Life

Intermediate – Word List – Greek

Word class abbreviations
The following abbreviations are used in the word list: (n) = noun, (v) = verb, (adv) =
adverb, (adj) = adjective and (phr v) = phrasal verb.
WORDLIST
funeral (n)
Unit 1 COLOUR
κηδεία
Page 9
happiness (n)
ευτυχία
attend (v)
παρευρίσκομαι
jersey (n)
αθλητική μπλούζα
contrast (n)
αντίθεση
love (n)
αγάπη
gorgeous (adj)
όμορφος
luck (n)
τύχη
outfit (n)
στολή
mourn (v)
θρηνώ
pale (adj)
χλωμός
option (n)
επιλογή
peace (n)
ειρήνη
passion (n)
πάθος
peaceful (adj)
ειρηνικός
prosperity (n)
ευημερία
prayer (n)
προσευχή
sadness (n)
θλίψη
scarf (n)
κασκόλ
scout (n)
προσκοπισμός
shade (n)
απόχρωση
wisdom (n)
σοφία
symbolise (v)
συμβολίζω
Pages 14–15
wear (v)
φοράω
anthropologist (n) ανθρωπολόγος
Pages 10–11
beak (n)
ράμφος
badge (n)
σήμα
biologist (n)
βιολόγος
decoration (n)
διακόσμηση
chance (n)
τύχη
express (v)
εκφράζω
contestant (n)
διαγωνιζόμενος
eye-catching (adj) φανταχτερός
demonstrate (v)
επιδεικνύω
face-paint (n)
χρώμα για το
dominance (n)
κυριαρχία
πρόσωπο
dominant (adj)
κυριαρχικός
hue (n)
τόνος χρώματος
effect (n)
επιρροή
individuality (n)
ατομικότητα
fitness (n)
φόρμα
label (n)
ετικέτα
freestyle (adj)
ελεύθερος
message (n)
μήνυμα
implication (n)
επίπτωση
packaging (n)
πακετάρισμα
indicator (n)
σημάδι
pattern (n)
σχέδιο
mentor (n)
καθοδηγητής
schoolboy (n)
μαθητής
opponent (n)
αντίπαλος
select (v)
επιλέγω
primate (n)
πρωτεύων
shelf (n)
ράφι
θηλαστικό
sophistication (n)
primatologist (n)
ερευνητής
uniform (n)
στολή
πρωτευόντων
Pages 12–13
θηλαστικών
anger (n)
οργή
regulation (n)
κανονισμός
associate (v)
σχετίζω
scared (adj)
τρομαγμένος
cold (adj)
ψυχρός
significant (adj)
σημαντικός
courage (n)
κουράγιο
statistically (adv)
στατιστικός
death (n)
θάνατος
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sufficient (adj)
tip (v)
unintentional (adj)
wrestling (n)
Pages 16–17
agency (n)
appropriately
(adv)
chain (n)
consultant (n)
courteous (adj)
impression (n)
interior (n)
introduce (v)
networking (n)
patient (n)
pleasure (n)
positive (adj)
professionalism
(n)
punctual (adj)
redecorate (v)
reduce (v)
supplier (n)
therapy (n)
workplace (n)
Page 19
blanket (n)
cloth (n)
cooperative (n)
poncho (n)
self-sufficient
(adj)
shawl (n)
textile (n)
thread (n)
weave (v)
weaver (v)
wool (n)
yarn (n)
Unit 2
PERFORMANCE
Page 21
absolutely (adv)

επαρκής
γέρνω
ακούσιος
πάλη
εταιρεία
κατάλληλος
αλυσίδα
σύμβουλος
ευγενικός
εντύπωση
εσωτερικός
συστήνομαι
δικτύωση
ασθενής
ευχαρίστηση
θετικός
επαγγελματισμός
συνεπής
ανακαινίζω
μειώνω
προμηθευτής
θεραπεία
εργασιακός χώρος
κουβέρτα
ύφασμα
συνεταιρισμός
πόντσο
αυτάρκης
σάλι
ύφασμα
κλωστή
υφαίνω
υφαντής
μαλλί
νήμα

απόλυτος

amateur (n)
brilliant (adj)
choir (n)
curtain (n)
director (n)
explosion (n)
marvellous (adj)
musician (n)
standard (n)
Pages 22–23
adore (v)
catchy (adj)
collaboration (n)
dazzling (adj)
energetic (adj)
example (n)
expert (n)
fusion (n)
impact (n)
lead (n)
melancholy (adj)
melodic (adj)
origin (n)
powerful (adj)
tuneless (adj)
Pages 24–25
choreographer (n)
exhausted (adj)
horizon (n)
sorrow (n)
Pages 26–27
accelerate (v)
acceptable (adj)
access (n)
addition (n)
citizen (n)
complicate (v)
compose (v)
conservative (adj)
diversity (n)
dynamic (adj)
educator (n)
eve (n)
extent (n)
fanatic (n)

ερασιτέχνης
εκπληκτικός
χορωδία
κουρτίνα
σκηνοθέτης
έκρηξη
εξαιρετικός
μουσικός
επίπεδο
λατρεύω
ασυνήθιστος
συνεργασία
εκθαμβωτικός
ενεργητικός
παράδειγμα
ειδικός
ένωση
αντίκτυπο
οδηγώ
μελαγχολία
μελωδικός
προέλευση
ισχυρός
παράφωνος
χορογράφος
εξουθενωμένος
ορίζοντας
θλίψη
επιταχύνω
αποδεκτός
πρόσβαση
επιπλέον
πολίτης
περιπλέκω
συνθέτω
συντηρητικός
ποικιλία
δυναμικός
εκπαιδευτικός
παραμονή
έκταση
φανατικός
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globalisation (n)
isolated (adj)
performance (n)
politics (n)
resilient (adj)
resourceful (adj)
serve (v)
transformation (n)
unpredictable
(adj)
value (n)
Pages 28–29
achieve (v)
affect (v)
appeal (v)
critic (n)
depressing (adj)
disappointing
(adj)
embarrassing
(adj)
entertaining (adj)
enthusiastic (adj)
hilarious (adj)
host (n)
naturally (adv)
production (n)
terrific (adj)
thrilling (adj)
vibrant (adj)
Page 31
beat (n)
boundary (n)
bring together (v)
bunch (n)
drain (v)
drum (n)
drum (v)
drummer (n)
drumstick (n)
enemy (n)
essence (n)
fear (v)
mutual (adj)
pain (n)

παγκοσμιοποίηση
απομονωμένος
παράσταση
πολιτική
ανθεκτικός
πολυμήχανος
εξυπηρετώ
μεταμόρφωση
απρόβλεπτος
αξία
επιτυγχάνω
επηρεάζω
ελκύω
κριτικός
μελαγχολικός
απογοητευτικός
αμήχανος
διασκεδαστικός
ενθουσιαστικός
φαιδρός
οικοδεσπότης
φυσικός
παραγωγή
καταπληκτικός
συναρπαστικός
ζωντανός
ρυθμός
όριο
ενώνω
δέσμη
αδειάζω
τύμπανο
τυμπανίζω
τυμπανιστής
τυμπανόξυλο
εχθρός
ουσία
φοβάμαι
αμοιβαίος
πόνος

pioneer (n)
spread (v)
style (n)
tired (adj)
unity (n)
Unit 3 WATER
Page 33
agriculture (n)
developing (adj)
figure (n)
fresh (adj)
litre (n)
running (adv)
sink (n)
statistic (n)
tune in (phr v)
waterhole (n)
well (n)
Pages 34–35
concentrate (v)
dive (v)
explore (v)
jet-ski (v)
kayak (n)
labyrinth (n)
marina (n)
paddle (v)
raft (n)
rapids (n)
reservoir (n)
row (v)
snorkel (v)
soak (v)
surf (v)
system (n)
water-ski (n)
windsurf (n)
Pages 36–37
appropriate (adj)
bow (n)
dignity (n)
freak show (n)

πρωτοπόρος
απλώνω
στυλ
κουρασμένος
ενότητα

γεωργία
αναπτυσσόμενος
φιγούρα
φρέσκος
λίτρο
τρεχούμενος
νεροχύτης
στατιστικό
ενημερώνω
τρύπα για άντληση
νερού
πηγάδι
συγκεντρώνω
βουτάω
εξερευνώ
τζετσκί
καγιάκ
λαβύρινθος
μαρίνα
κωπηλατώ
σχεδία
τμήμα ποταμού με
γρήγορα ρεύματα
τεχνητή λίμνη
κωπηλατώ
αναπνευστήρας
μουλιάζω
σερφάρω
σύστημα
θαλάσσιο σκι
ιστιοσανίδα
κατάλληλος
πλώρη
αξιοπρέπεια
τρομακτικό θέαμα
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maiden (adj)
memorial (n)
mission (n)
passenger (n)
salvage (n)
steamship (n)
submarine (n)
treat (v)
voyage (n)
wreck (n)
Pages 38–39
attempt (n)
boxer (n)
bravado (n)
chaotic (adj)
cove (n)
fault (n)
fin (n)
gang (n)
grateful (adj)
guts (n)
mouthful (n)
regulate (v)
respect (n)
scramble (v)
soup (n)
swallow (v)
transform (v)
transparent (adj)
turquoise (adj)
vicious (adj)
Pages 40–41
bay (n)
cage (n)
cargo (n)
entertain (v)
gear (n)
grab (v)
lid (n)
panic (v)
pour (v)
tank (n)
teacup (n)
unbelievable (adj)

παρθενικός
μνημόσυνο
αποστολή
επιβάτης
διάσωση
ατμόπλοιο
υποβρύχιο
μεταχειρίζομαι
ταξίδι
ναυάγιο
προσπάθεια
πυγμάχος
ψευτοπαλληκαριά
χαοτικός
κολπίσκος
λάθος
βατραχοπέδιλο
συμμορία
ευγνώμον
σωθικά
μεγάλη ποσότητα
συντονίζω
σεβασμός
τρέχω
σούπα
καταπίνω
μεταμορφώνω
διάφανος
τιρκουάζ
με μανία
κόλπος
κλουβί
φορτίο
διασκεδάζω
εξοπλισμός
αρπάζω
καπάκι
πανικοβάλλομαι
βρέχει
καταρρακτωδώς
δεξαμενή
φλιτζάνι τσαγιού
απίστευτος

unexpectedly
(adv)
Page 43
advocate (n)
dam (n)
earthen (adj)
gallon (n)
industrial waste
(n)
irrigate (v)
lifeless (adj)
pit (n)
porous (adj)
prosperous (adj)
relief (n)
replace (v)
rise (v)
riverbed (n)
shortage (n)
small-scale (adj)
smog (n)
source (n)
store (v)
supply (n)
tanker (n)
Unit 4
OPPORTUNITIE
S
Page 45
brave (adj)
demanding (adj)
glamorous (adj)
responsible (adj)
rewarding (adj)
satisfying (adj)
secure (adj)
Pages 46–47
cheerful (adj)
driven (adj)
entrepreneur (n)
extend (v)
giggle (v)
plot (n)
predict (v)

απρόσμενος

συνήγορος
φράγμα
χωμάτινος
γαλόνι
βιομηχανικό
απόβλητο
αρδεύω
νεκρός
λάκκος
πορώδης
ακμάζων
διάλειμμα
αντικαθιστώ
υψώνω
κοίτη ποταμού
έλλειψη
μικρής έκτασης
αιθαλομίχλη
πηγή
αποθηκεύω
εφοδιασμός
δεξαμενόπλοιο

γενναίος
απαιτητικός
γοητευτικός
υπεύθυνος
ικανοποιητικός
επαρκής
ασφαλής
χαρούμενος
υποκινούμενος
επιχειρηματίας
ευρύτερος
χαχανίζω
αγροτεμάχιο
προβλέπω
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rumour (n)
technician (n)
Pages 48–49
crisis (n)
discuss (v)
graduate (v)
literature (n)
nurse (n)
redundant (adj)
resit (v)
train (v)
Pages 50–51
construction (n)
courageous (adj)
enchant (v)
expectation (n)
industrial (adj)
labourer (n)
literacy rate (n)

machinist (n)
materialistic (adj)
migrant (n)
migrate (v)
motivate (v)
reputation (n)
rural (adj)
spring up (phr v)
stock (v)
wage (n)
Pages 52–53
conscientious
(adj)
deadline (n)
essay (n)
hard-working
(adj)
methodical (adj)
motivated (adj)
part-time (adj)
pressure (n)
self-confident

φήμη
τεχνικός
κρίση
συζητάω
αποφοιτώ
λογοτεχνία
νοσοκόμα
περιττούς
ξαναδίνω
εκπαιδεύω
κατασκευή
γενναίος
γοητεύω
προσδοκία
βιομηχανικός
εργάτης
ποσοστό
ανάγνωσης και
γραφής
μηχανουργός
υλιστής
εσωτερικός
μετανάστης
μεταναστεύω
παρακινώ
φήμη
αγροτικός
ξεπετάγομαι
αποθηκεύω
μισθός

(adj)
Page 55
attain (v)
be aware of (v)
be caught up in
(v)
carry on (v)
conduct (n)
convince (v)
disciple (n)
dutiful (adj)
dynasty (n)
ethical (adj)
fundamental (adj)
govern (v)
harmony (n)
in decline (adv)
moral (adj)
move up (v)
numerous (adj)
perseverance (n)
philosopher (n)
principle (n)
prosper (v)
respectful (adj)
restore (v)
root (n)
ruler (n)
seek (v)
share (v)
virtue (n)
warlord (n)
wealth (n)

αποκτώ
ενημερώνω
πλεγμένος
συνεχίζω
συμπεριφορά
πείθω
μαθητής
υπάκουος
δυναστεία
ηθικός
θεμελιώδης
διοικώ
αρμονία
σε πτώση
δεοντολογικός
εξελίσσομαι
πολυάριθμος
επιμονή
φιλόσοφος
αρχή
ευημερώ
με σεβασμό
αποκαθιστώ
ρίζα
κυβερνήτης
αναζητώ
μοιράζομαι
αρετή
πολέμαρχος
περιουσία

ευσυνείδητος
διορία
έκθεση
εργατικός
μεθοδικός
έχει κίνητρο
μερικής
απασχόλησης
πίεση
αυτοπεποίθηση

Unit 5 TRAVEL
Page 57
carry (v)
delay (n)
essential (n)
luggage (n)
pointless (adj)
project (n)
Pages 58–59
dense (adj)
exploit (v)

κουβαλάω
καθυστέρηση
ουσιώδης
βαλίτσα
άσκοπος
έργο
πυκνός
εκμεταλλεύομαι
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footwear (n)
penknife (n)
remove (v)
survey (v)
threaten (v)
trek (n)
untouched (adj)
Pages 60–61
bump (v)
crowded (adj)
destination (n)
exotic (adj)
flock (v)
holidaymaker (n)
inspire (v)
instructor (n)
nightlife (n)
promote (v)
sky-diving (n)
surroundings (n)
tropical (adj)
twist (v)
unspoilt (adj)
Pages 62–63
boom (n)
curious (adj)
damaging (adj)
decline (n)
downside (n)
dump (v)
experiment (v)
habitat (n)
harmful (adj)
long-haul (n)
low-cost (adj)
phenomenon (n)
unbroken (adj)
upwards (adv)
vital (adj)
Pages 64–65
allowance (n)
arrange (v)
baggage (n)
boarding card (n)

υπόδημα
σουγιάς
αφαιρώ
εξετάζω
απειλώ
ταξίδι
ανέγγιχτος
συναντάω
συνωστισμένος
προορισμός
εξωτικός
συρρέω
παραθεριστής
εμπνέω
εκπαιδευτής
νυχτερινή ζωή
προωθώ
ελεύθερη πτώση με
αλεξίπτωτο
περιβάλλον
τροπικός
περιστρέφω
άθικτος
ραγδαία αύξηση
περίεργος
ζημιογόνος
πτωτικός
μειονέκτημα
απορρίπτω
πειραματίζομαι
φυσικό περιβάλλον
βλαβερός
μακρινός
χαμηλού κόστους
φαινόμενο
αδιάκοπος
παραπάνω από
ουσιώδης
όριο
διευθετώ
βαλίτσα
κάρτα επιβίβασης

customs (n)
delay (n)
disease (n)
glorious (adj)
hire (n)
infectious (adj)
poison (n)
spray (v)
travel sickness
(n)
Page 67
aim (n)
challenge (n)
desperate (adj)
document (v)
gem (n)
logging (n)
overwhelmed
(adj)
record (n)
stepping stone (n)

Unit 6
WELLBEING
Page 69
combination (n)
fat (n)
healthy (adj)
nutritional (adj)
nutritious (adj)
scale (n)
scheme (n)
Pages 70–71
authentic (adj)
boil (v)
boycott (v)
connoisseur (n)
criteria (n)
crust (n)
elite (adj)
ferment (v)
generic (adj)
(be) granted (v)
guarantee (n)

τελωνείο
καθυστέρηση
ασθένεια
θαυμάσιος
προσλαμβάνω
μεταδοτικός
δηλητήριο
ψεκάζω
ναυτία

σκοπός
πρόκληση
απελπισμένος
τεκμηριώνω
πολύτιμος λίθος
υλοτομία
συγκινημένος
αρχείο
πέτρα για να
περνάς το ποτάμι

συνδυασμός
λίπος
υγιής
διατροφικός
θρεπτικός
κλίμακα
πρόγραμμα
αυθεντικός
βράζω
μποϊκοτάρω
ειδικός
κριτήρια
κρούστα
εκλεκτός
υφίσταμαι ζύμωση
γενικής χρήσης
λαμβάνω
εγγυημένη
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motion (n)
pedigree (n)
peel (v)
raw (adj)
rival (n)
smell (n)
spiral (v)
status (n)
strict (adj)
taste (n)
virgin (adj)
warn (v)
Pages 72–73
attitude (n)
chew (v)
craving (n)
drop (v)
imaginary (adj)
mental (adj)
obesity (n)
overweight (adj)
rate (n)
ridiculous (adj)
self-belief (n)
strategy (n)
willpower (n)
Pages 74–75
adequate (adj)
alert (adj)
alter (v)
blood pressure
(n)
consumption (n)
conventional (adj)
counteract (v)
daylight (n)
dual (adj)
fatigue (n)
fuel (v)
override (v)
psychoactive
(adj)
reaction (n)
relieve (v)

κίνηση
καταγωγή
ξεφλουδίζω
ωμός
αντίπαλος
μυρωδιά
ελικοειδής
χαρακτηριστικό
αυστηρός
γεύση
παρθένος
προειδοποιώ
νοοτροπία
μασάω
επιθυμία
μειώνω
φανταστικός
πνευματικός
παχυσαρκία
υπέρβαρος
ρυθμός
γελοίος
πίστη στον εαυτό
σου
στρατηγική
θέληση
επαρκής
επαγρύπνηση
μεταβάλλω
αρτηριακή πίεση
κατανάλωση
συμβατικός
αντισταθμίζω
φως της ημέρας
διπλός
κόπωση
τροφοδοτώ
παρακάμπτω
ψυχοδιεγερτικός
αντίδραση
ανακουφίζω

schedule (n)
solemn (adj)
symptom (n)
traces (n)
warning (n)
widespread (adj)
Pages 76–77
bland (adj)
dish (n)
fry (v)
order (n)
savoury (adj)
spicy (adj)
Page 79
concern (v)
control (n)
cute (adj)
cyanide (n)
delicious (adj)
diner (n)
fool (v)
gill (n)
licence (n)
major (adj)
paralyse (v)
poison (v)
preparation (n)
puffer fish (n)
regulations (n)
respirator (n)
sake (n)
toxin (n)
wear off (v)
wisely (adv)
Unit 7 LIVING
SPACE
Page 81
cramped (adj)
flatmate (n)
housework (n)
noisy (adj)
Pages 82–83
architect (n)

πρόγραμμα
σοβαρός
σύμπτωμα
ίχνος
προειδοποίηση
ευρεία
άγευστος
φαγητό
τηγανίζω
παραγγελία
νόστιμος
πικάντικος
ανησυχώ
έλεγχος
ελκυστικός
κυάνιο
νόστιμος
δείπνο
ξεγελώ
βράγχια
άδεια
μείζων
παραλύω
δηλητηριάζω
προετοιμασία
ψάρι φούσκα
κανονισμοί
αναπνευστική
συσκευή
σάκε
τοξίνη
χάνω επίδραση
σοφός

περιορισμένος
συγκάτοικος
δουλειά σπιτιού
θορυβώδης
αρχιτέκτονας
7

attic (n)
balcony (n)
basement (n)
block (n)
central heating
(n)
chimney (n)
cool (n)
dirty (adj)
double glazing (n)
elements (n)
fireplace (n)
full-time (adj)
function (n)
garden (n)
glare (v)
permanent (adj)
rent (v)
repair (n)
shelter (n)
spare time (n)
stilt (n)
terrace (n)
veranda (n)
Pages 84–85
built-up (adj)
diverse (adj)
dominate (v)
financial (adj)
marsh (n)
pristine (adj)
resident (n)
run-down (n)
skyscraper (n)
symbolic (adj)
troop (n)
Pages 86–87
ancestral (adj)
bench (n)
descendant (n)
dreamy (adj)

σοφίτα
μπαλκόνι
υπόγειο
οικοδομικό
τετράγωνο
κεντρική θέρμανση
καμινάδα
δροσερός
βρώμικος
διπλά τζάμια
στοιχεία της φύσης
/ στοιχεία
τζάκι
πλήρως
απασχολούμενος
λειτουργία
κήπος
θάμβος
μόνιμος
νοικιάζω
επισκευή
καταφύγιο
ελεύθερος χρόνος
δοκάρι
ταράτσα
βεράντα
καλυμμένος με
κτήρια
διαφορετικός
επικρατώ
οικονομικός
έλος
καθαρός
κάτοικος
ερειπωμένο
ουρανοξύστης
συμβολικός
στράτευμα
προγονικός
παγκάκι
απόγονος
ονειρικός

firewood (n)
fountain (n)
graceful (adj)
ignore (v)
improvise (v)
maid (n)
manner (n)
oppose (v)
persuade (v)
profit (n)
reforestation (n)
reincarnation (n)
rhyme (n)
roadside (n)
rule (v)
troubadour (n)
twinkle (v)
Pages 88–89
anonymous (adj)
charm (n)
dwell (v)
lift (n)
nightmare (n)
perfect (adj)
picturesque (adj)
privacy (n)
unfriendly (adj)
Page 91
bind (v)
fairness (n)
fit into (v)
grow up (v)
immigrant (n)
integrate (v)
involvement (n)
jumping (adj)
mural (n)
parish (n)
perform (v)
raise (v)
reflect (v)

καυσόξυλα
σιντριβάνι
μεγαλειώδης
αγνοώ
αυτοσχεδιάζω
οικιακός βοηθός
τρόπος
αντιτίθεμαι
πείθω
κέρδος
αναδάσωση
μετεμψύχωση
ρίμα
στην άκρη του
δρόμου
κυριαρχώ
τροβαδούρος
λαμπυρίζω
ανώνυμος
γοητεία
διαμένω
ανελκυστήρας
εφιάλτης
τέλειος
γραφικός
ιδιωτικότητα
εχθρικός
δεσμεύω
τιμιότητα
προσαρμόζω
μεγαλώνω
μετανάστης
ενσωματώνω
εμπλοκή
ενθουσιασμένος
τοιχογραφία
ενορία
εκτελώ
μαζεύω
αντικατοπτρίζω

Unit 8 WEIRD
NEWS
8

Page 93
coincidence (n)
digital (adj)
flock (n)
genuine (adj)
trick (n)
weird (adj)
Pages 94–95
ability (n)
ant (n)
beetle (n)
butterfly (n)
collide (v)
dissolve (v)
insect (n)
instinctive (adj)
logical (adj)
man-made (adj)
navigation (n)
neon (adj)
nitrogen (n)
particle (n)
predator (n)
pretend (v)
project (v)
recognise (v)
religious (adj)
shiny (adj)
significance (n)
speculate (v)
spike (n)
stem (n)
unfortunate (adj)
vivid (adj)
Pages 96–97
astonishing (adj)
astronomical (adj)
belief (n)
ceremonial (adj)
emerge (v)
geometric (adj)
mysterious (adj)
prehistoric (adj)
puzzle (v)
suddenly (adv)

σύμπτωση
ψηφιακός
κοπάδι
αυθεντικός
εξαπάτηση
περίεργος
ικανότητα
μυρμήγκι
σκαθάρι
πεταλούδα
συγκρούομαι
διαλύω
έντομο
ενστικτώδης
λογικός
χειροποίητο
πλοήγηση
νέον
άζωτο
σωματίδιο
κυνηγός
προσποιούμαι
προβάλω
αναγνωρίζω
θρησκευτικός
φανταχτερός
σημασία
υποθέτω
αγκάθι
κορμός
άτυχος
ζωηρός
εκπληκτικός
αστρονομικός
πιστεύω
τελετουργικός
αναδύομαι
γεωμετρικός
μυστηριώδης
προϊστορικός
μπερδεύω
απότομος

Pages 98–99
assumption (n)
aviation (n)
contact (n)
correspondence
(n)
discriminate (v)
equator (n)
examine (v)
fate (n)
fragment (n)
genetic (adj)
genome (n)
indicate (v)
investigate (v)
longstanding (adj)
mystery (n)
navigator (n)
partial (adj)
profile (n)
saliva (n)
sample (n)
solo (adj)
subsequently
(adv)
theory (n)
uninhabit (adj)
verify (v)
Pages 100–101
accidentally (adv)
apparently (adv)
detect (v)
fibre-optic (n)
forge (v)
suppose (v)
suspicion (n)
temporarily (adv)
trap (v)
twiddle (v)
unfortunately
(adv)
Page 103
adaptable (adj)
bother (v)
canopy (n)

παραδοχή
αεροπλοΐα
επαφή
αλληλογραφία
διακρίνω
ισημερινός
εξετάζω
τύχη
κομμάτι
γενετικός
γονιδίωμα
υποδεικνύω
ερευνώ
επί σειρά ετών
μυστήριο
πλοηγός
μερικός
προφίλ
σάλιο
δείγμα
μόνος
εν συνεχεία
θεωρία
ακατοίκητος
επιβεβαιώνω
κατά λάθος
προφανώς
ανιχνεύω
οπτική ίνα
πλαστογραφώ
υποθέτω
υποψία
προσωρινός
παγιδεύω
χασομεράω
δυστυχώς

προσαρμοστικός
ενοχλώ
κόμη
9

costly (adj)
entomologist (n)
force out (v)
hive (n)
interact (v)
invade (v)
ironic (adj)
outlandish (adj)
pollinate (v)
preserve (n)
proceed (v)
repeatedly (adv)
reproduce (v)
sting (v)
suck (v)
swarm (n)
take over (v)
vast (adj)
violate (v)
Unit 9 TRADE
Page 105
anniversary (n)
earring (n)
gadget (n)
jewellery (n)
shopping (n)
Pages 106–107
banking (n)
bill (n)
credit (n)
expand (v)
fare (n)
fortune (n)
innovation (n)
interactive (adj)
manage (v)
menu (n)
mortgage (n)
saving (n)
transfer (v)
upgrade (n)
Pages 108–109
auction (n)

δαπανηρός
εντομολόγος
διώχνω
μελίσσι
αλληλεπιδρώ
εισβάλλω
ειρωνικός
περίεργος
γονιμοποιώ με γύρη
διατηρώ
προχωρώ
επαναλαμβανόμενο
ς
αναπαράγω
τσιμπάω
ρουφάω
σμήνος
αναλαμβάνω
απέραντος
παραβιάζω

charity (n)
clog (n)
craft (n)
donate (v)
feature (v)
grip (n)
map (n)
mine (v)
mineral (n)
nominate (v)

επέτειος
σκουλαρίκι
γκάτζετ
κόσμημα
εμπορικό

blossom (n)
bustling (adj)
chat (v)
chest (n)
corner (n)
date (n)
deal (n)
decorative (adj)
dye (n)
fabric (n)
fig (n)
lethal (adj)
merchant (n)
mint (n)
negotiate (v)
ornate (adj)
pronounce (v)
scent (n)
stroll (v)
sword (n)
tear (n)
treasure (n)

τραπεζικός
λογαριασμός
πιστωτικός
επεκτείνομαι
εισιτήριο
περιουσία
καινοτομία
διαδραστικός
διαχειρίζομαι
μενού
υποθήκηs
εξοικονόμηση
μεταφέρω
αναβάθμιση
δημοπρασία

original (adj)
pesticide (n)
specification (n)
sustainable (adj)
translate (v)
tyre (n)
view (v)
Pages 110–111
alley (n)
bargain (n)
blink (v)

φιλανθρωπία
κλογκ
χειροτέχνημα
δωρίζω
κυρίως
λαβή
χάρτης
μεταλλεύω
μετάλλευμα
προτείνω
υποψήφιο
αυθεντικός
εντομοκτόνο
προδιαγραφή
ανανεώσιμος
μεταφράζω
λάστιχο
παρακολουθώ
σοκάκι
παζάρι
ανοιγοκλείνω τα
μάτια
άνθος
ζωηρός
κουβεντιάζω
μπαούλο
γωνία
χουρμάς
συμφωνία
διακοσμητικός
χρώμα
ύφασμα
σύκο
φονικός
έμπορος
μέντα
διαπραγματεύομαι
στολισμένος
προφέρω
άρωμα
περιφέρομαι
σπαθί
σταγόνα
θησαυρός
10

tutorial (n)
vendor (n)
workshop (n)
Pages 112–113
delicate (adj)
delivery (n)
exchange (v)
floral (adj)
gift-wrap (n)
mark (n)
pile (n)
reference (n)
return (v)
rug (n)
rustic (adj)
sale (n)
sofa (n)
till (n)
Page 115
bargain (v)
cheat (v)
craftsman (n)
haggle (v)
intention (n)
pressure (v)
shopper (n)
watch out (v)
Unit 10 NO
LIMITS!
Page 117
backpack (n)
dune (n)
key (adj)
limit (n)
Pages 118–119
amputate (v)
bionic (adj)
biotechnology (n)
blind (adj)
burn (v)
confident (adj)
deaf (adj)
documentary (n)
fact (n)

μάθημα
πωλητής
εργαστήριο
λεπτεπίλεπτο
για παράδοση
ανταλλάσω
με λουλούδια
τύλιγμα για δώρο
σημάδι
πέλος
αναφοράς
επιστρέφω
χαλί
ρουστίκ
έκπτωση
καναπές
ταμείο
παζαρεύω
εξαπατώ
βιοτέχνης
παζαρεύω
πρόθεση
πιέζω
αγοραστής
προσέχω

σακίδιο πλάτης
αμμόλοφος
σημαντικός
όριο
ακρωτηριάζω
βιονικός
βιοτεχνολογία
τυφλός
καίω
σίγουρος
κουφός
ντοκιμαντέρ
γεγονός

fiction (n)
futuristic (adj)
kidney (n)
limb (n)
organ (n)
regeneration (n)
specialise (v)
transplant (n)
treatment (n)
Pages 120–121
algae (n)
dome (n)
emit (v)
expansion (n)
frozen (adj)
horrify (v)
limitless (adj)
microbe (n)
mirror (n)
modify (v)
module (n)
revolution (n)
rocky (adj)
rotation (n)
soil (n)
Pages 122–123
barefoot (adj)
board (v)
by-product (n)
crack (n)
epilepsy (n)
flee (v)
hostile (adj)
infest (v)
rebel (n)
refugee camp (n)
shoot (v)
short-term (adj)
soak (v)
struggle (v)
suffer (v)
surgery (n)

φαντασία
φουτουριστικός
νεφρό
άκρο
όργανο
αναγέννηση
ειδικεύομαι
μεταμόσχευση
θεραπεία
άλγη
θόλος
εκπέμπω
επέκταση
παγωμένος
τρομάζω
απεριόριστος
μικρόβιο
καθρέφτης
τροποποιώ
μονάδα
περιστροφή
βραχώδης
περιστροφή
έδαφος
ξυπόλυτος
επιβιβάζομαι
δευτερεύων
αποτέλεσμα
ρωγμή
επιληψία
φεύγω
εχθρικός
γεμίζω
επαναστάτης
στρατόπεδο
προσφύγων
πυροβολώ
βραχυπρόθεσμος
μουσκεύω
προσπαθώ
υποφέρω
χειρουργική
επέμβαση
11

territory (n)
threat (n)
tough (adj)
tundra (n)
Pages 124–125
antihistamine (n)
bleed (v)
blood (n)
cream (n)
cut (n)
deep (adj)
itchy (adj)
paradise (n)
plaster (n)
sprain (n)
stitch (n)
swollen (adj)
trip (v)
tube (n)
wasp (n)
Page 127
adapt (v)
altitude (n)
attribute (v)
biological (adj)
breath (n)
breathe (v)
cause (v)
complex (adj)
enable (v)
evolution (n)
haemoglobin (n)
hypoxia (n)
intense (adj)
lungs (n)
needle (n)
obtain (v)
proof (n)
prospect (n)
rapidly (adv)
Unit 11
CONNECTIONS
Page 129
analysis (n)
bookmark (v)

περιοχή
απειλή
ανθεκτικός
τούνδρα
αντισταμινικό
ματώνω
αίμα
κρέμα
κόψιμο
βαθύς
προκαλεί φαγούρα
παράδεισος
τσιρότα
στραμπούληγμα
ράμμα
πρησμένος
στραβοπατάω
σωληνάριο
σφήκα
προσαρμόζομαι
υψόμετρο
αποδίδω
βιολογικός
ανάσα
αναπνέω
προκαλώ
περίπλοκος
ενδυναμώνω
εξέλιξη
αιμοσφαιρίνη
υποξία
έντονος
πνευμόνια
βελόνα
αποκτώ
απόδειξη
προοπτική
γρήγορα

ανάλυση
σημειώνω την

celebrity (n)
column (n)
direct (adv)
follow (v)
gossip (n)
headline (n)
interview (n)
misquote (v)
regularly (adv)
section (n)
stereotype (n)
topic (n)
Pages 130–131
coincide (v)
contractor (n)
footage (n)
hit (n)
provoke (v)
unseen (adj)
viral (n)
Pages 132–133
broadband (adj)
ebook (n)
eclipse (n)
employee (n)
telescope (n)
texting (n)
tweet (v)
wifi (n)
Pages 134–135
connect (v)
crucial (adj)
entire (adj)
multiple (adj)
petition (n)
signature (n)
tragedy (n)
Pages 136–137
agenda (n)
associate (n)
concern (v)
tone (n)

σελίδα
διασημότητα
στήλη
απευθείας
ακολουθώ
κουτσομπολιό
τίτλος ειδήσεων
συνέντευξη
παραθέτω
εσφαλμένα
συνήθως
τμήμα
στερεότυπο
θέμα
συμπίπτω
εργολάβος
απόσπασμα ταινίας
επίσκεψη
προκαλώ
άγνωστος
γρήγορη διάδοση
ευρείας ζώνης
ηλεκτρονικό βιβλίο
έκλειψη
εργαζόμενος
τηλεσκόπιο
γραπτά μηνύματα
tweet
wifi
επικοινωνώ
κρίσιμος
ολόκληρος
πολλαπλός
αίτημα
υπογραφή
τραγωδία
ημερήσια διάταξη
συνέταιρος
ανησυχώ
χαρακτηριστικός
ήχος
12

visible (adj)
Page 139
draw out (v)
fabulous (adj)
goal (n)
hardship (v)
internally (adv)
overcome (v)
relate to (v)
remark (v)
remote (adj)
remove (adj)
scary (adj)
struggle (n)
support (n)
undertake (v)
unparalleled (adj)
Unit 12
EXPERTS
Page 141
clever (adj)
fishing (n)
tight (adj)
Pages 142–143
camp (n)
deserted (adj)
dried (adj)
eye-opener (n)
flatten (v)
hammock (n)
inadequate (adj)
inappropriate
(adj)
machete (n)
mosquito (n)
mummy (n)
silence (n)
tracker (n)
trumpet (v)
tusk (n)
Pages 144–145
canvas (n)
failure (n)
foolish (adj)

ορατός
προκαλώ
υπέροχος
στόχος
δυσκολία
εσωτερικά
ξεπερνώ
σχετίζομαι με
παρατήρηση
απομακρυσμένος
μετακινώ
τρομακτικός
αγωνίζομαι
υποστήριξη
αναλαμβάνω
ασύγκριτος

έξυπνος
ψάρεμα
σφιχτός
κατασκήνωση
ερημωμένος
αποξηραμένος
αποκάλυψη
ισοπεδώνω
αιώρα
ανεπαρκής
ακατάλληλος
ματσέτα
κουνούπι
μούμια
ησυχία
ιχνηλάτης
σαλπίζω
χαυλιόδοντας
καραβόπανο
αποτυχία
ανόητος

frostbite (n)
haul (v)
insulation (n)
lavish (adj)
scurvy (n)
starvation (n)
Pages 146–147
action (n)
archery (n)
armour (n)
blame (v)
chivalrous (adj)
code (n)
combat (n)
conscript (n)
defeat (v)
elite (n)
gladiator (n)
honour (n)
imperial (adj)
intellectual (n)
knight (n)
legacy (n)
loyalty (n)
manual (n)
martial art (n)
meditation (n)
playwright (n)
realistic (adj)
ritualised (adj)
romanticise (v)
savage (adj)
Pages 148–149
apologise (v)
clumsy (adj)
expression (n)
key (adj)
slip (v)
slippery (adj)
unreliable (adj)
Page 151
aquarium (n)

κρυοπάγημα
τραβώ
μόνωση
πολυτελής
σκορβούτο
λιμοκτονία
δράση
τοξοβολία
πανοπλία
κατηγορώ
ιπποτικός
κώδικας
μάχη
νεοσύλλεκτος
νικώ
ελίτ
μονομάχος
τιμή
αυτοκρατορικός
διανοούμενος
ιππότης
κληρονομιά
πίστη
εγχειρίδιο
πολεμική τέχνη
διαλογισμός
θεατρικός
συγγραφέας
ρεαλιστικός
τελετουργικός
ερμηνεύω με
ρομαντικό τρόπο
άγριος

απολογούμαι
αδέξιος
έκφραση
βασικός
γλιστρώ
ολισθηρός
αναξιόπιστος
ενυδρείο
13

camouflage (v)
crab (n)
dismiss (v)
extraordinary
(adj)
fearless (adj)
fierce (adj)
humble (adj)

συγκαλύπτω
καβούρι
αποπέμπω
εξαιρετικός

pack (n)
school (n)
spine (n)
sucker (n)
welfare (n)

αγέλη
κοπάδι
σπονδυλική στήλη
βεντούζα
ευημερία

ατρόμητος
άγριος
ταπεινός
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