
Glossary



Test 1
Listening

Part 1 (Page 28)
lie down phr.v ξαπλώνω
would rather v προτιμώ
Thames n ο Τάμεσης
had better v θα ήταν καλό
likely adv πιθανό, μπορεί

Part 2 (Page 29)
reservation n κράτηση
receive v λαμβάνω, παίρνω
dessert n επιδόρπιο
grow up phr.v μεγαλώνω,
αναπτύσσομαι
option n επιλογή
pastries n αρτοσκευασμάτα

Part 3 (Page 30)
facilities n εγκαταστάσεις
weightlifting n βάρη (σωματική
άσκηση)
consultant n σύμβουλος
membership n ιδιότητα μέλους
adult n ενήλικας

(Page 31)
survey n έρευνα
profession n επάγγελμα
humanities (subject) n κλασσικές
σπουδές, φιλολογικές σπουδές
approach n προσέγγιση
respondent n αυτός που απαντάει

Reading

Text 1 (Page 32)
government officials n κυβερνητικοί
αξιωματούχοι
legal adj νόμιμος
challenge n πρόκληση
term n τρίμηνο
verbally adv προφορικά
attend v παραβρίσκομαι, παρακολουθώ
memorial service n μνημόσυνο
funeral service n νεκρώσιμη ακολουθία
entire adj ολόκληρος
individual n άτομο, άνθρωπος
handle v διαχειρίζομαι, τα βγάζω πέρα
minor adj μικρότερος, λιγότερης
σημασίας

effectively adv αποτελεσματικά, 
αποδοτικά
curriculum n πρόγραμμα μαθημάτων
struggle v ζορίζομαι, παλεύω, 
αγωνίζομαι
deal with phr.v αντιμετωπίζω, 
χειρίζομαι

(Page 33)
complain v παραπονιέμαι
persuade v πείθω
ignore v αγνοώ
eventually adv τελικά
skillfully adv επιδέξια, με μαεστρία

Text 2 (Page 34)
passport n διαβατήριο
citizen n πολίτης
abroad adv στο εξωτερικό
equally adv ισότιμα, το ίδιο
ease n άνεση, ευκολία
respectively adv αντίστοιχα
access n πρόσβαση
proper adj κατάλληλος
border n σύνορο, όριο
terrorist n τρομοκράτης
various adj ποικίλος
regulations n κανονισμοί
for instance adv για παράδειγμα
permit v επιτρέπω
scheme n σχέδιο
apply v εφαρμόζω
the Netherlands n Ολλανδία
policy n τακτική, πολιτική
undergo v υφίσταμαι
complicated adj πολύπλοκος, 
μπερδεμένος
application process n διαδικασία
αίτησης
include v (συμ)περιλαμβάνω
confirm v επιβεβαιώνω
address v αποστέλλω
consular adj προξενικός
section n τμήμα, κομμάτι
embassy n πρεσβεία

(Page 35)
enable v διευκολύνω, βοηθώ
fee n εισιτήριο, χρέωση
go along with phr.v συμφωνώ, 
στηρίζω
go through phr.v διασχίζω, περνάω
fact n γεγονός
opinion n γνώμη

Text 3 (Page 36)
sculpting n γλυπτική
collage n κολάζ
deposit n κατάθεση
be due adj προγραμματισμένος
discount n έκπτωση
register v εγγράφομαι
ice lolly n γρανίτα
comfortable adj άνετος
messy adj ακατάστατος, ασυμμάζευτος
leaflet n φυλλάδιο

Text 4 (Page 37)
provide v παρέχω
lifetime n διάρκεια ζωής
rowing classes n μαθήματα κωπηλασίας
terrific adj υπέροχος, φοβερός
testimonial n μαρτυρία
promptly adv γρήγορα
suitable adj ταιριαστός, κατάλληλος

Writing
(Page 38)
refund n αποζημίωση, επιστροφή
χρημάτων

TEST 2
Listening

Part 1 (Page 40)
location n τοποθεσία
account n λογαριασμός

Part 2 (Page 41)
patient adj υπομονετικός
crowded adj γεμάτος κόσμος, 
συνωστισμένος
imply v υπαινίσσομαι, υπονοώ
foreign adj ξένος, αλλοδαπός

Part 3 (Page 42)
indoor adj εσωτερικός
luxurious adj πολυτελής

(Page 43)
influence v ασκώ επιρροή
affect v επηρεάζω, επιδρώ
spirituality n ονευματικότητα
significant adj σημαντικός
failure n αποτυχία
award n έπαθλο, βραβείο
available adj διαθέσιμος
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Reading

Text 1 (Page 44)
court n γήπεδο
professional n επαγγελματίας
coach n προπονητής
well known adj γνωστός
hold v διεξάγω
autumn n φθινόπωρο
intimidating adj τρομακτικός, 
εκφοβιστικός
former adj πρώην, προηγούμενος
resort n θέρετρο
cycling n ποδηλασία
participant n συμμετέχων
feature v προβάλλω, παρουσιάζω
gain v κερδίζω, αποκτώ
popularity n δημοτικότητα
instruction n οδηγία
rate n ρυθμός, τιμή, δείκτης
besides adv εξάλλου, εκτός αυτού
promote v προωθώ

(Page 45)
argue v λογομαχώ, τσακώνομαι
discouraging adj αποθαρρυντικός,
απογοητευτικός
combine v συνδυάζω, ανακατεύω

Text 2 (Page 46)
recent adj πρόσφατος
recommendation n σύσταση, πρόταση
government n κυβέρνηση
cut down on phr.v μειώνω, ελαττώνω
come up with phr.v βρίσκω, 
καταστρώνω
avoid v αποφεύγω
fructose n φρουκτόζη
amount n ποσό, σύνολο
beverage n αναψυκτικό, ρόφημα
teaspoon n κουταλάκι του γλυκού
flavour n γεύση
refined adj εκλεπτυσμένος, 
εξευγενισμένος
source n πηγή
addictive adj εθιστικός
cereal n δημητριακά
expert n ειδήμονας, ειδικός
cope with phr.v τα βγάζω πέρα
satisfying adj ικανοποιητικός
habit n συνήθεια
in the long run adv μακροπρόθεσμα
dependent adj εξαρτημένος

(Page 47)
divide v (δια)χωρίζω
introduce v συστήνω, παρουσιάζω
increase v αυξάνω
exist v υπάρχω
reduce v μειώνω, ελαττώνω
lessen v ελαττώνω
weight n βάρος
tasteful adj εύγευστος
exclamation n αναφώνηση, επιφώνημα

Text 3 (Page 48)
luxury n πολυτέλεια
Venice n Βενετία
journey n (μεγάλο) ταξίδι
antique adj αρχαίος
carriage n βαγόνι
panel n πάνελ, φύλλο, πλάκα
produce n προϊόντα
lobster n αστακός
lamb n αρνί
guest n φιλοξενούμενος
cigar n πούρο
accommodate v φιλοξενώ, στεγάζω
Scottish adj Σκωτσέζικος
highland n ορεινές περιοχές
lowland n πεδινές περιοχές
coastline n ακτογραμμή
throughout prep καθόλη τη διάρκεια
continent n ήπειρος
route n διαδρομή, πορεία
differ v διαφέρω
peaceful adj ειρηνικός, γαλήνιος
limited adj περιορισμένος
area n περιοχή
landscape n τοπίο
exclusive adj αποκλειστικός
variety n ποικιλία
futuristic adj φουτουριστικός
amenities n ανέσεις, παροχές
traditional adj παραδοσιακός
fully booked adj πλήρως κλεισμένος

Text 4 (Page 49)
informative adj πληροφοριακός
podcast n διαδικτυακή ραδιοφωνική
μετάδοση
currently adv πρόσφατα
coverage n κάλυψη
blogger n μπλόγκερ, συγγραφέας σε
ιστοσελίδα
contributor n χορηγός, χρηματοδότης
political issues n πολιτικά ζητήματα
terrorism n τρομοκρατία

argument n διαφωνία, καβγάς
current adj τωρινός, πρόσφατος
explore v εξερευνώ
campaign n καμπάνια, εκστρατεία
pollution n μόλυνση
brave adj γενναίος
take a stand against v παίρνω θέση
ενάντια σε
corruption n διαφθορά
investigative adj (δι)ερευνητικός
journalism n δημοσιογραφία
range v κυμαίνομαι
privacy n ησυχία, απομόνωση, 
ιδιωτικότητα
audience n κοινό
subscribe v κάνω συνδρομή, 
εγγράφομαι
editorial team n συντακτική ομάδα
pass away phr.v πεθαίνω
respected adj αξιοσέβαστος
series n (τηλεοπτική) σειρά
celebrate v γιορτάζω, τιμώ, 
πανηγυρίζω
mourn v θρηνώ, πενθώ
recent adj πρόσφατος
environmental issues n 
περιβαλλοντικά ζητήματα
matter n θέμα, ζήτημα, πρόβλημα
agenda n ημερήσια διάταξη, 
πρόγραμμα
literature n λογοτεχνία
effort n προσπάθεια
oppose v αντιτίθεμαι, είμαι ενάντια σε
confuse v μπερδεύω
politician n πολιτικός

Writing

(Page 50)
industrial waste n βιομηχανικά
απόβλητα
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TEST 3
Listening

Part 1 (Page 52)
interactive adj διαδραστικός
jumper n πουλόβερ
quite adv αρκετά
Glasgow n Γλασκώβη

Part 2 (Page 53)
satisfied adj ικανοποιημένος
composition n έκθεση
chemist’s n φαρμακείο
bistro n μικρό καφέ, μπιστρό

Part 3 (Page 54)
lack n έλλειψη
fall behind phr.v μένω πίσω, 
δεν συμβαδίζω
economic growth n οικονομική
ανάπτυξη
hunger n πείνα
debate n  δημόσια συζήτηση
seek v ψάχνω, αναζητώ

(Page 55)
contribute v συνεισφέρω
greatly adv πάρα πολύ, ιδιαίτερα
feedback n σχόλια, ανατροφοδότηση
novel n μυθιστόρημα
in terms of prep όσο αφορά
content n περιεχόμενο
supervise v επιτηρώ

Reading

Text 1 (Page 56)
put together phr.v συναρμολογώ
prevent v εμποδίζω
outdoors adv εξωτερικά
indoors adv εσωτερικά
pass on phr.v αφήνω, κληροδοτώ
UV (ultraviolet light) n υπεριώδης
ακτινοβολία
radiation n ακτινοβολία
turkey n γαλοπούλα
tryptophan n τρυπτοφάνη
inactive adj αδρανής, ανενεργός
aged adj ηλικιωμένος, παλαιός
temperature n θερμοκρασία

(Page 57)
frighten v φοβίζω, τρομάζω
stressful adj έντονος, αγχωτικός
healthwise adj υγειονομικός
poultry n πουλερικά
punctuation mark n σημείο στίξης

Text 2 (Page 58)
last v διαρκώ
lifetime n διάρκεια ζωής
dungeon n μπουντρούμι
unique adj μοναδικός, ξεχωριστός
thrill n έξαψη, ενθουσιασμός
ripper n μαχαιροβγάλτης
royal adj βασιλικός
treat yourself v απολαμβάνω
contain v περιέχω
wax figures n κέρινα ομοιώματα
settings n χώρος, περιβάλλον
venue n χώρος εκδηλώσεων, αίθουσα
name v ονομάζω
species n είδος
orchid n ορχιδέα
fern n φτέρη
above prep από πάνω
ferris wheel n ρόδα (σε λούνα παρκ)
panoramic view n πανοραμική θέα
discounted rate n μειωμένη τιμή
attraction n αξιοθέατο

(Page 59)
criminal adj εγκληματικός
unusual adj ασυνήθιστος
ordinary adj συνηθισμένος, κοινός
command n διαταγή, εντολή
incorrectly adv λανθασμένα

Text 3 (Page 60)
thankfully adv ευτυχώς
castor sugar n καστανή ζάχαρη
peeled adj ξεφλουδισμένος
cored adj χωρίς κουκούτσια
diced adj κομμένο σε κυβάκια
cube n κύβος
self-raising flour n αλεύρι που
φουσκώνει μόνο του
cinnamon n κανέλα
heat v ζεσταίνω, προθερμαίνω
oven n φούρνος (συσκευή)
grease v λαδώνω
whisk v χτυπάω με σύρμα
pale adj ανοιχτόχρωμος
fluffy adj αφράτος
texture n υφή

mixture n μίγμα
sieve v κοσκινίζω
ingredients n συστατικά
foil n αλουμινόχαρτο
skewer n ξυλάκι
dust v πασπαλίζω
icing sugar n ζάχαρη άχνη
thick adj παχύς, πυκνός
moist adj υγρός
alternative n εναλλακτική λύση
gathering n συνάντηση
degrees n βαθμοί
approximately adv περίπου, κατά
προσέγγιση
recipe n συνταγή (μαγειρικής)
occasion n περίσταση

Text 4 (Page 61)
courage n κουράγιο, θάρρος
determination n αποφασιστικότητα
free v ελευθερώνω
anger n θυμός
lead v (καθ)οδηγώ
emotional support n συναισθηματική
στήριξη
relationship n σχέση
unite v ενώνω
wisdom n σοφία
intelligence n νοημοσύνη, εξυπνάδα,
ευφυϊα
human rights n ανθρώπινα δικαιώματα
realise v συνειδητοποιώ
population n πληθυσμός
honour v τιμώ
funeral n κηδεία
grateful adj ευγνώμων
admire v θαυμάζω
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TEST 4
Listening

Part 1 (Page 64)
painkiller n παυσίπονο, αναλγητικό
confuse v μπερδεύω
definitely adv οπωσδήποτε

Part 2 (Page 65)
consider v σκέφτομαι, θεωρώ
value n αξία
treatment n συμπεριφορά, 
αντιμετώπιση
wonder v αναρωτιέμαι
Norwegian adj Νορβηγικός
purchase v αγοράζω
install v εγκαθιστώ

Part 3 (Page 66)
avoid v αποφεύγω
artwork n έργο τέχνης, καλλιτέχνημα

(Page 67)
participate v συμμετέχω
homesick adj μου λείπει το σπίτι/η
πατρίδα μου

Reading

Text 1 (Page 68)
complete adj ολοκληρωμένος, 
ολοκληρωτικός
destruction n καταστροφή
powerhouse n μονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
globe n υδρόγειος
budget cuts n περικοπές
προϋπολογισμού
last v διαρκώ
victim n θύμα
never-ending adj ατελειώτος
reorganisation n αναδιοργάνωση
executive n διοικητικό στέλεχος
telly n τηλεόραση
old-fashioned adj παλιομοδίτικος, 
ξεπερασμένος
leader n ηγέτης
rebellion n αντίδραση, εξέγερση, 
επανάσταση
tune v κουρδίζω, συντονίζω
broadcaster n παρουσιαστής, 

εκφωνητής
rather adv αρκετά, μάλλον, σχετικά
commitment n δέσμευση
journalist n δημοσιογράφος
editor n εκδότης
turn sth into phr.v μετατρέπω
brand n φίρμα, μάρκα
excellence n διάκριση, αρίστευση
concerned adj ανήσυχος
identity n ταυτότητα
influence n επιρροή

(Page 69)
compliment n φιλοφρόνηση, 
κοπλιμέντο
trend n τάση, μόδα

Text 2 (Page 70)
depend on v εξαρτώμαι από
safety n ασφάλεια
research n έρευνα
transportation n μετακίνηση, 
μεταφορά
worldwide adv παγκοσμίως, σε όλο το
κόσμο
occur v προκύπτω, εμφανίζομαι, 
συμβαίνω
agency n πρακτορείο
crash n σύγκρουση
gender n φύλο, γένος
determine v (καθ)ορίζω
survival n επιβίωση
significant adj σημαντικός
vehicle n όχημα
tend v έχω την τάση
seat belt n ζώνη ασφαλείας
aggressively adv επιθετικά

(Page 71)
conclusion n συμπέρασμα
stand for phr.v σημαίνω
pass away phr.v πεθαίνω

Text 3 (Page 72)
circus n τσίρκο
opportunity n ευκαιρία
performer n καλλιτέχνης
invitation n πρόσκληση
party host n οικοδεσπότης του πάρτυ
secure adj ασφαλής
hire n ενοικίαση
private adj ιδιωτικός
accompany v συνοδεύω
under supervision υπό επιτήρηση

reception n δεξίωση
reserve v κάνω κράτηση

Text 4 (Page 73)
getaway n απόδραση, διαφυγή
attractive adj ελκυστικός
location n τοποθεσία
slope n πλαγιά (βουνού)
actually adv πράγματι, στ’αλήθεια
in a row στη σειρά
accessible adj προσιτός, προσβάσιμος
provide v παρέχω
outdoor activities n εξωτερικές
δραστηριότητες
terrific adj απίθανος, φανταστικός
off season n εκτός περιόδου αιχμής
arrange v κανονίζω
respond v απαντώ, ανταποκρίνομαι
weather conditions n
καιρικές συνθήκες
booking n κράτηση
preferable adj προτιμώμενος
wilderness adj ερημιά

Writing

(Page 74)
manager assistan n βοηθός διευθυντή
recruitment n πρόσληψη, 
στρατολόγηση
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TEST 5
Listening

Part 1 (Page 76)
disappointing adj απογοητευτικός
lunchtime n μεσημεριανό
That’s a shame! Τι κρίμα!

Part 2 (Page 77)
currency n νόμισμα
Switzerland n Ελβετία
stunning adj εκθαμβωτικός, 
εντυπωσιακός
mountainous adj ορεινός
franc n γαλλικό φράγκο (νόμισμα)
agency n πρακτορείο

Part 3 (Page 78)
mention v αναφέρω
shortage n έλλειψη
pollution n μόλυνση
rainfall n βροχόπτωση
wastage n απώλεια
attitude n στάση, διάθεση
community n κοινότητα

(Page 79)
length n μήκος
distinctive adj ιδιαίτερος, ξεχωριστός

Reading

Text 1 (Page 80)
leather n δέρμα
complicated adj πολύπλοκος, 
μπερδεμένος
process n διαδικασία
involve v (συμ)περιλαμβάνω, 
σχετίζομαι
multitude n πληθώρα, πλήθος
chemicals n χημικές ουσίες
for the sake of για χάρη
couch n καναπές
advertise v διαφημίζω
eco-friendly adj φιλικός προς το
περιβάλλον
skin n δέρμα
call for phr.v απαιτώ
massive adj τεράστιος, πελώριος
chromium n χρώμιο
hazardous adj επικίνδυνος

impact n επίδραση, αντίκτυπος
constantly adv μόνιμα, συνεχώς
countless adj αμέτρητος, αναρίθμητος
earth-harming adj επιζήμιο προς τη γη
it comes with a price θα πληρώσεις το
τίμημα
give off phr.v εκπέμπω, αναδίδω
gas n αέριο
breathe v ανασαίνω
constant adj συνεχής
exposure n έκθεση
toxins n τοξίνες
aware adj ενήμερος
opt for v επιλέγω, διαλέγω
fibre n ίνα
material n υλικό

(Page 81)
complex adj σύνθετος, περίπλοκος
require v απαιτώ
optimistic adj αισιόδοξος

Text 2 (Page 82)
prevent v εμποδίζω, αποτρέπω
ruin v καταστρέφω
statistics n στατιστικά
device n συσκευή
several adj αρκετοί
glowing adj λαμπερός
boundary n σύνορο, όριο
compromise v συμβιβάζομαι
beloved adj πολυαγαπημένος
give up phr.v τα παρατάω, σταματώ
mental adj πνευματικός
stimulation n κίνητρο, διέγερση
tempting adj δελεαστικός
resist v αντιστέκομαι
browse v χαζεύω, ρίχων μια ματιά
simultaneously adv ταυτόχρονα
advantageous adj επωφελής

(Page 83)
remove v βγάζω, απομακρύνω,
αφαιρώ
limit v περιορίζω
look through phr.v ρίχνω μια ματιά
hang around phr.v περιμένω
cause v προκαλώ
delay n καθυστέρηση
overstimulate v υπερδιεγείρω, 
τρελαίνω
comfort n άνεση

Text 3 (Page 84)
bunch n μάτσο, τσαμπί
gently adv απαλά, προσεκτικά
basil leaves n φύλλα βασιλικού
pine nuts n καρποί πεύκου
grated cheese n τριμμένο τυρί
garlic clove n σκελίδα σκόρδου
virgin olive oil n παρθένο ελαιόλαδο
equipment n εξοπλισμός
food processor n μούλτι, επεξεργαστής
τροφής
blend v ανακατέυω, αναμιγνύω
combine v συνδυάζω, ανακατεύω
half adj μισός
continuously adv συνεχώς, ασταμάτητα
ingredients n συστατικά
finely adv σε μικρά κομμάτια
chopped adj ψιλοκομμένος
scrape v ξύνω, γδέρνω
uniform adj ενιαίος, ομοιόμορφος
paste n πάστα, κρέμα
form v σχηματίζω
stream v ρέω, «τρέχω»
spread v απλώνω
sauce n σάλτσα
stir v ανακατεύω
adjust v προσαρμόζω
taste n γέυση
prescription n συνταγή γιατρού

Text 4 (Page 85)
garbage n σκουπίδια
smelly adj βρομερός
disgusting adj απαίσιος
throw away phr.v πετάω, απορρίπτω
ensure v εξασφαλίζω
garbage truck n απορριμματοφόρο
landfill n χωματερή
bury v θάβω
decompose v αποσυνθέτω
generate v παράγω
staggering adj εκπληκτικός, 
συγκλονιστικός
average v υπολογίζω κατά μέσο όρο
recycling n ανακύκλωση
heap n σωρός, στοίβα
dispose v ξεφορτώνομαι
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Test 6
Listening

Part 1 (Page 88)
once in a while adv μια φορά στο
τόσο, περιστασιακά
regularly adv τακτικά
bet v στοιχηματίζω

Part 2 (Page 89)
time is of the essence ο χρόνος είναι
χρήμα
waste v σπαταλώ, ξοδεύω
exact adj ακριβής
impatient adj ανυπόμονος
comforting adj καθησυχαστικός, 
παρηγορητικός
intolerant adj στενόμυαλος, 
«κολλημένος»
brush up phr.v ξεσκονίζω, φρεσκάρω
improve v βελτιώνω

Part 3 (Page 90)
turbulence n αναταραχή, αστάθεια
height n ύψος
illogical adj παράλογος, ασυνάρτητος
ridiculous adj γελοίος, παράλογος
affect v επηρεάζω
treatment n θεραπεία
patience n υπομονή
focus v συγκεντρώνομαι, εστιάζω
rest v χαλαρώνω, ξεκουράζομαι
variety n ποικιλία
popularity n δημοτικότητα
maximize v μεγιστοποιώ, 
«εκμεταλλεύομαι»
lifestyle n τρόπος ζωής
nowadays adv στις μέρες μας
consume v καταναλώνω
warn v προειδοποιώ
beneficial adj ευεργετικός
within limits εντός ορίων

Reading

Text 1 (Page 91)
debt n χρέος
huge adj τεράστιος
loan n δάνειο
mortgage n (στεγαστικό) δάνειο
lack n έλλειψη
cumulative adj αθροιστικός
on average adv κατά μέσο όρο
schedule n πρόγραμμα, 
χρονοδιάγραμμα
sink v βυθίζω/-ομαι
long-term adj μακροπρόθεσμος
side effects n παρενέργειες
obesity n παχυσαρκία
heart disease n καρδιοπάθεια
stroke n εγκεφαλικό επεισόδιο
memory loss n απώλεια μνήμης
In the short term adv βραχυπρόθεσμα
immune system n ανοσοποιητικό
σύστημα
suffer v υποφέρω
repair v επιδιορθώνω, επισκευάζω
recuperate v αναρρώνω, ανακάμπτω
damage n ζημιά, βλάβη
end up phr.v καταλήγω
forgetful adj αμελής, ξεχασιάρης
sluggish adj νωθρός, αργός
out of reach adv σε απόσταση που δεν
φαίνεται
turn off phr.v κλείνω, σβήνω
naturally adv φυσιολογικά, κανονικά
culprit n ένοχος, δράστης
switch off phr.v σβήνω, κλείνω
perception n αντίληψη
weight gain n πρόσληψη βάρους
bad temper n οξυθυμία
punishment n τιμωρία
consequences n συνέπειες
immediately adv αμέσως
cause n αιτία
offender n παραβάτης

Text 2 (Page 92)
wilderness n ερημιά
involve v περιλαμβάνω
irreversibly adv μη αναστρέψιμα
landscape n τοπίο
remain v παραμένω
define v (καθ)ορίζω
intact adj άθικτος, ανέπαφος
disturbance n ενόχληση
apparent adj προφανής
presence n παρουσία
estimate v υπολογίζω
decade n δεκαετία
intervention n παρέμβαση
jewel n κόσμημα
crown n στέμμα
restore v αποκαθιστώ, επαναφέρω
option n επιλογή
mostly adv κυρίως
continent n ήπειρος
decline n αρνούμαι, απορρίπτω
ongoing adj τρέχων, σε εξέλιξη
loss n απώλεια, χάσιμο
humanity n ανθρωπότητα
leave my footprint αφήνω το
αποτύπωμά μου
without exception χωρίς εξαίρεση
untouched adj ανέγγιχτος, παρθένος
seemingly adv φαινομενικά
decrease v μειώνω
stabilize v σταθεροποιώ
accelerate v επιταχύνω
mistakenly adv λανθασμένα

Text 3 (Page 93)
vegetarian adj χορτοφάγος
special offer n ειδική προσφορά
expire v λήγω
steamed vegetables n λαχανικά στον
ατμό
delicious adj νόστιμος
portion n μερίδα
Mediterranean adj μεσογειακός
taste n γεύση
entirely adv πλήρως, εντελώς
non-dairy adj μη γαλακτοκομικά
seasonal adj εποχιακός
seed n σπόρος
dessert n επιδόρπιο
raw adj ωμός
serving n μερίδα
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Text 4 (Page 94)
achieve v καταφέρνω, επιτυγχάνω
Paralympic Games n Παραολυμπιακοί
Αγώνες
major adj σημαντικός
training n προπόνηση
sacrifice n θυσία
compare v συγκρίνω
transfixed adj καθηλωμένος
admiration n θαυμασμός
competition n διαγωνισμός
success n επιτυχία
physical disability n σωματική
αναπηρία
indeed adv πράγματι
worthy adj άξιος
sponsorship offers n προσφορές
χορηγίας
financial burden n οικονομικό βάρος
corporation n εταιρία, επιχείρηση
strategy n στρατηγική
makes sense βγαίνει νόημα, είναι
λογικό
strength n δύναμη
ambassador n πρεσβευτής, πρέσβης
overcome v ξεπερνώ
obstacle n εμπόδιο
publicity n δημοσιότητα

Writing

(Page 95)
look forward to phr.v ανυπομονώ
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