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This glossary has been written as an aid for students working with Hamilton House 
CaMLA ECPE Practice Tests 2. It covers words, phrases and expressions occurring 
in Listening Part 1, Listening Part 2 and Listening Part 3 as well as those occurring 
in the GCVR section of all ten practice tests.
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P
ractice Test 1

LISTENING
GLOSSARY
PART 1
1.
hang on to (sth) (phr v)   κρατάω, φυλάω (κτ)
2.
take five (expr)   κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τη 
δουλειά.
push (oneself) (v)   πιέζομαι για να επιτύχω κάτι, 
δουλεύω πολύ σκληρά.
deadline (n)   προθεσμία, καταληκτική 
ημερομηνία. 
3.
go overboard (expr)   υπερβάλλω, το 
παρακάνω 
chart (n)   διάγραμμα, γράφημα 
graph (n)   γραφική παράσταση  
less is more (expr)   όσο λιγότερα, τόσο το 
καλύτερο/ουκ εν τω πολλώ το ευ. 
4.
turn (sth/sb) down (phr v)   απορρίπτω, αρνούμαι 
(κτ/κπ)
5.
lecture (n)   διάλεξη 
fall flat (expr)   αποτυγχάνω να διασκεδάσω 
κάποιον ή να τον κάνω να γελάσει
link (sth) with (sth) (v)   συνδέω, συσχετίζω (κτ με 
κτ)
take the words out of sb’s mouth (expr)   από το 
στόμα μου το πήρες 
6.
manual (n)   εγχειρίδιο χρήσης, βιβλίο οδηγιών 
7.
resign (v)   παραιτούμαι 
9.
confidential (adj)   εμπιστευτικός 
10.
sneeze (v)   φτερνίζομαι 
allergy (n)   αλλεργία 
11.
splurge (v)   σπαταλάω χρήματα 
the big screen (n)   ο κινηματογράφος 
12.
loan (n)   δάνειο 
interest rate (n)   επιτόκιο 
(be) bound (to) (adj)   (είναι) βέβαιο πως κάτι θα 
γίνει αργά ή γρήγορα 
increase (v)   αυξάνομαι 
14.
(have) mixed feelings (n)   (έχω) ανάμεικτα 
συναισθήματα 
16.
out (adv)   λέγεται όταν κάτι έχει τελειώσει, 
λήξει 
18.
run out of (sth) (phr v)   ξεμένω από κάτι 
serve sb right (expr)   καλά να πάθεις 

PART 2
19.
reschedule (v)   επαναπρογραμματίζω   
22.
tidal wave (n)   παλιρροιακό κύμα, τσουνάμι 
strike (v)   πλήττω   
25.
conceivable (adj)   πιθανός   
26.
packed (adj)   γεμάτο, φίσκα   
28.
pan out (phr v)   πάω καλά 
34.
downtown (adv)   στο κέντρο της πόλης 

PART 3
SEGMENT 1
toil (v)   κοπιάζω, μοχθώ 
cultivate (v)   καλλιεργώ 
wheat (n)   σιτάρι   
pesticide (n)   παρασιτοκτόνο 
fertilizer (n)   λίπασμα 
harvest (v)   θερίζω   
perennial (adj)   πολυετές (φυτό) 
grain (n)   σπόρος   
seed (n)   σπόρος   
viability (n)   βιωσιμότητα 
sorghum (n)   σόργο (φυτό) 
yield (n)   σοδειά   
adequately (adv)   επαρκώς 
demand (n)   απαίτηση 
intervention (n)   παρέμβαση 
scarce (adj)   ελάχιστος, λιγοστός 
root (n)   ρίζα   
dense (adj)   πυκνός   
absorb (v)   απορροφώ 
moisture (n)   υγρασία 
withstand (sth) (v)   αντιστέκομαι (σε κτ) 
drought (n)   ξηρασία 
irrigation (n)   άρδευση 
erosion (n)   διάβρωση 
soil (n)   χώμα, έδαφος   
retain (v)   συγκρατώ 
nutrient (n)    θρεπτικό συστατικό 
genetically modified  (adj)   γενετικά 
τροποποιημένος 
conventional (adj)   συμβατικός, κλασικός 
on the right track (expr)   στο σωστό δρόμο 
abundant (adj)   άφθονος  

SEGMENT 2
vehicle (n)   όχημα 
combustion (n)   καύση   
greenhouse gas (n)   αέριο του θερμοκηπίου 
carbon dioxide (n)   διοξείδιο του άνθρακα 
rechargeable (adj)   επαναφορτιζόμενος 
invent (v)   εφευρίσκω 
supersede (sth) (v)   αντικαθιστώ 
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coincide (v)   συμπίπτω 
profit (n)   κέρδος   
generate (sth) (v)   παράγω 
pull the plug on (sth) (expr)   τερματίζω, διακόπτω (κτ)
recall (v)   ανακαλώ, αποσύρω   
succumb to (sth) (v)   υποκύπτω σε (κτ) 
affordable (adj)   οικονομικός 
within reach (expr)   σε απόσταση αναπνοής 
will (n)   θέληση, βούληση 
implement (v)   εφαρμόζω 

SEGMENT 3
wallet (n)   πορτοφόλι 
ID (n)   ταυτότητα 
briefcase (n)   χαρτοφύλακας   
unattended (adj)   αφύλακτος 
personal information (n)   προσωπικά στοιχεία 
identity theft (n)   πλαστοπροσωπία 
victim (n)   θύμα   
mug (sb) (v)   ληστεύω (κπ) 
legislation (n)   νομοθεσία 
emotional toll (n)   συναισθηματικό κόστος 
prevent (sth) (v)   αποτρέπω, προλαμβάνω (κτ) 
obvious (adj)   προφανής 
social security number (n)   αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης 
trash (n)   σκουπίδια 
bank statement (n)   κίνηση λογαριασμού, 
εκκαθαριστικό   
exploit (sth) (v)   εκμεταλλεύομαι, αξιοποιώ 
transaction (n)   συναλλαγή 

GRAMMAR
51.
lab (n)   επιστημονικό εργαστήριο 
52.
laws (n)   νόμοι   
55.
qualification (n)   ικανότητα, δεξιότητα   
57.
remark (n)   παρατήρηση, σχόλιο   
61.
oppose (sb / sth) (v)   αντιτίθεμαι ( σε κπ/κτ)
opponent (n)   αντιτιθέμενος, αντίπαλος
62.
feel like doing (sth) (expr)   έχω διάθεση να κάνω 
κάτι 
66.
draft (n)   προσχέδιο 
version (n)   έκδοση   
68.
demanding (adj)   απαιτητικός   
69.
sprain (sth) (v)   στραμπουλώ (κτ)   
ankle (n)   αστράγαλος 
72.
be worth (expr)   αξίζω 

worthy (adj)   άξιος   
worthwhile (adj)   αξιόλογος 
77.
accent (n)   προφορά  
comprehend (v)   κατανοώ 
comprehensible (adj)   κατανοητός 
78.
traffic jam (n)   μποτιλιάρισμα   
79.
spacecraft (n)   διαστημόπλοιο 
80.
in addition (expr)   επιπροσθέτως   
moreover (adv)   επιπλέον 
let alone (expr)   πόσο μάλλον 
nevertheless (adv)   παρ’όλα αυτά   
81.
contribution (n)   συνεισφορά 
give credit to (sb) (expr)   δίνω τα εύσημα σε 
(κάποιον)   
82.
soft drink (n)   αναψυκτικό 
83.
short temper (n)   αψιθυμία 
although (conj)   αν και   
however (conj)   ωστόσο 
despite (prep)   παρόλο 
85.
racism (n)   ρατσισμός 
87.
common (adj)   συνήθης 
89.
self-employed (adj)   αυτοαπασχολούμενος 
as opposed to (conj)   τουναντίον 
opposition (n)   αντίθεση 

CLOZE
I
ivory (n)   ελεφαντόδοντο 
trade (n)   εμπόριο 
tusk (n)   χαυλιόδοντας   
neutral (adj)   ουδέτερος 
polarized (adj)   πολωμένος 
culling (n)   σφαγή   
legible (adj)   ευανάγνωστος   
alleged (adj)   φερόμενος 
legitimate (adj)   νόμιμος 
eligible (adj)   που πληροί τις προϋποθέσεις για 
κάτι
revenue (n)   έσοδα   
counter that (v)   αντιπαραθέτω   
legal (adj)   νόμιμος 
otherwise (adv)   αλλιώς, διαφορετικά 
permissible (adj)   επιτρεπτός 
contrary to (prep)   σε αντίθεση με 
due to (sth)   εξαιτίας 
central (to) (adj)   σημαντικός 
resolution (n)   λύση   
debate (n)   διάλογος, συζήτηση   
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appraisal (n)   εκτίμηση, αξιολόγηση   
poaching (n)   λαθροθηρία 
considerate (adj)   προσεκτικός, συνετός 
questionable (adj)   αμφισβητήσιμος  
stable (adj)   σταθερός, αμετάβλητος 
vast (adj)   απέραντος, αχανής 
equatorial (adj)   του ισημερινού 
hamper (sth) (v)   παρακωλύω (κτ) 
obtain (sth) (v)   αποκτώ (κτ) 
reliable (adj)   αξιόπιστος 
estimate (n)   εκτίμηση 
sparse (adj)   αραιός   
vegetation (n)   βλάστηση 
facilitate (sth) (v)`   διευκολύνω (κτ) 
massacre (n)   μακελειό 
undetected (adj)   απαρατήρητος   
unheeded (adj)   που δεν εισακούγεται   
unattended (adj)   αφύλακτος 

II
cite (sth) (v)   αναφέρω, παραθέτω (κτ) 
nutrient (n)   θρεπτικό συστατικό 
tolerate (sth) (v)   ανέχομαι (κτ) 
output (n)   παραγωγή 
destined for (sth/sb)   που προορίζεται για (κτ/κπ)
potential (adj)   πιθανός 
challenge (sth) (v)   αμφισβητώ (κτ) 
correlation (n)   συσχέτιση 
absorption (n)   απορρόφηση   
vital (adj)   ζωτικής σημασίας 
calcium (n)   ασβέστιο 
deficient in (sth)   ελλιπής (σε κτ) 
magnesium (n)   μαγνήσιο 
ingest (sth) (v)   προσλαμβάνω (κτ) 
inclusive (adj)   συμπεριλαμβανόμενος 
superior to (sth/sb) (adj)   καλύτερος από (κτ/κπ)
kale (n)   λαχανίδα 

VOCABULARY
111.
slump (on sth) (v)   αράζω (σε κτ)   
squirm (v)   στριφογυρίζω   
tremble (v)   τρέμω   
lapse (v)   λήγω 
112.
banished (adj)   εξόριστος 
pervade (v)   διαχέομαι 
committed (adj)   αφοσιωμένος   
113.
insert (n)   ένθετο   
parcel (n)   δέμα, πακέτο   
portion (n)   τμήμα, μέρος   
114.
compress (sth) (v)   συμπιέζω (κτ) 
devote (sth)  to (sth/sb)   αφιερώνω (κτ) σε (κπ/κτ)
adhere (sth) to (sth) (v)   κολλάω (κτ) σε (κτ) 
115.
durable (adj)   ανθεκτικός 

persistent (adj)   επίμονος 
competent (adj)   ικανός,άξιος 
116.
interlock (v)   συνδέομαι 
elevate (sth/sb) (v)   ανυψώνω, σηκώνω (κτ/κπ)
underway (adj)   σε εξέλιξη 
fortified (adj)   οχυρωμένος, προστατευμένος 
117.
apprehend (sth) (v)   κατανοώ, αντιλαμβάνομαι (κτ)
formulate (v)   σχηματίζω 
contemplate (sth) (v)   σκέφτομαι, αναλογίζομαι (κτ)
118.
commotion (n)   αναστάτωση, φασαρία 
reparation (n)   επιδιόρθωση, επισκευή 
aggravation (n)   ενόχληση, δυσαρέσκεια 
119.
insufficient (adj)   ανεπαρκής 
expire (v)   λήγω 
obsolete (adj)   παρωχημένος   
120.
provoke (sth) (v)   προκαλώ (κτ) 
emerge (v)   ξεπροβάλλω 
flow (v)   κυλάω, ρέω 
121.
offset (n)   αντιστάθμισμα   
inset (n)   ένθεμα   
subset (n)   υποσύνολο 
onset (n)   έναρξη, εμφάνιση 
122.
hoop (n)   κρίκος, στεφάνι 
slot (n)   κενό   
aisle (n)   διάδρομος 
123.
entail (sth) (v)   προϋποθέτω (κτ) 
engage in (sth)   κάνω, συμμετέχω σε κτ 
comprise (sth) (v)   αποτελούμαι από κτ 
retain (sth) (v)   κρατώ, συγκρατώ (κτ) 
124.
make amends (v)   επανορθώνω   
commission (n)   προμήθεια 
make accommodations (v)   κάνω προσαρμογές, 
τροποποιήσεις 
125.
era (n)   εποχή, περίοδος 
encroach (v)   παραβιάζω, παραβάινω 
trespass (v)   καταπατώ 
embark on (sth) (v)   ξεκινώ (κτ)
wander (v)   περιπλανιέμαι   
126.
inclination (n)   τάση   
hunch (n)   προαίσθημα   
127.
indulgence (n)   ικανοποίηση, ευχαρίστηση 
insight (n)   εικόνα, ιδέα 
128.
backlog (n)   που έχει συσσωρευτεί/μαζευτεί 
outreach (n)   κοινωνική δραστηριότητα 
upkeep (n)   συντήρηση 
underscore (n)   κάτω παύλα 
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129.
downsize (v)   περιορίζομαι 
underrate (sth/sb) (v)   υποτιμώ (κτ/κπ) 
130.
dismantle (v)   αποσυναρμολογώ 
obscure (sth) (v)   κρύβω (κτ) 
dismayed (adj)   αναστατωμένος, αγχωμένος 
131.
dismount (v)   ξεκαβαλάω 
abdicate (v)   παραιτούμαι 
extract (sth/sb) (v)   εξάγω (κτ/κπ) 
132.
admonish (sb) for doing (sth)   επιπλήττω (κπ) 
για (κτ)
dispel (v)   διώχνω, διαλύω 
appalled (adj)   σοκαρισμένος, συγκλονισμένος 
133.
drain (sth) (v)   στραγγίζω (κτ) 
subside (v)   υποχωρώ 
resign (v)   παραιτούμαι 
134.
incidence (n)   συχνότητα 
distillation (n)   απόσταξη 
composure (n)   αυτοσυγκράτηση 
speculation (n)   εικασία, υπόθεση 
135.
up to par (expr)   με τις συνήθεις επιδόσεις 
136.
reform (sth) (v)   μεταρρυθμίζω   
undergo (v)   υποβάλλομαι   
alter (v)   αλλάζω 
137.
inadvertent (adj)   λόγω απροσεξίας 
imprecise (adj)   ανακριβής 
inadequate (adj)   ανεπαρκής 
138.
not abide (sb/sth) (v)   δεν ανέχομαι (κπ/κτ)
endure (sth) (v)   αντέχω, υπομένω 
139.
precedent (n)   προηγούμενο   
infringement (n)   παράβαση 
manifestation (n)   εκδήλωση 
140.
belittle (sth) (v)   υποτιμώ (κτ) 
prohibit (v)   απαγορεύω 
obscure (v)   κρύβω   
141.
prolong (sth) (v)   παρατείνω (κτ) 
daunt (sb) (v)   τρομάζω 
persevere (v)   επιμένω 
142.
weigh (v)   βαραίνω 
burden (v)   φορτώνω 
143.
diverge (v)   αποκλίνω 
renounce (v)   αποκηρρύσω 
relinquish (sth) (v)   παραιτούμαι (από κτ)
144.
back (sth) (v)   υποστηρίζω (κτ)   

pledge (sth) (v)   υπόσχομαι (κτ) 
145.
obstinate (adj)   πεισματάρης   
superfluous (adj)   παραπανίσιος 
tangible (adj)   χειροπιαστός   
146.
reputed (adj)   με υπόληψη 
immemorial (adj)   αμνημόνευτος   
renowned (adj)   φημισμένος 
insoluble (adj)   αδιάλυτος 
147.
barrage (n)   καταιγισμός 
barricade (n)   οδόφραγμα 
facade (n)   πρόσοψη 
148.
laden (adj)   φορτωμένος
clogged (adj)   φραγμένος
congested (adj)   συμφορημένος
149.
dissipate (v)   εξαφανίζομαι, διαχέομαι
misconduct (v)   παρεκτρέπομαι
misconstrue (v)   παρερμηνεύω
discern (v)   διακρίνω, ξεχωρίζω
150.
intermittent (adj)   διακοπτόμενος
supplemented (adj)   συμπληρωμένος
makeshift (adj)   προσωρινός, πρόχειρος

READING

READING PASSAGE, PAGE 29
absorb (v)   απορροφώ 
chlorophyll (n)   χλωροφύλλη 
photosynthesis (n)   φωτοσύνθεση   
reflect (v)   αντικατοπτρίζω 
emit (v)   εκπέμπω 
evolve (sth) (v)   αναπτύσσω (κτ) 
pigment (n)   χρωστική ουσία 
broaden (sth) (v)   διευρύνω (κτ) 
simultaneously (adv)   ταυτόχρονα 
essence (n)   ουσία 
pioneer (v)   κάνω κάτι πρωτοποριακό 

READING PASSAGE, PAGE 30
restful (adj)   ξεκούραστος 
assure (sth) (v)   εγγυώμαι 
unhindered (adj)   ανεμπόδιστος   
sap (sth) (v)   απομυζώ 
dam (n)   φράγμα 
irrigation (n)   άρδευση 
daunting (adj)   που αποτελεί πρόκληση 
challenge (n)   δοκιμασία 
terminus (n)   τερματικός σταθμός 
channelization (n)   διοχέτευση 
ebb (n)   άμπωτη 
invasive (adj)   χωροκατακτητικός 
disrupt (sth) (v)   διαταράσσω (κτ) 
food chain (n)   τροφική αλυσίδα 
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devour (v)   καταβροχθίζω 
foul (sth) (v)   λερώνω 
millennium (n)   χιλιετία
millennia (n)   χιλιετίες 
livelihood (n)   βιοπορισμός 
agriculture (n)   γεωργία 
recreation (n)   αναψυχή 
unaccounted (adj)   ανεξήγητος 
sediment (n)   ίζημα 
retention (n)   κατακράτηση 
diverse (adj)   ποικίλος 
fauna (n)   πανίδα   
flora (n)   χλωρίδα 
biodiversity (n)   βιοποικιλότητα 
rural (adj)   αγροτικός, της υπαίθρου 
estimate (sth) (v)   εκτιμώ, υπολογίζω (κτ) 
basin (n)   λεκάνη απορροής 

READING PASSAGE, PAGE 31
massive (adj)   μαζικός 
recall (n)   ανάκληση 
manufacturer (n)   κατασκευαστής 
contaminated (adj)   μολυσμένος 
kidney (n)   νεφρό 
substance (n)   ουσία 
melamine (n)   μελαμίνη 
wheat (n)   σιτάρι 
gluten (n)   γλουτένη 
utensil (n)   μαγειρικό σκεύος 
fertilizer (n)   λίπασμα 
insecticide (n)   εντομοκτόνο 

register (v)   καταχωρώ 
agricultural (adj)   αγροτικός 
starch (n)   άμυλο 
staple (n)   βασικό στοιχείο 
similar (adj)   παρόμοιος 
odorless (adj)   άοσμος   
proceed (v)   προχωρώ, συνεχίζω 
tainted (adj)   μολυσμένος   

READING PASSAGE, PAGE 32
obsession (n)   εμμονή   
hygiene (n)   υγιεινή   
beneficial (adj)   ωφέλιμος 
asthma (n)   άσθμα   
incidence (n)   συχνότητα 
proportion (n)   αναλογία, ποσοστό 
epidemic (adj)   επιδημικός 
afflict (sb/sth) (v)   πλήττω   
dirt (n)   βρωμιά   
germ (n)   μικρόβιο 
paradox (n)   παράδοξο 
immune system (n)   ανοσοποιητικό σύστημα 
constant (adj)   συνεχής 
exposure (n)   έκθεση   
deficiency (n)   έλλειψη, ανεπάρκεια 
particle (n)   σωματίδιο 
respiratory system (n)   αναπνευστικό σύστημα 
occur (v)   προκύπτω 
frequency (n)   συχνότητα 
fend (sth) off   αποκρούω   
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PART 1
1.
get rid of (sth) (expr)   ξεφορτώνομαι   
food poisoning (n)   τροφική δηλητηρίαση 
2.
obsolete (adj)   ξεπερασμένος, απαρχαιωμένος 
throw away (phr v)   πετάω, ξεφορτώνομαι 
4.
not mind (expr)   δεν με πειράζει 
pass (v)   πάω πάσο 
willpower (n)   θέληση   
5.
back-up (n)   αντίγραφο 
6.
fatality (n)   θνησιμότητα 
official (adj)   επίσημος 
statistics (n)   στατιστικά 
7.
fall through (phr v)   αποτυγχάνω 
9.
text (sb) (v)   στέλνω μήνυμα 
keep (sth) handy (expr)   κρατάω κοντά μου, 
πρόχειρα, εύκαιρα 
11.
confirm (v)   επιβεβαιώνω   
personal information (n)   προσωπικά στοιχεία 
hacker (n)   ηλεκτρονικός πειρατής 
12.
stretch the truth (expr)   λέω κάτι ανειλικρινές 
προκειμένου να φανώ ή να φανεί κάτι καλύτερο από 
ότι πραγματικά είναι 
14.
wind down (v)   χαλαρώνω 
mentally (adv)   διανοητικά 
crossword (n)   σταυρόλεξο 
16.
appearances can be deceiving (expr)   τα φαινόμενα 
μπορεί να απατούν 
18.
lose (sth)   αφήνω, διώχνω 

PART 2
20.
out of line (expr)   απαράδεκτος   
26.
connected (adj)   που συνδέεται, που 
σχετίζεται 
29.
on average (adv)   κατά μέσο όρο   
cell phone (n)   κινητό τηλέφωνο 
30.
community college (n)   κολλέγιο 
32.
in knots (expr)   γίνομαι κόμπος (μεταφορικά) 
33.
ankle (n)   αστράγαλος 
give (sb) trouble (expr)   ενοχλώ (κπ)

PART 3 
SEGMENT 1
connection (n)   σχέση, σύνδεση
relate to (sth) (phr v)   σχετίζομαι με (κτ)
civic (adj)   αστικός, δημοτικός 
literary (adj)   λογοτεχνικός 
correlate with (sth) (v)   σχετίζομαι με (κτ)
margin (n)   περιθώριο 
engage in (sth) (phr v)   συμμετέχω σε (κτ) 
charity work (n)   φιλανθρωπικό έργο 
hiking (n)   πεζοπορία 
amateur (adj)   ερασιτεχνικός   
unambiguously (adv)   χωρίς περιστροφές
venture (sth) (v)   επιχειρώ, τολμώ (κτ) 
plausible (adj)   αληθοφανής 
adhere to (sth) (v)   ακολουθώ πιστά (κτ) 
speculate (v)   κάνω εικασίες   
proliferation (n)   γρήγορη εξάπλωση 
irreplaceable (adj)   αναντικατάστατος 
community (n)   κοινωνία 

SEGMENT 2
keep (sth/sb) at bay (expr)   κρατάω (κτ/κπ) μακριά 
μου
fundamental (adj)   θεμελιώδης 
synapse (n)   σύναψη 
circuitry (n)   κύκλωμα 
concentration (n)   συγκέντρωση   
inflammation (n)   φλεγμονή 
infection (n)   μόλυνση 
chronic disease (n)   χρόνια πάθηση 
deficiency (n)   έλλειψη 
exacerbate (v)   επιδεινώνω 
placebo (n)   εικονικό φάρμακο 
supplement (n)   συμπλήρωμα   
diminish (sth) (v)   ελαττώνω (κτ) 
disruptive (adj)   που προκαλεί αναστάτωση 
depression (n)   κατάθλιψη 
significant (adj)   σημαντικός 
reduction (n)   μείωση, ελάττωση 
hostility (n)   εχθρότητα
substantially (adv)   σημαντικά, αρκετά
regulate (sth) (v)   ρυθμίζω, ελέγχω (κτ)
inhibit (sth) (v)   περιορίζω, καταστέλλω (κτ)
impulse (n)   παρόρμηση
fish oil (n)   ιχθυέλαιο

SEGMENT 3
accurate (adj)   ακριβής 
grapple with (sb/sth) (v)   παλεύω με (κπ/κτ)
muzzle (n)   στόμιο κάννης
target (n)   στόχος
friction (n)   τριβή
decelerate (v)   επιβραδύνω
cannon ball (n)   μπάλα κανονιού
ray of light (n)   ακτίνα φωτός
material (adj)   υλικός
be off the mark (expr)   λανθασμένος, εσφαλμένος
governed (adj)   που διέπεται
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orbit (n)   τροχιά
rely on (sth) (v)   βασίζομαι σε (κτ)
hourglass (n)   κλεψύδρα
inaccurate (adj)   ανακριβής
device (n)   συσκευή, μηχάνημα
pendulum clock (n)   ρολόϊ εκκρεμές
observe (sth) (v)   παρατηρώ (κτ)
variation (n)   διακύμανση
measurement (n)   μέτρηση
estimate (sth) (v)   εκτιμώ, υπολογίζω (κτ)
foundation (n)   βάση
counterpart (n)   ομόλογος 

GRAMMAR
51.
treat (sb) to (sth)   κερνάω (κπ (κτ) )
54.
justifiable (adj)   αιτιολογημένος, δικαιολογημένος
55.
influence (n)   επίδραση
56.
sick and tired of (expr)   δεν αντέχω άλλο, 
κουράστηκα
58.
register (v)   εγγράφομαι
62.
motivation (n)   κίνητρο
64.
insist (v)   επιμένω
65.
suit (n)   κοστούμι
in style (expr)   της μόδας
68.
traffic policeman (n)   τροχονόμος
speed (v)   οδηγώ με υπερβολική ταχύτητα
70.
fired (adj)   απολυμένος
71.
overwhelming (adj)   συντριπτικός, συγκλονιστικός
complaint (n)   παράπονο
73.
insurance company (n)   ασφαλιστική εταιρεία
loss (n)   ζημιά
74.
noise pollution (n)   ηχορύπανση
75.
refinery (n)   διυλιστήριο
put (sth) out (phr v)   σβήνω (κτ)
put (sth) off (phr v)   αναβάλλω (κτ)
put (sth) away   τακτοποιώ (κτ)
put (sth) down   σημειώνω (κτ)
76.
even if (conj)   ακόμα και αν
nevertheless (adv)   ωστόσο
despite (prep)   μολονότι
although (conj)   αν και
77.
all in all (expr)   εν γένει

78.
violent (adj)   βίαιος
79.
divorce (sb) (v)   χωρίζω (με κπ)
83.
graduate (n)   απόφοιτος
84.
break in (phr v)   κάνω διάρηξη
break off (phr v)   σπάω
break up (phr v)   χωρίζω
break out (phr v)   ξεσπώ
85.
paragraph (n)   παράγραφος
chapter (n)   κεφάλαιο
87.
call (sb’s) attention to (expr)   επισύρω την 
προσοχή κάποιου
88.
bad luck (n)   κακοτυχία
89.
habit (n)   συνήθεια
90.
cruise (n)   κρουαζιέρα 

CLOZE
I
otitis (n)   ωτίτιδα
inflammation (n)   φλεγμονή
prescribe (sth)   συνταγογραφώ (κτ)
concern (n)   λόγος ανησυχίας
adverse (adj)   ανεπιθύμητος
side effect (n)   παρενέργεια
benign (adj)   καλοήθης
acute (adj)   οξύς
conduct (sth)   διεξάγω (κτ)
anticipate (sth)   αναμένω (κτ)
conventional (adj)   συμβατικός
administer (sth)   χορηγώ (κτ)
recover (v)   αναρρώνω
deteriorate (v)   επιδεινώνομαι
ailment (n)   πάθηση, νόσος

II
market (sth) (v)   βγάζω (κτ) στην αγορά, διαθέτω 
προς πώληση
resemble (v)   μοιάζω
consist of (sth) (v)   αποτελούμαι από (κτ)
concern (sth/sb) (v)   αφορώ (κτ/κπ)
glycerin (n)   γλυκερίνη
vapor (n)   ατμός
proceed (v)   προχωρώ, συνεχίζω
inhale (v)   εισπνέω
inspire (sb)   εμπνέω (κπ)
require (v)   απαιτώ
conventional (adj)   συμβατικός, κλασικός
device (n)   συσκευή
ascertain (sth) (v)   εξακριβώνω (κτ)
ingest (sth) (v)   προσλαμβάνω
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lung (n)   πνεύμονας
carcinogen (adj)   καρκινογόνος
toxic (adj)   τοξικός
reaction (n)   αντίδραση
substance (n)   ουσία
tellingly (adv)   ισχυρά, σθεναρά
reluctantly (adv)   διστακτικά

VOCABULARY
111.
motion (n)   πρόταση
universal (adj)   παγκόσμιος, οικουμενικός
unilateral (adj)   μονόπλευρος
united (adj)   ενωμένος
unanimous (adj)   ομόφωνος
112.
volatile (adj)   εκρηκτικός
lingering (adj)   επίμονος, εμμένων
venerable (adj)   αξιοσέβαστος
terminal (adj)   ακραίος, τελικός
113.
grasp (sth) (v)   γραπώνω (κτ)
inhibit (sth) (v)   καταστέλλω (κτ)
expose (sth) (v)   αποκαλύπτω (κτ)
detect (sth) (v)   εντοπίζω, ανιχνεύω (κτ)
114.
illusion (n)   ψευδαίσθηση
perception (n)   αντίληψη
fixture (n)   εγκατάσταση
foresight (n)   ενόραση
115.
advance (sth) (v)   προωθώ (κτ)
amplify (sth) (v)   ενισχύω (κτ)
donate (sth) to (sb) (v)   κάνω δωρεά (κτ) σε (κπ)
contribute (sth) to (sth)   προσφέρω (κτ) σε (κτ)
116.
vacant (adj)   άδειος
barren (adj)   άγονος
void (adj)   άκυρος
solitary (adj)   μοναχικός
117.
receptive (adj)   δεκτικός
gratifying (adj)   ικανοποιητικός, ευχάριστος
amicable (adj)   φιλικός
affable (adj)   ευγενικός
118.
marshal (sth) (v)   επιστρατεύω (κτ)
hamper (sth) (v)   εμποδίζω (κτ)
acquire (sth) (v)   αποκτώ (κτ)
wrestle (v)   κάνω πάλη, παλεύω
120.
criticize (sb)   κατακρίνω
protest about (sth) (v)   διαμαρτύρομαι για (κτ)
121.
implant (sth) (v)   εμφυτεύω (κτ)
initiate (sth) (v)   ξεκινώ (κτ)
enlist (v)   συγκεντρώνω
accumulate (sth) (v)   συσσωρεύω (κτ)

consumption (n)   κατανάλωση
122.
provoke (sth) (v)   προκαλώ (κτ)
overcast (adj)   συννεφιασμένος
outcast (adj)   απόκληρος
outstretched (adj)   τεντωμένος
undue (adj)   υπερβολικός, ακραίος
123.
incur (sth) (v)   υφίσταμαι (κτ)
comply with (v)   συμμορφώνομαι
subject to (sth) (v)   εξαρτώμαι από (κτ)
proceed to (sth) (v)   πηγαίνω σε (κτ)
124.
tumble (n)   πτώση
slump (n)   βουτιά, πτώση
jolt (n)   τράνταγμα
flop (n)   αποτυχία
125.
substance (n)   ουσία
element (n)   στοιχείο
network (n)   δίκτυο
126.
stunning (adj)   εκθαμβωτικός
inert (adj)   αδρανής
vital (adj)   ζωτικός
amiss (adj)   που πάει στραβά
frown (v)   συνοφρυώνομαι
127.
embrace (sb) (v)   αγκαλιάζω (κπ)
glancing (adj)   λοξός
grasping (adj)   πλεονέκτης
sweeping (adj)   σαρωτικός
128.
capacity (n)   χωρητικότητα
receptor (n)   αισθητήρας
spectacle (n)   θέαμα
receptacle (n)   δοχείο
129.
functionally (adv)   λειτουργικά
fundamentally (adv)   ουσιαστικά
admirably (adv)   θαυμάσια
130.
convenient (adj)   βολικός
content (adj)   χαρούμενος
131.
emerge from (sth) (v)   ξεπροβάλλω από (κτ)
immersed in (sth) (adj)   βυθισμένος σε (κτ)
integrated into (sth) (adj)   ενσωματωμένος σε (κτ)
composed by (sth) (adj)   που απαρτίζεται από (κτ)
132.
fickle (adj)   άστατος
temporary (adj)   προσωρινός
gruff (adj)   τραχύς, άγριος
transient (adj)   εφήμερος
133.
numb (adj)   μουδιασμένος
brazen (adj)   θρασύς
frank (adj)   ειλικρινής
rash (adj)   απερίσκεπτος
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134.
adherence (n)   προσήλωση
position (n)   θέση
proximity (n)   μικρή απόσταση
situation (n)   κατάσταση
135.
desolate (adj)   έρημος
indiscreet (adj)   αδιάκρητος
disarming (adj)   αφοπλιστικός
sobering (adj)   λυπηρός
136.
resemble (v)   μοιάζω
falsify (v)   πλαστογραφώ
comprise (sth) (v)   αποτελούμαι από (κτ) 
disguise (sth/sb) as (sth/sb)   μεταμφιέζω (κτ/κπ) 
σε (κτ/κπ)
137.
impress (v)   εντυπωσιάζω
infiltrate (sth) (v)   εμποτίζω (κτ)
nurture (sth) (v)   αναπτύσσω, ενισχύω (κτ)
accomplish (sth) (v)   επιτυγχάνω (κτ)
138.
indelible (adj)   ανεξίτηλος, μόνιμος
strenuous (adj)   κουραστικός
brandishing (adj)   κραδαίνοντας
sporadic (adj)   σποραδικός
139.
scandal (n)   σκάνδαλο
deform (sth) (v)   παραμορφώνω (κτ)
undermine (sth) (v)   υπονομεύω (κτ)
offend (sb) (v)   προσβάλλω (κπ)
140.
adhesive (adj)   συγκολλητικός
adamant (adj)   ανυποχώρητος
perpetual (adj)   συνεχής
stagnant (adj)   στάσιμος
141.
accede (v)   δέχομαι
initiate (sth) (v)   ξεκινώ (κτ)
confer (v)   συσκέπτομαι
endow (sb) with (sth)   προικίζω (κπ) με (κτ)
142.
stagger (v)   παραπατάω
strangle (sb/sth)   πνίγω (κπ/κτ)
wrestle with (sth)   παλεύω με (κτ)
expend (v)   εξαντλώ
143.
unmoved (adj)   ασυγκίνητος
partitioned (adj)   διαμελισμένος
counteracted (adj)   εξουδετερωμένος
detained (adj)   κρατούμενος
144.
bloated (adj)   πρησμένος
stuffed (adj)   βαλσαμωμένος
dilated (adj)   διαστελλόμενος
swollen (adj)   φουσκωμένος
145.
strength (n)   δυνατό σημείο
downplay (sth) (v)   μειώνω (κτ)

underwrite (sth) (v)   καλύπτω (κτ)
refrain (v)   συγκρατούμαι
subvert (sth) (v)   υπονομεύω (κτ)
shortcoming (n)   ελάττωμα
146.
flame (n)   φλόγα
overwrite (sth) (v)   αντικαθιστώ (κτ)
consume (sth)   κατακαίω (κτ)
dispel (v)   διασκορπίζω
exploit (sth) (v)   εκμεταλλεύομαι (κτ)
147.
diversify (v)   επεκτείνομαι
dash (v)   ορμάω
fork (v)   σχηματίζω διχάλα
multiply (v)   πολλαπλασιάζομαι
148.
exasperate (sb) (v)   εξαγριώνω (κπ)
elaborate (v)   αναπτύσσω, αναλύω
condense (sth) (v)   περικόπτω (κτ)
compound (sth) (v)   επιδεινώνω (κτ)
149.
epitome (n)   επιτομή
fault (n)   υπαιτιότητα
supremacy (n)   υπεροχή
150.
instituted (adj)   καθιερωμένος
concerted (adj)   συντονισμένος, ομαδικός
associated (adj)   συνδυασμένος
conformed (adj)   συμμορφωμένος

READING

READING PASSAGE, PAGE 49
fossilized (adj)   απολιθωμένος
root (n)   ρίζα
trunk (n)   κορμός
extinct (adj)   εξαφανισμένος
resemble (v)   μοιάζω
frond (n)   φύλλο φτέρης
reconstruction (n)   αναπαράσταση
indicate (sth) (v)   υποδεικνύω (κτ)
fragment (n)   ίχνος
attached to (sth)   στερεωμένος σε (κτ)
bark (n)   φλοιός
roam (sth) (v)   περιφέρομαι σε (κτ)
carbon (n)   άνθρακας
bind (sth) (v)   δένω (κτ)
soil (n)   έδαφος
plummet (v)   πέφτω απότομα
surface (adj)   επιφανειακός
temperature (n)   θερμοκρασία
current (adj)   τρέχων

READING PASSAGE, PAGE 50
fateful (adj)   μοιραίος
sink (v)   βυθίζομαι
crew (n)   πλήρωμα
launch (sth) (v)   καθελκύω (κτ)
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receive (v)   λαμβάνω
brief (adj)   σύντομος
harsh (adj)   δριμύς
pinpoint (sth) (v)   εντοπίζω (κτ)
vessel (n)   σκάφος
hand (n)   μέλος πληρώματος
expedition (n)   αποστολή
scrap (n)   θραύσμα
salvage (sth) (v)   περισώζω (κτ)
hatch (n)   καταπακτή
thus (adv)   συνεπώς
surge (v)   κατευθύνομαι ορμητικά
hull (n)   καρίνα
neglect (n)   παραμέληση
transport (sth) (v)   μεταφέρω (κτ)
load (n)   φορτίο
postpone (sth) (v)   αναβάλλω (κτ)
repair (n)   επιδιόρθωση
overload (sth) (v)   υπερφορτώνω (κτ)
cargo (n)   φορτίο
body weight (n)   σωματικό βάρος

READING PASSAGE, PAGE 51
adoption (n)   υιοθεσία
irrevocably (adv)   αμετάκλητα
declare (sth) (v)   αναγγέλλω (κτ)
release (sb) (v)   αφήνω (κπ)
appropriate (adj)   κατάλληλος
foreign authority (n)   ξένη αρχή
grant (v)   παραχωρώ
guardianship (n)   κηδεμονία
court (n)   δικαστήριο
permit (sb) to do (sth)   επιτρέπω (σε κπ) να 
κάνει (κτ)
constitute (sth) (v)   συνιστώ (κτ)
differ (v)   διαφέρω
region (n)   περιοχή

interpretation (n)   ερμηνεία
attorney (n)   δικηγόρος
authenticated (adj)   επικυρωμένος
prospective (adj)   υποψήφιος
face value (n)   ονομαστική αξία
residence (n)   διαμονή

READING PASSAGE, PAGE 52
rural (adj)   της υπαίθρου
pale (adj)   ωχρός
glow (n)   λάμψη
euphemism (n)   ευφημισμός
light pollution (n)   φωτορύπανση
keep (sth/sb) at bay   κρατάω (κτ/κπ) μακριά
criminal (n)   εγκληματίας
deter (sth) (v)   αποτρέπω (κτ)
facilitate (v)   διευκολύνω
shadow (n)   σκιά
dimly (adv)   με χαμηλό φωτισμό
encourage (v)   ενθαρρύνω
disorient (sb) (v)   αποπροσανατολίζω (κπ)
disrupt (sth)   διαταράσσω (κτ)
complex (adj)   πολυσύνθετος
ecosystem (n)   οικοσύστημα
foraging habits (n)   συνήθειες τροφοληψίας
amphibian (n)   αμφίβιο
migratory (adj)   αποδημητικός
navigate (v)   δείχνω το δρόμο
artificial light (n)   τεχνητό φώς
veer (v)   παρεκκλίνω
high rise (n)   ουρανοξύστης
hatchling (n)   νεοσσός
aquatic (adj)   υδρόβιος
invertebrate (n)   ασπόνδυλο
graze (v)   βόσκω
algae (n)   φύκια
degrade (sth) (v)   υποβαθμίζω (κτ)
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PART 1
1.
catch (sth) (v)   κολλάω (κτ)
virus (n)   ιός
2.
come along (phr v)   πηγαίνω μαζί με κπ
not on speaking terms (expr)   λέγεται όταν δύο 
άνθρωποι είναι τσακωμένοι και δεν μιλάνε μεταξύ 
τους
break the ice (expr)   σπάω τον πάγο
4.
get back to (sb) (phr v)   θα σε πάρω πίσω (στο 
τηλέφωνο)
confirm (sth) (v)   επιβεβαιώνω (κτ)
5.
long distance (n)   μεγάλη απόσταση
6.
present (adj)   τρέχων
8.
call (sth) off (phr v)   ακυρώνω (κτ)
10.
replace (sth) (v)   αντικαθιστώ (κτ)
11.
no big deal (expr)   δεν είναι σημαντικό
12.
cut down (phr v)   ελαττώνω
kick the habit (expr)   κόβω την κακιά συνήθεια
15.
flying saucer (n)   ιπτάμενος δίσκος
kid (sb) (v)   κάνω πλάκα (σε κπ)
16.
shake (sth) (v)   ξεφορτώνομαι  (κτ)
17.
put (sth) off (phr v)   αναβάλλω (κτ)
count on (sth) (phr v)   θεωρώ κτ δεδομένο
18.
downtown (adv)   στο κέντρο (της πόλης)

PART 2 
19.
special occasion (n)   ειδική περίσταση
20.
attend (sth)   παραβρίσκομαι (σε κτ)
22.
on the blink (expr)   τα έχει ‘παίξει’
tinker with (sth) (v)   μαστορεύω (κτ)
23.
landlord (n)   σπιτονοικοκύρης
rent (n)   ενοίκιο
lease (n)   μισθωτήριο
24.
imply (v)   υπονοώ
pull your weight (expr)   κάνω το μερίδιο της 
δουλειάς που μου αναλογεί
26.
better off (adj)   σε καλύτερη κατάσταση

28.
mind (v)   με πειράζει
chilly (adj)   κρύος
29.
extension (n)   παράταση
30.
global warming (n)   φαινόμενο του θερμοκηπίου
misinformation (n)   παραπληροφόρηση
33.
expire (v)   λήγω
35.
soft drink (n)   αναψυκτικό
can (n)   κονσέρβα, κουτάκι

PART 3 
SEGMENT 1 
conservation (n)   προστασία, διατήρηση
cetacean (n)   κήτος
vulnerable (adj)   ευάλωτος
possess (sth) (v)   κατέχω (κτ)
poor (adj)   ανεπαρκής, κακός
eyesight (n)   όραση
blind (adj)   τυφλός
scores of (sth) (n)   πλήθος
poacher (n)   λαθροκυνηγός
pest (n)   παράσιτο
echolocation (n)   ηχοεντοπισμός
sonar (n)   ηχοεντοπιστικό σύστημα sonar
navigate (v)   καθοδηγώ
locate (sth/sb)   εντοπίζω (κτ/κπ)
prey (n)   θήραμα
resemble (v)   μοιάζω
beak (n)   ρύγχος
maneuverability (n)   δυνατότητα ελιγμών
vertebra (n)   σπόνδυλος
fused (adj)   συντηγμένος
rostrum (n)   ρύγχος δελφινιού
snout (n)   ρύγχος
tactile (adj)   απτικός
crustacean (adj)   καρκινοειδής
crustacean (n)   καρκινοειδές
solitary (adj)   μοναχικός
reclusive (adj)   μοναχικός

SEGMENT 2
be open to debate (expr)   ανοιχτό προς συζήτηση
susceptible (adj)   επιρρεπής
psychosomatic (adj)   ψυχοσωματικός
rely on (sth) (v)   βασίζομαι σε (κτ)
counseling (n)   ψυχοθεραπεία
diet (n)   διατροφή
clinical trial (n)   κλινική μελέτη
substance (n)   ουσία
contribute to (sth)   συντελώ σε (κτ)
exacerbate (v)   επιδεινώνω
wind (sb) up (phr v)   ‘κουρδίζω’ (κπ)
stimulant (n)   διεγερτική ουσία
diminished (adj)   ελαττωμένος
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insomnia (n)   αϋπνία
herbal tea (n)   τσάι από βότανα
toxic (adj)   τοξικός

SEGMENT 3
trigger (v)   προκαλώ
lethal (adj)   θανατηφόρος
toll (n)   απολογισμός
precedent (n)   προηγούμενο
inundate (sth) (v)   πλημμυρίζω (κτ)
derive from (sth) (v)   προέρχομαι από (κτ)
devastated (adj)   κατεστραμμένος
amplitude (n)   εύρος
offshore (adv)   μακριά από την ακτή
wavelength (n)   μήκος κύματος
unnoticed (adj)   απαρατήρητος
hump (n)   ύβος
shallow (adj)   ρηχός
discernible (adj)   ευδιάκριτος
direct (adj)   άμεσος
predict (sth) (v)   προβλέπω (κτ)
far from (sth) (adv)   κάθε άλλο
practical (adj)   πρακτικός
sustain (sth) (v)   υφίσταμαι (κτ)
evacuation (n)   εκκένωση
precede (sth) (v)   προηγούμαι (από κτ)
recede (v)   υποχωρώ
coast (n)   ακτή
induce (sb) (v)   προκαλώ (κπ)
epicenter (n)   επίκεντρο
imminent (adj)   επικείμενος
magnitude (n)   σπουδαιότητα

GRAMMAR
55.
assume (sth) (v)   υποθέτω (κτ)
58.
popularity (n)   δημοτικότητα
59.
fortunate (adj)   τυχερός
injured (adj)   τραυματισμένος
60.
closet (n)   ντουλάπα
61.
attribute (sth) (v)   καταλογίζω (κτ)
drop (n)   πτώση
sales (n)   πωλήσεις
63.
lean over (phr v)   γέρνω εμπρός
counter (n)   πάγκος
cashier (n)   ταμίας
69.
despite (prep)   μολονότι
although (conj)   αν και
however (adv)   όσο
72.
preference (n)   προτίμηση

74.
pay (sth) off (phr v)   εξοφλώ (κτ)
75.
well-mannered (adj)   ευγενής
76.
candy (n)   καραμέλα
no wonder (interj)   σώπα
78.
passenger (n)   επιβάτης
delay (n)   καθυστέρηση
82.
furthermore (adv)   επιπλέον
in any case (adv)   εν πάσει περιπτώσει
86.
regretful (adj)   μετανοιωμένος
87.
effective (adj)   αποτελεσματικός
89.
instructions (n pl)   οδηγίες
manual (n)   εγχειρίδιο χρήσης
90.
come along (phr v)   προχωράω

CLOZE
I
intentionally (adv)   επίτηδες
deprive (sb) of (sth)   στερώ (κπ) από (κτ)
emaciated (adj)   αποσκελετωμένος
reluctant (adj)   απρόθυμος
urban (adj)   αστικός
adolescent (n)   έφηβος
onset (n)   έναρξη
take over (sth) (phr v)   παίρνω τον έλεγχο
range from (v)   κυμαίνομαι
link (sth) with (sth) (phr v)   συνδέω (κτ) με (κτ)
stem from (sth) (v)   προκύπτω (από κτ)
self-esteem (n)   αυτοεκτίμηση
chronic (adj)   χρόνιος
intestinal (adj)   εντερικός
hormonal (adj)   ορμονικός
imbalance (n)   ανισορροπία
vast (adj)   συντριπτικός
awareness (n)   επίγνωση
abundance (n)   πληθώρα
frequency (n)   συχνότητα
combined (adj)   συνδυασμένος
obsessed (adj)   κυριευμένος από εμμονές
severe (adj)   σοβαρός
loss (n)   απώλεια
gain (n)   απόκτηση
excessive (adj)   υπερβολικός
convince (sb) (v)   πείθω (κπ)
maintain (sth) (v)   διατηρώ (κτ)
insist on (sth) (v)   επιμένω σε (κτ)
depend on (sth) (v)   εξαρτώμαι από (κτ)
gaunt (adj)   κοκαλιάρης

II
go off (phr v)   εκρήγνυμαι
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pay off (phr v)   αποδίδω
show off (phr v)   κάνω φιγούρα
pull (sth) off (phr v)   καταφέρνω (κτ)
ambitious (adj)   φιλόδοξος
vision (n)   όραμα
mission (n)   αποστολή
rendezvous (v)   συναντιέμαι
comet (n)   κομήτης
surface (n)   επιφάνεια
transmit (sth) (v)   μεταδίδω (κτ)
conduct (sth)   διενεργώ (κτ)
gather (sth)   μαζεύω (κτ)
endeavor (n)   εγχείρημα
awe-inspiring (adj)   εκπληκτικός
circulate (v)   κυκλοφορώ
loop (v)   κάνω ελιγμό
range (v)   κυμαίνομαι
orbit (n)   τροχιά
gravitation (n)   βαρύτητα
momentum (n)   ορμή

VOCABULARY
111.
aftermath (n)   απόηχος
112.
bandy sth around (phr v)   ανταλάσσω (κτ)
circulate (v)   κυκλοφορώ
113.
tighten (sth) (v)   κάνω (κτ) πιο αυστηρό
issue (v)   διανέμω
114.
legacy (n)   κληρονομιά (μεταφορικά για ιδέες και 
πράξεις)
heritage (n)   κληρονομιά
institution (n)   θεσμός
115.
relinquish (sth) (v)   παραιτούμαι από (κτ)
discharge (sth) (v)   αδειάζω (κτ)
expose (sth) (v)   αποκαλύπτω (κτ)
oust (sb) from (sth) (v)   απομακρύνω (κπ από κτ)
116.
fictional (adj)   φανταστικός
counterfeit (adj)   πλαστός
simulated (adj)   τεχνητός
117.
abide by (sth)   συμμορφώνομαι προς (κτ)
inculcate on   εντυπώνω
118.
smug (adj)   περήφανος
congenital (adj)   εγγενής
genial (adj)   καλοσυνάτος
119.
worthy (adj)   άξιος
prudent (adj)   συνετός
ludicrous (adj)   γελοίος
120.
fierce (adj)   σφοδρός
rival (adj)   αντίπαλος

egregious (adj)   εξωφρενικός
precarious (adj)   ασταθής
121.
trudge (v)   περπατώ αργά
plod (v)   περπατώ βαριά
sprint (v)   τρέχω πολύ γρήγορα
stroll (v)   κάνω περίπατο
122.
hit pay dirt (expr)   πιάνω λαβράκι
hit rock bottom (expr)   πιάνω πάτο
bottom line (n)   τελική ανάλυση
123.
acquire (sth) (v)   αποκτώ (κτ)
entail (sth) (v)   απαιτώ (κτ)
retail (v)   πουλάω
124.
betrayal (n)   προδοσία
revenge (n)   εκδίκηση
enmity (n)   εχθρότητα
125.
criticism (n)   κριτική
trailer (n)   κινηματογραφικό τρέϊλερ
appraisal (n)   εκτίμηση
exposition (n)   παρουσίαση
126.
impose (sth) on (sb)   επιβάλλω (κτ) σε (κπ)
embargo (n)   εμπορικός αποκλεισμός
obstacle (n)   εμπόδιο
suspension (n)   αναστολή
dictatorship (n)   δικτατορία
127.
primal (adj)   πρωταρχικός
prime (adj)   βασικός
primordial (adj)   αρχέγονος
primeval (adj)   πανάρχαιος
128.
sanction (sb) (v)   επιβάλλω κυρώσεις (σε κπ)
legitimize (sb) (v)   νομιμοποιώ (κπ)
document (sb) (v)   καταγράφω (κπ)
129.
knowingly (adv)   ενσυνείδητα
glaringly (adv)   εκθαμβωτικά
frantically (adv)   μανιωδώς
130.
inaugural (adj)   εναρκτήριος
head-on (adj)   μετωπικός
run-off (n)   επαναληπτικός
supplemental (adj)   συμπληρωματικός
131.
obsessed with (sth) (adj)   έχω εμμονή με κάτι
frenetic (adj)   φρενήρης
compassionate (adj)   συμπονετικός
132.
sharp (adv)   ακριβώς
133.
inaudible (adj)   που δεν ακούγεται
inadvertent (adj)   ακούσιος
innate (adj)   έμφυτος
inept (adj)   ανίκανος
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134.
challenging (adj)   απαιτητικός, που αποτελεί 
πρόκληση
provocative (adj)   προκλητικός
definitive (adj)   καθοριστικός
forthcoming (adj)   επερχόμενος
135.
incidence (n)   περιστατικό
supposition (n)   εικασία
ramifications (n pl)   αντίκτυπος
136.
heckle (sb) (v)   παρενοχλώ (κπ)
suspend (sb) (v)   αποβάλλω (κπ)
intersperse (sth) (v)   διασπείρω (κτ)
137.
conceivable (adj)   πιθανός
credible (adj)   αξιόπιστος
138.
complacent (adj)   εφησυχασμένος
oblivious to (sth) (adj)   που αγνοεί (κτ)
139.
secretive (adj)   κρυψίνους
obscure (adj)   ασαφής
reserved (adj)   μαζεμένος
140.
expose (sth) (v)   εκθέτω (κτ)
emit (sth) (v)   αναδίδω (κτ)
submit (sth) (v)   υποβάλλω (κτ)
142.
commensurate with (sth) (adj)   ανάλογος με (κτ)
equitable (adj)   δίκαιος
compliant (adj)   που συμμορφώνεται
impartial (adj)   αμερόληπτος
143.
survey (n)   δημοσκόπηση
investigation (n)   έρευνα
144.
credulity (n)   ευπιστία
mistrust (n)   έλλειψη εμπιστοσύνης
disbelief (n)   δυσπιστία
145.
retain (sth (v)   κρατάω, φυλάω (κτ)
sustain (sth) (v)   υφίσταμαι (κτ)
obtain (sth) (v)   αποκτώ (κτ)
146.
certification (n)   πιστοποίηση
identification (n)   ταυτοποίηση
evaluation (n)   αξιολόγηση
establishment (n)   σύσταση
147.
scramble (sth) (v)   κάνω ομελέτα
bruise (v)   μελανιάζω
crumple (sth) (v)   τσαλακώνω (κτ)
spin (sth) (v)   περιστρέφω (κτ)
wrapper (n)   περιτύλιγμα
148.
fuse (v)   ενώνομαι
knot (sth) (v)   κάνω (κτ) κόμπο
flourish (v)   ευδοκιμώ

forge (sth) (v)   φτιάχνω (κτ)
149.
tenuous (adj)   αδύναμος
strenuous (adj)   κουραστικός
extravagant (adj)   υπερβολικός
pricey (adj)   ακριβός
150.
moderation (n)   μετριοπάθεια
consideration (n)   σκέψη
restraint (n)   περιορισμός

READING

READING PASSAGE, PAGE 69
worldwide (adj)   παγκόσμιος
average (n)   μέσος όρος
induced (adj)   προκλητός
exacerbate (v)   επιδεινώνω
wetland (n)   υγρότοπος
buffer (n)   μεσολαβητής
sponge (n)   σπόγγος
prone to (sth) (adj)   επιρρεπής σε (κτ)
flooding (n)   πλημμύρα
erosion (n)   διάβρωση
acreage (n)   επιφάνεια, έκταση
tern (n)   γλαρόνι
egret (n)   ερωδιός
swallow (v)   καταπίνω
barren (adj)   άγονος
virtually (adv)   ουσιαστικά
vegetation (n)   βλάστηση

READING PASSAGE, PAGE 70
fossilized (adj)   απολιθωμένος
coal miner (n)   ανθρακωρύχος
uncover (sth) (v)   ανακαλύπτω (κτ)
encompass (sth) (v)   περιλαμβάνω (κτ)
roughly (adv)   περίπου
equivalent (adj)   αντίστοιχος
expansive (adj)   επεκτατικός
dense (adj)   πυκνός
enthusiasm (n)   ενθουσιασμός
similar (adj)   παρόμοιος
conclusion (n)   συμπέρασμα
dynamics (n pl)   δυναμική
oxygen (n)   οξυγόνο
content (n)   περιεχόμενο
immense (adj)   τεράστιος
shrub (n)   θάμνος
fern (n)   φτέρη
concur (v)   συμφωνώ
earthquake (n)   σεισμός
collapse (v)   καταρρέω

READING PASSAGE, PAGE 71
postage stamp (n)   γραμματόσημο
adhesive (adj)   κολλώδης
commemorate (sth) (v)   τιμώ (κτ)
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coronation (n)   στέψη
withraw (sth) (v)   αποσύρω (κτ)
invalidation mark (n)   σήμα ακύρωσης
legible (adj)   ευανάγνωστος
seal (v)   σφραγίζω
in demand (adj)   περιζήτητος
far from (sth) (adv)   κάθε άλλο
ironic (adj)   ειρωνικός
plate (n)   πλακέτα
former (adj)   πρώην
latter (adj)   δεύτερος, τελευταίος

READING PASSAGE, PAGE 72
innovative (adj)   καινοτόμος
forge (sth) (v)   πλαστογραφώ (κτ)
increase (sth) (v)   αυξάνω (κτ)
value (n)   αξία
signature (n)   υπογραφή
fake (adj)   ψεύτικος
stir (v)   προκαλώ
confusion (n)   σύγχυση

practice (n)   πρακτική
whereby (conj)   με τον οποίο
patron (n)   υποστηρικτής
receipt of payment (n)   απόδειξη πληρωμής
attribute (sth) to (sth) (v)   αποδίδω (κτ) σε (κτ)
substance (n)   ουσία
manganese (n)   μαγγάνιο
copper (n)   χαλκός
cobalt (n)   κοβάλτιο
discernible (adj)   ευδιάκριτος
pigment (n)   χρωστική ουσία
rudimentary (adj)   στοιχειώδης
charcoal (n)   έργο σε κάρβουνο
brushwork (n)   πινελιές
spark (v)   πυροδοτώ
controversy (n)   αντιπαράθεση
dismay (n)   απογοήτευση
curator (n)   έφορος
dread (sth) (v)   φοβάμαι (κτ)
invest in (sth) (v)   επενδύω σε (κτ)
fortune (n)   περιουσία
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1.
be out of the question (expr)   αποκλείεται
come up (phr v)   προκύπτω
2.
have to pinch yourself (expr)   δεν το πιστεύω
3.
cut down (phr v)   μειώνω
4.
have second thoughts (expr)   έχω δεύτερες 
σκέψεις
reconsider (v)   το ξανασκέφτομαι
5.
skip (sth) (v)   παραλείπω (κτ)
chapter (n)   κεφάλαιο
get into (sth) (phr v)   ‘ψήνομαι’
6.
rubbish (n)   ανοησίες
9.
get back to sb (phr v)   θα επικοινωνήσω 
μαζί σου
10.
mess (n)   μπέρδεμα
12.
for (sb’s) liking   του γούστου μου
15.
be into (sth)   μου αρέσει (κτ), με ενδιαφέρει (κτ)

PART 2
20.
figures (n pl)   νούμερα, αριθμοί
21.
qualification (n)   ικανότητα, δεξιότητα
22.
cut out (phr v)   φτιαγμένος για (κτ)
27.
stock market (n)   χρηματιστήριο
recover (v)   συνέρχομαι
bear (sb) out (phr v)   επιβεβαιώνω
28.
come along (phr v)   προχωράω
29.
can’t stand (sb/sth)   δεν αντέχω (κπ/κτ)
31.
session (n)   συνεδρίαση, συνάντηση
33.
run errands (expr)   κάνω δουλειές
34.
end up (phr v)   καταλήγω
35.
figure (sth) out (phr v)   λύνω, βγάζω άκρη

PART 3
SEGMENT 1
novelty (n)   καινοτομία
flooded (adj)   πλημμυρισμένος

sardine (n)   σαρδέλα
plummet (v)   πέφτω απότομα
unsold (adj)   απούλητος
throw away (phr v)   πετάω
supply (n)   προσφορά
undersupply (n)   υποπροσφορά
rely on (sth) (v)   βασίζομαι σε (κτ)
shortage (n)   έλλειψη
surplus (n)   πλεόνασμα
staple (n)   βασικό τρόφιμο
tangible (adj)   εμφανής
contribution (n)   συνεισφορά

SEGMENT 2
magnetic field (n)   μαγνητικό πεδίο
flip (v)   αναποδογυρίζω
final (adj)   οριστικός
pattern (n)   διάταξη, σχήμα
shift (n)   μετατόπιση
take (sth) for granted (expr)   θεωρώ (κτ) 
δεδομένο
shield (n)   ασπίδα
divert (sth) (v)   εκτρέπω (κτ)
proton (n)   πρωτόνιο
electron (n)   ηλεκτρόνιο
harmful (adj)   βλαβερός
radiation (n)   ακτινοβολία
guard (sb) (v)   φυλάω (κπ)
certain (adj)   βέβαιος
noticeable (adj)   αισθητός
power failure (n)   διακοπή ρεύματος
flare (n)   λάμψη
withstand (sth) (v)   αντέχω σε (κτ)

SEGMENT 3
chimpanzee (n)   χιμπατζής
sign language (n)   νοηματική γλώσσα
primate (n)   πρωτεύον θηλαστικό
bear (sb) out (phr v)   επιβεβαιώνω (κπ)
kindle (sth) (v)   ερεθίζω (κτ)
arbitrary (adj)   αυθαίρετος
own (adj)   δικός μου
endowed (adj)   προικισμένος
in captivity (adv)   σε αιχμαλωσία
video (sth) (v)   γράφω (κτ) σε βίντεο
facial (adj)   του προσώπου
vocal (adj)   φωνητικός
expression (n)   έκφραση
occur (v)   προκύπτω
groom (v)   καθαρίζομαι
aggression (n)   επιθετικότητα
fascinating (adj)   συναρπαστικός
convey (sth) (v)   εκφράζω (κτ)
vary (v)   ποικίλλω
evolution (n)   εξέλιξη
exposure (n)   έκθεση
apply (sth) (v)   εφαρμόζω (κτ)
conclusion (n)   συμπέρασμα
species (n)   είδος
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52.
dependent (adj)   εξαρτημένος
dependable (adj)   αξιόπιστος
54.
make do (v)   τα βγάζω πέρα
61.
appear to be (sth) (expr)   φαίνομαι να είμαι (κτ)
62.
qualification (n)   ικανότητα, δεξιότητα
63.
tidy up (phr v)   συμμαζεύω
appreciate (sth) (v)   εκτιμώ (κτ)
67.
would-be (adj)   επίδοξος
69.
belief (n)   πιστεύω
72.
promote (sb) (v)   δίνω προαγωγή σε (κπ)
employee (n)   εργαζόμενος
74.
argument (n)   επιχείρημα
clarify (sth) (v)   επεξηγώ (κτ)
76.
request (sth) (v)   αιτούμαι
77.
seldom (adv)   σπάνια
78.
be up against (sth) (phr v)   έρχομαι αντιμέτωπος 
με (κτ)
79.
sake (n)   χάρη
80.
benefit (n)   πλεονέκτημα
standpoint (n)   άποψη
82.
take (sth) into account (expr)   λαμβάνω υπόψη
83.
property (n)   ιδιοκτησία
84.
hybrid (adj)   υβριδικός
vehicle (n)   όχημα
86.
in the making (expr)   στα σκαριά
89.
put the blame on (sb) (expr)   ρίχνω το φταίξιμο 
σε (κπ)

CLOZE
I
inspire (v)   εμπνέω
grassroots (n as adj)   βασικός
seek (v)   αναζητάω
campaign (v)   κάνω εκστρατεία για κτ
infant (adj)   βρεφικός
mortality (n)   θνησιμότητα
modification (n)   τροποποίηση

deviation (n)   παρέκκλιση
ramifications (n pl)   επιπτώσεις
complication (n)   περιπλοκή
sense (n)   αίσθηση
initiative (n)   πρωτοβουλία
version (n)   εκδοχή
stricken with (sth) (adj)   που έχει προσβληθεί 
(από κτ)
tuberculosis (n)   φυματίωση
in the face of (expr)   μπροστά σε
adversity (n)   αντιξοότητα
conflict (n)   σύρραξη
sharply (adv)   κάθετα
vividly (adv)   ξεκάθαρα
chronically (adv)   χρόνια
neutral (adj)   ουδέτερος
rally (n)   συγκέντρωση, ομιλία
endorse (sth) (v)   επιδοκιμάζω (κτ)
resign (v)   παραιτούμαι
berate (sb) (v)   μαλώνω (κπ)
activist (n)   ακτιβιστής

II 
attempt (sth) (v)   επιχειρώ (κτ)
rival (sb/sth) (v)   συναγωνίζομαι (κπ/κτ)
contest (sth) (v)   διαγωνίζομαι για (κτ)
compete (v)   συναγωνίζομαι
accredited (adj)   διαπιστευμένος
notorious (adj)   διαβόητος
widespread (adj)   εκτεταμένος
renowned (adj)   φημισμένος
break a record (expr)   σπάω ένα ρεκόρ
calf (n)   γάμπα
tendon (n)   τένοντας
ligament (n)   σύνδεσμος
proprioception (n)   ιδιοδεκτικότητα
result in (sth) (phr v)   καταλήγω σε (κτ)
balance (n)   ισορροπία
coordination (n)   συντονισμός
gradually (adv)   σταδιακά
wise (adj)   συνετός
slippers (n)   παντόφλες
handle (sth) (v)   τα καταφέρνω (με κτ)

VOCABULARY
111.
live on borrowed time (expr)   ο χρόνος μου είναι 
μετρημένος
112.
meet your needs (expr)   ικανοποιώ τις ανάγκες
113.
pend (v)   εκκρεμώ
expound (sth) (v)   εκθέτω (κτ)
114.
at ease (adj)   άνετα
in earshot (expr)   σε απόσταση ακοής
115.
subject (n)   θέμα
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object (n)   σκοπός
topic (n)   θέμα
116.
beg to differ (expr)   επίτρεψέ μου να διαφωνήσω
117.
refer to (sb/sth) (v)   αναφέρομαι σε (κπ/κτ)
address (sth) (v)   αντιμετωπίζω (κτ)
118.
grasp (sb/sth) (v)   γραπώνω (κπ/κτ)
nab (sb) (v)   συλλαμβάνω (κπ)
119.
instigating (adj)   υποκινούμενος
encompassing (adj)   που περιλαμβάνει
ingratiating (adj)   ευχάριστος
excruciating (adj)   δυσάρεστος
120.
crawl (v)   μπουσουλάω
drag (v)   σέρνω
121.
edition (n)   έκδοση
session (n)   συνεδρίαση
issue (n)   έκδοση
122.
jump the gun (expr)   προτρέχω
bear the burden (expr)   φέρω το βάρος
bridge the gap (expr)   γεφυρώνω το χάσμα
go halves (expr)   το πάω μισά-μισά
123.
disavow (sth) (v)   απαρνούμαι (κτ)
disaffect (sb) (v)   αποξενώνω (κπ)
discredit (v)   δυσφημώ, ντροπιάζω
124.
squirm (v)   χτυπιέμαι, στριφογυρίζω
wind (v)   ελίσσομαι
squander (sth) (v)   σπαταλάω (κτ)
twirl (v)   στροβιλίζομαι
125.
swallow (v)   καταπίνω
absorb (sth) (v)   απορροφάω (κτ)
digest (sth) (v)   χωνεύω (κτ)
126.
empower (v)   εξουσιοδοτώ
enrich (v)   εμπλουτίζω
127.
nutmeg (n)   μοσχοκάρυδο
prized (adj)   πολύτιμος
128.
remain (v)   παραμένω
persist (v)   επιμένω
129.
capital gains tax (n)   φόρος κεφαλαιουχικών 
κερδών
corporation (n)   εταιρεία, επιχείρηση
130.
obnoxious (adj)   αντιπαθητικός
beyond the pale (expr)   απαράδεκτος
131.
retain (sth) (v)   διατηρώ (κτ)

comprise (sth) (v)   αποτελούμαι από (κτ)
engage (sth) (v)   εμπλέκω (κτ)
entail (sth) (v)   συνεπάγομαι (κτ)
132.
gravitational pull (n)   βαρυτική έλξη
133.
revolve (sth) (v)   περιστρέφω (κτ)
tighten (sth) (v)   κάνω (κτ) πιο αυστηρό
author (sth) (v)   συγγράφω (κτ)
134.
live up to one’s reputation (expr)   δικαιώνω την 
καλή φήμη που έχω
135.
civil (adj)   κόσμιος
rivaled (adj)   ανταγωνιστικός
acrimonious (adj)   πικρόχολος
rancid (adj)   ταγγός
egregious (adj)   εξωφρενικός
136.
analogy (n)   αναλογία, αντιστοιχία
137.
declared (adj)   δηλωμένος
affirmed (adj)   επιβεβαιωμένος
pronounced (adj)   αισθητός
138.
outraged (adj)   έξαλλος
trespass (v)   καταπατώ
embark (v)   επιβιβάζομαι
encroach (v)   παραβιάζω
wander (v)   περιφέρομαι
139.
update (sth) (v)   ενημερώνω (κτ)
upload (sth) (v)   ανεβάζω (κτ)
uphold (sth) (v)   διατηρώ (κτ)
uplift (sth) (v)   ανυψώνω (κτ)
140.
subject to (sth) (adj)   υποκείμενος σε (κτ)
141.
intrepid (adj)   τολμηρός
intravenous (adj)   ενδοφλέβιος
intractable (adj)   δυσεπίλυτος
142.
impair (sth) (v)   επιδεινώνω (κτ)
gasp (v)   ασθμαίνω
sting (v)   πονάω, τσιμπάω
smog (n)   νέφος
143.
prudent (adj)   συνετός
conducive (adj)   ευνοϊκός
144.
misappropriated (adj)   που έχει υπεξαιρεθεί
distorted (adj)   παραμορφωμένος
deluded (adj)   ξεγελασμένος
145.
gilded (adj)   επίχρυσος
tinted (adj)   σκούρος
146.
vitally (adv)   ζωτικά
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stunningly (adv)   εντυπωσιακά
breathlessly (adv)   ξέπνοα
outrageously (adv)   εξωφρενικά
147.
gambling debt (n)   χρέος από τζόγο
procure (sth) (v)   προμηθεύομαι (κτ)
incur (sth) (v)   δημιουργώ (κτ)
148.
an exercise in futility (expr)   μία άσκηση επί 
ματαίω
vanity (n)   ματαιοδοξία
149.
at the crack of dawn (adv)   νωρίς το πρωί
150.
insomnia (n)   αϋπνία
adhere to (sth)   κολλάω σε (κτ)
resort to (sth)   καταφεύγω σε (κτ)

READING

READING PASSAGE, PAGE 89
shoelaces (n pl)   κορδόνια
tied-up (adj)   δεμένος
untied (adj)   λυμένος
fail (v)   αποτυγχάνω
knot (n)   κόμπος
flat (adj)   επίπεδος
surface (n)   επιφάνεια
grip (v)   πιάνω
susceptible to (sth) (adj)   ευπαθής σε (κτ)
slip (n)   γλίστρημα
twisted (adj)   μπλεγμένος
stem from (sth) (phr v)   προκύπτω από (κτ)
functional (adj)   λειτουργικός
consideration (n)   μελέτη, εξέταση
rough (adj)   τραχύς
texture (n)   υφή
grip (n)   κράτημα, πιάσιμο
virtually (adv)   σχεδόν
impossible (adj)   αδύνατος
 
READING PASSAGE, PAGE 90
satellite (n)   δορυφόρος
power (sth) (v)   τροφοδοτώ (κτ)
radioisotope (n)   ραδιοϊσότοπο
thermal (adj)   θερμικός
generator (n)   γεννήτρια
decaying (adj)   που αποσυντίθεται
plutonium (n)   πλουτώνιο
radioactive (adj)   ραδιοενεργός
significant (adj)   σημαντικός
design (n)   σχεδιασμός
plummet (v)   πέφτω γρήγορα
intact (adj)   άθικτος
launch (n)   εκτόξευση
dust (n)   σκόνη
wind (n)   άνεμος

vaporize (sth) (v)   εξαερώνω (κτ)
inhale (v)   εισπνέω
deadly (adj)   θανατηφόρος
exposure (n)   έκθεση
cancer (n)   καρκίνος
contend that (v)   ισχυρίζομαι
unfounded (adj)   αβάσιμος
embedded (adj)   ενσωματωμένος
splinter (sth) (v)   θρυμματίζω (κτ)
pulverize (sth) (v)   κονιορτοποιώ (κτ)
iridium (n)   ιρίδιο
withstand (sth) (v)   αντιστέκομαι σε (κτ)
exposure (n)   έκθεση
significantly (adv)   σημαντικά
emit (v)   εκπέμπω
weak (adj)   αδύναμος
indestructible (adj)   άφθαρτος
slim (adj)   μικρός

READING PASSAGE, PAGE 91
draft dodger (n)   φυγόστρατος, ανυπότακτος
the military (n)   στρατός
toe (n)   δάχτυλο του ποδιού
amputee (n)   ακρωτηριασμένος
absence (n)   απουσία
portion (n)   μέρος
thereof (adv)   αυτού
disqualify (sb) (v)   αποκλείω (κπ)
enlistee (n)   στρατολογημένος
battlefield (n)   πεδίο μάχης
sprinter (n)   δρομέας ταχύτητας
defeat (sb) (v)   νικώ (κπ)
challenge (sth) (v)   αμφισβητώ (κτ)
belief (n)   πεποίθηση
prosthetics (n pl)   προσθετικό μέλος
insurmountable (adj)   ανυπέρβλητος
obstacle (n)   εμπόδιο
inefficient (adj)   αναποτελεσματικός
stride (n)   βηματισμός
modify (sth) (v)   τροποποιώ (κτ)
strengthen (sth) (v)   δυναμώνω (κτ)
muscle (n)   μυς
improve (sth) (v)   βελτιώνω (κτ)
balance (n)   ισορροπία
function (v)   λειτουργώ
intact (adj)   άθικτος
superfluous (adj)   περιττός
esthetic (adj)   αισθητικός
hinder (sb/sth) (v)   εμποδίζω (κπ/κτ)

READING PASSAGE, PAGE 92
philanthropist (n)   φιλάνθρωπος
industrialist (n)   βιομήχανος
entrepreneur (n)   επιχειρηματίας
available (adj)   διαθέσιμος
patronage (n)   υποστήριξη
live up to (sth) (phr v)   είμαι τόσο καλός όσο
motto (n)   σλόγκαν
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equivalent (n)   αντίστοιχος
establish (v)   ιδρύω
equip (v)   εξοπλίζω
site (n)   τοποθεσία
stock (sth) (v)   εφοδιάζω (κτ)
maintain (sth) (v)   διατηρώ (κτ)
hire (v)   προσλαμβάνω
librarian (n)   βιβλιοθηκάριος

construction (n)   κατασκευή
pledge (v)   υπόσχομαι
finance (sth) (v)   χρηματοδοτώ (κτ)
formative (adj)   διαπλαστικός
influence (n)   επιρροή
standard practice (n)   συνήθης πρακτική
legacy (n)   κληρονομιά
stand the test of time (expr)   αντέχω στο χρόνο
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PART 1
1.
just right (adv)   ακριβώς όπως πρέπει
2.
regret (sth) (v)   μετανιώνω (για κτ)
3.
lengthy (adj)   μακροσκελής
rudimentary (adj)   στοιχειώδης
fluent (adj)   που μιλάει άπταιστα
4.
glad (adj)   χαρούμενος
be over (expr)   τελειώνω
5.
one’s heart is set on sth (expr)   επιθυμώ (κτ) 
πάρα πολύ
change your mind (expr)   αλλάζω γνώμη
cost (n)   κόστος
6.
double-check (v)   διπλοτσεκάρω
7.
exception to the rule (expr)   εξαίρεση στον 
κανόνα
living proof (n)   ζωντανή απόδειξη
8. 
post office (n)   ταχυδρομείο
9.
take a break (expr)   κάνω διάλειμμα
11.
out of (sth) (adj)   έχω ξεμείνει από (κτ)
13.
fool (sb) (v)   κοροϊδεύω (κπ)
cost next to nothing (expr)   είναι πάμφθηνο
14.
have trouble (v)   δυσκολεύομαι
15.
keep a promise (expr)   κρατάω την υπόσχεσή μου
17.
work out (phr v)   ασκούμαι
in shape (adj)   σε φόρμα
18.
that will do (interj)   αυτό αρκεί
convert (sth) (v)   μετατρέπω (κτ)

PART 2 
19.
file a complaint (v)   υποβάλλω παράπονο
21.
day off (n)   ρεπό
22.
reserve (v)   κάνω κράτηση
25.
friendly (adj)   φιλικός
generous (adj)   γενναιόδωρος
26.
turn (sth) down (phr v)   απορρίπτω (κτ)

27.
on average (adv)   κατά μέσο όρο
31.
go with (sth) (phr v)   ταιριάζω με (κτ)
34.
be granted approval (expr)   σου χορηγείται 
έγκριση

PART 3
SEGMENT 1 
seek after (phr v)   αναζητώ
segment (n)   τμήμα
avid (adj)   ένθερμος
insight (n)   γνώση
implications (n pl)   συνέπειες
accumulate (sth)   συσσωρεύω (κτ)
debt (n)   χρέος
identify (v)   αναγνωρίζω
need (n)   ανάγκη
satisfy (v)   ικανοποιώ
decision making (n)   διαχείριση
warranty (n)   εγγύηση
vulnerable (adj)   ευάλωτος
purchase (n)   αγορά
advance (n)   προκαταβολή
allowance (n)   χαρτζιλίκι
reward (v)   ανταμοίβω
irresponsible (adj)   ανεύθυνος

SEGMENT 2
aquaculture (n)   υδατοκαλλιέργεια
fish farming (n)   ιχθυοκαλλιέργεια
growth rate (n)   ρυθμός ανάπτυξης
anticipate (sth) (v)   αναμένω (κτ)
harvest (sth) (v)   συλλέγω (κτ)
breed (sth) (v)   εκτρέφω (κτ)
lucrative (adj)   επικερδής
controversy (n)   αντιπαράθεση
deplete (sth) (v)   εξαντλώ (κτ)
commercial fleet (n)   εμπορικός στόλος
decline (n)   μείωση
collapse (v)   καταρρέω
accelerate (sth) (v)   επιταχύνω (κτ)
devastation (n)   καταστροφή
naturally (adv)   από τη φύση μου
carnivorous (adj)   σαρκοφάγος
congestion (n)   συμφόρηση
indigenous (adj)   εγχώριος
strain (n)   πίεση
drawback (n)   μειονέκτημα
unaffected (adj)   ανεπηρέαστος
environmentally sustainable (adj)   
περιβαλλοντικά βιώσιμος

SEGMENT 3
infection (n)   μόλυνση
otitis (n)   ωτίτιδα
virulent (adj)   επιθετικός
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administer (sth) (v)   χορηγώ (κτ)
reconsider (sth) (v)   ξανασκέφτομαι (κτ)
frequency (n)   συχνότητα
advocate (sth) (v)   υποστηρίζω (κτ)
well-ventilated (adj)   καλά αεριζόμενος
direct (adj)   άμεσος
link (n)   σχέση
indicate (sth) (v)   υποδεικνύω (κτ)
automobile emissions (n pl)   εκπομπές 
αυτοκινήτων
susceptibility to (sth) (n)   ευπάθεια σε (κτ)
exposed (adj)   εκτεθειμένος

GRAMMAR
51.
gear (sth) towards (sth) (v)   προσαρμόζω (κτ) σε 
(κτ)
54.
widely accepted (adj)   ευρέως αποδεκτό
55.
apart from (conj)   με εξαίρεση
57
once (conj)   μόλις
63.
telecommunications (n pl)   τηλεπικοινωνία
industry (n)   βιομηχανία
64.
give one’s best (expr)   κάνω το καλύτερο που 
μπορώ
65.
contribution (n)   συνεισφορά
69.
fascinating (adj)   συναρπαστικός
70.
identical twins (n pl)   μονοζυγωτικοί δίδυμοι
tell (sb) apart (phr v)   ξεχωρίζω (κπ)
72.
conclusive (adj)   οριστικός
76.
genetically modified (adj)   γενετικά τροποιημένος
78.
shameful (adj)   ντροπιαστικός
ashamed (adj)   ντροπιασμένος
81.
tuition (n)   δίδακτρα
registrar (n)   γραμματέας
82.
come down to sth (phr v)   καταλήγω σε (κτ)
87.
since (conj)   εφόσον
89.
illiteracy (n)   αναλφαβητισμός
overall (adv)   σε γενικές γραμμές
90.
distracting (adj)   που σου αποσπά την προσοχή

CLOZE
I
hummingbird (n)   κολιμπρί
hover (v)   αιωρούμαι
flap (sth) (v)   κουνάω (κτ)
capable of (sth) (adj)   ικανός για (κτ)
backwards (adv)   προς τα πίσω
vertically (adv)   κάθετα
feed (v)   τρέφομαι
suck (sth) (v)   ρουφάω (κτ)
blossom (n)   άνθος
pollinator (n)   επικονιαστής
insectivore (n)   εντομοφάγο
among (prep)   ανάμεσα
refer to (sth) (v)   αναφέρομαι σε (κτ)
depend on (sth) (phr v)   εξαρτώμαι από (κτ)
starve (v)   λιμοκτονώ
decelerate (v)   επιβραδύνω
increase (v)   αυξάνω
cease (v)   σταματώ
pertain (v)   σχετίζομαι
metabolism (n)   μεταβολισμός
hibernation (n)   χειμέρια νάρκη
thus (adv)   συνεπώς

ΙΙ
cubit (n)   πήχυς
forearm (n)   βραχίονας
standardize (sth) (v)   τυποποιώ (κτ)
equal (adj)   ίσος
approximate (adj)   κατά προσέγγιση
equivalent (n)   ισοδύναμο
rod (n)   ράβδος
similar (adj)   παρόμοιος
influenced (adj)   που επηρεάζεται
antiquity (n)   αρχαιότητα
digit (n)   ψηφίο
literally (adv)   κυριολεκτικά
interestingly (adv)   περιέργως
consecutively (adv)   διαδοχικά
despite (prep)   μολονότι
eventually (adv)   τελικά
thoroughly (adv)   σχολαστικά
throughout (prep)   παντού
empire (n)   αυτοκρατορία
reign (v)   βασιλεύω
accustomed (adj)   συνηθισμένος

VOCABULARY
111.
disrupted (adj)   διαταραγμένος
detained (adj)   κρατούμενος
drained (adj)   εξαντλημένος
resolved (adj)   επιλυμένος
112.
adhere to (sth) (v)   τηρώ (κτ)
familiarize (sb) with (sth) (v)   εξοικειώνω (κπ) με (κτ)



GLOSSARY

25 PRACTICE TEST 5 u

P
ractice Test 5

abide (by sth) (v)   τηρώ (κτ)
advocate (sth) (v)    υποστηρίζω (κτ)
113.
dismayingly (adv)   απογοητευτικά
stunningly (adv)   εντυπωσιακά
arguably (adv)   βάσιμα
reluctantly (adv)   διστακτικά
114.
gambling (n)   τζόγος
ring (n)   σπείρα
gang (n)   συμμορία
115.
growing pains (n pl)   δυσκολίες που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη νέας επιχείρησης
116.
urban renewal (n)   ανανέωση αστικής περιοχής
117.
superfluous (adj)   παραπανίσιος
conceited (adj)   αλαζόνας
118.
coax (sb) (v)   καλοπιάνω (κπ)
taunt (sb) (v)   κοροϊδεύω (κπ)
119.
diverge (v)   απομακρύνομαι
diversify (v)   επεκτείνομαι
divert (v)   εκτρέπω
120.
loophole (n)   παραθυράκι
red tape (n)   γραφειοκρατία
122.
faint (v)   λιποθυμώ
wither (v)   μαραίνομαι
deplete (sth) (v)   εξαντλώ (κτ)
123.
special occasion (n)   ειδική περίσταση
124.
additionally (adv)   επιπρόσθετα
increasingly (adv)   όλο και περισσότερο
125.
handle (sth) (v)   τα καταφέρνω
126.
revenue (n)   έσοδα
mass (n)   όγκος
volume (n)   ποσότητα
127.
a natural (n)   φυσικό ταλέντο
128.
anticipate (sth) (v)   προβλέπω (κτ)
define (v)   εξηγώ
129.
division (n)   τμήμα
ratio (n)   αναλογία
portion (n)   μερίδιο
130.
in accordance with (expr)   σε συμφωνία με
compliance (n)   συμμόρφωση
tandem (adv)   δίπλα δίπλα
constitution (n)   σύνταγμα

131.
slightly (adv)   λιγάκι
132.
occur to (sb) (v)   περνάω από το μυαλό κάποιου
133.
burden (n)   φορτίο, πίεση
134.
fast pace (n)   γρήγορο βήμα
135.
efficient (adj)   αποδοτικός
engaged (adj)   κατειλημμένος
136.
promise (n)   προοπτική
plausibility (n)   αξιοπιστία
likelihood (n)   πιθανότητα
137.
speculate (v)   εικάζω
138.
hearty (adj)   εγκάρδιος
poignant (adj)   οδυνηρός
acute (adj)   οξύς
139.
emissions (n pl)   εκπομπές
eruption (n)   έκρηξη
expulsion (n)   αποβολή
remission (n)   ύφεση
140.
false alarm (n)   λάθος συναγερμός
141.
prerogative (n)   δικαίωμα
142.
below-the-belt (expr)   κάτω από τη ζώνη
out-of-bounds (adv)   εκτός ορίων
over-the-hill (expr)   γερασμένος
off-the-cuff (adj)   πρόχειρος
143.
revoke (sth) (v)   ανακαλώ (κτ)
discharge (sth) (v)   αδειάζω (κτ)
detain (sb) (v)   καθυστερώ (κπ)
defer (sth) (v)   αναβάλλω (κτ)
144.
swerve (v)   κάνω ελιγμό
sway (v)   ταλαντεύομαι
squander (sth) (v)   σπαταλάω (κτ)
trickle (v)   στάζω
145.
devote (sth) to (sth/sb) (v)   αφιερώνω (κτ) σε (κτ/
κπ)
attribute (sth) to (sth) (v)   αποδίδω (κτ) σε (κτ)
146.
credibility (n)   αξιοπιστία
147.
concern (sb) (v)   ανησυχώ, προβληματίζω
148.
fall through (phr v)   αποτυγχάνω
pass by (phr v)   περνάω
go under (phr v)   χρεοκοπώ
149.
deter (sth) (v)   αποτρέπω (κτ)
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defer (sth) (v)   αναβάλλω (κτ)
discharge (sth) (v)   αδειάζω (κτ)   
150.
lay the foundations (expr)   θέτω τις βάσεις

READING

READING PASSAGE, PAGE 109
devise (sth) (v)   επινοώ (κτ)
pose (sth) (v)   προκαλώ (κτ)
indirect (adj)   έμμεσος
avid (adj)   φανατικός
fellow (adj)   σύντροφος, όμοιος
vehicle (n)   όχημα
helmet (n)   κράνος
likelihood (n)   πιθανότητα
bear (sth) (out) (v)   επιβεβαιώνω (κτ)
overtake (sth/sb) (v)   προσπερνάω (κτ/κπ)
bare-headed (adj)   ασκεπής
don (v)   φοράω
wig (n)   περούκα
leeway (n)   περιθώριο
grant (v)   παραχωρώ
experienced (adj)   έμπειρος
predictable (adj)   προβλέψιμος
regular (adj)   τακτικός
added (adj)   επιπλέον
gender (n)   φύλο
counterpart (n)   ομόλογος
caution (n)   προσοχή
strike (sth/sb) (v)   χτυπώ (κτ/κπ)
indeed (adv)   πράγματι
knock (sb) down (phr v)   παρασέρνω (κπ) με 
όχημα

READING PASSAGE, PAGE 110
brand counterfeiting (n)   απομίμηση μάρκας
emerge (v)   εμφανίζομαι
minor (adj)   μικρός
headache (n)   μπελάς
luxury products (n pl)   αγαθά πολυτελείας
manufacturer (n)   κατασκευαστής
retailer (n)   κατάστημα λιανικής πώλησης
estimate (n)   εκτίμηση
take place (phr v)   λαμβάνω χώρα
value (n)   αξία
initially (adv)   αρχικά
indistinguishable (adj)   πανομοιότυπος
inspection (n)   έλεγχος
suffice (v)   αρκώ
street vendor (n)   πλανόδιος πωλητής
mentality (n)   νοοτροπία
thrive (v)   ευδοκιμώ
skyrocket (v)   εκτινάσσομαι στα ύψη
seizure (n)   κατάσχεση
miss out on (sth) (phr v)   χάνω (κτ)
profit (n)   κέρδος
grapple with (sth/sb)   παλεύω με (κτ/κπ)

reduced (adj)   μειωμένος
sales tax revenues (n pl)   φόρος επί των εσόδων 
των πωλήσεων
pirated (adj)   πειρατικός
legitimate (adj)   έννομος
ratio (n)   αναλογία
vex (v)   ενοχλώ
legislation (n)   νομοθεσία
unenforceable (adj)   μη εφαρμόσιμος

READING PASSAGE, PAGE 111
certainty (n)   βεβαιότητα
demographer (n)   δημογράφος
projection (n)   πρόβλεψη
conditional (adj)   υποθετικός
forecast (n)   πρόβλεψη
assumption (n)   υπόθεση
economic growth (n)   οικονομική ανάπτυξη
decline (v)   μειώνομαι
life expectancy (n)   προσδόκιμο ζωής
estimate (n)   εκτίμηση
cataclysmic (adj)   καταστροφικός
burgeoning (adj)   αυξανόμενος
epidemic (n)   επιδημία
ravage (sth) (v)   σαρώνω
potential (adj)   πιθανός
widespread (adj)   εκτεταμένος
famine (n)   λιμός
fuel (sth) (v)   πυροδοτώ (κτ)
global warming (n)   φαινόμενο του θερμοκηπίου
inhabited (adj)   που κατοικείται
swath (n)   λωρίδα
decline (n)   πτώση
alarmingly (adv)   ανησυχητικά
repercussion (n)   συνέπεια
pocket (n)   θύλακας
substantial (adj)   σημαντικός
increase (n)   αύξηση
dispersed (adj)   διασκορπισμένος
crowded (adj)   συνωστισμένος
incredible (adj)   απίστευτος

READING PASSAGE, PAGE 112
migraine (n)   ημικρανία
severe (adj)   δριμύς
recurrent (adj)   επαναλαμβανόμενος
dizziness (n)   ζαλάδα
nausea (n)   ναυτία
warning (n)   προειδοποίηση
precede (sth) (v)   προηγούμαι (από κτ)
disturbance (n)   ενόχληση
blurred vision (n)   θαμπή όραση
blind spot (n)   τυφλό σημείο
fatigue (n)   κούραση
warning (n)   προειδοποίηση
throbbing (adj)   σφύζων
pulsating (adj)   παλλόμενος
onset (n)   έναρξη
temple (n)   κρόταφος
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diameter (n)   διάμετρος
blood vessel (n)   αιμοφόρο αγγείο
constrict (v)   πιέζω
starve (sb/sth) of (sth) (v)   στερώ (κπ/κτ) από (κτ)
provoke (sth) (v)   προκαλώ (κτ)
lethargy (n)   λήθαργος

trigger (v)   προκαλώ
differ (v)   διαφέρω
incurable (adj)   ανίατος
abort (sth) (v)   σταματάω (κτ)
diminish (sth) (v)   ελαττώνω (κτ)
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LISTENING
GLOSSARY
PART 1
1.
toss (sth) (v)   πετάω (κτ)
2.
settle on (sth) (phr v)   καταλήγω σε (κτ)
3.
researcher (n)   ερευνητής
beat (sth) (v)   είμαι καλύτερος από (κτ)
4.
online (adv)   στο διαδίκτυο
website (n)   ιστοσελίδα
5.
sprain (sth) (v)   στραμπουλάω (κτ)
7.
hook (sth) up to (sth) (v)   συνδέω (κτ) με (κτ)
handle (sth) (v)   τα καταφέρνω
12.
terrific (adj)   φανταστικός
13.
search party (n)   ομάδα διάσωσης
16.
zero-tolerance (n)   μηδενική ανοχή
18.
trade places (with sb) (expr)   αλλάζω θέση (με κπ)

PART 2 
25.
close call (n)   παραλίγο
27.
walk off the job (expr)   κάνω απεργία
31.
burglar (n)   διαρρήκτης
trigger (v)   πυροδοτώ
32.
raffle (n)   λοταρία
34.
insurance policy (n)   ασφαλιστήριο συμβόλαιο
lapse (v)   λήγω
35.
stain (n)   λεκές

PART 3 
SEGMENT 1
vague (adj)   ασαφής
defy (sth) (v)   αψηφώ (κτ)
nausea (n)   ναυτία
dizziness (n)   ζαλάδα
numbness (n)   μούδιασμα
common denominator (n)   κοινός παρανομαστής
statewide (adj)   κρατικός
monitor (v)   παρακολουθώ
illuminating (adj)   κατατοπιστικός
insecticide (n)   εντομοκτόνο
ban (sth) (v)   απαγορεύω (κτ)
funnily enough (expr)   το αστείο είναι
permit (sth) (v)   επιτρέπω (κτ)

agricultural use (n)   αγροτική χρήση
adjacent to (sth) (adj)   δίπλα σε (κτ)
degenerative (adj)   εκφυλιστικός
baby boomer (n)   μεταπολεμική γενιά
long-term (adj)   μακροπρόθεσμος
effect (n)   συνέπεια
beyond any doubt (expr)   πέρα από κάθε 
αμφιβολία

SEGMENT 2
hard-wired (adj)   προγραμματισμένος
agreement (n)   συμφωνία
cross-culturally (adv)   διαπολιτισμικά
emotion (n)   συναίσθημα
evoke (v)   προκαλώ
out of the blue (adv)   ξαφνικά
simultaneously (adv)   ταυτόχρονα
rudimentary (adj)   βασικός
precede (sth) (v)   προηγούμαι (από κτ)
jump to a conclusion (expr)   βγάζω βιαστικά 
συμπεράσματα
evident (adj)   προφανής
evolutionary (adj)   εξελικτικός
superfluous (adj)   περίσσιος
luxury (n)   πολυτέλεια
inherently (adv)   έμφυτα
social cohesion (n)   κοινωνική συνοχή
intense (adj)   έντονος
pleasure (n)   απόλαυση
universal (adj)   παγκόσμιος

SEGMENT 3
illegal trade (n)   παράνομο εμπόριο
out of control (adv)   εκτός ελέγχου
surpass (sth/sb) (v)   ξεπερνάω (κτ/κπ)
turnover (n)   τζίρος
extinct (adj)   εξαφανισμένος
trafficking of animals(n)   εμπόριο ζώων
obtain (v)   αποκτώ
term (sth) (v)   αποκαλώ (κτ)
legal (adj)   νόμιμος
poacher (n)   λαθροκυνηγός
status symbol (n)   σύμβολο πλούτου ή κύρους
outrageous (adj)   εξωφρενικός
misconception (n)   παρανόηση
breed (sth) (v)   εκτρέφω (κτ)
in captivity (adv)   σε αιχμαλωσία
indolent (adj)   οκνηρός
unresponsive (adj)   αδρανής
nocturnal (adj)   νυκτόβιος
succumb to (sth) (v)   ενδίδω σε (κτ)
life expectancy (n)   προσδόκιμο ζωής

GRAMMAR
53.
bill (n)   νομοσχέδιο
59.
run errands (expr)   κάνω δουλειές
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62.
bother (v)   μπαίνω στον κόπο
turn (sth/sb) down (phr v)   απορρίπτω (κτ/κπ)
69.
letter of recommendation (n)   συστατική επιστολή
address (sth) to (sb) (v)   απευθύνω (κτ) σε (κπ)
73.
established (adj)   καθιερωμένος
79. 
calm down (phr v)   ηρεμώ
82.
construction work (n)   κατασκευαστικές εργασίες
83.
comforting (adj)   καθησυχαστικός
89.
evaporation (n)   εξάτμιση
90.
fluent (adj)   ευφραδής

CLOZE
I
attempt (n)   απόπειρα
advent (n)   έλευση
agriculture (n)   γεωργία
carbohydrate (n)   υδατάνθρακας
grain (n)   δημητριακά
wheat (n)   σιτάρι
mammal (n)   θηλαστικό
case (n)   περίπτωση
predominantly (adv)   κυρίως
evolve (v)   εξελίσσομαι
contrary to (sth) (prep)   σε αντίθεση με (κτ)
potential (adj)   πιθανός
efficacious (adj)   αποτελεσματικός
optimal (adj)   βέλτιστος
advocate (sth) (v)   υποστηρίζω (κτ)
discourage (v)   αποθαρρύνω
question (v)   αμφισβητώ
nutritionist (n)   διατροφολόγος
norm (n)   κανόνας
endorse (sth) (v)   εγκρίνω (κτ)
obesity (n)   παχυσαρκία
hypertension (n)   υπέρταση
steadily (adv)   σταθερά

II
frown on (sth) (phr v)   δεν εγκρίνω (κτ)
take after (sb) (phr v)   μοιάζω με (κπ)
give in (phr v)   ενδίδω
follow through (phr v)   ολοκληρώνω
side with (v)   συμμαχώ με
former (adj)   προηγούμενος
entrepreneur (n)   επιχειρηματίας
participant (n)   συμμετέχων
submit (v)   υποβάλλω
contribute (sth) to (sth) (v)   προσφέρω (κτ) σε (κτ)
absent (adj)   απών
absenteeism (n)   απουσία

focused (adj)   συγκεντρωμένος
assigned to (adj)   εξουσιοδοτημένος
inculcated (adj)   εντυπωμένος
cohort (n)   συνοδεία
fellow (n)   συνάδελφος
peer (n)   όμοιος, συνομήλικος
value (n)   αξία

VOCABULARY
111.
boil down to (sth) (phr v)   συνοψίζομαι σε (κτ)
reliable (adj)   αξιόπιστος
112.
give (sb) the benefit of the doubt (expr)   
παραχωρώ (σε κπ) το ευεργέτημα της αμφιβολίας   
113.
instill (sth) (v)   ενσταλάζω (κτ)
ripen (sth) (v)   κάνω (κτ) να ωριμάσει
season (sth) (v)   καρυκεύω (κτ)
114.
strip (sth) of (sth) (v)   αφαιρώ (κτ) από (κτ)
penalize (sb) (v)   τιμωρώ (κπ)
reprimand (sb) for (sth) (v)   επιπλήττω (κπ) για (κτ)
steroid (n)   στεροειδές
115.
demeanor (n)   συμπεριφορά
accomplishment (n)   κατόρθωμα
116.
in a good mood (adj)   ευδιάθετος
117.
inspire (v)   εμπνέω
unwind (v)   ξετυλίγω
assuage (sth) (v)   κατευνάζω (κτ)
118.
self-fulfilling prophecy (n)   αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία
119.
harbor (v)   τρέφω
120.
indecent (adj)   άσεμνος
ambivalent (adj)   αναποφάσιστος
discernible (adj)   ευδιάκριτος
121.
permissive (adj)   χαλαρός
dismissive (adj)   απαξιωτικός
122.
stereotypical (adj)   στερεότυπος
bookworm (n)   βιβλιοφάγος
123.
rectifying (adj)   διορθωτικός
edifying (adj)   επιμορφωτικός
124.
political asylum (n)   πολιτικό άσυλο
haven (n)   καταφύγιο
125.
constructive (adj)   εποικοδομητικός
obliging (adj)   εξυπηρετικός
prolific (adj)   παραγωγικός
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well-intended (adj)   καλοπροαίρετος
126.
worthy (adj)   άξιος
clement (adj)   ήπιος
127.
sober (adj)   νηφάλιος
somber (adj)   σοβαρός
stern (adj)   αυστηρός
128.
angle (n)   οπτική γωνία
130.
reallocate (v)   αναδιανέμω
align (v)   ευθυγραμμίζω
habituate (v)   συνηθίζω
rehabilitate (sb) (v)   επανεντάσσω (κπ) στην 
κοινωνία
131.
panel (n)   ομάδα
commission (n)   επιτροπή
132.
transition (n)   μετάβαση
133.
narrowly (adv)   ίσα ίσα
134.
minister (n)   υπουργός
succumb (v)   υποκύπτω
proffer (sth) (v)   προσφέρω (κτ)
tender (sth) (v)   υποβάλλω (κτ)
resignation (n)   παραίτηση
135.
inculcate (v)   εντυπώνω
136.
accumulate (sth) (v)   συγκεντρώνω (κτ)
muster (sth) (v)   μαζεύω, βρίσκω (κτ)
rally (sth) (v)   ζητάω (κτ)   
137.
pinpoint (sb) (v)   εντοπίζω (κπ)
stalk (sb/sth) (v)   κατασκοπεύω (κπ/κτ)
track (sb/sth) (v)   παρακολουθώ (κπ/κτ)
138.
imperative (adj)   επιτακτικός   
principal (adj)   πρωταρχικός
139.
emerge from (sth) (v)   εμφανίζομαι από (κτ)
140.
anodyne (adj)   αδιάφορος
domestic (adj)   οικιακός
docile (adj)   υπάκουος
141.
hindrance (n)   φραγμός
hurdle (n)   εμπόδιο
142.
viable (adj)   βιώσιμος   
competitive (adj)   ανταγωνιστικός
143.
foot the bill (expr)   πληρώνω το λογαριασμό
144.
margin (n)   περιθώριο

145.
mitigate (v) (sth)   αμβλύνω (κτ)
abrogate (v) (sth)   καταργώ (κτ)
postulate (v) (sth)   διατυπώνω (κτ)
promulgate (v) (sth)   διακηρύσσω (κτ)
146.
on the ball (adv)   σε εγρήγορση
147.
catch up with (sb/sth)   προφταίνω (κπ/κτ)
148.
distillery (n)   αποστακτήριο
refinery (n)   διυλιστήριο
brewery (n)   ζυθοποιείο
149.
momentous (adj)   μνημειώδης
instrumental (adj)   βασικός, κύριος
150.
venue (n)   χώρος εκδήλωσης
milieu (n)   περίγυρος

READING

READING PASSAGE, PAGE 129
silica (n)   πυρίτιο
require (v)   χρειάζομαι
presence (n)   παρουσία   
spectrometer (n)   φασματοφωτόμετρο
volcanic activity (n)   ηφαιστειακή δραστηριότητα   
hot spring (n)   θερμοπηγή
mineral (n)   ορυκτό
serendipitous (adj)   απρόσμενος
gash (n)   σχισμή, κόψιμο, πληγή
inadvertent (adj)   ακούσιος
buoy (sth) up (v)   κρατώ (κτ) στην επιφάνεια   
habitable (adj)   κατοικήσιμος
indication (n)   ένδειξη
favorable (adj)   ευνοϊκός
function (v)   λειτουργώ
operational (adj)   λειτουργικός

READING PASSAGE, PAGE 130
devise (sth) (v)   αναπτύσσω (κτ)
classify (sth) (v)   ταξινομώ (κτ)
species (n pl)   είδος
pursue (sth) (v)   ασχολούμαι με (κτ)   
desire (n)   επιθυμία
inherent (adj)   εγγενής
symmetry (n)   συμμετρία
specimen (n)   δείγμα   
establish (v)   εγκαθιδρύω
taxonomy (n)   ταξινομία
distinguish (v)   ξεχωρίζω
kingdom (n)   βασίλειο
mineral (n)   ορυκτό
in tandem (expr)   παράλληλα    
evolution (n)   εξέλιξη
adhere to (sth) (v)   ακολουθώ πιστά (κτ)   
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speculate (v)   συλλογίζομαι
legacy (n)   κληρονομιά
controversy (n)   αντιπαράθεση   
flawed (adj)   που έχει ελαττώματα
concept (n)   αντίληψη
coin (sth) (v)   επινοώ (κτ)   
endemic (adj)   ενδημικός   
institution (n)   θεσμός
slavery (n)   δουλεία

READING PASSAGE, PAGE 131
greenhouse gas emissions (n pl)   εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου
monstrous (adj)   τεράστιος   
fuel-efficient (adj)   οικονομικός στην κατανάλωση 
καυσίμου
lessen (v)   μειώνω
cut down on (sth) (phr v)   ελαττώνω (κτ)   
equivalent (n)   ισοδύναμος
staple (adj)   βασικός   
substantially (adv)   σημαντικά
diminish (sth) (v)   ελαττώνω (κτ)   
carbon footprint (n)   αποτύπωμα άνθρακα
linked (adj)   συνδεδεμένος
cattle (n pl)   βοοειδή   
digestion (n)   πέψη
feces (n pl)   περιττώματα

excrete (sth) (v)   αποβάλλω (κτ)   
cesspool (n)   βούρκος
collectively (adv)   συλλογικά
responsible (adj)   υπεύθυνος
vegan (adj)   χορτοφαγικός
consumption (n)   κατανάλωση
forego (v)   στερούμαι
poultry (n)   πουλερικά

READING PASSAGE, PAGE 132
reproduce (v)   αναπαράγομαι
asexually (adv)   ασεξουαλικά
mate (v)   ζευγαρώνω
tank (n)   ενυδρείο
stingray (n)   σαλάχι
genetic portrait (n)   γενετικό πορτρέτο
establish (v)   διαπιστώνω
reptile (n)   ερπετό
likely (adj)   πιθανός   
candidate (n)   υποψήφιος
doubt (sth) (v)   αμφισβητώ (κτ)   
ominous (adj)   δυσοίωνος
reduction (n)   ελάττωση
genetic diversity (n)   γενετική ποικιλότητα
offspring (n)   γόνος
disadvantage (n)   μειονέκτημα
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PART 1
1.
look back (phr v)   αναπολώ
2.
impression (n)   εντύπωση
4.
hearing (n)   ακοή
damage (sth) (v)   προξενώ ζημιά σε (κτ)
5.
doubt (v)   αμφιβάλλω
6.
be as good as your word (expr)   κάνεις ότι 
υπόσχεσαι πως θα κάνεις
mistaken (adj)   λανθασμένος
7.
joke (n)   για γέλια
9.
take with a grain of salt (expr)   δεν παίρνω τοις 
μετρητοίς
10.
get on someone’s nerves (expr)   με εκνευρίζει
11.
wired (adj)   τσιτωμένος
12.
take someone’s word for it (expr)   πιστεύω πως 
αυτό που λέει κάποιος είναι αλήθεια
13.
circuit breaker (n)   διακόπτης
no big deal (adj)   σιγά το πράγμα!
14.
go for it (interj)   θα το κάνω
16.
pass (v)   δεν θα πάρω
18.
run-of-the-mill (adj)   κοινός

PART 2 
20.
pay off (phr v)   αποδίδω
21.
thought-provoking (adj)   που προκαλεί σκέψη
25.
yard sale (n)   ξεπούλημα μεταχειρισμένων ειδών 
νοικοκυριού
29.
key findings (n pl)   σημαντικά ευρήματα
inquiry (n)   έρευνα
30.
alcoholic beverage (n)   αλκοολούχο ποτό
33.
change one’s mind (expr)   αλλάζω γνώμη
35.
on average (adv)   κατά μέσο όρο

PART 3 
SEGMENT 1
spicy (adj)   πικάντικος

accustomed (adj)   συνηθισμένος
perceive (sth) (v)   αντιλαμβάνομαι (κτ)   
stimulus (n)   ερέθισμα
utensil (n)   μαγειρικό σκεύος
chili pepper (n)   καυτερή πιπεριά
expose (sb) to (sth) (v)   εκθέτω (κπ) σε (κτ)   
menthol (n)   μενθόλη
stimulate (v)   διεγείρω
fiber (n)   ίνα
register (v)   εκφράζω, δείχνω   
acid (adj)   όξινος
built-in (adj)   ενσωματωμένος
painkiller (n)   παυσίπονο   
deaden (v)   εξασθενίζω
reduction (n)   μείωση
desensitized (adj)   απευαισθητοποιημένος
release (sth) (v)   εκπέμπω (κτ)

SEGMENT 2
incentive (n)   κίνητρο
exploit (sth) (v)   εκμεταλλεύομαι (κτ)   
lucrative (adj)   επικερδής
ramifications (n pl)   επιπτώσεις   
impose (sth) on (sth) (v)   επιβάλλω (κτ) σε (κτ)   
strain (n)   καταπόνηση
current (adj)   τρέχων
production levels (n pl)   επίπεδα παραγωγής
price to pay (n)   τίμημα που πληρώνουμε   
pressing (adj)   επείγων
tremendous (adj)   τεράστιος
greenhouse gases (n pl)   αέρια θερμοκηπίου

SEGMENT 3
influential (adj)   που ασκεί επιρροή
expand (v)   αναπτύσσομαι
misconception (n)   παρανόηση
find (v)   βρίσκω, ανακαλύπτω
found (v)   ιδρύω
concept (n)   ιδέα
eco-gastronomy (n)   oικο-γαστρονομία   
moral (adj)   ηθικός
elitist (n)   ελιτιστής
discourage (v)   αποθαρρύνω
accessible (adj)   προσιτός
genetically modified foods (n pl)   γενετικά 
τροποποιημένες τροφές
far reaching (adj)   εκτεταμένος
environmental degradation (n)   περιβαλλοντική 
υποβάθμιση

GRAMMAR
52.
write-off (n)   τελειωμένος
55.
enough is enough (expr)   ως εδώ και μη παρέκει
59.
police custody (n)   αστυνομική κράτηση
64.
see fit (v)   κρίνω σκόπιμο
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65.
capital punishment (n)   θανατική ποινή
66.
inflation (n)   πληθωρισμός
69.
one step at a time (adv)   βήμα-βήμα
70.
to make matters worse (expr)   και σα να μην 
έφτανε αυτό
80.
limit (v)   περιορίζω
85.
computer literacy (n)   γνώση χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών
87.
global warming (n)   φαινόμενο του θερμοκηπίου
glacier (n)   παγετώνας
90.
authority (n)   αυθεντία

CLOZE
I
bacteria (n pl)   βακτήρια
pole (n)   πόλος
soil (n)   έδαφος
nutrient (n)   θρεπτική ουσία
decomposing (adj)   που αποσυντίθεται
organic matter (n)   οργανική ύλη
pathogen (n)   παθογόνο
host (n)   οικοδεσπότης   
harbor (v)   τρέφω
gastrointestinal tract (n)   γαστρεντερικό σύστημα
digest (v)   χωνεύω
essential (adj)   αναγκαίος
immune system (n)   ανοσοποιητικό σύστημα
benign (adj)   καλοήθης
keep (sth/sb) at bay (expr)   κρατάω (κτ/κπ) μακριά

II
exercise regimen (n)   πρόγραμμα γυμναστικής
moderate (sth) (v)   μετριάζω (κτ)   
alleviate (sth) (v)   ανακουφίζω (κτ)   
alter (sth) (v)   αλλάζω (κτ)   
forgo (sth) (v)   αποφεύγω (κτ)   
dispense (sth) (v)   μοιράζω (κτ)   
elevator (n)   ανελκυστήρας
escalator (n)   κυλιόμενη σκάλα
minimal (adj)   ελάχιστος
physical effort (n)   σωματική προσπάθεια
generate (sth) (v)   παράγω (κτ)   
calorie (n)   θερμίδα
muscle (n)   μυς
fat cell (n)   λιπώδες κύτταρο
metabolism (n)   μεταβολισμός
core (n)   κορμός
abdominal (adj)   κοιλιακός
posture (n)   στάση
tone (v)   τονώνω

cardiovascular (adj)   καρδιαγγειακός
opt for (sth) (v)   επιλέγω (κτ)   
squirm (v)   στριφογυρίζω
joint (n)   άρθρωση
supple (adj)   ευλύγιστος
foster (sth) (v)   προάγω (κτ)   
without breaking a sweat (expr)   χωρίς καν να 
ιδρώσεις

VOCABULARY
111.
wisdom (n)   λογική
112.
high profile (n)   δημοφιλής, γνωστός
113.
tighten one’s belt (expr)   σφίγγω το ζωνάρι μου
114.
big-ticket (adj)   ακριβός
115.
shoddily (adv)   άθλια
116.
thrive (v)   ευδοκιμώ
weather (sth) (v)   αντέχω (κτ)
118.
vehement (adj)   σφοδρός
pressing (adj)   επείγων
vigorous (adj)   ενεργητικός
strenuous (adj)   κουραστικός
119.
hazard (n)   ρίσκο
120.
venture (v)   τολμώ
121.
sail through (sth)   τα πάω πολύ καλά και με άνεση
122.
ration (sth) (v)   επιβάλλω περιορισμό (σε κτ)
allot (sth) (v)   δίνω (κτ)
123.
neutral (adj)   ουδέτερος
disposed (adj)   διατεθειμένος
124.
booming (adj)   ηχηρός
lucrative (adj)   κερδοφόρος
affluent (adj)   εύπορος
125.
oversight (n)   παράλειψη
insight (n)   γνώση
hindsight (n)   στερνή γνώση
foresight (n)   ενόραση
126.
gnarled (adj)   παραμορφωμένος
gurgled (adj)   που γουργουρίζει
garbled (adj)   δυσνόητος
grumbled (adj)   που διαμαρτύρεται
128.
compel (sb) to do (sth) (v)   αναγκάζω (κπ) να 
κάνει (κτ)
compound (sth) (v)   επιδεινώνω (κτ)
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129.
designate (sth) (v)   υποδεικνύω (κτ)
delegate (sth) to (sb) (v)   αναθέτω (κτ) σε (κπ)      
consign (sth) (v)   αποστέλλω (κτ)
130.
bruise (n)   χτύπημα
wound (n)   πληγή
scar (n)   ουλή
wrinkle (n)   ρυτίδα
131.
vow (v)   ορκίζομαι
commit to (sth) (v)   δεσμεύομαι σε (κτ)
132.
interest (n)   επιτόκιο
deposit (n)   κατάθεση
installment (n)   δόση
invoice (n)   τιμολόγιο
133.
oppressive (adj)   καταπιεστικός
scathing (adj)   δηκτικός
hostile (adj)   επιθετικός
134.
inept (adj)   ανίκανος
futile (adj)   ανώφελος
impervious (adj)   αδιαπέραστος
135.
tenacious (adj)   επίμονος
adamant (adj)   αμετακίνητος
unbiased (adj)   αντικειμενικός
unscrupulous (adj)   αδίστακτος
137.
indoctrinate (sb) (v)   κάνω πλύση εγκεφάλου (σε κπ)
foster (sth) (v)   προάγω (κτ)
138.
incompetent (adj)   ανίκανος
sordid (adj)   πρόστυχος
derelict (adj)   αμελής
142.
diffident (adj)   διστακτικός
mute (adj)   άλαλος
moot (adj)   αμφιλεγόμενος
hesitant (adj)   διστακτικός
143.
deter (sb) from doing (sth)   αποτρέπω (κπ) από 
το να κάνει (κτ)
144.
language barrier (n)   δυσκολία στην επικοινωνία 
εξαιτίας της γλώσσας
145.
prevalent (adj)   επικρατών
demoted (adj)   υποβιβασμένος
daunted (adj)   φοβισμένος
146.
headway (n)   πρόοδος
spread (n)   εξάπλωση
147.
level playing field (n)   ίσοι όροι ανταγωνισμού
148.
customary (adj)   συνηθισμένος

stunted (adj)   καχεκτικός
mundane (adj)   πεζός, αδιάφορος
150.
inscrutable (adj)   ανεξιχνίαστος
charismatic (adj)   χαρισματικός
gripping (adj)   καθηλωτικός
ascendant (adj)   ανερχόμενος

READING

READING PASSAGE, PAGE 149
start out (phr v)   ξεκινώ
larva (n)   προνύμφη
colony (n)   αποικία
embark on (sth) (v)   ξεκινώ (κτ)
foraging (adj)   τροφοληψίας
pollen (n)   γύρη
nectar (n)   νέκταρ
undertake (sth) (v)   αναλαμβάνω (να κάνω κτ)
affect (sth) (v)   επηρεάζω (κτ)
lifespan (n)   διάρκεια ζωής
excrete (sth) (v)   απεκκρίνω (κτ)
commence (sth) (v)   ξεκινώ (κτ)
hypothesis (n)   υπόθεση
test (sth) (v)   ελέγχω (κτ)
multiple (adj)   πολλαπλός
function (v)   λειτουργώ

READING PASSAGE, PAGE 150   
primate (n)   πρωτεύον θηλαστικό
evolution (n)   εξέλιξη
evolutionary (adj)   εξελικτικός
ape (n)   πίθηκος
go your separate ways (expr)   χωρίζω
speciation (n)   προσδιορισμός των ειδών
genetically similar (adj)   γενετικά όμοια
fossil (n)   απολίθωμα
ascertain (sth) (v)   εξακριβώνω (κτ)
hominid (n)   ανθρωπίδες
compelling (adj)   αδιάσειστος
evidence (n)   απόδειξη
similar to (sth) (adj)   παρόμοιος με (κτ)
associated with (sth) (adj)   συνδεδεμένος με (κτ)
link (sth) with (sth) (v)   συνδέω (κτ) με (κτ)
find (n)   ανακάλυψη
DNA sample (n)   δείγμα γενετικού υλικού
connection (n)   σχέση   

READING PASSAGE, PAGE 151
sweat gland (n)   ιδρωτοποιός αδένας
fingertips (n pl)   ακροδάχτυλα
secrete (sth) (v)   εκκρίνω (κτ)
impression (n)   αποτύπωμα
surface (n)   επιφάνεια
identity (n)   ταυτότητα
individual (n)   άτομο
forger (n)   πλαστογράφος
illegal (adj)   παράνομος
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pension (n)   σύνταξη
evidence (n)   αποδεικτικό στοιχείο
unchanged (adj)   απαράλλαχτος
findings (n pl)   ευρήματα
practical impact (n)   πρακτικό αντίκτυπο
foolproof (adj)   σίγουρος, ασφαλής
coincidentally (adv)   συμπτωματικά
bear (sth) (v)   φέρω (κτ)   
radically (adv)   ριζικά
distinguish (v)   ξεχωρίζω
drawback (n)   μειονέκτημα   
visible (adj)   ορατός
naked eye (n)   γυμνό μάτι
fragmentary (adj)   διασπασμένος
smudged (adj)   θολωμένος
compound (n)   χημική ένωση
excite (sth) (v)   διεγείρω (κτ)   
visible (adj)    ορατός

READING PASSAGE, PAGE 152
standardized (adj)   τυποποιημένος
framework (n)   πλαίσιο

function (v)   λειτουργώ
irrespective of (sth) (adj)   ανεξάρτητα από (κτ)
credit (sth) to (sb) (v)   οφείλω (κτ) σε (κπ)
milestone (n)   ορόσημο
invention (n)   εφεύρεση
vital importance (n)   ζωτικής σημασίας
mess (n)   χάλι
constitute (sth) (v)    συνιστώ (κτ)
unwanted (adj)   ανεπιθύμητος
spam (n)   ανεπιθύμητη αλληλογραφία
scam (n)   απάτη
identity theft (n)   πλαστοπροσωπία
extortion (n)   εκβιασμός
authenticate (sth) (v)   πιστοποιώ τη γνησιότητα 
(από κτ)
sender (n)   αποστολέας
recall (v)   ανακαλώ
adoption (n)   υιοθεσία
prohibitive (adj)   απαγορευτικός
tolerate (sth) (v)   ανέχομαι (κτ)   
unquestioned (adj)   αδιαμφισβήτητος
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1.
contain (sth) (v)   συγκρατώ (κτ)
excitement (n)   ενθουσιασμός
2.
double check (sth) (v)   διπλοτσεκάρω (κτ)
make sure (v)   βεβαιώνομαι
3.
folks (n pl)   οικογένεια
5.
better safe than sorry (expr)   φύλαγε τα ρούχα 
σου για να χεις τα μισά
6.
promising (adj)   πολλά υποσχόμενος
7.
to that effect (expr)   για αυτό το σκοπό
8.
have a lot on one’s plate (expr)   έχω πάρα πολλά 
να κάνω
10.
count on (sb) (phr v)   βασίζομαι σε (κπ)
11.
tentative (adj)   αβέβαιος
12.
bushed (adj)   ξεθεωμένος
13.
without a hitch (expr)   χωρίς κανένα πρόβλημα
14. 
take (sth) up (phr v)   αρχίζω
15.
out of the question (expr)   αποκλείεται
16.
make no difference (expr)   δεν αλλάζει κάτι
18.
dead (adj)   άδειος

PART 2
19.
keep your cool (expr)   μένω ψύχραιμος
21.
inexcusable (adj)   ασυγχώρητος
24.
turnout (n)   προσέλευση
overwhelming (adj)   συγκλονιστικός
30.
turn (sb) down (phr v)   απορρίπτω (κπ)
31.
conceivable (adj)   πιθανός
32.
misplace (sth) (v)   χάνω (κτ)

PART 3
SEGMENT 1
reintroduce (v)   επανεισάγω 
extinct species (n pl)   εξαφανισμένα είδη   
likelihood (n)   πιθανότητα

fauna (n)   πανίδα
restore (sth) (v)   αποκαθιστώ (κτ)   
safe haven (n)   καταφύγιο
booming (adj)   που ακμάζει
dismal (adj)   ζοφερός
foreign (adj)   ξένος
precedent (n)   δεδικασμένο
reintroduction (n)   επανεισαγωγή
thriving (adj)   που ευδοκιμεί
prosper (v)   ευημερώ
sparsely populated areas (n)   αραιοκατοικημένες 
περιοχές 
livestock (n)   ζώα
prey (n)   θήραμα
hunter (n)   κυνηγός
poacher (n)   λαθροκυνηγός
resilient (adj)   ανθεκτικός

SEGMENT 2
intense (adj)   έντονος
blurred vision (n)   θαμπή όραση
host (n)   δέκτης
chronic fatigue syndrome (n)   σύνδρομο χρόνιας 
κόπωσης
debilitating (adj)   κουραστικός
profound (adj)   βαρύς
incapable (adj)   ανίκανος
moderate (adj)   μέτριος
insomnia (n)   αϋπνία
strike (sb) (v)   πλήττω (κπ)
drain away (phr v)   σβήνομαι
collapse (v)   καταρρέω
recurrent (adj)   επαναλαμβανόμενος
identify (sth) (v)   ταυτοποιώ (κτ)   
diagnostic (adj)   διαγνωστικός   
available (adj)   διαθέσιμος
elusive (adj)   απροσδιόριστος
infection (n)   μόλυνση
succumb to (sth) (v)   υποκύπτω σε (κτ)   
disease (n)   ασθένεια
immune system (n)   ανοσοποιητικό σύστημα
stave (sth) off (phr v)   αποτρέπω (κτ)   
persist (v)   επιμένω
eradicate (v)   εξαλείφω
eat away (phr v)   φθείρω
central nervous system (n)   κεντρικό νευρικό 
σύστημα
recovery rate (n)   δείκτης ανάρρωσης
rare (adj)   σπάνιος

SEGMENT 3
stroll (v)   κάνω βόλτα
far-fetched (adj)   εξωφρενικός
simulation (n)   προσομοίωση
virtual tour (n)   εικονική περιήγηση
peak (n)   κορυφή
reigning (adj)   βασιλεύων
emperor (n)   αυτοκράτορας
navigate (v)   πλοηγώ
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religious site (n)   θρησκευτικός τόπος
congregate (v)   συναθροίζομαι
multifaceted (adj)   πολύπλευρος
investigate (v)   διερευνώ
erect (v)   ανεγείρω
massive (adj)   τεράστιος
structure (n)   οικοδόμημα
smudge (n)   μουντζούρα
damage (n)   ζημιά
catch a glimpse of (sb/sth) (expr)   βλέπω 
φευγαλέα (κπ/κτ)   
software (n)   λογισμικό
hardware (n)   υλισμικό

GRAMMAR
54.
house (sth) (v)   στεγάζω (κτ)
55.
fund-raiser (n)   έρανος
62.
reduce to tears (expr)   λέγεται όταν κάτι σε κάνει 
να κλάψεις
64.
on hold (adv)   σε αναμονή
66.
public outcry (n)   δημόσια κατακραυγή
67.
fast-paced (adj)   γρήγορος
77.
sizable (adj)   αρκετά μεγάλος
82.
worth someone’s while   αξίζει τον κόπο

CLOZE
I
gender gap (n)   χάσμα των φύλων
surpass (sth/sb) (v)   ξεπερνάω (κτ/κπ)
narrow (sth) (v)   περιορίζω (κτ)
currently (adv)   επί του παρόντος
seldom (adv)   σπάνια
frequent (adj)   συχνός
contagious (adj)   κολλητικός
susceptible (to sth) (adj)   ευπαθής (σε κτ)
link (n)   σχέση
hormone (n)   ορμόνη
estrogen (n)   οιστρογόνο
demote (v)   υποβιβάζω
detoxify (v)   αποτοξινώνω
depreciate (v)   προκαλώ υποτίμηση
devolve (v)   αναθέτω
potency (n)   δραστικότητα
leniency (n)   επικείκεια
tendency (n)   τάση
deficiency (n)   ανεπάρκεια
bear (sth) out (phr v)   επιβεβαιώνω (κτ)
expanded (adj)   εκτεταμένος

significant (adj)   σημαντικός
negligible (adj)   αμελητέος

II
agriculture (n)   γεωργία
monoculture (n)   μονοκαλλιέργεια
cultivation (n)   καλλιέργεια
range (n)   εύρος
vast (adj)   απέραντος   
tract (n)   έκταση   
overirrigation (n)   υπεράρδευση
severe (adj)   σοβαρός
concern (n)   λόγος ανησυχίας
advantage (n)   πλεονέκτημα
inhibition (n)   συστολή
dominant (adj)   κυρίαρχος
likelihood (n)   πιθανότητα
at the expense of (sb) (prep)   εις βάρος (του)      
make way for (sth) (expr)   ανοίγω δρόμο για (κτ)   
farmland (n)   χωράφι
emerge (v)   ξεπροβάλλω
struggle (v)   αγωνίζομαι
convince (v)   πείθω
deal (v)   μοιράζω
address (sth) (v)   αντιμετωπίζω (κτ)   
fund (v)   χρηματοδοτώ   
endorse (v)   εγκρίνω   
embrace (sth) (v)   αποδέχομαι (κτ)
adapt (v)   προσαρμόζομαι
encompass (v)   συμπεριλαμβάνω
polyculture (n)   πολυκαλλιέργεια
multiple (adj)   πολλαπλός
harvesting (n)   συγκομιδή
diversity (n)   ποικιλία
pesticide (n)   παρασιτοκτόνο   
fertilizer (n)   λίπασμα

VOCABULARY
111.
to boot (adv)   επίσης
112.
slanted (adj)   μονόπλευρος
objective (adj)   αντικειμενικός
113.
character witness (n)   μάρτυρας ήθους
defendant (n)   κατηγορούμενος
114.
inveigh (v)   καταφέρομαι
115.
run (v)   κατεβαίνω υποψήφιος
designate (v)   ορίζω
116.
against the norm (expr)   ενάντια στα πρότυπα
out of bounds (expr)   εκτός ορίων
against the odds (expr)   ενάντια στις πιθανότητες
117.
tackle (v)   αντιμετωπίζω
wrestle (v)   παλεύω
sustain (v)   διατηρώ



t CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) - ECPE38

GLOSSARY

P
ractice Test 8

118.
taint (sth) (v)   μολύνω (κτ)
119.
bleach (n)   χλωρίνη
soak (v)   μουλιάζω   
sweep (v)   σκουπίζω   
flush (v)   ρίχνω νερό
mop (v)   σφουγγαρίζω
120.
whine (v)   κλαψουρίζω
whimper (v)   κλαψουρίζω
whistle (v)   σφυρίζω
whisper (v)   ψιθυρίζω
121.
economy of scale (n)   οικονομία κλίμακας
122.
ensnare (v)   παγιδεύω
compound (v)   επιδεινώνω
confiscate (sth) (v)   κατάσχω (κτ)
123.
incumbent upon (sb) (adj)   που βαρύνει (κπ)
mandatory (adj)   υποχρεωτικός
124.
consecutive (adj)   συνεχόμενος
125.
adjoining (adj)   εφαπτόμενος
adjacent (adj)   διπλανός
126.
devoid of (sth) (adj)   που στερείται
127.
reprieve (n)   αναστολή
hindrance (n)   εμπόδιο
128.
potable (adj)   πόσιμος
edible (adj)   φαγώσιμος
indelible (adj)   ανεξίτηλος
presumable (adj)   πιθανός
129.
relinquish (v)   αφήνω
resolve (v)   επιλύω
reappraise (v)   επανεκτιμώ
130.
restrain (v)   ακινητοποιώ
constrain (v)   συγκρατώ
vanish (v)   εξαφανίζω
curtail (v)   περιορίζω
131.
in stark contrast (expr)   σε πλήρη αντίθεση
132.
feel under the weather (expr)   δεν νιώθω καλά
133.
sink in (phr v)   εμπεδώνομαι
come across (phr v)   βρίσκω
move over (phr v)   κάνω χώρο
crop up (phr v)   ξεφυτρώνω
134.
ignition (n)   μίζα
outburst (n)   ξέσπασμα

epidemic (n)   επιδημία
outbreak (n)   έξαρση
135.
unrefined (adj)   άξεστος
crude (adj)   αργός
untreated (adj)   ακατέργαστος
coarse (adj)   τραχύς
136.
flattery (n)   κολακεία
contempt (n)   περιφρόνηση
veneration (n)   σεβασμός
esteem (n)   εκτίμηση
137.
contrived (adj)   φτιαχτός, σικέ
138.
vigorous (adj)   ενεργητικός
bracing (adj)   τονωτικός
hasty (adj)   βιαστικός
139.
demeaning   ταπεινωτικός
140.
pull strings (expr)   κινώ τα νήματα
strike a chord (expr)   αγγίζω την ευαίσθητη 
χορδή (κπ)
141.
misgivings (n pl)   αμφιβολίες
incredulity (n)   δυσπιστία
142.
amenable (adj)   σύμφωνος
precarious (adj)   ασταθής
irritable (adj)   οξύθυμος
143.
sloppy (adj)   πρόχειρος, κακοφτιαγμένος
tangled (adj)   μπερδεμένος
144.
highbrow (adj)   κουλτουριάρης
poignant (adj)   οδυνηρός
unwary (adj)   ανυποψίαστος
145.
disinclined (adj)   απρόθυμος
unabashed (adj)   αδιάντροπος
despondent (adj)   απελπισμένος
incensed (adj)   εξαγριωμένος
146.
make a deal (expr)   κάνω συμφωνία
147.
elicit (v)   αποσπώ
solicit (v)   ζητώ
148.
stint (n)   θητεία
rash (n)   εξάνθημα
flurry (n)   καταιγισμός
stretch (n)   υπνάκος
150.
replenish (v)   ξαναγεμίζω
cannibalize (v)   μετατρέπω σε ανταλλακτικά
revamp (v)   ανακαινίζω
manipulate (v)   χειραγωγώ
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READING

READING PASSAGE, PAGE 169
turbulence (n)   αναταραχή
thunderstorm (n)   καταιγίδα
patch (n)   κομμάτι   
jostle (v)   σπρώχνω
prevailing (adj)   κύριος
telltale (adj)   ενδεικτικός
absent (adj)   απών
weather conditions (n pl)   καιρικές συνθήκες
ideal (adj)   ιδανικός
severity (n)   δριμύτητα
medium (adj)   μέτριος
gravel road (n)   δρόμος με χαλίκι   
severe (adj)   άσχημος
break up (phr v)   σπάω
seat belt (n)   ζώνη
fastened (adj)   δεμένος
injured (adj)   τραυματισμένος
altitude (n)   υψόμετρο
prompt (sth) (v)   επιφέρω (κτ)   
introduction (n)   εμφάνιση
guidelines (n pl)   οδηγίες
maintain (v)   διατηρώ
take off (phr v)   απογειώνομαι   
land (v)   προσγειώνομαι

READING PASSAGE, PAGE 170
newly acquired (adj)   νεοαποκτηθείς (singular)
νεοαποκτηθέντα (plural)
pass (sth) on (phr v)   κληροδοτώ (κτ)   
observation (n)   παρακολούθηση
unlike (prep)   σε αντίθεση με
prehistoric (adj)   προϊστορικός
behavioral habit (n)   συμπεριφορική συνήθεια
unique (adj)   μοναδικός
respective (adj)   αντίστοιχος
foraging (n)   τροφοληψία
courtship (n)   ερωτοτροπία
ritual (n)   τελετουργικό
eradicate (v)   εξαφανίζω
demonstrate (v)   δείχνω   
genetics (n pl)   γονίδια
factor (n)   παράγοντας
pick up (phr v)   μαθαίνω
motivate (sth) (v)   παρακινώ (κτ)   
complexity (n)   πολυπλοκότητα
ancestor (n)   πρόγονος

READING PASSAGE, PAGE 171
astronomer (n)   αστρονόμος
snapshot (n)   στιγμιότυπο

capture (sth) (v)   απαθανατίζω (κτ)   
simulate (sth) (v)   προσομοιάζω (κτ)   
expansive (adj)   επεκτατικός, αναλυτικός
unimaginably (adv)   αφάνταστα   
range (n)   εμβέλεια
insight (n)   γνώση
constellation (n)   αστερισμός
implement (v)   εφαρμόζω
come of age (expr)   εξελίσσομαι πλήρως
transmit (sth) (v)   μεταδίδω (κτ)   
identical (adj)   ολόιδιος
wave length (n)   μήκος κύματος
high-resolution (n)   υψηλή ανάλυση

READING PASSAGE, PAGE 172
author (sth) (v)   γράφω (κτ)
attribute (sth) to (sb) (v)   αποδίδω (κτ) σε (κπ)
pedestal (adj)   βάθρο
mainstream (adj)   συμβατικός
scholar (n)   ακαδημαϊκός, λόγιος
adamant (adj)   ανένδοτος
bear (sth) (v)   φέρω (κτ)   
a stream of (sth) (n)   ένα κύμα από (κτ)   
cast doubt on (sb/sth) (expr)   γεννάω αμφιβολίες 
για (κπ/κτ)
depth (n)   ένταση, βάθος
diversity (n)   ποικιλία
question (v)   αμφισβητώ
literate (adj)   εγγράμματος
assert (v)   διαβεβαιώνω
calibre (n)   ποιότητα, σπουδαιότητα
prominent (adj)   εξέχων
contemporary (n)   σύγχρονος
pen (sth) (v)   συγγράφω (κτ)      
anonymous (adj)   ανώνυμος
undeniably (adv)   αναμφισβήτητα
correspondence (n)   αλληλογραφία
elaborate (adj)   περίτεχνος
will (n)   διαθήκη
garner (v)   αποκτώ
permeated (adj)   που διαπνέεται
profound (adj)   βαθυστόχαστος
thought-provoking (adj)   που προκαλεί σκέψη
render (sb) (sth) (v)   καθιστώ (κπ) (κτ)   
frustrating (adj)   εκνευριστικός
unsurprising (adj)   αναμενόμενος
middle-class (adj)   που ανήκει στη μεσαία τάξη
insignificant (adj)   ασήμαντος
record (sth) (v)   καταγράφω (κτ)   
aristocrat (n)   αριστοκράτης
sketchy (adj)   πρόχειρος
confirm (sth) (v)   επικυρώνω (κτ)   
prominence (n)   σπουδαιότητα
frequent (v)   συχνάζω
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PART 1
2.
call (sth) off (phr v)   ακυρώνω (κτ)
on (adj)   ισχύω
3.
can’t help (sth) (expr)   δεν μπορώ να συγκρατηθώ
4.
nasty (adj)   κακός
habit (n)   συνήθεια
misplace (sth) (v)   χάνω (κτ)
5.
tangible proof (n)   χειροπιαστή απόδειξη
8.
exceed (someone’s) expectations (expr)   
υπερβαίνει τις προσδοκίες (κπ)
11.
holdup (n)   καθυστέρηση
urban (adj)   αστικός
traffic accident (n)   τροχαίο ατύχημα
14.
distract (sb) (v)   αποσπώ (κπ)
focused (adj)   συγκεντρωμένος
15.
be the butt of a joke (expr)   ο περίγελος
16.
bargain (n)   συμφωνία
budget (n)   προϋπολογισμός
17.
trash can (n)   σκουπιδοτενεκές
18.
shed (v)   ρίχνω

PART 2 
19.
vending machine (n)   μηχανή αυτόματης πώλησης
23.
insurance company (n)   ασφαλιστική εταιρεία
24.
pull one’s weight (expr)   δουλεύω τόσο σκληρά 
όσο οι υπόλοιποι σε μία ομάδα
26.
birth certificate (n)   πιστοποιητικό γεννήσεως
30.
run sth by sb (phr v)   όταν λες κάτι σε κπ με 
σκοπό να σου πεί τη γνώμη του/της
31.
right off the bat (expr)   αμέσως
33.
split up (phr v)   χωρίζω

PART 3
SEGMENT 1 
apprehensive (adj)   αγχωμένος
global warming (n)   φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
πλανητική θέρμανη
greenhouse gases (n pl)   αέρια θερμοκηπίου
potential (adj)   πιθανός

controversy (n)   αντιπαράθεση
accumulate (v)   συγκεντρώνομαι
challenge (sth) (v)   αμφισβητώ (κτ)   
vaunted (adj)   περίφημος
consult with (sb) (v)   συζητώ με (κπ)   
invited (adj)   καλεσμένος
long-term trend (n)   μακροπρόθεσμη τάση
mild (adj)   ήπιος
regulate (sth) (v)   ρυθμίζω (κτ)   
atmospheric concentrations (n pl)   ατμοσφαιρικές 
συγκεντρώσεις
mechanism (n)   μηχανισμός
alter (sth) (v)   μεταβάλλω (κτ)   
complacency (n)   εφησυχασμός
ecosystem (n)   οικοσύστημα
species (n pl)   είδη
natural phenomenon (n)   φυσικό φαινόμενο

SEGMENT 2
consume (v)   καταναλώνω
energy intake (n)   πρόσληψη ενέργειας
exponentially (adv)   ραγδαία
double (v)   διπλασιάζομαι
surpass (sth/sb) (v)   ξεπερνώ (κτ/κπ)   
replicate (sth) (v)   αντιγράφω (κτ)      
prosthesis (n)   προσθετικό μέλος
amputee (n)   ακρωτηριασμένος
process (v)   επεξεργάζομαι

SEGMENT 3
demarcation (n)   οριοθέτηση
enamel (n)   σμάλτο
pulp (n)   πολφός
cell (n)   κύτταρο
nourish (v)   θρέφω
dentine (n)   οδοντίνη
protrude (v)   εξέχω
root (n)   ρίζα
pus (n)   πύον
penetrate (sth) (v)   διαπερνώ (κτ)   
recede (v)   αραιώνω
wear (sth) down (phr v)   φθείρω    (κτ)   
undermine (sth) (v)   υπονομεύω (κτ)   
susceptible to (sth) (adj)   ευπαθής σε (κτ)
fertility problems (n pl)   προβλήματα γονιμότητας
oral hygiene (n)   στοματική υγιείνη
health insurance (n)   ασφάλεια υγείας

GRAMMAR
51.
can’t be bothered (expr)   δεν μπαίνω στον κόπο
54.
prohibitive (adj)   απαγορευτικός
55.
can’t help (expr)   δεν μπορώ να συγκρατηθώ
59.
talk (sb) into (sth) (expr)   πείθω (κπ) για (κτ)
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60.
be up to the challenge (expr)   είμαι έτοιμος για να 
χειριστώ κάτι δύσκολο αποτελεσματικά
61.
make ends meet (expr)   τα φέρνω βόλτα
66.
exceptional (adj)   εξαιρετικός
69.
get (sb) wrong (expr)   παρεξηγώ (κπ)
75.
first come, first served (expr)   όποιος 
παρουσιάζεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος
79.
at a loss (adj)   χαμένος
82.
fast approaching (adj)   που πλησιάζει γρήγορα
83.
brief (adj)   σύντομος
87.
(sth) is anyone’s guess (expr)   είναι μια εικασία

CLOZE
I
fossil (n)   απολίθωμα
dub (sb) (sth) (v)   φωνάζω (κπ) (κτ)   
beak (n)   ράμφος
exist (v)   υπάρχω   
roam (v)   τριγυρίζω
resemble (v)   μοιάζω
similar (adj)   παρόμοιος
gradually (adv)   σταδιακά
evolve (v)   εξελίσσομαι
indicate (v)   υποδεικνύω
sequence (n)   σειρά, ακολουθία
procedure (n)   διαδικασία
rank (n)   θέση
determination (n)   αποφασιστικότητα
behemoth (n)   μεγαθήριο
bear (sth) out (phr v)   επιβεβαιώνω (κτ)   
originate (v)   προέρχομαι
hatch (v)   εκκολάπτομαι
lay (v)   γεννάω
bear (v)   αντέχω
on behalf of (prep)   εκ μέρους   
on record (adv)   καταγεγραμμένος

II
doping (n)   ντόπινγκ
performance-enhancing drugs (n pl)   
φαρμακευτικές ουσίες που βελτιώνουν τις επιδόσεις
beneficial (adj)   ωφέλιμος
lethal (adj)   θανατηφόρος
substantial (adj)   σημαντικός
amateur (adj)   ερασιτέχνης
profited (adj)   που επωφελήθηκαν
lucrative (adj)   προσοδοφόρος
remunerated (adj)   που αμείβεται
incentive (n)   κίνητρο

illicit (adj)   παράνομος
forfeit (sth) (v)   χάνω (κτ)   
confiscate (sth) (v)   κατάσχω (κτ)   
dispense (sth) (v)   μοιράζω (κτ)   
refute (sth) (v)   αρνούμαι (κτ)   
antiquity (n)   αρχαιότητα
edge (n)   πλεονέκτημα
plethora (n)   πληθώρα
stripped of (sth) (adj)   που του αφαιρέθηκε (κτ)

VOCABULARY
111.
infant mortality (n)   βρεφική θνησιμότητα
longevity (n)   μακροβιότητα
proclivity (n)   προδιάθεση
112.
crunch the numbers (expr)   κάνω υπολογισμούς
113.
query (v)   υποβάλλω ερώτημα για κάτι
poll (sb) (v)   ζητώ τη γνώμη (κπ)
subsidized (adj)   χρηματοδοτημένος
114.
make (sth) (v)   γίνομαι (κτ)
115.
postscript (n)   υστερόγραφο
afterthought (n)   προσθήκη
reflection (n)   αντανάκλαση
supplement (n)   συμπλήρωμα
116.
consistent (adj)   σύμφωνος
in-house (adj)   εσωτερικός
close-knit (adj)   κλειστός
117.
on the run (adv)   υπό διωγμόν
118.
take a toll (expr)   έχω συνέπειες
119.
relegate (sth) to (sth) (v)   υποβαθμίζω (κτ) σε (κτ)
delegate (v)   αναθέτω
segregate (v)   χωρίζω
120.
stationary (adj)   ακίνητος
vacant (adj)   άδειος
sedentary (adj)   καθιστικός
121.
tension (n)   ένταση
collision (n)   σύγκρουση
nuisance (n)   μπελάς
122.
no-frills airline (n)   αεροπορική εταιρεία χαμηλού 
κόστους
123.
landslide (n)   σαρωτική νίκη
margin (n)   περιθώριο
surge (n)   ροπή
124.
pursuit (n)   επιδίωξη
toil (n)   μόχθος
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125.
succinctly (adv)   ευκρινώς
abruptly (adv)   απότομα
126.
exert (v)   ασκώ
extol (v)   εξυμνώ
127.
consult with (sb)   συζητώ με (κπ)
contend (v)   διαγωνίζομαι
confide (v)   εκμυστηρεύομαι
128.
adjourn (sth) (v)   διακόπτω (κτ)
defer (sth) (v)   αναβάλλω (κτ)   
amend (sth) (v)   τροποποιώ (κτ)
129.
halt (n)   παύση
130.
privatize (sth) (v)   ιδιωτικοποιώ (κτ)
131.
arbitrate (sth) (v)   μεσολαβώ (σε κτ)
thwart (sth) (v)   αντικρούω (κτ)   
mitigate (sth) (v)   αμβλύνω (κτ)
132.
linger (v)   παραμένω
hamper (v)   εμποδίζω
exacerbate (v)   επιδεινώνω
133.
numb (adj)   μουδιασμένος
dazed (adj)   σαστισμένος
nippy (adj)   τσουχτερός
134.
strain (n)   πίεση
distress (n)   δυστυχία
135.
ample (adj)   άφθονος
136.
feel the pinch (expr)   πλήττομαι
137.
hem in (phr v)   περιορίζω
138.
sheer (adj)   απολύτως
mere (adj)   μόνο
139.
detect (sth) (v)   εντοπίζω (κτ)
persist (v)   επιμένω
expose (v)   εκθέτω
140.
extort (v)   αποσπώ εκβιαστικά
exact (sth) from (sb) (v)   απαιτώ (κτ) από (κπ)   
concede (sth) (v)   παραδέχομαι (κτ)   
infer (sth) (v)   συμπεραίνω (κτ)
141.
butt of a joke (expr)   περίγελος
142.
minute (adj)   παραμικρός
diminutive (adj)   μικρός
petty (adj)   ασήμαντος
143.
premium (n)   έμφαση

calibre (n)   ποιότητα
proportion (n)   ποσοστό
144.
impart (v)   μεταδίδω   
instill (v)   εμφυσώ
supplant (v)   αντικαθιστώ
implant (v)   εμφυτεύω
145.
rub shoulders with (sb) (expr)   κάνω παρέα 
με (κπ)
146.
texture (n)   υφή   
facade (n)   πρόσοψη
147.
put to shame (v)   ντροπιάζω
148.
jeopardize (sth) (v)   διακινδυνεύω (κτ)
infringe (sth) (v)   παραβιάζω (κτ)   
stake (sth) (v)   χρηματοδοτώ (κτ)
149.
the heart of the matter (expr)   η καρδιά του 
προβλήματος
150.
coating (n)   επικάλυψη
veneer (n)   καπλαμάς

READING

READING PASSAGE, PAGE 189
climate shifts (n pl)   κλιματικές αλλαγές
concur (v)   συμπίπτω
circulation (n)   ροή
fluctuate (v)   παρουσιάζω διακυμάνσεις
predict (v)   προβλέπω
chemical composition (n)   χημική σύνθεση
fossils (n pl)   απολιθώματα
abundantly (adv)   άφθονα
sediment (n)   ίζημα
accumulate (v)   συγκεντρώνομαι
scoop up (phr v)   σηκώνω
estimate (sth) (v)   υπολογίζω (κτ)

READING PASSAGE, PAGE 190
in collaboration with (prep)   σε συνεργασία με
carbon-dioxide pollution (n)   ρύπανση από το 
διοξείδιο του άνθρακα
power plants (n pl)   εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας
equivalent (n)   αντίστοιχος
pipe (n)   αγωγός
insulated (adj)   μονωμένος
pump (sth) (v)   αντλώ (κτ)   
filtration plant (n)   μονάδα διήθησης
cooling plant (n)   μονάδα ψύξης
operational (adj)   λειτουργικός
conventional (adj)   συμβατικός
pay for itself (expr)   αποβαίνει προσοδοφόρο   
in the long run (adv)   μακροπρόθεσμα
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environmentally sound (adj)   περιβαλλοντικά 
άριστος
renewable energy (n)   ανανεώσιμη ενέργεια

READING PASSAGE, PAGE 191
rheumatoid arthritis (n)   ρευματοειδής αρθρίτιδα
chronic (adj)    χρόνιος
incurable (adj)   ανίατος
tissue (n)   ιστός
cartilage (n)   χόνδρος
glide (v)   γλιστρώ
break down (phr v)   χαλάω
wear away (phr v)   φθείρομαι
as a result (adv)   κατά συνέπεια   
swelling (n)   πρήξιμο
stiffness (n)   ακαμψία
fatigue (n)   κούραση
unknown (adj)   άγνωστος
autoimmune disease (n)   αυτοάνοσο νόσημα
afflict (sb) (v)   πλήττω (κπ)   
harsh (adj)   δριμύς
aggressive (adj)   επιθετικός
onset (n)   έναρξη

alter (sth) (v)   μεταβάλλω (κτ)   
course (n)   πορεία
relieve (v)   ανακουφίζω   

READING PASSAGE, PAGE 192
administrator (n)   διαχειριστής
justify (sth) (v)   δικαιολογώ (κτ)   
budget request (n)   αίτηση χρηματοδότησης
state legislature (n)   κρατική νομοθεσία
state support (n)   κρατική υποστήριξη
invest (v)   επενδύω
tertiary education (n)   τριτοβάθμια εκπαίδευση
mount (v)   αυξάνομαι
accountable (adj)   υπεύθυνος
efficient (adj)   αποδοτικός
public funds (n pl)   δημόσια κονδύλια
maximize (v)   μεγιστοποιώ
law enforcement (n)   επιβολή του νόμου
tangible (adj)   χειροπιαστός
benefit (n)   πλεονέκτημα
crime rate (n)   ποσοστό εγκληματικότητας
substance abuse (n)   κατάχρηση ουσιών
property values (n pl)   αξίες των ακινήτων
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PART 1
3. 
call (sth) off (phr v)   ακυρώνω (κτ)
6.
spam (n)   ανεπιθύμητη αλληλογραφία
7.
neglect (sth) (v)   παραμελώ (κτ)
get fed up (phr v)   μπουχτίζω
8.
go above and beyond duty (expr)   ξεπερνάω το 
αναμενόμενο από εμένα
9.
serve someone right (expr)   σου αξίζει
no parking zone (n)   ζώνη όπου απαγορεύεται η 
στάθμευση
ask for (sth) (v)   πάω γυρεύοντας
10.
far-fetched (adj)   εξωφρενικός
11.
latter (adj)   δεύτερος
13.
take it easy (expr)   με το μαλακό
14.
at a premium (expr)   πολύ ακριβά

PART 2
21.
supervision (n)   επίβλεψη
29.   
familiar (adj)   οικείος
30.
midterm (n)      στο μέσο του εξαμήνου

PART 3
SEGMENT 1
bald eagle (n)   φαλακρός αετός
majestic (adj)   βασιλικός, αρχοντικός
dwindle (v)   λιγοστεύω
habitat destruction (n)   καταστροφή οικοτόπου
critically endangered (adj)   άκρως απειλούμενα
extinction (n)   εξαφάνιση
thrive (v)   πάω πολύ καλά   
affiliated with (sth/sb) (adj)   που σχετίζεται με
(κτ/κπ)
collaborate (v)   συνεργάζομαι   
breed (sth) (v)   εκτρέφω (κτ)   
lifespan (n)   διάρκεια ζωής   
trap (sth/sb) (v)   παγιδεύω (κτ/κπ)      
religious (adj)   θρησκευτικός
ceremonial dress (n)   επίσημο ένδυμα
ward (sth/sb) off (phr v)   κρατάω (κτ/κπ) μακριά   
evil (n)   κακό
decline (n)   μείωση
pesticide (n)   παρασιτοκτόνο
adaptable (adj)   προσαρμοστικός

backfire (v)   γυρίζω μπούμερανγκ
face (sth/sb) (v)   αντιμετωπίζω (κτ/κπ)

SEGMENT 2
snoring (n)   ροχαλητό
spouse (n)   σύζυγος
file for divorce (v)   καταθέτω αγωγή διαζυγίου
obstruction (n)   απόφραξη
exacerbate (v)   επιδεινώνω
impose (sth) (v)   επιβάλλω (κτ)   
strain (n)   καταπόνηση
deformity (n)   παραμόρφωση
tonsils (n pl)   αμυγδαλές
surgery (n)   εγχείρηση
fatal (adj)   θανατηφόρος
sleep apnea (n)   άπνοια ύπνου
doze off (phr v)   αποκοιμιέμαι
high blood pressure (n)   υπέρταση
heart disease (n)   καρδιακή πάθηση

SEGMENT 3
conflicts of interest (n pl)   συγκρούσεις 
συμφερόντων
scientific investigator (n)   επιστημονικός 
ερευνητής
financial relationship (n)   οικονομική σχέση
industry (n)   βιομηχανία
disclosure (n)   δημοσιοποίηση
ethics (n pl)   ηθική, δεοντολογία
competing interests (n pl)   ανταγωνιστικά 
συμφέροντα
compromise (sth) (v)   διακυβεύω (κτ)   
interpretation (n)   ερμηνεία   
adverse (adj)   δυσμενής
side effects (n pl)   παρενέργειες
corruption (n)   διαφθορά
viability (n)   βιωσιμότητα
substance (n)   ουσία
stifle (sth) (v)   καταπνίγω (κτ)   
manipulate (sth) (v)   παραποιώ (κτ)   
threatening (adj)   ανησυχητικός
bribe (sb) (v)   δωροδοκώ (κπ)   
financial backing (n)   οικονομική υποστήριξη
doctor (sth) (v)   παραποιώ (κτ)   
replicate (sth) (v)   δημιουργώ απομίμηση   
exposure (n)   έκθεση
mass –produced (adj)   μαζικά παραγόμενος
flaw (n)   ελάττωμα
misguide (v)   παραπλανώ

GRAMMAR
52.
receptive (adj)   δεκτικός
63.
none of (sb)’s business (n)   δεν αφορά κάποιον
71.
take sides (expr)   παίρνω θέση
74.
insist (v)   επιμένω
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80.
sources (n pl)   πηγές   
public (adj)   ανοιχτός, δημόσιος
85.
implicate (sb) in (sth) (v)   εμπλέκω (κπ) σε (κτ)
doping (n)   ντόπινγκ
86.
coincidental (adj)   συμπτωματικός
88.
deem (sth) (sth)   βρίσκω (κτ) (κάπως)
90.
rely on (sth) (v)   βασίζομαι σε (κτ)

CLOZE
I
genetically modified (adj)   γενετικά 
τροποποιημένος
compound (n)   ένωση
gene (n)   γονίδιο
insert (sth) (v)   βάζω (κτ)   
sprout (v)   βλασταίνω
reluctantly (adv)   διστακτικά
admit (v)   παραδέχομαι
sacrifice (v)   θυσιάζω
deter (sth) (v)   αποτρέπω (κτ)   
alter (sth) (v)   τροποποιώ (κτ)   
undisclosed (adj)   που δεν έχει αποκαλυφθεί
unresolved (adj)   άλυτος
unconvinced (adj)   που δεν έχει πειστεί
resemblance (n)   ομοιότητα
dull (adj)   μουντός
reduction (n)   μείωση
lycopene (n)   λυκοπένιο
pigment (n)   χρωστική ουσία
benefit (n)   πλεονέκτημα
drawback (n)   μειονέκτημα
severe (adj)   σοβαρός
irritant (n)   ερεθιστικός

II
deep vein thrombosis (n)   εν τω βάθει φλεμβική 
θρόμβωση
interference (n)   παρέμβαση
discomfort (n)   δυσφορία
provocation (n)   πρόκληση
pool (v)   συγκεντρώνομαι   
facilitate (v)   διευκολύνω
blood clot (n)   θρόμβος
acuteness (n)   οξύτητα
soreness (n)   πόνος
affliction (n)   δοκιμασία
sensation (n)   αίσθηση
break off (phr v)   σπάω
bloodstream (n)   κυκλοφορικό σύστημα
pulmonary embolism (n)   πνευμονική εμβολή
take place (phr v)   λαμβάνω χώρα
precaution (n)   προφύλαξη   
turbulence (n)   αναταράξεις

cabin (n)   καμπίνα
circulation (n)   κυκλοφορία
stretch (v)   τεντώνομαι
flex (v)   σφίγγω
onset (n)   εμφάνιση
advent (n)   έλευση
onslaught (n)   επέλαση
outpouring (n)   ξεχείλισμα

VOCABULARY
111.
integral (adj)   καίριας σημασίας
strident (adj)   οξύς
112.
purposefully (adv)   σκόπιμα
tentatively (adv)   διστακτικά
diversely (adv)   ποικιλοτρόπως
113.
come across (phr v)   βρίσκω
get over (phr v)   ξεπερνώ
cave in (phr v)   υποχωρώ   
carve up (phr v)   τεμαχίζω
114.
enumeration (n)   μέτρημα
proliferation (n)   γρήγορη εξάπλωση
delegation (n)   ανάθεση
nuclear weapons (n pl)   πυρηνικά όπλα
115.
a rude awakening (expr)   δυσάρεστη έκπληξη
116.
pretentious (adj)   επιδεικτικός
counterfeit (adj)   πλαστός
illustrative (adj)   επεξηγηματικός
apocryphal (adj)   ψεύτικος
117.
compound (sth) (v)   επιδεινώνω (κτ)
embellish (sth) (v)   διακοσμώ (κτ)   
exaggerate (v)   υπερβάλλω
stagnant (adj)   στάσιμος
118.
diversify (v)   επεκτείνομαι
119.
defy (sth/sb)   αψηφώ (κτ/κπ)
120.
ascribe (sth) to (sth) (v)   προσάπτω (κτ) σε (κτ)
dispense (sth) (v)   μοιράζω (κτ)
121.
tilted (adj)   με κλίση
allotted (adj)   που διανέμεται
be bent on (sth) (v)   είμαι αποφασισμένος
122.
trumped-up charges (n pl)   πλαστές κατηγορίες
123.
dwell on (sth/sb)   υπεραναλύω (κτ/κπ)
124.
mired (adj)   βυθισμένος
embroiled (adj)   εμπλεκόμενος
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125.
deface (sth) (v)   παραμορφώνω (κτ)
deter (sth) (v)   αποτρέπω (κτ)   
taint (sth) (v)   μολύνω (κτ)
blot (sth) (v)   στεγνώνω (κτ)
126.
devise (sth) (v)   επινοώ (κτ)
extemporize (v)   αυτοσχεδιάζω (συν. για ομιλίες ή 
παραστάσεις)
grope (v)   ψηλαφώ
improvise (v)   αυτοσχεδιάζω (συν. σε μουσικές 
παραστάσεις)
127.
lasting (adj)   που έχει διάρκεια
irreparable (adj)   ανεπανόρθωτος
acute (adj)   οξύς
128.
discount (v)   κάνω έκπτωση
assent (v)   συμφωνώ
consent (v)   συναινώ
condone (sth) (v)   εγκρίνω (κτ)
129.
unanimously (adv)   ομόφωνα
unilaterally (adv)   μονομερώς
uniformly (adv)   ομοιόμορφα
130.
lingering (adj)   επίμονος
terminal (adj)   καταληκτικός
emanating (adj)   που αναδύεται
lumbering (adj)   άχαρος
131.
supplement (v)   ενισχύω
advance (sth) (v)   δίνω ώθηση (σε κτ)
132.
emerge (v)   βγαίνω στο φώς
133.
radiate (sth) (v)   ακτινοβολώ (κτ)
project (sth) (v)   προβάλλω (κτ)   
propel (sth) (v)   προωθώ (κτ)   
thrust (sth) (v)   σπρώχνω (κτ)
vibrant (adj)   ζωντανός
134.
materialize (v)   πραγματοποιούμαι
ascend (v)   ανεβαίνω
135.
voice (v)   εκφράζω
profess (v)   δηλώνω
referendum (n)   δημοψήφισμα
constitution (n)   σύνταγμα
136.
contingent  on (sth)(adj)   εξαρτώμενος από (κτ)
137.
aspiring (adj)   επίδοξος
expectant (adj)   μέλλουσα μητέρα
138.
depict (v)   απεικονίζω
inveigh (v)   καταφέρομαι
correlate (v)   σχετίζομαι
unveil (v)   αποκαλύπτω

139.
network (n)   δίκτυο
assembly (n)   συνάθροιση
140.
reminisce about (sth) (v)   αναπολώ (κτ)
condescend (v)   καταδέχομαι
141.
barren (adj)   άγονος
void (adj)   άκυρος
142.
delude (v)   παραπλανώ
pervade (v)   διαχέομαι
prevail (v)   επικρατώ
inundate (v)   κατακλύζω
143.
formulate (v)   σχηματίζω
apprehend (v)   κατανοώ
originate (v)   προέρχομαι
144.
demean (v)   ταπεινώνω
trounce (v)   νικώ
145.
shelf life (n)   διάρκεια ζωής αναλώσιμου προϊόντος
146.
successor (n)   διάδοχος
benefactor (n)   ευεργέτης
heir (n)   κληρονόμος
beneficiary (n)   δικαιούχος
147.
inure (sb) to (sth) (v)   εξοικειώνω (κπ) με (κτ)
148.
jolt (v)   τραντάζω
flop (v)   σωριάζομαι
swamp (v)   φορτώνω
rumple (v)   τσαλακώνω
149.
identify with (sb)   ταυτίζομαι με (κπ)
chronically unemployed (adj)   χρόνια άνεργος
150.
incredulously (adv)   δύσπιστα
incongruously (adv)   ανακόλουθα
gullibly (adv)   εύπιστα

READING

READING PASSAGE, PAGE 209
hot spell (n)   καύσωνας
plumbing system (n)   υδραυλικό σύστημα
circulate (v)   κυκλοφορώ
affluent (adj)   εύπορος
windmill (n)   ανεμόμυλος
funnel (sth) (v)   διοχετεύω (κτ)   
courtyard (n)   αυλή
vapor (n)   ατμός
heat wave (n)   καύσωνας
compress (sth) (v)   συμπιέζω (κτ)   
liquefy (sth) (v)   υγροποιώ (κτ)   



GLOSSARY

47 

P
ractice Test 10

PRACTICE TEST 10 u

ammonia (n)   αμμωνία
chilling (adj)   παγερός
envisage (sth) (v)   οραματίζομαι (κτ)   
patent (n)   δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
tendency (n)   τάση
leak (v)   έχω διαρροή
fall out with (sb) (phr v)   τσακώνομαι με (κπ)
backer (n)   χρηματοδότης   
contraption (n)   μαραφέτι
drawback (n)   μειονέκτημα
rely on (sth) (v)   βασίζομαι σε (κτ)   
methyl chloride (n)   χλωριούχο μεθύλιο
toxic (adj)   τοξικός
safety hazard (n)   κίνδυνος ασφαλείας
non-toxic (adj)   μη τοξικός

READING PASSAGE, PAGE 210
comprise (sth) (v)   αποτελούμαι από (κτ)
alive (adj)   ζωντανός
sweat (v)   ιδρώνω
urinate (v)   ουρώ
breathe (v)   αναπνέω
professional (adj)   επαγγελματίας
hyponatremia (n)   υπονατριαιμία
dilution (n)   αραίωση
sodium content (n)   περιεχόμενο νατρίου
severity (n)   σοβαρότητα
fatigue (n)   κούραση
nausea (n)   ναυτία
mental disorientation (n)   πνευματικός 
αποπροσανατολισμός
kidney (n)   νεφρό
waterlogged (adj)   πλημμυρισμένος
excess (adj)   πλεονάζων
absorbent (adj)   απορροφητικός
embedded (adj)   ενσωματωμένος
expansion (n)   επέκταση
seizure (n)   επιληψία
respiratory arrest (n)   αναπνευστική ανακοπή
hormone (n)   ορμόνη
activate (v)   ενεργοποιώ
conserve (sth) (v)   εξοικονομώ (κτ)   
rehydrate (v)   ενυδατώνω

READING PASSAGE, PAGE 211
anabolic steroids (n pl)   αναβολικά στεροειδή
performance enhancement drugs (n pl)   
φάρμακα βελτίωσης επιδόσεων   
twist (n)   ανατροπή
mutation (n)   μετάλλαξη
gene (n)   γονίδιο   
muscle size (n)   μυϊκό μέγεθος
mammal (n)   θηλαστικό
block (sth) (v)   εμποδίζω (κτ)   
growth (n)   ανάπτυξη
deactivate (sth) (v)   απενεργοποιώ (κτ)   
obviously (adv)   προφανώς
unintended (adj)   ακούσιος
infant (n)   βρέφος, νήπιο
endowed (adj)   προικισμένος   
exceptional (adj)   ασυνήθιστος
deficient in (sth) (adj)   ελλιπής σε (κτ)   
improper (adj)   ανάρμοστος
allegedly (adv)   υποτίθεται
dubious (adj)   αμφίβολος
side effects (n pl)   παρενέργειες
artificially (adv)   τεχνητά
neutralize (sth) (v)   αδρανοποιώ (κτ)

READING PASSAGE, PAGE 212
correlation (n)   συσχετισμός
active (adj)   ενεργός
designate (sth) (v)   ορίζω (κτ)   
appetitive (adj)   επιθυμητικός
be willing to do (sth) (v)   είμαι πρόθυμος να 
κάνω (κτ)   
gain (sth) (v)   κερδίζω (κτ)   
reward (n)   ανταμοιβή
aversive (adj)   αποτρεπτικός
prone to (sth) (adj)   επιρρεπής σε (κτ)
creative (adj)   δημιουργικός
flexible (adj)   ευέλικτος
erroneous (adj)   εσφαλμένος
unhappiness (n)   δυστυχία
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