι
endangered (adj) υπό εξαφάνιση
qualified (adj) που έχει τα απαραί-
τητα προσόντα, ειδικευμένος

p.29
get over (phr. v) ξεπερνώ

Test 4
p.31
overwhelming (adj) ακατανίκητος,
συνταρακτικός
heaven (n) παράδεισος, απόλυτη ευ-
τυχία
property (n) ιδιοκτησία, περιουσία
damage (n) ζημιά
light bulb (n) λάμπα, γλόμπος
ladder (n) (φορητή) σκάλα
benefit (n) ώφελος
lot (n) πάρκινγκ
breezy (adj) με λίγο ευχάριστο αέρα
be in a hurry (phrase) βιάζομαι
last (v) διαρκώ
force (v) αναγκάζω, εξαναγκάζω
participate (v) συμμετέχω
attend (v) παρίσταμαι

p.32
tapir (n) (φυτοφάγο θηλαστικό) τάπι-
ρος
absolutely (adv) εντελώς
thrilled (adj) συνεπαρμένος
breeding (adj) αναπαραγωγής, για
αναπαραγωγή
species (n) είδος (για ζώα ή φυτά)
keep one’s fingers crossed (phrase)
εύχομαι για καλή τύχη
take place (phr. v) γίνομαι, πραγμα-
τοποιούμαι
obviously (adv) προφανώς
smoothly (adv) ομαλά
(be) fast asleep (phrase) κοιμάμαι
βαθιά
extinct (adj) (για ζώα, φυτά) εξαφανι-
σμένος
native (adj) γηγενής, εγχώριος, τόπος
καταγωγής
widespread (adj) ευρύς, ευρέως δια-
δεδομένος
destruction (n) καταστροφή
habitat (n) περιβάλλον, οικότοπος
population (n) πληθυσμός
weaken (v) αποδυναμώνω
survive (v) επιβιώνω
significant (adj) σημαντικός
weird (adj) παράξενος, περίεργος
creature (n) πλάσμα
guest (n) επισκέπτης
rare (adj) σπάνιος
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over the moon (phrase) πετάω από
την χαρά μου
distinctive (adj) χαρακτηριστικός, ξε-
χωριστός
adorable (adj) αξιολάτρευτος
signature (adj) χαρακτηριστικός, προ-
σωπικός
spot (n) βούλα, πιτσιλιά
stripe (n) λωρίδα
nervous (adj) αγχωμένος
satisfied (adj) ικανοποιημένος
responsible (adj) υπεύθυνος

p.33
quality (n) ποιότητα
nowadays (adv) τώρα, τη σήμερον
ημέραν
familiar (adj) οικείος
complaint (n) παράπονο
burden (n) βάρος, φορτίο
inevitably (adv) αναπόφευκτα
definitely (adv) σίγουρα
put forward (phr. v) προτείνω
lively (adj) γεμάτος ζωή
interactive (adj) διαδραστικός
regard (v) θεωρώ
useful (adj) χρήσιμος
carefree (adj) ανέμελος
additional (adj) επιπρόσθετος
improve (v) βελτιώνω
a mountain of (phrase) πολύς
calculation (n) υπολογισμός
a piece of cake (phrase) πολύ
εύκολο
facility (n) χώρος ή εξοπλισμός που
εξυπηρετεί κάποιο σκοπό
creative (adj) δημιουργικός
instrument (n) όργανο
respect (v) σέβομαι
as well as (phrase) καθώς και
drop (v) ρίχνω
spit (v) φτύνω
obey (v) υπακούω
beside (prep)   δίπλα σε
selfish (adj) ατομιστής, εγωϊστής
respectful (adj) που δείχνει σεβασμό
naughty (adj) άτακτος
adequately (adv) αρκετά, 
ικανοποιητικά
challenging (adj) απαιτητικός, 
δύσκολος, προκλητικός
employee (n) υπάλληλος, εργαζόμενος
competitive (adj) ανταγωνιστικός
poor (adj) ανεπαρκής
thoughtlessly (adv) απερίσκεπτα

p.35
carry on (phr. v) συνεχίζω
catch up with (phr. v) έρχομαι στο
ίδιο επίπεδο, προλαβαίνω
come up with (phr. v) βρίσκω (ιδέα,
λύση)
count on (phr. v) βασίζομαι σε
underestimate (v) υποτιμώ, 
υποεκτιμώ
lack (n) έλλειψη
run out of (phr. v) ξεμένω
bear in mind (phrase) έχω στο νου
μου

p.36
queue up (v) περιμένω στην ουρά
bargain (n) ευκαιρία, κάτι που είναι
καλό και φτηνό
element (n) στοιχείο, παράγοντας
notorious (adj) διαβόητος, 
περιβόητος
sales (n) εκπτώσεις
purchase (n) αγορά
provide (v) παρέχω
preview (v) βλέπω κάτι πρώτος
reluctant (adj) διστακτικός, 
απρόθυμος
optimistic (adj) αισιόδοξος
impatient (adj) ανυπόμονος
impression (n) εντύπωση
apparently (adv) προφανώς
apparent (adj) προφανής, ξεκάθαρος
acceptable (adj) αποδεκτός
acceptance (n) αποδοχή

Test 5
p.39
hysterical (adj) (εδώ) ξεκαρδιστικός
intellectual (adj) διανοητικός, πνευ-
ματικός, κουλτουριάρης
laundry room (n) πλυσταριό
hesitate (v) διστάζω
predict (v) προβλέπω

p.40
rush (v) βιάζομαι
development (n) ανάπτυξη
finance (v) χρηματοδοτώ
charge (v) χρεώνω
ambitious (adj) φιλόδοξος
scene (n) σκηνή (σε ταινία)
shoοt (v) κάνω γύρισμα (ταινίας)
emotional (adj) συναισθηματικός
autobiographical (adj) αυτοβιογραφι-
κός
feature (v) προβάλλω, δείχνω
distress (n) κατάσταση κινδύνου
distant (adj) μακρινός
mirror (v) καθρεπτίζω
relationship (n) σχέση
eventually (adv) τελικά
fall apart (phr. v) διαλύομαι
take on (phr. v) αναλαμβάνω
bad-tempered (adj) κακόκεφος, κα-
τσούφης
over-run (adj) που συνεχίζεται πέρα
από τον αναμενόμενο χρόνο
replace (v) αντικαθιστώ
eve (n) παραμονή
release (n) κυκλοφορία
enormous (adj) τεράστιος
box-office (n) (στο θέατρο, σινεμά)
ταμείο
keep on (phr. v) εμμένω, επιμένω
no wonder (phrase) δεν είναι να απο-
ρείς, είναι λογικό
reunion (n) επανένωση
trouble (n) πρόβλημα

p.41
event (n) γεγονός, περιστατικό
injury (n) τραυματισμός
behaviour (n) συμπεριφορά

response (n) απάντηση
pounding (n) χτύπημα
anxiety (n) άγχος
factor (n) παράγοντας
thought (n) σκέψη
evaluate (v) εκτιμώ, αξιολογώ
mentally (adv) διανοητικά
threatening (adj) απειλητικός
demand (n) απαίτηση
cope with (phr. v) τα βγάζω πέρα
label (v) χαρακτηρίζω κάτι, περι-
γράφω
stress-provoking (adj) που αυξάνει το
άγχος
determine (v) καθορίζω
motivate (v) παρακινώ, δίνω κίνητρο
refresh (v) ανανεώνω
manner (n) τρόπος
physical (adj) σωματικός
well-being (n) ευημερία
handle (v) χειρίζομαι
critical (adj) κρίσιμος
remedy (n) θεραπεία, γιατρειά, τρό-
πος αντιμετώπισης
overcome (v) ξεπερνώ
provoke (v) προκαλώ, εγείρω
get rid of (phr. v) ξεφορτώνομαι
professional (adj) επαγγελματικός

p.42
come across (phr. v) συναντώ τυχαία

p.43
recognise (v) αναγνωρίζω
disguise (v) μεταμφιέζω
capable (adj) ικανός
persuaded (adj) πεπεισμένος
envious (adj) που ζηλεύει κάτι
curious (adj) περίεργος
deadline (n) προθεσμία
apart from (phrase) εκτός από
forthcoming (adj) επερχόμενος, προ-
σεχής
break up (phr. v) χωρίζω
fall in love (phrase) ερωτεύομαι
break down (phr. v) χαλώ
fall over (phr. v) σκοντάφτω σε κάτι
remarkable (adj) αξιόλογος

p.44
investigate (v) ερευνώ
further (adv) περαιτέρω
have no recollection of something
(phrase) δεν θυμάμαι
figure (v) υποθέτω, μου φαίνεται
accusation (n) κατηγορία
quote (v) αναφέρω
abroad (adv) εξωτερικό
assume (v) υποθέτω, εικάζω, συμπε-
ραίνω
inquire (v) ρωτάω, ζητάω πληροφο-
ρίες
cursed (adj) καταραμένος
condemned (adj) καταδικασμένος
offended (adj) προσβεβλημένος
precisely (adv) ακριβώς
compensation (n) αποζημίωση
completion (n) ολοκλήρωση
dependent (adj) που εξαρτάται από
κάτι
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possessive (adj) κτητικός
possessed (adj) που του έχει γίνει έμ-
μονη ιδέα
possessions (n) υπάρχοντα

Test 6
p.47
misunderstand (v) παρερμηνεύω, κα-
ταλαβαίνω λάθος
shuttle bus (n) λεωφορείο που ταξι-
δεύει τακτικά ανάμεσα σε δύο μέρη
combination (n) συνδυασμός
incorrect (adj) λανθασμένος
departure(n)   αναχώρηση
charity (n) φιλανθρωπία, φιλανθρω-
πική οργάνωση
influence (v) επηρεάζω
generation (n) γενεά, γενιά

p.48
awake (adj) ξύπνιος
partly (adv) εν μέρει
focused (adj) συγκεντρωμένος, εστια-
σμένος
however (adv) όμως, ωστόσο
psychologist (n) ψυχολόγος
experience (n) εμπειρία
affect (v) επηρεάζω
quite a lot (phrase) αρκετά
therefore (adv) άρα, συνεπώς, επο-
μένως
there’s no point in (phrase) δεν
υπάρχει νόημα, είναι άσκοπο
discover (v) ανακαλύπτω
anxious (adj) αγχωμένος
irritated (adj) εκνευρισμένος
in addition (phrase) επιπροσθέτως
compare (v) συγκρίνω
have fun (phrase) περνάω καλά, δια-
σκεδάζω
look forward to (phr. v) ανυπομονώ
για κάτι
cause (v) προκαλώ
value (n) αξία
equally (adv) σε ίσα μέρη, ίσα
comparison (n) σύγκριση

p.49
traded (adj) εμπορικός
substance (n) ουσία
petroleum (n) πετρέλαιο
billion (card. number) δισεκατομμύριο
bitter (adj) πικρός
granule (n) κόκκος
slowly-brewed (adj) σιγοβρασμένος
chilled (adj) παγωμένος
origin (n) καταγωγή
notice (v) προσέχω
goat (n) κατσίκα
legend (n) θρύλος
originate (v) κατάγομαι
depend (v) εξαρτώμαι
religious (adj) θρησκευτικός
cave (n) σπηλιά
common (adj) κοινός
by accident (phrase) κατά λάθος
spread (v) απλώνομαι
beverage (n) οποιοδήποτε ποτό εκτός
από νερό
alike (adv) το ίδιο

prayer (n) προσευχή
combine (v) συνδυάζω
gossiping (n) κουτσομπολιό
suspicious (adj) καχύποπτος
distrustful (adj) δύσπιστος
ruler (n) ηγέτης, κυβερνών
devil (n) διάβολος
consume (v) καταναλώνω
by chance (phrase) τυχαία
occasion (n) περίσταση

p. 50
supposed (adj) υποτιθέμενος
missing (adj) που λείπει, χαμένος
grant (v) πραγματοποιώ
blessing (n) ευλογία

p.51
be out of one’s mind (phrase) είμαι
τρελός
allow (v) επιτρέπω
book (v) κλείνω π.χ. θέση, δωμάτιο
get by (phr. v) τα βγάζω πέρα
set up (phr. v) ξεκινώ κάτι (π.χ. μια
εταιρία)
bring up (phr. v) αναφέρω, φέρνω
στην κουβέντα
modest (adj) μετριόφρονας
outgoing (adj) κοινωνικός
lend (v) δανείζω
remove (v) μετακινώ
hire (v) προσλαμβάνω, ενοικιάζω
borrow (v) δανείζομαι
attempt (v) επιχειρώ, προσπαθώ
loose (v) απελευθερώνω

p.52
crash (v) συγκρούω
scientist (n) επιστήμονας
introduce (v) συστήνω, παρουσιάζω
drunk (adj) μεθυσμένος
text (v) στέλνω μήνυμα στο κινητό 
decision (n) απόφαση
human (adj) ανθρώπινος
error (n) λάθος
emergency (n) έκτατη ανάγκη
passenger (n) επιβάτης
pedestrian (n) πεζός
death (n) θάνατος
sensor (n) αισθητήρας
manufacturer (n) κατασκευαστής
view (n) θέα
viewing (n) επιθεώρηση, εξέταση
lone (adj) μόνος, χωρίς παρέα
alone (adj) μόνος
lonely (adj) αυτός που νοιώθειμονα-
ξιά, μοναχικός

Test 7
p.55
crossword (n) σταυρόλεξο
occasionally (adv) περιστασιακά

p.56
occur (v) συμβαίνω
pattern (n) ο συγκεκριμένος 
τρόπος με τον οποίο κάτι γίνεται
συχνά ή επαναλαμβάνεται
essentially (adv)  ουσιαστικά
divide (v) διαιρώ

stage (n) στάδιο
progressively (adv) σταδιακά
safeguard (n) προστατευτικό μέτρο
repress (v) καταπνίγω, απωθώ
conscious (adj) συνειδητός
intensity (n) ένταση, σφοδρότητα
rarely (adv) σπάνια
repeat (v) επαναλαμβάνω
minority (n) μειοψηφία
spill over (phr. v) ξεχειλίζω, 
πλημμυρίζω
blind (adj) τυφλός
unfortunate (adj) ατυχής
consequence (n) συνέπεια
process (n) διαδικασία

p. 57
soap opera (n) σαπουνόπερα
pastime (n) ασχολία
diverse (adj) ποικίλος
this was not always the case (phrase)
δεν ήταν πάντα έτσι
household (adj) οικιακός
novelty (n) καινοτομία
advert (n) διαφήμιση
washing powder (n) σκόνη πλυσίμα-
τος
interval (n) διάλειμμα
housewife (n) νοικοκυρά
target (n) στόχος
audience (n) ακρωατήριο
reflect (v) αντανακλώ
dramatic (adj) δραματικός
nature (n) φύση
exaggeration (n) υπερβολή
murder (n) δολοφονία
entirely (adv) εντελώς
location (n) τοποθεσία
suburb (n) προάστιο                               
whilst (conj)   ενώ, μονολότι
set (v) διαδραματίζομαι  
run (v) (εδώ) γίνομαι
plot (n) πλοκή

p.59
brochure (n) φυλλάδιο

p.60
medieval (adj) μεσαιωνικός
version (n) εκδοχή
bladder (n) ουροδόχος κύστη
violent (adj) βίαιος
mob (n) πλήθος, όχλος
previously (adv) προηγουμένως
substitute (n) υποκατάστατο
rubber (n) λάστιχο
permitted (adj) επιτρεπτός
forbidden (adj) απαγορευμένος
lonesome (adj) μοναχικός
elder (adj) μεγαλύτερος σε ηλικία
elderly (adj) ηλικιωμένος

p.61
convenient (adj) βολικός
freeze (v) παγώνω
fear (n) φόβος
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