
Upper Int. – 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. 
 

Unit 1 
RELATIONSHIPS 
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context (n) πλαίσιο 

marketing (n) μάρκετινγκ 

mate (n) φίλος 

occasionally (adv) περιστασιακά 

odd (adj) παράξενος 

Pages 10–11  

acquaintance (n) γνωστός 

attribute (n) ιδιότητα 

bond (n) δεσμός 

characteristic (n) χαρακτηριστικό 

companion (n) σύντροφος 

compound (n) σύνθετος 

curiosity (n) περιέργεια 

fair-weather friend 
(n) 

φίλος μόνο στα καλά 

fellow (adj) σύντροφος 

founder (n) ιδρυτής 

fulfil (v) εκπληρώνω 

girlfriend (n) φίλη 

hug (v) αγκαλιά 

hunt (v) κυνηγώ 

striking (adj) εντυπωσιακός 

viewer (n) θεατής 

workmate (n) συνάδελφος 

wrestle (v) παλεύω 
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admire (v) θαυμάζω 

aspiration (n) φιλοδοξία 

burden (n) βάρος 

concept (n) έννοια 

confuse (v) προκαλώ σύγχυση 

critical (adj) κρίσιμος 

debate (n) δημόσια συζήτηση 

duty (n) καθήκον 

ideology (n) ιδεολογία 

measurement (n) παράγοντας 
προσδιορισμού 

rebellious (adj) επαναστάτης 

representative 
(adj) 

αντιπροσωπευτικός 

selfish (adj) εγωιστικός 

slang (n) αργκό 

spoil (v) κακομαθαίνω 

supplant (v) εκτοπίζω 

supportive (adj) προσφέρω 
υποστήριξη 

surpass (v) ξεπερνώ 

unavoidable (adj) αναπόφευκτος 
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announcement 
(n) 

ανακοίνωση 

dedication (n) αφοσίωση 

desire (n) επιθυμία 

ethnic (adj) εθνικός 

free spirit (n) ελεύθερο πνεύμα 

forgetful (adj) ξεχασιάρης 

intrigue (v) εξάπτω την 
περιέργεια 

melting pot (n) χωνευτήρι λαών 

pride (n) περηφάνια 

profession (n) επάγγελμα 

railroad (n) σιδηρόδρομος 

reunion (n) αντάμωση 

settle (v) εγκαθίσταμαι 
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fancy (v) χαίρομαι 

regard (n) χαιρετίσματα 

rude (adj) αγενής 

rush (n) σπεύδω 

tanned (adj) μαυρισμένος 
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contend with (v) αντιμετωπίζω 

democracy (n) δημοκρατία 

discrimination (n) διάκριση 

hardship (n) ταλαιπωρία 

harsh (adj) σκληρός 

homeland (n) γενέτειρα 

leap (n) άλμα 

partition (v) διαμοιράζω 

Life 



tenement (n) εργατική 
πολυκατοικία 

typically (adv) συνήθως 

wave (n) χαιρετώ κουνώντας 
το χέρι 

welcoming (adj) φιλόξενη υποδοχή 

  

Unit 2 
STORYTELLING 
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anecdote (n) ανέκδοτο 

archive (n) αρχείο 

biased (adj) προκατειλημμένος 

biography (n) βιογραφία 

essentially (adv) ουσιαστικά 

focus (v) εστιάζω 

gripping (adj) συναρπαστικός 

impartial (adj) αμερόληπτος 

manipulate (v) χειρίζομαι 

narrator (n) αφηγητής 

objective (adj) αντικειμενικός 

rivalry (n) ανταγωνισμός 

sentimental (adj) συναισθηματικός 

superior (adj) ανώτερος 

sympathetic (adj) συμπονετικός 

unfair (adj) άδικος 
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adaptation (n) προσαρμογή 

alienate (v) αποξενώνω 

author (n) συγγραφέας 

best-seller (n) μπεστ σέλερ 

blockbuster (n) εμπορική επιτυχία 

box office (n) μποξ όφις 

budget (n) προϋπολογισμός 

cast (n) ηθοποιοί 

chapter (n) κεφάλαιο 

compensate (v) αντισταθμίζω 

faithful (adj) πιστός 

flop (n) παταγώδης 
αποτυχία 

flow (v) ρέω 

ingredient (n) συστατικό 

loyal (adj) πιστός 

portrayal (n) αναπαράσταση 

producer (n) παραγωγός 

publisher (n) εκδότης 

reader (n) αναγνώστης 

scene (n) σκηνή 

scenery (n) σκηνικά 

screenwriter (n) σεναριογράφος 

script (n) σενάριο 

setting (n) σκηνικό 

spectacular (adj) καταπληκτικός 

spirit (n) πνεύμα 

storyline (n) πλοκή 

substantial (adj) σημαντικός 

theme (n) θέμα 

trilogy (n) τριλογία 
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bonnet (n) καπό 

bullet (n) σφαίρα 

crack (v) κρότος 

crash (v) συγκρούομαι βίαια 

distract (v) αποσπώ την 
προσοχή 

encounter (n) συνάντηση 

frequently (adv) συχνά 

frightening (adj) τρομακτικός 

gouge (v) χώνομαι 

guard (n) φύλακας 

hurriedly (adv) βιαστικά 

incident (n) περιστατικό 

instinct (n) ένστικτο 

kick (v) κλωτσώ 

leap (v) πηδώ 

rifle (n) τουφέκι 

shave (n) παρά τρίχα 
(γλυτώνω) 

skid (v) ξεφεύγω 

slam (v) ρίχνομαι βίαια 

sprint (v) τρέχω γρήγορα 
μικρή απόσταση 

stretch (v) τεντώνω 

tarmac (n) άσφαλτος 

uninterested (adj) αδιάφορος 

veer (v) στρίβω 
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coarseness (n) τραχύτητα 

collection (n) συλλογή 

core (n) ουσία 

devote (v) αφιερώνω 

edition (n) έκδοση 

emphasise (v) δίνω έμφαση 

folklore (n) λαϊκές παραδόσεις 

footnote (n) υποσημείωση 

gender (n) φύλο 



magic (n) μαγεία 

medieval (adj) μεσαιωνικός 

nanny (n) νταντά 

obey (v) υπακούω 

occupy (v) καταλαμβάνει 

oral (adj) προφορικός 

patriotic (adj) φιλόπατρις 

peasant (n) αγρότης 

polish (v) τελειοποιώ 

popularity (n) αγάπη του κοινού 

punishment (n) τιμωρία 

reshape (v) αναδιαμορφώνω 

royalty (n) βασιλικά πρόσωπα 

scholarly (adj) ακαδημαϊκός 

strive (v) πασχίζω 

suppress (v) καταστέλλω 

tale (n) παραμύθι 

thrive (v) ευδοκιμώ 

universal (adj) παγκόσμιος 

villain (n) κακός 

wise (adj) σοφός 

Pages 28–29  

bend (v) κάμπτω 

burst (v) σκάω 

cry (v) φωνάζω 

handle (n) χερούλι 

moan (v) παραπονιέμαι 

occupant (n) ένοικος 

panic-stricken 
(adj) 

πανικόβλητος 

reboot (v) επανεκκίνηση 

snap (v) σπάω 

storey (n) όροφος 

stranded (adj) αβοήθητος 

tear (v) σκίζομαι 

temporary (adj) προσωρινός 

trudge (v) περπατώ με κόπο 
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agility (n) ευκινησία 

arcade (n) στοά 

aristocracy (n) αριστοκρατία 

cabinet (n) θάλαμος 

captivate (n) γοητεύω 

entrancing (adj) σαγηνευτικός 

envision (v) οραματίζομαι 

flickering (adj) που τρεμοπαίζει 

illusion (n) ψευδαίσθηση 

imagination (n) φαντασία 

inauguration (n) εγκαινίαση 

inconceivable 
(adj) 

αδιανόητος 

landmark (n) ορόσημο 

loop (n) δακτύλιος 

melodrama (n) μελόδραμα 

nickelodeon (n) παλιός τύπος 
κινηματογράφου 

peep (v) κρυφοκοιτάζω 

projection (n) προβολή 

spectacle (n) θέαμα 

tinseltown (n) Χόλυγουντ 

tremendous (adj) τρομερός 

unravel (v) ξετυλίγομαι 

vaudeville (n) βαριετέ 

  

Unit 3 SCIENCE 
AND 
TECHNOLOGY 
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commercial (adj) εμπορικός 
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adjust (v) ρυθμίζω 

biofuel (n) βιοκαύσιμα 

bomb (n) βόμβα 

boost (v) ενισχύω 

colony (n) αποικία 

committee (n) επιτροπή 

consume (v) καταναλώνω 

density (n) πυκνότητα 

disappointed (adj) απογοητευμένος 

dud (n) αποτυχία 

economist (n) οικονομολόγος 

expectancy (n) προσδόκιμο 

famine (n) πείνα 

fee (n) τέλος 

hopeful (adj) αισιόδοξος 

lazy (adj) τεμπέλης 

mankind (n) ανθρωπότητα 

nanotechnology 
(n) 

νανοτεχνολογία 

optimism (n) αισιοδοξία 

overpopulation (n) υπερπληθυσμός 

sincere (adj) ειλικρινής 

specific (adj) συγκεκριμένος 

starve (v) λιμοκτονώ 

wartime (n) καιρός πολέμου 
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absorb (v) απορροφώ 

ATM (n) μηχάνημα 
αυτόματης 
συναλλαγής 

augment (v) μεγεθύνω 

enormously (adv) πάρα πολύ 

etch (v) χαράζω 

float (v) επιπλέω 

generate (v) παράγω 

inconspicuous 
(adj) 

δυσδιάκριτος 

interface (n) σημείο επαφής 

marine (n) ναυτικό 

overload (v) υπερφόρτωση 

project (v) προβάλλω 

reality (n) πραγματικότητα 

sophisticated 
(adj) 

υπερσύγχρονος 

superimpose (v) τοποθετώ από 
πάνω 

transcript (n) μεταγραφή 

unfamiliar (adj) μη οικείος 

user-friendly (adj) φιλικός προς τον 
χρήστη 

virtual (adj) εικονικός 

wraparound (adj) μάσκα (γυαλιά 
ηλίου) 
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capability (n) ικανότητα 

deploy (v) χρησιμοποιώ 

emission (n) εκπομπή 

empower (v) ενδυναμώνω 

fleet (n) στόλος 

harness (v) αξιοποιώ 

industrialised 
(adj) 

εκβιομηχανισμένος 

intermediate (adj) ενδιάμεσος 

means (n) μέσο 

philosophy (n) φιλοσοφία 

purifier (n) σύστημα 
καθαρισμού 

relatively (adv) σχετικά 

reliant (adj) βασιζόμενος 

shell (v) αποφλοιώνω 

straw (n) καλαμάκι 

value (v) θεωρώ πολύτιμο 

ventilation (n) εξαερισμός 
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direction (n) οδηγία 

paste (v) επικολλώ 

possibility (n) δυνατότητα 

trouble (n) δυσκολία 
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asylum (n) άσυλο 

blueprints (n) σχέδιο 

cockpit (n) πιλοτήριο 

determine (v) ορίζω 

firefighter (n) πυροσβέστης 

handheld (adj) χειρός 

imagery (n) εικόνες 

laborious (adj) κουραστικός 

motivation (n) κίνητρο 

obscure (v) αποκρύπτω 

oriented (adj) προσανατολισμένος 

overlay (v) τοποθετώ από 
πάνω 

pedestrian (adj) πεζός 

prototype (n) πρότυπο 

tracking (n) παρακολούθηση 

windscreen (n) παρμπρίζ 

  

Unit 4 ART AND 
CREATIVITY 
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acrobat (n) ακροβάτης 

circus (n) τσίρκο 

impose (v) επιβάλλω 

poetry (n) ποίηση 

private (adj) ιδιωτικός 

shy (adj) ντροπαλός 
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accessible (adj) προσβάσιμος 

appreciate (v) εκτιμώ 

artistic (adj) καλλιτεχνικός 

buzz (n) ενθουσιασμός 

carnival (n) καρναβάλι 

cosmopolitan 
(adj) 

κοσμοπολίτικος 

difference (n) διαφορά 

fringe (n) άκρη 

inhabitant (n) κάτοικος 

minority (n) μειονότητα 

muddy (adj) λασπώδης 

participate (v) συμμετέχω 

venue (n) χώρος 
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campaign (n) εκστρατεία 



commission (v) αναθέτω 

consideration (n) σκέψη 

dirt (n) βρωμιά 

drastic (adj) δραστικός 

fire (v) απολύω 

fixed (adj) στερεωμένος 

graffiti (n) γκράφιτι 

hose (n) μάνικα 

involve (v) συνεπάγομαι 

merely (adv) απλώς 

motorist (n) οδηγός αυτοκινήτου 

pleasing (adj) ελκυστικός 

political (adj) πολιτικός 

portrait (n) πορτρέτο 

reverse (v) αντιστρέφω 

scrape (v) αφαιρώ 

statement (n) δήλωση 

suspicious (adj) ύποπτος 

uncomfortable 
(adj) 

άβολος 

various (adj) διάφοροι 
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alleyway (n) σοκάκι 

bankrupt (n) χρεοκοπημένος 

booming (adj) βουίζω 

brag (v) καυχιέμαι 

chant (v) τραγουδώ 

conscious (adj) ενσυνείδητος 

defiant (adj) προκλητικός 

deny (v) αρνούμαι να δώσω 
κάτι σε κάποιον 

disc jokey (n) ντισκ-τζόκεϊ 

distribution (n) κατανομή 

embrace (v) αποδέχομαι 

explode (v) εξαπλώνομαι 

expose (v) αποκαλύπτω 

globe (n) υφήλιος 

injustice (n) αδικία 

looped (adj) ασταμάτητα 
επαναλαμβανόμενος 

macho (adj) υπερβολικά 
αρρενωπός 

out-chat (v) ραπάρω καλύτερα 

outrage (n) βρισιά 

pavement (n) πεζοδρόμιο 

permeate (v) διεισδύω 

pose (v) στάση 

scratch (v) σκρατς 

suburban (adj) κάτοικος προαστίου 

suffering (n) βάσανα 

turntable (n) περιστρεφόμενη 
πλατφόρμα δίσκων 

version (n) έκδοση 
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bear (v) αντέχω 

comic (n) κωμικός 

complement (v) συμπληρώνω 

congregate (v) συγκεντρώνω 

convex (adj) κυρτός 

curve (n) καμπύλη 

delightful (adj) υπέροχος 

exception (n) εξαίρεση 

generally (adv) γενικά 

moving (adj) κινητικός 

nerve (n) νεύρο 

particularly (adv) ιδιαίτερα 

plains (n) λιβάδι 

recommend (v) συνιστώ 

spellbound (adj) μαγεμένος 

tint (n) απόχρωση 

visually (adv) οπτικά 
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caution (v) προειδοποιώ 

collector (n) συλλέκτης 

dimension (n) διάσταση 

distinctive (adj) διακριτικός 

exposure (n) έκθεση 

highlight (v) τονίζω 

innovative (adj) καινοτόμος 

inventive (adj) εφευρετικός 

piece (n) κομμάτι 

reversal (n) αναστροφή 

uninhibited (adj) χωρίς αναστολές 

urban (adj) αστικός 

vilify (v) διαβάλλω 

  

Unit 5 
DEVELOPMENT 
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congestion (n) συμφόρηση 

simultaneous 
(adj) 

ταυτόχρονος 
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capitalist (n) καπιταλιστικός 

consider (v) εξετάζω 

convert (v) μετατρέπω 



creek (n) κολπίσκος 

demolish (v) γκρεμίζω 

dock (v) αράζω (πλοίο) 

fantasy (n) φαντασία 

gateway (n) πύλη 

heritage (n) κληρονομιά 

intersection (n) διασταύρωση 

invest (v) επενδύω 

lend (v) δανείζω 

modernise (v) εκσυγχρονίζω 

pearl (n) μαργαριτάρι 

redevelop (v) αναπτύσσω ξανά 

residential (adj) οικιστικός 

sleepy (adj) πολύ ήσυχος 

waterfront (n) παραλιακό τμήμα 
περιοχής 
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cultivate (v) καλλιεργώ 

demonstrator (n) διαδηλωτής 

equal (adj) ίσος 

fertile (adj) γόνιμος 

hectic (adj) υπερδραστήριος 

lagoon (n) λιμνοθάλασσα 

literate (adj) εγγράμματος 

model (n) μοντέλο 

mortality (n) θνησιμότητα 

regret (v) μετανιώνω 

remarkable (adj) αξιοπαρατήρητος 

sociological (adj) κοινωνιολογικός 

strike (n) απεργία 

tolerant (adj) ανεκτικός 

tranquil (adj) γαλήνιος 

well-off (adj) ευκατάστατος 
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activist (n) ακτιβιστής 

amenity (n) ανέσεις 

bamboo (n) μπαμπού 

convenient (adj) βολικός 

estimate (v) εκτιμώ 

fauna (n) πανίδα 

flora (n) χλωρίδα 

fund (v) χρηματοδοτώ 

harm (n) κακό 

hydroelectric (adj) υδροηλεκτρικός 

infrastructure (n) υποδομές 

livelihood (n) τα προς το ζην 

readjust (v) προσαρμόζομαι εκ 
νέου 

rely (v) βασίζομαι 

resettle (v) εγκαθίσταμαι σε 
άλλη περιοχή 

revitalise (v) αναζωογονώ 

safeguard (n) προστατεύω 

sanitation (n) εγκαταστάσεις 
υγιεινής 

showpiece (n) έργο υπόδειγμα που 
επιδεικνύεται 

stalk (n) καλάμι 

standard (n) επίπεδο 
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arrogant (adj) αλαζονικός 

complete (v) ολοκληρώνω 

facility (n) εγκαταστάσεις 

lay (v) τοποθετώ 

monument (n) μνημείο 

prepare (v) ετοιμάζω 

recreation (n) αναψυχή 

summary (n) περίληψη 

wrong (adj) λάθος 
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advantageous 
(adj) 

ωφέλιμος 

camouflage (n) καμουφλάζ 

lawyer (n) δικηγόρος 

major (v) παίρνω πτυχίο 
πανεπιστημίου σε 
κάποια ειδικότητα 

mess up (v) κάνω άνω-κάτω 

overall (adj) γενικά 

poison dart (n) δηλητηριώδες βέλος 

vehicle (n) όχημα 

  

Unit 6 
ALTERNATIVE 
TRAVEL 
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carve (v) σκαλίζω 

chandelier (n) πολυέλαιος 

chilly (adj) κρυώνω 

dramatic (adj) δραματικός 

fitting (n) εξοπλισμός 

ice (n) πάγος 

obvious (adj) προφανής 
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attractive (adj) ελκυστικός 

drumming (n) παίζω ντραμς 

pack (v) φτιάχνω βαλίτσες 



postcard (n) καρτ-ποστάλ 

sight (n) αξιοθέατο 

souvenir (n) σουβενίρ 

thrill (n) συγκλονιστική 
εμπειρία 
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accommodation 
(n) 

κατάλυμα 

airfare (n) αεροπορικό 
εισιτήριο 

building (n) οικοδομικός 

bush (n) θάμνος 

cub (n) νεογνό ζώου 

expense (n) έξοδο 

fence (n) φράχτης 

field (n) χωράφι 

gap (n) κενό 

monastery (n) μοναστήρι 

opt (v) επιλέγω 

poach (v) κυνηγώ παράνομα 

register (v) εγγράφομαι 

reserve (n) προστατευμένη 
περιοχή 

restoration (n) αποκατάσταση 

safari (n) σαφάρι 

wildlife (n) άγρια φύση 
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antique (adj) αντίκα 

balustrade (n) κιγκλίδωμα 

cabin (n) καμπίνα 

claustrophobic 
(adj) 

κλειστοφοβικός 

corridor (n) διάδρομος 

ghost (n) φάντασμα 

gold-rush (n) χρυσοθηρία 

hang up (phr v) κρεμώ 

historical (adj) ιστορικός 

hospitality (n) φιλοξενία 

inhabit (v) κατοικώ 

iron (n) σίδερο 

jail (n) φυλακή 

mattress (n) στρώμα 

mutinous (adj) επαναστάτης 

open-air (adj) υπαίθριος 

primitive (adj) πρωτόγονος 

prison (n) φυλακή 

prospector (n) χρυσοθήρας 

publicity (n) διαφήμιση 

sailor (n) ναύτης 

sweet (adj) γλυκός 

tourism (n) τουρισμός 

unpleasant (adj) δυσάρεστος 

vision (n) οπτική γωνία 
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complicated (adj) περίπλοκος 

couch (n) καναπές 

crossroad (n) διασταύρωση 

hop (v) ανεβαίνω 

obligation (n) υποχρέωση 
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anxious (adj) ανήσυχος 

asset (n) πλεονέκτημα 

emerging (adj) αναδυόμενος 

expatriate (n) εκπατρισμένος 

go-ahead (n) πράσινο φως 

intrepid (adj) ατρόμητος 

meagre (adj) ισχνός 

militia (n) πολιτοφυλακή 

predicament (n) δύσκολη κατάσταση 

rampage (v) συμπεριφέρομαι 
βίαια 

recovery (n) ανάκαμψη 

relation (n) σχέση 

ruin (v) καταστρέφω 

stunned (adj) έκπληκτος 

Unit 7 NATURAL 
RESOURCES 
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broken (adj) σπασμένος 

decorating (n) διακόσμηση 

recyclable (adj) ανακυκλώσιμος 

switch off (phr v) σβήνω 
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basin (n) λεκάνη 

brine (n) αλατόνερο 

bring up (phr v) μεγαλώνω 

brush (v) βουρτσίζω 

conserve (v) διαφυλάσσω 

desalination (n) αφαλάτωση 

divert (v) εκτρέπω 

rainwater (n) βροχόνερο 

recharge (v) αναζωογονώ 

run out of (phr v) μένω από κάτι (που 
εξαντλήθηκε) 

spring (n) πηγή νερού 

waste (n) απόβλητα 



wetlands (n) εδάφη με μεγάλη 
υγρασία 
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appoint (v) διορίζω 

block (v) εμποδίζω 

compensation (n) αμοιβή 

consequence (n) συνέπεια 

extract (v) εξορύσσω 

hectare (n) εκτάριο 

initiative (n) πρωτοβουλία 

madness (n) τρέλα 

oil field (n) πετρελαιοφόρα 
περιοχή 

oil refinery (n) διυλιστήριο 
πετρελαίου 

oil reserves (n) αποθέματα 
πετρελαίου 

oil rig (n) πλατφόρμα 
εξόρυξης 
πετρελαίου 

oil slick (n) πετρελαιοκηλίδα 

oil tanker (n) δεξαμενόπλοιο 

oil well (n) πετρελαιοπηγή 

proposal (n) πρόταση 

spokesperson (n) εκπρόσωπος 
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amazement (n) κατάπληξη 

axe (n) τσεκούρι 

blessed (adj) ευλογημένος 

casualty (n) θύμα 

cheerful (adj) χαρούμενος 

conservatory (n) σέρα 

cyclone (n) κυκλώνας 

deplore (v) αποδοκιμάζω 

erode (v) διαβρώνω 

exceptional (adj) εξαιρετικός 

majestic (adj) μεγαλοπρεπής 

medicinal (adj) ιαματικός 

monetary (adj) χρηματικός 

obsess (v) διακατέχομαι από 
εμμονή 

optimistic (adj) αισιόδοξος 

rejoice (v) χαίρομαι 

riches (n) πλούτη 

target (n) στόχος 

tension (n) ένταση 

timber (n) ξυλεία 

trap (n) παγίδα 

wide-eyed (adj) με γουρλωμένα 

μάτια 
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analogy (n) αναλογία 

environmental 
(adj) 

περιβαλλοντικό 

excuse (n) δικαιολογία 

global warming 
(n) 

υπερθέρμανση του 
πλανήτη 

pollute (v) ρυπαίνω 

prevent (v) αποτρέπω 

regional (adj) τοπικός 
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adverse (adj) δυσμενής 

alien (adj) ξένος 

archipelago (n) αρχιπέλαγος 

barrier (n) φραγμός 

cliché (n) κλισέ 

contaminant (n) ρύπος 

corporation (n) εταιρεία 

destruction (n) καταστροφή 

domain (n) περιοχή 

eruption (n) έκρηξη 

evolve (v) εξελίσσομαι 

footprint (n) αποτύπωμα 

haven (n) καταφύγιο 

isolation (n) απομόνωση 

lava (n) λάβα 

leak (n) διαρροή 

mainland (n) ηπειρωτική περιοχή 

newcomer (n) πρόσφατα αφιχθείς 

old-timer (n) παλιός κάτοικος 

relic (n) κειμήλιο 

revenue (n) έσοδο 

run aground (v) πέφτω πάνω σε 
βράχια ή φτάνω 
στον πάτο της 
θάλασσας 

salvation (n) σωτηρία 

skyrocket (v) εκτοξεύομαι 

splendid (adj) θαυμάσιος 

wake-up call (n) προειδοποίηση 
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correspondent (n) ανταποκριτής 

gym (n) γυμναστήριο 

mass (n) μαζικός 



parental (adj) γονικός 

policy (n) πολιτική 

report (n) δελτίο 

sleep-in (phr v) διανυκτέρευση 

urge (v) πιέζω 

witness (v) βλέπω 
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admit (v) παραδέχομαι 

agree (v) συμφωνώ 

carefree (adj) ανέμελος 

erase (v) σβήνω 

iconic (adj) διάσημος 

refugee (n) πρόσφυγας 

stranger (n) άγνωστος 

untypical (adj) ασυνήθιστος 

weathered (v) φθαρμένος 
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amusing (adj) διασκεδαστικός 

antioxidant (n) αντιοξειδωτικό 

appealing (adj) ελκυστικός 

charming (adj) γοητευτικός 

cure (n) θεραπεία 

decay (n) τερηδόνα 

encouraging (adj) ενθαρρυντικός 

graze (v) βόσκω 

greedy (adj) άπληστος 

hunter (n) κυνηγός 

hydrate (v) ενυδατώνω 

inconclusive (adj) χωρίς σαφές 
συμπέρασμα 

inspiring (adj) αυτός που αποτελεί 
πηγή έμπνευσης 

poverty (n) φτώχεια 

quirky (adj) παράξενος 

sign (n) σημάδι 

snack (n) σνακ 

supplement (n) συμπλήρωμα 

wrinkle (n) ρυτίδα 

zinc (n) ψευδάργυρος 
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accuse (v) κατηγορώ 

betray (v) προδίδω 

depressed (adj) θλιμμένος 

enquiry (n) έρευνα 

evacuate (v) εκκενώνω 

hero (n) ήρωας 

incompetent (adj) ανίκανος 

investigation (n) έρευνα 

invitation (n) πρόταση 

issue (v) δημοσιεύω 

mayday call (n) σήμα κινδύνου 

miraculously 
(adv) 

ως εκ θαύματος 

playboy (n) πλέιμποϊ 

praise (v) δοξάζω 

refuse (v) αρνούμαι 

risky (adj) ριψοκίνδυνος 

runway (n) διάδρομος 
προσγείωσης και 
απογείωσης 

sense (v) διαισθάνομαι 

split-second (n) αστραπιαίος 

ultimately (adv) τελικά 

voluntary 
redundancy (n) 

εθελούσια 
παραίτηση 

wrongdoing (n) κακή πράξη 
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argument (n) διαπληκτισμός 

driver (n) οδηγός 

frustrated (adj) εκνευρισμένος 

heated (adj) έντονος 

narrow (adj) στενός 

noise (n) θόρυβος 

opposite (adj) αντίθετος 

pinch (n) πρέζα 

proportion (n) αναλογία 

questioning (n) ανάκριση 

reckon (v) νομίζω 

supposedly (adv) υποτίθεται 

surprisingly (adv) περιέργως 

tend (v) έχω την τάση 

wake (v) ξυπνώ 

Page 103  

amusement park 
(n) 

πάρκο ψυχαγωγίας 

appease (v) κατευνάζω 

bento box (n) κουτί bento 

bonding (n) ενίσχυση δεσμών 

bulldozer (n) μπουλντόζα 

conical (adj) κωνικός 

emotional (adj) συναισθηματικός 

goddess (n) θέα 

matter (n) θέμα 

misty (adj) θαμπός 

persevere (v) επιμένω 

pilgrimage (n) ταξίδι για 



προσκύνημα 

purification (n) εξαγνισμός 

spiritual (adj) πνευματικός 

typhoon (n) τυφώνας 

vending machine 
(n) 

αυτόματο μηχάνημα 
πώλησης 

worship (v) λατρεύω 
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assign (v) αναθέτω 

bathe (v) πλένομαι 

command (n) εντολή 

extreme (adj) εξαιρετικός 

extremely (adv) εξαιρετικά 

intimate (adj) βαθύς 

pair (n) ζευγάρι 

patience (n) υπομονή 

traditionally (adv) παραδοσιακά 

understanding (n) κατανόηση 
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accept (v) αποδέχομαι 

aerospace (n) αεροδιάστημα 

aircraft (n) αεροσκάφος 

attention (n) προσοχή 

corporate (adj) εταιρικός 

experimental (adj) πειραματικός 

oblige (v) υποχρεώνω 

opening (n) εγκαίνια 

propulsion (n) πρόωση 

public (n) δημόσιος 

reflection (n) αντανάκλαση 

remain (v) παραμένω 

talented (adj) ταλαντούχος 

visor (n) κράνος 
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anthropology (n) ανθρωπολογία 

award (n) βραβείο 

common (n) κοινός 

marine (adj) θαλάσσιος 

storyteller (n) συγγραφέας 
ιστοριών 

undiscovered 
(adj) 

αυτός που δεν έχει 
ανακαλυφθεί 
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affairs (n) υποθέσεις 

assume (v) αναλαμβάνω 

beard (n) γένι 

coffin (n) φέρετρο 

convention (n) κανόνας 

custom (n) έθιμο 

divine (adj) θεϊκός 

frustration (n) απογοήτευση 

headdress (n) κάλυμμα κεφαλιού 

heir (n) διάδοχος 

inscribe (v) καταγράφω 

irony (n) ειρωνεία 

minor (adj) ασήμαντος 

obelisk (n) οβελίσκος 

positively (adv) θετικά 

precise (adj) ακριβής 

proclaim (v) διακηρύσσω 

radically (adv) ριζικά 

relegate (v) εξουσιοδοτώ 

reunite (v) ξανασμίγω 

revenge (n) εκδίκηση 

sarcophagus (n) σαρκοφάγος 

shrine (n) βωμός 

smash (v) καταστρέφω 

stepson (n) θετός γιος 

successor (n) διάδοχος 

supreme (adj) υπέρτατος 

tomb (n) τάφος 

undisturbed (adj) αδιατάρακτος 
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bright (adj) λαμπερός 

committed (adj) αφοσιωμένος 

consultancy (n) γραφείο συμβούλων 

cope (v) αντιμετωπίζω 

economics (n) οικονομικά 

faith (n) πίστη 

familiar (adj) οικείος 

follow-up (phr v) παρακολούθηση 

knowledgeable 
(adj) 

ενημερωμένος 

paperwork (n) γραφική εργασία 

program (n) πρόγραμμα 

software (n) υλικό 

specialised (adj) εξειδικευμένος 

spreadsheet (n) λογιστικό φύλλο 
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charmed (adj) γοητευμένος 

controversy (n) αμφισβήτηση 

distort (v) διαστρέφω 



elegant (adj) κομψός 

grief (n) πένθος 

infuriate (v) εξοργισμένος 

murder (n) φόνος 

overjoyed (adj) περιχαρής 

pursuit (n) επιδίωξη 

seize (v) παίρνω με τη βία 

uncertain (adj) αβέβαιος 
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behave (v) συμπεριφέρομαι 

behaviour (adj) συμπεριφορά 

courtesy (n) ευγένεια 

interrupt (v) διακόπτω 

manners (n) τρόποι 

nutshell (n) συνοπτικά 

offensive (adj) προσβλητικός 

quotation (n) παραπομπή 

slouch (v) γέρνω 

stare (v) κοιτάζω επίμονα 

well-behaved 
(adj) 

ευγενής 
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contribution (n) συμβολή 

controversial (adj) αμφιλεγόμενος 

demands (n) απαιτήσεις 

direct (adj) άμεσος 

doubt (n) αμφιβολία 

hesitate (v) διστάζω 

homemade (adj) χειροποίητος 

honesty (n) ειλικρίνεια 

laid-back (adj) χαλαρός 

misbehave (v) φέρομαι ανάρμοστα 

nag (v) γκρινιάζω 

pester (v) ενοχλώ 

rear (v) ανατρέφω 

rebel (v) επαναστατώ 

self-discipline (n) αυτοπειθαρχία 

shame (v) ντροπιάζω 

soft (adj) μαλθακός 

stereotypical (adj) στερεοτυπικός 
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carbohydrate (n) υδρογονάνθρακας 

chocolate bar (n) πλάκα σοκολάτας 

consist (v) αποτελούμαι 

disgusted (adj) αηδιασμένος 

fungi (n) μανιτάρια 

indigestible (adj) δύσπεπτος 

moss (n) βρύα 

offering (n) προσφορά 

protein (n) πρωτεΐνη 

rice (n) ρύζι 

unconventional 
(adj) 

ασυνήθιστος 
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bored (adj) βαριέμαι 

bow (v) υποκλίνομαι 

comparison (n) σύγκριση 

distracted (adj) αφηρημένος 

eyebrow (n) φρύδι 

facial (adj) του προσώπου 

frown (v) συνοφρυώνομαι 

gesture (n) χειρονομία 

glassy (adj) άψυχος 

greet (v) χαιρετώ 

insult (n) προσβολή 

outstretched (adj) τεντωμένος 

posture (n) στάση 

restless (adj) νευρικός 

role (n) ρόλος 

sensitivity (n) ευαισθησία 

shake (v) σφίγγω (χέρι) 

tap (v) χτυπώ ελαφρά 
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bride (n) νύφη 

hen night (n) πάρτι γυναικών 

henna (n) χέννα 

stag night (n) πάρτι ανδρών 

veil (n) βέλο 
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brim (v) υπερχειλίζω 

bug (n) έντομο 

candy (n) γλυκό 

caramel (n) καραμέλα 

garnish (n) στολίδι 

gourmet (n) γκουρμέ 

munch (v) μασώ 

niche (n) κομμάτι της αγοράς 

revolting (adj) αηδιαστικός 

snob (n) υπερόπτης 

stomach (v) ανέχομαι 

swat (v) χτυπώ 

toffee (n) ζαχαρωτό 



trend (n) τάση 
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grasp (n) αρπάζω 

intuition (n) διαίσθηση 

judgement (n) απόφαση 

mechanics (n) μηχανική 

motoring (adj) σχετικός με 
αυτοκίνητα 

reasoned (adj) λογικός 

suitable (adj) κατάλληλος 
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distinguish (v) διακρίνω 

engage (v) αφοσιώνομαι 

fascination (n) γοητεία 

ignorant (adj) άσχετος 

indigenous (adj) αυτόχθων 

mish-mash (n) συνονθύλευμα 

take in (phr v) αφομοιώνω 
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blank (adj) κενός 

curse (v) καταριέμαι 

evoke (v) προκαλώ 

exact (adj) ακριβής 

internal (adj) εσωτερικός 

retrieve (v) ανακτώ 

selective (adj) επιλεκτικός 

stimulate (v) προκαλώ 
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capable (adj) ικανός 

cartoon (n) κινούμενο σχέδιο 

categorise (v) ταξινομώ 

cognitive (adj) γνωστικός 

deliberately (adv) σκόπιμα 

dynamics (n) δυναμική 

edible (adj) βρώσιμος 

entirely (adv) εντελώς 

evidence (n) απόδειξη 

futile (adj) μάταιος 

moody (adj) δύσθυμος 

ripe (adj) ώριμος 

troublesome (adj) δύσκολος 

unripe (adj) άγουρος 

walnut (n) καρύδι 
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appreciation (n) εκτίμηση 

basically (adv) βασικά 

comment (v) σχόλιο 

composition (n) σύνθεση 

examination (n) εξέταση 

history (n) ιστορία 

register (v) εγγράφομαι 
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cancer (n) καρκίνος 

chant (n) ψαλμωδία 

diabetes (n) διαβήτης 

equivalent (adj) ισοδύναμος 

fever (n) πυρετός 

folk healer (n) πρακτικός γιατρός 

herb (n) βότανο 

malaria (n) ελονοσία 

multiply (v) πολλαπλασιάζω 

priority (n) προτεραιότητα 

renowned (adj) διάσημος 

transmit (v)  μεταδίδω 
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classify (v) ταξινομώ 

definition (n) ορισμός 

depend (v) εξαρτώμαι 

earnings (n) μισθός 

goods (n) αγαθά 

hard-up (adj) φτωχός 

loaded (adj) γεμάτος λεφτά 

luxury (n) πολυτέλεια 

necessity (n) αναγκαίος 

pricey (adj) ακριβός 

reasonable (adj) λογικός 

service (n) υπηρεσία 
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childcare (n) φροντίδα των 
παιδιών 

emigrate (v) μεταναστεύω 

ethic (n) ηθικός 

leave (n) άδεια 

maternity (n) μητρότητα 

modest (adj) σεμνός 

paternity (n) πατρότητα 

pension (n) σύνταξη 

productivity (n) παραγωγικότητα 

sitting pretty (v) βρίσκομαι σε καλή 



κατάσταση 

squander (v) σπαταλώ 

subsidise (v) επιδοτώ 

thrift (n) αποταμίευση 
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artisan (n) τεχνίτης 

au pair (n) οικονόμος 

automatic (adj) αυτόματος 

carwash (n) πλυντήριο 
αυτοκινήτων 

catering (n) παροχή τροφίμων 
και υπηρεσιών 

child minder (n) νταντά 

chore (n) αγγαρεία 

cleaner (n) καθαριστής 

cook (n) μάγειρας 

dog walker (n) άτομο που βγάζει 
βόλτα τον σκύλο 

gardener (n) κηπουρός 

hairdresser (n) κομμωτής 

handyman (n) τεχνίτης 

personal shopper 
(n) 

άτομο που 
αναλαμβάνει τα 
ψώνια 

pleasure (n) ευχαρίστηση 

satirist (n) σατιριστής 

unthinkable (adj) αδιανόητος 

willing (adj) πρόθυμος 

worker (n) εργαζόμενος 
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abundance (n) αφθονία 

accuracy (n) ακρίβεια 

 


