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ESB C1 GLOSSARY
Test 1
Listening Part 1 (p.4)
curator n  έφορος
identify v  ταυτοποιώ, αναγνωρίζω
exploration n  εξερεύνηση
assess v  αξιολογώ, εκτιμώ
specimen n  δείγμα
premonition n  προαίσθημα
fairly adv  αρκετά
upcoming adj  επερχόμενος
permanent adj  μόνιμος
exhibition n  έκθεση (μουσείου)
temporary adj  προσωρινός
permit v  επιτρέπω
access n  πρόσβαση
source v  προμηθεύομαι, βρίσκω
breed v  εκτρέφω

Listening Part 2 (p.5)
token n  δωροεπιταγή, δωροκάρτα
schedule v  προγραμματίζω
outlook n  άποψη, οπτική

Reading Part 1 (p.6)
saddle up phr v   σελώνω άλογο
unenviable adj  μη ζηλευτός
brave v  αντιμετωπίζω, αψηφώ
hostile adj  εχθρικός
hardy adj  ανθεκτικός, σκληραγωγημένος
initiative n  πρωτοβουλία
brainchild n  πνευματικό δημιούργημα
administration n  διοίκηση
Depression n  ύφεση
rife adj  διαδεδομένος, συχνός
roving adj  περιπλανώμενος
simultaneously adv  ταυτόχρονα
boost v  τονώνω, ενισχύω
predominantly adv  κυρίως
outlying adj  απόμερος, απόμακρος
donate v  δωρίζω
gratefully adj  με ευγνωμοσύνη
irrespective of adv  ανεξάρτητα από
intact adj  ακέραιος, ανέπαφος
circulate v  κυκλοφορώ
bookmark n  σελιδοδείκτης
dog-eared adj  τσακισμένος (για σελίδα)
designate v  ορίζω, υποδεικνύω
terrain n  περιοχή
impassable adj  αδιαπέραστος
dismount v  ξεκαβαλάω, κατεβαίνω
faint-hearted adj  δειλός, άνανδρος
recruit v  προσλαμβάνω
touchstone n  σημείο αναφοράς
literate adj  μορφωμένος
folk n  άνθρωποι, ο κόσμος
contribution n  συνεισφορά
nurture v  αναπτύσσω, αναθρέφω
funding n  χρηματοδότηση
dissolution n  διάλυση

plummet v  πέφτω κατακόρυφα, μειώνομαι
resume v  ξαναρχίζω, συνεχίζω
preserve v  διατηρώ
dusty adj  σκονισμένος
subsequent adj  επόμενος
predecessor n  προκάτοχος

p.7
scrapbook n  λεύκωμα
counselling n  συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία
insufficient adj  ανεπαρκής

Reading Part 2 (p.8)
domestic adj  οικιακός
high-pitched adj  οξύς, διαπεραστικός
incessant adj  αδιάκοπος, ασταμάτητος
intrusive adj  διεισδυτικός, ενοχλητικός
set off phr v   ενεργοποιώ
effectiveness n  αποτελεσματικότητα
alert v  ειδοποιώ
afoot adv  σε εξέλιξη
subtle adj  ανεπαίσθητος, ήπιος
occur v  συμβαίνω
vulnerable adj  ευάλωτος
residence n  κατοικία
vacant adj  άδειος, κενός
fortify v  ενισχύω, οχυρώνω
virtually adv  σχεδόν, κυριολεκτικά
impenetrable adj  αδιαπέραστος
fortress n  φρούριο
discretion n  διακριτικότητα
trip v  ενεργοποιώ
thereby adv  έτσι
wired adj  καλωδιωμένος
cashier n  ταμίας
audible adj  ηχηρός
ingenious adj  πανέξυπνος
innovative adj  καινοτόμος
precaution n  πρόληψη
conception n  σύλληψη (ιδέας)
deter v  αποθαρρύνω
adequate adj  επαρκής
manufacture v  κατασκευάζω
veracity n  εγκυρότητα, αλήθεια
undeniable adj  αδιαμφισβήτητος
vicinity n  εγγύτητα

p.9
urgency n  επείγουσα ανάγκη, σπουδαιότητα
secrecy n  μυστικότητα
trigger v  πυροδοτώ, ξεκινώ
deterrent n  αποτρεπτικός παράγοντας

Use of English Part 1 (p.10)
speed v  οδηγώ με υπερβολική ταχύτητα
debt n  χρέος
parcel n  πακέτο, δέμα
under no circumstances phr  σε καμία περίπτωση
insist v  επιμένω



Use of English Part 2 (p.11)
come in handy phr  φαίνομαι χρήσιμος
fall back on phr v   αθετώ (υπόσχεση)
run up against phr v   αντιμετωπίζω (δυσκολίες)
come down with phr v   αρρωσταίνω
cut down on phr v   μειώνω
turnout n  προσέλευση
takeout n  φαγητό σε πακέτο
dropout n  αυτός που παρατάει το σχολείο
breakout n  απόδραση, έξαρση
incidental adj  συμπτωματικός
coincidental adj  συμπτωματικός, ταυτόχρονος
confidential adj  εμπιστευτικός
influential adj  ισχυρός, που ασκεί επιρροή
be in sb’s bad books phr  είμαι στη ‘μαύρη λίστα’
headline n  επικεφαλίδα, τίτλος είδησης
sideline n  περιθώριο
deadline n  προθεσμία
sentence v  καταδικάζω
judge v  κρίνω
invoke v  ανακαλώ, επικαλούμαι
declare v  ανακοινώνω
shatter v  διαλύω (μτφ), θρυμματίζω
annihilate v  αφανίζω, εξολοθρεύω
smash v  σπάω
devastate v  καταστρέφω, ρημάζω
enquiry n  ερώτημα, αίτημα
query n  ερώτημα, απορία
trait n  χαρακτηριστικό γνώρισμα
tendency n  τάση
against the clock phr  ενάντια στο χρόνο, υπό πίεση
call for phr v   απαιτώ
misfortune n  ατυχία, κακοτυχία
live up to my expectation phr  ανταποκρίνομαι στις
προσδοκίες
anticipation n  προσδοκία, προσμονή
be to sb’s liking phr  αρέσω

Use of English Part 3 (p.12)
industry n  βιομηχανία
mecca n  Μέκκα (μτφ χώρος λατρείας)
haul v  σέρνω, τραβώ
worshipper n  λάτρης, προσκυνητής
pebbled adj  με βότσαλο
promenade n  παραλιακός πεζόδρομος
hordes n  ορδές, πολλοί
stroll v  κάνω βόλτα
genteel adj  ευγενικός, εκλεπτυσμένος
law-abiding adj  νομοταγής
quaint adj  γραφικός
elope v  κλέβομαι, φεύγω κρυφά
conduct v  διεξάγω, εκτελώ
illicit adj  παράνομος
smuggler n  λαθρέμπορος
infamous adj  κακόφημος
undercurrent n  υποβόσκων αίσθημα
pervade v  διαπερνώ
a sea change phr  αλλαγή ‘πλεύσης’
plumb adv  ακριβώς
extravagance n  υπερβολή, χλιδή

Use of English Part 4 (p.13)
napkin n  (χαρτο)πετσέτα
intricate adj  περίπλοκος
crisp adj  ελατός
linen n  λινό
malleable adj  ελατός
dough n  ζύμη
banquet n  επίσημο δείπνο
introduce v  εισάγω
dispense v  απορρίπτω, πετώ
process n  διαδικασία
ornamental adj  διακοσμητικός
lack v  έχω έλλειψη
etiquette n  εθιμοτυπία, πρότυπο συμπεριφοράς
dispense v  μοιράζω, διανέμω
dispensable adj  διαθέσιμος, επουσιώδης
indispensable adj  απαραίτητος, επιτακτικός
misplaced adj  χαμένος παραπεταμένος
practitioner n  επαγγελματίας, θεραπευτής
inclined adj  που έχει την τάση
declining adj  που μειώνεται
reclining adj  ξαπλωμένος
customary adj  συνηθισμένος
dysfunctional adj  δυσλειτουργικός
multifunctional adj  πολυχρηστικός

Writing (p.14)
curriculum n  πρόγραμμα σπουδών
upturned adj  αναποδογυρισμένος
adequately adv  επαρκώς
discipline v  επιπλήττω, πειθαρχώ

Speaking (p.14)
well-being n  ευρωστία, καλή υγεία
unwilling adj  απρόθυμος
learning disability n  μαθησιακή δυσκολία
soft drinks n  αναψυκτικά

p.15
issue n  ζήτημα, θέμα
urgently adv  επειγόντως
address v  θίγω
contagious adj  μεταδοτικός
genetically-modified adj  γενετικά τροποποιημένος
smog n  αιθαλομίχλη, νέφος
self-promotion n  αυτοπροβολή
aspect n  πτυχή

Test 2
Listening Part 1 (p.16)
nearly adv  παραλίγο, σχεδόν
visual record n  οπτικό αρχείο
particularly adv  ιδιαίτερα
achieve v  επιτυγχάνω, κατορθώνω
demand n  ζήτηση
mould v  πλάθω
reliable adj  αξιόπιστος
recall v  ανακαλώ στη μνήμη, θυμάμαι 
consciousness n  αισθήσεις
cooperate v  συνεργάζομαι
occur v  προκύπτω
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Listening Part 2 (p.17)
venue n  χώρος εκδηλώσεων
inappropriate adj  ακατάλληλος
resemble v  μοιάζω
boost v  ενισχύω
insurance policy n  ασφαλιστήριο συμβόλαιο
absent-minded adj  αφηρημένος
aware adj  έχω ενήμερος
intrusion n  εισβολή, αδιακρισία
privacy n  ιδιωτική ζωή
suspicious adj  καχύποπτος
pushy adj  επίμονος
reserved adj  συγκρατημένος
moderate adj  ήπιος
reject v  απορρίπτω

Reading Part 1 (p.18)
equivalent adj  ισοδύναμος
harvest moon phr  πανσέληνος του Οκτωβρίου
consist of v  αποτελούμαι
pastry n  αρτοσκεύασμα
mould v  δίνω σχήμα
date n  χουρμάς
lotus n  λωτός
seed n  σπόρος
paste n  πάστα, κρέμα
regional adj  τοπικός
conceal v  κρύβω
shell n  κέλυφος, τσόφλι
transaction n  συναλλαγή
upmarket adj  ακριβός, πολυτελής
silk n  μετάξι
contain v  περιέχω, περιλαμβάνω 
superfluous adj  περίσσιος, παραπανίσιος
wrapping n  περιτύλιγμα 
come under fire phr  κατηγορούμαι
profligate adj  σπάταλος
fund n  χρηματοδότηση
associate n  εταίρος
lavish adj  υπερπολυτελής
accusation n  κατηγορία
outright adj  απόλυτος, κατάφωρος
bribery n  δωροδοκία
disguised adj  κρυφός, προσποιούμενος
enterprise n  επιχείρηση
invoke v  καλώ
allegedly adv  υποτιθέμενα
incite v  προκαλώ
repressive adj  κατασταλτικός, καταπιεστικός
downtrodden adj  καταπιεσμένος
speculation n  εικασία, υπόθεση
unfamiliar adj  ασυνήθιστος
upcoming adj  προσεχής
venture n  εγχείρημα
underside n  κάτω μέρος
decipher v  αποκρυπτογραφώ
assemble v  συναρμολογώ
merchandise n  εμπόρευμα, προϊόντα
credit n  εύσημα
proactive adj  ενεργητικός
pervade v  διαχέομαι
unverified adj  ανεπιβεβαίωτος, ανεπαλήθευτος
contemporary n  σύγχρονος

implication n  συνέπεια
whatsoever adv  απολύτως, ούτως ή άλλως
convey v  εκφράζω, μεταφέρω
exterior n  εξωτερική όψη

p.19
savoury adj  αλμυρά
ulterior motive phr  απώτερο κίνητρο
incite v  προκαλώ
uprising n  εξέγερση

Reading Part 2 (p.20)
secluded adj  απομονωμένος
bunker n  οχυρό καταφύγιο
boast v  διαθέτω, έχω
infamous adj  διαβόητος 
adorn v  διακοσμώ, στολίζω
rafter n  τα δοκάρια της στέγης
dedicated adj  αφιερωμένος
dungeon n  μπουντρούμι
humble adj  ταπεινός, απλός
abode n  κατοικία
preserve v  διατηρώ
posterity n  επόμενες γενιές
bulk v  αυξάνω, επεκτείνω
staggering adj  εντυπωσιακός
glance n  ματιά
rigorously adj  σχολαστικά, επιμελώς
suspend v  κρεμώ
appraise n  εκτιμώ
install v  εγκαθιστώ
inspire v  εμπνέω
unbeknownst adj  εν αγνοία
promptly adv  γρήγορα
lodge n  ξενοδοχείο, μοτέλ
subsequently adv  έπειτα
tribute n  φόρος τιμής
otherwise adv  αλλιώς, διαφορετικά
operational adj  λειτουργικός 
admission n  είσοδος
wholesome adj  υγιεινός, ευεργετικός
compensate v  επανορθώνω
shortcoming n  μειονέκτημα

p.21
occupy v  διαμένω, κατοικώ
randomly adv  τυχαία
unremarkable adj  κοινός, συνηθισμένος

Use of English Part 1 (p.22)
put up with phr v   ανέχομαι
proposal n  πρόταση
assess v  αξιολογώ
dare v  τολμώ

Use of English Part 2 (p.23)
scholarship n  υποτροφία 
get across phr v   μεταδίδω, εκφράζω
talk sb into sth phr v   πείθω κάποιον για κάτι
push sb around phr v   εκφοβίζω, καταπιέζω
out of stock phr  που έχει τελειώσει στο απόθεμα 
fit v  εφαρμόζω καλά, κάνω
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match v  ταιριάζω
suit v  ταιριάζω, (καθομιλουμένη:) πάω, πηγαίνω
carry it off phr v   καταφέρνω, βγάζω πέρα
take over sth phr v   παίρνω τον έλεγχο, αναλαμβάνω
brochure n  φυλλάδιο
index n  κατάλογος, πίνακας περιεχομένων
manual n  εγχειρίδιο χρήσης 
leaflet n  φυλλάδιο
intention n  πρόθεση
explanation n  εξήγηση
consequence n  συνέπεια
confirmation n  επιβεβαίωση
train of thought phr  ειρμός των σκέψεων
turn out phr v   καταλήγω
add up phr v   συνάδω, βγάζω νόημα
back down phr v   υποχωρώ
rule out phr v   αποκλείω
intrigue v  κινώ το ενδιαφέρον
absorbed adj  απορροφημένος
consumed adj  κυριευμένος
take advantage of phr v   εκμεταλλεύομαι
pull strings phr  κινώ τα νήματα
pull sb’s leg phr  πειράζω, κοροϊδεύω
put down to phr v   αποδίδω
put forward phr v   προτείνω
change of heart phr  αλλαγή διάθεσης/συναισθημάτων

Use of English Part 3 (p.24)
hindsight n  στερνή γνώση
invariably adv  πάντα, σταθερά
hit the road phr  φεύγω, την κάνω
instinctively adv  ενστικτωδώς
soot-black adj  κατάμαυρος
toffee-nosed adj  σνομπ
cradle n  λίκνο
span v  εκτείνομαι
clear-headed adj  που έχει καθαρό μυαλό
elegance n  κομψότητα, χάρη
the Enlightenment n  Διαφωτισμός
flush n  έξαψη
nurture v  αναπτύσω, ενισχύω
appreciate v  εκτιμώ, αναγνωρίζω
bustling adj  γεμάτος κόσμο
impression n  εντύπωση
occasion n  περίπτωση
associate v  σχετίζομαι
merge v  συγχωνεύομαι
pursue v  ακολουθώ

Use of English Part 4 (p.25)
explore v  εξερευνώ
criss-cross v  πηγαινοέρχομαι
virtually adj  ψηφιακά, εικονικά
wasteland n  άγονη γη
suburb n  προάστιο
admit v  παραδέχομαι
time-consuming adj  χρονοβόρος
pay off phr v   αποδίδω, βγάζω σε καλό
currently adv  αυτή τη στιγμή, προς το παρόν
battle v  πολεμάω, αγωνίζομαι κατά
exhibit v  εκθέτω
wistfulness n  νοσταλγία, πόθος
intimacy n  οικειότητα

intimate adj  οικείος, προσωπικός
captivating adj  σαγηνευτικός
capture v  απαθανατίζω
captive n  αιχμάλωτος
footing n  βάση
footage n  πλάνο
footnote n  υποσημείωση
footstep n  βήμα
obsession n  εμμονή
obsessive adj  εμμονικός
limitless adj  απεριόριστος
accountancy n  λογιστική

Speaking (p.26)
major adj  σημαντικός
willing n  πρόθυμος, διατεθειμένος
mainly adv  κυρίως
hang out phr v   κάνω παρέα

p. 27
all-inclusive adj  που περιλαμβάνει τα πάντα
particularly adv  ιδιαίτερα
celebrated adj  περίφημος, πασίγνωστος
fancy v  μου αρέσει, θέλω

Test 3
Listening Part 1 (p.28)
potentially adv  πιθανώς, ενδεχομένως
access n  πρόσβαση
consciously adv  συνειδητά, σκόπιμα
disobey v  δείχνω ανυπακοή, παρακούω
guidelines n  οδηγίες
unintentionally adv  ακούσια, κατά λάθος
efficient adj  αποτελεσματικός, αποδοτικός
undermine v  υπονομεύω
capacity n  ικανότητα
discourage v  αποτρέπω, αποθαρρύνω
regret v  μετανιώνω
impact n  επίδραση, αντίκτυπος 
attitude n  στάση, αντιμετώπιση
inconsistent adj  αντιφατικός
favourable adj  ευνοϊκός
intolerance n  έλλειψη υπομονής
intervention n  παρέμβαση
gradually adv  σταδιακά
isolate v  απομονώνω
judgement n  κρίση
peer n  όμοιος, συνομήλικος

Listening Part 2 (p.29)
mature adj  ώριμος
excuse n  δικαιολογία
tax return n  φορολογική δήλωση
compromise v  συμβιβάζομαι, κάνω συμβιβασμούς
lecture v  δίνω διάλεξη
available adj  διαθέσιμος
reputation n  φήμη, όνομα
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Reading Part 1 (p.30)
lighthouse n  φάρος
far cry from sth phr  πολύ διαφορετικός
counterpart n  που απέχει παρασάγγας
entrance n  είσοδος
reef n  ύφαλος
primitive adj  προϊστορικός
advance n  πρόοδος
beacon n  φως του φάρου
elevated adj  ανυψωμένος
antiquity n  αρχαιότητα
intact adj  άθικτος, ανέπαφος
insight n  διορατικότητα
construction n  κατασκευή
reconstruction n  ανακατασκευή
burgeoning v  αναπτυσσόμενος
transatlantic adj  υπερατλαντικός
commerce n  εμπόριο
rapid adj  ταχύς
priority n  προτεραιότητα
withstand v  αντιστέκομαι
exposure n  έκθεση 
shift n  αλλαγή, μεταβολή
function n  λειτουργία
oak n  βελανιδιά
pioneer v  πρωτοπορώ
secured adj  στερεωμένος, ασφαλισμένος
concrete n  σκυρόδεμα
innovative adj  καινοτόμος
reflector n  αντανακλαστικό κάτοπτρο
rotating adj  περιστρεφόμενος
addition n  προσθήκη
signature n  σήμα κατατεθέν
wick n  φιτίλι
revolving adj  περιστρεφόμενος
advent n  ερχομός, έλευση
habitable adj  κατοικίσιμος
functional adj  λειτουργικός

p.31
predate v  προηγούμαι χρονικά
accurate adj  ακριβής
solely adv  αποκλειστικά
manually v  χειρωνακτικά

Reading Part 2 (p.32)
remain v  παραμένω
obscure adj  δυσδιάκριτος
custom n  έθιμο
supply n  προμήθεια, εφόδιο
practice n  εφαρμογή, συνήθεια
deliverance n  απελευθέρωση, σωτηρία
plague n  επιδημία, πανούκλα
decimate v  αποδεκατίζω
revival n  αναβίωση
instrumental adj  βασικός, που έχει ουσιαστικό ρόλο
annual adj  ετήσιος
intricate adj  πολύπλοκος
depict v  απεικονίζω
secular adj  κοσμικός
maypole n  γαϊτανάκι
opt for v  διαλέγω, επιλέγω

purist n  καθαρολόγος
approach n  προσέγγιση
clay n  πηλός
imprint n  αποτύπωμα
onlooker n  περαστικός
blossom n  λουλούδι, άνθος
berry n  μούρο
abundant adj  άφθονος
ephemeral adj  εφήμερος

p.33
gratitude n  ευγνωμοσύνη
dwindling adj  φθίνων
circumstance n  κατάσταση
be subject to change phr  υπόκειμαι σε μεταβολές
intricate adj  πολύπλοκος
affair n  υπόθεση

Use of English Part 1 (p.34)
there’s no use phr  δεν έχει νόημα
can’t stand sth phr  δεν αντέχω

Use of English Part 2 (p.35)
negligent adj  αμελής
considerate adj  προσεκτικός, συνετός
concerned adj  ανήσυχος
carefree adj  ανέμελος
take aback ξαφνιάζω
help up βοηθώ κάποιον να σηκωθεί
lay off phr v   απολύω
persist v  επιμένω
assist v  βοηθάω
back down phr v   υποχωρώ, ενδίδω
cast sth off phr v   ελευθερώνομαι
an eye for detail phr  καλό μάτι, με προσοχή στην λεπτομέ-
ρεια
stab in the back phr  μαχαιρώνω πισόπλατα
intensive care phr  μονάδα εντατικής θεραπείας
foot the bill phr  πληρώνω τον λογαριασμό
destitute adj  φτωχός
affluent adj  εύπορος
executive n  στέλεχος
primary adj  πρωταρχικός
picturesque adj  (τοπίο) γραφικός
decorative adj  διακοσμητικός
imaginative adj  ευφάνταστος
stimulating adj  συναρπαστικός
idle away phr v  αράζω
pack away phr  away πακετάρω
gamble away phr v  χάνω στον τζόγο
get away phr v  δραπετεύω
restrained adj  συγκρατημένος
disciplined adj  πειθαρχημένος
secure adj  ασφαλής
trapped adj  παγιδευμένος
antagonistic adj  αντίθετος, εχθρικά διακείμενος
fatalistic adj  μοιρολατρικός, απαισιόδοξος
hostile adj  εχρθικός
materialistic adj  υλιστικός
familiar adj  γνώριμος
sophisticated adj  εκλεπτυσμένος
gregarious adj  κοινωνικός
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obnoxious adj  αντιπαθητικός
Use of English Part 3 (p.36)
bonfire n  υπαίθρια φωτιά
Catherine Wheels n  είδος πυροτεχνήματος
whizz v  σφυρίζω
frenetically adj  με πολλή ένταση και ενέργεια
disintegrate v  διαλύομαι
spark n  σπίθα
display n  επίδειξη
reassurance n  καθησύχαση
persuasion n  πειθώ
relent v  ενδίδω
intense adj  έντονος
torchlit adj  φωτισμένος με φως των πυρσών
procession n  πομπή
effigy n  ομοίωμα
papier mache n  παπιέ μασέ
parade v  παρελαύνω
crude adj  αγενής, άξεστος, χοντροκομμένος
mount v  αυξάνομαι
immense adj  αχανής
beacon n  φωτιά, πυρσός
outgrow v  ξεπερνώ μεγαλώνοντας
inspiration n  έμπνευση
anticipation n  προσδοκία
intimidation n  εκφοβισμός
apprehension n  ανησυχία
bounds n  όρια

Use of English Part 4 (p.37)
qualified adj  καταρτισμένος, που έχει τα προσόντα
humble adj  ταπεινός
child rearing n  ανατροφή των παιδιών
encounter v  συναντώ
prejudice n  προκατάληψη
establish v  ιδρύω
vivisection n  ζωοτομία
inoculation n  εμβολιασμός
vaccine n  εμβόλιο
germ n  μικρόβιο
spiritual adj  πνευματικός
immorality n  ανηθικότητα
integral adj  αναπόσπαστος
integrity n  ακεραιότητα
integration n  ολοκλήρωση, ενσωμάτωση
registry n  μητρώο, αρχείο
disqualify n  αποκλείω
distrust n  δυσπιστία
impurity n  ανηθικότητα, αμαρτία
purification n  εξαγνισμός

Writing (p.38)
community n  κοινωνικό σύνολο
country lane n  μονοπάτι στην εξοχή
occupation n  επάγγελμα
take up phr v   δέχομαι

Speaking (p.38)
abundant adj  άφθονος, μπόλικος
optional adj  προαιρετικός
acquaintance n  γνωστός, γνωστή, επαφή

p.39
ceremony n  τελετή
leisure time n  ελεύθερος χρόνος
pursuit n  αναζήτηση, επιδίωξη

Test 4
Listening Part 1 (p.40)
court n  δικαστήριο
confidentiality n  εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια
defendant n  κατηγορούμενος
verdict n  ετυμηγορία

Listening Part 2 (p.41)
allocate v  διανέμω, κατανέμω
conference n  συνέδριο
spoilt adj  χαλασμένος

Reading Part 1 (p.42)
attribute v  αποδίδω
tuft n  τούφα
scholar n  ακαδημαϊκός
fleece n  δέρας
fable n  μύθος
webbed feet n  πόδια συνδεδεμένα με νηκτική μεμβράνη
mollusc n  μαλάκιο
secrete v  εκκρίνω
filament n  νήμα
commonplace adj  κοινός, συνηθισμένος
rarity n  σπανιότητα
fibre n  ίνα
undisclosed adj  που δεν έχει αποκαλυφθεί
twine n  σπάγκος
tease out phr v   αποσπώ
enforce v  επιβάλλω

p.43
refer v  αναφέρομαι
garment n  ρούχο, ένδυμα

Reading Part 2 (p.44)
breech n  (ιστορικό) (κοντό παντελόνι) βράκα
petticoat n  μισοφόρι
deem v  θεωρώ
momentous adj  μνημειώδης 
androgynous adj  ανδρόγυνος
differentiate v  διαφοροποιώ
trimmings n  διακόσμηση στο τελείωμα ρούχου
rough and tumble phr  μάχες μεταξύ παιδιών για παιχνίδι
boisterous adj  ζωηρός, άτακτος
roam v  τριγυρίζω
parental adj  γονικός
compromise n  συμβιβασμός
hesitant adj  διστακτικός
restriction n  περιορισμός
lavish adj  πολυτελής
kit out phr v   προμηθεύω κάποιον με ρούχα η εξοπλισμό
tailor-made adj  κομμένος και ραμμένος στα μέτρα κάποιου,
επί παραγγελία
low-key adj  διακριτικός
hand-me-down n  ρούχο από δεύτερο χέρι
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commission v  παραγγέλνω
two-fold adj  διπλός
awareness n  αντίληψη, γνώση
irrespective adj  ανεξάρτητα από κάτι
soiled adj  λερωμένος, λεκιασμένος
demise n  τέλος
commiserate v  συλλυπούμαι
reinforce v  ενισχύω

p.45
reluctant adj  διστακτικός
eager adj  πρόθυμος

Use of English Part 1 (p.46)
adorable adj  αξιολάτρευτος

Use of English Part 2 (p.47)
conform v  προσαρμόζομαι
intervene v  παρεμβαίνω
oppose v  αντιτίθεμαι
confront v  αντιμετωπίζω
in regard to phr  σχετικά με
sentimental adj  συναισθηματικός
false pretences phr  ψευδή προσχήματα
a leap in the dark phr  κάτι που δεν γνωρίζω τι 
θα έχει ως αποτέλεσμα 
excess n  πλεόνασμα
take after phr v   μοιάζω σε κάποιον
disclose v  αποκαλύπτω
defer v  αναβάλλω
refurbish v  ανακαινίζω

Use of English Part 3 (p.48)
relatively adv  σχετικά
sanitised adj  ωραιοποιημένος
exploit n  κατόρθωμα
censor v  λογοκρίνω
relay v  μεταδίδω, μεταφέρω
recipient n  παραλήπτης, αποδέκτης
shun v  αποφεύγω, σνομπάρω
amongst prep ανάμεσα 
monitor v  εποπτεύω

Use of English Part 4 (p.49)
commend v  συγχαίρω
pursuit n  αναζήτηση
vaccinate v  εμβολιάζω
measles n  ιλαρά
mumps n  μαγουλάδες, παρωτίτιδα
rubella n  ερυθρά
injurious adj  επιβλαβής
eradicate v  εξαλείφω
complacency n  εφησυχασμός
reverse v  αντιστρέφω
avoidance n  αποφυγή
unavoidably adv  αναπόφευκτα
downside n  ελάττωμα, μειονέκτημα
upside n  πλεονέκτημα
constitute v  συνιστώ
subsequent adj  επακόλουθος
coincidental adj  συμπτωματικός
incidence n  περιστατικό

Writing (p.50)
council n  συμβούλιο

Speaking (p.51)
curriculum n  πρόγραμμα σπουδών

TEST 5
Listening Part 1 (p.52)
gender bias n  διακρίσεις/προκατάληψη λόγω φύλου
outperform v  σημειώνω καλύτερη επίδοση
intimidate v  εκφοβίζω
interrupt v  διακόπτω
subject v  υποβάλλω
underperform v  δεν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες
hiring panel n  επιτροπή πρόσληψης
innate adj  έμφυτος
reinforce v  ενισχύω
construct n  κατασκεύασμα
backlash n  αντίδραση

Listening Part 2 (p.53)
refund n  επιστροφή χρημάτων
hesitant adj  διστακτικός
impractical adj  μη πρακτικός

Reading Part 1 (p.54)
ape η πίθηκος
observe v  παρατηρώ
insight n  γνώση, ‘εικόνα’, ‘ιδέα’
evolution n  εξέλιξη
fashion ν διαμορφώνω
primate n  πρωτεύον θηλαστικό
stick n  κλαρί, ραβδί
spear n  λόγχη
bludgeon n  κοντό ραβδί
modify ν μετατρέπω
branch n  κλαδί
jab ν “καρφώνω”, τρυπώ
hollow n  κοίλωμα, κοιλότητα
trunk n  κορμός δέντρου
withdraw ν αποσύρω
sniff ν μυρίζω
lick ν γλύφω
stab ν καρφώνω
forcibly adv  με δύναμη, βία
extract v  αφαιρώ
tear apart phr  ν κομματιάζω
attempt n  προσπάθεια
bare adj  γυμνός
primatologist n  πιθηκολόγος
chimp n  χιμπατζής
mound n  λοφίσκος
cognitive adj  νοητικός
leap n  ραγδαία μεταβολή
assist ν βοηθώ
mainly adv  κυρίως
juvenile n  νεαρός
ancestral adj  προγονικός
fairly adv  σχεδόν
preserve ν διατηρώ
trace n  ίχνος
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p.55
shed v  ρίχνω
prey n  θήραμα
fossil n  απολίθωμα
resemble ν μοιάζω

Reading Part 2 (p.56)
chapter n  χρονική περίοδος, εποχή
clearance n  εκκαθάριση
dispossess ν αποστερώ
landlord n  σπιτονοικοκύρης
eviction n  έξωση
struggle n  μεγάλη προσπάθεια, αγώνας
swiftly adv  γρήγορα
bear arms phr  κουβαλώ όπλο
tartan n  (σκωτσέζικο) καρό
bagpipe n  γκάιντα
outlaw ν απαγορεύω
repeal ν ανακαλώ
clan n  φυλή
emerge ν αναδύομαι, προκύπτω
agriculture n  γεωργία
cattle n  βοοειδή, πρόβατα
kelp n  θαλάσσιο φύκι
collapse ν καταρρέω
scale n  κλίμακα
shift n  αλλαγή
demand n  ζήτηση, απαίτηση
industrialise ν εκβιομηχανίζω
tenant n  ένοικος
notorious adj  περιβόητος
estate n  ιδιόκτητη έκταση
countess n  κοντέσα, κόμισσα 
emigrate ν μεταναστεύω
conduct n  συμπεριφορά
thunder against ν εκτοξεύω απειλές
persuade v  πείθω
outcry n  κατακραυγή
unscrupulous adj  αδίστακτος
colony n  αποικία
departure n  αναχώρηση
profound adj  ισχυρός
settle ν εγκαθίσταμαι μόνιμα

p.57
officially adv  επισήμως
abstract adj  αφηρημένος

Use of English Part 1 (p.58)
shovel ν φτυαρίζω
coward n  δειλός

Use of English Part 2 (p.59)
hunch n  διαίσθηση, προαίσθηση
premonition n  προαίσθημα
awe n  δέος
misgiving n  αβεβαιότητα, ανησυχία
dispatch ν αποστέλλω
disperse ν διασκορπίζω-ομαι
disembark v  αποβιβάζομαι
dislocate v  εξαρθρώνω
outrageous adj  απαράδεκτος, εξωφρενικός

pioneering adj  πρωτοποριακός
profound adj  βαθυστόχαστος
detrimental adj  επιβλαβής
have the edge on phr  έχω προβάδισμα, πλεονέκτημα
rip off phr  κομπίνα, απάτη
run up phr  ν ανεβάζω, ανυψώνω
drop out phr  ν τα παρατάω
glass ceiling phr  όταν κάποιος δεν μπορεί να ανέβει στον    
εργασιακό χώρο
frontier n  σύνορο
boundary n  όριο, περιορισμός
border n  όρια
turn around phr v   γυρίζω από την άλλη 
bring off phr v   καταφέρνω, επιτυγχάνω
act up phr v   κάνω αταξίες, δεν συμπεριφέρομαι σωστά
carry out phr v   εκτελώ
blurred adj  θολός
vague adj  ασαφής
incoherent adj  ασυνάρτητος
abstract adj  αφηρημένος
distortion n  διαστρέβλωση
proportion n  αναλογία
complication n  επιπλοκή
assertion n  ισχυρισμός
change the subject phr  αλλάζω θέμα
fall out with phr v   έρχομαι σε ρήξη
keep up with phr v   συμβαδίζω
go down with phr v   αρρωσταίνω
fashion v  φτιάχνω, κατασκευάζω
manufacture v  κατασκευάζω, παράγω
construct v  φτιάχνω, χτίζω
diversify v  επεκτείνομαι
adapt v  προσαρμόζομαι
transform v  μεταμορφώνω
alter v  αλλάζω
carbon footprint phr  αποτύπωμα άνθρακα
reprint n  ανατύπωση
blueprint n  σχέδιο
imprint n  αποτύπωμα
draw up phr v   γράφω, συντάσσω
put off phr v   αποτρέπω, αποθαρρύνω
do up phr v   ανακαινίζω
cut off phr v   κόβω

Use of English Part 3 (p.60)
carbon n  άνθρακας
credit n  μονάδα, πόντος
laugh at phr v   γελώ με κάτι
emission n  εκπομπή (αερίων)
carbon dioxide n  διοξείδιο του άνθρακα
methane n  μεθάνιο
key factor phr  αποφασιστικός παράγοντας
offset ν αντισταθμίζω
purchase ν αγοράζω
fund ν επιχορηγώ
flatulence n  αέρια
fluorescent adj  που φθορίζει
bulb n  λάμπα
generate ν παράγω
coal-fired adj  που λειτουργεί με την καύση λιθάνθρακα
compact adj  ανθεκτικός, εύχρηστος
importer n  εισαγωγέας
ploy n  τέχνασμα
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install v  εγκαθιστώ
exchange n  ανταλλαγή
equivalent adj  ισοδύναμος
giveaways n  προσφορά, δώρο

Use of English Part 4 (p.61)
monk n  καλόγερος
appeal v  κάνω έκκληση
ant n  μυρμήγκι
forbid ν απαγορεύω
worshipper n  προσκυνητής
meditate ν διαλογίζομαι
colony n  αποικία
swelling n  πρήξιμο
venerable adj  σεβαστός, σεβάσμιος
persuade v  πείθω
unbidden adj  απρόσκλητος
devotee n  ακόλουθος
devotion n  αφοσίωση
coexist v  συνυπάρχω
impound v  περιορίζω
compound n  συγκρότημα κτιρίων
expound v  εκθέτω, παρουσιάζω
propound v  αναπτύσσω, διατυπώνω
dislocate v  εξαρθρώνω
allocate v  διαθέτω, διανέμω
collocate v  συνδυάζω
relocate v  μετακομίζω, μεταφέρομαι
consideration n  σκέψη, μελέτη
successive adj  διαδοχικός
involvement n  συμμετοχή

Writing (p.62)
respectively adj  αντίστοιχα

Speaking (p.62)
ban v  απαγορεύω

p.63
salary n  μισθός

TEST 6
Listening Part 1 (p.64)
adequately adv  επαρκώς
assess v  αξιολογώ
recruiter n  υπεύθυνος πρόσληψης προσωπικού
appraisal n  εκτίμηση
reflect v  αντανακλώ, έχω επίπτωση
spontaneous adj  αυθόρμητος
rusty adj  που το έχω ξεχάσει, (μεταφορικά) σκουριασμένος
recruitment consultant n  σύμβουλος πρόσληψης
exclusively adv  αποκλειστικά
imperceivably adv  ανεπαίσθητα, αμυδρά
inconsistency n  αντίφαση, ασυνέπεια
flexible adj  ευέλικτος, ευπροσάρμοστος

Listening Part 2 (p.65)
thought-provoking adj  που προκαλεί σκέψη
damaged adj  ελαττωματικός

Reading Part 1 (p.66)
invisibility η (το) αόρατο, αφάνεια 
cloak η μανδύας, πέπλο
device n  συσκευή
dimension n  διάσταση
theoretical adj  θεωρητικός
blueprint n  λεπτομερές (προ)σχέδιο 
unveil ν αποκαλύπτω
cloak ν επικαλύπτω, περιβάλλω
demonstrate ν αποδεικνύω, καταδεικνύω 
conceal ν κρύβω, αποκρύπτω 
restore ν επαναφέρω, επανατοποθετώ
interruption n  διακοπή
sleight-of-hand n  ταχυδακτυλουργικό κόλπο
substance n  υλικό, ουσία
exceptionally adv  εξαιρετικά
wire n  καλώδιο
loop n  πλήρες ηλεκτρικό κύκλωμα
radiation n  ακτινοβολία
field n  πεδίο
penetrate ν εισχωρώ
antenna n  κεραία
military adj  στρατιωτικός
application n  χρήση
spy n  κατάσκοπος
experimental adj  πειραματικός
painstakingly adv  επιμελώς
incoming adj  εισερχόμενος
slip ν κινούμαι άνετα, “γλιστρώ”
surface n  επιφάνεια
downstream adj/adv (κινούμενος) κατά την κατεύθυνση του
ρεύματος (του ποταμού κλπ) 
generate ν παράγω
minute adj  παραμικρός
reflection n  αντανάκλαση
breakthrough n  σημαντική εξέλιξη/ανακάλυψη 
arbitrary adj  αυθαίρετος
nonetheless adv  παρ’ όλα αυτά, μολονότι 
shield ν θωρακίζω
vastly adv  πάρα πολύ, εξαιρετικά
fabrication n  κατασκεύασμα, μύθευμα 
catch up phr v   καλύπτω την καθυστέρηση, προφθάνω
puzzle ν προβληματίζω
spectrum n  (χρωματικό) φάσμα
wavelength n  μήκος κύματος

Reading Part 2 (p.68)
stem n  κοτσάνι, μίσχος
vine n  αμπελόκλημα, κλήμα
host n  ξενιστής (μικροβίου κλπ)
fungi n  μύκητες
seed n  σπόρος
bloom v  ανθίζω
lump n  άμορφη συμπαγής μάζα
bark n  φλοιός δένδρου
bud n  “μάτι” (φυτού), μπουμπούκι
fleshy adj  σαρκώδης, χυμώδης
vivid adj  έντονος, “εκτυφλωτικός”
velvety adj  βελούδινος
unbearable adj  ανυπόφορος
disintegrate ν διαλύω-ομαι
distribution n  κατανομή (σε χώρο)
altitude n  υψόμετρο
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rainforest n  τροπικό δάσος
humidity n  υγρασία
concentration n  συγκέντρωση
guarantee v  εγγυώμαι
signboard n  επιγραφή, πινακίδα
fee n  ποσό, χρέωση
cultivate ν καλλιεργώ
yield ν αποδίδω, αποφέρω, παράγω
safeguard ν διασφαλίζω, “περιφρουρώ”
designate ν καθορίζω (επακριβώς)
conservation n  οικολογική προστασία
pollination n  n επικονίαση, γονιμοποίηση με γύρη
dispersal n  διασπορά, διασκορπισμός

p.69
inaccessible adj  απρόσιτος
conserve v  συντηρώ

Use of English Part 1 (p.70)
workforce n  εργατικό δυναμικό
course of action n  (μεταφορικά) πορεία, ρότα
remark n  σχόλιο
servant n  υπηρέτης
whatsoever adv  απολύτως
run out of phr v   ξεμένω
be bound to είναι βέβαιο

Use of English Part 2 (p.71)
thorough adj  σχολαστικός
dense adj  πυκνός
be deep in phr  είμαι ‘βυθισμένος’ σε
stand in phr v   αντικαθιστώ, αναπληρώνω προσωρινά
work out phr v   ασκούμαι
stand for phr v   υποστηρίζω
wait on phr v   σερβίρω, εξυπηρετώ
substandard adj  κατώτερος των προτύπων
subordinate adj  υποδεέστερος, δευτερεύων
substantial adj  σημαντικός, ουσιαστικός
subsequent adj  επακόλουθος , μεταγενέστερος
infect v  μολύνω
affect ν επηρεάζω
effect ν πραγματοποιώ
reflect ν αντικατοπτρίζω
under an assumed name phr  με ψευδή στοιχεία
alleged adj  φερόμενος, υποτιθέμενος
feigned adj  προσποιημένος
forged adj  πλαστός
shortlist n  λίστα των επικρατέστερων
shortfall n  έλλειμα
shortcut n  παράκαμψη
shortage n  ανεπάρκεια
conceal v  αποκρύπτω
disclose v  φανερώνω
betray v  προδίδω
corrupt v  διεφθαρμένος
insignificant adj  ασήμαντος
precious adj  πολύτιμος
high-priced adj  ακριβός
well-liked adj  συμπαθής
inhibit v  εμποδίζω
obstruct v  (παρ)εμποδίζω
hinder v  καθυστερώ, εμποδίζω

liable adj  εκτεθειμένος σε
inclined adj  που έχει την τάση
unlikely adj  απίθανος
due adj  υποβλητέος
put sth down to phr v   εξηγώ, αποδίδω
see through sth/sb phr v   καταλαβαίνω
step (sth) up phr v   αυξάνω, προσφέρομαι
narrow sth down phr v   περιορίζω (π.χ. επιλογές)
spread the word phr  διαδίδω τα νέα
the digital age phr  η ψηφιακή εποχή
indulge in v  ενδίδω σε κάτι
set my sights on phr  έχω βλέψεις για κάτι

Use of English Part 3 (p.72)
minority n  μειονότητα
mainstream n  γενική τάση
tinker n  επικασσιτερωτής, γανωτής
derogatory adj  υποτιμητικός
tinsmith n  σιδηρουργός
distinctive adj  ευδιάκριτος
date back to phr  χρονολογούμαι από
cryptolect n  κρυφή διάλεκτος
Gaelic n  γαελικά
invert ν αναστρέφω
incomprehensible adj  ακατανόητος
bloke n  άνθρωπος, άτομο, ‘τύπος’
guard ν φυλάσσω , προστατεύω
record v  καταγράφω

Use of English Part 4 (p.73)
microbe n  μικρόβιο
thread n  νήμα, κλωστή
distinct adj  διαφορετικός
forearm n  πήχης
wardrobe n  ντουλάπα
germ n  μικρόβιο
overlap n  επικάλυψη
scaffold n  σκαλωσιά
consistent adj  σταθερός, απαράλλαχτος
coordinate ν εναρμονίζω
detergent n  απορρυπαντικό
flora n  χλωρίδα
inflammatory adj  φλεγμονώδης
agent n  παράγων
manipulate ν ελέγχω, μεταχειρίζομαι
suppress ν καταστέλλω
nurture ν φροντίζω, αναπτύσσω
implication n  υπαινιγμός, επίπτωση
implicative adj  εμπλεκόμενος
apparently adv  προφανώς, απ’ότι φαίνεται
variable n  μεταβλητή
variation n  απόκλιση, παραλλαγή
repetition n  επανάληψη
repetitive adj  επαναλαμβανόμενος
influential adj  ισχυρός, σημαντικός
infectious adj  μεταδοτικός

Writing (p.74)
impact n  αντίκτυπος
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Speaking (p.74)
occasion n  περίπτωση
gifted adj  χαρισματικός, ταλαντούχος
ambitious adj  φιλόδοξος

p.75
abroad adv  στο εξωτερικό

TEST 7
Listening Part 1 (p.76)
stigma n  στίγμα
steadily adv  σταθερά, διαρκώς
press n  σχόλια, κάλυψη
integrate v  εντάσσω, ενσωματώνω
diminish v  ελαττώνομαι
prescription medicine n  φάρμακο που χορηγείται 
με συνταγή γιατρού 
medical practitioner n  ιατρός
highlight v  επισημαίνω
procedure n  διαδικασία, επέμβαση

Listening Part 2 (p.77)
envelope n  φάκελος
pinstripes n  λεπτές ρίγες
errands n  εξωτερικές δουλειές, θελήματα

Reading Part 1 (p.78)
blow up phr  ν ανατινάζω 
traitor η προδότης
persecute ν καταδιώκω
successor n  διάδοχος
tolerant adj  ανεκτικός
warranted adj  δικαιολογημένος
conspirator n  συνωμότης
plot n  συνομωσία
storm ν καταλαμβάνω με έφοδο
torture ν βασανίζω
execute ν θανατώνω, εκτελώ
pull off phr  ν καταφέρνω
strike a chord phr  χτυπάω μια ευαίσθητη χορδή 
reign n  βασιλεία, ηγεμονία
bonfire n  υπαίθρια εορταστική πυρά
set alight phr  ν αναφλέγω 
commemorate ν τιμώ ή γιορτάζω τη μνήμη 
effigy n  ομοίωμα (ανθρώπου ή ζώου)
tongue in cheek phr  στα ψέμματα, στ’ αστεία 
do away with phr v   απαλλάσσομαι από

p.79
foil v  χαλάω τα σχέδια, ματαιώνω, ακυρώνω

Reading Part 2 (p.80)
initial adj  αρχικός
allegedly adv  κατ’ ισχυρισμό, δήθεν
haunted adj  στοιχειωμένος
sophisticated adj  υπερσύγχρονος
monitoring n  παρακολούθηση
equipment n  εξοπλισμός
reputation n  φήμη
approximately adv  κατά προσέγγιση

mild adj  ήπιος
apparition n  φάντασμα
sinister adj  απειλητικός
stairwell n  κλιμακοστάσιο
consistent adj  αμετάβλητος, συνεπής
subtle adj  δυσδιάκριτος
humidity n  υγρασία
moisture n  υγρασία
evaporate v  εξατμίζω,-ομαι
infrasound n  ήχος χαμηλής συχνότητας 
interpret ν ερμηνεύω 
paranormal adj  αφύσικος
peak n  αποκορύφωμα
pulse n  παλμός
alleged adj  ο θεωρούμενος (ως...), ο καθ’ υπόθεσιν 
surveillance n  επιτήρηση, (στενή) παρακολούθηση

Use of English Part 1 (p.82)
affair n  δεσμός
untrustworthy adj  αναξιόπιστος
turn up phr v   εμφανίζομαι
choir n  χορωδία

Use of English Part 2 (p.83)
back down phr v   υποχωρώ
rule out phr v   αποκλείω
count on phr v   βασίζομαι
add up phr v   ταιριάζω, συνάδω
inaccessible adj  απροσπέλαστος, δυσπρόσιτος
affordable adj  προσιτός (οικονομικά)
exorbitant adj  υπέρμετρος
moderate adj  μέτριος
deter ν αποτρέπω, σταματώ, εμποδίζω
distract ν αποσπώ την προσοχή
disturb v  ενοχλώ
mislead v  παραπλανώ, αποπροσανατολίζω
captivate ν σαγηνεύω
displease v  δυσαρεστώ
offend v  προσβάλλω
stipulate ν ορίζω σαφώς και κατηγορηματικούς
stationery n  γραφική ύλη
standstill n  ακινητοποίηση
stationary adj  ακίνητος
pave the way phr  ανοίγω τον δρόμο
implicate ν εμπλέκω , ενοχοποιώ 
complicate ν περιπλέκω 
dedicate ν αφιερώνω
indicate v  δείχνω
come to terms with phr  συνθηκολογώ ή συμβιβάζομαι
come to grips with phr  πιάνω το νόημα
up to scratch adj  ικανοποιητικός, επαρκής
come to a head n  φτάνω σε αποφασιστική καμπή, 
κρίσιμο σημείο 
charge v  χρεώνω
contribute v  συνεισφέρω
subsidise ν επιδοτώ 
assault ν επιτίθεμαι
sue ν μηνύω
ensue ν επακολουθώ
issue ν διανέμω, μοιράζω
pursue v  καταδιώκω
make up for phr v   επανορθώνω
crack down on phr  παίρνω αυστηρά μέτρα εναντίον
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pick up on phr v   πιάνω, αντιλαμβάνομαι
get up to phr v   σκαρώνω
be at hand phr  είμαι κοντά
cash in on phr v   εκμεταλλεύομαι
pick up on phr v   πιάνω, καταλαβαίνω
reel in phr v   τραβάω, προσελκύω
latch onto phr v   γαντζώνομαι
in the long run phr  μακροπρόθεσμα
tuition fee n  δίδακτρα
expenses n  έξοδα

Use of English Part 3 (p.84)
bat n  ρακέτα
strip n  λωρίδα
stake n  πάσσαλος
stump η πάσσαλος τέρματος στο κρίκετ
crosspiece n  διαδοκίδα
wicket η στυλίσκος
bowler n  παίκτης που εκσφενδονίζει τη σφαίρα
cork n  φελλός
bounce ν προκαλώ ή υφίσταμαι αναπήδηση
batsman n  ο παίκτης του κρίκετ που χτυπάει την μπάλα
Commonwealth n  Κοινοπολιτεία
amateur n  ερασιτέχνης
structure n  κατασκευή
approach v  πλησιάζω

Use of English Part 4 (p.85)
self-awareness n  αυτογνωσία
possess v  έχω, κατέχω
display v  εμφανίζω, «δείχνω»
empathy n  κατανόηση
correlation n  συσχετισμός
inspect v  εξετάζω προσεκτικά
rub ν τρίβω
trunk n  προβοσκίδα
probe v  διερευνώ, ψηλαφώ
reflection n  αντικατοπτρισμός
forehead n  μέτωπο
demonstrate v  επιδεικνύω
capacity n  ικανότητα, χωρητικότητα
durable adj  ανθεκτικός
sham adj  ψεύτικος
complex n  πολύπλοκος
devalue v  υποτιμώ
validate v  επιβεβαιώνω, επικυρώνω
invisible adj  αόρατος
undeniable adj  αδιαμφισβήτητος
outreach v  ξεπερνάω
utilise v  εφαρμόζω
utility n  πρακτικότητα
utilitarian adj  πρακτικός
enclosure n  οριοθετημένος χώρος
disclosure n  αποκάλυψη
consistent adj  συνάδω

Writing (p.86)
drawback n  μειονέκτημα

Speaking (p.86)
long-distance adj  μεγάλης απόστασης

p.87
issue n  ζήτημα, θέμα
consider v  σκέφτομαι, θεωρώ
queue n  ουρά
unrest n  αναταραχή
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