
Practice Test I
Useful Vocabulary for Test 1
Page 66
adequate adj satisfactory or good enough
for a particular purpose  επαρκής
consternation n a feeling of worry, shock, or
confusion when something unexpected hap-
pens  σύγχυση, πανικός
fuel v to make a feeling or a type of
behaviour stronger  τροφοδοτώ, πυροδοτώ
enhance v to improve the quality or
strength of something  βελτιώνω
resilient adj able to return to a previous
good condition very quickly  ανθεκτικός
assertive adj having or showing a confident
personality and not frightened to say what
he/she believes  δυναμικός, αποφασιστικός
sustain v to keep or maintain something
 διατηρώ, συγκρατώ
spouse n a person’s husband or wife
 (ο/η) σύζυγος
predisposed (to/towards sth) adj if you are
predisposed to something, you are likely to
think or behave in a certain way  που έχει
προδιάθσεη για κάτι
empower v to give someone the power to
do something  ενδυναμώνω, ενισχύω
desertification n the process by which land
becomes desert, for example because a lot of
trees have been cut down or there is no rain
 ερημοποίηση
degradation n the process in which the
quality of something is destroyed or spoilt
 υποβάθμιση
depletion n a reduction in the number or
quantity of something  μείωση
deforestation n the cutting down of trees in
a large area or forest  αποψίλωση
sophisticated adj sophisticated technology
is advanced technology able to do compli-
cated tasks  εκλεπτυσμένος
irrigation n the system that supplies land
with water so that crops and plants can grow
 άρδευση, πότισμα
misconception n a wrong belief or opinion
because it is based on faulty thinking or
understanding  παρανόηση, παρεξήγηση
drought n a very long period of extremely
low rainfall, leading to a shortage of water
 ξηρασία
abuse n the use of something in a way that
is harmful and wrong  κακομεταχείριση, 
εκμετάλλευση
linear adj relating to straight lines; capable
of being shown by a straight line  γραμμικός
substantially   to a large degree; a lot 
 ουσιαστικά, σημαντικά
exacerbate v to make something that is al-
ready bad even worse  επιδεινώνω
scope n the opportunity for doing some-
thing  περιθώρια
irrespective (of) adj not taking something
into account; regardless of  ανεξάρτητα από
vital adj absolutely necessary  ζωτικής ση-
μασίας, απαραίτητος

Vocabulary development for Test 1
Page 67
widespread adj εκτεταμένος, ευρύς, δημο-
φιλής
assertive adj δυναμικός, αποφασιστικός
undergo v υφίσταμαι

Listening - Section 1 - Page 68
schedule n πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα

Listening - Section 2 - Page 69
exterior adj εξωτερικός

Listening - Section 3 - Page 70
recommendation n πρόταση, συμβουλή,
σύσταση

Listening - Section 4 - Page 71
tuberculosis n φυματίωση
immunisation n ανοσοποίηση
infectious adj μεταδοτικός
suppressing adj κατασταλτικός 
impoverished adj φτωχός, εξαθλιωμένος

Reading Passage 1 - Pages 72-75
sizeable  adj σημαντικός, μεγάλος
majority  n   πλειοψηφία
lottery n λοτταρία, λαχείο
previous adj προηγούμενος
survey n δημοσκόπηση 
carry out  phr.v. διεξάγω
leading  adj αυτός που (καθ)οδηγεί
confirm v επιβεβαιώνω
individual n άτομο
increase v αυξάνω
bearing  n επίπτωση 
well-being n ευεξία
apply v αιτούμαι, υποβάλλω αίτηση
scale n κλίμακα
achieve v επιτυγχάνω
developing adj αναπτυσσόμενος
underdeveloped adj υπανάπτυκτος
adequate adj επαρκής
shelter n καταφύγιο
nutrition n διατροφή
wealth n πλούτος
significant adj ενδεικτικός
obsession n εμμονή
keeping up with the Jonesses   phr διατηρώ
επαφή
acquire v αποκτώ
brand new adj ολοκαίνουριος
spanking new  ολοκαίνουριος
consternation n σύγχιση, ταραχή
fuel v τροφοδοτώ
mover n (σειρά για) κίνηση
foundation n ίδρυση
prominent adj προεξέχων
average n μέσος όρος
physical adj φυσικός
cohabitational n συμβίωση, συγκατοίκηση
enhance v ενισχύω, βελτιώνω
correlate v συσχετίζομαι
subjective adj υποκειμενικός
benchmark n σημείο αναφοράς
indeed   adv όντως
equation n εξίσωση
convert v μετατρέπω, μεταπείθω
converted into adj μεταπεισμένος
depression n κατάθλιψη
feature n χαρακτηριστικό γνώρισμα
pace n βηματισμός, δρασκελιά, “βαθμός”
employer n εργοδότης
employee n υπάλληλος
treatment n μεταχείριση
occupational adj που ανήκει ή αναφέρεται
στην απασχόληση
tend to v τείνω να
subservient adj δουλικός
imply v υποδηλώνω, υπαινίσσομαι
privilege n προνόμιο
favourable adj ευνοϊκός

absence n απουσία
be laid off adj απολυμένος
conflict v “σύγκρουση”
signal n σήμα, σινιάλο
goal n στόχος
recognise v αναγνωρίζω
life expectancy n προσδοκία ζωής
steadily adv σταθερά
minimally adv ελάχιστα
restrict v περιορίζω
fate n μοίρα
resilient adj που χαρακτηρίζεται από ικανό-
τητα αναπήδησης ή ανάκτησης του αρχικού
σχήματος, “ελαστικός”, “εύκαμπτος”
assertive adj σθεναρός, δυναμικός
contribute to v συνεισφέρω σε
nun n καλόγρια, μοναχή
spanning n με διάρκεια ζωής
score v επιτυγχάνω
be likely to  phr έχω πιθανότητα να
cite v παραθέτω
maxim n απόφθεγμα, γνωμικό
identify v αναγνωρίζω
concentrate on v συγκεντρώνομαι σε
aspect n όψη
a no-no phr ο νοών νοήτω
worry v ανησυχώ
habit n συνήθεια, έξη
stem from v πηγάζω, απορρέω
dwell v “κολλάω”, “στέκομαι”
on a day-to-day basis  phr σε καθημερινή
βάση
undermine v υπονομεύω, υποσκάπτω
come to pass v διαδραματίζομαι
engage in v εμπλέκομαι
sustain v  διατηρώ
interaction n αλληλεπίδραση
get sacked v απολύομαι
spouse n σύζυγος
objective n στόχος
ancestor n πρόγονος
cease v παύω, σταματώ
barrier n φραγμός 
rank v κατατάσσομαι ιεραρχικά

Reading Passage 2 - Pages 76-77
drudge n “βραχνάς”, σκλαβωτική δουλειά
artificially adv τεχνητά
derive v προέρχομαι
brainchild n “πνευματικό παιδί”, ιδέα δημι-
ουργημένη από το μυαλό κάποιου
primarily adv πρωτίστως
keep in contact  phr διατηρώ επαφή με κά-
ποιον
correspondence  n επικοινωνία μέσω αλλη-
λογραφίας
periodicals n ακαδημαικά περιοδικά
congress n συμβούλιο
staggerIng adj που προκαλεί έκπληξη
curriculum n το σύνολο των διδασκόμενων
μαθημάτων
whilst  conj ενώ
predominαntly adv κυρίως
semantics n σημασιολογία
predisposed adj προδιατεθειμένος
tuck v τοποθετώ σε ασφαλές σημείο
vowel n φωνήεν
consonant n σύμφωνο
conjugate v κλίνω-ομαι (για ρήματα)
prefix n πρόθημα
suffix  ν παραγωγική κατάληξη
easy-to-spot  phr καλόβολος
presumably adv όπως (εύλογα) αναμένεται
subsequent  adj επακόλουθος
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soften the blow  phr διευκολύνω
harsh adj τραχύς
flow n ροή
indigenous adj εγχώριος, γηγενής
rebut v αντικρούω
neutral adj ουδέτερος
ethos n ηθικές αξίες
potential n αυτός που έχει δυνατότητες να
επιτύχει μελλοντικά
empower v εξουσιοδοτώ
exceed v υπερβαίνω
attainable adj εφικτός, κατορθωτός
linguistically adv γλωσσικά, γλωσσολογικά
fluently  adv με ευχέρεια λόγου
freed up  phr.v. κάνω μια οικονομία ή αγορά
να λειτουργεί με λιγότερους 
περιορισμούς κι ελέγχους
costly adj δαπανηρός
parliamentary   κοινοβούλιο
stricken adj “χτυπημένος”, βασανισμένος

Reading Passage 3 - Pages 80-81
havoc n θραύση, όλεθρος
wreak v ξεσπώ
desertification n ερήμωση
arid adj ξερός
sub-humid adj σχεδόν με υγρασία
degradation n υποβάθμιση
intensify v εντείνω
depletion n εξάντληση
vegetation n βλάστηση
soils n έδαφος, χώμα
prone to adj επιρρεπής σε
merge v ενώνω-ομαι, συγχωνεύω-ομαι
erratic adj ακανόνιστος, αναπάντεχος
regional adj περιφερειακός
erosion n διάβρωση
deforestation n αποψίλωση (από δάση)
overgrazing adj υπερτροφικός, γρήγορης
ανάπτυξης
over-cultivation n εντατική καλλιέργεια (γης)
irrigation n άρδευση
misconception n παρανόηση, παρεξήγηση
droughts n ανομβρία, ξηρασία
abuse n κακοποίηση
patches  n (pl) μπαλώματα
barren adj άγονος
linear adj γραμμικός
halted adj διακομμένος, σταματημένος
emission n έκλυση, εκπομπή
substantially adv ουσιωδώς
glacier n παγετώνας
severity n αυστηρότητα
erosion n διάβρωση
aquifer n υδροφόρος ορίζοντας
prevalence n επικράτηση, διάδοση
pest n μάστιγα
rangeland n αγροτική γη
yield n σοδειά
deterioration n επιδείνωση
gloomy adj ζοφερός
dengue fever n δάγγειος πυρετός
infrastructure n υποδομή
impact n πρόσκρουση
exacerbate v παροξύνω
scope n πεδίο, φάσμα
irrespective of  ασχέτως με
tolerable adj ανεκτός, υποφερτός
prompt n άμεσος, χωρίς καθυστέρηση
stabilise v σταθεροποιώ

Writing Task 1 - Page 84
graph n διάγραμμα, ιστόγραμμα, γραφική ή
σχηματική παράσταση

summarise  v συνοψίζω, εκθέτω περιληπτικά
feature n ιδιομορφία, “φυσιογνωμία”,
(χαρακτηριστικό ή ιδιαίτερο) γνώρισμα

Practice Test 2
Useful Vocabulary for Test 2
Page 86
disruptive adj causing difficulties or trouble
that interrupt something or prevent it
from continuing  άτακτος, ενοχλητικός
define v to say what the meaning of
something is, especially the meaning of a
word  ορίζω, εξηγώ
upheaval n a sudden or violent change,
especially causing or involving much difficulty,
activity, or trouble  αναστάτωση
bereavement n the situation you are in
when a family member or a close friend
has just died  απώλεια, πένθος
hallucination n an experience involving see-
ing or hearing things that are not present, es-
pecially because of an illness or the effect of
drugs  παραίσθηση
recreational adj taken or done for enjoy-
ment  ψυχαγωγικός, αναψυχής
trigger v cause something to happen
 προκαλώ, πυροδοτώ
compulsion  n a very strong feeling of want-
ing to behave in a certain way that is difficult
to control  παρόρμηση, καταναγκασμός
constitute  v to be part of a whole
 απαρτίζω, αποτελώ
mitigate v to make something less harmful,
less painful, or less severe  μετριάζω, περιο-
ρίζω
neutralise v to make something neutral or
to stop something from having an effect
 αδρανοποιώ, εξουδετερώνω
reassuring adj making you feel less worried
about something  καθησυχαστικός
destiny n fate; what will necessarily happen
to a particular person in the future
 πεπρωμένο, μοίρα
absorption n the process by which a group
of people or a culture becomes part of a
larger one  απορρρόφηση
conquest n the process of taking control of a
country during war  νίκη, κατάκτηση
substantial adj large in amount, value or
importance  σημαντικός, ουσιώδης
stagnant adj a stagnant economy does not
grow or develop  στάσιμος
starvation n a situation in which people die
because they do not have enough food
 λιμοκτονία, πείνα
verification n the process of proving the
truth or validity of something  επιβεβαίωση,
επαλήθευση
seek v to attempt to find something
 ψάχνω, αναζητώ
fraudulent adj intended to trick someone;
dishonest and illegal  ανέντιμος, απατεώνας
duplicate v to make an exact copy of
something  αντιγράφω
elaborate adj detailed in design and plan-
ning  σύνθετος, πολύπλοκος

Listening - Section 1 - Page 88
concession n παράδοση, παραχώρηση

Listening - Section 2 - Page 89
kerb stone n κράσπεδο πεζοδρομίου
solstice n θερινό ηλιοστάσιο
chamber n κάμαρα, υπνοδωμάτιο

Listening - Section 3 - Page 90
remedy n θεραπεία
obesity n παχυσαρκία
abstain (from) v απέχω (από)

Listening - Section 4 - Page 91
aperture n διάφραγμα (άνοιγμα, οπή)
shutter n κλείστρο
predetermined adj προαποφασισμένος

Reading Passage 1 - Pages 92-93
deficit n έλλειμμα
impulsive adj παρορμητικός
disruptive adj διασπαστικός
abnormal adj αφύσικος
upheaval n ανώθηση
bereavement n πένθος
irritation n ερεθισμός
thrive on phr.v. απολαμβάνω
halucination n ψευδαίσθηση
trigger v πυροδοτώ
persistent adj επίμονος, εξακολουθητικός
worthlessness n αναξιότητα
doorknob n πόμολο
disinfectant adj απολυμαντικός
rubbed adj ψεκασμένος, τριμμένος
tormented adj ταλανιζόμενος από προλη-
πτικές ιδέες
ward of phr.v. εμποδίζω, απωθώ
elaborate adj λεπτοδουλεμένος
distress n εξάντληση
welfare adj ευημερής
impose v επιβάλλω
nag at phr.v. με ανησυχεί κάτι
mitigate v αμβλύνω, απαλύνω
neutralise v μετριάζω
irrational adj παράλογος
contamination n μόλυνση
ingrained adj βαθιά ριζωμένος

Reading Passage 2 - Pages 96-97
entity n ξεχωριστή οντότητα
coin the expression  phr εφευρίσκω την έκ-
φραση 
commoner n απλός δημότης
noble n “ευγενής”, αριστοκρατικής καταγωγής
comprise v περιλαμβάνω
respectively adv αντίστοιχα
exploit v εκμεταλλεύομαι
convey v γνωστοποιώ
alignment n ευθυγράμμιση
launch v λανσάρω
dispel v “διασκεδάζω”, διαλύω
connotation n υπαινιγμός
trait n χαρακτηριστικό γνώρισμα
distorted adj διαστρεβλωμένος
growth n ανάπτυξη, μεγάλωμα
differentiate v διαφοροποιώ
shanty town n παραγκούπολη
elite n “ελίτ”, οι προνομιούχοι
absorption n απορρόφηση
domination n κυριαρχία
disrupt v διαταράσσω
gear to v προσαρμόζομαι σε
cultivation n καλλιέργεια (γης)
income n εισόδημα, πρόσοδος
colonial adj αποικιακός
outright adj στιγμιαίος, απερίφραστος
accumulation n συσσώρευση
decolonisation n άρση του αποικιακού
καθεστώτος
worsening adj που επιδεινώνεται, που χει-
ροτερεύει
scarcely adv μόλις και μετά βίας
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assess v “εκτιμώ”, ορίζω το μέγεθος
prospect n προσδοκία
rate n αναλογία, ποσοστό
unprecedented adj πρωτοφανής, πρωτά-
κουστος
substantial adj απτός
stagnant adj στάσιμος

Pages 98-99
impoverished adj εξαθλιωμένος, που έχει
φτωχύνει
rivalry n ανταγωνισμός
prevalent adj κυρίαρχος

Reading Passage 3 - Pages100-101
biometrics n (pl) ο κλάδος της βιολογίας
που ασχολείται με μεθόδους στατιστικής
ανάλυσης του βιολογικού συστήματος
derive from phr.v. προέρχομαι, πηγάζω από
fingerprints n (pl) δακτυλικά αποτυπώματα
irise n ίρις του οφθαλμού
facial adj προσωπικός, του προσώπου
verification n επαλήθευση
palm n παλάμη
rely upon phr.v. εξαρτώμαι, εμπιστεύομαι
seek to phr.v. προσπαθώ
revert to v επιστρέφω σε κάτι παλιότερο
regulation n κανόνας
drafted adj στρατευμένος
constant adj αδιάκοπος, συνεχής
duplicate adj πανομοιότυπος
fraudulent adj απατηλός, δόλιος
justification n δικαιολόγηση
combat v μάχομαι
truancy n σκασιαρχείο, “κοπάνα”
gathered adj συγκεντρωμένος, που έχει μα-
ζευτεί, συγκεντρωθεί
digital adj ψηφιακός
algorithm n αλγόριθμος
retina n αμφιβληστροειδής
waveform n γράφημα που δείχνει το μέγε-
θος ενός ηλεκτρικού σήματος ή κύματος σε
αντίθεση με το χρόνο
wiretap n υποκλοπή
proprietary adj ιδιωτικός
enforcement n επιβολή, εφαρμογή (νόμου)
pick out phr.v. απομονώνω
earlobe n λοβός
in conjuction with  phr σε συνδυασμό με
unsanitary adj ανθυγιεινός
misused adj χρησιμοποιημένος εσφαλμένα
tampered with adj που έχει “ανακατευτεί”
ή παρέμβει
effectiveness n αποτελεσματικότητα

Practice Test 3
Useful Vocabulary for Test 3
Page 106
relapse (into) v to return to (a less active or
worse state)  υποτροπιάζω, ξανακυλάω
rehabilitation n to return someone or
something to a good or healthy condition, or
way of living  αποκατάσταση, επανένταξη
manifestation n a sign of something exist-
ing or happening  ένδειξη, σημάδι
prosperous adj successful, usually by earn-
ing a lot of money  εύπορος, επιτυχημένος
lamentable adj deserving severe criticism;
very bad  λυπηρός, θλιβερός
incarcerate v to put or keep someone in
prison or in a place used as a prison
 φυλακίζω
inmate n a person living in an institution,
such as a prison or hospital  κρατούμενος

dormitory n a large room containing many
beds, for example in a boarding school or in
an institution  κοιτώνας, εστία
adjoining adj near, next to, or touching
 διπλανός, γειτονικός
eliminate v to remove or take away some-
one or something  εξαλείφω, εξοντώνω
concurrently adv happening or existing at
the same time  ταυτόχρονα, συγχρόνως
thereby adv as a result of this action
 κατ’ αυτόν τον τρόπο
hereditary adj (of a characteristic or disease)
determined by genetic factors and therefore
able to be passed on from parents to their
children  κληρονομικός
temporarily adv not lasting or needed for
very long  προσωρινά
mediate v to talk to two separate people or
groups involved in a disagreement to try to
help them to find a solution to their problems
 μεσολαβώ
manifest adj easily noticed or obvious
 έκδηλος, προφανής
dispute n an argument or disagreement,
especially an official one between, for exam-
ple, workers and employers or two countries
 διαφωνία, διαμάχη, αντιπαράθεση
nullify v to cause something to have no
value or effect  αναιρώ, καταργώ, καθιστώ
άκυρο
impair v to spoil something or make it
weaker so that it is less effective  βλάπτω,
επιδεινώνω, χειροτερεύω
attribute n a quality or characteristic that
someone or something has  χαρακτηρι-
στικό, γνώρισμα, ιδιότητα
hierarchical adj of the nature of hierarchy;
arranged in order of rank  ιεραρχικός
prejudice n an unreasonable and unfair dis-
like of a particular group of people or things,
or a clear preference for one group of people
or things over another  προκατάληψη
vilify v to say or to write unpleasant
things about someone or something, in order
to cause other people to have a bad opinion
of them  διασύρω, διαβάλλω, κακολογώ
permanently adv always and forever μόνιμα

Listening - Section 1  - Page 108
troubleshooting n επίλυση προβλημάτων

Listening - Section 4 - Page 111
primate n πρωτεύον θηλαστικό
cognition n νόηση, γνωστική λειτουργία
ramification n συνέπειες, επιπτώσεις

Reading Passage 1 - Pages 112-113
penal adj ποινικός
fuelled by adj “τροφοδοτούμενος”
recidivism n υποτροπή
tackle v “εμποδίζω”, στέκομαι εμπόδιο
rehabiliation n εξυγίανση
manifestation n εκδήλωση, φανέρωμα
lamentable adj αξιοθρήνητος
incarcerated adj φυλακισμένος, κλεισμένος
στη φυλακή
expenditure n έξοδα, δαπάνη
endemic adj ενδημικός
hamper v καθυστερώ
morale n ηθική αρχή, φρόνημα
predecessor n προκάτοχος
illiterate adj αναλφάβητος
innumerate adj οι έχοντες έλλειψη αντίλη-
ψης σε μαθήματα θετικών επιστημών

discernible adj ορατός, ευδιάκριτος
think tank  phr επιτροπή σοφών γύρω από
ένα κλάδο
blueprint n λεπτομερές προσχέδιο
inmate n τρόφιμος
escort v συνοδεύω
reinforced by adj υποστηριζόμενος από
redeployed adj ανασυνταγμένος, αναδιατε-
ταγμένος
reversed adj αντεστραμμένος
virtuous  adj αγαθός, ενάρετος
accountability n υπευθυνότητα
dormitory n κοιτώνας
circulation n κυκλοφορία, διακίνηση
chess-board n σκακιέρα
pavilion n (διακοσμημένη) πτέρυγα κτιρίου
marooned adj αποκλεισμένος
discrete adj διακεκριμένος
lavatory n αποχωρητήριο, τουαλέτα
conducive  adj πρόσφορος
inversion n αναστροφή
lengthways adv κατά μήκος
storage n αποθήκευση
adjoining adj που προσκολλάται
hygiene n υγιεινή
ablution n πλύσιμο, λούσιμο
proscription n απαγόρευση
humane adj ανθρώπινος

Reading Passage 2 - Pages 116-117
eligible adj εκλέξιμος, που πληρεί τις προϋ-
ποθέσεις
abide by phr.v. υπακούω, μένω πιστός
retardation n καθύστερηση
adaptive adj που προσαρμόζεται, προσαρ-
μόσιμος
diversity n ποικιλομορφία
peer n ομότιμος, αυτός που κατέχει τον ίδιο
βαθμό
coexist v συνυπάρχω
gender n φύλο
constraint n εξαναγκασμός
discrimination n  συμπεριφορά με διάκριση
eligibility n εκλεξιμότητα
defect n ατέλεια, ψεγάδι
cervical adj τραχηλικός
vertebrae n σπόνδυλος
hyperextend n επέκταση σε μεγάλο βαθμό
radically adv άρδην, ριζικά
spine n σπονδυλική στήλη
accredited adj επίσημα ανγνωρισμένος
certification n πιστοποίηση, εξακρίβωση
acknowledgement n γνωστοποίηση
terminology n ορολογία
eternal adj αιώνιος
fundamental adj βασικός, θεμελιώδης
constitute v απαρτίζω, συνιστώ, αποτελώ
mildly  adv μειλίχια, ήπια
afflicted adj δοκιμαζόμενος
indistinguishable adj δυσδιάκριτος

Page 119
plight n δεινοπάθεια, δοκιμασία
inherited adj κληρονομημένος
outnumber v υπερτερώ, έχω αριθμητικό
πλεονέκτημα
inconsistent adj άστατος, ευμετάβλητος
ambiguous adj αμφίσημος, διφορούμενος
controversial adj επίμαχος, αμφιλεγόμενος
discriminatory adj αυτός που επιδεικνύει
εσκεμμένα διαφορετική συμπεριφορά

Reading Passage 3 - Page 120-121
forcibly adv βίαια, με εξαναγκασμό
rural adj αγροτικός
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urban adj αστικός
mutual adj αμοιβαίος
mediate adj ενδιάμεσος
grapple with phr.v. παλεύω με (προβλήματα)
documentation n τεκμηρίωση
descend  v κατεβαίνω, κατέρχομαι
impair v φθείρω, προκαλώ την εξασθένηση
overlap v επικάλυψη
originate v δημιουργώ, -ούμαι
assign v επιφορτίζω
vilify v διαβάλλω, κακολογώ
exclude v κρατώ εκτός, αποκλείω
perception n αντίληψη

Pages 123
flee v τρέπομαι σε φυγή
reluctant adj απρόθυμος

Practice Test 4
Useful Vocabulary for Test 4
Page 126
primary adj most important  βασικός,
πρωταρχικός
residue n the part that is left after the main
part has been taken away, or the substance
that is left after a chemical process
 υπόλειμμα, κατακάθι
adverse adj having a negative or harmful
effect on something  δυσμενής, αρνητικός
harness v to control something, usually in
order to use its power  εκμεταλλεύομαι,
αξιοποιώ
utilise v to use something in an effective
way  εφαρμόζω, χρησιμοποιώ
discharge v to send out a substance, espe-
cially waste liquid or gas  βγάζω, απορρίπτω
extract v to remove or take out something
 αφαιρώ, εξάγω
fluctuation n an irregular rising and falling in
number or amount; a variation
 διακύμανση, αυξομείωση
perceive v to see something or someone, or
to notice something that is obvious
 αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω
stem from v to start or develop as the result
of something  πηγάζω, προέρχομαι από
deficiency n a state of not having, or not
having enough, of something that is needed
 έλλειψη, ανεπάρκεια
pigment n a substance that gives something
a particular colour when it is present in it or is
added to it  χρωστική ουσία, μπογιά
anomalous adj deviating from what is standard,
normal, or expected αφύσικος, ανώμαλος
perceptible adj that can be seen, heard, or
noticed  αισθητός, αντιληπτός
unsustainable adj causing damage to the
environment by using more of something
than can be replaced naturally  μη βιώσι-
μος, που δεν μπορεί να συντηρηθεί
precipitation n water that falls from the
clouds, especially as rain or snow  υδατό-
πτωση, υετός
scarcity n a situation in which something is
not easy to find or get  σπανιότητα, ανε-
πάρκεια, έλλειψη
virtually adv almost  σχεδόν
simultaneously adv happening or being
done at exactly the same time  ταυτόχρονα
divert v to use something for a purpose
that is different from its original or main pur-
pose; to cause something to change direction
 εκτρέπω

offset v to balance one influence against
an opposing influence, so that there is no
great difference as a result  αντισταθμίζω,
εξισορροπώ
irrigation n the supply of land with water so
that crops and plants can grow  άρδευση,
πότισμα
hence   that is the reason or explanation for
 συνεπώς, ως εκ τούτου
abruptly adv suddenly and unexpectedly
 απότομα, κοφτά

Listening - Section 1 - Page 128 
postgraduate adj μεταπτυχιακός

Listening - Section 3 - Page 130 
consequence n συνέπεια, επακόλουθο

Reading Passage 1 - Pages 132-133
pollutant n ρυπαντική ουσία
renewable adj ανανεώσιμος
preserve v διατηρώ
delicate adj απαλός
fossil n απολίθωμα
splitting n διαχωρισμός
biomass n βιομάζα
geothermal adj γεωθερμικός
solar adj ηλιακός
conversion n μετατροπή
tidal adj παλιρροιακός
aquatic adj υδρόβιος, του υγρού στοιχείου
pump n αντλία
adverse adj αντίξοος, δυσμενής
shaft n λόγχη
rechargeable adj επαναφορτιζόμενος
manufacturing adj κατασκευαστικός (για
βιομηχανικά υλικά)
harness v εκμεταλλεύομαι  με σκοπό την
παραγωγή ενέργειας, τιθασεύω (μτφ)
extract from phr.v. αντλώ
fluctuation n αυξομείωση, διακύμανση

Reading Passage 2 - Pages 136-137
malfunction n δυσλειτουργία
cone cell n είδος κυττάρου-αποδέκτη, που
ειδικεύεται στην ανίχνευση του χρώματος και
που λειτουργεί καλύτερα στο ανοιχτό φως
rod cell n είδος κυττάρου στον αμφιβλη-
στροειδή που ειδικεύεται στην αντίληψη της
έντασης του φωτός και στην όραση σε σκο-
τεινές συνθήκες
pigment n χρωστική ουσία
macula n κηλίδα
wavelength n μήκος κύματος
hence adv συνεπώς, ως εκ τούτου
spectrum n φάσμα
deficiency n ανεπάρκεια 
dimension n διάσταση
perceptible adj αισθητός, αντιληπτός
hue n απόχρωση, χροιά
hereditary adj κληρονομικός
discriminating adj οξυδερκής, διεισδυτικός
liver n συκώτι
diabetes n διαβήτης (η ασθένεια)
shade n σκιά
tinted adj ελαφρώς χρωματισμένος
mild adj ήπιος, πράος
frustration n διάψευση προσδοκιών, απο-
γοήτευση
ripe adj ώριμος, γινομένος
garish adj φανταχτερός
compensate v αποζημιώνω
instance n χρονική στιγμή, περίπτωση, φορά
discern v διακρίνω, παρατηρώ

Reading Passage 3 - Pages 140-141
shortage n ανεπάρκεια, έλλειψη
emerging adj αναδυόμενος
outrun v ξεπερνώ, αφήνω πίσω
literally adv κυριολεκτικά
slate v ασκώ δριμεία κριτική, επιπλήττω
irrigation n άρδευση, πότισμα
depletion n μείωση, εξάντληση (αποθέματος)
cubic adj κυβικός
deficit n έλλειμμα
consumption n κατανάλωση
unsustainable adj αλόγιστη (υπερ)κατανά-
λωση πόρων ή ενέργειας
precipiation n βάραθρο, γκρεμός
output n (συνολική) παραγωγή
ratio n αναλογία, ποσοστό
occurence n αναπάντεχο συμβάν
urbanisation n αστυφιλία, αστικοποίηση
industrialisation n βιομηχανοποίηση
reliant on adj βασιζόμενος σε, που έχει
τυφλή εμπιστοσύνη
affluence n πλούτος, ευμάρεια
pork n χοιρινό
poultry n πουλερικά
dairy adj γαλακτοκομικός
livestock n εκτρεφόμενα ζώα
staple n βασικό συστατικό, προϊόν
scarcity n σπανιότητα, έλλειψη, ανεπάρκεια
simultaneously adv ταυτοχρόνως
offset v έχει το ξεκίνημά του, αρχίζει από
wheat n σίτος
abruptly adv απότομα
overwhelm v κατακλύζω
destabilise v αποσταθεροποιώ
initiative n πρωτοβουλία
settlement n διακανονισμός, διευθέτηση
subsidy n επιδότηση
shift v μεταπηδώ

Practice Test 5
Useful Vocabulary for Test 5
Page 146
nutrient n any substance that plants or
animals need in order to live and grow
 θρεπιτκή ουσία
deplete v to reduce something in size or
amount, especially supplies of energy, money,
etc.  μειώνω, εξαντλώ, στερεύω
infestation n the situation in which animals
or insects cause a problem by being present
in large numbers  επιδρομή, εισβολή
remedial adj a remedial action is intended
to correct something that is wrong or to im-
prove a bad situation  θεραπευτικός
replicate v to make something again in exactly
the same way  επαναλαμβάνω, αντιγράφω
magnitude n the large size or importance of
something  μέγεθος, σπουδαιότητα
eradicate v to get rid of something com-
pletely or destroy something bad
 εξαφανίζω, εξαλείφω
scattered adj covering a wide area
 σκόρπιος, διάσπαρτος
juvenile adj relating to a young person who
is not yet old enough to be considered an
adult  νεαρός, ανήλικος
strive v to try very hard to do something
or to make something happen, especially for
a long time or against difficulties  μοχθώ,
πασχίζω, κοπιάζω
defendant n a person in a law case who is
accused of having done something illegal 
 κατηγορούμενος
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testimony n (an example of) spoken or writ-
ten statements that something is true, espe-
cially those given in a law court  κατάθεση,
μαρτυρία
insecticide n a chemical substance used to
kill insects  εντομοκτόνο
parole n permission for a prisoner to be
released before their period in prison is fin-
ished with the agreement that they will be-
have well  αποφυλάκιση υπό όρους
probation n a period of time when a crimi-
nal must behave well and not commit any
more crimes in order to avoid being sent to
prison  υπό επιτήρηση
adhere v to stick firmly  προσκολλώμαι
drift v (of a person or their attention) to
stray to another subject αποκλίνω, ξεφεύγω
nuance n a very slight difference in appear-
ance, meaning, expression, or sound
 διαφοροποίηση, μικρή διαφορά
disinclination n a feeling of not wanting to
do something; lack of enthusiasm
 δισταγμός, απροθυμία
jerk v to make a short sudden movement,
or to cause someone or something to do this
 τινάζομαι, πετιέμαι
interval n a period between two events or
times  διάλειμμα, διακοπή, παύση
deprivation n a situation in which you do
not have things or conditions that are usually
considered necessary for a pleasant life
 στέρηση, απώλεια
insanity n the condition of being seriously
mentally ill  τρέλα, παραφροσύνη
alleviate v to make something bad, such as
pain or problems, less severe  ανακουφίζω

Vocabulary development for Test 5
Page 147
principles n αρχές
halt n στάση, ακινητοποίηση
rat n αρουραίος

Listening - Section 1 - Page 149
orientation n προσανατολισμός, καθοδήγηση
vaccination n εμβολιασμός
malaria n ελονοσία
repellent (on) εντομοαπωθητικό
peak adj υψηλής ζήτησης

Listening - Section 4 - Page 151
potential adj πιθανός, ενδεχόμενος
rival adj αντίπαλος

Reading Passage 1 - Pages 152-153
timber n ξυλεία
decompose v αποσυντίθεμαι
humus n χούμος (κομμάτι εδάφους αποτε-
λούμενο από φυτά που βρίσκονται σε απο-
σύνθεση)
nutrient adj θρεπτικός
fungus n μύκητας
deathwatch beetle n είδος σκαθαριού που
προκαλεί δομική ζημιά
oak n δρυς, βελανιδιά
infestation n επιδρομή, εισβολή
sapwood n σομφό ξύλο (νεότερο τμήμα
κορμού)
trickling adj κινούμενος αργά και σταδιακά
bore n γεώτρηση
heartwood n σκούρο, σκληρό ξύλο στο κέ-
ντρο του κορμού του δέντρου, αποτελούμενο
από νεκρά κύτταρα έλαια, συγκολλητικές ου-
σίες και ρητίνη

clog  v εμποδίζω-ομαι
pesticide n παρασιτοκτόνο
eradicate v ξεριζώνω
beam n δοκός
insecticide n εντομοκτόνο
caulk v γεμίζω με καννάβι
remedial adj θεραπευτικός
degradation n υποβιβασμός, υποβάθμιση
hylotrupes bajulus n  είδος σκαθαριού
pellet n σβώλος, βώλος, μπαλάκι
larvae n προνύμφη
powderpost beetle n είδος σκαθαριού
breed n αναπαράγομαι
pest n έντομο που καταστρέφει σοδειές

Reading Passage 2  - Pages 156-157
overview n γενική θεώρηση
jurisprudence n νομομάθεια
underappreciated adj υποτιμημένος
realm n βασίλειο
trump v κερδίζω αναπάντεχα
coercion n εξαναγκασμός, καταναγκασμός
factore into phr.v. λειτουργώ ως παράγοντας
framework n πλαίσιο
juvenile adj νεαρός, νεανίας
empirical adj εμπειρικός
shortsighed adj πρεσβύωπας
cognitive adj γνωστικός
deliquency n πταίσμα
cope with phr.v. τα βγάζω πέρα
relapse n επιδείνωση
rehabiliation n εξυγίανση
probation n παρακολούθηση, επιτήρηση
parole n αποφυλάκιση
subtle adj δυσδιάκριτος, ανεπαίσθητος
regard v θεωρώ
come up with phr.v. προτείνω ή διατυπώνω
(μια ιδέα), (εδώ δημιουργώ στο μυαλό μου)
compliance n συμμόρφωση

Reading Passage 3 - Pages 160-162
determine v προσδιορίζω
neuron n νευρώνας
archive n αρχείο
cardiovascular adj αγγειοκαρδιακός
aging adj γερασμένος
hormones n (pl) ορμόνες
circadian adj κιρκαδικός, των ημερήσιων κύ-
κλων
rodent n τρωκτικό
confine to v περιορίζω σε
insulation n μόνωση
wakefulness n αϋπνία, επαγρύπνιση
torpor n λήθαργος, αποχαύνωση
shift worker n εργαζόμενος με βάρδια
alter v αλλάζω, μεταβάλλω
disruption n αναστάτωση, αναταραχή
bipolar adj διπολικός
medieval adj μεσαιωνικός
Bible in proverbs n Παλαιά Διαθήκη
sluggard n ακαμάτης
nuanced adj υπαινικτικός, δυσδιάκριτος
sloth n νωθρότητα, οκνηρία
labour n δουλειά, εργασία, ασχολία
disinclination n απροθυμία
adhered to adj προσκολλημένος, που παρα-
μένει πιστός
drift v κινούμαι άσκοπα και παθητικά από
μια κατάσταση σε μια άλλη ή από το ένα
μέρος στο άλλο
preced v προηγούμαι
burst n έκρηξη, ξέσπασμα
interspersed with adj διασπαρμένος με
jerk v τινάζω, εκτινάσσω

limb n άκρο του σώματος (χέρι ή πόδι)
regulate v ελέγχω, διέπω
intervals n (pl) μεσοδιαστήματα
cease v παύω, σταματώ
disprove v ανασκευάζω, διαψεύδω
insanity n παραφροσύνη, τρέλα
alleviate v ξαλαφρώνω, απαλύνω
hibernation n χειμερία νάρκη

Writing Task 1 - Page 164
chart n (λεπτομερής) χάρτης: διάγραμμα ή
ιστόγραμμα
Writing Task 2 
combat v μάχομαι, αντιμάχομαι

Practice Test 6
Useful Vocabulary for Test 6
Page 166
derive (from) v to come from something
 προέρχομαι, πηγάζω (από)
incorporate v to add or include something
as a part of something else  ενσωματώνω,
συμπεριλαμβάνω
affiliate v to cause a group to become part
of or form a close relationship with another
usually larger, group, or organisation
 σχετίζομαι, συνδέομαι
potential n someone’s or something’s ability
to develop, achieve, or succeed  δυνατότητα
disguise v to give a new appearance to a
person or thing, especially in order to hide its
true form  μεταμφιάζω, αποκρύπτω
outperform v to do well in a particular job
or activity compared to others of a similar
type  ξεπερνώ, είμαι καλύτερος
counterpart n a person or thing that has the
same purpose as another one in a different
place or organisation  ομόλογος, αντίστοιχος
discipline n a particular area or field of
study, especially a subject of study in third
level education  κλάδος, τομέας
pursue v if you pursue a plan, activity, or
situation, you try to do it or achieve it, usually
over a long period of time  καταδιώκω, ακο-
λουθώ, κυνηγώ
proliferation n a sudden increase in number
or amount  πολλαπλασιασμός, γρήγορη
εξάπλωση
constitute v to form or make something
 συνιστώ
nonetheless   despite what has just been said
or done  παρόλα αυτά
attribute n a quality or characteristic that
someone or something has  χαρακτηρι-
στικό, γνώρισμα, ιδιότητα
accreditation n official approval of an organ-
isation, worker, or course of study
 διαπίστευση, αναγνώριση
hazardous adj dangerous  επικίνδυνος
permeate v to spread through something
and be present in every part of it  διεισδύω,
εισχωρώ
abusive adj using rude and offensive words
 βίαιος, υβριστικός
epidemic n a particular problem that seri-
ously affects many people at the same time 
 επιδημία
census n a count for official purposes, espe-
cially one to count the number of people liv-
ing in a country and to collect information
about them  απογραφή
presumably adj used to say what you think
is the likely situation  πιθανότατα
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propensity n the fact that someone is likely
to behave in a particular way, especially a bad
way  τάση
manipulative adj a manipulative person tries
to control people to their advantage
 χειριστικός
portray v to show or describe someone or
something in a particular way  απεικονίζω,
περιγράφω
constructive adj if advice, criticism, or actions
are constructive, they are useful and intended
to help or improve  εποικοδομητικός

Vocabulary development for Test 6
Page 167
define v ορίζω, εξηγώ
root n ρίζα, πηγή
inherit v κληρονομώ

Listening - Section 1 - Page 168
conference n συνέδριο, σύσκεψη

Listening - Section 2 - Page 169
craft  n τέχνη, χειροτεχνία

Listening - Section 3 - Page 170
equestrian n ιππέας, αναβάτης
horsemanship n εξαιρετική ικανότητα αναβάτη
deadline n προθεσμία

Listening - Section 4 - Page 171
conveniently adj βολικά, πρακτικά
awareness n επίγνωση, αντίληψη
appreciation n εκτίμηση
grant n επίδομα, επιχορήγηση, υποτροφία
abolish v καταργώ
tuition n μάθημα, διδασκαλία
sponsor v χρηματοδοτώ
commitment n δέσμευση, αφοσίωση
bursary n υποτροφία

Reading Passage 1 - Pages 172-175
evolve into v εξελίσσομαι
scribbling n μουντζούρα, κακογραφία
turntable n ηλεκτρόφωνο
stylus n γραφίδα
groove n το συνεχιζόμενο κόψιμο των μου-
σικών κομματιών στην επιφάνεια του δίσκου
καθώς η βελόνα κινείται
visibility n ορατότητα
legitimate adj νόμιμος
triad n τριάδα
coverage n (επι)κάλυψη
wildfire n μπουρλότο (μτφ: κάτι που διαδί-
δεται/εξελίσσεται ραγδαία)
affiliated with adj προσχωρημένος σε,
ενταγμένος σε
racking n βάση, θήκη ή ράφι με στοιχεία
στήριξης ή ανάρτησης
nozzle n στόμιο
deodorant adj αποσμητικός
thick adj παχύς
stream n μεγάλο ρυάκι, ρεύμα, χείμαρρος
municipality n δήμος, δημοτική αρχή
ordinance n θεσμική διάταξη
stockbroker n χρηματιστής
prevalent adj διαδεδομένος
intricate adj περίπλοκος, δαιδαλώδης
cursory adj πρόχειρος, αβασάνιστος
interlocking adj πλεκτός
template n ιχνάριο, πατρόν, “οδηγός”
curb v περιορίζω
secluded adj απόμερος, μοναχικός
canvas n κανβάς

curator n έφορος μουσείου ή πινακοθήκης
lessen v ελαττώνω, μειώνω
transcend v μπαίνω στο χώρο του υπερβατι-
κού

Reading Passage 2 - Page 176-177
innovation n καινοτομία
outperform v ξεπερνώ σε επιτυχία ή αποτε-
λεσματικότητα
counterpart n ομόλογος, αυτός που έχει
αντίστοιχες ιδιότητες
boost v αυξάνω, ενισχύω, τονώνω
enrolment n στρατολόγηση, εγγραφή μελών
proliferation n πολλαπλασιασμός, διάδοση
accrediation n υπόληψη, αποδοχή φοιτητή
σε παν/μιο με βάση τη δουλειά που έχει κάνει
στο σχολέιο κι όχι εξετάσεις
portfolio n ντοσιέ που εμπεριέχει την πα-
ρελθούσα δουλειά κάποιου
undertake v αναλαμβάνω την ευθύνη
hazardous adj επικίνδυνος
proctor n επιτηρητής, επόπτης
bridge the distance gap phr γεφυρώνω το
χάσμα

Reading Passage 3 - Page 180-182
latchkey child n το παιδί που κουβαλά κλει-
διά μαζί του για να επιστρέψει στο σπίτι
επειδή οι γονείς λείπουν στη δουλειά (ο όρος
συνήθως χρησιμοποιείται αποδοκιμαστικά)
ribbon n κορδέλα
tuck a child in bed   phr βάζω το παιδί για
ύπνο, το σκεπάζω
gather in v μαζεύω, συγκεντρώνω
permeat with adj εμποτισμένος με
neglectful adj αμελής
infiltrate v παρεισφρύω
rage n οργή
secretive adj εχέμυθος
instinctively adv ενστικτωδώς, μηχανικά
portray v απεικονίζω, ζωγραφίζω
gradual adj βαθμιαίος, σταδιακός
accustomed to adj εθισμένος σε, συνηθι-
σμένος σε
outgoing adj απερχόμενος
counter v αντιτίθεμαι, αντικρούω
distinct adj ευδιάκριτος, ευκρινής
enriching adj που εμπλουτίζει, που κάνει
καλύτερο σε ποιότητα
attributable adj αποδοτέος
upper-class n ανώτερη τάξη

Practice Test 7
Useful Vocabulary for Test 7
Page 186
lure n the quality or power that something
or someone has that makes them attractive 
 δέλεαρ, δόλωμα
quest n a long search for something that
is difficult to find, or an attempt to achieve
something difficult  αναζήτηση
venture v to risk going somewhere, or doing
something that could be dangerous
 επιχειρώ, τολμώ
culmination n the final result of a process or
a situation  αποκορύφωση, κλιμάκωση
endeavour n an attempt to do something
 προσπάθεια
mind-blowing adj extremely exciting or sur-
prising  εξαιρειτκά εντυπωσιακό
abundance n the situation in which there is
more than enough of something  αφθονία
shrub n a large plant with a rounded shape

formed from many small branches growing
either directly from ground or from a hard
stem  θάμνος
vanish v to disappear or stop being present
or existing, especially in a sudden, surprising
way  εξαφανίζομαι, χάνομαι
withstand v to be strong enough not to be
changed by something; to remain unaffected
 αντέχω, αντιστέκομαι
embed v if something is embedded in a
society or system, etc., it becomes a perma-
nent and noticeable feature of it  ενσωμα-
τώνω, αφομοιώνω
harsh adj unpleasant, unkind, cruel, or more
severe than is necessary  σκληρός, δριμύς
juggling n an attempt to deal with several
conflict situations, requirements, or pressures
at the same time  κόλπα, ζογκλερικά
swift adj happening or moving quickly or
within a short time, especially in a smooth
and easy way  γρήγορος, σβέλτος
relentless adj inflexible and continuing in a
severe or extreme way  ασταμάτητος, ατε-
λείωτος
harbour v to think about or feel something,
usually over a long period  τρέφω
lofty adj of a high moral standard
 ευγενής, υψηλός, μεγαλόπνοος
reunification n an occasion when a country
that was temporarily divided into smaller
countries is joined together as one country
 επανένωση
proclaim v to declare officially or publicly to
be  ανακηρύσσω, ανακοινώνω
steer v to influence the way that something
happens  οδηγώ, κατευθύνω
erode v to slowly reduce or destroy
something  διαβρρώνω, υπονομεύω
backfire v (of a plan) to have the opposite
result from the one you intended
 αποτυγχάνω, γυρίζω μπούμερανγκ
assassination n the murder of someone fa-
mous or important  δολοφονία

Vocabulary development for Test 7
Page 187
resignation n παραίτηση
publicity n δημοσιότητα

Listening  - Section 1 - Page 188
discount n (ποσό που αφορά σε) έκπτωση,
κν. σκόντο
all-inclusive adj αυτό(ς) που περιλαμβάνει
όλα (τα έξοδα κλπ) στην τιμή
accommodation n  στέγαση, κατάλυμα
credit card n πιστωτική κάρτα
expiry date n ημερομηνία εκπνοής, λήξης
(προθεσμίας, περιόδου κτλ.)

Listening - Section 2 - Page 189
notable adj αξιοσημείωτος, αξιόλογος, διά-
σημος, επιφανής, διακεκριμένος
regarded adj θεωρούμενος
rival n αντίπαλος, ανταγωνιστής, διεκδικητής
pole position n από την πρώτη θέση εκκί-
νηση (αγώνα αυτοκινήτων κλπ)
Listening - Section 3 - Page 190
track record n μτφ. προϊστορία, παρελθόν,
βίος και πολιτεία
well-respected  adj αξιοσέβαστος
goodwill n συγκατάθεση, συναίνεση, καλή
θέληση, αγαθή ή φιλάνθρωπη προαίρεση,
καλοσύνη
shareholder n κάτοχος μετοχών, μέτοχος
profit n κέρδος, όφελος
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entity n (αυτοτελής ή διακεκριμένη) οντό-
τητα, νομ. πρόσωπο, φορέας
takeover bid n προσφορά για την εξαγορά
μιάς επιχείρησης
high-risk adj αυτός που είναι υψηλού κινδύ-
νου, επισφαλής, ριψοκίνδυνος
synergy n συνεργία, σύμπραξη, ιδ. οικον. 
η αντίληψη ότι η κοινοπραξία δύο επιχειρή-
σεων είναι επικερδέστερη έναντι της αυτοτε-
λούς δραστηριότητας
assurance n επιβεβαίωση
deal n συμφωνία, δοσοληψία, συναλλαγή,
κν. “δουλειά”
mediator n μεσάζων, μεσολαβητής
audit n οικον. λογιστικός ή οικονομικός
έλεγχος, επαλήθευση ή έλεγχος λογαριασμών
margin n οικον. διαφορά μεταξύ τιμής κό-
στους και τιμής πώλησης, περιθώριο
assets n οικον. άυλα στοιχεία ενεργητικού,
άυλες ακινητοποιήσεις
carry out phr.v. διεξάγω, εκτελώ, πραγματο-
ποιώ, υλοποιώ, φέρω εις πέρας

Listening - Section 4 - Page 191
carbon footprint  n ενεργειακό αποτύπωμα
volume  n όγκος
individual n άνθρωπος, άτομο
day to day adj καθημερινός
adequately adv επαρκώς, ικανοποιητικά,
αρτίως
attic n σοφίτα
grant n παροχή, επιχορήγηση
financial aid  n οικονομική συνδρομή
recoup v ανακτώ, κερδίζω τα χαμένα, κν. ρε-
φάρω, ισοφαρίζω
absorb  v απορροφώ
light bulb n ηλεκτρική λυχνία ή λάμπα
blinds n τυλιχτό υφασμάτινο κτλ. σκίαστρο,
“ρολό” (παραθύρου κτλ.)
composting n διαδικασία μίγματος διάφο-
ρων συστατικών, κομποστοποίηση
waste n άχρηστο κατάλοιπο, απόβλητο, λύμα

Reading Passage 1 - Pages 192-195
frontier n σύνορο, όριο
humankind n ανθρωπότητα, το ανθρώπινο
είδος
outer space n απώτερο διάστημα
innate adj έμφυτος, εγγενής, σύμφυτος
curiosity n περιέργεια, πολυπραγμοσύνη
challenge n πρόκληση (στις ικανότητες κτλ.)
seemingly adv φαινομενικά
lure n θέλγητρο, δέλεαρ, ‘’δόλωμα’’
quest n αναζήτηση
venture v επιχειρώ, αποτολμώ, διακινδυ-
νεύω, κν. ρισκάρω
obsession n ψυχολ. έμμονη ιδέα, ιδεολη-
ψία: μονομανία, ψυχαναγκασμός, ψύχωση
leap n άλμα, πήδημα, πήδος, κν. σάλτο: ρα-
γδαία μεταβολή, “άλμα”
with bated breath id  με κομμένη την ανάσα
culmination n αποκορύφωμα, ‘’έκβαση’’
endeavour v πασχίζω, καταβάλλω (κάθε) φι-
λότιμη προσπάθεια, “κόπτομαι”
push to the limit id ‘’σπρώχνω’’ (μια κατά-
σταση κλπ) στα όριά της
moon landing n προσελήνωση
in the interim phr στο μεσοδιάστημα, στο
ενδιάμεσο, στο μεταξύ
ambitious adj φιλόδοξος
according to adv σύμφωνα με…, κατά
τρόπο που ταιριάζει, ανάλογα…
afoot adv σε εξέλιξη, επίκειται…
manned mission n επανδρωμένη αποστολή

at some point adv κάποια (χρονική) στιγμή…
schedule v σχεδιάζω, προγραμματίζω
crew vehicle n όχημα προσωπικού
exploration n εξερεύνηση
roll out v (πρωτο) παρουσιάζω, (πρωτο) εμ-
φανίζω, αποκαλύπτω (δημοσία), καινοτομώ
εισάγοντας (νέες αντιλήψεις κτλ.) κν. λανσάρω
on time phr ακριβώς στην ώρα, εγκαίρως,
στην ώρα
prospect n προσδοκία: προοπτική, “ορίζο-
ντες”, δυνατότητες
capture v κατακτώ, καταλαμβάνω (πόλη
κτλ.), ‘’αιχμαλωτίζω’’
headlines n επικεφαλίδα (εφημερίδας) κύ-
ριος τίτλος
distant adj (σε χώρο ή χρόνο) μακρινός,
απόμακρος, κν. αλαργινός, ξέμακρος
along with adv μαζί με...  
follow in the footsteps  phr βαδίζω στα
ίχνη/αχνάρια του..
once in a lifetime phr μοναδική, ανεπανάλη-
πτη (για εμπειρία κλπ), αυτό που συμβαίνει
μόνο μια φορά στη ζωή
hefty adj μτφ. υπολογίσιμος, κν. “βαρβάτος”,
ξεγυρισμένος
undoubtedly adv αναμφίβολα
reserve v προκρατώ, κν. “κλείνω”, καπαρώνω
inspired  adj εμπνευσμένος
predict v προλέγω, προβλέπω, προφητεύω
mind-blowing adj αυτός που αποτελεί ασυ-
νήθιστη εμπειρία, σοκαριστικός
food for thought id αντικείμενο ή αφορμή
προβληματισμού
project n οργανωμένο σχέδιο, ανατεθει-
μένο (ατομικό ή συλλογικό) εκπαιδευτικό
θέμα έρευνας, πόνημα, “εργασία”, “μελέτη”
unique adj μοναδικός (στο είδος του) ένας
και μοναδικός: ιδιάζων, αποκλειστικός
privilege n προνομία, προνόμιο

Page 195
launch v εκτοξεύω
at the moment phr για την ώρα, προς το
παρόν

Reading Passage 2 - Pages 196-199
survivor n που επέζησε, διασωθείς
fir n φυτολ. ελάτη, έλατο(ς)
spruce n φυτολ. πικέα, ερυθρελάτη (ή το
ξύλο της)
branch n κλαδί, κλαρί
sink v βουλιάζω, βυθίζω:-ομαι
cloak v επικαλύπτω, περιβάλλω
vanish v εξαφανίζομαι, “χάνομαι”, γίνομαι
αθέατος
chill n κρύο, ψύχρα
tighten v σφίγγω-ομαι, προκαλώ ή υφίστα-
μαι σφίξιμο
grip n άδραγμα, άρπαγμα, γράπωμα
in the throes of winter phr. η αγωνιώδης
μάχη για επιβίωση σε συνθήκες δριμύ χειμώνα
hostile adj εχθρικός
freeze v προκαλώ ή υφίσταμαι πάγωμα, πα-
γοποιώ-ούμαι, παγώνω
solid adj συμπαγής, κν. μασίφ, σε συμπαγή
κατάσταση
reptile n ζωολ. ερπετό
withstand v αντέχω, “βαστώ”, “κρατώ”
exhibit v καθιστώ έκδηλο, “δείχνω”, “επιδει-
κνύω αποδεικνύω, αποκαλύπτω, φανερώνω
remarkable adj αξιοπρόσεκτος, αξιοσημεί-
ωτος: εντυπωσιακός, “ξεχωριστός”
tolerance n ανοχή, ανεκτικότητα, φυσιολ.
εθισμός

inhospitable  adj αφιλόξενος
furry creature   n τριχωτό ζώο, μαλλιαρό
πλάσμα
scurry v τρέχω (με μικρά βήματα)
collared lemming n ζωολ. (το ζώο) λέμμος ο
νορβηγικός
excavate v ανορύσσω, εκσκάπτω, κν. σκάβω
complex adj (πολυ)σύνθετος, πολυμερής,
πολυσχιδής, περίπλοκος
scarce supply   n ανεπαρκή εφόδια
generate  v παράγω: δημιουργώ, γεννώ
biochemical process  n βιοχημική διεργασία
function v λειτουργώ, “δουλεύω“
efficiently adv (για συστήματα, μέσα κτλ.)
αποδοτικά
fuel n καύσιμο, καύσιμη ύλη
conserve v προστατεύω, προφυλάσσω: δια-
τηρώ, (δια)φυλάσσω, φυλάγω
insulating adj αυτός που προστατεύει με επι-
φανειακή μόνωση, μονωμένος, μονωτικός
achieve v επιτυγχάνω, κατορθώνω
preserver n προστάτης, σωτήρας
mammal n ζωολ. θηλαστικό, μαστοφόρο
comprised adj αυτός που αποτελείται
από..., αυτός που συνίσταται από…
dense adj χαρακτηριζόμενος από πυκνό-
τητα των συστατικών του, πυκνός, (για φύλ-
λωμα κτλ.) δασύς, πυκνός, αδιαπέραστος
layer n στιβάδα, “στρώμα”, στρώση, διάστρωση
hair follicle  n κάψα, θύλακος τρίχας
composed adj που απαρτίζεται, που
(συν)αποτελείται
substance n ουσία, “ύλη”, “συστατικό”
constantly adv συνεχώς, αδιαλείπτως,
αδιάκοπα
embedded  adj εμπηγμένος, σφηνωμένος,
εμφυτευμένος
nerve fibre n ανατ. νευρική ίνα
sense v αισθάνομαι, διαισθάνομαι (για μη-
χανήματα κτλ.) ανιχνεύω, εντοπίζω
give the edge id δίνω το προβάδισμα, προσ-
δίδω πλεονέκτημα
harsh adj ‘’τραχύς’’: δριμύς, άγριος
alike adv κατά τον ίδιο ή όμοιο τρόπο,
ομοίως, παρόμοια
perish v βρίσκω βίαιο ή πρόωρο θάνατο:
αφανίζομαι, χάνομαι
trapped adj παγιδευμένος, εγκλωβισμένος
poor conductor n κακός αγωγός (θερμότη-
τας, ηλεκτρισμού κλπ)
limited adj περιορισμένος
study n (ως περιεχόμενο) διερεύνηση, μελέτη
reveal v αποκαλύπτω, καταδεικνύω:
μαρτυρώ, ‘’δείχνω’’
impressively adv αξιοσημείωτα, εντυπω-
σιακά, επιβλητικά
exposed adj εκτεθειμένος
tips n απολήξεις, αιχμές, ‘’άκρες’’
match v ‘’ταιριάζω’’, συνδυάζομαι αρμονικά
represent  v αντιπροσωπεύω
effective  adj αποτελεσματικός
contained adj περιεχόμενος, αυτός που πε-
ριέχεται
packed adj ‘’παραγεμισμένος’’, στοιβαγμένος
arsenal n μτφ. πηγή άντλησης στοιχείων
που διευκολύνουν την άμυνα ή την επίθεση,
‘’οπλοστάσιο’’
elements n (pl) στοιχεία ή δυνάμεις της φύσης
endotherm n οργανισμός που παράγει θερ-
μότητα για να συντηρεί τη θερμοκρασία σώ-
ματος, συνήθως πάνω από αυτήν του
περιβάλλοντος, ομοιόθερμος οργανισμός
defining adj χαρακτηριστικός, καθοριστικός
internally  adv εσωτερικά, ‘’υποδόρια’’
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regulate v ρυθμίζω, εντάσσω ή υπάγω σε
κανόνες, κανονίζω
independent of   adv α νεξαρτήτως, ‘’χώρια’’
από…
thermoregulation  n θερμοδιαφορική ρύθ-
μιση
raise  v αυξάνω, μεταβάλλω αυξητικά
metabolic rate n μεταβολικός ρυθμός, λει-
τουργία μεταβολισμού
reverse n πράγμα ή κατάσταση που χαρα-
κτηρίζεται από αντίθεση, (το) αντίθετο ή αντί-
στροφο
equipped adj εξοπλισμένος
tough conditions  id ‘’σκληρές’’, ‘’ζόρικες’’
συνθήκες
significance n σημασία, σπουδαιότητα
select adj εκλεκτός, επίλεκτος

Reading Passage 3 - Pages 200-203
juggling n μτφ. εξαπάτηση, απάτη, ‘’μαγεί-
ρεμα’’,  νοθεία
swift adj ταχύς, γοργός, “αστραπιαίος”
relentless adj απηνής, αδυσώπητος
parliament n (ως θεσμός) βουλή, κοινοβούλιο
harbour v περιθάλπω, κρυφονοιώθω,
“τρέφω”
lofty adj (για ιδέες, επιδιώξεις κτλ.) υψηλό-
φρων, “ευγενής”: (επιτιμητικά:) αγέρωχος,
αλαζονικός, υπερφίαλος
chief (among) adj προεξάρχων, κορυφαίος,
πρωτεύων
reunification n επανένωση
arguably adv βασίμως, ευλόγως
chancellor n (τίτλος πρωθυπουργού ή
υπουργού εξωτερικών) καγκελάριος
set about v αποδύομαι σε.., καταπιάνομαι
με.., περιαδράχνω τον...
fulfil v εκπληρώνω, πληρώ τις προϋποθέ-
σεις, ανταποκρίνομαι (σε..)
considerable adj σημαντικός: αξιόλογος: κά-
μποσος, αρκετός, ικανός
skill n δεξιοτεχνία, επιδεξιότητα, κν. μαστοριά
factor n παράγοντας, συντελεστής
declare (war)  v κηρύσσω (πόλεμο)
responsible adj υπεύθυνος, έχων την κύρια
ευθύνη
conflict n σύρραξη, “σύγκρουση”
triumph n θρίαμβος, πλήρης επικράτηση,
(περιφανής) νίκη
empire n αυτοκρατορία
proclaim v διακηρύσσω, ανακηρύσσω, ανα-
γορεύω
lifelong adj ισόβιος, δια βίου, για μία ζωή
steer v προσανατολίζω, “κατευθύνω”, χει-
ραγωγώ, οδηγώ
defeat v κατανικώ, “καταβάλλω“, κατατρο-
πώνω
succession n αλληλουχία, αλληλοδιαδοχή,
επαλληλία, “σειρά”:
vacuum (of power) n μτφ. κατάσταση χαρα-
κτηριζόμενη από κενότητα ισχύος, ‘’κενό
εξουσίας’’
mainland adj ηπειρωτικός
determine  v προσδιορίζω, καθορίζω, ορίζω
επακριβώς
demonstrate v εκθέτω, αποδεικνύω, κατα-
δεικνύω
cunning n πανουργία, κατεργαριά
draft v προσχεδιάζω, προκαταρτίζω
constitution n συνταγματικός νόμος, 
Σύνταγμα
maintain  v συντηρώ, διατηρώ
veneer n μτφ. επίφαση, “επίχρισμα”, (επι-
φανειακό) “λούστρο”

oppose v αντιτίθεμαι, εναντιώνομαι (σθε-
ναρά) “αντιστρατεύομαι”
province n επαρχία, (διοικητικό) διαμέρισμα
entice v δελεάζω, παρασύρω με δελεαστική
προσφορά, εκμαυλίζω
bribe n δωροδοκία, εξαγορά συνείδησης
command v διατάζω, προστάζω, έχω υπό
τις διαταγές μου, έχω στις προσταγές μου:
testament n αψευδής μαρτυρία, περίτρανη
απόδειξη
for all intents and purposes  id κατ‘ ουσίαν
deem v θεωρώ, φρονώ, κρίνω, εκτιμώ, πι-
στεύω
threat  n απειλή
proceed v προχωρώ, προοδεύω, προβαίνω
erode v διαβρώνω, αποσαθρώνω: μτφ. κα-
ταφθείρω, φαλκιδεύω
backfire v μτφ. πάω στραβά, καταλήγω σε
φιάσκο, γίνομαι μπούμερανγκ 
u-turn n στροφή 180 μοιρών, αναστροφή
save face id διασώζω το γόητρο ή το κύρος μου
reputation n υπόληψη, φήμη, “όνομα”, πε-
ριωπή, υστεροφημία
bide one’s time id περιμένω την ευκαιρία
assassination  n δολοφονία
arrest v συλλαμβάνω, θέτω (πρόσωπο) υπό
κράτηση
ban v απαγορεύω
suppress v καταστέλλω, καταπνίγω
intervention n παρέμβαση
objective n αντικειμενικός στόχος, επιδίωξη
to sb’s credit id ‘’προς τιμήν του..’’, στοιχείο
που περιποιεί ‘’τιμή’’
relatively adv σχετικά, κατ’ αναλογία, ανα-
λογικά
secure adj που προσφέρει ασφάλεια ή προ-
στασία, ασφαλής, απαραβίαστος
devote  v αφοσιώνομαι, αφιερώνω, -ομαι
foreign policy n εξωτερική πολιτική
isolate  v απομονώνω
involve  v εμπλέκω
severely  adv εξαιρετικά σοβαρά, ‘’επίπονα’’
credentials  n ουσ. προσόντα, κν. φόντα,
‘’διαπιστευτήρια’’
honest broker n ουδέτερος διαμεσολαβη-
τής (σε μια διαμάχη)
resolve v λύω, επιλύω
dispute n έριδα, διένεξη, διαμάχη
subsequent  adj επακόλουθος, μεταγενέστερος
outstanding adj έξοχος, εξαίρετος, “σπου-
δαίος”
reinforce v καθιστώ ισχυρότερο ή ανθεκτι-
κότερο, ενισχύω, ενδυναμώνω
shrewd adj (παν) έξυπνος, τετραπέρατος,
δαιμόνιος: διορατικός
vein n μτφ. διάθεση, τόνος, ύφος, “πνεύμα”
reign n (ως περίοδος ή καθεστώς) βασιλεία,
ηγεμονία
alliance  n συμμαχία
wily  adj πανούργος, πονηρός, κατεργάρης
broadly adv ευκρινώς, σαφώς, γενικώς, σε
γενικές γραμμές
legacy  n κληρονομιά
ultimate (say)  n (ο) τελευταίος λόγος,
(η) τελευταία λέξη
yield v ενδίδω ή “λυγίζω” σε.., υποκύπτω,
παραδίδομαι
depend on v βασίζομαι, εμπιστεύομαι,
“στηρίζομαι”
welfare n ευημερία, ευπραγία, “προκοπή”
downfall n πτώση, ξεπεσμός, ‘’κατάρρευση’’ 
divide v διαιρώ-ούμαι, επιφέρω ή υφίστα-
μαι διαίρεση, χωρίζω-ομαι:
influence n επίδραση, επενέργεια, επιρροή

wage (war) v διεξάγω, ‘’κάνω’’ (πόλεμο)
befriend v παραστέκω, συμπαραστέκομαι,
προσεταιρίζομαι, συγχρωτίζομαι, κάνω
παρέα, συναναστρέφομαι
virtual adj ουσιαστικός, που είναι κατ’ ου-
σίαν, που είναι στην πραγματικότητα, πραγ-
ματικός, “υποκρυπτόμενος”:

Writing Task 1 - Page 204
index n μέγεθος που προσδιορίζει το συ-
γκριτικό επίπεδο, δείκτης
relevant adj συναφής, σχετιζόμενος, σχετικός,
αποχρώσας ή πρακτικής αξίας, “ουσιώδης’’

Writing Task 2
flashy adj φανταχτερός, κραυγαλέος, χτυπητός
divorce rate n δείκτης συχνότητας διαζυγίων
family bonds n οικογενειακοί δεσμοί

Speaking - Page 205
role model phr υπόδειγμα (προς μίμηση)
πρότυπο, ‘’είδωλο’’, ‘’μέντορας’’
look up to phr.v. σέβομαι τον… , 
υπολήπτομαι τον...
play out v αναλίσκω ή χρησιμοποιώ μέχρις
εξαντλήσεως, (για αντικείμενο έρευνας, συ-
ζήτησης κτλ.) διεξέρχομαι ή καλύπτω όλες τις
πλευρές, “εξαντλώ”
in the public eye id στο επίκεντρο της δημο-
σιότητας 

Practice Test 8
Useful Vocabulary for Test 8
Page 206
precedent n a situation that has already
happened and can be used as a reason why a
similar situation should be repeated
 προηγούμενο   
detrimental adj causing harm or damage
 επιβλαβής, επιζήμιος
replenish v to fill something up again
 ανεφοδάζω, ξαναγεμίζω
perpetuate v to cause something to con-
tinue  διαιωνίζω
overwhelming adj very great or very large
 συντριππτικός, σαρωτικός
deceptive adj making you believe something
that is not true  δόλιος, παραπλανητικός
diligently   adv in a way that shows care and
hard work in one’s work or duties  εργατικά,
επιμελώς
extortionately adv extremely expensive
 υπερβολικά ακριβά
endure v to suffer something difficult,
unpleasant, or painful  υπομένω, αντέχω
indignity n something that causes a loss of
respect for someone or for yourself
 προσβολή
relinquish v to unwillingly stop holding or
keeping something  εγκαταλείπω
pastor n a religious leader in certain
Protestant Churches  πάστορας
renown n the state of being famous
 υπόληψη, φήμη, κύρος
mobilise v to organise or prepare something,
such as a group of people, for a purpose
 κινητοποιώ
boycott n the action of refusing to buy a
product, do business with a company, or to
take part in an activity as a way of expressing
very strong disapproval  μποϊκοτάζ, εμπορι-
κός αποκλεισμός
segregate v to keep one group of people
apart from another and treat them differ-

Succeed in IELTS - 8 (+3) Practice Tests Page 8 ENGLISH GREEK GLOSSARY



ently, especially because of race or sex
 διαχωρίζω, απομονώνω
superficial adj (of a person) never thinking
about things that are serious or important
 επιφανειακός
overly adv excessively; more than necessary
or reasonable  υπερβολικά, άκρως, εξαιρε-
τικά
discrimination n treating a person or partic-
ular group of people differently, especially in
a worse way from the way in which you treat
other people, because of their skin, colour,
gender, sexuality, etc.  διάκριση, μερολη-
ψία, προκατάληψη
advocate v to publicly support or suggest an
idea or way of doing something  υποστηρίζω
patent adj very obvious  ολοφάνερος
steadfastly adv strongly and without stop-
ping  σταθερά, ακλόνητα
autopsy n the examination of a dead body
in order to discover the cause of death
 αυτoψία

Vocabulary development for Test 8
Page 207
contribution n συνεισφορά
division n διαίρεση, χωρισμός, διάκριση

Listening - Section 1 - Page 208
mention v αναφέρω σύντομα ή ακροθιγώς,
θίγω, μνημονεύω, κάνω λόγο 

Listening - Section 2 - Page 209
grand slam singles n διαδοχικά τουρνουά ενός
διαγωνισμού (όπως το τέννις, το γκόλφ κλπ) στο
αγώνισμα του απλού (ανδρών ή γυναικών)

Listening - Section 3 - Page 210
lecture n διάλεξη (διδασκόμενο) μάθημα,
“παράδοση”
administration n διοίκηση, διεύθυνση, δια-
κυβέρνηση (ως σύστημα και ως όργανο), δια-
χείριση
headed paper n προτυπωμένη σελίδα χαρ-
τιού (με διακριτικά επισήμανσης ταυτότητας,
στοιχεία επικοινωνίας μίας εταιρείας, ενός
συλλόγου κλπ.)
caterer n προμηθευτής, τροφοδότης, επισι-
τιστής, ιδιοκτήτης ή διευθυντής ξενοδοχείου,
εστιατόριου κτλ.
arrangement n διευθέτηση, (διαρ)ρύθμιση,
τακτοποίηση 

Listening - Section 4 - Page 211
calculate v υπολογίζω, λογαριάζω
body mass index n δείκτης μάζας (ανθρώπι-
νου) σώματος
starchy adj αμυλώδης ή αμυλούχος
portion n μερίδα (φαγητού)
heart disease n καρδιακή πάθηση
domestic n οικιακός
moderate-intensity adj μετρίας έντασης

Reading Passage 1 - Pages 212-215
alter v επιφέρω ή υφίσταμαι μεταβολή,
μεταβάλλω ,αλλάζω, τροποποιώ -ούμαι
result n αποτέλεσμα, μτφ. επίπτωση, συνέ-
πεια
nowadays adv “σήμερα”, τη σημερινή
εποχή, στις μέρες μας 
climate change n κλιματική αλλαγή
referring to adv όσον αφορά σε…, αναφο-
ρικά με…, σχετικά με…
identify v αναγνωρίζω, εξακριβώνω ή προσ-
διορίζω ταυτότητα

behaviour n συμπεριφορά
due to adv αποδιδόμενος, οφειλόμενος,
εξαιτίας
greenhouse effect n ‘’φαινόμενο του
θερμοκηπίου’’
relate to v (συ)σχετίζω/-ομαι
occurring adj αυτός που (επι)συμβαίνει,
διαδραματιζόμενος, συντελούμενος
intensify v εντείνω/-ομαι, επιτείνω/-ομαι
human activity n ανθρώπινη δραστηριότητα
emission of gases n εκπομπή αερίων
release v απελευθερώνω, αποδεσμεύω:
εκλύω, εκπέμπω, αναδίδω
pose v “δημιουργώ”, “θέτω”
researcher n ερευνητής
worsen v προκαλώ ή υφίσταμαι χειροτέ-
ρευση ή επιδείνωση, χειροτερεύω, επιδει-
νώνω/-ομαι
compare v προβαίνω ή υπόκειμαι σε σύ-
γκριση, συγκρίνω-ομαι, παρομοιάζω, παραλ-
ληλίζω, αντιπαραβάλλομαι
regarding prep αναφορικά, σχετικά, 
καθ’ όσον αφορά
prior to id πρίν από.., προ τού
contribute v εισφέρω, συνεισφέρω, προ-
σφέρω από κοινού: συντελώ, συμβάλλω
(στην επίτευξη σκοπού κτλ.)
increase n αύξηση
unavoidable adj αναπόφευκτος, αναπόδρα-
στος, μοιραίος
compile v συλλέγω, συγκεντρώνω και ταξι-
νομώ στοιχεία, καταρτίζω
evidence n (αποχρώσα ή πειστική) ένδειξη,
(αποδεικτικό) “στοιχείο”: απόδειξη, τεκμή-
ριο, πειστήριο
advanced adj προχωρημένος: προηγμένος,
εξελιγμένος
stage n περίοδος δραστηριότητας ή εξελί-
ξεων, φάση, “στάδιο”
knock-on effect phr αλυσιδωτή αντίδραση,
φαινόμενο ‘’ντόμινο’’
potential adj πιθανός, ενδεχόμενος
precipitation n μετεωρ. ατμοσφαιρική κα-
τακρήμνιση, δείκτης βροχοπτώσεων
sea level n (η) στάθμη της θάλασσας
flooding n πλημμύρα
protect v προστατεύω
affect v επιδρώ, επηρεάζω, θίγω, άπτομαι:
agricultural adj αγροτικός
wildlife n άγρια ζωή, άγρια πανίδα (και χλω-
ρίδα)
cope v τα καταφέρνω, τα βολεύω, αντεπε-
ξέρχομαι
controversial adj επίμαχος, αμφιλεγόμενος
positive/ negative adj θετικός/ αρνητικός
institution n οργάνωση, οργανισμός, θεσμός
priority n προτεραιότητα
take action id ξεκινώ νομική διαδικασία
environmental  adj περιβαλλοντικός
well-known adj διάσημος, πασίγνωστος
campaign n σειρά συντονισμένων δραστη-
ριοτήτων δημοσίων σχέσεων, “εκστρατεία”,
κν. καμπάνια
promote v επιδιώκω την πρόοδο/προώ-
θηση, “προωθώ”, “προάγω”
lobby v ασκώ (παρασκηνιακή) πολιτική
πίεση
bear witness to id παρίσταμαι μάρτυς σε..
impact n αντίκτυπος, επίπτωση
destruction  n καταστροφή
detrimental adj επιβλαβής, επιζήμιος, φθο-
ροποιός
renewable adj ανανεώσιμος
consume v καταναλώνω

resource n (φυσικός) πόρος, πρόσοδος,
πλουτοπαραγωγική πηγή
tide n παλίρροια
geothermal heat n γεωθερμική ενέργεια
replenish  v αναπληρώνω, ξαναγεμίζω, ανα-
νεώνω
in terms of phr αναφορικά με.., από την
άποψη του.., σε αντιστοιχία προς...
fossil fuel n ορυκτό καύσιμο
in addition adv εκτός τού.., ξέχωρα από...
reduce v ελαττώνω, μειώνω, περιορίζω,
περικόπτω, περιστέλλω
remove v αποσύρω, αφαιρώ, αποκομίζω,
απομακρύνω
complete v αποπερατώνω, ολοκληρώνω,
τελειώνω
state v διατυπώνω, “αναπτύσσω”, “εκθέτω”,
δηλώνω, ανακοινώνω
over-heating   n υπερθέρμανση
side-effect n παρενέργεια
inevitable adj αναπόφευκτος, αναπόδρα-
στος, μοιραίος

Reading Passage 2 - Pages 216-218
private school n ιδιωτικό σχολείο
independent adj ανεξάρτητος
sector n τομέας
preparatory school n δημοτικό σχολείο
boarding school n οικοτροφείο
predominantly adv κυρίως
by contrast σε αντίθεση, αντιθέτως
dozen adj δώδεκα, δωδεκαριά
distinctive adj ιδιαίτερος, χαρακτηριστικός,
ξεχωριστός
proportion n ποσοστό
institution n ίδρυμα
charitable adj φιλανθρωπικός
whilst conj ενώ, μολονότι, αν και, παρ'όλο που
relieve v ανακουφίζω
maintain v διατηρώ, συντηρώ
legislation n νομοθεσία
discrimination n διάκριση, 
principal adj βασικός, κύριος, πρωταρχικός 
financial adj οικονομικός
administer v χορηγώ
prospective adj υποψήφιος 
undergo v υποβάλλομαι σε
educational system n εκπαιδευτικό σύστημα
disaster  n καταστροφή
evident adj προφανής, ολοφάνερος, έκδη-
λος, εμφανής, αυταπόδεικτος, αυτονόητος
perpetuate  v διαιωνίζω
social division n κοινωνική διαστρωμάτωση,
κοινωνικές διακρίσεις
state school n δημόσιο σχολείο
middle class n μεσαία τάξη
further adj επιπρόσθετος
deceptive adj απατηλός, δόλιος, παραπλα-
νητικός
attitude n στάση, συμπεριφορά, αντιμετώ-
πιση, διάθεση
apply myself v (αυτο)συγκεντρώνομαι
diligently adv επιμελώς, φιλόπονα
extortionately adv (για ποσά) υπερβολικά,
εξωφρενικά, ληστρικά
attend v παρακολουθώ
comfortably off phr σε ικανοποιητική οικο-
νομική κατάσταση, ευκατάστατος
sacrifice  v θυσιάζω
schooling n εκπαίδευση , μαθητεία, φοίτηση
baffle v περιάγω σε απορία ή αμηχανία, κν.
“στριμώχνω“
doesn’t cost a penny id άνευ αξίας, 
‘’της δεκάρας’’
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reasoning n τρόπος συλλογισμού, συλλογι-
σμός, συλλογιστική
chance n πιθανότητα, ‘’τύχη’’
average adj μέσος, αυτός που ανταποκρίνε-
ται στο μέσο όρο
given the choice  phr. δοθείσης της ευκαιρίας
shell it out id τά ακουμπάω/σκάω, 
πληρώνω ακριβά
too posh for its own good   id εξαιρετικά
πολυτελής, τρυφηλός
fork out the cash id πληρώνω (απρόθυμα),
τα σκάω, “ξηλώνομαι”
prejudice n προκατάληψη, μεροληπτικό-
τητα, εμπάθεια, μονομέρεια
mix with v συναναστρέφομαι (με..)
pick up v αποκτώ, “αρπάζω”, ‘’κολλώ”,
“παίρνω” 
undesirable adj ανεπιθύμητος, μη ελκυστικός
accent n προφορά
boast about v καυχιέμαι, κομπάζω, καμαρώνω
pocket  v ενθυλακώνω, βάζω στην τσέπη,
‘’τσεπώνω’’
laboratory n εργαστήριο
practice room n χώρος εκγύμνασης, γυμνα-
στήριο, προπονητήριο
investment  n επένδυση
facility n κτιριακή ευκολία, μονάδα, συγκρό-
τημα, “κατάστημα”
on books id από τα στατιστικά στοιχεία…,
από τα μητρώα/ αρχεία
ratio n αναλογία
quantify v ποσοτικοποιώ, προσδιορίζω 
ποσότητα, συνεκτιμώ (αναλυτικά)
appearance n εμφάνιση
well-kept adj καλοδιατηρημένος, καλοσυ-
ντηρημένος
country house n επαρχιακό αρχοντικό, έπαυλη
extensive adj εκτεταμένος
in comparison adv συγκριτικά, σε αντιπαρα-
βολή, σε σύγκριση
tend to v κατατείνω, ρέπω, τείνω, εμφανίζω
(την) τάση
lavatory n τουαλέτα, αποχωρητήριο
tile v επιστρώνω με κεραμίδια ή πλακάκια
(τοίχου κτλ.)
architectural design n αρχιτεκτονικός σχε-
διασμός
industrial shed  n βιομηχανικό ‘’υπόστεγο’’
superficial adj επιφανειακός, “ρηχός”
well-brought up adj καλοαναθρεμμένος, ευ-
υπόληπτος
cultivated adj καλλιεργημένος, εκλεπτυσμένος

Reading Passage 3  - Pages 220 - 222
reverend n (ως τίτλος:) αιδεσιμότατος
grow up v “μεγαλώνω”, ενηλικιώνομαι, φτάνω
σε στάδιο πλήρους ωριμότητας ή ανάπτυξης
skip v παραλείπω, αγνοώ, αντιπαρέρχομαι,
“πηδώ”
grade n σχολική τάξη, έτος φοίτησης
formally adv τυπικά: επίσημα, επισήμως
graduate v αποφοιτώ, “βγάζω”
separate adj ξεχωριστός, ξέχωρος, χωριστός
section n ένα από τα μέρη στα οποία διαι-
ρείται ή τέμνεται κάτι, τμήμα
bachelor of arts n πτυχίο πρώτης βαθμίδας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανθρωπιστι-
κών σπουδών
doctoral studies n διδακτορικές σπουδές
pastor n (ιερέας των Διισταμένων) ποιμήν,
πάστορας
renown n διάκριση, φήμη, “όνομα”
mobilise v κινητοποιώ: επιστρατεύω
boycott v αρνούμαι τη συμμετοχή ή τη δια-

τήρηση κοινωνικών ή εμπορικών σχέσεων με
κάποιο παράγοντα, μποϊκοτάρω
give up phr.v. εγκαταλείπω, παραιτούμαι
segregated adj διαχωρισμένος, απομονωμέ-
νος (λόγω φύλου, φυλής, κοινωνικής τάξης κλπ)
supreme court n Ανώτατο Δικαστήριο
leadership  n ηγεσία, καθοδήγηση
co-ordinate v συντονίζω
protest n (δήλωση ή πράξη με την οποία
εκφράζεται) διαμαρτυρία
discrimination n μεροληψία, άνιση μεταχεί-
ριση ή αντιμετώπιση, διάκριση
advocate v συνηγορώ (υπέρ..), “υποστη-
ρίζω”, “συνιστώ”, τάσσομαι (υπέρ..)
non-violent adj ειρηνικός, μη βίαιος
rule n εξουσία, διακυβέρνηση, ηγεμονία, 
κυριαρχία, κν. κουμάντο
resist v αντιστέκομαι, προβάλλω αντίσταση,
εναντιώνομαι, αντιτίθεμαι
dub v επονομάζω, “αποκαλώ”
civil rights n πολιτικά δικαιώματα
jail  v φυλακίζω, εγκλείω σε σωφρονιστικό
ίδρυμα
participate v συμμετέχω, παίρνω μέρος
enormous adj (για πλήθος) τεράστιος (για
διαστάσεις) θεόρατος
march  n διαδήλωση
deliver (a speech) v (απο)φθέγγομαι, διατυ-
πώνω δημοσίως, εκφωνώ (λόγο)
promise n υπόσχεση, επαγγελία, κν. τάξιμο
award with phr.v. απονέμω (βραβείο, με-
τάλλιο κλπ)
register v καταχωρώ-ούμαι, καταγράφω ή κα-
ταγράφομαι, εγγράφω σε μητρώο, “δηλώνω”
outlaw v (για πρόσωπα) επικηρύσσω, προ-
γράφω, (για ενέργειες ή παράγοντες) θέτω ή
κηρύσσω εκτός νόμου
bar from v εμποδίζω, παρακωλύω, απο-
κλείω (συμμετοχή κτλ.), αποβάλλω, εκδιώκω,
εξοβελίζω
radicalise v ριζοσπαστικοποιώ, εκφράζω
ανατρεπτικές ιδέες
share with phr.v. μοιράζω/-ομαι, συμμερίζω
/-ομαι
poverty n φτώχεια
sanitary adj υγειονομικός
employee n υπάλληλος, μέλος προσωπι-
κού, εργοδοτούμενος
strike n απεργία
wage n τακτικός (συν. εβδομαδιαίος)
μισθός, (τακτικές) απολαβές, αποδοχές
treatment n μεταχείριση, συμπεριφορά,
φέρσιμο
incident n επεισόδιο, περιστατικό
repairman n μάστορας
steadfastly adv σταθερά, ακλόνητα
wiretape v παγιδεύω/βάζω κοριό σε τηλε-
φωνική γραμμή 
march n πορεία
garbage worker n συλλέκτης απορριμμά-
των, σκουπιδιάρης
book v (για θέσεις, εισιτήρια κτλ.) προ-
βαίνω σε (προ)κράτηση, κρατώ, κλείνω,
αγκαζάρω, καπαρώνω
shoot v βάλλω με πυροβόλο όπλο, πυρο-
βολώ, “ρίχνω”
rush to v κινώ ή στέλνω επειγόντως ή
εσπευσμένα
chest n ανατ. στήθος, στέρνο, θώρακας
perform v διεξάγω, τελώ, πραγματοποιώ,
(δι) ενεργώ
manual heart massage n χειρωνακτική προ-
σπάθεια καρδιακής ανάνηψης, καρδιακή
αναζωογόνηση

pronounce (dead)  v αποφαίνομαι, γνωμα-
τεύω (ότι κάποιος είναι νεκρός)
autopsy n ιατρ. νεκροψία, αυτοψία
initially adv αρχικά, κατά πρώτον
memorable adj αξιομνημόνευτος: αλησμό-
νητος, αξέχαστος
background n ιστορικό, προϊστορία, παρελθόν
iconic adj εικονικός, των εικόνων ή εικονι-
σμάτων, άγιος
make sb‘s mark id ‘’αφήνω το αποτύπωμά
μου’’, μένω ξακουστός, μένω στη μνήμη

Practice Test 9
Useful Vocabulary for Test 9
Page 226
resurrect v to bring something (that was
forgotten) back into use or existence
 ανασταίνω, ξαναζωντανεύω
embark v to start a course of action
 επιβιβάζομαι, ξεκινώ, φεύγω
linger v to take a long time to leave or
disappear  παραμένω, χρονοτριβώ
respectively adv in the order in which they
were mentioned  αντίστοιχα
feat n something difficult which needs a lot
of skill, strength, etc. to achieve
 κατόρθωμα, άθλος
incite v to encourage someone to do some-
thing unpleasant or violent προκαλώ, υποκινώ
fatality n a death caused by an accident or
by violence, or someone who has died in ei-
ther of these ways  δυστύχημα, θανατη-
φόρο ατύχημα
cumbersome adj awkward because of being
too large or too heavy; a cumbersome system
is not effective  δυσκίνητος, βαρύς, άβολος
prospective adj expected to be the specific
thing in the future  πιθανός, ενδεχόμενος
buoyancy n the ability or tendency of
something to float in water  η ικανότητα να
επιπλέει, πλευστότητα
hindrance n something that delays or pre-
vents progress  εμπόδιο, φραγμός
entangle v to cause to become caught in
something  μπλέκω, μπερδεύω
competent adj able to do something very
well  ικανός, άξιος
concussion n temporary unconsciousness or
damage to the brain caused by a blow on the
head  διάσειση
crucial adj very important or necessary,
especially in the success or failure of some-
thing  κρίσιμος, ζωτικής σημασίας
exhilaration n a feeling of excitement and
happiness  χαρά, ευχαρίστηση
daredevil adj somebody who does danger-
ous things or takes risks  ριψοκίνδυνος
repossess v to take back possession of
something (e.g. property) which has not been
completely paid for  επανακτώ
upfront (of payment) in advance  προκατα-
βολικός
en masse   all together and at the same time
 ομαδικώς
recoup v to get back the money you have
spent through the profits you are going to re-
ceive  ξαναπαίρνω, κάνω απόσβεση
outlay n the money spent on something
 έξοδα, δαπάνες
pristine adj if something is in pristine condition,
it is in its original condition, or very clean and tidy
as if new άθικτος, ανέγγιχτος, παρθένος
no-brainer n something, such as a decision,
that requires no mental effort; it is very easy
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 παιχνιδάκι, ευκολάκι, δεν θέλει και σκέψη
earmark v to intend to use something, such as
funds or resources, for a particular purpose 
προορίζω για συγκεκριμένο σκοπό, δρομολογώ

Vocabulary development for Test 9
Page 227
mortgage n στεγαστικό δάνειο
investment n επένδυση

Listening - Section 1 - Pages 228
shipping agency n εταιρία η οποία ασχολεί-
ται με τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοίο
ή με άλλα μέσα

Listening - Section 2 - Page 229
cover n οικονομική προστασία, ώστε να
μπορείτε να πάρετε τα χρήματα αν συμβεί
κάτι κακό
aquarium n κτήριο το οποίο περιέχει ενυ-
δρεία με διάφορα είδη ψαριών
brewery n ζυθοποιείο

Listening - Section 3 - Page 230
device n ένα αντικείμενο ή μηχάνημα που
έχει εφευρεθεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό
beneficial adj εξυπηρετικός, χρήσιμος, καλός
wrist n ο καρπός του χεριού
in synch n σε συγχρονισμό
breakdown n χωρισμός σε μικρότερα τμήματα

Listening - Section 4 - Page 231
wing it v το να αυτοσχεδιάζεις ομιλία
rehearse v προβάρω, προετοιμάζω
discreet adj διακριτικός
guarantee v εγγυούμαι
delivery n ο τρόπος που χρησιμοποιεί κά-
ποιος όταν μιλάει σε κοινό
overnight adj ξαφνικά και απροσδόκητα

Reading Passage 1 - Pages 232-234
hedonistic  adj ηδονιστικός
rebelliousness  n ανυποταξία
resurrect v ξαναζωντανεύω, επαναφέρω
κάτι που έχει ξεχαστεί
assault n σοβαρή προσπάθεια να κάνει κά-
ποιος κάτι δύσκολο
embark v ξεκινώ μια πορεία δράσης
chapter n κεφάλαιο, μια περίοδος που είναι
μέρος μιας μεγαλύτερης χρονικής περιόδου
στην οποία κάτι συμβαίνει
line-up n μια ομάδα ανθρώπων
lead guitarist n ο βασικός κιθαρίστας ενος
ροκ ή ποπ συγκροτήματος
bring sb into the fold phr το να φέρει κά-
ποιος κάποιον σε μια ομάδα ή κοινότητα
στην οποία τα μέλη έχουν τους ίδιους στό-
χους και αξίες 
nickname n παρατσούκλι, ψευδώνυμο
sow v το να κάνεις κάτι που τελικά θα οδη-
γήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα
release v κυκλοφωρώ ένα προϊόν (μουσικός
δίσκος) στην αγορά
linger v παραμένω
rotation n εναλλαγή ενός συγκεκριμμένου
αριθμού τραγουδιών που εκπέμπονται στο
ράδιο ή στην τηλεόραση
take notice   λαμβάνω υπόψην
en masse adv μαζικά
grass roots n απλοί άνθρωποι που θεωρού-
νται ο κορμός μιας οργάνωσης/ κοινωνίας
airplay n ο χρόνος ο οποίος κάποιος ή κάτι
(πχ κομμάτι μουσικής) είναι στον αέρα ρα-
διοφώνου
live on the edge  ζω με ρίσκο

get the better of sb να νικήσει κάποιος ή
κάτι κάποιον γιατί ο δεύτερος δεν είναι αρ-
κετά ισχυρός για να αντισταθεί
gamble n ενα ρίσκο το οποίο μπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων ή αποτυχία
pay off phr.v. να έχει καλά αποτελέσματα
respectively  adv αντίστοιχα
feat n κατόρθωμα
on the crest of a wave   σε πολύ επιτυχή
στιγμή
charge with  να κατηγορηθεί κάποιος για
ένα αδίκημα
incite v υποκινώ
fatality n θάνατος που προέκυψε απο ατύ-
χημα, είτε από βίαιο επεισόδειο
end on a high να τελειώσει κάτι με επιτυχία
unravel v να καταρεύσει
hiatus n κενό, χάσμα, μια παύση στην
οποία δεν συμβαίνει τίποτα
tout v ψαρεύω πελατεία
gig n συναυλία
plague  v βασανίζω
onstage  adj επί σκηνής
enduring  adj διαρκής
absence n απουσία
headline n πρωτοσέλιδο
collaborative adj συλλογικός
predictable  adj προβλέψιμος

Reading Passage 2 - Pages 236-239
subdivision n υποδιαίρεση
respective adj αντίστοιχων
cumbersome  adj δυσκίνητος
in excess of σε αφθονία, που περισσεύει
polyurethane n πολυουρεθάνη, είδος
πλαστικού
maneuverability n ικανότητα ελιγμών
optimal (or optimum) adj βέλτιστος
adjust v προσαρμόζω
observe v παρακολουθώ
reference n αναφορά
plank n σανίδα 
hull n σκάφος
synonymous  adj συνώνυμος
pop up  phr.v. εμφανίζομαι ξαφνικά
recreational adj ψυχαγωγικός
spiritual adj πνευματικός
dominant adj κυρίαρχος
coastline n ακτογραμμή
tightknit adj κλειστός
subculture n υποκουλτούρα
emerge v προκύπτω, εμφανίζομαι
prospective adj υποψήφιος
inherent adj έμφυτος, εγγενής
drown v πνίγομαι σε νερό
buoyancy n πλευστότητα
hindrance n εμπόδιο
leash  n λουρί 
entangle v μπλέκω
reef n ύφαλος 
competent adj ικανός, άξιος
concussion n εγκεφαλική διάσειση
ray n σαλάχι
jellyfish n μέδουσα
gratifying adj ευχάριστο
fundamentals n βασικές αρχές
all-inclusive adj συμπεριλαμβανόμενα όλα
crucial adj κρίσιμο
exhilaration  n αγαλλίαση
daredevil  adj ριψοκίνδυνος
junkie n αυτός που ασχολείται με κάτι πάρα
πολύ (e.g. a computer junkie)
have a go κάνω μια προσπάθεια
allure n γοητεία, ελκυστικότητα

dangle v κρέμομαι, αιωρούμαι
novice n αρχάριος
buoyant adj πλεύσιμος, επιπλέων
get in the way παρακωλύω, δημιουργώ
προβλήματα
rush n μια ξαφνική ‘ροή’ ή αύξηση από κάτι

Reading Passage 3 - Pages 240-241
sound  adj λογικός
instability  n αστάθεια
real estate n κτηματική περιουσία
landlord n σπιτονοικοκύρης
mogul n ένα σημαντικό ή ισχυρό πρόσωπο
portfolio n μια συλλογή από σχέδια και αρ-
χεία η οποία εκπροσωπεί τη δουλειά κάποιου
bargain  n τιμή ευκαιρία
repossess  v ανακτώ
auction  n δημοπρασία
auction room(s) n αίθουσα δημοπρασιών,
το μέρος όπου γίνονται οι δημοπρασίες
disposal n απαλλαγή (πώληση)
asset (usually assets) n περουσιακό στοιχείο
reserve n το χαμηλότερ ποσό που ένας πω-
λητής θα δεχθεί σε δημοπρασία
bidder n πλειοδότης
whopping adj υπερβολικά μεγάλος
stretch yourself too far financially να ξοδεύ-
εις πιο πολλά χρήματα από ό,τι μπορείς να
αντέξεις
proven adj αποδεδειγμένος
track record   ιστορικό
highlight v επισημάνω
mortgage n δάνειο σπιτιού
administration n διαχείρηση
in reserve σε εφεδρεία
factor in  να λάβω ένα παράγοντα υπόψην
πριν κάνω κάτι
pay over the odds πληρώνω περισσότερο
από ό,τι περίμενα 
get carried away παρασύρομαι 
descend into sth  να γίνω χειρότερα
one-upmanship n τρόπος συμπεριφοράς
που προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι πιο ση-
μαντικός ή καλύτερος από τους άλλους
can ill afford to θα σου δημιουργήσει πρό-
βλημα 
upfront adj (of payment) εκ των προτέρων
recoup v επανακτώ,  κάνω απόσβεση
outlay n δαπάνη, έξοδο
pristine adj άριστη (κατάσταση)
no-brainer n κάτι πολύ εύκολο, (πχ μια από-
φαση) που δεν απαιτεί καμία διανοητική
προσπάθεια
earmark v δεσμεύω κάτι, π.χ. κεφάλαια, για
κάποιο σκοπό
amenity n κάτι που κάνει την ζωή άνετη,
όπως εμπορικό κέντρο, πισίνα, κ.τ.λ.
error of judgement n λάθος απόφαση
deposit n προκαταβολή
take into consideration λαμβάνω υπόψη

Writing Task 2 - Page 242
fallout n ραδιοενεργή σκόνη που εισέρχεται
στην ατμόσφαιρα μετά από πυρηνική έκρηξη
run out phr.v. εξαντλούμαι, ξεμένω
outweigh sth v υπερτερώ

Speaking - Page 243
foodstuff n τρόφιμο
anorexia n νευρική ανορεξία
cure v θεραπεύω
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Practice Test 10
Useful Vocabulary for Test 10
Page 244
reasonably adv in a fair way, and showing
good judgement  αρκετά, λογικά
density n the relationship between the
weight of a substance and its size  πυκνότητα
effectively  adv in a way that is successful and
achieves what you want to  αποτελεσμα-
τικά, αποδοτικά
sufficient adj as much as is necessary;
enough  αρκετός, επαρκής
vaporisation n turning something from a solid
or liquid state into gas  εξάτμιση, εξαέρωση
permit v to allow something  επιτρέπω
indefinitely  adv for a period of time with no
fixed end  επ’ αόριστον
volatile adj likely to change suddenly and
unexpectedly, usually by getting worse
 ασταθής, ρευστός
deploy v to deploy resources means to
make them ready to be used  χρησιμοποιώ,
αξιοποιώ, εκμεταλλεύομαι
benign adj pleasant and kind  άκακος,
αβλαβής, ευγενικός
infrastructure n the basic systems and serv-
ices, such as transport and power supplies,
that a country or organisation uses in order to
work effectively  υποδομές
assure v to tell someone confidently that
something is true, especially so that they do
not worry  διαβεβαιώνω
enhance v to improve the quality or the
strength of something  βελτιώνω
indestructible adj impossible to destroy or
break  άφθαρτος
cue v to give someone a signal to do
something  δίνω δήμα, δίνω σύνθημα
fierce adj showing strong feeling or ener-
getic activity; strong and powerful  άγριος,
σφοδρός, βίαιος
applause n the sound of people clapping
their hands repeatedly to show approval or
enjoyment of something such as a perform-
ance  χειροκρότημα
vast adj extremely big  τεράστιος, αχανής
complimentary adj praising or expressing
admiration for someone  κολακευτικός, 
φιλοφρονητικός
contender n someone who competes with
other people to try to win something
 διαγωνιζόμενος, υποψήφιος
embark on/upon phr.v. to start something
big or important  ξεκινώ, αρχίζω να ασχο-
λούμαι με κάτι
entail v to involve or make something
necessary συνεπάγομαι, προϋποθέτω, απαιτώ
accompanying adj appearing or going with
someone or something else  συνοδευτικός
prompt v to make someone decide to say or do
something παρακινώ, προτρέπω, ενθαρρύνω
stipulate v to state exactly what something
must be or how something must be done
 καθορίζω, προβλέπω
notification n if you are given notification of
something, you are officially informed of it
 ειδοποίηση, γνωστοποίηση

Vocabulary development for Test 10
Page 245
mug v ληστεύω

Listening - Section 1 - Page 246
estimated adj εκτιμώμενος
recipient adj παραλήπτης

Listening - Section 2 - Page 247
restoration n αναπαλαίωση, ανακαίνιση
advocate n υπερασπιστής
incompatible adj ασύμβατος, αταίριαστος
depict v απεικονίζω, αναπαριστάνω
perspective n προοπτική
proficient adj ικανός, επιδέξιος
peer n συνάδελφος, ομότιμος. όμοιος
intellectual adj διανοητικός, πνευματικός
poverty n φτώχεια
scope n έκταση, εμβέλεια
broaden v διευρύνω

Listening - Section 3 - Page 248
enthusiastic adj ενθουσιώδης
tenant n ενοικιαστής, ενοικιάστρια
break clause n νόμος (στο Ηνωμένο Βασί-
λειο) που αφορά τη λήξη συμβολαίου για
ενοικίαση ακινήτων, γης, κλπ. 
vacate v αποχωρώ, αδειάζω
holding adj χρήματα που δίνονται για την
εξασφάλιση μιας κράτησης
deposit n προκαταβολή
reference n συστατική επιστολή, άτομο που
δίνει συστάσεις

Listening - Section 4 - Page 249
crust n κρούστα
accustomed adj είμαι συνηθισμένος σε
rodent n τρωκτικό
accessible adj προσβάσιμος, προσιτός
suet n λίπος, ξύγκι
advantageous adj ευνοϊκός, επωφελής
nourishing adj θρεπτικός
cold spell n ψυχρή περίοδος
chop v κόβω, τεμαχίζω
dull adj ανιαρός, πληκτικός
blend in phr.v. ταιριάζω με κάτι 
surroundings n (pl) περιβάλλον, γύρω, τριγύρω
nest v φωλιάζω
proximity n απόσταση, εγγύτητα

Reading Passage 1 - Pages 250-253
propellant n προωθητικό καύσιμο
reasonably  adv  λογικά
density n πυκνότητα
desirable adj επιθυμητός, ποθητός
volume n όγκος, ποσότητα
effectively   adv  αποτελεσματικά, αποδοτικά
tank n δεξαμενή
combustion chamber n θάλαμος καύσης
nozzle n ακροφύσιο, στόμιο
generate v παράγω
sufficient adj αρκετός, επαρκής
thrust n ώθηση, ώση
airborne adj στον αέρα
modest adj μικρός, μέτριος 
vaporization n αεριοποίηση
permit v επιτρέπω
content n περιεκτικότητα
dense adj πυκνός, συμπυκνωμένος
reignite v ξανανάβω
guidance n οδηγία 
major adj σημαντικός, τεράστιος
drawback n μειονέκτημα
a recipe for disaster  phr μια κακή ιδέα που
θα φέρει αποτυχία
a bone of contention  phr μήλο της Έριδας
proponent n υποστηρικτής 
shed v αποβάλλω, ρίχνω
margin for error n περιθώριο λάθους
logistical adj επιμελητεία
precision n σκρίβεια
factor in phr.v. συνυπολογίζω
indefinitely  adv επ’αόριστον

volatile adj ασταθής
cache n κρυψώνα
deploy v παρατάσσω, αξιοποιώ
initial adj αρχικός
aspect n πλευρά, όψη
hybrid adj υβριδικός
onsite στις εγκαταστάσεις
benign adj καλός, ευγενικός
hazard n κίνδυνος, ρίσκο
adversely δυσμενώς
prone adj επιρρεπής σε κάτι
renowned adj αναγνωρισμένος, καταξιωμένος

Reading Passage 2 - Pages 254-257
infrastructure n υποδομές
stack up phr.v. συγκρίνω
bulky adj ογκώδης
redundant adj περιττός
assure v διαβεβαιώνω, εγγυώμαι
thus far μέχρι στιγμής
longevity n μακροβιότητα
compromise v συμβιβάζομαι
sleek adj λαμπερός, λείος
enhance v βελτιώνω
trail v είμαι πίσω στο σκορ, χάνω
cue v δίνω σήμα
fierce adj έντονος, δυνατός
applause n χειροκρότημα
kit n σύνεργα, εξοπλισμός, σετ
beggar belief  phr απίστευτο
indestructible adj άτρωτος
credentials n προσόντα
vast adj απέραντος, ατελείωτος
complimentary adj κολακευτικός
diehard adj συντηρητικός, δεν δέχεται να
αλλάξει τις ιδέες/συμπεριφορά του/της
crucial adj κρίσιμος
contender n διαγωνιζόμενος, υποψήφιος
external adj εξωτερικός
standout adj ξεχωριστός, διαπρεπής
appeal v αρέσω, τραβάω
primarily adv κυρίως
asset n προσόν
dominate v επιβάλλομαι 
conserve v εξοικονομώ
amateur n ερασιτέχνης

Reading Passage 3  - Pages 258-261
embark on/upon phr.v. ξεκινώ
nomination n πρόταση
entail v συνεπάγομαι
accompanying adj συνοδευτικός
declaration n δήλωση, ανακοίνωση
intended adj επιθυμητός, προγραμματισμένος
outline v περιγράφω συνοπτικά
prompt v παρακινώ, ενθαρρύνω
overseas στο εξωτερικό
stipulate v ορίζω
notification n ειδοποίηση, γνωστοποίηση
timeframe n χρονικό περιθώριο
transaction n συναλλαγή
reject v απορρίπτω
accurate adj ακριβής
comparatively adj συγκριτικά

Speaking - Pages 263
materialism n υλισμός

Practice Test 11
Useful Vocabulary for Test 11
Page 264
reasonably adv αρκετά, λογικά
coin v to invent a new word or expression
for the first time  επινοώ, εφευρίσκω
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overtly adv without secrecy; openly 
 φανερά, απροκάλυπτα
aloofness n the state of being unfriendly
and uninterested or unwilling to take part in
things  ψυχρότητα
onlooker n someone who watches some-
thing that is happening in a public place but is
not involved in it  περαστικός, παρατηρητής
withdrawn adj shy and very quiet and pre-
ferring to be alone rather than with other
people  συνεσταλμένος
confines n (pl) the outer limits of something
abstract  όρια
intact adj not damaged in any way
 άθικτος, ακέραιος, ανέπαφος
plague v to cause continual trouble, pain or
difficulty to somebody  ταλαιπωρώ, βασανίζω
hallucination n an experience involving see-
ing something that is not present
 παραίσθηση
apathetic adj showing no interest and un-
willing to take action, especially over some-
thing important  απαθής, αδιάφορος,
ασυγκίνητος
prospect n the possibility that something
good might happen in the future  προοπτική
recklessness n the state of not thinking
about the danger or the consequences of
one's actions  απερισκεψία
concede v to admit, usually unwillingly, that
something is true  παραδέχομαι, αναγνω-
ρίζω, ομολογώ
fatality n a death caused by an accident or
by violence, or someone who has died in this
way  δυστύχημα, θανατηφόρο ατύχημα
pull over phr.v. (of a vehicle) to move to the
side of the road and stop  σταματώ στην
άκρη (αυτοκίνητο)
daft adj silly or stupid  χαζός, ανόητος,
βλακώδης
optimally adv in a way that is most likely to
bring success; in the best way  ιδανικά
constantly adv continuously over a period of
time  συνεχώς μόνιμα
plummet v to fall very quickly and suddenly
 πέφτω απότομα, κατακρημνίζομαι
hardship n very difficult or unpleasant
conditions of life, or an example of this
 κακουχίες, ταλαιπωρία, δυσκολία
distraught adj extremely worried or upset
 απεγνωσμένος, απελπισμένος
hasty adj hurried; done with excessive
speed  βεβιασμένος, βιαστικός
yesteryear n a time in the past  παρελθόν
drop out phr.v. when students drop out, they
stop going to classes before they have finished
their course  εγκαταλείπω, παρατάω
exquisite adj very beautiful and delicate 
 υπέροχος, θεσπέσιος, εξαιρετικός

Vocabulary development for Test 11
Page 265
desperate adj απελπισμένος
medication n φαρμακευτική αγωγή
drift v παρασύρομαι, επιλπέω, περιπλανιέμαι

Listening - Section 1 - Page 266
quotation n προσφορά
dimension n (usually in plural) διάσταση
charge v χρεώνω

Listening - Section 2 - Page 267
procedure n διαδικασία 
verification n επιβεβαίωση, επαλήθευση
input v εισάγω, καταχωρώ (σε υπολογιστή)

enable v επιτρέπω, παρέχω τη δυνατότητα
direct debit n πάγια εντολή πληρωμής.
standing order n πάγια εντολή

Listening - Section 3 - Page 268
oratory n αγόρευση
fidget v κινούμαι νευρικά
get something across phr.v. εκφράζω, μετα-
δίδω
execution n εκτέλεση

Listening - Section 4 - Page 269
running cost n κόστος συντήρησης /
λειτουργίας 
visibility n ορατότητα
economical adj οικονομικός
cramped adj γεμάτος, φουλ
spacious adj ευρύχωρος
reliable adj αξιόπιστος

Reading Passage 1 - Pages 270-273
coin v επινοώ, εφευρίσκω
overtly ανοιχτά, φανερά
aloofness n έλειψη εγκαρδιότητας, ψυχρό-
τητα
indifference n αδιαφορία
distinct adj ιδιαίτερος, ξεχωριστός
glance n γρήγορο βλέμμα 
barrier n εμπόδιο
assuredness n σιγουριά
superficially adv επιφανειακά, εκ πρώτης
όψεως
onlooker n απλός παρατηρητής, μάρτυρας
reveal v αποκαλύπτω, φανερώνω
withdrawn adj που έχει κλειστεί στον εαυτό
του
confines n (pl) όρια, πλαίσιο
significance n σημασία
front n (μτφ.) βιτρίνα, ψεύτικη εικόνα
intact adj άθικτος
consequence n συνέπεια, επακόλουθο
intimacy n οικειότητα, στενή σχέση
confront v αντιμετωπίζω
realm n κλάδος, τομέας, χώρος
severity n δριμύτητα, σοβαρότητα
affliction n δοκιμασία, συμφορά
grasp v κατανοώ, καταλαβαίνω
plague v μαστίζω, ταλαιπωρώ
hallucination n παραίσθηση
vulnerable adj ευάλωτος
affection n στοργή, τρυφερότητα
privacy n ιδιωτική ζωή
glean v συλλέγω πληροφορίες σιγά σιγά,
σταχυολογώ
skewed adj στρεβλός, διαστρεβλωμένος
tragically adv τραγικά, δραματικά
yearn v λαχταρώ, ποθώ
reaffirm v επανεπιβεβαιώνω
seek v αναζητάω, ψάχνω
outwardly adv εξωτερικά 
violate v παραβιάζω
apathetic adj απαθής, ασυγκίνητος
alleviate v ανακουφίζω, ελαττώνω
incapacitate v αποδυναμώνω, κάνω ανίκανο
daft adj χαζός, ανόητος

Reading Passage 2 - Pages 274-277
federal adj ομοσπονδιακός
expressway n αυτοκινητόδρομος
feat n επίτευγμα
plaudit n έπαινος
stakes n ποντάρισμα
tow v ρυμουλκώ
trailer n (US) τροχόσπιτο 

salivate v εκκρίνω σάλιο
prospect n προοπτική
nonetheless παρ’όλα αυτά
adhere v κολλάω, κολλώ
in excess of phr περισσότερο από
recklessness n απερισκεψία
concede v παραδέχομαι
junction n διασταύρωση
jeopardy n κίνδυνος
gratify v ικανοποιώ
back (sth) up phr.v. υποστηρίζω, παίρνω το
μέρος κάποιου
fatality n δυστύχημα
sober adj νηφάλιος
strategically adv στρατηγικά
rural adj της υπαίθρου, εξοχικός
enforce v εφαρμόζω, επιβάλλω
patrol v περιπολώ, περιφρουρώ
pull over phr.v. (αυτοκίνητο) σταματώ στην
άκρη, κάνω στην άκρη 
offender n εγκληματίας, παραβάτης
take into consideration phr λαμβάνω υπόψη
optimally adv ιδανικά
constantly adv συνεχώς, μονίμως
clock v να φτάσει μια συγκεκριμμένη ταχύτητα 
thwart v αποτρέπω, αντικρούω
compromise v συμβιβάζομαι
approval n έγκριση
enforceable adj εφαρμόσιμος
account for phr.v. αντιστοιχώ σε κάτι, ανα-
λογώ σε κάτι
overall adj συνολικός
baffling adj περίπλοκος
combat v μάχομαι, αντιμάχομαι
determined adj αποφασισμένος

Reading Passage 3  - Pages 278-281
shoestring n πενιχρά οικονομικά 
craze n τρέλα, μανία
plummet v πέφτω απότομα, κατακρημνίζομαι
endure v υπομένω
hardship n κακουχίες, δυσκολίες
yesteryear n παρελθόν
globe-trotting adj κοσμογυρισμένος, πολυ-
ταξιδεμένος
select adj επιλεγμένος, ιδιαίτερος
tread v περπατάω, βαδίζω
desperately adv απελπισμένα  
maddening adj εξοργιστικός
drop out phr.v. αυτός που διακόπτει την
φοίτηση
disillusioned adj απογοητευμένος 
branch out v επεκτείνομαι
distraught adj απελπισμένος
brimming adj απεγνωσμένος 
dry up v στερεύω
dedicated adj αφοσιωμένος
deliberately adv επίτηδες, σκόπιμα
buddy n φίλος
from the horse’s mouth phr από αξιόπιστη
πηγή
exquisite adj υπέροχος, θεσπέσιος
hospitality n φιλοξενία 
chance upon v πέφτω πάνω σε κάποιον/ κάτι
hasty adj βιαστικός, βεβιασμένος
hoards of πολλά 
weary adj κουρασμένος, εξαντλημένος
encounter n συνάντηση, συναπάντημα

Writing  -  Page 282
conservative n (πολιτ. κόμμα) Συντηρητικός
consideration n σκέψη, παράγοντας
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