
1 PRACTICE TEST 1 u

GLOSSARY

P R A C T I C E  T E S T S

CaMLA     

ECCE
Cambridge Michigan Language Assessments

2



t CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) - ECCE2

GLOSSARY

Practice Test 1  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3
Listening  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3
Vocabulary ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4
Reading ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5

Practice Test 2  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7
Listening  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Vocabulary .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8
Reading ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9

Practice Test 3  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11
Listening  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  11
Vocabulary .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  11
Reading ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 13

Practice Test 4  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15
Listening  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15
Vocabulary ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16
Reading ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17

Practice Test 5  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19
Listening  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19
Vocabulary ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20
Reading ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21

Practice Test 6  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23
Listening  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23
Vocabulary ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24
Reading ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25

Practice Test 7  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27
Listening  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27
Vocabulary ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 28
Reading ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29

This glossary has been written as an aid for students working with Hamilton House 
CaMLA ECCE Practice Tests 2. It covers words, phrases and expressions occurring 
in Listening Part 1 and Listening Part 2 as well as those occurring in the GVR 
section of all seven practice tests. 

INTRODUCTION

CONTENTS



GLOSSARY

3 PRACTICE TEST 1 u

P
ractice Test 1

LISTENING

Listening, Part 1

1.
traffic (n)   κίνηση
flight (n)   πτήση
2.
 snooze (v)   χουζουρεύω
lazy bones! (expr)   τεμπέλη!
3.
 article (n)   άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού
fatty foods (n)   λιπαρά τρόφιμα
screen (n)   οθόνη
4.
 partly sunny (adj)   ηλιόλουστος κατά διαστήματα
weather report (n)   δελτίο καιρού
5.
schedule (n)   πρόγραμμα
6.
glove (n)   γάντι
purse (n)   γυναικεία τσάντα
7. 
you’re kidding me! (expr)   αστειεύεσαι!, πλάκα μου 
κάνεις! 
8.
 waiter (n)   σερβιτόρος
look on the bright side (expr)   δες τη θετική πλευρά
9. 
beard (n)   μούσι, γενειάδα
10.
propeller plane (n)   ελικοφόρο αεροπλάνο
11.
to be in really great shape (expr)   είμαι σε πολύ 
καλή φυσική κατάσταση
12.
 lost and found office (n)   γραφείο απολεσθέντων 
αντικειμένων
lining (n)   επένδυση, φόδρα
13.
 forehead (n)   μέτωπο
sore arm (n)   πόνος στο χέρι
thank goodness (expr)   ευτυχώς, δόξα τώ Θεώ
14.
look after (ph v)   προσέχω, περιποιούμαι
brush (v)   βουρτσίζω
15.
 vending machine (n)   αυτόματη μηχανή πωλήσεων
slot (n)   σχισμή για κέρματα
16.
 furious (adj)   έξαλλος
17.
 fries (n)   τηγανητές πατάτες
burgers (n)   μπιφτέκια, χάμπουργκερ
18.
aisle (n)   διάδρομος

19.
 blouse (n)   μπλούζα 
curly hair (n)   σγουρά μαλλιά
20.
 athletic goods (n)   αθλητικά είδη
beauty salon (n)   σαλόνι ομορφιάς, ινστιτούτο 
ομορφιάς
21.
cut down on (ph v)   μειώνω, ελαττώνω
beverage (n)   ποτό
22.
project (n)   εργασία μαθητή
23.
household chores (n)   οικιακές εργασίες, δουλειές 
του σπιτιού
25.
spatula (n)   σπάτουλα
egg beater (n)   εργαλείο για το χτύπημα των αυγών, 
αυγοδάρτης
surface (n)   επιφάνεια
26.
yard (n)   κήπος, αυλή σπιτιού
27.
bangs (n)   αφέλειες
30.
stapler (n)   συρραπτικό
paper clip (n)   συνδετήρας

Listening, Part 2

Questions 31 - 36
hangar (n)     υπόστεγο
undergo (v)   υποβάλλομαι
inspection (n)   επιθεώρηση, έλεγχος
accommodate (v)   χωράω, μπορώ να φιλοξενήσω
replace (v)   αντικαθιστώ
inspect (v)   επιθεωρώ, ελέγχω
passenger plane (n)   επιβατικό αεροπλάνο

Questions 37 - 41
movie theater (n)   κινηματογράφος
multiplex (n)   κινηματογράφος με πολλές αίθουσες
operate (v)   λειτουργώ
import (v)   εισάγω
equipment (n)   εξοπλισμός

Questions 42 - 46
section (n)   τμήμα
collection (n)   συλλογή

Questions 47 - 50
fitness instructor (n)   γυμναστής
beginner (n)   αρχάριος
experienced (adj)   έμπειρος
expert (n)   ειδικός
harmful (adj)   επικίνδυνος
sugary (adj)   ζαχαρώδης, γλυκός
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workout (n)   γυμναστική, άσκηση
require (v)   χρειάζομαι
costly (adj)   ακριβός, δαπανηρός
lead (v)   οδηγώ
injury (n)   τραυματισμός
lifestyle (n)   τρόπος ζωής

VOCABULARY

86.
examination (n)   εξέταση
investigation (n)   έρευνα
review (n)   επιθεώρηση, ανασκόπηση
supervision (n)   επιτήρηση
87.
safe (adj)   ασφαλές
assured (adj)   εξασφαλισμένο
protected (adj)   προστατευμένο
harmless (adj)   ακίνδυνο
88.
fault (n)   λάθος 
it’s my fault (expr)   εγώ φταίω
shame (n)   ντροπή, κρίμα
it’s a shame (expr)   είναι κρίμα
sadness (n)   λύπη
depression (n)   κατάθλιψη
89.
possible (adj)   πιθανόν
optional (adj)   προαιρετικό
voluntary (adj)   εκούσιο, εθελοντικό
90.
show (n)   παράσταση, θέαμα
event (n)   γεγονός, συμβάν 
choice (n)   επιλογή 
occasion (n)   περίσταση
on rare occasions (expr)   περιστασιακά
91.
conclusion (n)   συμπέρασμα
concern (n)   ενδιαφέρον
consent (n)   συγκατάθεση
consideration (n)   σκέψη
92.
unique (adj)   μοναδικό
unused (adj)   αχρησιμοποίητο
unaccountable (adj)   ανεξήγητο, αδικαιολόγητο
ultimate (adj)   τελικό, ύστατο
93.
get over (ph v)   αναρρώνω, ξεπερνώ
take to (ph v)   συμπαθώ
come about (ph v)   συμβαίνει, γίνεται
get along (with somebody) (ph v)   έχω καλές 
σχέσεις (με κάποιον)
94.
profit (v)   αποφέρω κέρδος
benefit (v)   ωφελώ
proceed (v)   προβαίνω, προχωρώ
progress (v)   προοδεύω

95.
rescue (v)   διασώζω
gather (v)   συγκεντρώνω
survive (v)   επιζώ
release (v)   απελευθερώνω
96.
influence (n)   επιρροή
belief (n)   πίστη
opinion (n)   γνώμη
impression (n)   εντύπωση 
I am under the impression (expr)   έχω την 
εντύπωση
97.
recall (v)   ανακαλώ στη μνήμη, θυμάμαι
remind (v)   υπενθυμίζω
remember (v)   θυμάμαι
recollect (v)   φέρνω στο νου, αναπολώ
98.
enlist in the army (expr)   κατατάσσομαι στο στρατό
assign (v)   αναθέτω
draft (v)   επιστρατεύω, στρατολογώ
99.
assistance (n)   βοήθεια
aid (n)   βοήθεια
first aid (n)   πρώτες βοήθειες
support (n)   υποστήριξη
100.
conventional (adj)   συμβατικό
convenient (adj)   βολικό, εξυπηρετικό
helpful (adj)   πρόθυμος να βοηθήσει
comforting (adj)   άνετο
101.
extinguish (v)   σβήνω
exterminate (v)   εξολοθρεύω
extract (v)   εξάγω
extend (v)   εκτείνω, επεκτείνω
102.
decision (n)   απόφαση
thought (n)   σκέψη
make up my mind (expr)   αποφασίζω
preference (n)   προτίμηση
103.
mind (v)   φροντίζω, επιμελούμαι
worry (v)   ανησυχώ
care (v)   φροντίζω
bother (v)   μπαίνω στον κόπο
104.
it keeps me up (expr)   με κρατά ξύπνιο
raise (v)   σηκώνω
hold (v)   κρατώ 
hold up (ph v)   1. καθυστερώ 2. βαστάω
105.
overtake (v)   προσπερνάω
overcome (v)   ξεπερνάω
overlap (v)   αλληλοεπικαλύπτομαι
overturn (v)   αναποδογυρίζω
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106.
purposefully (adv)   με σκοπιμότητα
intentionally (adv)   εσκεμμένα, επίτηδες
directly (adv)   απ’ ευθείας
specifically (adv)   συγκεκριμένα
107.
wonder (v)   απορώ
convince (v)   πείθω
guess (v)   υποθέτω
estimate (v)   υπολογίζω
108.
win (v)   νικώ
increase (v)   αυξάνω
gain (v)   κερδίζω 
gain weight (expr)   παίρνω βάρος
109.
permit (v)   επιτρέπω
persuade (v)   πείθω
admit (v)   παραδέχομαι
110.
occasionally (adv)   περιστασιακά
gradually (adv)   σταδιακά
regularly (adv)   τακτικά
randomly (adv)   τυχαία
111.
cure (v)   θεραπεύω
relieve (v)   ανακουφίζω
treat (v)    νοσηλεύω
112.
carelessness (n)   απροσεξία
misunderstanding (n)   παρεξήγηση
mistake (n)   λάθος 
by mistake (expr)   κατά λάθος
113.
virus (n)   ιός
sickness (n)   αρρώστια
disease (n)   ασθένεια, νόσος
germ (n)   μικρόβιο
114.
decide (v)   αποφασίζω
count on (ph v)   υπολογίζω (στη βοήθεια)
depend on (ph v)   εξαρτώμαι (από)
direct (v)   κατευθύνω
115.
listen (v)   ακούω
follow (v)   ακολουθώ
comply (with) (v)   συμμορφώνομαι (με)
practice (v)   εξασκούμαι
116.
take something for granted (expr)   θεωρώ κάτι σίγουρο
advantage (n)   πλεονέκτημα
take advantage of (expr)   εκμεταλλεύομαι
take part (ph v)   συμμετέχω
117.
take after (ph v)   μοιάζω (με)
refer (to) (v)   αναφέρομαι (σε)
reach for (ph v)   επιδιώκω
come upon (ph v)   συναντώ τυχαία

118.
relevant (to) (adj)   σχετικός (με)
reliable (adj)   αξιόπιστος
reluctant (adj)   απρόθυμος
removable part (n)   αποσπώμενο μέρος
119.
grow (v)   αυξάνω
rise (v)   ανέρχομαι, ανεβαίνω
care (v)   φροντίζω
raise (v)   ανατρέφω, μεγαλώνω
120.
choice (n)   επιλογή 
addition (n)   προσθήκη
serve (n)   σερβίρισμα
helping (n)   μερίδα

READING

Reading passage, page 32
dump (v)   πετάω
untreated (adj)   ακατέργαστος
sewage (n)   λύματα, υγρά απόβλητα
waste (n)   απόβλητα, σκουπίδια
oil spill (n)   πετρελαιοκηλίδα
nation (n)   έθνος
wine-dark (adj)   κόκκινο σαν κρασί
pollution (n)   ρύπανση
development (n)   εξέλιξη
prevent (v)   προλαμβάνω, αποτρέπω
surround (ω)   περικυκλώνω
pollutant (n)   ρυπαντής
self-cleaning (adj)   αυτοκαθαριζόμενος
countless (adj)   αναρίθμητος, αμέτρητος
dam (v)   φράζω
irrigation (n)   πότισμα
hydro-electric (adj)   υδροηλεκτρικός
renew (v)   ανανεώνω
wash out (ph v)   ξεπλένω
irresponsible (adj)   ανεύθυνος

Reading passage, page 33
bottled water (n)   εμφιαλωμένο νερό
have a point (expr)   έχω δίκιο
chlorine (n)   χλώριο
tap water (n)   νερό βρύσης
spring (n)   πηγή
convenient (adj)   βολικό
pure (adj)   καθαρός
container (n)   δοχείο
purity (n)   καθαρότητα
imply (v)   υπονοώ, αφήνω να εννοηθεί

Reading passages, page 34
acre (n)   μονάδα μέτρησης εμβαδού ίση με περίπου 
4,000 μ2

unspoiled (adj)   άθικτος, άσπιλος
crowded (adj)   γεμάτος κόσμο
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campsite (n)   χώρος κατασκήνωσης
rigid (adj)   αυστηρός
procedure (n)   διαδικασία
tent (n)   σκηνή, αντίσκηνο
cabin (n)   σπίτι από ξύλο
take someone or something for granted (expr)   
θεωρώ κάποιον ή κάτι δεδομένο
stock up (ph v)   εφοδιάζομαι, συγκεντρώνω 
αποθέματα
trash bag (n)   σακούλα σκουπιδιών
payment method (n)   τρόπος πληρωμής
hiking trail (n)   μονοπάτι για πεζοπορία
wildlife (n)   πανίδα, άγρια ζωή
peaceful (adj)   γαλήνιος, ήσυχος
constant (adj)   συνεχής
litter (n)   σκουπίδια
for my liking (expr)   για το γούστο μου
over-rated (adj)   υπερτιμημένος
branch (n)   κλαδί δέντρου
careless (adj)   απρόσεκτος
camper (n)   κατασκηνωτής
clean-up (n)   καθαρίζω
waterway (n)   υδροφόρος
metal (adj)   μεταλλικός
abandon (v)   εγκαταλείπω
magnify (v)   μεγενθύνω, μεγαλώνω
ray (n)   ακτίνα (ηλίου)
litter-free (adj)   χωρίς σκουπίδια
fellow camper (n)   φίλος κατασκηνωτής
authorities (n)   αρχές
trash receptacle (n)   δοχείο απορριμάτων
official (n)   λειτουργός, αξιωματούχος

Reading passages, page 36
cell (n)   κινητό τηλέφωνο
talk into (ph v)   πείθω
take up (ph v)   αρχίζω, ξεκινώ
year-long (adj)   ετήσιος, αυτός που διαρκεί ένα χρόνο

weight training (n)   γυμναστική με βάρη
couch potato (expr)   νωθρός
gym rat (expr)   αυτός που περνάει πολλές ώρες στο 
γυμναστήριο
go over (ph v)   εξετάζω
precaution (n)   προφύλαξη
cartilage (n)   χόνδρος, το υλικό μεταξύ των οστών
unbearable (adj)   αφόρητος, ανυπόφορος
connective tissue (n)   συνδετικός ιστός
sore (adj)   πιασμένος, που πονάει
fall on deaf ears (expr)   δεν ακούει κανείς
severely (adv)   σοβαρά
recovery (n)   ανάρρωση
minor (adj)   ασήμαντος
recovery rate (n)   ρυθμός, ταχύτητα ανάρρωσης
pain (n)   πόνος
brisk (adj)   γρήγορος, ζωηρός
tear up (ph v)   σκίζω
muscle (n)   μυς
cardio (n)   αερόβια γυμναστική
promote (v)   προωθώ
muscle loss (n)   απώλεια μυϊκού ιστού, όγκου
technique (n)   τεχνική
gym instructor (n)   γυμναστής
homage (n)   φόρος τιμής
household name (n)   πασίγνωστος, διάσημος
prophet (n)   προφήτης
muscular (adj)   μυώδης
desire (n)   επιθυμία
stuntman (n)   κασκαντέρ
personal trainer (n)   προσωπικός γυμναστής
pro athlete (n)   επαγγελματίας αθλητής
combine (v)   συνδυάζω
shun (v)   σνομπάρω
ineffective (adj)   αναποτελεσματικός
guidance (n)   καθοδήγηση
inspiration (n)   έμπνευση
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LISTENING

Listening, Part 1

1.
a second helping (expr)   μια δεύτερη μερίδα
as far as I’m concerned (expr)   όσον αφορά εμένα
wow! (excl)   μπράβο! Πω-πω!
I’m going to dig in (expr)   Θα το φάω όλο.
2.
collar (n)   κολλάρο, περιλαίμιο
disappearance (n)   εξαφάνιση
3.
downtown (n)   κέντρο της πόλης
collect my stuff (expr)   παίρνω τα πράγματά μου
get through customs (expr)   περνώ από τελωνειακό 
έλεγχο
it’s a bit on the expensive side (expr)   είναι λίγο 
ακριβό 
shuttle bus (n)   λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγια 
κοντινών αποστάσεων
4.
cone-shaped (adj)   κωνοειδές, που έχει σχήμα κώνου 
whatever it is (expr)   αυτό το πώς το λένε
fit (v)   τοποθετώ
spill (v)   χύνω
5.
play it safe (expr)   βαδίζω στα σίγουρα, δεν ρισκάρω
stuffed animal (n)   υφασμάτινο ζωάκι, κουκλάκι
7.
striped (adj)   ριγέ
plain (adj)   μονόχρωμος
8.
mouse (n)   ποντίκι (εξάρτημα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)
computer whiz (n)   επιδέξιος και έμπειρος χρήστης 
του υπολογιστή
9.
decorate (v)   στολίζω
traditional (adj)   παραδοσιακός
colored lights (n)   πολύχρωμα φωτάκια
ribbons (n)   κορδέλες
10.
thrilled (adj)   ενθουσιασμένος
be all smiles and chuckles (expr)   είμαι όλο γέλια και 
χαρές  
get on my nerves (expr)   μου δίνει στα νεύρα
11.
painting (n)   πίνακας, έργο τέχνης
a bunch of crazy lines (expr)   ένα μάτσο από 
ορνιθοσκαλίσματα
conventional (adj)   συμβατό, καθημερινό
abstract (adj)   αφηρημένο
12.
soft-boiled (adj)   μελάτο
hard-boiled (adj)   καλοβρασμένος, σφιχτός

13.
sewage treatment plant (n)   εργοστάσιο 
επεξεργασίας λυμάτων
14.
anything in particular? (expr)   κάτι συγκεκριμένο;
stable (adj)   σταθερό
16.
oval-shaped (adj)   με ωοειδές σχήμα, οβάλ
string (n)   χορδή
17.
old-fashioned way (expr)   με τον παλιό τρόπο
18.
have the day off (expr)   έχω άδεια από την εργασία 
μου, ρεπό
19.
be in line (expr)   περιμένω στην ουρά
it is worth it (expr)   αξίζει τον κόπο
20.
for the time being (expr)   προς το παρόν
currently (adv)   αυτήν την εποχή
21.
delicious (adj)   πολύ νόστιμο. εύγευστο
22.
skyrocket (v)   εκτινάσσομαι στα ύψη
experts (n)   ειδικοί
23.
handle (v)   χειρίζομαι
24.
bothers (me) (v)   με ενοχλεί
25.
test tube (n)   δοκιμαστικός σωλήνας
arching (adj)   σε σχήμα καμάρας, καμπυλωτός
26.
gadget (n)   μία μικρή συσκευή ή μηχανή για 
συγκεκριμένη χρήση
27.
tinted (adj)   σκούρος
lense (n)   φακός γυαλιών
28.
nap (n)   υπνάκος
crib (n)   βρεφικό κρεβάτι
29.
lump (of sugar) (n)   κύβος, σβώλος (ζάχαρης)
30.
monitor (n)   οθόνη υπολογιστή

Listening, Part 2

Questions 31 - 36
zoo guide (n)   ξεναγός ζωολογικού κήπου
rare (adj)   σπάνιος
regular (adj)   τακτικός
medical attention (n)   ιατρική παρακολούθηση
local (adj)   τοπικός
persuade (v)   πείθω
dependence (n)   εξάρτηση
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Questions 37 - 41
broadcaster (n)   παρουσιαστής, εκφωνητής
defeat (v)   νικώ, κερδίζω
coach (n)   προπονητής
qualify (v)   προκρίνομαι

Questions 42 - 46
cocoa bean (n)   κόκκος κακάο
continent (n)   ήπειρος
naturally (adv)   από τη φύση του
crush (v)   συνθλίβω
ingredient (n)   συστατικό
encourage (v)   ενθαρρύνω

Questions 47- 50
cancellation (n)   ακύρωση
weather report (n)   δελτίο καιρού
refund (n)   επιστροφή χρημάτων

VOCABULARY

86.
to cause inconvenience (expr)   προκαλώ ανησυχία, 
αναστάτωση
inaccuracy (n)   ανακρίβεια
inadequacy (n)   ανεπάρκεια
incapacity (n)   ανικανότητα
87.
rob (a place) (v)   ληστεύω
withdraw (v)   κάνω ανάληψη
88.
eliminate (v)   εξαλείφω
relieve (v)   απαλλάσσω
release (v)   ελευθερώνω, αφήνω
89.
reduce (v)   μειώνω
consume (v)   καταναλώνω
react (v)   αντιδρώ
readjust (v)   αναπροσαρμόζω
90.
name (v)   ονομάζω (πχ ένα νεογέννητο)
call (v)   φωνάζω (κάποιον)
sign (v)   υπογράφω
91.
reasonable (adj)   λογικός
excusable (adj)   δικαιολογήσιμος
dependable (adj)   αξιόπιστος
risky (adj)   ριψοκίνδυνος, τολμηρός
92.
celebrate (v)   γιορτάζω
throw a party (expr)   κάνω πάρτυ
invite (v)   προσκαλώ
93.
pain (v)   προξενώ πόνο 
suffer (v)   υποφέρω
94.
fee (n)   αμοιβή, δίδακτρα

entrance (n)   είσοδος
admission (n)   τιμή εισιτηρίου ή εισόδου
admittance (n)   άδεια εισόδου
95.
there is some left (expr)   έχει μείνει λίγο
misplaced (adj)   τοποθετημένο σε λάθος μέρος
96.
eager (adj)   ανυπόμονος (λόγω έντονης επιθυμίας)
agreeable (adj)   ευχάριστος
97.
be raised (v)   ανατρέφομαι
be brought up (ph v)   ανατρέφομαι
grow up (ph v)   μεγαλώνω
98.
hope (to) (v)   ελπίζω
imagine (v)   φαντάζομαι
guess (v)   μαντεύω
wonder (v)   αναρωτιέμαι
99.
require  (v)   απαιτώ, ζητώ
last (for) (v)   διαρκώ
spend (v)   ξοδεύω, περνώ
100.
spoil (v)   κακομαθαίνω
manage (v)   καταφέρνω
fail (v)   αποτυγχάνω
decrease (v)   μειώνω
101.
run (n)   τρέξιμο
I’m in a hurry (expr)   βιάζομαι
speed (n)   ταχύτητα
102.
suppose (v)   υποθέτω
remind (v)   υπενθυμίζω
memorize (v)   απομνημονεύω
recall (v)   θυμάμαι, ανακαλώ στη μνήμη
103.
take away (ph v)   παίρνω μαζί μου, αποκομίζω
set off (ph v)   ξεκινώ, αρχίζω
put out (ph v)   σβήνω
get off (ph v)   αποβιβάζομαι
104.
give (somebody) a hand (expr)   βοηθώ (κάποιον)
support (n)   υποστήριξη
aid (n)   βοήθεια 
service (n)   εξυπηρέτηση
105.
edition (n)   έκδοση
variation (n)   παραλλαγή
flavor (n)   γεύση, vοστιμιά 
version (n)   εκδοχή
106.
contaminated (adj)   μολυσμένο
infiltrated (adj)   διηθημένο
infected (adj)   μολυσμένο από κάποιον ιό
concentrated (adj)   συμπυκνωμένο
107.
mild (adj)   ήπιος
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chilly (adj)   ψυχρός, κρύος
overcast (adj)   συννεφιασμένος, μουντός
humid (adj)   υγρός
108.
number (n)   αριθμός
area (n)   περιοχή
size (n)   μέγεθος 
of all shapes and sizes (expr)   σε όλες τις μορφές 
και τα μεγέθη
model (n)   μοντέλο
109.
heavily (adv)   βαρειά
deeply (adv)   βαθιά
extensively (adv)   εκτεταμένα
extremely (adv)   εξαιρετικά
110.
all year round (expr)   όλο το χρόνο
111.
curious (adj)   περίεργος
peculiar (adj)   ιδιόρρυθμος
involved (adj)   αναμεμιγμένος
exact (adj)   ακριβής, λεπτομερής
112.
prevent (somebody) from (v)   αποτρέπω (κάποιον) 
από
advise (v)   συμβουλεύω
avoid (v)   αποφεύγω
escape (v)   ξεφεύγω, δραπετεύω
113.
convince (v)   πείθω 
I’m convinced (expr)   είμαι πεπεισμένος
consider (v)   εξετάζω προσεκτικά, μελετώ
suspect (v)   υποψιάζομαι
influence (v)   επηρεάζω
114.
fault (n)   σφάλμα 
it’s your fault (expr)   είναι δικό σου το λάθος
blame (n)   φταίξιμο 
you are to blame (expr)   εσύ φταις
criticize (v)   επικρίνω
judge (v)   κρίνω
115.
consist (of) (v)   αποτελούμαι (από)
contain (v)   περιέχω
maintain (v)   συντηρώ
respond (v)   ανταποκρίνομαι
116.
app (n)   εφαρμογή
applicant (n)   υποψήφιος
connection (n)   σύνδεση
117.
direct (v)   κατευθύνω
arrange (v)   τακτοποιώ, ταξινομώ
approach (v)   πλησιάζω
gather (v)   συγκεντρώνομαι
118.
opportunity (n)   ευκαιρία
choice (n)   επιλογή

chance (n)   ευκαιρία
delay (n)   καθυστέρηση
119.
bargain (n)   αντικείμενο σε τιμή ευκαιρίας
bonus (n)   επιπλέον αμοιβή
extra (adj)   επί πλέον
gain (n)   κέρδος
120.
interest (n)   ενδιαφέρον
to take into consideration  (expr)   λαμβάνω υπ’ όψη 
μου 
take no notice of (expr)   δεν δίνω σημασία 
pay attention (expr)   προσέχω

READING

Reading passage, page 60
e-book (n)   ηλεκτρονικό, ψηφιακό βιβλίο
mixed feelings (n)   ανάμεικτα συναισθήματα
greet (v)   υποδέχομαι
enthusiasm (n)   ενθουσιασμός
unpredictable (adj)   απρόβλεπτος
consequence (n)   συνέπεια, επακόλουθο
undeniably (adv)   αναμφισβήτητα
drawback (n)   μειονέκτημα
printed book (n)   εκτυπωμένο βιβλίο
inexpensive (adj)   φθηνός, οικονομικός
device (n)   συσκευή
steadily (adv)   σταθερά
disappear (v)   εξαφανίζομαι
fortunately (adv)   ευτυχώς
enthusiastic (adj)   ενθουσιώδης
uncertain (adj)   αβέβαιος
afford (v)   έχω την οικονομική δυνατότητα
unable (adj)   δεν μπορώ

Reading passage, page 61
annually (adv)   ετησίως
motherhood (n)   μητρότητα
upset (adj)   αναστατωμένος, ταραγμένος
honor (v)   τιμώ
campaign (v)   διεξάγω καμπάνια 
recognize (v)   αναγνωρίζω
official (adj)   επίσημος
adopt (v)   υιοθετώ
troubled (adj)   προβληματισμένος
commercial (adj)   εμπορικός
sadly (adv)   δυστυχώς
similarity (n)   ομοιότητα
government official (n)   κυβερνητικός λειτουργός

Reading passages, page 62
faculty (n)   διδακτικό προσωπικό
host (v)   διοργανώνω
renowned (adj)   καταξιωμένος
auditorium (n)   αμφιθέατρο
play up (ph v)   τονίζω
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buffet dinner (n)   δείπνο μπουφές
formal (adj)   επίσημος
autograph (v)   υπογράφω ιδιοχείρως
leading (adj)   κορυφαίος, εξέχων
cognitive (adj)   νοητικός, διανοητικός
understandable (adj)   κατανοητός
complex (adj)   πολύπλοκος, σύνθετος
evolve (v)   εξελίσσομαι
effectively (adv)   αποτελεσματικά
bust (v)   καταρρίπτω, σπάζω
challenge (v)   αμφισβητώ
astonishing (adj)   εκπληκτικός, καταπληκτικός
fascinating (adj)   συναρπαστικός
thoughtful (adj)   βαθυστόχαστος
entertaining (adj)   διασκεδαστικός
grip (n)   λαβή
sink (v)   βυθίζομαι, βουλιάζω
strap (n)   λουρί, ιμάντας
diver (n)   δύτης
chance occurrence (n)   τυχαίο συμβάν
mammal (n)   θηλαστικό
instinctive (adj)   ενστικτώδης
instinct (n)   ένστικτο
breathe (v)   αναπνέω
audience (n)   κοινό, θεατές
displeasure (n)   δυσαρέσκεια
claim (n)   ισχυρισμός

lack (v)   δεν έχω
make reference to (expr)   αναφέρομαι σε
intentionally (adv)   σκόπιμα
interruption (n)   διακοπή
coincidence (n)   σύμπτωση
Reading passages, page 64
family-owned (adj)   οικογενειακός
produce (n)   αγροτικό προϊόν
dairy product (n)   γαλακτοκομικό προϊόν
pastry (n)   γλύκισμα φτιαγμένο με ζύμη ή σφολιάτα
money-back guarantee (n)   εγγύηση με επιστροφή 
χρημάτων
grocery store (n)   σούπερ μάρκετ, μπακάλικο
reputation (n)   φήμη
give someone the benefit of the doubt (expr)   δεν 
είμαι προκατειλημμένος, δεν βιάζομαι να κρίνω κάποιον
faulty (adj)   ελαττωματικός
retailer (n)   κατάστημα λιανικής πώλησης
major (adj)   σημαντικός, μεγάλος
threat (n)   απειλή
demolish (v)   κατεδαφίζω, ρίχνω
dawn (v)   ξεκινώ
unnatural (adj)   αφύσικος
impersonal (adj)   απρόσωπος
tradition (n)   παράδοση
cozy (adj)   ζεστός, ευχάριστος χώρος
generation (n)   γενιά
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1.
apartment (n)   διαμέρισμα
visit (v)   επισκέπτομαι
2.
refuse (v)   αρνούμαι
3.
do the ironing (expr)   κάνω το σιδέρωμα
I don’t mind ... (expr)   δεν με πειράζει να ...
vacuum (v)   σκουπίζω με την ηλεκτρική σκούπα
4.
I’m tired of ... (expr)   βαρέθηκα ...
canvas-sneakers (n)   πάνινα αθλητικά παπούτσια
5.
knit (v)   πλέκω
sleeves (n)   μανίκια
6.
dispenser (n)   μηχάνημα αυτόματης διανομής
paperboy (n)   το παιδί που μοιράζει εφημερίδες
7.
did you hear the news? (expr)   άκουσες τα νέα;
8.
litter (n)   σκουπίδια σε δημόσιο χώρο
filthy (adj)   βρόμικος
smog (n)   νέφος (από καυσαέριο)
9.
Iberian Peninsula (n)   Ιβηρική Χερσόνησος
10.
credit-card (n)   πιστωτική κάρτα
convenient (adj)   εξυπηρετικός
11.
as you’re facing (expr)   όπως βλέπεις
12.
discuss something οver the phone (expr)   συζητώ 
κάτι από το τηλέφωνο
face-to-face (expr)   πρόσωπο με πρόσωπο
13.
damage (v)   χαλάω, κάνω ζημιά
14.
individual sports (n)   ατομικά αθλήματα
16.
upset (adj)   αναστατωμένος
to be honest (expr)   να είμαι ειλικρινής
it makes no difference to me (expr)   το ίδιο μου 
κάνει, δεν με ενδιαφέρει
17.
missed calls (expr)   αναπάντητες κλήσεις
18.
night table (n)   κομοδίνο
flexible (adj)   εύκαμπτος, ευλύγιστος
place the light (expr)   ρίχνω το φως 
ideally (adv)   ιδεωδώς, στη καλύτερη περίπτωση
folding arm (n)   πτυσσόμενος βραχίονας 
attach (v)   επισυνάπτω

19.
related (to) (v)   σε σχέση (με) 
journalism (n)   δημοσιογραφία
reporter (n)   δημοσιογράφος
20.
exhibition (n)   έκθεση
beak (n)   ράμφος
21.
fur coat (n)   γούνα
poor taste (expr)   κακό γούστο
22.
cupboard (n)    ντουλάπι
24.
cone (n)   (παγωτό) χωνάκι
carton (n)   (συσκευασία σε) χάρτινο κουτί
25.
neighbor (n)    γείτονας
constantly (adv)    συνεχώς
landlord (n)    ιδιοκτήτης ακινήτου, σπιτονοικοκύρης
26.
tire (n)    λάστιχο αυτοκινήτου
29.
miniature (n)    μινιατούρα
remodel (v)    ανακαινίζω, αλλάζω διακόσμιση
30.
frame (v)    βάζω σε κορνίζα, κορνιζάρω

Listening, Part 2

Questions 31 - 36
competitive (adj)   ανταγωνιστικός
unplug (v)   βγάζω από την πρίζα
paperless office (n)   γραφείο που να χρησιμοποιεί 
μόνο υπολογιστές, καθόλου χαρτί
tidy (adj)   τακτικός, συμμαζεμένος

Questions 37 - 41
announcement (n)   ανακοίνωση
destination (n)   προορισμός
garbage (n)   σκουπίδια, απορρίματα

Questions 42 - 46
screen writer (n)   σεναριογράφος
discourage (v)   αποθαρρύνω
original (adj)   πρωτότυπος

Questions 47- 50
recipe (n)   συνταγή
spicy (adj)   πικάντικος
homemade (adj)   σπιτικός
supper (n)   βραδυνό, δείπνο

VOCABULARY

86.
valuable (adj)   πολύτιμος
valid (adj)   έγκυρος
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worthy (adj)   αντάξιος
viable (adj)   εφαρμόσιμος
87.
persuade (v)   πείθω
conclude (v)   συμπεραίνω
decide (v)   αποφασίζω
assure (v)   διαβεβαιώνω
88.
association (n)   συνεργασία
meaning (n)   έννοια
experience (n)   πείρα
situation (n)   περίπτωση
89.
agreement (n)   συμφωνία 
in agreement with (expr)   συμφωνώ με κάποιον
favor (n)   1. φιλική στάση 2. χάρη 
be in favor of (expr)   είμαι υπέρ, επιδοκιμάζω
mood (n)   διάθεση 
be in the mood (to) (expr)   έχω διάθεση (να)
90.
adjust (v)   προσαρμόζω
exchange (v)   ανταλλάσσω
move (v)   μετακομίζω
search (v)   ψάχνω
91.
eventually (adv)   τελικά
virtually (adv)   ουσιαστικά
recently (adv)   πρόσφατα
exceptionally (adv)   εξαιρετικά
92.
gradual (adj)   σταδιακός
probable (adj)   πιθανός
definite (adj)   συγκεκριμένος, οριστικός
lasting (adj)   διαρκής
93.
apparent (adj)   εμφανής
transparent (adj)   διαφανής
consistent (adj)   συνεπής
approachable (adj)   προσιτός
94.
suspended (adj)   αιωρούμενος
careless (adj)   απρόσεκτος
anxious (adj)   ανήσυχος, φοβισμένος
warned (adj)   που έχει προειδοποιηθεί
95.
place (n)   μέρος
situation (n)   κατάσταση
choice (n)   επιλογή
site (n)   τοποθεσία
96.
suggest (v)   προτείνω
urge (v)   παροτρύνω
tell (v)   λέω
offer (v)   προσφέρω
97.
estimate (v)   υπολογίζω
figure (v)   λογαριάζω, υπολογίζω
think (v)   σκέπτομαι

98.
example (v)   παράδειγμα
object (v)   αντικείμενο
piece (v)   κομμάτι 
pieces of furniture (expr)   έπιπλα
sign (n)   1. ταμπέλα 2. δείγμα
99.
lack (v)   που λείπει, που είναι σε έλλειψη
prevent (v)   αποτρέπω
discourage (v)   αποθαρρύνω
resist (v)   αντιστέκομαι
100.
sure (adj)   βέβαιος 
to make sure (expr)   βεβαιώνομαι
check (n)   έλεγχος
look (n)   βλεμμα
take a look (expr)   ρίχνω ένα βλέμμα
glance (n)   γρήρορη ματιά
101.
remove (v)   αφαιρώ
avoid (v)   αποφεύγω
reject (v)   απορρίπτω
102.
position (n)   στάση, θέση
solution (n)   λύση (σε πρόβλημμα)
circumstances (n)   συνθήκες, περιστάσεις
under strange circumstances (expr)   κάτω από 
περίεργες συνθήκες
103.
spare (adj)   εφεδρικός
further (adj)   επιπρόσθετος
surplus (n)   πλεονάζων
104.
support (v)   υποστηρίζω
prefer (v)   προτιμώ
stand (v)   αντέχω 
can’t stand (doing something) (expr)   δεν αντέχω 
(να κάνω κάτι) 
afford (v)   αντέχω (οικονομικά)
105.
expect (v)   προσδοκώ, περιμένω (κάτι να συμβεί)
rely (v)   στηρίζομαι (σε κάποιον), εμπιστεύομαι
encourage (v)   ενθαρρύνω
apply (v)   1. κάνω αίτηση 2. εφαρμόζω
106.
provoked (adj)   εξοργισμένος
impatient (adj)   ανυπόμονος
comprehensive (adj)   περιεκτικός
forced (adj)   που έχει πιεστεί να κάνει κάτι
107.
overestimate (v)   υπερεκτιμώ
modify (v)   τροποποιώ
demand (v)   απαιτώ
outperform (v)   ξεπερνώ σε επιδόσεις
108.
responsibility (n)   υπευθυνότητα
charge (n)   1. ευθύνη 2. χρέωση
be in charge (expr)   είμαι υπεύθυνος, επικεφαλής
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position (n)   θέση
store (v)   αποθηκεύω
be in store (expr)   που πρόκειται να γίνει, που είναι 
στα σκαριά
109.
qualified (adj)   διαθέτω τα απαραίτητα προσόντα 
entitled (adj)   δικαιούμαι
permit (v)   επιτρέπω
approved (adj)   εγκεκριμένος
110.
confident (adj)   γεμάτος αυτοπεποίθηση
pleasant (adj)   ευχάριστος
proud (adj)   υπερήφανος
ambitious (adj)   φιλόδοξος
111.
tell (someone) apart (ph v)   διακρίνω τις διαφορές, 
ξεχωρίζω
separate (v)   χωρίζω
decide (v)   αποφασίζω
distinguish (v)   διακρίνω
112.
fit (me) (v)   μου κάνει σαν μέγεθος
match (v)   ταιριάζω
wear (v)   φοράω
113.
glance (v)   ρίχνω γρήρορη ματιά
notice (v)   παρατηρώ
sign (v)   υπογράφω
watch (v)   παρακολουθώ
114.
recognize (v)   αναγνωρίζω
realize (v)   αντιλαμβάνομαι
identify (v)   αναγνωρίζω
determine (v)   προσδιορίζω, οροθετώ
115.
exercise (n)   άσκηση
administration (n)   διοίκηση, διαχείριση
task (n)   δουλειά
performance (n)   απόδοση
116.
talk someone out of something (expr)   να πείσω 
κάποιον να μην κάνει κάτι
117.
allowance (n)   επίδομα
admission (n)   είσοδος (αντίτιμο εισιτηρίου)
authority (n)   αρχή, εξουσία
permission (n)   άδεια
118.
place (n)   μέρος
part (n)   κομμάτι
space (n)   χώρος
shape (n)   σχήμα
119.
get over (ph v)   ξεπερνώ, κατανοώ
find out (ph v)   ανακαλύπτω
put up (ph v)   υψώνω
turn in (ph v)   παραδίδω

120.
melt (v)   λιώνω
fade (v)   ξεθωριάζω
lose (v)   χάνω

READING

Reading passage, page 88
sleeplessness (n)   αϋπνία
insomnia (n)   αϋπνία
literally (adv)   κυριολεκτικά
likewise (adv)   ομοίως
insomniac (n)   αυτός που πάσχει από αϋπνία
inability (n)   ανικανότητα, αδυναμία
reduce (v)   μειώνω, ελαττώνω
link (n)   σχέση, σύνδεση
affect (v)   επηρεάζω

Reading passage, page 89
soft drink (n)   αναψυκτικό
blame (v)   κατηγορώ
shocking (adj)   σοκαριστικό
obesity (n)   παχυσαρκία
two-fold (adj)   διπλός
diabetes (n)   διαβήτης (πάθηση)
appealing (adj)   ελκυστικός
effective (adj)   αποτελεσματικός
conflicting (adj)   αντικρουόμενος
consumption (n)   κατανάλωση
habit (n)   συνήθεια
journal (n)   περιοδικό
quench (v)   σβήνω (τη δίψα μου)
thirst (n)   δίψα
debate (v)   διάλογος, συζήτηση
fairness (n)   νομιμότητα
inverse (adj)   αντίστροφος
well-off (adj)   ευκατάστατος
low-income (adj)   χαμηλού εισοδήματος
reconsider (v)   επανεξετάζω, ξανασκέφτομαι

Reading passages, page 90
breakdown (n)   ανάλυση
fiction (n)   τύπος βιβλίου που βασίζεται σε 
φανταστικούς χαρακτήρες και γεγονότα
nonfiction (n)   τύπος βιβλίου που βασίζεται σε 
πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα
reference (n)   βιβλίο αναφοράς όπως εγκυκλοπαίδεια, 
λεξικό κλπ.
pessimist (n)   απαισιόδοξος
anticipate (v)   αναμένω, προσδοκώ
tough (adj)   δύσκλολος, σκληρός
offset (n)   αντισταθμίζω, εξισορροπώ 
novel (n)   μυθιστόρημα
counterpart (n)   αντίστοιχος
conventional (adj)   συμβατικός
cautiously (adv)   προσεκτικά, επιφυλακτικά
optimistic (adj)   αισιόδοξος
explosive growth (n)   εκρηκτική, μεγάλη ανάπτυξη 
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represent (v)   αντιστοιχώ
headstart (n)   προβάδισμα
slowdown (n)   επιβράδυνση
consumer (n)   καταναλωτής
format (n)   μορφή αρχείου
popularity (n)   δημοτικότητα
undergraduate (n)   προπτυχιακός φοιτητής ή 
φοιτήτρια
mainframe (n)   ένας πολύ ισχυρός υπολογιστής με 
μεγάλη μνήμη
distribute (v)   διανέμω, μοιράζω
entire (adj)   ολόκληρος
initiative (n)   πρωτοβουλία
download (n)   λήψη αρχείου
volunteer (n)   εθελοντής
upload (v)   ανεβάζω, μεταφορτώνω αρχείο

Reading passages, page 92
editor-in-chief (n)   αρχισυντάκτης
fact (n)   γεγονός
page layout (n)   διάταξη, στήσιμο σελίδας
retirement (n)   συνταξιοδότηση

journalism (n)   δημοσιογραφία
rank (v)   κατατάσσω
subscriber (n)   συνδρομητής
replacement (n)   αντικαταστάτης ή αντκαταστάτρια
progress (n)   πρόοδος
corporation (n)   εταιρεία, επιχείρηση
exception (n)   εξαίρεση
upper-level manager (n)   διευθυντής, στέλεχος 
επιχείρησης
opportunity (n)   ευκαιρία
glass ceiling (n)   γυάλινη οροφή, κάτι που περιορίζει 
την επαγγελματική εξέλιξη
unbroken (adj)   αυτός που δεν έχει σπάσει
crack (v)   ραγίζω
invisible (adj)   αόρατος
barrier (n)   εμπόδιο
qualifications (n)   τίτλοι σπουδών, προσόντα 
equal (adj)   ίσος
conclude (v)   καταλήγω
unfortunate (adj)   άτυχος, κακότυχος
executive (n)   στέλεχος επιχείρησης
accurate (adj)   ακριβής, σωστός
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LISTENING

Listening, Part 1

1.
domestic (adj)   οικιακός
get back into (ph v)   να ξαναρχίσω
2.
shoelaces (n)   κορδόνια παπουτσιών
3.
armrest (n)   υποβραχιόνιο, μπράτσο πολυθρόνας ή 
καρέκλας
4.
alarm clock (n)   ξυπνητήρι
cell phone (n)   κινητό τηλέφωνο 
5.
infant (n)   νήπιο, βρέφος
6.
model (n)   μοντέλο
you have to admit (expr)   πρέπει να το παραδεχθείς
realistic (adj)   σαν αληθινά
7.
weird (adj)   πολύ παράξενος
chilly (adj)   ψυχρός
8.
I have a bit of a temperature (expr)   έχω λίγο πυρετό 
fever (n)   πυρετός
cough syrup (n)   σιρόπι για το βήχα
cough (n)   βήχας
9.
bouquet (n)   μπουκέτο
11.
site (n)   ιστότοπος
it’s the other way around (expr)   είναι ακριβώς το 
αντίθετο
12.
coffee table (n)   τραπεζάκι του σαλονιού
14.
congratulations (n)   συγχαρητήρια
on your first try (expr)   με την πρώτη σου 
προσπάθεια
I can legally drive (expr)   μπορώ να οδηγήσω νόμιμα
it’s about time! (expr)   επιτέλους!
15.
sliced (adj)   σε φέτες
flour (n)   αλεύρι
rolls (n)   ψωμάκια
16.
replace (v)   αντικαθιστώ
advanced (adj)   τεχνολογικά προηγμένο
17.
slow down (ph v)   πήγαινε πιο σιγά
the road up ahead (expr)   ο δρόμος μπροστά μας
narrow (adj)   στενός
18.
exercise (n)   άσκηση

19.
the living room is a fair size (expr)   το σαλόνι είναι 
μεγαλούτσικο
20.
closet (n)   ντουλάπα
laundry (n)   άπλυτα ρούχα
21.
insufficient (adj)   ελλιπής
the best way to stay informed (expr)   ο καλύτερος 
τρόπος να ενημερώνεσαι
22.
colleague (n)   συνάδελφος
definitely (adv)   σίγουρα, χωρίς αμφιβολία 
23.
kerosene lamp (n)   λάμπα κηροζίνης
flashlight (n)   φακός
light bulb (n)   λαμπτήρας
24.
distracted (adj)   αποσπασμένος 
25.
novel (n)   μυθιστόρημα
26.
convenience (n)   ευκολία, άνεση
27.
branch (n)   υποκατάστημα
signature (n)   υπογραφή
28.
renovate (v)   ανακαινίζω
carpenter (n)   μαραγκός, ξυλουργός
plumber (n)   υδραυλικός
drag your feet (expr)   χασομερώ, καθυστερώ 
αδικαιολόγητα
29.
overdo (v)   το παρακάνω
30.
measure (v)   μετράω
doorway (n)   είσοδος, πόρτα
I know I can count on you (expr)   ξέρω ότι μπορώ 
να βασιστώ σε σένα

Listening, Part 2

Questions 31 - 36
break-in (n)   διάρρηξη
accuse (v)   κατηγορώ
nuisance (n)   πρόβλημα, μπελάς
valuable (adj)   πολύτιμος
potentially (adv)   πιθανώς, ενδεχομένως
damage (n)   ζημιά
malicious (adj)   κακόβουλος, κακοήθης
budget (n)   προϋπολογισμός

Questions 37 - 41
current (adj)   τωρινός, τρέχων
unemployment rate (n)   δείκτης ανεργίας
critic (n)   επικριτής
policy (n)   πολιτική, τακτική
representative (n)   εκπρόσωπος
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critical (adj)   επικριτικός
improvement (n)   βελτίωση
short-lived (adj)   βραχυχρόνιος, που έχει μικρή 
διάρκεια 
unimportant (adj)   ασήμαντος

Questions 42 - 46
distance (n)   απόσταση
domestic flight (n)   πτήση εσωτερικού

Questions 47 - 50
attract (v)   προσελκύω

VOCABULARY

86.
worth (v)   αξίζω 
it’s not worth it (expr)   δεν αξίζει (ο κόπος)
value (v)   έχω σε εκτίμηση
enjoy (v)   απολαμβάνω
87.
decide (v)   αποφασίζω
enter (v)   μπαίνω (σε ένα χώρο)
jump (v)   πηδάω 
jump to conclusions (expr)   βιάζομαι να βγάλω 
συμπεράσματα
assure (v)   διασφαλίζω
88.
system (n)   σύστημα
attitude (n)    συμπεριφορά
place (n)   μέρος
service (n)   εξυπηρέτηση
89.
feeling (n)   συναίσθημα
favor (n)   1. εύνοια 2. χάρη
desire (n)   επιθυμία
mood (n)   διάθεση 
to be in the mood (expr)   έχω διάθεση (για κάτι)
90.
lower (v)   χαμηλώνω (τη ένταση)
turn (v)   γυρίζω, στρίβω
move (v)   μετατοπίζω, μετακομίζω
change (v)   αλλάζω
91.
greatly (adv)   σε μεγάλο βαθμό
virtually (adv)   ουσιαστικά, σχεδόν
exorbitantly (adv)   εξωφρενικά (ακριβό)
exceptionally (adv)   εξαιρετικά
92.
limited (adj)   περιορισμένος
lacking (adj)   ελλειμματικός
poor (adj)   που είναι κακής ποιότητας 
a poor connection (expr)   κακή σύνδεση
short (adj)   1. κοντός 2. σύντομος σε διάρκεια
93.
successive (adj)   διαδοχικός
predictable (adj)   προβλέψιμος

consistent (adj)   συνεπής
excessive (adj)   υπερβολικός
94.
suspend (v)   αποβάλλω
care (v)   φροντίζω
worry (v)   στεναχωριέμαι
warn (v)   προειδοποιώ
95.
place (n)   μέρος, τοποθεσία 
there’s no place like home (expr)   κανένα μέρος δεν 
είναι σαν το σπίτι μου (σπίτι μου σπιτάκι μου)
locality (n)   περιοχή
site (n)   τοποθεσία
96.
think (v)   σκέπτομαι
try (v)   προσπαθώ
suggest (v)   προτείνω
decide (v)   αποφασίζω
97.
refer to (v)   αναφέρομαι σε
search (v)   ψάχνω
regard (v)   θεωρώ
examine (v)   εξετάζω
98.
plan (v)   σχεδιάζω
expect (v)   αναμένω
assure (v)   διαβεβαιώνω
permit (v)   επιτρέπω
99.
suffer (v)   υποφέρω
run (v)   τρέχω 
run a fever (expr)   έχω πυρετό
increase (v)   αυξάνω
overcome (v)   ξεπερνώ
100.
look (v)   κοιτάω
check (v)   ελέγχω
fill (v)   γεμίζω
count (v)   μετράω
101.
remove (v)   βγάζω από τη θέση του
protect (v)   προστατεύω
misplace (v)   τοποθετώ σε λάθος μέρος
reject (v)   απορρίπτω
102.
owe (v)   χρωστάω
win (v)   κερδίζω
earn (v)   κερδίζω (με κόπο, εργασία, κλπ.)
deserve (v)   αξίζω
103.
place (v)   τοποθετώ
complete (v)   ολοκληρώνω
account (v)   λογαριάζω
save (v)   γλιτώνω 
save money (expr)   αποταμιεύω, μαζεύω χρήματα
104.
support (v)   υποστηρίζω
loan (v)   δανείζω
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offer (v)   προσφέρω
afford (v)   αντέχω οικονομικά
105.
expect (v)   προσδοκώ
wait (v)   περιμένω
search (v)   ψάχνω
apply (for something) (v)   κάνω αίτηση (για κάτι)
106.
tie (v)   δένω
fasten (v)   δένω (ζώνη ασφαλείας)
strain (v)   τεντώνω
wrap (v)   τυλίγω
107.
point (n)   επιχείρημα
wonder (n)   απορία
imagination (n)   φαντασία
guess (n)   υπόθεση
108.
complain (v)   παραπονιέμαι
accuse (v)   κατηγορώ, καταγγέλλω
blame (v)   κατακρίνω
109.
translate (v)   μεταφράζω
transform (v)   μεταμορφώνω
transfer (v)   μεταθέτω
transport (v)   μεταφέρω
110.
confident (adj)   γεμάτος αυτοπεποίθηση
ambitious (adj)   φιλόδοξος
proud (adj)   υπερήφανος
pleasant (adj)   ευχάριστος
111.
take away (ph v)   αφαιρώ, παίρνω μακριά
get into (ph v)   ανακατεύομαι
take up (ph v)   αρχίζω (μια δραστηριότητα)
set off (ph v)   χτυπώ, μπαίνω σε λειτουργία 
112.
worry (v)   ανησυχώ, στεναχωριέμαι
manage (v)   1. διευθύνω 2. ελέγχω
bother (v)   1. ενοχλώ 2. προκαλώ ανησυχία 
don’t bother to do something (expr)   δεν μπαίνω 
στον κόπο να κάνω κάτι
need (v)   χρειάζομαι
113.
glance (v)   ρίχνω μια ματιά
notice (v)   παρατηρώ
glimpse (v)   πιάνει το μάτι μου
watch (v)   παρακολουθώ
114.
tune (n)   σκοπός, μελωδία 
out of tune (expr)   παράχορδος 
rhythm (n)   ρυθμός
melody (n)   μελωδία
balance (n)   ισορροπία
115.
spare (v)   μου περισσεύει
spend time with someone (expr)   περνώ χρόνο με 
κάποιον

earn (v)   κερδίζω (χρήματα) με την εργασία
benefit (v)   ευεργετώ
116.
comfort (v)   παρηγορώ
repair (v)   επισκευάζω
overcome (v)   ξεπερνώ
117.
section (n)   τμήμα
occasion (n)   περίσταση
detail (n)   λεπτομέρεια
piece (n)   κομμάτι
118.
upgrade (v)   αναβαθμίζω
redo (v)   κάνω εκ νέου
reinstall (v)   επανεγκαθιστώ
download (v)   φορτώνω πρόγραμμα στον υπολογιστή
119.
get over (ph v)   ξεπερνώ
fall down (ph v)   πέφτω κάτω
put up (ph v)   φιλοξενώ
turn in (ph v)   πηγαίνω για ύπνο
120.
reduce (v)   ελαττώνω
fade (v)   ξεθωριάζω
miss (v)   χάνω
subtract (v)   αφαιρώ

READING

Reading passage, page 116
admittedly (adv)   ομολογουμένως
numerous (adj)   πολυάριθμος
misplace (v)   παραπετώ, χάνω
painful (adj)   επώδυνος, οδυνηρός
distract (v)   αποσπώ την προσοχή κάποιου από κάτι
cheat (v)   κλέβω, αντιγράφω σε διαγώνισμα
resource (n)   πηγή πληροφοριών, βοήθημα
disrupt (v)   διαταράζω, αναστατώνω
silent mode (n)   κατάσταση σίγασης
abuse (n)   κατάχρηση
pro (n)   πλεονέκτημα
con (n)   μειονέκτημα

Reading passage, page 117
prediction (n)   πρόβλεψη
dominate (v)   επικρατώ, υπερισχύω
gain (v)   κερδίζω, αποκτώ
workplace (n)   τόπος εργασίας
electricity (n)   ηλεκτρισμός, ηλεκτρική ενέργεια
gasoline (n)   βενζίνη
fossil fuel (n)   ορυκτό καύσιμο
greenhouse gas (n)   αέριο θερμοκηπίου
traffic jam (n)   κίνηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση
recharge (n)   επαναφόρτιση
range (n)   εμβέλεια
tank (n)   δεξαμενή, ντεπόζιτο
pedestrian (n)   πεζός
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cyclist (n)   ποδηλάτης
catch on (ph v)   γίνομαι της μόδας
economical (adj)   οικονομικός

Reading passages, page 118
administrative (adj)   διοικητικός
staff (n)   προσωπικό, υπάλληλοι
course (n)   μάθημα
excellence (n)   αρίστευση
excel (v)   αριστεύω
secondary (adj)   δευτεροβάθμιος (εκπαίδευση)
post-secondary (adj)   μεταδευτεροβάθμιος 
(εκπαίδευση)
curriculum (n)   διδακτέα ύλη
facility (n)   εγκατάσταση (σχολική)
acquire (v)   αποκτώ
tutor (n)   καθηγητής ιδιαιτέρων μαθημάτων
register (v)   εγγράφομαι
enjoyable (adj)   ευχάριστος, απολαυστικός
willingness (n)   προθυμία
work ethic (n)   εργασιακό ήθος
intact (adj)   άθικτος, ακέραιος
accustomed (adj)   εξοικειωμένος, συνηθισμένος
graduation (n)   αποφοίτηση
stressful (adj)   αγχωτικός
cope (v)   αντέχω, ανταπεξέρχομαι
overload (v)   υπερφορτώνω, παραφορτώνω
function (v)   λειτουργώ
deprive (v)   στερώ κάτι από κάποιον
address (v)   απευθύνω
self-discipline (n)   αυτοπειθαρχία

Reading passages, page 120
hunting (n)   κυνήγι
gradually (adv)   σταδιακά
wasteful (adj)   άσκοπος, ανούσιος
sort (n)   είδος, τύπος
venison (n)   κρέας ελαφιού
deer (n)   ελάφι

farm (v)   εκτρέφω
beef cattle (n)   βοοειδή
deny (v)   αρνούμαι
sector (n)   τομέας
rely (v)   βασίζομαι
exclusively (adv)   αποκλειστικά
pest (n)   παράσιτο
collide (v)   συγκρούομαι
nutritional (adj)   θρεπτικός
physical (adj)   σωματικός
constitute (v)   αποτελώ, απαρτίζω
defense (n)   υπεράσπιση, άμυνα
essential (adj)   βασικός, ουσιώδης
cruel (adj)   σκληρός, βάρβαρος
violent (adj)   βίαιος
mistakenly (adv)   λανθασμένα, εσφαλμένα
contest (n)   αγώνας, διαγωνισμός
competitor (n)   ανταγωνιστής, αντίπαλος
participate (v)   συμμετέχω
needlessly (adv)   άσκοπα, χωρίς να χρειάζεται
frequently (adv)   συχνά
disastrous (adj)   καταστροφικός, καταστρεπτικός
absence (n)   απουσία, αποχή
extermination (n)   εξολόθρευση, αφανισμός
endangered (adj)   υπό εξαφάνιση
vest (n)   γιλέκο
reduction (n)   μείωση
introductory (adj)   εισαγωγικός
firearm (n)   πυροβόλο όπλο
safety (n)   ασφάλεια
handle (v)   χειρίζομαι
survival skills (n)   ικανότητα επιβίωσης
first aid (n)   πρώτες βοήθειες
lecture (n)   ομιλία, διάλεξη
demonstration (n)   επίδειξη, παρουσίαση
field trip (n)   εκπαιδευτική εκδρομή
employ (v)   απασχολώ προσωπικό
population (n)   πληθυσμός
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Listening, Part 1

1.
hang onto (ph v)   κρατάω, φυλάω κάτι
get rid of something (expr)   ξεφορτώνομαι, 
απαλλάσσομαι από κάτι
2.
luggage (n)   αποσκευές
3.
niece (n)   ανιψιά
a doll that has moving arms and legs (expr)   
κούκλα με κινούμενα άκρα
4.
text message (n)   γραπτώ μήνυμα
5.
tool (n)   εργαλείο
shed (n)   αποθήκη
greenhouse (n)   θερμοκήπιο
6.
horizontal lines (n)   οριζόντιες γραμμές
I was really impressed (expr)   μου έκανε εντύπωση 
vertical lines (n)   κάθετες γραμμές
the flowery one (expr)   που είναι λουλουδάτο
7.
what do you mean? (expr)   τι θέλεις να πεις;
we have to bring along ... (expr)   πρέπει να φέρουμε 
...
invitation (n)   πρόσκληση
8.
deserve (v)   αξίζω
mostly (adv)   κυρίως
10.
ruler (n)   χάρακας
draw (v)   ζωγραφίζω
different shapes (expr)   διάφορα σχήματα
11.
sightseeing (n)   επισκέπτομαι αξιοθέατα
12.
junk food (n)   φαγητό από φαστφουντάδικο
plain (adj)   απλός, σκέτος
13.
database (n)   βάση δεδομένων
14.
cabinet (n)   ντουλάπι
it looks more practical (expr)   φαίνεται  πιο πρακτικό
depend on (ph v)   εξαρτώμαι από, εξαρτάται
15.
double bed (n)   διπλό κρεβάτι
single bed (n)   μονό κρεβάτι
alone (adv)   μόνος 
16.
lunch (n)   μεσημεριανό
17.
dye (v)   βάφω
hassle (n)   μπελάς

18.
license (n)   άδεια οδήγησης
collapsible (adj)   πτυσσόμενος, αναδιπλούμενος
fold up (ph v)   διπλώνω
19.
detergent (n)   απορρυπαντικό
rinse (v)   ξεβγάζω (ρούχα)
bleach (n)   λευκαντικό
20.
ski resort (n)   χιονοδρομικό κέντρο
ski lift (n)   τελεφερίκ για σκιέρ
slope (n)   πλαγιά
21.
it nearly slipped my mind (expr)   παραλίγο να το 
ξεχάσω
22.
anniversary (n)   επέτειος
23.
low cut boots (n)    μποτάκια
24.
fare (n)   εισιτήριο για λεωφορείο, αεροπλάνο, κλπ
25.
drop off (ph v)   αφήνω
26.
tractor trailer (n)   νταλίκα
for a living (expr)   προς το ζειν
dump truck (n)   ανατρεπόμενο φορτηγό
vehicle (n)   όχημα
27.
careless (adj)   απρόσεκτος
28.
from time to time (expr)   από καιρό σε καιρό
29.
brace (n)   νάρθηκας
vigorous (adj)   ενεργητικός, δραστήριος
time to hang up your basketball shoes (expr)   
καιρός να σταματήσεις να παίζεις μπάσκετ 
30.
option (n)   επιλογή
fireplace (n)   τζάκι

Listening, Part 2

Questions 31 - 36
labor statistics (n)   εργατικά στατιστικά 
absent (adj)   απών, που απουσιάζει
salaried (adj)   μισθωτός
refuse (v)   αρνούμαι, δεν δέχομαι
discipline (n)   πειθαρχία
reluctant (adj)   επιφυλακτικός
commitment (n)   υποχρέωση

Questions 37 - 41
tiresome (adj)   βαρετός, κουραστικός
intersection (n)   διασταύρωση
unmarked (adj)   χωρίς σήμανση
residential (adj)   αστικός
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Questions 42 - 46
arouse (v)   διεγείρω

Questions 47 - 50
warn (v)   προειδοποιώ
immune system (n)   ανοσιοποιητικό σύστημα
role model (n)   πρότυπο

VOCABULARY

86.
spoil (v)   χαλώ
change (v)   αλλάζω
spare (v)   μου περισσεύει
damage (v)   καταστρέφω
87.
influence (v)   επηρεάζω
present (v)   παρουσιάζω
based on (ph v)   βασίζομαι σε
88.
slow down (ph v)   επιβραδύνω
decrease (v)   μειώνω
fall (v)   πέφτω
break (v)   σπάω 
break down (ph v)   παύω να λειτουργώ από βλάβη
89.
position (n)   θέση
situation (n)   τοποθεσία
condition (n)   κατάσταση
action (n)   1. δράση 2. πράξη
90.
subtract (v)   αφαιρώ
reduce (v)   ελαττώνω
solve (v)   λύνω (ένα πρόβλημα)
move (v)   μεταφέρω
91.
spread the news (expr)   μεταδίδω μία είδηση
break the news (expr)   ανακοινώνω κάτι σε κάποιον
appear (v)   εμφανίζομαι
discover (v)   ανακαλύπτω
92.
invest (v)   επενδύω
insist (v)   επιμένω
allow (v)   επιτρέπω
deposit (v)   καταθέτω
93.
deny (v)   αρνούμαι
fail (v)   αποτυγχάνω
reject (v)   απορρίπτω
disapprove (v)   αποδοκιμάζω, δεν εγκρίνω
94.
take advantage of (expr)    εκμεταλλεύομαι
95.
limit (n)   όριο 
speed limit (n)    όριο ταχύτητας
limitation (n)   1. περιορισμός 2. όριο δυνατοτήτων
allowance (n)   επίδομα, επιχορήγηση

border (n)   σύνορο
96.
feature (n)    κύριο χαρακτηριστικό
section (n)   τμήμα
version (n)   εκδοχή
example (n)   παράδειγμα
97.
quality (n)   πλεονέκτημα, προτέρημα
appliance (n)    οικιακή συσκευή
electronics (n)    ηλεκτρονικά
application (n)   εφαρμογή
98.
persuade (v)   πείθω 
insist (v)   επιμένω
provide (v)   προμηθεύω
require (v)   χρειάζομαι, απαιτώ
99.
regard (v)   1. κοιτάζω 2. λαβαίνω υπόψη
wonder (v)   απορώ
realize (v)   διαπιστώνω, αντιλαμβάνομαι
notify (v)   προειδοποιώ, ανακοινώνω
100.
compare (v)   συγκρίνω 
compared to (v)   σε σύγκριση με
beside (prep)   δίπλα
match (v)   συνδυάζω 
matched with (expr)   σε αντιπαράθεση με  
101.
portion (n)   μερίδα
component (n)   εξάρτημα
section (n)   τμήμα, μέρος
ingredient (n)    συστατικό
102.
supply (n)   προσφορά
demand (for something) (n)   ζήτηση για κάτι
occupation (n)   απασχόληση, επάγγελμα
lack of (n)   έλλειψη σε
103.
frequently (adv)   συχνά
recently (adv)   πρόσφατα
currently (adv)   αυτές τις μέρες
directly (adv)   άμεσα
104.
notice (v)   παρατηρώ
think (v)   νομίζω
follow (v)   ακολουθώ
trust (v)   εμπιστεύομαι, εκτιμώ
105.
last (v)   διαρκώ
take (v)   παίρνω
pass (v)   περνάω
give (v)   δίνω
106.
put (v)   βάζω
decide (v)   αποφασίζω
guess (v)   μαντεύω
select (v)   επιλέγω
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107.
agree (v)   συμφωνώ
write (v)   γράφω
sign (v)   υπογράφω
correspond (v)   αλληλογραφώ
108.
efficiently (adv)   αποτελεσματικά
fluently (adv)   με ευφράδεια
elegantly (adv)   κομψά, αρμονικά
intelligibly (adv)   κατανοητά
109.
finalize (v)   περατώνω
form (v)   σχηματίζω
end (v)   τελειώνω
summarize (v)   συνοψίζω
110.
cause (v)   προκαλώ
force (v)   αναγκάζω
send (v)   στέλνω
drive (v)  1. οδηγώ 2. εξαναγκάζω, εξωθώ 
it drives me crazy (expr)   με τρελαίνει
111.
rate (n)   ποσοστό, δείκτης 
unemployment rate (n)   δείκτης ανεργίας
range (n)   1. σειρά 2. όρια διακύμανσης
amount (n)   ποσότητα
trend (n)   τάση
112.
level (n)   επίπεδο
quality (n)   ποιότητα 
top quality (n)   άριστη ποιότητα
line (n)   σειρά
category (n)   κατηγορία
113.
stay (v)   μένω
manage (v)   καταφέρνω
follow (v)   ακολουθώ
stick (v)   επιμένω πεισματικά
114.
check (v)   ελέγχω
select (v)   επιλέγω
log (v)   καταχωρώ
log on (onto) (ph v)   μπαίνω σε δίκτυο υπολογιστών, 
στο διαδίκτυο, κλπ.
post (v)   1. ταχυδρομώ 2. διαθέτω στο διαδίκτυο
115.
litter (n)   σκουπίδια
confusion (n)   σύγχυση
chaos (n)   χάος 
mess (n)   ακαταστασία  
116.
spread (v)   απλώνω
split (v)   διαιρώ, χωρίζω
spray (v)   ψεκάζω
place (v)   τοποθετώ
117.
involve (v)   σχετίζομαι, εμπλέκομαι
deal (v)   αντιμετωπίζω, ασχολούμαι

associate (v)   συσχετίζω, συνδέω
confront (v)   έρχομαι αντιμέτωπος, αντιμετωπίζω
118.
decent (adj)   αξιοπρεπές
courteous (adj)   ευγενικός
satisfied (adj)   ικανοποιημένος
open (adj)   που είναι ανοιχτός
119.
object (n)   αντικείμενο 
mark (n)   βαθμός
conclusion (n)   συμπέρασμα
deadline (n)   προθεσμία
120.
convert (v)   μετατρέπω
write (v)   γράφω
inspire (v)   εμπνέω
remind (v)   υπενθυμίζω
trust (v)   εμπιστεύομαι

READING

Reading passage, page 144
homeschooling (n)   κατ’ οίκον εκπαίδευση
boredom (n)   βαρεμάρα
attention (n)   προσοχή
knowledge (n)   γνώση
neglect (v)   παραμελώ
duty (n)   υποχρέωση
structure (n)   δομή
socialize (v)   συναναστρέφομαι, κοινωνικοποιούμαι
peer (n)   συνομήλικος, όμοιος
tremendous (adj)   τεράστιος
pressure (n)   πίεση

Reading passage, page 145
release (n)   κυκλοφορία (βιβλίου ή ταινίας)
convince (v)   πείθω
sensation (n)   αίσθηση
plot (n)   πλοκή, υπόθεση έργου
free (adj)   ελεύθερος
enhance (v)   βελτιώνω, αυξάνω
intelligence (n)   νοημοσύνη
compassion (n)   συμπόνια
superficial (adj)   επιφανειακός
expose (v)   εκθέτω
intricate (adj)   πολύπλοκος
reconstruct (v)   αναπαριστώ

Reading passages, page 146
refurbished (adj)   ανακαινισμένος
original packaging (n)   αρχική συσκευασία
re-install (v)   επανεγκαθιστώ
crash (v)   κολάω (συνηθώς αναφέρεται σε 
ηλεκτρονική συσκευή)
visible (adj)   ορατός
defect (n)   ελάττωμα
inspect (v)   εξετάζω προσεκτικά
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crack-free (adj)   χωρίς ραγίσματα
removable (adj)   αφαιρούμενος
knockoff (n)   αντίγραφο, απομίμηση
put to the test (expr)   δοκιμάζω
obsessed (adj)   αυτός που έχει εμμονή με κάτι
concentrate (v)   συγκεντρώνομαι
phoneless (adj)   χωρίς τηλέφωνο
undoubtedly (adv)   αναμφίβολα
cut back (ph v)   μειώνω
usefulness (n)   χρησιμότητα

Reading passages, page 148
tuition (n)   δίδακτρα
creativity (n)   δημιουργικότητα
senior (n)   ηλικιωμένος
sculpture (n)   γλυπτό
gifted (adj)   ταλαντούχος

statue (n)   άγαλμα
worth a fortune (expr)   αξίζει μία περιουσία
proceed (n)   έσοδο
charitable (adj)   φιλανθρωπικός
attain (v)   επιτυγχάνω, κατορθώνω
justifiable (adj)   δικαιολογημένος
artistically (adv)   καλλιτεχνικά
comfortably affluent (adj)   ευκατάστατος, οικονομικά 
άνετος
pursue (v)   ακολουθώ, ασχολούμαι με
secure (adj)   ασφαλής
occupation (n)   επάγγελμα, εργασία
auction (n)   δημοπρασία
blessed (adj)   ευλογημένος
regional (adj)   τοπικός, περιφερειακός
charity (n)   φιλανθρωπικός οργανισμός
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LISTENING

Listening, Part 1

1.
gifted athlete (n)   χαρισματικός αθλητής
2.
I didn’t manage to find your place (expr)   δεν 
κατάφερα να βρω το σπίτι σου.
I guess I got confused (expr)   μάλλον μπερδεύτηκα
3.
residential area (n)   αστική περιοχή
4.
photocopier (n)   φωτοτυπικό μηχάνημα
out of order (expr)   εκτός λειτουργίας
heavy-duty (adj)   επαγγελματικός, βαριάς κατασκευής
something in between (expr)   κάτι ανάμεσα στα δύο
5.
it’s pouring (expr)   βρέχει καταρρακτωδώς, ρίχνει 
καρεκλοπόδαρα
6.
floss (v)   καθαρίζω (τα δόντια μου) με νήμα
special string (n)   ειδική κλωστή
7.
hairdresser (n)   κομμώτρια
9.
whipped cream (n)   φρέσκια κρέμα ζαχαροπλαστικής
fattening (adj)   παχυντικός
raisin bun (n)    σταφιδόψωμο
10.
what are you going to be majoring in? (expr)   τι θα 
σπουδάσεις;
I had my heart set on modern history (expr)   θα 
ήθελα πολύ να σπουδάσω σύγχρονη ιστορία.
with my grades? (expr)   με τέτοιους βαθμούς που 
έχω;
11.
run into (ph v)   συγκρούομαι, πέφτω πάνω σε κάτι
mess up (ph v)   χτυπάω, σακατεύω
12.
I capture scenes with my video camera (expr)   
απαθανατίζω σκηνές με τη βιντεοκάμερά μου
13.
thick coat (n)   πυκνό τρίχωμα
14.
relax (v)   χαλαρώνω
spend more time with my family (expr)   περνάω 
περισσότερο χρόνο με την οικογένεια μου 
at the office (expr)   στο γραφείο, στη δουλειά
weekend (n)   Σαββατοκύριακο
15.
end up (ph v)   καταλήγω
I wouldn’t mind a repeat of yesterday (expr)   δεν θα 
με πείραζε να επαναλάβουμε το χθεσινό
16.
dump truck (n)   ανατρεπόμενο φορτηγό αυτοκίνητο
excavator (n)   εκσκαφέας

17.
sleeve (n)   μανίκι
18.
practical (adj)   πρακτικός
coffee-maker (n)   καφετιέρα
19.
it’s as if I take my whole desk with me (expr)   είναι 
σαν να παίρνω όλο το γραφείο μαζί μου.
lie down (ph v)   ξαπλώνω
20.
weed (n)   αγριόχορτο
get rid of (expr)   ξεφορτώνομαι, απαλλάσσομαι από 
κάτι
electric-powered lawn mower (n)   ηλεκτρική μηχανή 
για το γρασίδι
dig (v)   σκάβω
shovel (n)   φτυάρι
a waste of time (expr)   χάσιμο χρόνου
22.
performance (n)   παράσταση
all sold-out (expr)   όλα πουλημένα
I’m afraid (expr)   φοβάμαι
23.
dust pan (n)   φαράσι
mop (n)   σφουγγαρίστρα
pail (n)   κουβάς
sweep (v)   σκουπίζω
25.
steak (n)   μπριζόλα
supper (n)   βραδινό γεύμα
26.
up-to-date (adj)   σύγχρονος
27.
repairman (n)   μάστορας
29.
skip (v)   παραλείπω
30.
feature (n)   χαρακτηριστικό

Listening, Part 2

Questions 31 - 36
discomfort (n)   δυσφορία, ενόχληση

Questions 37 - 41
window frame (n)   κάσα, πλαίσιο παράθυρου
contemporary (adj)   σύγχρονος
classical (adj)   κλασσικός

Questions 42 - 46
description (n)   περιγραφή
comparison (n)   σύγκριση

Questions 47 - 50
phenomenal (adj)   πρωτοφανής, εκπληκτικός
majority (n)   πλειοψηφία
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86.
promote (v)   προωθώ
represent (v)   αντιπροσωπεύω
persuade (v)   πείθω
87.
postpone (v)   αναβάλλω
prevent (someone from doing something) (v)   
αποτρέπω κάποιον από το να κάνει κάτι
avoid (v)   αποφεύγω
88.
point out (ph v)   επισημαίνω
emphasize (v)   δίνω έμφαση
hold (v)   κρατάω
89.
choose (v)   διαλέγω
buy (v)   αγοράζω
pick (v)   1. διαλέγω 2. σκαλίζω
pick up (ph v)   περνώ και παίρνω
90.
desperate (adj)   απεγνωσμένος
casual (adj)   περιστασιακός
hasty (adj)   βιαστικός
distracted (adj)   αυτός που του αποσπάται η 
προσοχή
91.
arrive (v)   ευγενικός
wonder (v)   αναρωτιέμαι
realize (v)   διαπιστώνω
occur to somebody (v)   περνάω από το μυαλό 
κάποιου
92.
focus (v)   εστιάζω
concentrate (v)   συγκεντρώνομαι
intensify (v)   εντείνω, ενισχύω
sharpen (v)   κάνω πιο ευκρινή
93.
similar (adj)   παρόμοιος
out of the ordinary (expr)   έξω από τα συνηθισμένα
daily (adj)   καθημερινός
natural (adj)   φυσικός
94.
reasonably (adv)   εύλογα
fluently (adv)   με ευφράδεια
extensively (adv)   εκτεταμένα
95.
currency exchange rate (n)   τιμή συναλλάγματος
percentage (n)   αναλογία επί τοις εκατό, ποσοστό 
96.
logic (n)   λογική
earth (n)   γη (v)   
down to earth (expr)   ρεαλιστής
basic (adj)   βασικός, θεμελιώδης 
the basics (n)   τα πιο βασικά

97.
regard (v)   θεωρώ
intend (v)   σκοπεύω
accustom (v)   συνηθίζω
suggest (v)   προτείνω
98.
way (n)   δρόμος
in the distance (expr)   σε απόσταση, μακριά
space (n)   διάστημα
view (n)   θέα
99.
error (n)   λάθος
fault (n)   ατέλεια, ελάττωμα 
forgetfulness (n)   αμέλεια
by mistake (adv)   κατά λάθος
100.
gain (v)   κερδίζω
make a living (expr)   κερδίζω τα προς το ζην
win (v)   νικώ
101.
connection (n)   σύνδεση
link (n)   ένωση
Internet access (n)   πρόσβαση στο ίντερνετ
subscription (n)   συνδρομή
102.
means of transportation (n)   μεταφορικό μέσο
approach (n)   προσέγγιση
medium (n)   μέσο επικοινωνίας
103.
editorial (n)   άρθρο του αρχισυντάκτη
issue (n)   τεύχος
copy (n)   αντίγραφο
104.
soften (v)   μαλακώνω
lessen (v)   λιγοστεύω
lower (v)   χαμηλώνω
reduce (v)   μειώνω 
105.
examples (n)   παραδείγματα
samples (n)   δείγματα
products (n)   προϊόντα
amounts (n)   ποσότητες
106.
trip (v)   σκοντάφτω
lose my balance (expr)   χάνω την ισορροπία μου
107.
can’t help doing something (expr)   δεν μπορώ να 
αποφύγω να κάνω κάτι
keep (v)   επιμένω
break (v)   σπάζω
end (v)   σταματώ
108.
fire (v)   απολύω
step down (from) (ph v)   παραιτούμαι (από μια θέση)
resign (v)   παραιτούμαι
assign (v)   αναθέτω
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109.
result (v)   έχω ως αποτέλεσμα
succeed (v)   καταφέρνω 
arrive (v)   φτάνω
accomplish (v)   επιτυγχάνω
110.
burden (n)   1. αγγαρεία  2. φόρτος
work (n)   εργασία
weight (n)   βάρος
heaviness (n)   βαρύτητα 
111.
demoted (adj)   που έχει υποβιβαστεί
exhaustive (adj)   εξαντλητκός
tiring (adj)   κουραστικός
fatigued (adj)   πολύ κουρασμένος
112.
improvement (n)   βελτίωση
promotion (n)   προαγωγή
advancement (n)   βελτίωση
announcement (n)   ανακοίνωση
113.
spontaneous (adj)   αυθόρμητος
remarkable (adj)   αξιοσημείωτος
noticeable (adj)   αξιόλογος
114.
honesty (n)   ειλικρίνεια
identity (n)   ταυτότητα
individuality (n)   ατομικότητα
personality (n)   προσωπικότητα
115.
expectation (n)   προσδοκία
opinion (n)   γνώμη
idea (n)   ιδέα 
I have no idea (expr)   δεν έχω ιδέα
prediction (n)   πρόβλεψη
116.
try (v)   προσπαθώ
make (v)   1. φτιάχνω 2. κάνω 
to make an effort to do something (expr)   
καταβάλλω προσπάθεια να κάνω κάτι
aim (v)   στοχεύω
plan (v)   σχεδιάζω, σκοπεύω
117.
receive (v)   λαμβάνω
speak (v)   μιλώ, συνομιλώ 
identify (v)   αναγνωρίζω
reach (v)   επικοινωνώ
118.
anxious (adj)   ανήσυχος
restless (adj)   αεικίνητος
conscious (adj)   συνειδητός
delightful (adj)   ευχάριστος
119.
refund (n)   επιστροφή χρημάτων
return (n)   επιστροφή εμπορεύματος
cash (n)   μετρητά

120.
document (n)   έγγραφο
certification (n)   πιστοποίηση
certificate (n)   πιστοποιητικό 

READING

Reading passage, page 172
intensive (adj)   εντατικός
sprint (v)   τρέχω πολύ γρήγορα
cardiovascular system (n)   καρδιαγγειακό σύστημα
metabolism (n)   μεταβολισμός
shoot up (ph v)   εκτινάσσομαι, αυξάνομαι
workout (n)   γυμναστική, άσκηση
ankle (n)   αστράγαλος
moderately (adv)   σχετικά, λογικά
time-consuming (adj)   χρονοβόρος
likelihood (n)   πιθανότητα

Reading passage, page 173
millennium (n)   χιλιετία
swordfish (n)   το ψάρι ξιφίας
fish stock (n)   απόθεμα ψαριών
rapidly (adv)   γρήγορα, με μεγάλη ταχύτητα
decline (v)   μειώνομαι, ελαττώνομαι
overfishing (n)   υπεραλίευση
regulate (v)   ρυθμίζω
fish-farming (n)   ιχθυοκαλλιέργεια
collaborate (v)   συνεργάζομαι

Reading passages, page 174
dozen (n)   δωδεκάδα
blossom (v)   εξελίσσομαι
state-wide (adj)   σε όλη την πολιτεία, 
πανπολιτειακός
sci-fi titles (n)   βιβλία επιστημονικής φαντασίας
extension (n)   παράταση
out of the question (expr)   δεν επιτρέπεται
acclaim (n)   αναγνώριση
deserve (v)   αξίζω, δικαιούμαι
unsolvable (adj)   άλυτος, αδύνατον να λυθεί
ironic (adj)   ειρωνικός
exclaim (v)   αναφωνώ, φωνάζω
weakness (n)   αδυναμία

Reading passages, page 176
aviatrix (n)   γυναίκα πιλότος
commemorate (v)   τιμώ, γιορτάζω
aviator (n)   πιλότος
famed (adj)   φημισμένος, διάσημος
daring (adj)   τολμηρός
admission (n)   εισιτήριο, είσοδος
heroine (n)   ηρωίδα
occasional (adj)   περιστασιακό
graduate (v)   αποφοιτώ
honor (n)   τιμή
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eligible (adj)   που πληροί τις προϋποθέσεις  
assignment (n)   εργασία
mission (n)   αποστολή
equal-opportunity employer (n)   εργοδότης που 
προσφέρει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης  ανεξάρτητα 
από φύλο, ηλικία, φυλή κλπ. 
unfair (adj)   άδικος
colleague (n)   συνάδελφος, συνεργάτης
passenger (n)   επιβάτης
reaction (n)   αντίδραση
trailblazer (n)   πρωτοπόρος
admire (v)   θαυμάζω
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LISTENING

Listening, Part 1

1.
move (v)   μετακομίζω
basement (n)   υπόγειο
window (n)   παράθυρο
3.
sound quality (n)   ποιότητα ήχου
vinyl disc (n)   δίσκος βινυλίου
4.
chess (n)   σκάκι
physical (adj)   σωματικός
5.
tan (n)   μαύρισμα
garden (v)   ασχολούμαι με την κηπουρική
6.
night-life (n)   νυχτερινή ζωή, διασκέδαση
combine (v)   συνδυάζω
7.
circular (adj)   κυκλικός
pizza cutter (n)   ειδικό εργαλείο για το κόψιμο πίτσας
I make a mess of things (expr)   αποτυγχάνω 
πλήρως, τα θαλασσώνω
8.
doesn’t stretch into the afternoon (expr)   δεν θα 
τραβήξει μέχρι το απόγευμα
besides (adv)   επί πλέον
9.
traditional dancing (n)   παραδοσιακοί χοροί
blanket (n)   κουβέρτα
10.
catch up (ph v)   προφταίνω, προλαβαίνω
your grades weren’t so hot (expr)   οι βαθμοί σου 
δεν ήταν και τόσο καλοί
11.
helmet (n)   κράνος
12.
convertible (n)   αυτοκίνητο τύπου “καμπριολέ”
sedan (n)   επιβατικό αυτοκίνητο κλειστού τύπου, 
λιμουζίνα
13.
mid-March (n)   μέσα Μαρτίου
snow (n)   χιόνι
sunshine (n)   ηλιοφάνεια
14.
prize (n)   βραβείο
contest (n)   διαγωνισμός
15.
couch (n)   καναπές
16.
furious (adj)   έξαλλος
17.
drawer (n)   συρτάρι
18.
jacket (n)   μπουφάν

on sale (adv)   σε έκπτωση
19.
breakfast (n)   πρωινό
you’re lucky (expr)   είσαι τυχερός
20.
tool (n)   εργαλείο
garage (n)   συνεργείο
gas (n)   βενζίνη
21.
weigh myself (v)   ζυγίζομαι
not that I’d like to be one (expr)   όχι ότι θα ήθελα 
να ήμουν
22.
snatch (v)   αρπάζω
change (n)   ψιλά
23.
weight (n)   βάρος
healthy (adj)   υγιεινός
fat (n)   λίπος
protein (n)   πρωτεΐνη
24.
responsibility (n)   ευθύνη
recommend (v)   συνιστώ
25.
expression (n)   έκφραση
definitely (adv)   οπωσδήποτε
26.
favor (n)   χάρη, εξυπηρέτηση
conversation (n)   συζήτηση
27.
racket (n)   ρακέτα
28.
train (v)   γυμνάζομαι
work up (ph v)   παράγω, αναπτύσσω
sweat (n)   ιδρώτας
29.
movie (n)   προκαλώ
science fiction (n)   επιστημονική φαντασία
30.
register (v)   εγγράφομαι
vase (n)   βάζο
fully booked (adj)   πλήρης, εντελώς γεμάτος

Listening, Part 2

Questions 31 - 36
remind (v)   υπενθυμίζω
connection (n)   σύνδεση, σχέση
traditional (adj)   παραδοσιακός
aspect (n)   χαρακτηριστικό, στοιχείο
written record (n)   γραπτή καταχώρηση

Questions 37 -  41
walnut tree (n)   το δέντρο καρυδιά
favor (v)   προτιμώ
dig (v)   σκάβω
soil (n)   χώμα, έδαφος
moisture (n)   υγρασία
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Questions 42 - 66
syllabus (n)   διδακτέα ύλη
encounter (v)   συναντώ, βρίσκω
fulfillment (n)   εκπλήρωση
obsession (n)   εμμονή
linguistics (n)   γλωσσολογία
failure (n)   αποτυχία
accomplish (v)   πετυχαίνω

Questions 47 - 50
internal (adj)   εσωτερικός

VOCABULARY

86.
prefer (v)   προτιμώ
balance (v)   εξισορροπώ 
agree (v)   συμφωνώ
succeed (v)   επιτυγχάνω  
87.
progressive (adj)   προοδευτικός
front (n)   μπροστινό
forward (adv)   μπροστά
ahead (adv)   μπροστά
88.
tendency (n)   τάση 
behavior (n)   συμπεριφορά
regularity (n)   ακρίβεια
characteristic (n)   χαρακτηριστικό
89.
match (v)   είμαι όμοιος με
compromise (v)   συμβιβάζομαι
promise (v)   υπόσχομαι
persist (v)   εμμένω
90.
commendable (adj)   αξιέπαινος
expressive (adj)   εκδηλωτικός
attentive (adj)   προσηλωμένος
decisive (adj)   αποφασιστικός
91.
reveal (v)   αποκαλύπτω
discover (v)   ανακαλύπτω
contribute (v)   συμβάλλω
92.
exception (n)   εξαίρεση
excuse (n)   δικαιολογία
endorsement (n)   επιδοκιμασία
cancellation (n)   ακύρωση
93.
circle (v)   κυκλώνω
shake (v)   ανακινώ
mix (v)   ανακατεύω
jump (v)   πηδώ
94.
ambitious (adj)   φιλόδοξος
willing (adj)   πρόθυμος

acknowledged (adj)   αναγνωρισμένος
impressed (adj)   εντυπωσιασμένος
95.
extend (v)   επεκτείνω
stand (v)   στέκομαι
reach for something (v)   φτάνω κάτι
shape (v)   σχηματίζω
96.
admission (n)   είσοδος
permission (n)   άδεια
condition (n)   κατάσταση
knowledge (n)   γνώση
97.
consistent (adj)   συνεπής
outstanding (adj)   διακεκριμένος
complicated (adj)   περίπλοκος
complacent (adj)   αυτάρεσκος
98.
suggest (v)   προτείνω
assure (v)   διαβεβαιώνω
maintain (v)   συντηρώ
calculate (v)   υπολογίζω
99.
misplace (v)   τοποθετώ σε λάθος μέρος
substitute (v)   αντικαθιστώ
use (v)   χρησιμοποιώ
include (v)   συμπεριλαμβάνω
100.
constantly (adv)   συνεχώς
eventually (adv)   τελικά
equally (adv)   εξ ίσου, όμοια
hardly (adv)   μόλις και μετά βίας
101.
exchange (v)   ανταλλάσσω
decline (v)   κλίνω, γέρνω
enhance (v)   εντείνω
adjust (v)   προσαρμόζω
102.
frequently (adv)   συχνά
regretfully (adv)   θλιμμένα
normally (adv)   κανονικά
certainly (adv)   βέβαια
103.
vary (v)   ποικίλω
confirm (v)   επικυρώνω
quarrel (v)   καβγαδίζω
remark (v)   παρατηρώ
104.
stage (n)   σκηνή
order (n)   σειρά
relation (n)   σχέση
frequency (n)   συχνότητα
105.
recommend (v)   συνιστώ
suspect (v)   υποψιάζομαι
admit (v)   παραδέχομαι
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define (v)   προσδιορίζω
106.
large (adj)   ογκώδης
great (adj)   πολύ μεγάλος
important (adj)   σπουδαίος
major (adj)   κύριος, σημαντικότερος
107.
wonder (v)   αναρωτιέμαι
question (v)   ρωτώ
hesitate (v)   διστάζω
regret (v)   μετανιώνω
108.
focus (n)   επίκεντρο
feature (n)   γνώρισμα
characteristic (n)   χαρακτηριστικός
strength (n)   δύναμη
109.
plentiful (adj)   άφθονος
inspired (adj)   εμπνευσμένος
granted (adj)   δεδομένος
generous (adj)   γενναιόδωρος
110.
directly (adv)   απευθείας
practically (adv)   πρακτικά
steadily (adv)   σταθερά
partly (adv)   μερικώς
111.
each (adv)   ο καθένας
between (prep)   μεταξύ
apart (adv)   χωριστά
together (adv)   μαζί
112.
base on (v)   βασίζω σε
regard (v)   θεωρώ
count (v)   υπολογίζω
depend on (ph v)   εξαρτώμαι από
113.
fall through (ph v)   αποτυγχάνω
pull off (ph v)   καταφέρνω, πετυχαίνω
come across (ph v)   βρίσκω
get over (ph v)   ξεπερνώ
114.
result (n)   αποτέλεσμα
effect (n)   επακόλουθο - side effect (n)   παρενέργεια
cause (n)   αιτία
effort (n)   προσπάθεια
115.
resume (v)   ξαναρχίζω
review (v)   επανεξετάζω
reveal (v)   αποκαλύπτω
reform (v)   αναμορφώνω
116.
competent (adj)   ικανός, επιτήδειος
compound (adj)   σύνθετος
convenient (adj)   βολικός
constant (adj)   συνεχής

117.
deposit (n)   κατάθεση
investment (n)   επένδυση
debt (n)   χρέος
duty (n)   δασμός
118.
pursue (v)   δίνω συνέχεια, επιδιώκω
follow (v)   ακολουθώ
repeat (v)   επαναλαμβάνω
uphold (v)   υποβαστάζω, υποστηρίζω
119.
abstain (v)   απέχω, συγκρατούμαι
limit (v)   περιορίζω
avoid (v)   αποφεύγω 
replace (v)   τοποθετώ στην αρχική θέση
120.
establish (v)   εγκαθιδρύω
move (v)   μετακομίζω, μετατοπίζω
install (v)   εγκαθιστώ
accept (v)   δέχομαι

READING

Reading passage, page 200
unique (adj)   μοναδικός
ancestor (n)   πρόγονος
domesticate (v)   εξημερώνω
aggressive (adj)   επιθετικός
grassland (n)   λιβάδι
marsh (n)   βάλτος
mud (n)   λάσπη
nocturnal (adj)   νυκτόβιος
herd (n)   κοπάδι
bachelor herd (n)   κοπάδι που αποτελείται μόνο από 
αρσενικά ζώα
reproduce (v)   αναπαράγομαι
sanctuary (n)   καταφύγιο
interbreed (v)   διασταυρώνω
breed (v)   αναπαράγομαι
extinction (n)   εξαφάνιση, εξάλειψη
inevitable (adj)   αναπόφευκτος

Reading passage, page 201
opponent (n)   αντιτιθέμενος, αυτός που διαφωνεί με 
κάτι
diabetic (n)   διαβητικός
organ-transplant surgery (n)   επέμβαση 
μεταμόσχευσης οργάνου
outcome (n)   αποτέλεσμα, έκβαση
substance (n)   ουσία
strict (adj)   αυστηρός

Reading, passages, page 202
consumer watch-dog (n)   αυτός που περιφρουρεί τα 
δικαιώματα των καταναλωτών έναντι των εταιρειών
the elderly (pl n)   οι ηλικιωμένοι
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digital divide (n)   το πρόβλημα που προκύπτει 
επειδή κάποιες ηλικιακές ομάδες έχουν πρόσβαση 
στην ψηφιακή τεχνολογία και γνωρίζουν να τη 
χρησιμοποιούν και κάποιες άλλες όχι
narrow (v)   περιορίζω, στενεύω
array (n)   ποικιλία, γκάμα
bear out (ph v)   επιβεβαιώνω

Reading passages, page 204
delicacy (n)   λιχουδιά
press release (n)   δελτίο τύπου
committee (n)   επιτροπή
showcase (v)   παρουσιάζω, προβάλλω
ethnic (adj)   εθνικός
diversity (n)   πολυπολιτισμικότητα
ensemble (n)   ομάδα μουσικών, γκρουπ
feature film (n)   ταινία μεγάλου μήκους (σε αντίθεση 
με τις ταινίες μικρού μήκους)
pass (n)   άδεια εισόδου, πάσο
performer (n)   καλλιτέχνης
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