
Glossary



TEST 1
p.6
discount (n) έκπτωση
on average κατά μέσο όρο
small print ψιλά γράμματα
offend (v) προσβάλλω
make up my mind αποφασίζω 

p.7
fringe (n) φράντζα, αφέλεια μαλλιών
cautious (adj) επιφυλακτικός
remain (v) παραμένω
constant (adj) αμετάβλητος
seek (v) αναζητάω
initially (adv) αρχικά
gradual (adj) σταδιακός
steady (adv) σταθερός

p.8 
persuade (v) πείθω
potential (adj) πιθανός
motivation (n) κίνητρο

p.9
unconscious (adj) αναίσθητος
marriage proposal πρόταση γάμου
anxious (adj) ανήσυχος
beforehand (adv) από πριν

p.10
coincidence (n) σύμπτωση
confirmation (n) επιβεβαίωση
far-fetched (adj) παράλογος, 
παρατραβηγμένος
incite (v) υποκινώ
likewise (adv) ομοίως
depressant (adj) κατευναστικός
fundamental (adj) θεμελιώδης
simultaneously (adv) ταυτόχρονα
stimulate (v) τονώνω
whet one’s appetite (μεταφορικά)
ανοίγω την όρεξη
ensure (v) εξασφαλίζω
thereby (adv) έτσι, με αυτόν τον
τρόπο
turnover (n) προσέλευση
exploitation (n) εκμετάλλευση
manipulative (adj) εκμεταλλευτής
exploit (v) εκμεταλεύομαι
prejudice (n) προκατάληψη
identical (adj) ολόιδιος
accordingly (adv) ανάλογα
incorporate (v) ενσωματώνω
take into account λαμβάνω υπόψη
restfulness (n) ηρεμία
combat (v) μάχομαι
aggression (n) εχθρικότητα
spontaneous (adj) αυθόρμητος
engender (v) προξενώ
subliminal (adj) υποσυνείδητος

p.11
induce (v) προκαλώ
perceive (v) αντιλαμβάνομαι
deliberately (adv) σκόπιμα

well-being (n) ευημερία
unreliable (adj) αναξιόπιστος

p.12
circadian (adj) κιρκαδιανός
melatonin (n) μελατονίνη
enhance (v) επαυξάνω
drowsiness (n) υπνηλία
tamper with παραποιώ
unwind (v) χαλαρώνω
residual (adj) κατάλοιπος
recurring (adj) επαναλαμβανόμενος
catch up on κάνω κάτι που έπρεπε
να είχε γίνει
soundly (adv) βαθειά
indigestion (n) δυσπεψία
tossing and turning
στριφογυρίζοντας άσκοπα
struggle with δυσκολεύομαι
insomnia (n) αϋπνία
persist (v) επιμένω
fatigue (n) κόπωση

p.13
consumption (n) κατανάλωση
steer clear αποφεύγω
laden (adj) φορτωμένος
nausea (n) ναυτία

p.14
keep track of time παρακολουθώ
την ώρα
confined (v) περιορισμένος
compound (v) επαυξάνω, χειροτερεύω
κάτι
budget (n) προϋπολογισμός
hotchpotch (n) ανακάτωμα
whizz up (μεταφορικά) μαγειρεύω
from scratch από το μηδέν
punctuate (v) τονίζω
morale (n) ηθικό
twilight (n) λυκόφως
gloom (n) σκοτεινιά, θλίψη
claustrophobic (adj) κλειστοφοβικός
alarmingly (adv) ανησυχητικά

p.15
substantial (adj) σημαντικός
mood-enhancing κάτι το οποίο
ανεβάζει τη διάθεση
relieve (v) απαλλάσω
refrain (v) αποφεύγω
unbearable (adj) αβάστακτος

p.16
quintessential (adj) χαρακτηριστικός
lucrative (adj) επικερδής
proprietor (n) ιδιοκτήτης
beverage (n) ρόφημα
exorbitant (adj) εξωφρενικός
longevity (n) μακροζωία
tax revenue φορολογικά έσοδα
ale (n) είδος μπύρας
impose (v) επιβάλλω
disproportionate (adj) δυσανάλογος
smuggler (n) λαθρέμπορος
stamp out εξαλείφω

essentially (adv) ουσιαστικά
substitute (v) υποκατάστατο

p.17
resemblance (n) ομοιότητα
namesake (n) συνονόματος

TEST 2
p. 20
persuade (v) πείθω

p.21
requisite (n) απαιτούμενος όρος
disagreeable (adj) αντιπαθητικός
cooperative (adj) συνεργάσιμος
encounter (v) αντιμετωπίζω (κίνδυνο,
δυσκολία)
elude (v) αποφεύγω, διαφεύγω,
ξεφεύγω
lack (v) στερούμαι, λείπω
rumour (n) φήμη
premonition (n) προαίσθημα
sceptical (adj) δύσπιστος
differentiation (n) διάκριση
predictable (adj) προβλέψιμος
conflict (n) σύγκρουση, αντίθεση
cognitive (adj) νοητικός
determined (adj) καθοριστικός
anxiety (n) ανησυχία, φόβος
immune (to) (adj) απρόσβλητος
source (n) πηγή, αιτία

p.22
privacy (n) μοναξιά, ησυχία, (εκούσια)
μόνωση
reserved (adj) συγκρατημένος, 
επιφυλακτικός
paramount (adj) ανώτατος, υπέρτατος
fiercely (adv) άγρια
circumspect (adj) επιφυλακτικός,
μετρημένος, προσεκτικός
woe betide αλοίμονο
hallowed (adj) καθαγιασμένος
intrusion (n) απρόσκλητη επίσκεψη,
αυθαίρετη είσοδος
exceed (v) υπερβαίνω, ξεπερνώ
surveillance (n) επιτήρηση
lurk (v) παραμονεύω, καραδοκώ
atop στην κορυφή
numerous (adj) πολυάριθμος
surpass (v) ξεπερνώ
foretell (v) προλέγω
bark out an order δίνω διαταγή με
ξερό τόνο
lout (n) άξεστος, χοντράνθρωπος
nip in the bud σταματώ κάτι ενώ
είναι ακόμα στην αρχή του
subsequently (adv) μεταγενέστερα
encompass (v) περιβάλλω
mercifully (adv) ευτυχώς
totalitarian (adj) ολοκληρωτικός
predate (v) προυπάρχω

p.23
be opposed (to) αντιτίθεμαι σε κάτι
endearing (adj) γλυκός, ελκυστικός
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discreet (adj) διακριτικός, επιφυλακτικός

p.24
currency (n) (τοπικό) νόμισμα
squirrel (n) σκίουρος
pelt (n) δέρμα ζώου
precise (adj) ακριβής
snout (n) μουσούδα
claw (n) νύχι (ζώου)
wastage (n) απώλεια
spare (v) γλυτώνω
scourge (n) μάστιγα
rodent (n) τρωκτικό
cull (v) σκοτώνω ζώα για περιορισμό
του αριθμού
mashed potatoes (n) πατάτες
πουρέ
culinary (adj) μαγειρικός
scarcity (n) έλλειψη
portable (adj) φορητός
cumbrous (adj) βαρύς,
δυσμετακίνητος
gargantuan (adj) τεράστιος
carve (v) χαράζω
limestone (n) ασβεστόλιθος
painstakingly (adv) προσεκτικά
chisel (v) σμιλεύω
amulet (n) φυλακτό
charm (n) φυλακτό, γούρι
ward off (v) αποτρέπω
barter (v) ανταλλάσσω
purchase (v) αγοράζω
bride (n) νύφη
mould (v) φτιάχνω κάτι (με)
copper (n) χαλκός
trinket (n) μικρό κόσμημα, μπιχλι-
μπίδι
commodity (n) προϊόν

p.25
ornamental (adj) διακοσμητικός
disposal (n) πέταμα
sacred (adj) ιερός
dual (adj) διπλός
significant (adj) σημαντικός
swap (v) ανταλλάσσω

p.26
immortality (n) αθανασία
endure (v) αντέχω
legacy (n) κληρονομιά
cofounder (n) αυτός που ιδρύει κάτι
μαζί με κάποιον άλλον
sinister (adj) κακός, μοχθηρός
cobbling (n) μπάλωμα
essentially (adv) ουσιαστικά
virtual (adj) εικονικός
persona (n) προσωπικότητα
converse (v) συνομιλώ
deceased (adj) αποθανών, μακαρίτης
avatar (n) εικόνα που αντιπροσωπεύει
κάποιον άνθρωπο στο internet ή σε
ηλεκτρονικά παιχνίδια
fruition (n) καρποφορία
grave (n) τάφος
controversial (adj) αμφιλεγόμενος
opponent (n) αντιτιθέμενος
scheme (n) σχέδιο
detractor (n) επικριτής

morbid (adj) νοσηρός
counteract (v) αντιπαρατίθεμαι
pipedream (n) ουτοπία
overwhelming (adj) συντριπτικός
approve (v) εγκρίνω

p.27
edible (adj) φαγώσιμος
adopt (v) υιοθετώ, αποδέχομαι
stretch (v) απλώνομαι
derive from (v) προέρχομαι
dripless (adj) χωρίς να στάζουν
poison ivy (n) φυτό (είδος κισσού)
που προκαλεί φαγούρα στο δέρμα
fertility (n) γονιμότητα
sprinkle (v) πασπαλίζω
literature (n) λογοτεχνία
pervasive (adj) διεισδυτικός,
εκτεταμένος
banish (v) εξορίζω
proclaim (v) ανακοινώνω
pillar (n) στύλος
indispensable (adj)
αναντικατάστατος
versatile (adj) πολλαπλών χρήσεων
unwholesome (adj) νοσηρός,
βλαβερός

TEST 3
p.30
bargain (n) ευκαιρία
delay (v) καθυστερώ
hurry up βιάσου
wrap up τυλίγω
occasion (n) περίσταση
purchase (v) αγοράζω
willing (adj) πρόθυμος
reject (v) απορρίπτω
outgrow (v) δε χωράω
pushy (adj) αυταρχικός
unsympathetic (adj) αντιπαθής,
αδιάφορος
intuitive (adj) ενστικτώδης
gourmet (noun as a modifier)
εκλεκτό φαγητό
innate (adj) έμφυτος
detest (v) απεχθάνομαι

p. 31
martyrdom (n) μαρτυρικός θάνατος
patron saint (n) προστάτης άγιος
emblem (n) έμβλημα
attribute (v) αποδίδω
controversial (adj) αμφιλεγόμενος
commonplace (adj) κοινότυπος
rigorously (adv) σχολαστικά
in moderation με μέτρο

p.32
allegiance (n) αφοσίωση
tresses (n) μπούκλες
component (n) μέρος, συστατικό
primal (adj) αρχέγονος
endow (v) προικίζω
remarkable (adj) αξιοσημείωτος
harvest (v) θερίζω, κόβω
depart this life (v) (ευφημισμός)

εγκαταλείπω τα εγκόσμια
unbind (v) λύνω
unleash (v) εξαπολύω
witch (n) μάγισσα
unbraid (v) ξεπλέκω
tempest (n) θύελλα
seafaring (adj) ναυτιλία
conviction (n) πεποίθηση
Old Testament Παλαιά Διαθήκη
treacherous (adj) ύπουλος
robbed of στερημένος (από)
shield (n) ασπίδα
declaration (n) δήλωση
conformity (n) συμμόρφωση
military (n) στρατός
induction (n) εισαγωγή για το ξεκίνημα
μιας νέας θέσης, ασχολίας, κτλ
leveller (n) ισοπεδωτής, οπαδός καταρ-
γήσεως των κοινωνικών διακρίσεων

p.33
convey (v) εκφράζω
concept (n) έννοια
mercy (n) έλεος
traitorous (adj) προδοτικός

p.34
celebrity encounter συνάντηση με
διασημότητα
signify (v) σημαίνω
hitherto (adv) μέχρι τώρα
emulate (v) μιμούμαι, συναγωνίζομαι
disused (adj) αχρηστευμένος
whilst (conj) μολονότι
aspect (n) πλευρά
dormant (adj) αφανής, άδηλος
embrace (n) αγκαλιά
surmise (v) συμπεραίνω
fulfillment (n) εκπλήρωση
formative (adj) αναπτυξιακός, 
διαπλαστικός, διαμορφωτικός
unearth (v) ξεθάβω
abduct (v) απάγω
encounter (v) αντιμετωπίζω
chase (v) κυνηγάω
repress (v) καταπιέζω
appropriate (adj) κατάλληλος
at odds δεν ανταποκρίνεται, δεν
συμφωνεί
perceive (v) αντιλαμβάνομαι

p.35
stem from προέρχομαι 
enactment (n) αναπαράσταση
empower (v) δίνω δύναμη και αυτο-
πεποίθηση σε κάποιον για να υπερα-
σπιστεί τα δικαιώματα του κτλ
assess (v) εκτιμώ, αξιολογώ
familiar (adj) οικείος

p.36
inhabit (v) κατοικώ
tongue-in-cheek ειρωνικός
eliminate (v) εξαλείφω
as regards όσον αφορά
erect (v) κτίζω
commemorate (v) τιμώ
soar (v) εκτοξεύομαι
reindeer (n) τάρανδος
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malnutrition (n) υποσιτισμός
nutrient (n) θρεπτική ουσία
vital (adj) ζωτικός
restricted (adj) περιορισμένος
plummet (v) πέφτω απότομα
grave (n) τάφος
mod-cons οικιακές συσκευές ενός
σύγχρονου σπιτιού
compensate (v) αντισταθμίζω
novelty (n) καινοτομία
take advantage of επωφελούμαι από
lavish (adj) πλουσιοπάροχος
charming (adj) γοητευτικός
conventional (adj) συμβατικός

p.37
intonation (n) κυματισμός φωνής
dominant (adj) κυρίαρχος
conduct (v) διεξάγω
trait (n) χαρακτηριστικό
curious (adj) περίεργος
trustworthy (adj) εμπιστεύσιμος
pitch (v) τόνος
dependable (adj) αξιόπιστος
overlap (n) όταν κάτι συμπίπτει εν
μέρει
resonant (adj) ηχηρός
attuned (adj) εναρμονισμένος
inherent (v) εγγενής, έμφυτος
persistence (n) διατήρηση

TEST 4
p.40
punctual (adj) ακριβής στην ώρα
short-sighted μυωπικός
aggressive (adj) επιθετικός
obey (v) υπακούω
persistent (adj) επίμονος
endurance (n) αντοχή
overconfident (adj) πολύ σίγουρος
για τον εαυτό του

p.41
subsequent (adj) ακόλουθος
elaborate (adj) λεπτομερής
anniversary (n) επέτειος
peculiar (adj) ιδιάζων
misfortune (n) κακοτυχία
owe (v) οφείλω
depict (v) απεικονίζω

p.42
by leaps and bounds αλματωδώς
contemporary (adj) σύγχρονος
elusive (adj) ασύλλητπος
evolve (v) εξελίσσομαι
rudimentary (adj) στοιχειώδης
antigen (n) αντιγόνο
fundamental (adj) θεμελιώδης
susceptible (adj) ευάλωτος
infection (n) λοίμωξη
unfathomable (adj) ανεξιχνίαστος
mammal (n) θηλαστικό
tissue (n) ιστός
auditory (adj) ακουστικός
hence (adv) συνεπώς
nail (v) πετυχαίνω

frustrating (adj) απογοητευτικός
indisputable (adj) αδιαφιλονίκητος
vestigial (adj) ατροφικός, υποτυπώδης
vomeronasal (n) υνιορρινικό
redundant (adj) περιττός
circumstantial (adj) ενδεικτικός
pheromone (n) φερορμόνη
tantalising (adj) δελεαστικός, αλλά
βασανιστικός διότι είναι δύσκολο να
πραγματοποιηθεί

p.43
numerous (adj) πολυάριθμος
unverifiable (adj) μη επαληθεύσιμος
indisputable (adj) αδιαμφισβήτητος
inconclusive (adj) αναποτελεσματικός,
μη πειστικός

p.44
steeped (adj) βυθισμένος
oracular (adj) προφητικός
attribute (v) που μπορεί να αποδοθεί
incorporate (v) περιλαμβάνω
branch (n) κλαδί
fairytale (n) παραμύθι
bear (v) φέρω
resemblance (n) ομοιότητα
stalk (n) βλαστός
celestial (adj) ουράνιος
eternity (n) αιωνιότητα
damned (adj) καταραμένος
consequence (n) συνέπεια
divine (adj) εξαίσιος, θεϊκός
vapid (adj) άτονος
remote (adj) απομακρυσμένος
grant (v) πραγματοποιώ

p.45
amnesiac (n) που πάσχει από αμνησία
glutton (n) αδηφάγος, αχόρταγος
unaware (adj) ανίδεος
unaffected (adj) άθικτος
susceptible (adj) εύτρωτος, 
ευεπηρέαστος

p.46
rage on (v) συνεχίζω με οργισμένες
διαφωνίες
sociopath (n) ψυχοπαθής, κοινωνικά
απροσάρμοστο άτομο
reveal (v) αποκαλύπτω
internal (adj) εσωτερικός
differ (v) διαφέρω
indicate (v) υποδεικνύω
implicate (v) εμπλέκω
contribute (v) συνεισφέρω
urban (adj) αστικός
dweller (n) κάτοικος
detrimental (adj) επιβλαβής
obscure (adj) δυσνόητος
palate (n) ουρανίσκος

p.47
evade (v) αποφεύγω
acquaintance (n) γνωστός
apocryphal (adj) πλασματικός,
πλαστός
unverifiable (adj) μη επαληθεύσιμος
misnomer (n) ατυχής χαρακτηρισμός,

εσφαλμένη ονομασία
disseminate (v) διαδίδω
humourous (adj) χιουμοριστικός
kidney (n) νεφρό
serial killer (n) κατά συρροήν
δολοφόνος
ingrained (adj) βαθιά ριζωμένος,
έμφυτος
frivolous (adj) ρηχός
fictitious (adj) πλασματικός
abound (v) αφθονώ
unfounded (adj) αβάσιμος
conspiracy (n) συνωμοσία
transform (v) μετατρέπω
fable (n) μύθος
akin (adj) παρόμοιος
outline (v) περιγράφω συνοπτικά
immoral (adj) ανήθικος
definitive (adj) οριστικός
advent (n) έλευση
colloquial (adj) στην καθομιλουμένη
foreseeable (adj) προβλέψιμος

TEST 5
p.51

workout (n) σωματική άσκηση
permanently (adv) μόνιμα
permission (n) έγκριση
tendency (n) τάση
colleague (n) συνάδελφος

p.52
dementia (n) άνοια
quote (v) παραθέτω
incidence (n) περιστατικό
accurate (adj) ακριβής
identification (n) αναγνώριση
permit (v) επιτρέπω

p.53
controversy (n) αντιπαράθεση
fracking (n) μέθοδος άντλησης
πετρελαίου ή φυσικού αερίου
renewable (adj) ανανεώσιμος
fossil fuel ορυκτό καύσιμο
decrease (v) μειώνομαι

p.54
attitude (n) συμπεριφορά
adolescent (n) έφηβος
poll (v) κάνω δημοσκόπηση
yield (v) αποδίδω
proportion (n) αναλογία
reliance (n) εξάρτηση
conform (v) συμβαδίζω
health-conscious κάποιος που
ενδιαφέρεται για την υγεία, τη
διατροφή και τον τρόπο ζωής του
revelation (n) αποκάλυψη
credulous (adj) αφελής,εύπιστος
sample (v) κάνω δειγματοληψία
maintain (v) διατηρώ
cynicism (n) κυνισμός
comercialisation (n) εμποροποίηση
manipulative (adj) εκμεταλλευτής
in contempt με περιφρόνηση
trashy (adj) φτηνιάρικος
crude (adj) αδέξιος
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dread (n) τρόμος
attire (n) ντύσιμο
with regard to σχετικά με
dismiss (v) απορρίπτω

p.55
contempt (n) περιφρόνηση
unbiased (adj) αντικειμενικός
underestimate (v) υποτιμώ

p.56
reduction (n) ελάττωση
accompany (v) συνοδεύω
commission (v) αναθέτω
shrink (v) συρρικνώνομαι
equivalent (adj) αντίστοιχος
sibling (n) αδέρφι
bear the brunt βαστάζω το χειρότερο
μέρος μιας σφοδρότητας
cramped (adj) στριμωγμένος
thin on the ground δεν υπάρχω σε
μεγάλη ποσότητα
sacrifice (v) θυσιάζω

p.57
triple (v) τριπλασιάζω
materialise (v) πραγματοποιούμαι
impact (n) αντίκτυπος

p.58
potting soil χώμα
pebble (n) χαλίκι
gravel (n) αμμοχάλικο
charcoal (n) κάρβουνο
sheet moss φύλο από βρύο
detergent (n) απορρυπαντικό
residue (n) υπόλοιπο
handful (n) χούφτα
terrarium (n) τερράτιουμ
dimension (n) διάσταση
gnome (n) διακοσμητικός νάνος για
κήπους
sprinkle (v) σκορπίζω
fine (adj) λεπτός
entire (adj) ολόκληρος
flatten (v) ισιώνω
neaten (v) τακτοποιώ
windowsill (n) περβάζι
draught-free χωρίς ρεύμα

p.59
anchor (v) στερεώνω
scatter (v) σκορπίζω
spread (v) εξαπλώνομαι

p.60
name after δίνω όνομα
explorer (n) εξερευνητής
appendicitis (n) σκωληκοειδίτιδα
pneumonia (n) πνευμονία
punitive (adj) τιμωρητικός
subject (v) υποβάλλω
beating (n) ξυλοκόπημα
cast a gloom δίνω μια κατήφεια,
θλίψη
macabre (adj) μακάβριος
literary (adj) λογοτεχνικός
accolade (n) έπαινος
world renown παγκόσμια φήμη

inspire (v) εμπνέω
in close proximity to κοντά
sample (n) δείγμα
sow the seeds (μεταφορικά)
φυτεύω, σπέρνω
transfer (v) μεταφέρω
looming (adj) δυσοίωνος
aircraftsman (n) πιλότος πολεμικής
αεροπορίας
rank (n) κατηγορία
en route καθ’οδόν
invalid sb out αναγκαστικός διωγμός
(από στρατό) λόγω ασθένειας ή
τραυματισμού
blinding (adj) (για πόνο) πολύ δυνατός
recapture (v) ξαναζωντανεύω
amongst ανάμεσα
distinguished (adj) εξέχων
acclaimed (adj) αναγνωρισμένος
twist (n) στροφή

TEST 6
p.64
finance (n) δημοσιονομία, δημόσια
οικονομικά
cancel (v) ακυρώνω
continent (n) ήπειρος

p.65
executive (n) ανώτερο στέλεχος
boredom (n) ανία, πλήξη
tranquility (n) ηρεμία, γαλήνη
quit (v) παραιτούμαι
goal (n) στόχος

p.67
carbon (n) άνθρακας
non-renewable (adj) μη ανανεώσιμος
spoil (v) χαλώ
emit (v) εκπέμπω
conducive (adj) αγώγιμος
drawback (n) μειονέκτημα, ελάττωμα
nuclear power (n) πυρηνική ενέργεια
hazard (n) κίνδυνος

p.68
heat wave (n) καύσωνας
pattern (n) τύπος, μορφή, μοτίβο
locate (v) ευρίσκομαι, κείμαι
latitude (n) γεωγραφικό πλάτος
melting (n) λιώσιμο
region (n) περιοχή
swing (n) ταλάντευση, μετάπτωση
substantive (adv) ουσιώδης
compromise (v) εκθέτω, διακινδυνεύω

p.69
obese (adj) παχύσαρκος
rapid (adj) γρήγορος, ταχύς
approach (n) προσέγγιση
simplistic (adj) υπερβολικά απλός
overweight (adj) υπέρβαρος
curtail (v) περιορίζω
issue (n) πρόβλημα, θέμα
debunk (v) απομυθοποιώ
advocate (n) υπερασπιστής
contribute (v) συμβάλλω
acknowledge (v) αναγνωρίζω

maintain (v) ισχυρίζομαι, υποστηρίζω
suspend (v) κρεμώ, αναβάλλω, 
αποβάλλω (από σχολείο)

p.70
mince (n) κιμάς
shredded (adj) κομμένος σε κομμάτια
finely (adv) ψιλοκομμένα
chopped (adj) τεμαχισμένος, 
κομματιασμένος
parsley (n) μαϊντανός
cinnamon (n) κανέλα
require (v) χρειάζομαι
lubricate (v) λαδώνω
frying pan (n) τηγάνι
pastry (n) ζύμη
drape (v) καλύπτω, κρέμομαι
transfer (v) μεταφέρω
dough (n) ζύμη
remain (v) παραμένω
even (adj) ομοιόμορφος, ίσος
wedge (n) τριγωνικό κομμάτι
seasoning (n) καρύκευμα
grease (v) λαδώνω
melt (v) λιώνω

p.71
highly-regarded (adj) ευϋπ̈όληπτος,
εξέχων, διαπρεπής
prominent (adj) εξέχων, διαπρεπής
aviator (n) αεροπόρος
debut (adj) πρώτη εμφάνιση
nomination (n) υποψηφιότητα
portrayal (n) ενσάρκωση, απόδοση
spectacular (adj) θεαματικός
star (v) πρωταγωνιστώ
lead role (n) πρωταγωνιστικός ρόλος

TEST 7 
p.77
track and field events αγωνίσματα
στίβου

p.78
clash (n) σύγκρουση, ρήξη
ash (n) στάχτη
Clash of the Ash the name of a
song used in a sport
hurling (n) ιρλανδικό χόκεϊ
spellbound (n) σαγηνεμένος
consequently (adv) συνεπώς, 
επομένως
resist (v) αντιστέκομαι
indigenous (adj) εγχώριος, τοπικός
newspaper column στήλη σε 
εφημερίδα
hugely (adv) υπερβολικά 
intensity (n) ένταση
element (n) παράγοντας, στοιχείο
rectangular (adj) ορθογώνιος
pitch (n) γήπεδο
sliotar (n) μπάλα του ιρλανδικού
χόκεϊ
no wonder δεν είναι έκπληξη
after all σε τελευταία ανάλυση
doubt (v) αμφισβητώ
bold claim τολμηρή εικασία
found (v) ιδρύομαι
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millennium (plural millennia) (n)
χιλιετία
draw (n) ισοπαλία
battle (n) μάχη

p.79
partake (v) συμμετέχω
participation (n) συμμετοχή
approximately (adv) περίπου
disparity (n) διαφορά
figure (n) ψηφίο, νούμερο
encourage (v) ενθαρρύνω
implication (n) επίπτωση
longevity (n) μακροβιότητα
challenge (n) δοκιμασία 
manual (adj) χειρωνακτικός
hurdle (n) εμπόδιο 
spare (adj) λιτός
mature (adj) ώριμος
diary entry καταχώρηση
ημερολογίου
punctuation mark σημείο στίξης
omit (v) παραλείπω

p.80
regard sth as sth θεωρώ
popularity (n) το να είμαι δημοφιλής
participation (n) συμμετοχή
attempt (v) επιχειρώ
familiar (adj) οικείος
terminology (n) ορολογία
divide (v) διαιρώ
slide (v) ολισθαίνω
target (n) στόχος
slide (adj) γλιστράω, γλιστρώ
opponent (n) αντίπαλος
rare (adj) σπάνιος
displace (v) εκτοπίζω

p.81
wealthy (adj) πλούσιος
lawyer (n) δικηγόρος
apparent (adj) εμφανής
tip (v) να προβλέψω ότι κάποιος
είναι πιθανόν να κερδίσει ή να 
αποκτήσει κάτι
pinnacle (n) κορυφή
tournament (n) τουρνουά
ravage (v) καταστρέφω
amateur (n) ερασιτέχνης
remain (v) παραμένω
throughout καθ’όλη τη διάρκεια
major (adj) σημαντικός 
championship (n) πρωτάθλημα
surpass (v) ξεπερνώ 
regard (v) θεωρώ
victory (n) νίκη
retire (v) (leave a career) αποχωρώ,
αποσύρομαι   

TEST 8
p.86
fund (n) κεφάλαιο
wildlife (n) άγρια φύση
quote (v) παραθέτω
region (n) περιοχή
charity (n) φιλανθρωπία

p.87
issue (n) ζήτημα, θέμα
concerned (adj) ανήσυχος
celebrity (n) διασημότητα

p.88
star (v) πρωταγωνιστώ
cute (adj) χαριτωμένος
blockbuster (n) πολυδιαφημιζόμενος
stardom (n) διασημότητα
rebel (v) επαναστατώ
sort sth out (v) τακτοποιώ
overnight (n) από τη μια βραδιά
στην άλλη
sensation (n) σάλος, πάταγος, ντόρος
string (n) αλυσίδα, σειρά
alcohol abuse κατάχρηση αλκοόλ
divorce (v) παίρνω διαζύγιο
low budget χαμηλός προϋπολογισμός
household name πολύ γνωστός
brush (with sth/sb) (n) γεύση,
επαφή (μεταφορικά)
charge (n) κατηγορία
illegal substances παράνομες
ουσίες

p.89
seek (v) αναζητάω, ψάχνω
glamorous (adj) λαμπερός
cloud (v) θολώνω
considerably (adv) αρκετά,
σημαντικά
salary (n) μισθός
minimum wage κατώτατο ωρομίσθιο
dire poverty τρομερή φτώχεια
misleading (adj) παραπλανητικός

p.90
overrated (adj) υπερεκτιμημένος
quest (n) αναζήτηση, έρευνα
bother (v) μπαίνω στον κόπο
excess (adj) περίσσιος
weight (n) βάρος
controversial (adj) αμφιλεγόμενος

p.91
shallow (adj) ρηχός
selfish (adj) εγωιστής
look up έχω σε υπόληψη, θαυμάζω
mainstream (adj) αποδεκτός από
τον περισσότερο κόσμο
breakthrough (n) σημαντική
πρόοδος
award (n) βραβείο
cinematic (adj) κινηματογραφικός
feat (n) κατόρθωμα, επίτευγμα
admire (v) θαυμάζω
work ethic (n) εργασιακό ήθος
vegetarian (n) χορτοφάγος
vegan (n) αυστηρά χορτοφάγος
refuse (v) αρνούμαι
leather (n) δέρμα (υλικό)
feather (n) φτερό
fur (n) γούνα
campaign (v) διεξάγω καμπάνια

TEST 9
p.97

cheat (v) αντιγράφω
assessor (n) αυτός που αξιολογεί τη
δουλειά ενός μαθητή

p.98
secondary school (n) γυμνάσιο
perception (n) αντίληψη
particular (adj) συγκεκριμένος
all-round (adv) από κάθε άποψη,
γενικός
education (n) εκπαίδευση
practically minded με πρακτικό
μυαλό
recommend (v) προτείνω
access (n) πρόσβαση
facilities (n) εγκαταστάσεις
avail yourself of sth εκμεταλεύομαι,
χρησιμοποιώ
put all your eggs in one basket
μην εναποθέτεις όλες σου τις ελπίδες
σε ένα πράγμα μόνο
accountant (n) λογιστής
suit (v) ταιριάζω
general education γενική παιδεία
accountancy (n) λογιστική
descriptive (adj) περιγραφικός
persuasive (adj) πειστικός

p.99
valuable (adj) πολύτιμος
complain (v) παραπονιέμαι,
διαμαρτύρομαι
perplexed (adj) μπερδεμένος
graduate degree holder κάτοχος
πτυχίου πανεπιστημίου
qualified (adj) προσοντούχος,
κατάλληλος
significantly (adv) σημαντικά
peer (n) ισάξιος, ομότιμος, συνάδελφος,
συνομήλικος
competitive (adj) ανταγωνιστικός
obviously (adv) προφανώς, σαφώς

p.100
module (n) ενότητα
calendar year (n) ημερολογιακό έτος
flexible (adj) ευέλικτος, ελαστικός
policy (n) τακτική, κανόνας
convenient (adj) βολικός, πρακτικός
alternative (adj) εναλλακτικός
review (v) ελέγχω
grade (v) βαθμολογώ, διορθώνω
require (v) απαιτώ
conduct (v) διενεργώ, διεξάγω
assignment (n) εργασία
various (adj) διάφορος
carry (v) έχω, κατέχω
overall (adj) συνολικός
submit (v) υποβάλλω
essay (n) έκθεση
compulsory (adj) υποχρεωτικός
fundamentals (n) βασικές αρχές
landscape (n) τοπίο
urban (adj) αστικός
community (n) κοινότητα
capture (v) απαθανατίζω, τραβάω
unique (adj) μοναδικός
feature (n) χαρακτηριτικό
remote (adj) απομακρυσμένος
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undergraduate (adj) φοιτητής
πανεπιστημίου

p.101
consultant (n) σύμβουλος
educational institution εκπαιδευτικό
ίδρυμα
ranking (n) ταξινόμηση
guarantee (v) εγγυώμαι
curriculum (n) τα μαθήματα τα
οποία προσφέρονται σε μια σχολή ή
σε ένα πανεπιστήμιο
consider (v) λαμβάνω υπόψη, 
αναλογίζομαι
significant (adj) σημαντικός
exorbitant (adj) εξωφρενικός
fee (n) χρέωση
accommodate (v) στεγάζω
financial (adj) οικονομικός
investment (n) επένδυση
finances (n) οικονομικά
massively (adv) σε μεγάλο βαθμό
native (adj) ντόπιος
applicant (n) αιτών, υποψήφιος

TEST 10
p.105
built-up area οικοδομημένη περιοχή
motorway (n) αυτοκινητόδρομος
caution (n) προσοχή

p.107
foreigner (n) ξένος, αλλοδαπός
wealthy (adj) πλούσιος
vote (v) ψηφίζω

p.108
two-tier δύο επιπέδων
vouch (v) εγγυώμαι
treatment (n) θεραπευτική αγωγή
cancer (n) καρκίνος
neglect (v) παραμελώ
insurance (n) ασφάλεια
disadvantage (n) μειονέκτημα
delay (n) καθυστέρηση
due to εξαιτίας
assure (v) διαβεβαιώνω
on the mend στην ανάρρωση
recovery (n) ανάρρωση
optimism (n) αισιοδοξία
breakthrough (n) επαναστατική
ανακάλυψη
approve (v) εγκρίνω
impact (n) επίδραση
noticeable (adj) εμφανής
approval (n) έγκριση
prompt (adj) άμεσος

p.109
remarkable (adj) αξιοσημείωτος
rise (n) αύξηση
handset (n) κινητό τηλέφωνο, 
ακουστικό του τηλεφώνου
take up (n) χρήση (κάποιου προϊόντος)
slightly (adv) ελαφρώς
likeable (adj) συμπαθητικός
some extent σε ένα βαθμό

unreliable (adj) αναξιόπιστος
plague (v) μαστίζω
weapon (n) όπλο
majority (n) πλειοψηφία
somewhat (adv) κάπως
respectively (adv) αντίστοιχα
universal (adj) γενικός, συνολικός
remote (adj) απομακρυσμένος
coverage (n) κάλυψη
roll out παρουσιάζω κάτι καινούριο
στο κοινό
aspect (n) πλευρά
obsolete (adj) ξεπερασμένος

p.110
drone (n) τηλεκατευθυνόμενο
αεροπλάνο
unbeatable (adj) αήττητος
quality (n) ποιότητα
device (n) συσκευή
acquire (v) αποκτάω
target (v) στοχεύω
amateur (n) ερασιτέχνης
equipment (n) εξοπλισμός
award (v) απονέμω
recharge (n) επαναφόρτιση
attribute (n) χαρακτηριστικό
capability (n) δυνατότητα
surpass (v) ξεπερνώ
questionable (adj) αμφισβητήσιμος
desire (v) επιθυμώ

p.111
entrepreneur (n) επιχειρηματίας
commercial (adj) εμπορικός
manufacturing (n) κατασκευή,
παραγωγή
cooperate (v) συνεργάζομαι,
συμπράττω
the masses (n) οι μάζες, ο λαός
voyages (n) ταξίδι
therefore (adv) άρα
get underway δρομολογούμαι
suffer (v) υποφέρω, περνάω (κάτι
αρνητικό)
setback (n) κώλυμα, εμπόδιο, 
αναποδιά
predict (v) προβλέπω
take place συμβαίνω
ongoing (adj) συνεχής, διαρκής
fatality (n) θανατηφόρο ατύχημα
injure (v) τραυματίζω
operational (adj) λειτουργικός
venture (n) τόλμημα, εγχείρημα
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