
Test I
Page 14
niece ανηψιά
avoid αποφεύγω

Page 15
disaster καταστροφή
amount ποσό

Page 16
destination προορισμός
discount έκπτωση
available διαθέσιμος

Page 17
foreign ξένος
abroad στο εξωτερικό
accommodation διαμονή

Page 18
border όριο, σύνορο
summit κορυφή
divide (δια)χωρίζω
continent ήπειρος
achievement κατόρθωμα
source πηγή
pride περηφάνια
challenge πρόκληση
altitude υψόμετρο
lack έλλειψη
attempt προσπαθώ
guided οδηγούμενος
reasonably λογικά
provided με την προϋπόθεση
afford έχω την οικονομική δυνατότητα
expense δαπάνη
guaranteed εγγυημένος
avalanche χιονοστιβάδα

Page 19
height ύψος
comfortable άνετος
breathe αναπνέω
achieve καταφέρνω
wealthy πλούσιος

Page 20
vegan χορτοφάγος
alternative εναλλακτική λύση
aware ενήμερος
welfare ευημερία, προκοπή
overcrowded συνωστισμένος
ethical ηθικός
leather δερμάτινος
woolen μάλλινος
avoid αποφεύγω

Page 21
saturated κορεσμένος
minerals μεταλλικά στοιχεία
calcium ασβέστιο
zinc ψευδάργυρος
iron σίδηρος

cure θεραπεία
volunteer γίνομαι εθελοντής

Page 22
obey υπακούω
turn out αποδεικνύω, -ομαι
turn in στρέφω προς τα μέσα
turn up παρουσιάζομαι, εμφανίζομαι
performance εκτέλεση, παράσταση
applause επευφημία, χειροκροτήματα
recommend συνιστώ, υποδεικνύω
mean τσιγκούνης, μοχθηρός

Page 23
hype υπερβολική και παραπλανητική    
προβολή, διαφήμιση
launch πρώτη παρουσίαση, λανσάρισμα
literally κυριολεκτικά
unique μοναδικός
command διατάζω, προστάζω
renowned φημισμένος, ξακουστός
innovative καινοτόμος
feature χαρακτηριστικό
astonishing εκπληκτικός
fierce άγριος, θηριώδης
sector τομέας
giant γιγαντιαίος
corporation επιχείρηση
usurp σφετερίζομαι, οικειοποιούμαι
brand μάρκα
in respect όσον αφορά
surround περιβάλλω

Test 2
Page 32
absent απών, απούσα
injured τραυματισμένος
facilities εγκαταστάσεις
replace αντικαθιστώ

Page 33
league λίγκα, όμιλος
bowling alley αίθουσα μπόουλινγκ

Page 35
at your own pace με το δικό σου ρυθμό
self-disciplined αυτοπειθαρχημένος
interruption διακοπή
isolation απομόνωση

Page 36
ascent άνοδος, ανάβαση
remain παραμένω
incredibly απίστευτα
seasoned έμπειρος
expedition (εξερευνητική) αποστολή
permission άδεια
claim διεκδικώ
include (συμ)περιλαμβάνω
force αναγκάζω
headlines επικεφαλίδα, κύριος τίτλος

Page 37
refer αναφέρω, -ομαι
keen to [do sth] θέλω πολύ (να κάνω
κάτι)

Page 38
fever πυρετός, “τρέλα”
descend κατεβαίνω, κατηφορίζω
exhausted εξαντλημένος
rescue (δια)σώζω
hopeless απελπιστικός
ignore αγνοώ
accuse (of) κατηγορώ
desire επιθυμία
incident περιστατικό, γεγονός
contradict αντικρούω, διαψεύδω
exposed εκτεθειμένος
overnight όλη τη νύχτα
recovery ανάρρωση

Page 39
potentially πιθανά
tank δεξαμενή
huge τεράστιος
mobility κινητικότητα
realize συνειδητοποιώ

Page 40
receive λαμβάνω
sprain στραμπουλώ
ankle αστράγαλος
terrified τρομοκρατημένος

Page 41
miner εργάτης ορυχείου
mine haft ορυχείο 
entrance είσοδος
collapse καταρρέω
trapped παγιδευμένος
for the foreseeable future για το άμεσο
μέλλον
priority προτεραιότητα
pump αντλώ
deplete μειώνω
drill τρυπώ (με τρυπάνι)
in good spirits σε κέφια
surprisingly με έκπληξη
grateful ευγνώμων
assure διαβεβαιώνω
access πρόσβαση

Test 3
Page 50
bunch μπουκέτο (λουλούδια)
victim θύμα

Page 51
look forward to ανυπομονώ
choir χορωδία
passport διαβατήριο
boarding pass κάρτα επιβίβασης
backpack σακίδιο
depart   αναχωρώ
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bed and breakfast πανσιόν πρωινό γεύμα

Page 53
tuition διδασκαλία
siblings αδέρφια
rapid ταχύς, γρήγορος

Page 54
vote ψηφοφορία
take place λαμβάνω χώρα, συμβαίνει
domestic εγχώριος
skyscraper ουρανοξύστης
structure δομή
respectively αντιστοίχως
landmark ορόσημο
observatory παρατηρητήριο
draw θέλγητρο, ατραξιόν
meanwhile εν τω μεταξύ
pathway μονοπάτι, “δρόμος”
pastries αρτοσκευάσματα, γλυκίσματα
likely πιθανόν
exclusive πολυτελής
permanent μόνιμος

Page 55
attraction θέλγητρο, ατραξιόν

Page 56
ambitious φιλόδοξος
engineering μηχανολογία
feat κατόρθωμα, άθλος
convenience άνεση
travel hub ταξιδιωτικός κόμβος
unstable ασταθής
tax φόρος
scratch the surface εξετάζω επιφανειακά
goal στόχος
achievement   κατόρθωμα
bring up μεγαλώνω, αναθρέφω

Page 57
cement τσιμέντο
superficial επιφανειακός, επιπόλαιος
magnificent μεγαλειώδης
treatment συμπεριφορά
operate χειρίζομαι
caste κάστα, κοινωνική τάξη
generously με γενναιοδωρία
praise επαινώ

Page 58
gather συγκεντρώνω, -ομαι
frighten τρομοκρατώ
high-heeled ψηλοτάκουνα
latter το δεύτερο από τα δύο που έχουν 
αναφερθεί
former το πρώτο από τα δύο που έχουν 
αναφερθεί
bandages επίδεσμοι
besides εκτός

Page 59
carnivore σαρκοβόρο ζώο

rear ανατρέφω
cub νεογνό σαρκοβόρου ζώου
abandon εγκαταλείπω
barely μόλις και μετά βίας
take pity on λυπάμαι κάποιον, δείχνω
έλεος
fellow σύντροφος, εταίρος
convince πείθω
adult ενήλικας
bond δεσμός, δέσιμο
look after προσέχω, φροντίζω
take after μοιάζω σε κάποιον
take care of προσέχω, φροντίζω

Test 4
Page 68
second-hand μεταχειρισμένος
purchase αγορά
reaction αντίδραση
apologise for απολογούμαι
professional επαγγελματικός
charity φιλανθρωπία

Page 69
necklace περιδέραιο, κολιέ
voucher κουπόνι
inspector επιθεωρητής
competitive ανταγωνιστικός
instructor εκπαιδευτής

Page 70
attend παρακολουθώ, παρευρίσκομαι

Page 71
seek ψάχνω

Page 72
adolescence εφηβεία
clerk υπάλληλος
association συνάφεια, σχέση
last διαρκώ
considerable σημαντικός, αξιόλογος

Page 73
influence επηρεάζω
severe σοβαρός

Page 74
mistaken λανθασμένος
surface επιφάνεια
considerably σημαντικά
melt λιώνω

Page 75
sign ένδειξη, σημάδι
impact επίδραση
average μέσος όρος
precipitation βροχόπτωση
shortage έλλειψη
drought ξηρασία
mountain ranges οροσειρές
get worse χειροτερεύω
increase αύξηση

dercrease μείωση
crop-growing ανάπτυξη σοδειάς
due to εξαιτίας
glacier παγόβουνο

Page 76
get away δραπετεύω
get into εισέρχομαι
get by επιβιώνω, τα καταφέρνω
luggage αποσκευές
porter θυρωρός
hardly μόλις και μετά βίας
scenic γραφικός
consequent επακόλουθος
at least τουλάχιστον

Page 77
over the moon πολύ ευτυχισμένος
brand-new ολοκαίνουριος
complex συγκρότημα
homeless άστεγος
immigrant μετανάστης

Test 5
Page 86
colleague συνάδελφος
reject απορρίπτω
break into κάνω διάρρηξη

Page 87
admire θαυμάζω
rent νοικιάζω

Page 89
itinerary δρομολόγιο
representative αντιπρόσωπος

Page 90
birth γέννηση
factor παράγοντας
coincidence σύμπτωση
cut-off απροχώρητο
growth ανάπτυξη
coach προπονητής
pick διαλέγω
stand out ξεχωρίζω
performance απόδοση
in turn με τη σειρά
issue θέμα, ζήτημα
cumulative αθροιστικός, συσσωρευτικός
reward (αντ)αμοιβή
motivation κινήτρο

Page 91
influence επιρροή

Page 92
endorphines ενδορφίνες
relieve ανακουφίζω
competitive ανταγωνιστικός
session συνεδρία
beneficial ευεργετικός
intense έντονος, δριμύς
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meditation διαλογισμός
contribute συνεισφέρω
pattern πρότυπο, υπόδειγμα, τύπος
insomnia αϋπνία
worsen χειροτερεύω
reduce μειώνω, -ομαι
workout σωματική άσκηση
length μήκος
mood διάθεση

Page 93
sweat ιδρώνω
struggle πασχίζω, παλεύω
rate ρυθμός
intensity ένταση, σφοδρότητα
calculate υπολογίζω
subtract αφαιρώ
discomfort σωματική δυσφορία, έλλειψη
άνεσης
muscle μύς

Page 94
encounter συναντώ
on behalf εκ μέρους
spoonful κουταλιά
sunbathe κάνω ηλιοθεραπεία
postpone αναβάλλω
ceiling ταβάνι

Page 95
qualify κατέχω τις απαιτούμενες ιδιότητες
ward θάλαμος
delighted κατενθουσιασμένος
matron γηραιά κυρία

Test 6
Page 96
delay καθυστέρηση
assistant βοηθός
monetary νομισματικός

Page 97
coach πούλμαν
optional προαιρετικός

Page 98
accommodation διαμονή

Page 99
cultural πολιτισμικός
seasonal εποχιακός
urban αστικός

Page 100
unique μοναδικός
internal εσωτερικός
thus έτσι, γι’αυτό το λόγο
remove αφαιρώ, βγάζω
obstacle εμπόδιο
individual ατομικός 
interaction αλληλεπίδραση, συνεργασία
blossom ανθίζω, εξελίσσομαι
foundation βάση

cornerstone ακρογωνιαίος λίθος
segregate διαχωρίζω
scaffolding σκαλωσιά
take into account λαμβάνω υπόψη
strategy στρατηγική
occur συμβαίνω
infant βρέφος, νήπιο
toddler νήπιο
acquire αποκτώ
capacity ικανότητα, χωρητικότητα
abstract αφηρημένος
adolescence εφηβεία
upbringing ανατροφή
confirm επιβεβαιώνω

Page 101
barrier φράγμα, εμπόδιο
beneficial ευεργετικός
mainstream γενική τάση

Page 102
acceptable αποδεκτός
captivity αιχμαλωσία
cramped άβολος
barely μόλις και μετά βίας, ελάχιστα
clipped wings κομμένα φτερά
aquatic του υγρού στοιχείου
adequate επαρκής
herd κοπάδι
suffer υποφέρω
reinforce ενισχύω
habitat φυσικό περιβάλλον (ζώων)
outdated παλιομοδίτικος, ξεπερασμένος
replace αντικαθιστώ

Page 103
cite επικαλούμαι, αναφέρομαι σε
merely απλά
commercial εμπορικός
vehicle όχημα
facility μονάδα, συγκρότημα
observe παρατηρώ
roam περιπλανώμαι, περιφέρομαι
species γένος, είδος
density πυκνότητα
territory έδαφος
averaging κατά μέσο όρο
cater (to) εξυπηρετώ τις ανάγκες
abundance αφθονία
mane χαίτη
tot συσσωρεύω 
squabble τσακωμός, μικροκαυγάς
onlookers θεατές
detrimental επιβλαβής, επιζήμιος
welfare ευημερία
glorified ωραιοποιημένος 
offshoot παρακλάδι, τμήμα
sheer αμιγής, καθαρός
considerably αρκετά, σημαντικά
concentration συγκέντρωση
thickness πάχος

Page 104
achieve καταφέρνω

goal στόχος
unpleasant δυσάρεστος, άσχημος
hardly σχεδόν καθόλου, μετά βίας
consequent επακόλουθος

Page 105
insurance ασφάλεια
spin στριφογυρίζω
wreck ερείπιο
anxiety ανησυχία
innovative καινοτόμος
cope with τα καταφέρνω, ανταπεξέρχομαι
grip αρπάζω, γραπώνω
renovate ανακαινίζω
effective αποτελεσματικός
futuristic φουτουριστικός
repetition επανάληψη
affair υπόθεση, ζήτημα

Test 7
Page 106
luggage αποσκευές
various ποικίλος
intensive εντατικός

Page 107
insist on επιμένω
involve εμπλέκω
fund οικονομικός πόρος

Page 108
representative αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος
charity φιλανθρωπία

Page 109
influence επηρεάζω
justify δικαιολογώ

Page 110
cockroach κατσαρίδα
shiver τρέμω
unnerve πανικοβάλλω
sprint γρήγορο τρέξιμο, σπριντ
elusive δυσδιάκριτος, που κρύβεται
unappealing απωθητκός
scurry (around) τρέχω με μικρά βήματα
jittery νευρικός, πανικόβλητος
swat κοπανάω
airborne αερομεταφερόμενος
contaminate μολύνω
resistant ανθεκτικός
strain ιός, στέλεχος
shed επηρεάζω
remnants απομεινάρια
settle in εγκαθίσταμαι
contribute συνεισφέρω
allergens αλλεργιογόνο
trigger πυροδοτώ, προκαλώ
exacerbate επιδεινώνω
exposure έκθεση (σε επιδράσεις, σε 
κίνδυνο)
fever πύρετος
nausea ναυτία
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vomit ξερνάω/εμετός
apparently προφανώς
obvious προφανής
wing φτερό
span ανάπτυγμα, άνοιγμα

Page 111
swiftness γρηγοράδα, ταχύτητα
unappetising άνοστος
stimulate διεγείρω, κεντρίζω, ερεθίζω

Page 112
former πρώην/ο πρώτος που αναφέρεται
whilst ενώ, καθώς
latter ο δεύτερος των προαναφερθέντων
evolve εξελίσσομαι
conscious που ανησυχεί για κάτι
seek ψάχνω
property ιδιοκτησία
moor αγκυροβολώ
register καταχωρώ, -ούμαι
refine εξευγενίζω, τελειοποιώ
amenities ανέσεις, ευκολίες
enterprise επιχείρηση
escalate κλιμακώνω, -ομαι

Page 113
luxury πολυτέλεια
bottomless απύθμενος/απεριόριστος
afford έχω την οικονομική δυνατότητα
getaway απόδραση, δραπέτευση
submarine υποβρύχιος
coral reef κοραλλιογενής ύφαλος
sunken βυθισμένος
battleship θωρηκτό
cough up ξοδεύομαι, πληρώνω
extortionate υπερβολικός, εξωφρενικός
suburban προαστειακός
butler οικονόμος, μπάτλερ
agency πρακτορείο
scatter (δια)σκορπίζω, -ομαι
ultimate έσχατος, τελικός
banality κοινοτυπία
hotelier ξενοδόχος
plumb the depths εξερευνώ τα βάθη
depth βάθος
lodging κατάλυμα
illegal παράνομος
profitable επικερδής

Page 114
come over διαβαίνω/κατακυριεύω
come into αποκτώ 
take over αναλαμβάνω
reception υποδοχή/δεξίωση
turn up εμφανίζομαι
hire προσλαμβάνω   
nearby κοντινός

Page 115
minimal ελάχιστος, του ελάχιστου μεγέθους
lightweight ελαφρύς
invest επενδύω
memo υπόμνημα

review επισκόπηση
aim σκοπός, επιδίωξη
increase αυξάνω
prove αποδεικνύω

Test 8
Page 116
recipe συνταγή (μαγειρικής)
instalment (μηνιαία) δόση
nightmare εφιάλτης
impaired εξασθενημένος
unappreciated παραγνωρισμένος, 
αδικημένος

Page 117
severe δριμύς
chilled παγωμένος
sew ράβω, συρράπτω

Page 118
absent απών
performance εκτέλεση (έργου)/παράσταση

Page 119
mention αναφέρω
recommend εισηγούμαι, συνιστώ
concentrate συγκεντρώνομαι

Page 120
vulture όρνιο
repulsive αποκρουστικός, απωθητικός
striking εντυπωσιακός
nevertheless παρ’ όλα αυτά
maintain διατηρώ, συντηρώ
scavenger (ζώο) νεκροφάγος
digestive πεπτικός
contain (εμ)περιέχω
acid οξύ
rabies λύσσα, υδροφοβία
numerous πολυάριθμος
ailment ασθένεια
deliberate εσκεμμένος, σκόπιμος
accidental τυχαίος, συμπτωματικός
decline φθίνω/αρνούμαι, απορρίπτω
extinction εξάλειψη, αφανισμός
indiscriminate αδιάκριτος, γενικευμένος
administer διοικώ
livestock εκτρεφόμενα ζώα
lethal θανατηφόρος, φονικός
corpse (ανθρώπινο) πτώμα
cattle βοοειδή
endurance ανθεκτικότητα, αντοχή
suburbs προάστια
agricultural αγροτικός, γεωργικός
exacerbate επιδεινώνω
maturity ωριμότητα
lay eggs γεννάω αυγά

Page 121
consume καταναλώνω
elegant κομψός, καλαίσθητος
greedy άπληστος, αχόρταγος
revolting αηδιαστικός

random απρογραμμάτιστος, τυχαίος
enhance βελτιώνω, ενισχύω
disputed αμφισβητούμενος

Page 122
sink βυθίζω, -ομαι
section τμήμα
subsidence καθίζηση, “υποχώρηση”
impact επιδρώ
issue θέμα, ζήτημα
decade δεκαετία
pump αντλώ/αντλία
beneath από κάτω
settle εγκαθίσταμαι
subsequent επόμενος, επακόλουθος
indicate δείχνω
namely δηλαδή
immediate άμεσος
melt λιώνω
ice cap παγετώνας
spur παροτρύνω, ωθώ
incoming εισερχόμενος
tide παλίρροια
lean σκύβω, γέρνω
precede προηγούμαι

Page 123
dyke τάφρος, χαντάκι
dam φράγμα
surge κύμα
barrier εμπόδιο, φράγμα
infrastructure υποδομή
reside διαμένω, κατοικώ
surround περιβάλλω
flush ρίχνω, πετάω, αποβάλλω
embark (on) ξεκινάω
adaptation αφομοίωση, διασκευή
conceivable νοητικός, πιθανός
pavement πεζοδρόμιο
function λειτουργώ
facilities εγκαταστάσεις
facade πρόσοψη
absorb απορροφώ
response απάντηση
vulnerable ευπαθής, τρωτός
adequately επαρκώς

Page 124
bring up ανατρέφω
last but not least τελευταίος αλλά εξίσου
σημαντικός
first and foremost πρώτον και κύριο
due to εξαιτίας
on behalf of εκ μέρους
sunbathe κάνω ηλιοθεραπεία
postpone αναβάλλω

Page 125
pre-determined προαποφασισμένος
route διαδρομή
potential δυνατότητα
transit διακίνηση
efficient ικανός, αποδοτικός
maglev (magnetic levitation) αεροτρένο
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levitation μετεώριση
operate χειρίζομαι
reportedly κατά τα λεγόμενα
congested φραγμένος, με κυκλοφοριακή
συμφόρηση
depart αναχωρώ
possessive κτητικός

Test 9
Page 126
engaged δεσμευμένος/απασχολημένος
argument διαφωνία, λογομαχία/επιχείρημα
(be) keen on ενθουσιάζομαι
out-dated παλιομοδίτικος, ξεπερασμένος

Page 127
chief βασικός, κύριος, σημαντικότερος
concern ανησυχία
constantly συνεχώς, αδιάκοπα
considerate διακριτικός, ευγενικός
avoid αποφεύγω
valuable πολύτιμος
employee εργαζόμενος

Page 128
forthcoming επερχόμενος, προσεχής

Page 129
wide ευρύς
variety ποικιλία
instantly αμέσως
charge φορτίζω
refer αναφέρω, -ομαι

Page 130
interdependent αλληλένδετος
necessitate καθιστώ αναγκαίο
misunderstand παρεξηγώ
gesture χειρονομία
inappropriate ακατάλληλος
seemingly φαινομενικά
innocuous ακίνδυνος
exempt from απαλλασσόμενος
misinterpretation παρερμηνεία
complex πολυσύνθετος, περίπλοκος
obviously προφανώς
whilst ενώ
frown (upon) συνοφρυώνομαι, 
κατσουφιάζω
reflect αντικατοπτρίζω, -ομαι
frugal ολιγαρκής, λιτός
nickname δίνω παρατσούκλι
livestock ζωντανά
rooster κόκορας, πετεινός
implication υπαινιγμός
extract αποσπώ
feather φτερό, πούπουλο
inadvertent κατά λάθος
offensive προσβλητικός
convey μεταφέρω, διαβιβάζω
associate with συνδέω, συσχετίζω
witchcraft μαγεία, μαγική τέχνη
gratitude ευγνωμοσύνη

pitfall κρυφός κίνδυνος, “λούμπα”
negotiate διαπραγματεύομαι
hurdle εμπόδιο/υπερπηδώ εμπόδιο
unwrap ξετυλίγω
proximity εγγύτητα
bear in mind έχω στο νου
wonder θαύμα, κατάπληξη
valiant ανδρείος
endeavour πασχίζω, καταβάλλω 
προσπάθεια
proffer προσφέρω βοήθεια

Page 131
definite περιορισμένος
advisable ενδεδειγμένος, σκόπιμος
insult προσβάλλω/προσβολή

Page 132
recycling ανακύκλωση
attitude στάση, συμπεριφορά
domestic οικιακός
factor παράγοντας, συντελεστής
manufacturer κατασκευαστής, βιομήχανος
attach επισυνάπτω, προσκολλώ/ -ομαι
reduce μειώνω, ελαττώνω
in fact στην πραγματικότητα
sterilize (απο)στειρώνω
effectively αποτελεσματικά
indefinite αόριστος, ασαφής
therefore συνεπώς, γι’αυτό το λόγο
induce πείθω/προκαλώ, επιφέρω
benefit ωφελώ
cooperate συνεργάζομαι, συμπράττω
duty καθήκον, υποχρέωση
efficient ικανός, αποδοτικός

Page 133
source πηγή, “προέλευση”
urgency βιάση, πίεση χρόνου
indisputable αδιαμφισβήτητος
emit εκλύω, εκπέμπω
adversely δυσμενώς
fossil fuels ορυκτά καύσιμα
rapidly γρήγορα
deplete μειώνω
harness τιθασεύω, χαλιναγωγώ
remote απομακρυσμένος
grid πλέγμα/δίκτυο
turbines στρόβιλος, τουρμπίνα
invaluable ανεκτίμητος
constant συνεχής
insufficient ανεπαρκής
on occasion περιστασιακά
capacity ικανότητα/χωρητικότητα
inadequate ανεπαρκής
average μέσος όρος
consist (of) αποτελούμαι
inhabitant κάτοικος
unsightly άσχημος, δύσμορφος
landscape τοπίο
supply προμήθεια
reliable αξιόπιστος
blend (into) συγχωνεύομαι (βαθμιαία)
otherwise (ειδ)άλλως, διαφορετικά

inaccessible απροσπέλαστος, δυσπρόσιτος
Page 134
dessert επιδόρπιο
besides εκτός αυτού, επιπλέον
talkative ομιλητικός
cut down on μειώνω, ελαττώνω
get rid of απαλλάσσομαι
put up with ανέχομαι
take up ξεκινώ ένα χόμπυ
keep up (with) συμβαδίζω, έρχομαι στο
ίδιο επίπεδο
give up σταματώ, τα παρατάω

Page 135
adapt προσαρμόζω
breed γενιά, ράτσα
device συσκευή, μηχανισμός
aim σκοπός, στόχος
interface συμπίπτω 
emerge ξεπροβάλλω, αναδύομαι
highly άκρως, σε υψηλό βαθμό
specifically ειδικά, συγκεκριμένα
frequently συχνά
suspicious καχύποπτος, υποψιασμένος
familiar οικείος

TEST 10
Page 136
reservation προκράτηση
sightseeing περιήγηση (αξιοθέατων)
disastrous καταστροφικός
chase κυνηγώ, κυνήγι
dental οδοντικός

Page 137
inconvenient άβολος
shade σκιά
purchase αγοράζω
discount έκπτωση
voucher κουπόνι
rush hour ώρα αιχμής
distinct σαφής, ευδιάκριτος

Page 138
attend παρακολουθώ, παρευρίσκομαι

Page 139
individuality ατομικότητα, ιδιοσυγκρασία
irrelevant άσχετος

Page 140
enduring ανθεκτικός
largely κατά κύριο λόγο
attributable αποδοτέος
exportable εξαγώγιμος
native language μητρική γλώσσα
contemporary σύγχρονος, τωρινός
dexterity επιδεξιότητα, μαστοριά
venue τόπος διεξαγωγής
predecessor προκάτοχος
purely αμιγώς
equestrian ιππικός
founder ιδρυτής

LRN B2 - 10 Practice Tests Page 5 ENGLISH GREEK GLOSSARY



cavalry ιππικό
trace back κάνω αναδρομή στο παρελθόν
devote αφοσιώνομαι
derive (from) προέρχομαι, πηγάζω
unimpeded ανεμπόδιστος
centrifugal φυγόκεντρος
decrease μειώνω/-όμαι, μείωση
intersperse διασπείρω
juggler ταχυδακτυλουργός
burlesque παρωδία, (θεατρική) επιθεώρηση
tumble κατρακυλώ/τούμπα
combination συνδυασμός
agility ευκίνηση, σβελτάδα

Page 141
skilful επιδέξιος
cease δίνω τέλος/διακοπή, παύση
alike κατά τον ίδιο τρόπο
lengthen επιμηκύνω

Page 142
virtually κατ’ ουσίαν
legal νόμιμος
proof απόδειξη
recipient (απο)δέκτης, παραλήπτης
intentionally εσκεμμένα
unreliable αναξιόπιστος
rare σπάνιος
approach προσέγγιση
skim (though) διατρέχω (για κείμενα)
thoughtful σκεπτικός, στοχαστικός
willing πρόθυμος
stationery χαρτικά, γραφική ύλη
ink μελάνι
costly ακριβός, πολυδάπανος
token σύμβολο, ένδειξη, τεκμήριο
appreciate εκτιμώ
reluctance απροθυμία
time consuming χρονοβόρος

Page 143
variation παραλλαγή, διακύμανση
except (for) εκτός από, με εξαίρεση
sort ταξινόμηση
parcel δέμα
commitment αφοσίωση, δέσμευση
flexible ευλύγιστος, ευπροσάρμοστος
casual περιστασιακός, τυχαίος
pension σύνταξη
scheme σχέδιο, πλάνο
inclement ανηλεής, δριμύς
temporary προσωρινός
structured δομημένος
responsible υπεύθυνος
compatible ταιριαστός, συμβατός

Page 144
certified πιστοποιημένος
rehearsal πρόβα
notify γνωστοποιώ, ειδοποιώ

Page 145
pen pal φίλος δι’αλληλογραφίας
era εποχή, περίοδος

grow up μεγαλώνω, αναπτύσσομαι
interaction αλληλεπίδραση
intervention παρέμβαση
foreign ξένος, αλλοδαπός
abroad στο εξωτερικό

LRN B2 glossary 
(Preparation Chapters 1-5)

Chapter 1
Page 6
bring about προκαλώ
bring back επιστρέφω
restore επιστρέφω, αποκαθιστώ
bring round συνέρχομαι
conscious συνειδητός
bring up ανατρέφω, μεγαλώνω (παιδί)
raise ανατρέφω, μεγαλώνω (παιδί)
board συμβούλιο
corporal σωματικός
outrageous εξοργιστικός, σκανδαλώδης
trip σκοντάφτω

Page 7
narrow στενός
nuclear physics πυρηνική φυσική
mansion μεγάλο κτίριο, μέγαρο
carry out διεξάγω

Page 8
permit επιτρέπω
refuse αρνούμαι
insist on επιμένω
suspect ύποπτος
lie κείμαι, είμαι ξαπλωμένος
construct κατασκευάζω
insulin ινσουλίνη
pancreas πάγκρεας

Page 9
determined αποφασισμένος
permission άδεια
beg ικετεύω
plead κάνω έκκληση
attend παρακολουθώ
enable καθιστώ ικανό, επιτρέπω 
put up with ανέχομαι
authority εξουσία, αρχή
civil servant δημόσιος υπάλληλος
turn down απορρίπτω
referee διαιτητής
violent βίαιος

Page 10
roughly κατά προσέγγιση
wound (παθ.μτχ του wind) κουρδίζω, 
-ομαι
equipped εξοπλισμένος
soundproof με ηχομόνωση
muffle καταπνίγω (ήχο)
shoot γυρίζω μια ταινία
viewfinder εικονοληπτικό σκόπευτρο

reproduce αναπαράγω
sewing ράψιμο, ραπτική
lawn γρασίδι
fireproof άφλεκτος

Page 11
scientific επιστημονικός
beware φυλάγομαι, προσέχω
minister υπουργός
struck χτυπημένος
lightning αστραπή
according to σύμφωνα με
direct άμεσος
pattern σχέδιο
decline μείωση
casualty θύμα
occupation απασχόληση
outdoors στο ύπαιθρο
dweller κάτοικος
structure οικοδόμημα
attract έλκω
survey έρευνα
conduct διεξάγω
Wales Ουαλία
Denmark Δανία
decrease μειώνω
stabilize σταθεροποιώ
encode κρυπτογραφώ
cells κύτταρα
chromosomes χρωμοσώματα
spirally curved σπειροειδής καμπύλωση
ribbon κορδέλα
gene γονίδιο
determine (καθ)ορίζω
feather φτερό
shuffle ανακατεύω, ανασχηματίζω
endless ατελείωτος, απεριόριστος
combination συνδυασμός
variation παραλλαγή, διακύμανση
depend on εξαρτώμαι από

Page 12
dairy products γαλακτοκομικά προϊόντα
oppose to αντιτίθεμαι
comfortable άνετος
treat συμπεριφέρομαι
option επιλογή
comply (with) συμμορφώνομαι
join γίνομαι μέλος
assure διαβεβαιώνω, εξασφαλίζω
oatmeal πληγούρι βρώμης, κουάκερ
partial μερικός, τμηματικός

Page 13
approximately κατά προσέγγιση, χονδρικά
propose προτείνω
adapt προσαρμόζω, -ομαι
scissors ψαλίδι
appliance συσκευή, σκεύος
artistic καλλιτεχνικός
associate with συνδέομαι με
uniqueness μοναδικότητα
definition ορισμός
invariably κατά κανόνα
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constitute αποτελώ
affect επηρεάζω
hinder εμποδίζω

Chapter 2
Page 24
lie down ξαπλώνω
hang over κρέμομαι
admire θαυμάζω
valley κοιλάδα
underneath από κάτω
slippers παντόφλες
literature λογοτεχνία
chrunching τρίζω, κριτσανίζω
operate χειρίζομαι
handle χειρολαβή
exhaust pipe εξάτμιση
seagull γλάρος
soar ανέρχομαι, εξακοντίζομαι
quarrel τσακωμός
crack ρωγμή
peak κορυφή
distinction αντίθεση, διάκριση
roommate συγκάτοικος

Page 25
direct άμεσος
indirect έμμεσος
promotion προαγωγή
fortunately ευτυχώς
chance ευκαιρία
lend δανείζω
offer προσφέρω
structure δομή
pour ρέω, χύνομαι
emphasize δίνω έμφαση

Page 26
ruin καταστρέφω
spoil χαλώ, καταστρέφω
rot αποσυντίθεμαι, σαπίζω
damage προξενώ ζημιά ή βλάβη
go off χαλάει (φαγητό)
destroy καταστρέφω
demolish κατεδαφίζω
crash συγκρούομαι
smash θρυμματίζω, -ομαι
wreck ρημάζω, καταστρέφω
burst into ξεσπώ
tenant ενοικιαστής
hairdo χτένισμα
restore επαναφέρω, αποκαθιστώ
confide εμπιστεύομαι
differ διαφέρω
innocent αθώος
convenient βολικός
present παρουσιάζω
arrogant αλαζόνας
brilliance ευφυία, λαμπρότητα, εξυπνάδα
obedient υπάκουος
go through εξετάζω
correspondence αλληλογραφία
existence ύπαρξη
destruction καταστροφή

resistant ανθεκτικός
depth βάθος

Page 27
registered καταχωρημένος
remote απομακρυσμένος
ward θάλαμος
supply προμήθεια
pile σωρός, στοίβα
rubble υλικά κατεδάφισης, μπάζα
staff προσωπικό
canopy υπόστεγο, μαρκίζα
overwhelming ακαταμάχητος, σαρωτικός
injury τραυματισμός
task καθήκον
take back παίρνω πίσω
look after προσέχω, φροντίζω
get through επικοινωνώ
cut down on μειώνω
put somebody up φιλοξενώ
regret μετανιώνω
request παράκκληση
inability ανικανότητα

Page 28
appropriate κατάλληλος
scientific επιστημονικός
logger υλοτόμος
avoid αποφεύγω
agriculture γεωργία
chainsaw αλυσοπρίονο
worldwide παγκοσμίως
football pitch ποδοσφαιρικό γήπεδο
industrial βιομηχανικός
unlike ανόμοια
reverse αναστρέφω
replant μεταφυτεύω
recreate αναδημιουργώ
commitment δέσμευση, αφοσίωση
harvest δρέπω, τρυγώ
valuable πολύτιμος
raise εκτρέφω
cattle βοοειδή
beef βοδινό κρέας
furniture έπιπλα
timber ξυλεία
regenerated αναγεννημένος
measure μέτρο
prohibit απαγορεύω
tanker δεξαμενόπλοιο, τάνκερ
sour ξινισμένο (γάλα)
bandage επίδεσμος
ruins ερείπια
ancient αρχαίος
foundation θεμέλια
tear down κατεδαφίζω

Page 29
edge άκρη, “χείλος”
westwards προς τη δύση
enormous τεράστιος
vibration δόνηση, κραδασμός
set off ξεκινώ, πυροδοτώ
spread out εξαπλώνω, -ομαι

fortune περιουσία
faded ξεθωριασμένος
glittering αστραφτερός
decay βαθμιαία φθορά, εξασθένιση, 
αποσύνθεση
former προηγούμενος
upper-class ανώτερης τάξης
fall apart διαλύομαι , καταρρέω
run out (of) μου τελειώνει κάτι
restoration αποκατάσταση
convert μετατρέπω
wealthy πλούσιος
abandon εγκαταλείπω
exceptional εξαιρετικός

Page 30
fossil απολίθωμα
tiny μικροσκοπικός
confirm επιβεβαιώνω
millipede σαρανταποδαρούσα
shore ακτή
amateur ερασιτέχνης
evidence στοιχείο, απόδειξη
issue τεύχος
curator έφορος
ancestors πρόγονοι
unique μοναδικός
specimen (αντιπροσωπευτικό) δείγμα
apparatus συσκευή, εξοπλισμός
evolve εξελίσσομαι

Page 31
commence ξεκινώ
highlight σημαντική λεπτομέρεια
head προϊστάμενος
medication φαρμακευτική αγωγή
target στοχεύω
pollen γύρη
source πηγή
sneeze φτέρνισμα
immune system ανοσοποιητικό σύστημα
adjust προσαρμόζω, -ομαι
allergen αλλεργιογόνο
manageable διαχειρίσιμος

Chapter 3
Page 42
come about συμβαίνει
come across συναντώ κατά τύχη
come apart σπάω, καταρρέω
collapse καταρρέω
come by αποκτώ απρόσμενα
obtain αποκτώ
come forward παρουσιάζω, -ομαι
come off επιτυγχάνω
come round επισκέπτομαι, ανακτώ τις 
αισθήσεις μου
regain consciousness ανακτώ τις αισθήσεις
μου
come through ξεπερνώ τις δυσκολίες,
σκαπουλάρω 
recover συνέρχομαι
come up ανέρχομαι, προκύπτω
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arise εγείρομαι, σηκώνομαι
come up against έρχομαι αντιμέτωπος με
come up with εφευρίσκω (μια ιδέα)
operation επιχείρηση
selfish εγωιστής
testify καταθέτω ως μάρτυρας
defendant εναγόμενος
penicillin πενικιλίνη
by accident κατά λάθος
manuscript χειρόγραφο
extraordinary ασυνήθιστος
excuse δικαιολογία
absence απουσία
expenses έξοδα
bankruptcy χρεοκοπία
wonder θαυμάζω, απορώ
faint λιποθυμώ
qualities προσόν, αρετή, χάρισμα
complexion φυσική απόχρωση επιδερμίδας

Page 43
height ύψος
length μήκος
flat επίπεδος

Page 44
refer αναφέρομαι σε
cross διασχίζω
structure δομή
shoplifting κλοπή εκθεμάτων καταστήματος
contain περιέχω
include (συμ)περιλαμβάνω
consist of αποτελούμαι από
duty καθήκον
sort out ταξινομώ
container δοχείο
familiar οικείος
otherwise αλλιώς
throw away πετάω
frankly ειλικρινά
reassurance διαβεβαίωση, καθησύχαση

Page 45
dig φέρνω στην επιφάνεια 
artifact τέχνημα, τεχνούργημα
cemetery κοιμητήριο, νεκροταφείο
excavation εκσκαφή
completion ολοκλήρωση
dispute διαμάχη, φιλονικία
congested με έντονη (κυκλοφοριακή)
συμφόρηση
chocked υπερπλήρης, “φίσκα”
buried θαμμένος
meanwhile εν τω μεταξύ
during κατά τη διάρκεια
enclose εσωκλείω
demand απαιτώ
dictate υπαγορεύω
charge χρεώνω
nearby κοντά
uneasy ανήσυχος, ταραγμένος

Page 46
offence παρανομία, αδίκημα

convict καταδικάζω
assume υποθέτω
juvenile ανήλικος, έφηβος
significance σημασία
delinquency αντικοινωνική συμπεριφορά
stand trial διακάζομαι
court δικαστήριο
handle χειρίζομαι
fur γούνα
supposedly υποθετικά
cargo φορτίο
lethal φονικός
weapon όπλο

Page 47
kidnapping απαγωγή
jail φυλακή
indisputable αδιαμφισβήτητος
subsequent επακόλουθος
confession ομολογία
biodiversity βιοποικιλότητα
medical ιατρικός
become extinct εκλείπω
habitat φυσικό περιβάλλον
irreplaceable αναντικατάστατος
globe υδρόγειος
identify αναγνωρίζω
endangered species είδη υπό εξαφάνιση
ingredient συστατικό
rare σπάνιος
profit κέρδος
logging υλοτομία
settler άποικος
speculator κερδοσκόπος
chop down κόβω
contagious μεταδοτικός, μολυσματικός
exploit εκμεταλλεύομαι
flora χλωρίδα
mention αναφέρω

Page 48
lively ζωηρός
superb υπέροχος, έξοχος
exhibits εκθέματα 
spectacular θεαματικός
renowned φημισμένος, ξακουστός
employee εργαζόμενος
remote απομακρυσμένος
familiarity οικειότητα
conveniently βολικά, κατάλληλα

Page 49
royal βασιλικός
reigning περίοδος βασιλείας
accomplishment επίτευγμα, εκπλήρωση
legacy κληρονομιά
insanity παραφροσύνη, τρέλα
mental πνευματικός
furthermore επιπροσθέτως
homely σπιτικός, “οικείος”
misrepresent περιγράφω παραπλανητικά
monarch μονάρχης
launch προωθώ, λανσάρω
admirable αξιοθαύμαστος

trait χαρακτηριστικό γνώρισμα
achievement επίτευγμα, άθλος
dutiful ευσυνείδητος, φιλότιμος
intense έντονος
impact επίδραση
perception αντίληψη
misjudge εκτιμώ εσφαλμένα
interfere ανακατεύομαι, εμπλέκομαι
policy τακτική

Chapter 4
Page 60
turn back επιστρέφω
turn down απορρίπτω / χαμηλώνω την
ένταση
reject απορρίπτω
volume ένταση
intensity ένταση, τόνος
turn into μετατρέπω
turn off σβήνω
turn on ανάβω
turn out αποδεικνύομαι, καταλήγω
turn to στρέφομαι (για βοήθεια)
turn up εμφανίζομαι, φτάνω
unexpectedly απροσδόκητα
politely ευγενικά
blow a fuse καίω ασφάλεια
tremble τρέμω
recite απαγγέλω
capacity ικανότητα

Page 61
unpleasant δυσάρεστος, άσχημος

Page 62
fetch φέρνω, προσκομίζω
pick up παίρνω κάποιον από κάπου
crew πλήρωμα
luggage αποσκευές
parcel δέμα
spacious ευρύχωρος
furious εξοργισμένος
ambitious φιλόδοξος
beneficial ευεργετικός
curiosity περιέργεια
industrial revolution βιομηχανική 
επανάσταση
give birth γεννώ
advance εξέλιξη, πρόοδος
anxiety ανησυχία
commercial εμπορικός

Page 63
trim κούρεμα
blame ρίχνω το φταίξιμο
quote αναφέρω, παραθέτω
constructive εποικοδομητικός
allowance χαρτζιλίκι
traffic congestion κυκλοφοριακή 
συμφόρηση
fairy stories παραμύθια
journal περιοδικό
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Page 64
consequences συνέπειες
flooding πλημμύρα
in disguise μεταμφιεσμένος
tense τεταμένος, αγχώδης
ridiculous γελοίος
ankle   αστράγαλος
shiver τρέμω, ριγώ
flight attendant αεροσυνοδός

Page 65
adopt υιοθετώ
throughout καθ’ όλη τη διάρκεια
inspiration έμπνευση
lightning conductor αλεξικέραυνο
widespread ευρέως διαδεδομένος
attach επισυνάπτω
device συσκευή
dangle αιωρούμαι, κρεμιέμαι
precaution προφύλαξη
inspire εμπνέω
various ποικίλος
customs έθιμα
hand down κληροδοτώ
procedure διαδικασία
colony αποικία

Page 66
sleuth λαγωνικό
mock χλευάζω, λοιδορώ
heroine ηρωίδα
tackle αντιμετωπίζω
incredibly απίστευτα
pursue κυνηγώ
villain κακούργος
ransom λύτρα
motivation κίνητρο
dissatisfaction δυσαρέσκεια, απογοήτευση
recognition αναγνώριση

Page 67
extraordinarily ασυνήθιστα
rank κατατάσσομαι
controversy αντιπαράθεση, διένεξη
immediate άμεσος
prose πεζός λόγος, πεζογραφία
fragmented διαιρεμένος
joyous χαρμόσυνος
complex περίπλοκος
imagery διανθίσματα του λόγου
witchcraft μαγεία
robust εύρωστος, ρωμαλέος
instantly αμέσως
inaccessible απρόσιτος
dull βαρετός
draw ελκύω
experimental πειραματικός

Chapter 5
Page 78
get along (with) έχω καλές σχέσεις με
get across συναντώ τυχαία
get away δραπετεύω

get away (with) γλιτώνω τιμωρία
get back παίρνω πίσω, επανακτώ
regain ξανακερδίζω
possession κατοχή
get by επιβιώνω, τα καταφέρνω
survive επιβιώνω
get down καταθλίβω
depress καταθλίβω
get on with έχω καλές σχέσεις με
get out of αποφεύγω να κάνω κάτι
avoid αποφεύγω
get over αναρρώνω
recover αναρρώνω
get round to βρίσκω χρόνο
get through επικοινωνώ
get to φθάνω
get together συναντώ, συναντιέμαι
interchangeably κατ’ εναλλαγήν
fortune περιουσία
lottery λοταρία
pale χλωμός
go off χαλάει (φαγητό)

Page 79
imply υπονοώ
ceiling ταβάνι
mention αναφέρω
backwards προς τα πίσω
conjunction σύνδεσμος

Page 80
evening gown βραδινή τουαλέτα
vanish εξαφανίζομαι
invisible αόρατος
fade (away) εξασθενώ
sack απολύω

Page 81
nap υπνάκος, ελαφρύς ύπνος
leaflet φυλλάδιο
corporate εταιρικός, συλλογικός
chronic χρόνιος
lack έλλειψη
prone επιρρεπής
inner εσωτερικός
dictate επιτάσσω, υπαγορεύω
grogginess εξάντληση
interfere with ανακατεύομαι με
sensibility ευαισθησία
sensuality αισθησιασμός
sense αίσθηση
endure αντέχω, διαρκώ
despair απόγνωση, απελπισία
obligatory υποχρεωτικός
forbid απαγορεύω
intensity ένταση, σφοδρότητα
weakness αδυναμία
unaware ανενημέρωτος

Page 82
deed έργο, πράξη, άθλος
approximately περίπου
dominate κυριαρχώ
greed απληστία

disregard αδιαφορία, περιφρόνηση
indifference αδιαφορία
composition έκθεση
die out εκλείπω

Page 83
ceremony τελετή
reception δεξίωση
sanity πνευματική υγεία, σύνεση
overwhelming σαρωτικός, ακαταμάχητος
responsible υπεύθυνος
spoil χαλώ
complex σύνθετος, πολυσύνθετος, 
πολύπλοκος
convenient βολικός
pursuit κυνήγι
broadcast εκπέμπω, μεταδίδω
installation εγκατάσταση
cashless χωρίς μετρητά
get rid of απαλλάσσομαι

Page 84
nickname παρατσούκλι
achieve κατορθώνω, επιτυγχάνω
unprecedented χωρίς προηγούμενο
acclaim επευφημώ
hurdle εμπόδιο
afterwards κατόπιν
compensate αποζημιώνω, αναπληρώνω
compete ανταγωνίζομαι
accomplish κατορθώνω

Page 85
alter αλλάζω
flaunt επιδεικνύω
illustrious διαπρεπής, επιφανής
fabulous έξοχος, φανταστικός
adaptation διασκεύη
reliance εμπιστοσύνη, στήριγμα
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