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Note to teachers & abbreviations

English Download A2 Glossary & Grammar Reference provides students with everything they need to 
understand the vocabulary and grammar in English Download A2 Student’s Book.

In the vocabulary section of each unit, words and phrases are listed in order of appearance together 
with their parts of speech and the accurate Greek translation of the word or phrase as it is used in the 
context of the Student’s Book. 

In the grammar section of each unit, there are comprehensive grammar explanations in Greek with 
further topic-related example sentences in English.

Abbreviations Συντομεύσεις
n noun ουσιαστικό

v verb ρήμα

phr v phrasal verb περιφραστικό ρήμα

adj adjective επίθετο

adv adverb επίρρημα

det determiner προσδιοριστικό

pron pronoun αντωνυμία

prep preposition πρόθεση

conj conjunction σύνδεσμος

expr expression έκφραση

excl exclamation επιφώνημα
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1 This is me!

Unit Opener page 5

1.1   have something in common (expr) 
έχω κάτι κοινό με κάποιον ή κάτι

1.2   left-handed (adj)  
αριστερόχειρας 

1.3   watch  (v)  
κοιτώ, βλέπω

1.4   difficulty (n)  
δυσκολία

Reading pages 6-7

1.5 partner (n)  
 συνεργάτης, συνέταιρος
1.6  describe (v)  
 περιγράφω
1.7  best (adj)  
 καλύτερος, άριστος 
1.8  artistic (adj)  
 καλλιτεχνικός
1.9  brave (adj) 
 γενναίος
1.10  careful (adj)  
 προσεκτικός
1.11  clever (adj)  
 έξυπνος
1.12  cool (adj)  
 κούλ
1.13 creative (adj)  
 δημιουργικός
1.14  friendly (adj)  
 φιλικός
1.15  funny (adj)  
 αστείος
1.16  honest (adj)  
 ειλικρινής
1.17  kind (adj)  
 ευγενικός
1.18  logical (adj)  
 λογικός
1.19  naughty (adj)  
 άτακτος
1.20  practical (adj)  
 πρακτικός
1.21  quiet (adj)  
 ήσυχος
1.22  sweet (adj)  
 γλυκός
1.23  article (n)  
 άρθρο
1.24  quiz (n)  
 κουίζ

1.25  brain (n)  
 εγκέφαλος, μυαλό
1.26  part (n)  
 μέρος, κομμάτι
1.27  control (v)  
 ελέγχω
1.28  nerve (n)  
 νεύρο
1.29  connect (v)  
 ενώνω
1.30  responsible (adj)  
 υπεύθυνος
1.31  different (adj)  
 διαφορετικός
1.32  ability (n)  
 ικανότητα
1.33  in general (adj)  
 γενικά, στις περισσότερες περιπτώσεις
1.34 understand (v)  
 κατανοώ, καταλαβαίνω
1.35  detail (n)  
 λεπτομέρεια
1.36  fact (n)  
 γεγονός
1.37  order (n)  
 τάξη
1.38  plan (n)  
 σχέδιο δράσης
1.39  feelings (n)  
 αισθήματα
1.40  imagination (n)  
 φαντασία
1.41  symbol (n)  
 σύμβολο
1.42  art (n)  
 τέχνη
1.43 tone (n) 
 τόνος (φωνής)
1.44  voice (n)  
 φωνή
1.45  help (v)  
 βοηθώ
1.46  hear (v)  
 ακούω
1.47   left-brained (adj)  

αυτός που χρησιμοποιεί περισσότερο το 
αριστερό τμήμα του εγκεφάλου

1.48  right-brained (adj)  
  αυτός που χρησιμοποιεί περισσότερο το 

δεξί τμήμα του εγκεφάλου
1.49  find out (phr v)  
 ανακαλύπτω, μαθαίνω

UNIT 1   5
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1.50  solve (v)  
 επιλύω, λύνω
1.51  maths (n)  
 μαθηματικά
1.52  equation (n)  
 εξίσωση
1.53  get dressed (adj after verb)  

ντύνομαι
1.54  put on (phr v)  
 φοράω
1.55  smell (v)  
 μυρίζω
1.56  task (n)  
 εργασία, έργο
1.57  get bored (adj after verb)  

βαριέμαι
1.58  next (adj)  
 επόμενο
1.59  finish (v) 
 τελείωσε (προστακτική)
1.60  bit (n)  
 λίγο από κάτι
1.61  director (n)  
 σκηνοθέτης
1.62  main (adj)  
 κεντρικός
1.63  actor/actress (n)  
 άντρας  ηθοποιός / γυναίκα ηθοποιός
1.64  easily (adj)  
 με ευκολία
1.65  confused (adj)  
 συγχισμένος, μπερδεμένος
1.66  joined (adj)  
 ενωμένος, συνδεδεμένος
1.67  side (n)  
 πλευρά
1.68  probably (adv)  
 πιθανόν
1.69  Europe (n)  
 Ευρώπη
1.70  science (n)  
 επιστήμη
1.71  technology (n)  
 τεχνολογία
1.72  temple (n)  
 ναός
1.73  persuade (v)  
 πείθω
1.74  punishment (n)  
 τιμωρία
1.75  worse (adj)  
 χειρότερος
1.76  similar (adj)  
 παρόμοιος
1.77  text (n)  
 κείμενο
1.78  explain (v)  
 εξηγώ
1.79  clearly (adj)  
 με καθαρότητα, καθαρά

1.80  organise (v)  
 οργάνωνω, διοργανώνω
1.81  design (v)  
 σχεδιάζω
1.82  invitation (n)  
 πρόσκληση

Download page 7

1.83  multiple-choice (adj)  
 πολλαπλής επιλογής

Vocabulary 1a-za-z  page 8

1.84  opposite (n)  
 αντίθετος
1.85  amazing (adj)  
 απίθανος, εκπληκτικός
1.86  boring (adj)  
 βαρετός
1.87  difficult (adj)  
 δύσκολος
1.88  fast (adj)  
 γρήγορος
1.89  hard (adj)  
 σκληρός
1.90  modern (adj)  
 μοντέρνος
1.91  rich (adj)  
 πλούσιος
1.92  right (adj)  
 σωστός
1.93  interesting (adj)  
 ενδιαφέρον
1.94  old (adj)  
 παλιός
1.95  poor (adj)  
 φτωχός
1.96  slow (adj)  
 αργός
1.97  soft (adj)  
 μαλακός
1.98  normal (adj)  
 φυσιολογικός
1.99  beautiful (adj)  
 όμορφος
1.100  famous (adj)  
 διάσημος
1.101  lucky (adj)  
 τυχερός
1.102  special (adj)  
 ειδικός, ξεχωριστός
1.103  strange (adj)  
 παράξενος
1.104  wrong (adj)  
 λάθος
1.105  in fact (expr)  
 πράγματι, στην πραγματικότητα
1.106  left-hander (n)  
 αριστερόχειρας

6
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1.107  western (adj)  
 δυτικό
1.108  object (n)  
 αντικείμενο
1.109 bad news (n)  
 άσχημη είδηση, κακά νέα
1.110  experience (n)  
 εμπειρία
1.111  finally (adv)  
 εν τέλει, τελικά
1.112  celebrate (v)  
 γιορτάζω
1.113  Italy (n)  
 Ιταλία
1.114  Spain (n)  
 Ισπανία
1.115  China (n)  
 Κίνα
1.116  Brazil (n)  
 Βραζιλία
1.117  Greece (n)  
 Ελλάδα
1.118  Britain (n)  
 Βρετανία
1.119  Germany (n)  
 Γερμανία
1.120  Japan (n)  
 Ιαπωνία
1.121  Egypt (n)  
 Αίγυπτος

Grammar 1 page 9

1.122  habit (n)  
 συνήθεια
1.123  regularly (adv)  
 τακτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα
1.124  always (adv)  
 πάντα
1.125  usually (adv)  
 συνήθως
1.126  true (adj)  
 πραγματικός
1.127  permanent (adj)  
 μόνιμος
1.128 situation (n)  
 κατάσταση
1.129  general (adj)  
 γενικός
1.130  truth (n)  
 αλήθεια
1.131  timetable (n)  
 ωρολόγιο πρόγραμμα
1.132  future (n)  
 το μέλλον
1.133   programmed (adj) 

προγραμματισμένος, προσχεδιασμένος
1.134  event (n)  
 συμβάν

1.135  concert (n)  
 κοντσέρτο, συναυλία
1.136  frequency (n)  
 συχνότητα
1.137  never (adv)  
 ποτέ
1.138  moment (n)  
 στιγμή
1.139  temporary (adj)  
 προσωρινός
1.140  arrangement (n)  
 διευθέτηση, σχέδιο
1.141  ride (v)  
 καβαλάω μέσο μεταφοράς, πηγαίνω με
1.142  hurry (v) 
 βιάσου (προστακτική)
1.143  computer game (n)  
 παιχνίδι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
1.144  art project (n)  
 εργασία στα καλλιτεχνικά
1.145  pen pal (n)  
 φίλος δι’ αλληλογραφίας
1.146  chase (v)  
 κυνηγώ
1.147  bring (v)  
 φέρνω
1.148  spend time (expr)  
 περνώ χρόνο
1.149  square (n)  
 πλατεία
1.150  weekend (n)  
 Σαββατοκύριακο
1.151  cousin (n)  
 ξάδερφος
1.152  arrive (v)  
 καταφτάνω
1.153  Milan (n)  
 Μιλάνο

Vocabulary 2a-za-z  page 10

1.154  boredom (n)  
 βαρεμάρα
1.155  care (n)  
 φροντίδα
1.156  creation (n)  
 δημιουργία
1.157  fun (n)  
 διασκέδαση
1.158  interest (n)  
 ενδιαφέρον
1.159  logic (n)  
 λογική
1.160  tidy (adj)  
 συμμαζεμένος, με τάξη
1.161  quickly (adv)  
 γρήγορα
1.162  history (n)  
 ιστορία
1.163  date (n)  
 ημερομηνία

UNIT 1   7
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1.164  mistake (n)  
 λάθος
1.165  advice (n)  
 συμβουλή
1.166  afraid (adj)  
 φοβισμένος
1.167  notes (n)  
 σημειώσεις
1.168  lose (v)  
 χάνω
1.169  laugh (v)  
 γελάω
1.170  mystery (n)  
 μυστήριο
1.171  explore (v)  
 εξερευνώ
1.172  essay (n)  
 έκθεση
1.173  interested (adj)  
 ενδιαφέρεται
1.174  surprised (adj)  
 έκπληκτος
1.175  excited (adj)  
 ενθουσιασμένος
1.176  common (adj)  
 κοινός
1.177  favour (n)  
 χάρη

Grammar 2 page 11

1.178  state (n)  
 κατάσταση
1.179  action (n)  
 ενέργεια
1.180  sense (n)  
 αίσθηση
1.181  know (v)  
 γνωρίζω, ξέρω
1.182  notice (v)  
 προσέχω
1.183  realise (v)  
 διαπιστώνω
1.184  dislike (v)  
 αντιπαθώ
1.185  hate (v)  
 μισώ
1.186  mind (v)  
 νοιάζομαι
1.187  prefer (v)  
 προτιμώ
1.188  appear (v)  
 εμφανίζομαι
1.189  seem (v)  
 φαίνομαι
1.190  belong (v)  
 ανήκω
1.191  cost (v)  
 κοστίζω
1.192  forget (v)  
 ξεχνώ

1.193  own (v)  
 έχω, κατέχω
1.194  hope (v)  
 ελπίζω
1.195  mean (v)  
 εννοώ
1.196  need (v)  
 χρειάζομαι
1.197  compare (v)  
 συγκρίνω
1.198  appearance (n)  
 εμφάνιση
1.199  dialogue (n)  
 διάλογος
1.200  mobile phone (n) 
 κινητό τηλέφωνο
1.201  expensive (adj)  
 ακριβός
1.202  taste (v)  
 γεύομαι
1.203  rude (adj)  
 αγενής
1.204  stare (v)  
 κοιτάζω επίμονα
1.205  rest (v)  
 ξεκουράζομαι

Listening page 12

1.206  underline (v)  
 υπογραμμίζω
1.207  glove (n)  
 γάντι
1.208  freezing (adj)  
 παγωμένος
1.209  outside (adv)  
 έξω
1.210  correctly (adv)  
 σωστά
1.211  instrument (n)  
 όργανο
1.212  complain (v)  
 παραπονιέμαι
1.213  after-school (adj)  
 μετά το σχολείο

Download page 12

1.214   kind (n)  
είδος

1.215  conversation (n)  
 συζήτηση
1.216  carefully (adv)  
 με προσοχή, προσεκτικά

Speaking page 13

1.217  characteristics (n)  
 χαρακτηριστικά

8
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1.218  agree (v)  
 συμφωνώ
1.219  disagree (v)  
 διαφωνώ
1.220  decide (v)  
 αποφασίζω
1.221  in my opinion (expr)  
 κατά την άποψη μου
1.222  teenager (n)  
 έφηβος
1.223  important (adj)  
 σημαντικός
1.224  discuss (v)  
 συζητώ
1.225  phrases (n)  
 φράσεις
1.226  Άρνηση (adj)  
 αρνητικός
1.227  possible (adj)  
 πιθανός
1.228  character (n)  
 χαρακτήρας

Language Bank page 13

1.229  completely (adv)  
 εντελώς, ολοκληρωτικά, συνολικά

Writing pages 14-15

1.230  cinema (n)  
 κινηματογράφος
1.231  grandparent (n)  
 παππούς ή γιαγιά
1.232  often (adv)  
 συχνά
1.233  rarely (adv)  
 σπάνια
1.234  tick (v)  
 σημείωσε, σημάδεψε
1.235  piece (n)  
 κομμάτι
1.236  information (n)  
 πληροφορίες
1.237  include (v)  
 περιλαμβάνω
1.238  fair (hair) (adj)  
 ανοιχτόχρωμα μαλλιά
1.239 website (n)  
 ιστότοπος
1.240  stay (v)  
 μένω
1.241  stay the night (expr)  
 διανυκτερεύω
1.242  practise (v)  
 εξασκούμαι
1.243  competition (n)  
 διαγωνισμός
1.244  matter (v)  
 παίζει ρόλο

1.245  personality (n)  
 προσωπικότητα
1.246  reader (n)  
 αναγνώστης
1.247  column (n)  
 στήλη
1.248  table (n)  
 πίνακας
1.249  check (v) 
 έλεγξε (προστακτική)
1.250  announcement (n)  
 ανακοίνωση
1.251  international (adj)  
 διεθνής, -ές
1.252  magazine (n)  
 περιοδικό
1.253  country (n)  
 χώρα
1.254  mention (v)  
 αναφέρω
1.255  hobby (n)  
 χόμπι, ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο
1.256  dear (adj)  
 αγαπητός
1.257  take care (expr)  
 να προσέχεις
1.258  chess (n)  
 σκάκι
1.259  keep fit (n)  
  σωματική άσκηση για να είναι κάποιος σε 

καλή φυσική κατάσταση
1.260  suitable (adj)  
 κατάλληλος

Reload 1 page 16

1.261  drawing (n)  
 ζωγραφιά
1.262  shop manager (n)  
 διευθυντής καταστήματος 
1.263  trip (n)  
 ταξίδι
1.264  spelling (n)  
 ορθογραφία
1.265 town centre (n)  
 το κέντρο της πόλης
1.266  until (conj)  
 μέχρι, έως, ωσότου
1.267  journey (n)  
 διαδρομή
1.268  hospital (n)  
 νοσοκομείο
1.269  evening (n)  
 απόγευμα
1.270 twice (adv)  
 δύο φορές

UNIT 1   9
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Grammar Reference

Unit 1
1.1 Present simple

Κατάφαση I/You/We/They work. He/She/It works.

Άρνηση I/You/We/They do not work. He/She/It does not work.

Ερώτηση Do I/you/we/they work? Does he/she/it work?

Σύντομες απαντήσεις Yes, I/you/we/they do.
No, I/you/we/they don’t.

Yes, he/she/it does.
No, he/she/it doesn’t.

Ορθογραφία: 
Στο τρίτο ενικό πρόσωπο του present simple, στις καταφατικές προτάσεις: 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -ch, -ss, -sh, -x και -o προσθέτουμε την κατάληξη -es. 
teach  teaches    brush  brushes    mix  mixes    go  goes 
• Αν ένα ρήμα τελειώνει σε -y και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο, βγάζουμε το -y και προσθέτουμε την κατάληξη -ies.  
fly  flies    carry  carries 
Προσοχή! Αν πριν από το -y υπάρχει φωνήεν, προσθέτουμε κανονικά την κατάληξη -s. 
enjoy  enjoys    buy  buys

Χρησιμοποιούμε τον present simple για να μιλήσουμε: 
• για συνήθειες και πράγματα που συμβαίνουν τακτικά. 
David usually has a boring sandwich for lunch. 
• για πράγματα που είναι πάντα ή συνήθως αλήθεια. 
I have a wonderful time on school holidays. 
• για να μιλήσουμε για μόνιμες καταστάσεις. 
My mum is very creative. 
• για γεγονότα και γενικές αλήθειες. 
The earth moves around the sun. 
• για να μιλήσουμε για προγράμματα και προγραμματισμένα γεγονότα στο μέλλον. 
The fast train arrives in Tokyo at eight o’clock in the evening.

Θυμήσου! 
Συχνά χρησιμοποιούμε adverbs of frequency με τον present simple. Μπαίνουν πριν από το κύριο ρήμα, αλλά μετά από το ρήμα 
to be. Μερικά συνηθισμένα adverbs of frequency είναι: always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, hardly ever, never. 
My best friend always makes me laugh. 
History is sometimes very boring.

Χρονικές εκφράσεις: every day/week/month/year, in the morning/afternoon/evening, at night, at the weekend, on Wednesday, on 
Sundays, in (the) autumn/spring, in October, once/twice/three times a week/month/year, κλπ.

1.2 Present continuous

Κατάφαση I am working. You/We/They are working. He/She/It is working.

Άρνηση I am not working. You/We/They are not working. He/She/It is not working.

Ερώτηση Am I working? Are you/we/they working? Is he/she/it working?

Σύντομες 
απαντήσεις

Yes, I am.
No, I’m not.

Yes, you/we/they are.
No, you/we/they aren’t.

Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn’t.

Ορθογραφία:  
Για να σχηματίσουμε το -ing form των ρημάτων: 
• Αν ένα ρήμα τελειώνει σε -y, απλά προσθέτουμε την κατάληξη -ing. 
try  trying    cry  crying 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -e βγάζουμε το -e πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ing. 
come  coming    dance  dancing 
• Αν ένα ρήμα έχει μία μόνο συλλαβή, τελειώνει σε σύμφωνο και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν, διπλασιάζουμε το 
τελικό σύμφωνο πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ing. 
run  running    swim  swimming 
• Αν ένα ρήμα έχει δύο ή περισσότερες συλλαβές, τελειώνει σε σύμφωνο και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν που 
τονίζεται, διπλασιάζουμε το τελικό σύμφωνο πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ing. 
begin  beginning forget  forgetting

10
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Προσοχή! Αν πριν από το τελικό σύμφωνο υπάρχουν δύο φωνήεντα, δε διπλασιάζουμε το τελικό σύμφωνο. 
eat  eating read  reading 
• Αν όμως το τελικό σύμφωνο δεν τονίζεται, δεν το διπλασιάζουμε. 
open  opening 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -l διπλασιάζουμε το -l πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ing. 
travel  travelling

Χρησιμοποιούμε τον present continuous για να μιλήσουμε για: 
• κάτι που συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή. 
Michael is playing the guitar. 
• προσωρινές καταστάσεις. 
I’m using my old mobile phone for now. 
• μελλοντικά σχέδια και πράγματα που έχουμε κανονίσει για το μέλλον. 
The twins are having a pool party for their birthday.

Χρονικές εκφράσεις: now, right now, at the moment, today/tonight, these days, this week, at present, nowadays, for now, κλπ.

1.3 Stative verbs
Τα stative verbs περιγράφουν καταστάσεις και όχι πράξεις, και συνήθως δεν τα χρησιμοποιούμε σε χρόνους continuous, ακόμα 
και αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι που συμβαίνει τώρα. Τα πιο συνηθισμένα stative verbs είναι: 
• ρήματα αισθήσεων: feel, hear, see, smell, taste 
• ρήματα αντίληψης ή νόησης: know, notice, realise, remember, think, understand 
• ρήματα συναισθημάτων: dislike, hate, like, love, not mind, prefer 
• άλλα ρήματα: appear (= φαίνομαι), be, believe, belong, cost, forget, have (= έχω, κατέχω), hope, look (= φαίνομαι), mean, need, own, 
seem, sound, want 
I think this exercise is very difficult. 
Your idea sounds interesting.

Ορισμένα από αυτά τα ρήματα μπορούν να περιγράψουν καταστάσεις αλλά και πράξεις. Όταν τα ρήματα αυτά περιγράφουν 
πράξεις, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε χρόνους continuous, αλλά αλλάζει η σημασία τους. 

see Do you see my bike? παρατηρώ κάτι με τα μάτια

I’m seeing an old friend this weekend. συναντώ ή επισκέπτομαι

taste This cupcake tastes great! έχει μια συγκεκριμένη γεύση

The chef is tasting the soup. δοκιμάζει για να ελέγξει τη γεύση

think He thinks he’s funny. πιστεύω, έχω μια άποψη

Ted is thinking about what to buy. σκέφτομαι, προσπαθώ να αποφασίσω

be Vicky is very organised. περιγράφει μια συνηθισμένη συμπεριφορά

You are being silly. περιγράφει μια ασυνήθιστη συμπεριφορά

have Ian has lots of CDs and DVDs. έχω, μου ανήκει

We’re having breakfast right now. γευματίζω, κάθομαι να φάω

look The children look so happy! έχω μια συγκεκριμένη εμφάνιση, φαίνομαι

They are looking at the pictures. κοιτάζω ή παρατηρώ κάτι
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People Of The World2

Unit Opener page 17

2.1  ancient (adj)  
 αρχαίος
2.2  the Aztecs (n)   
 οι Αζτέκοι
2.3  the Chinese (n)   
 οι Κινέζοι
2.4  the Egyptians (n)   
 οι Αιγύπτιοι
2.5  the Greeks (n)   
 οι Έλληνες
2.6  the Vikings (n)   
 οι Βίκινγκς
2.7  theatre (n)  
 θέατρο
2.8  philosophy (n)  
 φιλοσοφία
2.9  longship (n)  
 τύπος πλοίου των Βίκινγκς
2.10  ski (n)  
 πέδιλο του σκι
2.11  comb (n)  
 χτένα
2.12  printing (n)  
 τυπογραφία
2.13  calendar (n)  
 ημερολόγιο
2.14  pyramid (n)  
 πυραμίδα
2.15  papyrus (n)  
 πάπυρος
2.16  hieroglyphics (n)  
 ιερογλυφικά
2.17  the Spanish (n) 
 οι Ισπανοί

Reading pages 18-19

2.18  modern-day (adj)  
 σύγχρονος
2.19  Peru (n)  
 Περού
2.20  Mexico (n)  
 Μεξικό
2.21  European (adj)  
 Ευρωπαϊκός
2.22  empire (n)  
 αυτοκρατορία
2.23  France (n)  
 Γαλλία
2.24  England (n)  
 Αγγλία

2.25  salt (n)  
 αλάτι
2.26  nut (n)  
 ξηρός καρπός
2.27  cocoa bean (n)  
 κόκκος κακάο
2.28  daily (adj)  
 καθημερινός
2.29  husband (n)  
 ο σύζυγος, άντρας
2.30  farmer (n)  
 αγρότης
2.31  soldier (n)  
 στρατιώτης
2.32  craftsman (n)  
 τεχνίτης
2.33  wife (n)  
 η σύζυγος, γυναίκα
2.34  cook (v)  
 μαγειρεύω
2.35  type (n)  
 τύπος
2.36  large (adj)  
 μεγάλος
2.37  palace (n)  
 παλάτι
2.38  sauna (n)  
 σάουνα
2.39  bathe (v)  
 πλένομαι
2.40  hut (n)  
 καλύβα
2.41  build (v)  
 χτίζω
2.42  roof (n)  
 σκεπή
2.43  leaf (n)  
 φύλλο
2.44  palm tree (n)  
 φοίνικας
2.45  near (prep)  
 κοντά
2.46  grow (v)  
 καλλιεργώ
2.47  inside (prep)  
 μέσα
2.48 area (n)  
 χώρος
2.49  worship (v)  
 λατρεύω
2.50  god (n)  
 θεός
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2.51  wear (v)  
 φοράω
2.52  long (adj)  
 μακρύς
2.53  cape (n)  
 κάπα
2.54  skirt (n)  
 φούστα
2.55  blouse (n)  
 μπλούζα
2.56  law (n)  
 νόμος
2.57  decoration (n)  
 διακόσμηση
2.58  feather (n)  
 φτερό
2.59  emperor (n)  
 αυτοκράτορας
2.60  turquoise (adj)  
 τυρκουάζ
2.61  cloak (n)  
 μανδύας
2.62  maize (n)  
 καλαμπόκι
2.63  bean (n)  
 φασόλι
2.64  pumpkin (n)  
 κολοκύθα
2.65  insect (n)  
 έντομα
2.66  the most (det) 
 το περισσότερο
2.67  enjoy (v)  
 απολαμβάνω
2.68  popular (adj)  
 δημοφιλής
2.69  rubber (adj)  
 λαστιχένιο
2.70  court (n)  
 γήπεδο
2.71  pass (v)  
 δίνω πάσα
2.72  hip (n)  
 γοφός
2.73  shoulder (n)  
 ώμος
2.74  knee (n)  
 γόνατο
2.75  again (adv)  
 ξανά
2.76  choose (v)  
 επιλέγω
2.77  player (n)  
 παίχτης
2.78  kill (v)  
 σκοτώνω
2.79  definition (n)  
 ορισμός
2.80  married (adj)  
 παντρεμένος

2.81  army (n)  
 στρατός
2.82  rule (v)  
 κυβερνώ
2.83  spirit (n)  
 πνεύμα
2.84  power (n)  
 δύναμη
2.85  imagine (v)  
 φαντάζομαι
2.86  king (n)  
 βασιλιάς
2.87  queen (n)  
 βασίλισσα
2.88  empress (n)  
 αυτοκράτειρα
2.89  respect (v)  
 σέβομαι
2.90  member (n)  
 μέλος
2.91  break (the law) (v) 
 παραβαίνω (το νόμο)
2.92  death (n)  
 θάνατος

Download page 19

2.93  statement (n)  
 δήλωση
2.94  be able to (expr)  
 μπορώ
2.95  idea (n)  
 ιδέα

Vocabulary 1a-za-z  page 20

2.96  pair (n)  
 ζευγάρι
2.97  gold (adj)  
 χρυσός
2.98  bold (adj) 
 έντονη (γραμματοσειρά)
2.99  bright (adj)  
 φωτεινός
2.100  hurt (v)  
 πονώ
2.101  light (adj)
 ανοιχτό (χρώμα)
2.102  dark (adj) 
 σκοτεινό (χρώμα)
2.103  pale (adj) 
 χλωμό (χρώμα)
2.104  lipstick (n)  
 κραγιόν
2.105  wool (n)  
 μαλλί
2.106  leather (n)  
 επεξεργασμένο δέρμα
2.107  skin (n)  
 δέρμα
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2.108  boot (n)  
 μπότα
2.109  belt (n)  
 ζώνη
2.110  purse (n)  
 τσαντάκι, πορτοφόλι
2.111  shirt (n)  
 πουκάμισο
2.112  trousers (n)  
 παντελόνι
2.113  moustache (n)  
 μουστάκι
2.114  beard (n)  
 μούσι
2.115  cap (n)  
 καπέλο
2.116 cover (v)  
 καλύπτω
2.117  scarf (n)  
 φουλάρι, μαντήλι λαιμού
2.118  jewellery (n)  
 κοσμήματα
2.119  silver (adj)  
 ασημής
2.120  brooch (n)  
 διακοσμητική καρφίτσα
2.121  bracelet (n)  
 βραχιόλι
2.122  ring (n)  
 δαχτυλίδι
2.123  design (n)  
 σχέδιο
2.124  accessory (n)  
 αξεσουάρ
2.125  coat (n)  
 παλτό
2.126  necklace (n)  
 κολιέ
2.127  earring (n)  
 σκουλαρίκι
2.128  suit (n)  
 κοστούμι
2.129  tights (n)  
 κολάν
2.130  jumper (n)  
 πουλόβερ
2.131  watch (n)  
 ρολόι χεριού

Grammar 1 page 21

2.132  daughter (n)  
 κόρη
2.133  upset (adj)  
 αναστατωμένος
2.134  documentary (n)  
 ντοκιμαντέρ
2.135  show around (phr v)  
 δείχνω γύρω

2.136  exchange student (n)  
 μαθητής προγράμματος ανταλλαγής
2.137  storm (n)  
 καταιγίδα
2.138  while (conj)  
 ενώ, την ώρα που
2.139  pen friend (n)  
 φίλος δι’ αλληλογραφίας
2.140  for hours (expr)  
 για ώρες

Vocabulary 2a-za-z  page 22

2.141  tradition (n)  
 παράδοση
2.142  traditionally (adv)  
 παραδοσιακά
2.143  disgusting (adj)  
 αηδιαστκός
2.144  disgustingly (adv)  
 αηδιαστικά
2.145  greed (n)  
 απληστία
2.146  greedily (adv)  
 άπληστα
2.147  extreme (adj)  
 ακραίος
2.148  incredible (adj)  
 απίστευτος
2.149  happily (adv)  
 χαρούμενα 
2.150  tip (n)  
 πληροφορία
2.151  visitor (n)  
 επισκέπτης
2.152  Russia (n)  
 Ρωσία
2.153  carnation (n)  
 γαρύφαλλο
2.154  Venezuela (n)  
 Βενεζουέλα
2.155  chopstick (n)  
 λεπτό κομμάτι ξύλου 
2.156  touch (v)  
 αγγίζω, ακουμπώ
2.157  shared (adj)  
 κοινόχρηστος
2.158  pomegranate (n)  
 ρόδι
2.159  Arab (adj)  
 Αραβικός
2.160 put up (phr v)  
 ανεβάζω, αναρτώ
2.161  visit (v)  
 επισκέπτομαι
2.162  take in  (phr v)  
 παίρνω, δέχομαι
2.163  take off (phr v)  
 βγάζω
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2.164  Argentina (n)  
 Αργεντινή
2.165  get along (phr v)
 τα πηγαίνω καλά (με κάποιον)
2.166  get up (phr v)  
 σηκώνομαι
2.167  during (prep)  
 κατά τη διάρκεια
2.168  stand out  (phr v) 
 ξεχωρίζω (μεταξύ άλλων)
2.169  stand up (phr v)  
 στέκομαι όρθιος
2.170  sit down (phr v)  
 κάθομαι
2.171  sit up (phr v)  
 σηκώνομαι πάνω
2.172  Thanksgiving (n) 
 η γιορτή των Ευχαριστιών
2.173  India (n)  
 Ινδία
2.174  Africa (n) 
 Αφρική
2.175  Middle East (n)  
 Μέση Ανατολή
2.176  pick on (phr v)  
 πειράζω
2.177  pick up (phr v)  
 σηκώνω
2.178  meaning (n)  
 έννοια
2.179  below (prep)  
 παρακάτω
2.180  unkind (adj)  
 αγενής
2.181 fix (v)  
 στερεώνω
2.182  poster (n)  
 αφίσα
2.183  painting (n) 
 πίνακας ζωγραφικής
2.184  noticeable (adj) 
 αξιοπρόσεχτος
2.185  relationship (n) 
 σχέση
2.186  pollution (n) 
 μόλυνση (περιβάλλοντος)
2.187  Beijing (n) 
 Πεκίνο
2.188  sick (adj) 
 άρρωστος
2.189  alone (adj) 
 μόνος, -η, -ο
2.190  except for (prep) 
 εκτός από
2.191  a few (det) 
 λίγα
2.192  myth (n)  
 μύθος
2.193  Osiris (n)  
 Όσιρις, Αιγυπτιακή θεότητα

2.194  underworld (n)  
 ο κάτω κόσμος
2.195  in addition to (expr)  
 επιπρόσθετα
2.196  dangerous (adj)  
 επικίνδυνος
2.197  Australia (n)  
 Αυστραλία
2.198  deadly (adj)  
 θανατηφόρος
2.199  tour (n)  
 περιοδεία, ταξίδι
2.200  apart from (adv)  
 εκτός από
2.201  Thailand (n)  
 Ταϊλάνδη
2.202  instead of (prep)  
 αντί
2.203  Scotland (n)  
 Σκωτία
2.204  town (n)  
 κωμόπολη
2.205  on top of (prep)  
 στην κορυφή του
2.206  hill (n)  
 λόφος
2.207  Sicily (n)  
 Σικελία
2.208  Paris (n)  
 Παρίσι
2.209  stand (v)  
 στέκομαι
2.210  in front of (expr)  
 μπροστά από

Grammar 2 page 23

2.211  subject (n) 
 υποκείμενο (γραμματική)
2.212  object (n) 
 αντικείμενο (γραμματική)
2.213  introduce (v)  
 παρουσιάζω
2.214  whose (pron)  
 του οποίου
2.215  possession (n)  
 κατοχή
2.216  tourist (n)  
 τουρίστας
2.217  borrow (v)  
 δανείζομαι
2.218  essential (adj) 
 ουσιώδης
2.219  leave out  (phr v)  
 παραλείπω
2.220  Socrates (n)  
 Σωκράτης
2.221  philosopher (n) 
 φιλόσοφος
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2.222  well-known (adj)  
 δημοφιλής
2.223  largest (adj)  
 το μεγαλύτερο
2.224 the Acropolis (n)  
 η Ακρόπολη
2.225  Alexander the Great (n)  
 Μέγας Αλέξανδρος
2.226  hand-made (adj)  
 χειροποίητος
2.227  village (n)  
 χωριό
2.228  grandad (n)  
 παππούς
2.229  travel (v)  
 ταξιδεύω
2.230  fall (v)  
 πέφτω
2.231  according to (prep)  
 σύμφωνα με

Listening page 24

2.232  siesta (n)  
 μεσημεριανός ύπνος
2.233  deliver (v)  
 διανέμω
2.234  part-time (job) (adj)  
 μερική απασχόληση
2.235  noise (n)  
 θόρυβος
2.236  nap (n)  
 υπνάκος
2.237  netball (n)  
 δικτυόσφαιρα, είδος αθλήματος
2.238  pocket money (n)  
 χαρτζιλίκι
2.239  midday (n)  
 μεσημέρι
2.240  sleep (n)  
 ύπνος
2.241 rest (n)  
 ξεκούραση
2.242  extra (adj)  
 επιπλέον
2.243  training (n)  
 προπόνηση

Speaking page 25

2.244  way of life (expr)  
 τρόπος ζωής
2.245  specific (adj)  
 συγκεκριμένος
2.246  screen (n)  
 οθόνη
2.247  uniform (n)  
 στολή
2.248  education (n)  
 εκπαίδευση

2.249  advantage (n)  
 πλεονέκτημα
2.250  disadvantage (n)  
 μειονέκτημα

Writing pages 26-27

2.251  follow (v)  
 ακολουθώ
2.252  title (n)  
 τίτλος
2.253  topic (n)  
 θέμα
2.254  label (v)  
 βάζω ετικέτες, επιγράφω
2.255  conclusion (n)  
 συμπέρασμα
2.256  opening paragraph (n)  
 εισαγωγική παράγραφος
2.257  main idea (n)  
 κεντρική ιδέα
2.258  firstly (adv)  
 πρώτα
2.259  Latin America (n)  
 Λατινική Αμερική
2.260  invade (v)  
 εισβάλλω
2.261  battle (n)  
 μάχη
2.262  pay attention (v) 
 δίνω προσοχή
2.263  custom (n) 
 έθιμο
2.264  the Pilgrims (n) 
 οι πρώτοι άποικοι της Αμερικής
2.265  culture (n)  
 κουλτούρα, πολιτισμός
2.266  unusual (adj)  
 ασυνήθιστος
2.267 publish (v)  
 δημοσιεύω
2.268  Inuit (n)  
  Ινουίτ, φυλή που κατοικεί στο βόρειο 

τμήμα του Καναδά
2.269  Canada (n)  
 Καναδάς
2.270  native (adj)  
 ντόπιος
2.271  ancestor (n)  
 πρόγονος
2.272  igloo (n)  
 καλύβα από πάγο
2.273  tent (n)  
 σκηνή
2.274  fish (v)  
 ψαρεύω
2.275  hunt (v)  
 κυνηγώ
2.276  respect (n)  
 σεβασμός
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2.277  environment (n)  
 περιβάλλον
2.278  combination (n)  
 συνδυασμός
2.279  modern living (n)  
 σύγχρονος τρόπος ζωής
2.280  the heart of (expr)  
 το επίκεντρο
2.281  community (n)  
 κοινότητα, κοινωνία
2.282  exist (v)  
 υπάρχω

Language Bank page 27

2.283  celebration (n)  
 γιορτή
2.284  traditional (adj) 
 παραδοσιακός
2.285  such as (det)  
 όπως
2.286  fantastic (adj)  
 φανταστικός

Reload 2 page 28

2.287  between (prep)  
 ανάμεσα, μεταξύ
2.288  study (v)  
 σπουδάζω
2.289  in time (n)  
 έγκαιρα

2.290  lunchtime (n)  
 ώρα μεσημεριανού φαγητού
2.291  costume (n)  
 ενδυμασία
2.292  exhibition (n)  
 έκθεση
2.293  thousands (n)  
 χιλιάδες
2.294  wardrobe (n)  
 γκαρνταρόμπα, ντουλάπα ρούχων
2.295  full of (adj)  
 γεμάτος
2.296  smart (adj)  
 μοντέρνος

Progress Review 1 pages 29-30

PR1.1  nasty (adj)  
 κακός
PR1.2  return (v)  
 επιστρέφω
PR1.3  puppy (n)  
 κουτάβι
PR1.4  cute (adj)  
 χαριτωμένος
PR1.5  island (n)  
 νησί
PR1.6  lovely (adj)  
 όμορφος
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Grammar Reference

Unit 2
2.1 Past simple

Κατάφαση I/You/He/She/It/We/They work.

Άρνηση I/You/He/She/It/We/They did not work.

Ερώτηση Did I/you/he/she/it/we/they work?

Σύντομες απαντήσεις Yes, I/you/he/she/it/we/they did.
No, I/you/he/she/it/we/they didn’t.

Ορθογραφία:  
Για να σχηματίσουμε τον past simple των ομαλών ρημάτων: 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -e, προσθέτουμε μόνο -d. 
arrive  arrived    close  closed 
• Αν ένα ρήμα τελειώνει σε -y και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο, βγάζουμε το -y και προσθέτουμε την κατάληξη -ied. 
try  tried    study  studied 
Προσοχή! Αν πριν από το -y υπάρχει φωνήεν, προσθέτουμε κανονικά την κατάληξη -ed. 
stay  stayed    destroy  destroyed 
• Αν ένα ρήμα έχει μία μόνο συλλαβή, τελειώνει σε σύμφωνο και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν, διπλασιάζουμε το τελικό 
σύμφωνο πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ed. 
stop  stopped    drop  dropped 
Προσοχή! Αν όμως το ρήμα τελειώνει σε -w ή -x, το τελικό σύμφωνο δε διπλασιάζεται. 
snow  snowed    mix  mixed 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -l διπλασιάζουμε το -l πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ed. 
travel  travelled
• Σχηματίζουμε τον past simple των ανώμαλων ρημάτων με διάφορους τρόπους. Βλέπε τον πίνακα των ανώμαλων ρημάτων  
(Irregular Verbs list) στις σελίδες 148-149 του Student's Book.

Χρησιμοποιούμε τον past simple για να μιλήσουμε για: 
• κάτι που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο παρελθόν, συχνά μαζί με συγκεκριμένη χρονική έκφραση.
My family and I visited France last year. 
• συνήθειες που είχαμε στο παρελθόν, και πράγματα που κάναμε συχνά στο παρελθόν. 
I wrote to my pen friend every two or three weeks. 
• πράγματα που συνέβησαν το ένα μετά το άλλο στο παρελθόν. 
George got in the car, put on his sunglasses and drove away.

Χρονικές εκφράσεις: yesterday, yesterday morning/afternoon/evening, last night/week/month/year/spring, the other day, ten 
minutes/days/years ago, in 2012/July, on 9th February/my birthday, at the weekend, on Tuesdays, on Sunday mornings, κλπ.

2.2 Past continuous

Κατάφαση I/He/She/It was working. We/You/They were working.

Άρνηση I/He/She/It was not working. We/You/They were not working.

Ερώτηση Was I/he/she/it working? Were we/you/they working?

Σύντομες απαντήσεις Yes, I/he/she/it was. 

No, I/he/she/it wasn’t.

Yes, we/you/they were. 

No, we/you/they weren’t.

Ορθογραφία: use  using, travel  travelling, try  trying (Βλέπε τους κανόνες ορθογραφίας στις σελίδες 10-11.)

Χρησιμοποιούμε τον past continuous: 
•  για να μιλήσουμε για μια πράξη που ήταν σε εξέλιξη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν. 
I was reading about ancient Egypt all evening. 
• για να μιλήσουμε για δύο ή περισσότερες πράξεις που συνέβαιναν ταυτόχρονα στο παρελθόν. Συχνά χρησιμοποιούμε το and ή το 
while για να συνδέσουμε τις πράξεις. 
I was taking pictures of the city while Diane was having a coffee. 
My mum was buying souvenirs and my dad was looking at the postcards. 
• για να μιλήσουμε για μια πράξη που ενώ ήταν σε εξέλιξη στο παρελθόν, διακόπηκε από μια άλλη πράξη. Συχνά χρησιμοποιούμε 
when και past simple για την πράξη που διέκοψε την άλλη. 
We were talking about the Incas when the bell rang. 
• για να περιγράψουμε το σκηνικό μιας ιστορίας. 
It was snowing and the children were making a snowman in front of the hotel.

Χρονικές εκφράσεις: all day/morning/evening/week/month/year, at nine o’clock last night, at the time, while, as, when, κλπ.
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2.3 Used to

Κατάφαση I/You/He/She/It/We/They used to read.

Άρνηση I/You/He/She/It/We/They did not use to read.

Ερώτηση Did I/you/he/she/it/we/they use to read?

Σύντομες απαντήσεις Yes, I/you/he/she/it/we/they did. 
No, I/you/he/she/it/we/they didn’t.

Θυμήσου! 
Στις αρνητικές προτάσεις και στις ερωτήσεις, το used to γίνεται use to.

Χρησιμοποιούμε used to για να μιλήσουμε για: 
• πράξεις που κάναμε συχνά στο παρελθόν αλλά δεν κάνουμε τώρα πια. 
David used to visit a different country every year. 
• περιστάσεις ή καταστάσεις που ίσχυαν στο παρελθόν αλλά δεν ισχύουν τώρα. 
Wendy used to have two pen friends.

Σημείωση: Πολλές φορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον past simple και το used to με τον ίδιο τρόπο. 
I went on holidays with my parents. = I used to go on holidays with my parents.

2.4 Relative clauses
Οι relative clauses μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες για το υποκείμενο ή το αντικείμενο της πρότασης. Εισάγονται με τις 
παρακάτω relative pronouns:

who/that για ανθρώπους That’s the woman who/that told me about Chinese traditions.

which/that για πράγματα και ζώα This is the bracelet which/that my husband gave me.

whose για κτήση, ιδιοκτησία The man whose car broke down walked home.

where για τοποθεσίες That’s the place where Dad found the watch.

Σημείωση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε where στη θέση του at/in/on which. 
That’s the hotel at which we stayed. 
That’s the hotel where we stayed.

2.5 Defining relative clauses
Η defining relative clause δίνει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταλάβουμε το νόημα της κύριας πρότασης.  
Those are the clothes which the Vikings wore. (Η πρόταση δεν θα έβγαζε νόημα αν παραλείπαμε which the Vikings wore.) 
We can use that instead of who and which. 
That’s the craftsman who/that is very creative. 
I can’t find the gloves which/that I bought last week.
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3 Museums & Collections

Unit Opener page 31

3.1  library (n)  
 βιβλιοθήκη
3.2  collection (n)  
 συλλογή

Reading pages 32-33

3.3  classic car (n)  
 κλασικό αυτοκίνητο
3.4  coin (n) 
 νόμισμα
3.5  fossil (n) 
 απολίθωμα
3.6  rock (n) 
 πέτρα
3.7  shell (n) 
 κοχύλι
3.8  stamp (n) 
 γραμματόσημο
3.9  Alexandria (n) 
  Αλεξάνδρεια, ιστορική πόλη της 

Αιγύπτου
3.10  ancient times (expr)  
 αρχαία εποχή, αρχαιότητα
3.11  knowledge (n)  
 γνώση
3.12  learning (n)  
 μάθηση
3.13  establish (v)  
 δημιουργώ, χτίζω
3.14  BC (adv)  
 προ Χριστού
3.15  capital (n)  
 πρωτεύουσα
3.16  Memphis (n)  
 Μέμφιδα, αρχαία πόλη της Αιγύπτου
3.17  actually (adv)  
 στην πραγματικότητα
3.18  papyrus scroll (n)  
  ιστορικό έγγραφο σε πάπυρο τυλιγμένο 

σε ρολό
3.19  roll up (phr v)  
 τυλίγω
3.20  carpet (n)  
 χαλί
3.21  store (v)  
 αποθηκεύω
3.22  thinker (n)  
 στοχαστής, διανοούμενος

3.23  study (v)  
 μελετώ
3.24  rule (n)  
 κανόνας
3.25  copy (n)  
 αντίγραφο
3.26  sadly (adv)  
 δυστυχώς
3.27  fire (n)  
 πυρκαγιά
3.28  destroy (v)  
 καταστρέφω
3.29  incomplete (adj)  
 ημιτελής
3.30  happen (v)  
 συμβαίνω
3.31  believe (v)  
 πιστεύω
3.32  Julius Caesar (n)  
 Ιούλιος Καίσαρας, Ρωμαίος αυτοκράτορας
3.33  burn (v)  
 καίω
3.34  war (n)  
 πόλεμος
3.35  Ptolemy family (n)  
 η ιστορική οικογένεια των Πτολεμαίων
3.36  Amr Ibn Al ‘Aas (n)  
 αρχαίος Άραβας στρατιωτικός ηγέτης
3.37  since (adv)  
 από, αφότου
3.38  location (n)  
 τοποθεσία
3.39  map (n)  
 χάρτης
3.40  film (n)  
 φιλμ, κινηματογραφική ταινία
3.41  sound recording (n)  
 ηχογράφηση
3.42  electronically (adv)  
 ηλεκτρονικά
3.43  plus (prep)  
 επίσης
3.44  the USA (n)  
 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
3.45  face (v)  
 αντιμετωπίζω
3.46  Mediterranean Sea (n)  
 Μεσόγειος Θάλασσα
3.47  design (n) 
 αρχιτεκτονική (κτιρίου)
3.48  oval (adj) 
 οβάλ
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3.49  shape (n)  
 σχήμα
3.50  surround (v)  
 περικυκλώνω
3.51  hold (v)  
 φιλοξενεί
3.52  represent (v)  
 αντιπροσωπεύω
3.53  cultural (adj)  
 πολιτιστικό
3.54  centre (n)  
 κέντρο
3.55  proud (adj)  
 περήφανος
3.56 delight (v)  
 ευχαριστώ, ικανοποιώ
3.57  million (n)  
 εκατομμύριο
3.58  add (v)  
 προσθέτω
3.59  list (n)  
 κατάλογος, λίστα
3.60  place (n)  
 μέρος, τοποθεσία
3.61  replace (v)  
 αντικαθιστώ
3.62  contain (v)  
 περιέχω
3.63  author (n)  
 συγγραφέας
3.64  desert (n)  
 έρημος
3.65  Arctic Ocean (n)  
 Αρκτικός Ωκεανός

Download page 33

3.66  option (n)  
 επιλογή

Vocabulary 1a-za-z  page 34

3.67  lend (v)  
 δανείζω
3.68  collect (v)  
 συλλέγω
3.69  gather (v)  
 συγκεντρώνω
3.70  take (v)  
 παίρνω
3.71  advanced (adj)  
 προχωρημένος
3.72  brilliant (adj)  
 καταπληκτικός
3.73  classical (adj)  
 κλασικός
3.74  excellent (adj)  
 εξαιρετικός
3.75  clear (adj)  
 καθαρός

3.76  digital (adj)  
 ψηφιακός
3.77  electronic (adj)  
 ηλεκτρονικός
3.78  foreign (adj)  
 αλλοδαπός
3.79  available (adj)  
 διαθέσιμος
3.80 total (adj)  
 συνολικός
3.81  various (adj)  
 διάφορα
3.82  lost (adj)  
 χαμένος
3.83  missing (adj) 
 χαμένος
3.84  final (adj)  
 τελικός
3.85  copy (v)  
 αντιγράφω
3.86  create (v)  
 δημιουργώ
3.87  discover (v)  
 ανακαλύπτω
3.88  grow (v)  
 μεγαλώνω, ευδοκιμώ
3.89  record (v)  
 καταγράφω
3.90  share (v)  
 μοιράζομαι
3.91  British (adj)  
 Βρετανικός
3.92  archaeologist (n)  
 αρχαιολόγος
3.93  public (adj)  
 δημόσιος
3.94  gold (n)  
 χρυσός, χρυσάφι
3.95  Sumer (n)  
 Σουμερία, αρχαία χώρα της Μεσοποταμίας
3.96 Assyria (n)  
 Ασσυρία, αρχαία χώρα της Μεσοποταμίας
3.97  clay (adj)  
 πηλός
3.98  tablet (n)  
 ταμπλέτα, πλακίδιο
3.99  ink (n)  
 μελάνι
3.100  the Nile River (n)  
 ο Ποταμός Νείλος
3.101  heavy (adj)  
 βαρύς
3.102  the Romans (n)  
 οι Ρωμαίοι
3.103 print (v)  
 τυπώνω
3.104  by hand (expr)  
 με το χέρι
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Grammar 1 page 35

3.105 indefinite (adj) 
 αόριστος
3.106  local (adj) 
 τοπικός
3.107  already (adv) 
 ήδη
3.108  ever (adv) 
 καμιά φορά
3.109  for (prep) 
 για
3.110  just (adv) 
 μόλις
3.111  yet (adv) 
 ακόμη
3.112  art gallery (n) 
 πινακοθήκη, γκαλερί τέχνης
3.113 prize (n) 
 βραβείο, έπαθλο
3.114  congratulations (n) 
 συγχαρητήρια
3.115  comics (n) 
 κόμικς
3.116  nearly (adv) 
 σχεδόν

Vocabulary 2a-za-z  page 36

3.117  come across (phr v)  
 βρίσκω, συναντώ τυχαία
3.118  come from (phr v) 
 προέρχομαι
3.119  Italian (adj) 
 Ιταλικός
3.120  look up (phr v) 
 ψάχνω, αναζητώ
3.121  give up (phr v) 
 παραιτούμαι, εγκαταλείπω
3.122  look for (phr v)  
 αναζητώ, γυρεύω
3.123  unexpectedly (adj)  
 απροσδόκητα
3.124  amount (n)  
 ποσό
3.125  active (adj)  
 ενεργός, δραστήριος
3.126  comfortable (adj)  
 αναπαυτικός
3.127  complete (adj)  
 πλήρης, ολοκληρωμένος
3.128  correct (adj)  
 σωστός
3.129  usual (adj)  
 συνηθισμένος
3.130  the Cairo Museum (n)  
 το Μουσείο του Καϊρου
3.131  grandfather (n)  
 παππούς

Grammar 2 page 37

3.132 jealous (adj)  
 ζηλιάρης
3.133  project (n)  
 σχολική εργασία
3.134  sound (v)  
 ακούγομαι
3.135 the Acropolis Museum (n)  
 το Μουσείο της Ακρόπολης

Listening page 38

3.136  speaker (n)  
 ομιλητής
3.137  spell (v)  
 συλλαβίζω
3.138  out loud (expr)  
 δυνατά

Speaking page 39

3.139  exhibit (n)  
 έκθεμα
3.140  take part (phr v)  
 συμμετέχω
3.141  swap (v)  
 ανταλλάζω
3.142  role (n)  
 ρόλος
3.143  sort (n)  
 είδος

Download page 39

3.144  rush (v)  
 βιάζομαι

Writing pages 40-41

3.145  postcard (n)  
 καρτ ποστάλ
3.146  the Eiffel Tower (n)  
 ο Πύργος του Άιφελ
3.147  the River Seine (n)  
 ο Ποταμός Σηκουάνας
3.148 sight (n)  
 θέαμα
3.149  Hyde Park (n)  
 Χάϊντ Παρκ, πάρκο στο Λονδίνο
3.150  London (n)  
 Λονδίνο
3.151  the Natural History Museum (n)  
 το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
3.152  Buckingham Palace (n)  
 το Παλάτι του Μπάκινγκχαμ
3.153  dinosaur (n)  
 δεινόσαυρος
3.154  the British Museum (n) 
 το Βρετανικό Μουσείο
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3.155  the London Eye (n)  
 αξιοθέατο του Λονδίνου
3.156  wheel (n)  
 ρόδα, τροχός
3.157  view (n) 
 θέα
3.158  circle (v)  
 κυκλώνω
3.159  additional (adj)  
 επιπλέον
3.160  souvenir (n)  
 σουβενίρ
3.161  linking word (n)  
 συνδετική λέξη
3.162  link (v)  
 συνδέω, ενώνω

Language Bank page 41

3.163  castle (n)  
 κάστρο
3.164  statue (n)  
 άγαλμα

Reload 3 page 42

3.165  library card (n)  
 κάρτα βιβλιοθήκης
3.166  private (adj)  
 ιδιωτικός
3.167  free (adj)  
 δωρεάν
3.168  inactive (adj)  
 ανενεργός
3.169  seat (n)  
 κάθισμα
3.170  incorrect (adj)  
 λανθασμένος
3.171  uncomfortable (adj)  
 άβολος
3.172  grandmother (n)  
 γιαγιά
3.173  the Ashmolean Museum (n)  
 το Ασμόλειο Μουσείο στην Οξφόρδη
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Grammar Reference

Unit 3
3.1 Present perfect simple

Κατάφαση I/You/We/They have worked. He/She/It has worked.

Άρνηση I/You/We/They have not worked. He/She/It has not worked.

Ερώτηση Have I/you/we/they worked? Has he/she/it worked?

Σύντομες απαντήσεις Yes, I/you/we/they have.
No, I/you/we/they haven’t.

Yes, he/she/it has.
No, he/she/it hasn’t.

Ορθογραφία:  
• Σχηματίζουμε την past participle (παθητική μετοχή) των ομαλών ρημάτων με τον ίδιο τρόπο που σχηματίζουμε το simple past 
tense. Βλέπε τους κανόνες ορθογραφίας στη σελίδα 18. 
dance  danced    try  tried    stay  stayed    stop  stopped    snow  snowed    travel  travelled 
• Σχηματίζουμε την past participle (παθητική μετοχή) των ανώμαλων ρημάτων με διάφορους τρόπους.  Βλέπε το Irregular Verbs list 
στις σελίδες 148-149 του Student's Book.

Χρησιμοποιούμε τον present perfect simple για να μιλήσουμε για: 
• κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν αλλά δε γνωρίζουμε ή δεν αναφέρουμε πότε. 
Jason has found a very old gold coin. 
• κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν και επηρεάζει το παρόν. 
The museum has lent part of its art collection, so we can’t see it all today. 
• κάτι που έγινε σε μια χρονική περίοδο η οποία δεν έχει τελειώσει τη στιγμή που μιλάμε. 
The students have visited three museums this term.

Χρονικές εκφράσεις: ever, never, just, already, yet, for, since, how long today/tonight, this week/month/year, κλπ.

3.2 Just, yet, already, never, ever, for & since
Με τον present perfect simple μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: 
• τη λέξη just (= μόλις) για να μιλήσουμε για μια πράξη που μόλις τελείωσε.  
I’ve just collected these beautiful shells. 
• τις λέξεις yet, already, never και ever για να μιλήσουμε για κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν αλλά δε γνωρίζουμε πότε. 
Susan hasn’t returned my art books yet. 
The students have never seen a real fossil. 
• τις λέξεις for και since για να μιλήσουμε για πράξεις ή καταστάσεις που ξεκίνησαν στο παρελθόν και συνεχίζονται στο παρόν.  
The archaeologists have looked for the ancient maps for five years. 
The archaeologists have looked for the ancient maps since 2010.

3.3 Have been & have gone
Χρησιμοποιούμε have been για να πούμε ότι κάποιος πήγε κάπου και έχει επιστρέψει. Χρησιμοποιούμε have gone για να πούμε ότι 
κάποιος έχει πάει κάπου αλλά δεν έχει επιστρέψει ακόμα. 
Ellen has been to the gift shop. (Τώρα είναι πίσω στο σπίτι.) 
Ellen has gone to the gift shop. (Δεν έχει γυρίσει στο σπίτι ακόμα.)

3.4 Present perfect simple & past simple
Χρησιμοποιούμε τον present perfect simple για να μιλήσουμε για κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν αλλά δε γνωρίζουμε ή δεν 
αναφέρουμε πότε. Επίσης, τον χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν και συνεχίζει στο παρόν ή 
επηρεάζει το παρόν. 
Mr Jones has discovered some stolen museum objects.

Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τον past simple για να μιλήσουμε για κάτι που συνέβει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν. 
Επίσης, τον χρησιμοποιούμε για πράγματα που ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν στο παρελθόν. 
Mr Jones discovered some stolen museum objects last week.
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Getting Around4

Unit Opener page 43

4.1  get around (phr v)  
 μετακινούμαι
4.2  driving lesson (n)  
 μάθημα οδήγησης
4.3  teen (n)  
 έφηβος
4.4  driving licence (n)  
 άδεια οδήγησης
4.5  future (n)  
 μελλοντικό
4.6  accident (n)  
 ατύχημα
4.7  Iceland (n)  
  Ισλανδία, νησιωτική χώρα κοντά στο 

Βόρειο Ατλαντικό

Reading pages 44-45

4.8  traffic sign (n)  
 σήμα οδικής κυκλοφορίας
4.9  match (v)  
 ταιριάζω
4.10  lorry (n)  
 φορτηγό
4.11  park (v)  
 παρκάρω, σταθμεύω
4.12  wide (adj)  
 φαρδύς
4.13  pass (v)  
 περνώ
4.14  UK (n)  
 Ηνωμένο Βασίλειο
4.15  behind the wheel (expr)  
 πίσω από το τιμόνι
4.16  look forward to (phr v)  
 ανυπομονώ
4.17  sign (n)  
 σημάδι
4.18  grow up (phr v)  
 μεγαλώνω
4.19  independent (adj)  
 ανεξάρτητος
4.20  practice (n)  
 εξάσκηση
4.21  safe (adj)  
 ασφαλής
4.22  skill (n)  
 δεξιότητα
4.23  driving instructor (n)  
 δάσκαλος οδήγησης

4.24  as soon as possible (expr)  
 το συντομότερο δυνατό
4.25  full (adj)  
 πλήρης
4.26  scared (adj)  
 φοβισμένος
4.27  crash (v)  
 τρακάρω, συγκρούομαι
4.28  brake (v)  
 φρενάρω
4.29  corner (v)  
 στρίβω
4.30  change gear (expr)  
 αλλάζω ταχύτητα
4.31 reverse (v)  
 κινούμαι προς τα πίσω
4.32  programme (n)  
 πρόγραμμα
4.33  real (adj)  
 πραγματικός, αληθινός
4.34  course (n)  
 πίστα
4.35  definitely (adv)  
 οπωσδήποτε
4.36  confidence (n)  
 αυτοπεποίθηση
4.37  nervous (adj)  
 νευρικός
4.38  present (n)  
 δώρο
4.39  start (v) 
 αρχίζω, ξεκινώ (μηχανή)
4.40  pedal (n)  
 πετάλι
4.41  slow down (phr v)  
 επιβραδύνω
4.42  backwards (adv)  
 προς τα πίσω
4.43  fasten my seat belt (expr)  
 δένω τη ζώνη ασφαλείας
4.44  switch off (phr v)  
 σβήνω, κλείνω
4.45 interview (n)  
 συνέντευξη
4.46  useful (adj)  
 χρήσιμος
4.47  save up (phr v)  
 αποταμιεύω
4.48  luck (n)  
 τύχη
4.49  the rest (n)  
 υπόλοιπος
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Download page 45

4.50  gap (n)  
 κενό
4.51  comment (n)  
 σχόλιο

Vocabulary 1a-za-z  page 46

4.52  means of transport (n)  
 μέσα συγκοινωνίας
4.53  sail (v)  
 αρμενίζω, εκπλέω
4.54  motorbike (n)  
 μοτοσυκλέτα, μηχανάκι
4.55  compound noun (n)  
 σύνθετο ουσιαστικό
4.56  bus stop (n)  
 στάση λεωφορείου
4.57  day trip (n)  
 ημερήσια εκδρομή
4.58  petrol station (n)  
 βενζινάδικο
4.59  single ticket (n)  
 μονό εισιτήριο
4.60  traffic light (n)  
 σηματοδότης, φανάρι
4.61  travel agent (n)  
 ταξιδιωτικός πράκτορας
4.62  luggage (n)  
 αποσκευές
4.63  suitcase (n)  
 βαλίτσα
4.64 pack (v)  
 πακετάρω
4.65  passport (n)  
 διαβατήριο
4.66  visa (n)  
 βίζα, θεώρηση διαβατηρίου
4.67  form (n)  
 μέσο
4.68  identification (n)  
 ταυτοποίηση

Grammar 1 page 47

4.69  prediction (n)  
 πρόβλεψη, προφητεία
4.70  proof (n)  
 απόδειξη, πειστήριο
4.71  decision (n)  
 απόφαση
4.72  running late (expr)  
 αργοπορώ
4.73  warning (n)  
 προειδοποίηση
4.74  threat (n)  
 απειλή
4.75  intention (n)  
 πρόθεση

4.76 pilot (n)  
 πιλότος
4.77  book (v)  
 κάνω κράτηση
4.78 worry (v)  
 ανησυχώ
4.79  ferry (n)  
 πλοίο που μεταφέρει επιβάτες και οχήματα
4.80  terrible (adj)  
 άσχημος

Vocabulary 2a-za-z  page 48

4.81  get into (phr v) 
 μπαίνω, επιβιβάζομαι
4.82  get out of (phr v)  
 βγαίνω, αποβιβάζομαι
4.83  get on(to) (phr v)  
 ανεβαίνω, επιβιβάζομαι
4.84  get off (phr v)  
 κατεβαίνω, αποβιβάζομαι
4.85  look around (phr v)  
 ψάχνω
4.86  university (n)  
 πανεπιστήμιο
4.87  get away (phr v)  
 πάω εκδρομή
4.88  run away (phr v)  
 το σκάω, δραπετεύω
4.89  airport (n)  
 αεροδρόμιο
4.90  check in (phr v)  
 έλεγχος κράτησης ή εισιτηρίου
4.91  check out (phr v)
 αναχωρώ (από ξενοδοχείο) 
4.92  arrange (v)  
 κανονίζω, οργανώνω
4.93  go back (phr v)  
 ξαναγυρίζω
4.94  go out (phr v)  
 βγαίνω έξω
4.95  the Aegean (Sea) (n) 
 το Αιγαίο (Πέλαγος)
4.96  along (prep)  
 κατά μήκος
4.97  over (prep)  
 πάνω από
4.98  bridge (n)  
 γέφυρα

Grammar 2 page 49

4.99  countryside (n)  
 εξοχή, ύπαιθρος
4.100  relaxing (adj)  
 χαλαρωτικός
4.101  avoid (v)  
 αποφεύγω
4.102  deny (v)  
 αρνούμαι
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4.103  purpose (n) 
 σκοπός
4.104  advise (v) 
 συμβουλεύω
4.105  pleased (adj) 
 ευχαριστημένος
4.106  sorry (adj) 
 λυπημένος
4.107  regret (v) 
 μετανιώνω
4.108  height (n) 
 ύψος
4.109  bracket (n) 
 παρένθεση
4.110  exciting (adj) 
 συναρπαστικός
4.111  run into (phr v) 
 αντιμετωπίζω, συναντώ (δυσκολία)
4.112  waste (v) 
 σπαταλάω
4.113  hotel receptionist (n) 
  ρεσεψιονίστ, υπάλληλος υποδοχής 

ξενοδοχείου
4.114  rent (v) 
 νοικιάζω

Listening page 50

4.115  coach (n) 
 λεωφορείο, πούλμαν
4.116  Melbourne (n) 
 Μελβούρνη, πόλη της Αυστραλίας
4.117  Sydney (n) 
 Σίδνεϋ, πρωτεύουσα της Αυστραλίας
4.118  pick up (phr v) 
 παίρνω κάποιον με το αυτοκίνητο
4.119  return ticket (n) 
 εισιτήριο μετ’ επιστροφής
4.120  Oxford (n) 
 Οξφόρδη, πόλη της Αγγλίας
4.121  allow (v) 
 επιτρέπω
4.122  electric (adj) 
 ηλεκτρικός
4.123  confusing (adj) 
 πολύπλοκος
4.124  take turns (expr) 
 ο ένας μετά τον άλλο, με τη σειρά
4.125 distance (n) 
 απόσταση
4.126  cost (n) 
 κόστος
4.127  weight (n) 
 βάρος
4.128  Taronga Zoo (n) 
  Ταρόνγκα, ζωολογικός κήπος στην 

Αυστραλία
4.129  depart (v)  
 αποχωρώ

Download page 50

4.130  abbreviation (n)  
 συντόμευση
4.131  blank (n)  
 κενό

Speaking page 51

4.132  intonation (n) 
 τονισμός (φωνής)
4.133  rise (v) 
 ανεβάζω
4.134  arrow (n) 
 βέλος
4.135  company (n) 
 εταιρία
4.136  instructions (n) 
 οδηγίες
4.137  sale (n) 
 πώληση
4.138  cycling (n) 
 ποδηλασία

Download page 51

4.139  require (v) 
 απαιτώ, χρειάζομαι

Writing pages 52-53

4.140  note (n) 
 σημείωμα
4.141  directions (n) 
 οδηγίες κατεύθυνσης
4.142  the imperative (n) 
 η προστακτική
4.143  post office (n) 
 ταχυδρομείο
4.144  skateboard (n) 
 σκέιτμπορντ 
4.145  walk along (phr v) 
 περπατώ κατά μήκος
4.146  walk down (phr v) 
 περπατώ, προχωράω
4.147  walk past (phr v) 
 περνώ από μπροστά περπατώντας

Reload 4 page 54

4.148  parking space (n) 
 θέση στάθμευσης
4.149  coast (n) 
 ακτή, παραλία
4.150  petrol (n) 
 βενζίνη
4.151  flight (n) 
 πτήση
4.152   Sri Lanka (n) 
  Σρι Λάνκα, νησιωτική χώρα κοντά στην 

Ινδία
UNIT 4   27

Download_A2_Glossary&Grammar_pg1-56.indd   27 8/16/16   3:03 PM



4.153  Venice (n)  
 Βενετία, πόλη στην Ιταλία
4.154  at least (adv)  
 τουλάχιστον
4.155  rescue centre (n)  
 κέντρο διάσωσης
4.156  hopeless (adj)  
 απελπισμένος

Progress Review 2 pages 55-56

PR2.1  Bristol (n)  
 Μπρίστολ, πόλη της Αγγλίας

PR2.2  broken (adj)  
 χαλασμένος
PR2.3  Christopher Columbus (n)   
  Χριστόφορος Κολόμβος, ιστορικός 

εξερευνητής και θαλασσοπόρος
PR2.4  Barcelona (n)  
 Βαρκελώνη, πόλη της Ισπανίας
PR2.5  librarian (n)  
 βιβλιοθηκάριος
PR2.6  wonderful (adj)  
 υπέροχος, θαυμάσιος
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Grammar Reference

Unit 4
4.1 Future simple

Κατάφαση I/You/He/She/It/We/They will work.

Άρνηση I/You/He/She/It/We/They will not work.

Ερώτηση Will I/you/he/she/it/we/they work?

Σύντομες απαντήσεις Yes, I/you/he/she/it/we/they will.
No, I/you/he/she/it/we/they won’t.

Χρησιμοποιούμε τον future simple: 
• για προβλέψεις για το μέλλον, κυρίως μετά από ρήματα όπως:  think, know, believe, be sure, κλπ. και με επιρρήματα όπως:  
probably, perhaps, maybe, κλπ. 
I think Brian will pass his driving test. 
Natalie will probably buy a new car. 
• για αποφάσεις που παίρνουμε την ώρα που μιλάμε. 
It’s too far to drive. I’ll take the train. 
• για να προσφέρουμε κάτι. 
I’ll take you to the airport. 
• για να ζητήσουμε κάτι. 
Will you please call the travel agent? 
• για υποσχέσεις. 
I’ll be careful, Mum. 
• για προειδοποιήσεις. 
Look out! You’ll crash into the back of the bus!
 • για απειλές. 
Make sure you wear your seat belt or you’ll get into trouble with the police.
Χρονικές εκφράσεις: today, this afternoon/evening/week/month/year, tomorrow, tomorrow morning/afternoon/evening/night, 
next week/month/year, on Friday, at the weekend. at two o’clock, in October, in the future, soon, one day, κλπ.

4.2 Be going to

Κατάφαση I am going to work. He/She/It is going to work. We/You/They are going to work.

Άρνηση I am not going to work. He/She/It is not going to work. We/You/They are not going to 
work.

Ερώτηση Am I going to work? Is he/she/it going to work? Are we/you/they going to work?

Σύντομες 
απαντήσεις

Yes, I am.
No, I’m not.

Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn’t.

Yes, we/you/they are.
No, we/you/they aren’t.

Χρησιμοποιούμε be going to: 
• για μελλοντικά σχέδια και σκοπούς. 
We’re going to fly to Australia next month. 
• για πράγματα που περιμένουμε ότι θα συμβούν στο κοντινό μέλλον, επειδή έχουμε κάποια σχετική ένδειξη στο παρόν. 
There’s so much traffic! I’m going to be late for work.

Χρονικές εκφράσεις: today, this afternoon/evening/week/month/year, tomorrow, tomorrow morning/afternoon/evening/night, 
next week/month/year, on Saturday, at the weekend, at five o’clock, in November, in the future, soon, one day, κλπ.

4.3 Gerunds
Για να σχηματίσουμε το gerund (γερούνδιο), προσθέτουμε στο ρήμα την κατάληξη –ing  (running, sleeping, κλπ.). 
Χρησιμοποιούμε τα gerunds: 
• σαν υποκείμενο μιας πρότασης. 
Driving through the countryside is so relaxing. 
• σαν αντικείμενο μιας πρότασης. 
Nick loves riding his motorbike. 
• μετά από prepositions (προθέσεις). 
Are you interested in travelling around Europe. 
• μετά από το ρήμα go όταν μιλάμε για δραστηριότητες. 
My dad wants to go sailing in the Aegean Sea.
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Χρησιμοποιούμε τα gerunds μετά από κάποια ρήματα ή φράσεις.

admit 
avoid 
begin 
be used to 
can’t help 
can’t stand 
consider 
deny 
dislike 
(don’t) mind 
enjoy 
fancy 

feel like 
finish 
get used to 
hate 
have difficulty 
imagine 
it’s no good/use 
it’s not worth 
keep 
like 
look forward to 
love 

miss 
practise 
prefer 
regret 
risk 
spend time 
start 
stop 
suggest 
there’s no point in 
try

A lot of people avoid driving in the city. 
I look forward to getting away for a few days.

4.4 Full infinitive
Για να σχηματίσουμε το full infinitive, Χρησιμοποιούμε to πριν από το ρήμα (to run, to sleep, κλπ.). 

Χρησιμοποιούμε full infinitive: 
• για να εξηγήσουμε το σκοπό μιας πράξης. 
We stopped at the petrol station to get a map. 
• μετά από επίθετα όπως: afraid, amazed, glad, pleased, ready, scared, sorry, surprised, κλπ. 
I’m surprised to hear you don’t want to learn to drive. 
• μετά από τις λέξεις too και enough. 
Daniel is too tired to go on a day trip. 
We are old enough to have driving lessons.

Επίσης, χρησιμοποιούμε full infinitive μετά από κάποια ρήματα.

advise 
afford 
agree 
allow 
appear 
arrange 
ask 
begin 
choose 
continue 
decide 

deserve 
expect 
fail 
force 
forget 
hate 
hope 
intend 
invite 
learn 
like 

love 
manage 
mean 
need 
offer 
persuade 
plan 
prefer 
prepare 
pretend 
promise 

remember 
remind 
refuse 
regret 
seem 
start 
stop 
try 
want 
would like 
would love

They plan to look around in the morning. 
I decided not to park there.
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5 Eating & Drinking

Unit Opener page 57

5.1  croissant (n)  
 κρουασάν
5.2  fish and chips (n)  
 ψάρι τηγανιτό και πατάτες τηγανιτές
5.3  burger (n)  
 χάμπουργκερ
5.4  sushi (n)  
 σούσι, Γιαπωνέζικο φαγητό
5.5  taco (n)  
 τάκο, Μεξικάνικο φαγητό
5.6  American (adj)  
 Αμερικάνικος

Reading pages 58-59

5.7  survey (n)  
 δημοσκόπηση, έρευνα
5.8  least (adv)  
 λιγότερο
5.9 produce (v)  
 παράγω
5.10  factory (n)  
 εργοστάσιο
5.11  perfect (adj)  
 τέλειος
5.12  rainy (adj)  
 βροχερός
5.13  delicious (adj)  
 νόστιμος
5.14  guide (n)  
 ξεναγός, οδηγός
5.15  machine (n)  
 μηχανή
5.16  fridge (n)  
 ψυγείο
5.17  remind (v)  
 θυμίζω
5.18  point out (phr v)  
 επισημαίνω
5.19  Ivory Coast (n)  
 Ακτή Ελεφαντοστού
5.20  roast (v)  
 ψήνω στο φούρνο ή στη φωτιά
5.21  oven (n)  
 φούρνος
5.22  dry (v)  
 στεγνώνω
5.23  powder (n)  
 σκόνη
5.24  remove (v)  
 βγάζω, απομακρύνω

5.25  grind (v)  
 αλέθω, τρίβω
5.26  smash (v)  
 σπάζω, θρυμματίζω
5.27  mix (v)  
 ανακατεύω, αναμιγνύω
5.28  vanilla (n)  
 βανίλια
5.29  huge (adj)  
 τεράστιος
5.30  run out (phr v)  
 τελείωνω
5.31  enough (adv)  
 αρκετός
5.32  producer (n)  
 παραγωγός
5.33  west (n)  
 δύση
5.34  cereal (n)  
 δημητριακά
5.35  potato chip (n)  
 πατατάκι
5.36  bottle (n)  
 μπουκάλι
5.37  snack (n)  
 σνακ, κολατσιό

Vocabulary 1a-za-z  page 60

5.38  broccoli (n)  
 μπρόκολο
5.39  cream (n)  
 κρέμα γάλακτος
5.40  eggplant (n)  
 μελιτζάνα
5.41  fig (n)  
 σύκο
5.42  garlic (n)  
 σκόρδο
5.43  grape (n)  
 σταφύλι
5.44  melon (n)  
 πεπόνι
5.45  onion (n)  
 κρεμμύδι
5.46  pear (n)  
 αχλάδι
5.47  yoghurt (n)  
 γιαούρτι
5.48  dairy (n) 
 γαλακτοκομικά (προϊόντα)
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5.49  bowl (n) 
 μπολ
5.50  can (n) 
 κονσέρβα
5.51  chef (n) 
 μάγειρας, σεφ
5.52  dish (n) 
 πιάτο
5.53  menu (n) 
 μενού
5.54  pasta (n) 
 ζυμαρικά
5.55  portion (n) 
 μερίδα
5.56  sauce (n) 
 σάλτσα
5.57  slice (n) 
 φέτα
5.58  waiter (n) 
 σερβιτόρος
5.59  reply (v) 
 απαντώ

Grammar 1 page 61

5.60  energy (n) 
 ενέργεια
5.61  unique (adj) 
 μοναδικός
5.62  boil (v) 
 βράζω
5.63  ocean (n) 
 ωκεανός
5.64  monument (n) 
 μνημείο
5.65  the Atlantic Ocean (n) 
 ο Ατλαντικός Ωκεανός
5.66  the Parthenon (n) 
 Ο Παρθενώνας
5.67  the Amazon River (n) 
 ο Αμαζόνιος Ποταμός
5.68  the Titanic (n) 
 ο Τιτανικός
5.69  surname (n) 
 επώνυμο
5.70  nationality (n) 
 εθνικότητα
5.71  junk food (n) 
 φαγητό που είναι κακό για την υγεία
5.72  prison (n) 
 φυλακή
5.73  milkshake (n) 
 μιλκσέικ
5.74  interestingly (adv) 
 περιέργως
5.75  fruit farm (n) 
 αγρόκτημα φρούτων
5.76  kilo (n) 
 κιλό

Vocabulary 2a-za-z  page 62

5.77  cook (n)  
 μάγειρας
5.78  fry (v)  
 τηγανίζω
5.79  fryer (n)  
 φριτέζα
5.80  grill (v)  
 ψήνω στη σχάρα
5.81  grill (n)  
 σχάρα
5.82  hunger (n)  
 πείνα
5.83  thirst (n) 
 δίψα
5.84  salt (v)  
 αλατίζω
5.85  salty (adj)  
 αλμυρός
5.86  wait (v) 
 σερβίρω (τραπέζια)
5.87  cooked (adj)  
 μαγειρεμένος
5.88  uncooked (adj)  
 αμαγείρευτος
5.89  cooker (n) 
 ηλεκτρική κουζίνα
5.90  a piece of cake (expr)  
 πολύ εύκολο, παιχνιδάκι
5.91  my cup of tea (expr)  
 του γούστου μου
5.92  you’re toast (expr)  
 την έβαψες
5.93  the apple of somebody’s eye (expr)  
 το καμάρι κάποιου
5.94  have egg on your face (expr)  
  νιώθεις γελοίος, ανόητος για κάτι που 

έκανες
5.95  go bananas (expr)  
 ενθουσιάζομαι, τρελαίνομαι
5.96  couch potato (expr)  
 νωχελικός
5.97  as cheap as chips (expr)  
 πολύ φθηνός
5.98  market (n)  
 αγορά
5.99  out of date (expr)  
 μπαγιάτικος, ληγμένος
5.100  for a change (expr)  
 για αλλαγή

Grammar 2 page 63

5.101  tasty (adj)  
 νόστιμος
5.102  carton (n)  
 χάρτινο κουτί
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5.103  jar (n)  
 βάζο
5.104  bar (n) 
 μπάρα, πλάκα (σοκολάτας)
5.105  loaf (n) 
 φρατζόλα
5.106  fizzy water (n) 
 ανθρακούχο νερό

Listening page 64

5.107  lasagne (n)  
 λαζάνια
5.108  meatball (n)  
 κεφτές
5.109  packed lunch (n)  
 μεσημεριανό γεύμα σε πακέτο
5.110  distractor (n)  
 αυτός που αποσπά την προσοχή 
5.111  mention (v)  
 αναφέρω
5.112  normally (adv)  
 φυσιολογικά

Download page 64

5.113  ignore (v)  
 αγνοώ
5.114  one by one (expr)  
 ένα-ένα

Speaking page 65

5.115  long hours (expr)  
 πολλές ώρες
5.116  rent (n)  
 ενοίκιο
5.117  stressful (adj)  
 αγχωτικός
5.118  sea-side (adj)  
 παραθαλάσσιος
5.119  opening hours (n)  
 ώρες λειτουργίας

Download page 65

5.120  justify (v)  
 δικαιολογώ

Writing pages 66-67

5.121  argument (n)  
 επιχείρημα
5.122  positive (adj)  
 θετικός
5.123  fresh (adj)  
 φρέσκος
5.124  ingredient (n)  
 συστατικό
5.125  feature (n)  
  αφιέρωμα, άρθρο σε περιοδικό ή 

εφημερίδα
5.126  career (n)  
 καριέρα
5.127  celebrity (n)  
 διασημότητα
5.128  a dream come true (expr)  
 ένα όνειρο που έγινε αληθινό
5.129  customer (n)  
 πελάτης
5.130  meal (n)  
 γεύμα
5.131  rewrite (v)  
 ξαναγράφω
5.132  unhealthy (adj)  
 ανθυγιεινός

Language Bank page 67

5.133  spend (v)  
 ξοδεύω
5.134  light (adj)  
 ελαφρύς
5.135  exotic (adj)  
 εξωτικός

Reload 5 page 68

5.136  cool (adj)  
 δροσερός
5.137  quality (n)  
 ποιότητα
5.138  toast (n)  
 φρυγανισμένο ψωμί
5.139  strawberry (n)  
 φράουλα
5.140  cookery lesson (n)  
 μάθημα μαγειρικής
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Grammar Reference

Unit 5
5.1 The indefinite article
Χρησιμοποιούμε το indefinite article (a/an) με countable nouns ενικού αριθμού. Χρησιμοποιούμε a πριν από λέξεις που αρχίζουν 
με σύμφωνο ή ήχο συμφώνου και an πριν από λέξεις που αρχίζουν με φωνήεν ή ήχο φωνήεντος. 
a pear    an eggplant    BUT    a university    an hour

Χρησιμοποιούμε a/an: 
• για να μιλήσουμε για πρόσωπα και πράγματα γενικά. 
A chef makes tasty dishes. 
• για να μιλήσουμε για το επάγγελμα κάποιου. 
Peter’s dad is a cook. 
• με το ρήμα to be και επίθετα, για να περιγράψουμε κάποιον ή κάτι.
Thomas is a friendly waiter. 
It’s a big market. 

5.2 The definite article
Χρησιμοποιούμε το definite article (the) με countable nouns ενικού και πληθυντικού αριθμού και με uncountable nouns. 
the pear    the figs    the milk

Χρησιμοποιούμε the: 
• για να μιλήσουμε για κάποιον ή κάτι για δεύτερη φορά. (Όταν αναφέρουμε κάτι για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε a/an.) 
Mum made a cake. The cake was delicious. 
• όταν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο ή μοναδικό. 
The restaurant next to the theatre is very expensive. 
I had lunch at a restaurant by the sea. 
• με ονόματα ωκεανών (the Indian Ocean), ποταμών (the Thames), θαλασσών (the Aegean), ερήμων (the Sahara), οροσειρών (the 
Andes), και ορισμένων χωρών: the United Kingdom (the UK), the United States (the US), the Netherlands, the Philippines. 
• με ονόματα ξενοδοχείων (the Hyatt), κινηματογράφων (the Regal), θεάτρων (the Opera House), μουσείων (the Louvre Museum), 
εφημερίδων (the Age), κτιρίων ή μνημείων (the Colosseum) και πλοίων (the Endeavor). 
• με επίθετα εθνικοτήτων στον πληθυντικό (the Spanish) και με το επώνυμο των μελών μιας οικογένειας στον πληθυντικό (the 
Bensons). 
• με επίθετα που έχουν σημασία πληθυντικού, όταν μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων. 
The rich go to expensive restaurants. 
• με λέξεις όπως: cinema, theatre, bank, airport, station, κλπ. όταν μιλάμε γενικά. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε για μια 
συγκεκριμένη τράπεζα ή ένα συγκεκριμένο θέατρο, κλπ. 
I need to stop at the bank before we go to the supermarket. 
• με μουσικά όργανα. 
Jeremy has played the guitar since he was eight years old. 
• με ορισμένες χρονικές εκφράσεις: in the morning, in the afternoon, in the evening, at the weekend. 
I have orange juice and toast in the morning.

5.3 No article
Δε χρησιμοποιούμε articles: 
• με ονόματα ανθρώπων (Emily), ηπείρων (Europe), ορισμένων χωρών (Mexico), πόλεων ή χωριών (Melbourne), γλωσσών (French), 
εθνικοτήτων (Italian) ή βουνών (Mount Everest). 
Julia spent some time in France and now her French is really good. 
Juan is Italian and he lives in Rome. 
• με ονόματα δρόμων (Collins Street), πλατειών (Federation Square), πάρκων (Central Park), αθλημάτων (tennis), παιχνιδιών 
(Monopoly), σχολικών μαθημάτων (maths) ή γευμάτων (breakfast). 
I bought Cluedo from the toy shop in Market Road. 
Kevin often plays football in Merton Park after lunch. 
• με countable nouns πληθυντικού αριθμού ή με uncountable nouns, όταν μιλάμε για κάτι γενικά. 
Bananas give us energy. 
We should drink a lot of water during the day. 
• με επίθετα που δεν ακολουθούνται από ουσιαστικό. 
The biscuit was delicious. BUT It was a delicious biscuit. 
• με τις λέξεις: bed, home, hospital, prison, school, university και work, όταν μιλάμε για τη γενική τους χρήση. 
Jason is still in hospital.
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5.4 Countable & uncountable nouns
Countable nouns είναι τα ουσιαστικά που μπορούμε να μετρήσουμε. Είναι ενικού ή πληθυντικού αριθμού. 
a carrot  two carrots an onion  four onions

Uncountable nouns είναι τα ουσιαστικά που δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Δεν έχουν πληθυντικό αριθμό και γι’αυτό 
συντάσσονται με ρήμα ενικού αριθμού. 
The tea is too hot. The soup is salty.

Ορισμένα ουσιαστικά μπορούν να είναι countable ή uncountable, αλλά αλλάζει η σημασία τους: 

Countable nouns Uncountable nouns

a glass (= το δοχείο, το ποτήρι) glass (= το υλικό, γυαλί)

a hair (= μια τρίχα) hair (= όλα τα μαλλιά στο κεφάλι)

a paper (= μία εφημερίδα) paper (= το υλικό, χαρτί)

a room (= ένα δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, υπνοδωμάτιο κλπ.) room (= χώρος)

one time (= μία φορά) time (= χρόνος, λεπτά, ώρες, μέρες κλπ.)

a chocolate (= μία σοκολάτα, το γλύκισμα) chocolate (= η τροφή, η γεύση γενικά)

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες λέξεις ή φράσεις για να μετρήσουμε κάποια uncountable nouns:

a bar of chocolate 
a bit of bread 
a bottle of cola 
a bowl of popcorn 
a can of lemonade 
a carton of juice 

a cup of tea 
a glass of milk 
a jar of honey 
a jug of water 
a kilo of apples 
a litre of milk 

a loaf of bread 
a packet of sugar 
a piece of advice 
a slice of bread 
a tin of tuna 
a tube of toothpaste

5.5 Quantifiers
Χρησιμοποιούμε some, any, no, a lot of, και lots of με countable nouns πληθυντικού αριθμού και με uncountable nouns. 
There are lots of strawberries in the bowl 
There is some tea in the cup.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε many και α few με countable nouns πληθυντικού αριθμού. 
I’ve boiled a few carrots.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε much και a little με uncountable nouns. 
There is a little sugar left.

Χρησιμοποιούμε κάθε quantifier με τον παρακάτω τρόπο:

• Χρησιμοποιούμε some σε καταφατικές προτάσεις ή σε ερωτήσεις όταν προσφέρουμε ή ζητάμε κάτι. 
Would you like some lemonade? 
Could I have some water, please?

• Χρησιμοποιούμε any σε αρνητικές προτάσεις και σε ερωτήσεις. 
There isn’t any cheese left. 
Did you eat any fruit today?

• Χρησιμοποιούμε no σε καταφατικές προτάσεις, αλλά έχει αρνητική σημασία. 
There are no eggs in the fridge. 
There’s no milk in this tea.

• Συνήθως χρησιμοποιούμε many/much σε αρνητικές προτάσεις και σε ερωτήσεις. 
There aren’t many biscuits in the box. 
Is there much oil on the salad?

• Συνήθως χρησιμοποιούμε a lot of/lots of σε καταφατικές προτάσεις. 
We buy a lot of vegetables from the market.

• Συνήθως χρησιμοποιούμε a few/a little σε καταφατικές προτάσεις για να πούμε ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα ή αριθμός από 
κάτι. 
There are a few apples on the plate. 
There’s a little juice in the glass.
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6 Feeling Fine

Unit Opener page 69

6.1  blonde (adj)  
 ξανθός
6.2  nail (n)  
 νύχι
6.3  muscle (n)  
 μυς
6.4  sneeze (n) 
 φτέρνισμα
6.5  superfood (n)  
  τροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά 

που κάνει καλό στην υγεία μας
6.6  health (n)  
 υγεία

Reading pages 70-71

6.7  dizzy (adj)  
 ζαλισμένος
6.8  cough (v) 
 βήχω
6.9  X-ray (n)  
 ακτινογραφία
6.10  infection (n)  
 μόλυνση
6.11  chest (n)  
 στήθος
6.12  middle (n)  
 μέση
6.13  thin (adj)  
 λεπτός
6.14  impossible (adj)  
 αδύνατος
6.15  miss (v)  
 χάνω
6.16  classmate (n)  
 συμμαθητής
6.17  sport (n)  
 άθληση, σπορ
6.18  lie (v)  
 ξαπλώνω
6.19  sofa (n)  
 καναπές
6.20  appetite (n)  
 όρεξη
6.21  overweight (adj)  
 υπέρβαρος
6.22  exercise (n)  
 σωματική άσκηση
6.23  double (v)  
 διπλασιάζω
6.24  serious (adj)  
 σοβαρός

6.25  wonder (v)  
 αναρωτιέμαι
6.26  treat (v)  
 αντιμετωπίζω ιατρικά
6.27  tube (n)  
 σωλήνας
6.28  pill (n)  
 χάπι
6.29  hypothalamus (n)  
  υποθάλαμος, μέρος του εγκεφάλου που 

ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος 
και άλλες λειτουργίες

6.30  body temperature (n)  
 θερμοκρασία του σώματος
6.31  function (n)  
 λειτουργία
6.32  bacteria (n)  
 βακτήρια
6.33  affect (v)  
 επηρεάζω
6.34  contact (v)  
 επικοινωνώ
6.35  specialist (n)  
 ειδικός γιατρός
6.36  deal (v)  
 αντιμετωπίζω, ασχολούμαι
6.37  patient (n)  
 ασθενής
6.38  silly (adj)  
 χαζούλης, γελοίος
6.39  brain teaser (n)  
 σπαζοκεφαλιά
6.40  butcher (n) 
 χασάπης, κρεοπώλης
6.41  jog (v)  
 τρέχω με αργό ρυθμό

Vocabulary 1a-za-z  page 72

6.42  finger (n)  
 δάχτυλο χεριού
6.43  toe (n)  
 δάχτυλο ποδιού
6.44  appointment (n)  
 ραντεβού
6.45  measure (v)  
 μετράω
6.46  blood (n)  
 αίμα
6.47  chemist’s (n)  
 φαρμακείο
6.48  dentist (n)  
 οδοντίατρος
6.49  heart (n)  
 καρδιά36
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6.50  medicine (n)  
 φάρμακο
6.51  nurse (n)  
 νοσοκόμος

Grammar 1 page 73

6.52  vet (n)  
 κτηνίατρος
6.53  ambulance (n)  
 ασθενοφόρο

Vocabulary 2a-za-z  page 74

6.54  give up (phr v)  
 σταματώ να κάνω κάτι
6.55  look after (phr v)  
 περιποιούμαι, προσέχω κάποιον ή κάτι
6.56  put on (phr v) 
 βάζω (βάρος)
6.57  sit around (phr v) 
 κάθομαι, δεν κάνω κάτι
6.58  sleep in (phr v) 
 κοιμάμαι πιό αργά απ’ ότι συνήθως
6.59  stay up (phr v) 
 πάω για ύπνο πιό αργά απ’ ότι συνήθως
6.60  warm up (phr v) 
  προθερμένομαι, κάνω ζέσταμα πριν από 

γυμναστική
6.61  give a hand (expr) 
 βοηθώ, δίνω ένα χέρι
6.62  break a leg (expr) 
 καλή επιτυχία!
6.63   have a head for numbers (expr) 

είμαι καλός με νούμερα
6.64  break your back (expr) 
 δουλεύω σκληρά
6.65  not lift a finger (expr) 
  δεν σηκώνω δαχτυλάκι, δεν βοηθάω 

καθόλου
6.66  raise your eyebrows (expr)  
 ξαφνιάζομαι, εκπλήσσομαι
6.67  vitamin (n) 
 βιταμίνη
6.68  allergic (adj) 
 αλλεργικός
6.69  toothache (n) 
 πονόδοντος
6.70  runner (n) 
 δρομέας
6.71  marathon (n) 
 μαραθώνιος
6.72  breath (n) 
 ανάσα
6.73  stress (n) 
 άγχος

Grammar 2 page 75

6.74  comparison (n)  
 σύγκριση
6.75  comparative (n)  
 συγκριτικός βαθμός

6.76  superlative (n)  
 υπερθετικός βαθμός
6.77  adult (n)  
 ενήλικας
6.78  jogging (n)  
 τζόγκινγκ, αργό τρέξιμο
6.79  kilometre (n)  
 χιλιόμετρο

Listening page 76

6.80  upstairs (adv)  
 επάνω, στον επάνω όροφο
6.81  sneeze (v)  
 φτερνίζομαι

Speaking page 77

6.82  polite (adj)  
 ευγενικός
6.83  membership (n)  
 συνδρομή μέλους
6.84  gym (n)  
 γυμναστήριο
 

Writing pages 78-79

6.85  sports centre (n)  
 αθλητικό κέντρο
6.86  crisps (n)  
 πατατάκια
6.87  recently (adv)  
 πρόσφατα
6.88  properly (adv)  
 σωστά, με σωστό τρόπο

Reload 6 page 80

6.89  accountant (n)  
 λογιστής
6.90  yoga (n)  
 γιόγκα, τύπος σωματικής άσκησης
6.91  unwell (adj) 
 αδιάθετος
6.92  expect (v)  
 αναμένω, περιμένω

Progress Review 3 pages 81-82

PR3.1 oil (n)  
 λάδι τηγανίσματος
PR3.2  pan (n) 
 τηγάνι
PR3.3  Chinese (adj) 
 Κινέζικος
PR3.4  stupid (adj) 
 ανόητος
PR3.5 the Pacific Ocean (n) 
 ο Ειρηνικός Ωκεανός 
PR3.6  snail (n) 
 σαλιγκάρι
PR3.7 diet (n) 
 δίαιτα αδυνατίσματος
PR3.8  lemon (n) 
 λεμόνι
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Unit 6
6.1 Past perfect simple

Κατάφαση I/You/He/She/It/We/They had worked.

Άρνηση I/You/He/She/It/We/They had not worked.

Ερώτηση Had I/you/he/she/it/we/they worked?

Σύντομες απαντήσεις Yes, I/you/he/she/it/we/they had.
No, I/you/he/she/it/we/they hadn’t.

Ορθογραφία: 
walk  walked    hope  hoped    travel  travelled    hurry  hurried    stay  stayed 
Βλέπε τους κανόνες ορθογραφίας για τον past participle των ομαλών ρημάτων στη σελίδα 18. Σχηματίζουμε τον past participle 
των ανώμαλων ρημάτων με διάφορους τρόπους. Βλέπε το Irregular verbs list στις σελίδες 148-149 του Student's Book.

Χρησιμοποιούμε τον past perfect simple για να μιλήσουμε για:
• μια πράξη που έγινε πριν από μια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν. 
I had been to the chemist’s by four o’clock. 
• μια πράξη που έγινε πριν από κάποια άλλη στο παρελθόν. Χρησιμοποιούμε τον past perfect simple για την πράξη που συνέβει 
πρώτα και τον past simple για την πράξη που συνέβει μετά. 
After Janet had seen the doctor, she went to bed.

Χρονικές εκφράσεις: before, after, when, by, by the time, already, just, as soon as, until, ever, never, the day/week/month/year 
before, the previous day/week/month/year, κλπ.

6.2 Comparison of Adjectives and Adverbs
Ο comparative (συγκριτικός τύπος) συγκρίνει δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, ή δύο ομάδες ανθρώπων, ζώων ή πραγμάτων. 
Συχνά μετά τον comparative χρησιμοποιούμε τη λέξη than.

Σχηματίζουμε τον comparative σύντομων adjectives και adverbs προσθέτοντας την κατάληξη –er στη λέξη. 
Jenny’s hands are smaller than mine. 
Bill works harder than Peter.

Σχηματίζουμε τον comparative των adjectives και adverbs που έχουν περισσότερες συλλαβές, προσθέτοντας more πριν από τη 
λέξη. 
Water skiing is more difficult than swimming. 
Lynette does her work more carefully than Judy.

Χρησιμοποιούμε τον superlative (υπερθετικός τύπος) για να συγκρίνουμε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, πράγματα ή ζώα με μια 
άλλη ομάδα ανθρώπων, πραγμάτων ή ζώων. Πριν από τον superlative χρησιμοποιούμε the.

Σχηματίζουμε τον superlative των σύντομων adjectives, και των adverbs που έχουν τον ίδιο τύπο με άλλα adjectives, 
προσθέτοντας –est στο τέλος της λέξης. 
Mark’s legs are the longest of all. 
Sharon runs the fastest of all the girls.

Σχηματίζουμε τον superlative των adjectives που έχουν περισσότερες συλλαβές, και των adverbs που έχουν κατάληξη –ly, 
χρησιμοποιώντας the most πριν από τη λέξη. 
Exercising is the most important thing of all. 
Betty eats the most healthily of all my friends.

Σημείωση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε –er/–est ή more/the most με ορισμένα δισύλλαβα adjectives: clever, common, 
friendly, quiet, narrow, simple, κλπ. 
Some nurses are friendlier/more friendly than doctors.

6.3 (not) as ... as
As ... as 
Χρησιμοποιούμε as + adjective/adverb + as όταν δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα είναι ίδια ή ίσα. 
Fruit is as healthy as vegetables. 
Kim swims as quickly as John does.
Not as ... as 
Χρησιμοποιούμε not as + adjective/adverb + as όταν δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα δεν είναι ίδια. 
Working in a chemist’s is not as tiring as working in a hospital. 
Judy starts works as early as Liam does.

Grammar Reference
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The Countryside7

Reading pages 84-85

7.1  chicken (n)  
 κότα
7.2  donkey (n)  
 γάιδαρος
7.3  duck (n)  
 πάπια
7.4  fox (n)  
 αλεπού
7.5  hedgehog (n)  
 σκατζόχοιρος
7.6  rabbit (n)  
 κουνέλι
7.7  squirrel (n)  
 σκίουρος
7.8  the outdoors (n)  
 η ύπαιθρος
7.9  crowded (adj)  
 συνωστισμένος, γεμάτος κόσμο
7.10  noisy (adj)  
 θορυβώδης
7.11  free-time activity (n)  
 δραστηριότητα για τον ελεύθερο χρόνο
7.12  grass (n)  
 χορτάρι,γρασίδι
7.13  breathe (v)  
 αναπνέω
7.14  recharge (v)  
 επαναφορτίζω
7.15  battery (n)  
 μπαταρία
7.16  behaviour (n)  
 συμπεριφορά
7.17  improve (v)  
 βελτιώνω
7.18  wooden (adj)  
 ξύλινος
7.19  focus (v)  
 εστιάζω, συγκεντρώνομαι
7.20  calm (adj)  
 ήρεμος, ήσυχος, γαλήνιος
7.21  physical (adj)  
 σωματικός
7.22  strong (adj)  
 δυνατός
7.23  feed (v)  
 ταϊζω, τρέφω
7.24  clean out (phr v)  
 καθαρίζω
7.25  dig (v)  
 σκάβω
7.26  pottery (n)  
 αγγειοπλαστική

7.27  campfire (n)  
 φωτιά
7.28  bedtime (n)  
 ώρα για ύπνο
7.29  experience (v)  
 βιώνω
7.30  typical (adj)  
 τυπικός
7.31  bark (v)  
 γαυγίζω
7.32  riddle (n)  
 γρίφος, αίνιγμα
7.33  sack (n)  
 σακί, τσουβάλι
7.34  hay (n)  
 άχυρο

Vocabulary 1a-za-z  page 86

7.35  lake (n)  
 λίμνη
7.36  reef (n)  
 ύφαλος
7.37  rainforest (n)  
 τροπικό δάσος
7.38  signpost (n)  
 πινακίδα σε δρόμο
7.39  footpath (n)  
 μονοπάτι
7.40  lane (n)  
 μονοπάτι
7.41  climb (v)  
 σκαρφαλώνω
7.42  field (n)  
 χωράφι, λιβάδι
7.43  wood (n)  
 μικρό δάσος
7.44 fence (n)  
 φράχτης
7.45 hedge (n)  
 φράχτης από θάμνους
7.46  mountain (n)  
 βουνό
7.47  gate (n)  
 αυλόπορτα, πύλη
7.48  escape (v)  
 δραπετεύω
7.49  collect (v)  
 μαζεύω
7.50  fly (v)  
 πετάω
7.51  milk (v)  
 αρμέγω
7.52  pick (v)  
 μαζεύω, κόβω
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7.53  kite (n)  
 χαρταετός
7.54  windy (adj)  
 ανεμώδης

Grammar 1 page 87

7.55  permission (n)  
 έγκριση, άδεια 
7.56  refuse (v)  
 αρνούμαι
7.57  request (v)  
 αιτούμαι, ζητάω
7.58  suggestion (n)  
 πρόταση

Vocabulary 2a-za-z  page 88

7.59 count sheep (expr)  
 μετράω προβατάκια για να κοιμηθώ
7.60  the top dog (expr)  
 το μεγάλο αφεντικό
7.61  eat a horse (expr)  
 πεινάω πολύ
7.62  a fat cat (expr)  
 αυτός που βγάζει πολλά χρήματα
7.63  as busy as a bee (expr)  
 ο πολυάσχολος
7.64  as quiet as a mouse (expr)  
 πάρα πολύ ήσυχος
7.65  night owl (expr)  
 αυτός που κοιμάται πολύ αργά
7.66  feel like a fish out of water (expr)  
  νιώθω έξω από τα νερά μου, νιώθω άβολα
7.67  break down (phr v)  
 χαλάω
7.68  bring along (phr v)  
 παίρνω μαζί
7.69  call off (phr v)  
 ακυρώνω
7.70  calm down (phr v)  
 ηρεμώ
7.71  cheer up (phr v)  
 φτιάχνω τη διάθεση κάποιου
7.72  come by (phr v)  
 περνάω, έρχομαι
7.73  head for (phr v)  
 κατευθύνομαι προς
7.74  ring up (phr v)  
 τηλεφωνώ
7.75  relax (v)  
 χαλαρώνω
7.76  Crete (n)  
 η Κρήτη

Grammar 2 page 89

7.77  obligation (n)  
 υποχρέωση
7.78  necessity (n)  
 αναγκαιότητα, ανάγκη
7.79  prohibition (n)  
 απαγόρευση

7.80  tractor (n)  
 τρακτέρ, γεωργικό μηχάνημα
7.81  ideal (adj)  
 ιδανικός
7.82  neighbour (n)  
 γείτονας
7.83  lonely (adj)  
 μοναχικός
7.84  invite (v)  
 προσκαλώ

Listening page 90

7.85  the Australian outback (n)  
  οι περιοχές της Αυστραλίας που είναι 

μακριά από τις πόλεις
7.86  presenter (n)  
 παρουσιαστής

Speaking page 91

7.87  hiking (n)  
 πεζοπορία
7.88  camping (n)  
 κάμπινγκ, κατασκήνωση

Writing pages 92-93

7.89  accommodation (n) 
 κατάλυμα
7.90  villa (n)  
 βίλα
7.91  sunbathe (v)  
 κάνω ηλιοθεραπεία
7.92  pool (n)  
 πισίνα
7.93  dolphin (n)  
 δελφίνι

Language Bank page 93

7.94  bed and breakfast (n)  
 μικρό ξενοδοχείο
7.95  campsite (n)  
 χώρος κατασκήνωσης
7.96  caravan (n)  
 τροχόσπιτο
7.97  canoeing (n) 
 κανό (δραστηριότητα)
7.98  awful (adj) 
 φρικτός
7.99  fabulous (adj) 
 θαυμάσιος
7.100  horrible (adj) 
 απαίσιος
7.101  scary (adj) 
 τρομακτικός

Reload 7 page 94

7.102  the Sahara (n) 
 η έρημος Σαχάρα στην Αφρική
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Grammar Reference

Unit 7
7.1 Modals: Ability
Χρησιμοποιούμε:
• can για μια γενική ικανότητα στο παρόν. 
Paula can ride a horse. 
• could για μια γενική ικανότητα στο παρελθόν. 
Ann could play in the countryside when she was little. 
• is able to για μια γενική ικανότητα στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον. 
Ben is able to milk the cows. 
Ben was able to milk the cows. 
Ben will be able to milk the cows. 

• was/were able to για μια ξεχωριστή ικανότητα στο 
παρελθόν. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
could σε αυτή την περίπτωση. 
I was able to feed the animals when I visited the 
farm yesterday. 
(I could feed the animals when I visited the farm 
yesterday. X)

7.2 Modals: Permission
Χρησιμοποιούμε: 
• can για να δώσουμε την άδεια για κάτι στο παρόν ή στο μέλλον. 
You can pick some fruit. 
• can για να ζητήσουμε την άδεια για κάτι στο παρόν ή στο μέλλον. 
Can I stay on the farm? 
• can’t για να αρνηθούμε την άδεια για κάτι. 
You can’t ride the pony.

7.3 Modals: Requests
Χρησιμοποιούμε can, could ή will για να ζητήσουμε από κάποιον να κάνει κάτι για μας. Could είναι πιο ευγενικό. 
Can you water the flowers?  
Could you water the flowers?     
Will you water the flowers?

7.4 Modals: Offers
Χρησιμοποιούμε Shall …? Can ...? και Would you like me/her/him/us/them to ...? για να προσφερθούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε 
επίσης να χρησιμοποιήσουμε will. 
Shall I collect the eggs?   Can I collect the eggs? 
Would you like us to collect the eggs?  I’ll collect the eggs for you.

7.5 Modals: Suggestions
Χρησιμοποιούμε Let’s ..., Shall we …? και can/could για να προτείνουμε κάτι. 
Let’s go for a walk.    Shall we go for a walk? 
We can go for a walk.   They could have a picnic.

7.6 Modals: Obligation & necessity
Χρησιμοποιούμε must, have to και need to για να εκφράσουμε υποχρέωση ή για να πούμε ότι κάτι είναι αναγκαίο. 
Χρησιμοποιούμε: 
• must για να μιλήσουμε για το παρόν ή το μέλλον. 
We must look after the animals. 
• have to και need to για να μιλήσουμε για το παρόν, το παρελθόν ή το μέλλον. 
We need to protect the rainforest. 
The farmer’s wife had to feed the chickens last week. 
The farmer will have to paint the fence.

7.7 Modals: Lack of obligation & necessity
Χρησιμοποιούμε: 
• don’t have to ή don’t need to για να μιλήσουμε για κάτι που δεν είναι αναγκαίο στο παρόν και στο μέλλον. 
You don’t have to clean the farmhouse. 
I don’t need to buy any eggs. 
• didn’t have to ή didn’t need to για να μιλήσουμε για κάτι που δεν ήταν αναγκαίο στο παρελθόν. 
Susan didn’t have to call off the day trip. 
The students didn’t need to take a packed lunch.

7.8 Modals: Prohibition
Χρησιμοποιούμε mustn’t για να πούμε ότι κάτι δεν επιτρέπεται. 
You mustn’t fish in the lake.

7.9 Modals: Advice
Χρησιμοποιούμε should και shouldn’t για να δώσουμε μια συμβουλή. 
You should spend more time outdoors.  He shouldn’t leave the gate open.
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Towns & Cities8

Reading pages 96-97

8.1  land (n)  
 γη, έδαφος
8.2  Lion City (n)   
  πόλη στην Κίνα που σκεπάστηκε 

από νερό για να δημιουργηθεί ένας 
υδροηλεκτρικός σταθμός

8.3  Cappadocia (n)  
 Καππαδοκία, ιστορική πόλη στην Τουρκία
8.4  Turkey (n)  
 Τουρκία
8.5  enemy (n)  
 εχθρός
8.6  Japanese (adj)  
 Ιαπωνέζικος
8.7  underwater (adj)  
 υποβρύχιος
8.8  sphere (n)  
 σφαίρα
8.9  diameter (n)  
 διάμετρος
8.10  spiral (n)  
 κατασκευή με σπειροειδές σχήμα
8.11  sunlight (n)  
 φως του ήλιου
8.12  impressive (adj)  
 εντυπωσιακός
8.13  flood (v)  
 πλημμυρίζω
8.14  dam (n)  
 φράγμα
8.15  sculpture (n)  
 γλυπτό
8.16  decorate (v) 
 διακοσμώ
8.17  destination (n)  
 προορισμός
8.18  diving holiday (n)  
 διακοπές καταδύσεων
8.19  spectacular (adj) 
 θεαματικός, εντυπωσιακός
8.20  tomb (n)  
 τάφος
8.21  ruin (n)  
 ερείπιο, χαλάσματα
8.22  earthquake (n)  
 σεισμός
8.23  collapse (v)  
 καταρρέω
8.24  protect (v)  
 προστατεύω

8.25  degree (n)
 βαθμός μέτρησης θερμοκρασίας
8.26  Celsius (n) 
 Κελσίου, μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας
8.27  ocean city (n) 
 πόλη μέσα στον ωκεανό
8.28  football field (n) 
 γήπεδο ποδοσφαίρου

Download page 97

8.29  comprehension (n) 
 κατανόηση

Vocabulary 1a-za-z  page 98

8.30  alley (n)  
 δρομάκι, στενός δρόμος μεταξύ κτιρίων
8.31  crossroads (n)  
 διασταύρωση, σταυροδρόμι
8.32  motorway (n)  
 αυτοκινητόδρομος
8.33  tunnel (n)  
 τούνελ, σήραγγα
8.34  zebra crossing (n)  
 διάβαση πεζών
8.35  sunshine (n)  
 λιακάδα
8.36  geography (n)  
 γεωγραφία
8.37  city centre (n)  
 το κέντρο της πόλης
8.38  entrance (n)  
 είσοδος
8.39  station (n)  
 σταθμός
8.40  stop (n)  
 στάση
8.41  traffic (n)  
 κίνηση, κυκλοφοριακό
8.42  Underground (n)  
 Μετρό
8.43  national holiday (n)  
 εθνική γιορτή

Grammar 1 page 99

8.44  conditional sentence (adj) 
 υποθετική πρόταση
8.45  underneath (prep) 
 από κάτω
8.46  depend (v) 
 εξαρτώμαι
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Vocabulary 2a-za-z  page 100

8.47  New Zealand (n) 
 Νέα Ζηλανδία
8.48  steep (adj) 
 με μεγάλη κλίση, απότομος
8.49  Guinness World Record (n)  
 Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
8.50   see light at the end of the tunnel 

(expr)
  υπάρχει ελπίδα στο μέλλον, ακόμα και 

αν τα πράγματα είναι δύσκολα τώρα
8.51  right up your alley (expr) 
 είναι της προτίμησης σου
8.52  at a crossroads (expr) 
 βρίσκομαι σε δίλημμα
8.53   cross that bridge when you come to 

it (expr) 
  αντιμετωπίζω μία κατάσταση όταν συμβεί 

και όχι νωρίτερα
8.54  hit the road (expr) 
 φεύγω
8.55  my way or the highway (expr) 
 όπως θέλω εγώ ή καθόλου
8.56  Portugal (n) 
 Πορτογαλία
8.57  shout (v) 
 φωνάζω
8.58  balcony (n) 
 μπαλκόνι

Grammar 2 page 101

8.59  tiring (adj) 
 κουραστικός
8.60  lastly (adv) 
 τελικά, τέλος
8.61  flat (n) 
 διαμέρισμα

Listening page 102

8.62  perform (v) 
 παίζω ρόλο (ηθοποιία)
8.63  hit (n) επιτυχία
8.64  entrance fee (n) 
 αντίτιμο εισόδου
8.65  act (v) 
  ερμηνεύω ρόλο, δίνω παράσταση 

(ηθοποιία)
8.66  musician (n) 
 μουσικός
8.67  quarter (n) 
 τέταρτο της ώρας, δεκαπέντε λεπτά
8.68  plant (v) 
 φυτεύω

Speaking page 103

8.69  rephrase (v) 
 αναδιατυπώνω, λέω με άλλα λόγια

8.70  repeat (v) 
 επαναλαμβάνω, ξαναλέω

Writing pages 104-105

8.71  leaflet (n) 
 φυλλάδιο
8.72  section (n) 
 τμήμα
8.73  heading (n) 
 επικεφαλίδα, τίτλος
8.74  leisure activity (n) 
 δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο
8.75  wildlife (n) 
 πανίδα και χλωρίδα
8.76  nightlife (n) 
 νυχτερινή ζωή
8.77  outdoor activity (n) 
 εξωτερική δραστηριότητα
8.78  nature lover (n) 
 λάτρης της φύσης
8.79  Edinburgh (n) 
 Εδιμβούργο, πόλη της Σκωτίας
8.80  historical (adj) 
 ιστορικός
8.81  attraction (n) 
 αξιοθέατο
8.82  fancy (adj) 
 φανταχτερός
8.83  Scottish (adj) 
 Σκωτσέζικος
8.84 pub (n)
 μπαρ που σερβίρει αλκοολούχα ποτά
8.85  animal lover (n) 
 φιλόζωος
8.86  support (v) 
 υποστηρίζω
8.87  appeal (v) 
 είμαι ελκυστικός
8.88  prompt (n) 
 παρακίνηση, υποβολή
8.89  stadium (n) 
 στάδιο

Language Bank page 105

8.90  fan (n) 
 θαυμαστής

Progress Review 4 pages 107-108

PR4.1  cross (v) 
 διασχίζω
PR4.2  entry (n) 
 είσοδος
PR4.3  fortune (n) 
 τύχη, μοίρα
PR4.4  exact (adj) 
 ακριβής
PR4.5  forest (n) 
 δάσος
PR4.6  unless (conj) 
 εκτός

UNIT 8   43
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Grammar Reference

Unit 8
8.1 Zero Conditional
Χρησιμοποιούμε zero conditional για να μιλήσουμε για πράγματα που είναι πάντα ή συχνά αληθινά. 
If Michelle goes to the city centre, she takes the Underground.

Χρησιμοποιούμε present simple και στην πρόταση με το if και στην κύρια πρόταση. 
If you drive through the town centre, you get stuck in traffic.

Στην πρόταση με το if μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε when στη θέση του if. 
If we visit a new city, we take a lot of photos. 
When we visit a new city, we take a lot of photos.

Σημείωση: Η πρόταση με το if μπορεί να βρίσκεται στην αρχή της πρότασης ή μετά από την κύρια πρόταση. Όταν βρίσκεται στην 
αρχή, χωρίζεται από την κύρια πρόταση με κόμμα. 
If I go into town, I leave my car in a car park. 
I leave my car in a car park if I go into town.

8.2 First Conditional
Χρησιμοποιούμε first conditional για να μιλήσουμε για κάτι που είναι πιθανό να συμβεί τώρα ή στο μέλλον. 
If they stay in the city, they’ll have plenty of things to do.

Χρησιμοποιούμε present simple στην πρόταση με το if, και συνήθως χρησιμοποιούμε future simple στην κύρια πρόταση.  
If he builds a new house, it’ll be near a town.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε imperative ή can, must, should, κλπ. στη θέση του will στην κύρια πρόταση. 
If you want to go to the airport, take the bus. 
If the traffic light turns red, you must stop.

Σημείωση: Στην πρόταση με το if μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε unless στη θέση του if not. 
If George doesn’t buy the flat, he’ll regret it. 
Unless George buys the flat, he’ll regret it.

8.3 Second Conditional
Χρησιμοποιούμε second conditional: 
• για να μιλήσουμε για κάτι που είναι αδύνατο ή απίθανο να συμβεί στο παρόν ή στο μέλλον. 
If I designed an underwater city, I would be rich. 
If Amanda lived in a palace, she would be very happy. 
• για να δώσουμε συμβουλή, συνήθως με το If I were you. 
If I were you, I would move to the city.
 
Χρησιμοποιούμε past simple στην πρόταση με το if και would + bare infinitive στην κύρια πρόταση.  
If Anna worked in town, she would go to work by train.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε could, might, κλπ. αντί για would στην κύρια πρόταση. 
If James were here, he could drive you to the airport.
Σημείωση: Συνήθως χρησιμοποιούμε were αντί για was στην πρόταση με το if σε όλα τα πρόσωπα.  
If Matthew was/were here, we would go for a walk around the city.
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Unit Opener page 109

9.1  associated (with) (adj) 
 συνδεδεμένος, σχετικός
9.2  occasion (n) 
 περίσταση
9.3  festival (n) 
 γιορτή, πανηγύρι
9.4  Carnival (n) 
 το αποκριάτικο καρναβάλι της Βραζιλίας
9.5  Holi (n) 
 η γιορτή των χρωμάτων στην Ινδία
9.6  Diwali (n) 
 η γιορτή του φωτός στην Ινδία
9.7  New Year (n) 
 η Κινέζικη Πρωτοχρονιά
9.8  Day of the Dead (n) 
  Μεξικάνικη γιορτή προς τιμή των νεκρών 

φίλων και συγγενών

Reading pages 110-111

9.9  long weekend (n) 
  παρατεταμένο Σαββατοκύριακο 

(Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή ή 
Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα)

9.10  envelope (n) 
 φάκελος
9.11  symbolise (v) 
 συμβολίζω
9.12  bad luck (n) 
 κακή τύχη
9.13  set fire to (phr v) 
 βάζω φωτιά
9.14  bamboo (n) 
 μπαμπού, είδος φυτού
9.15  stick (n) 
 ραβδί
9.16  evil spirit (n) 
 κακό πνεύμα
9.17  colourful (adj) 
 πολύχρωμος
9.18  lantern (n)  
 φανάρι
9.19  plain (adj) 
 απλός, χωρίς διακόσμηση
9.20  beautifully (adv) 
 όμορφα
9.21  zodiac sign (n) 
 ζώδιο
9.22  scene (n) 
 σκηνή

9.23  parade (n)  
 παρέλαση
9.24  full moon (n)  
 πανσέληνος
9.25  highlight (n)  
 αποκορύφωμα
9.26  strength (n)  
 δύναμη
9.27  silk (n)  
 μετάξι
9.28  material (n)  
 υλικό
9.29  take place (phr v)  
 συμβαίνω
9.30  rat (n)  
 αρουραίος
9.31  ox (n)  
 βόδι
9.32  tiger (n)  
 τίγρης
9.33  dragon (n)  
 δράκος
9.34  snake (n)  
 φίδι
9.35  goat (n)  
 κατσίκα
9.36  monkey (n)  
 μαϊμού
9.37  rooster (n)  
 κόκορας
9.38  quality (n)  
 ιδιότητα, χαρακτηριστικό
9.39  horoscope (n)  
 ωροσκόπιο
9.40  race (n)  
 αγώνας
9.42  count (v)  
 μετράω
9.43  relative (n)  
 συγγενής
9.44  candle (n)  
 κερί
9.45  sugar skull (n)  
 ζαχαρωτό σε σχήμα νεκροκεφαλής
9.46  skeleton (n)  
 σκελετός
9.47  throughout (prep)  
 παντού
9.48  parade (v)  
 παρελαύνω

Celebrate!9
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9.49  bake (v)  
 ψήνω στο φούρνο
9.50  good luck (n)  
 καλή τύχη
9.51  Independence Day (n)  
 Ημέρα Ανεξαρτησίας, γιορτή στις ΗΠΑ
9.52  Capricorn (n) 
 Αιγόκερως
9.53  fall off (phr v) 
 πέφτω από

Vocabulary 1a-za-z  page 112

9.54  ambitious (adj) 
 φιλόδοξος
9.55  dishonest (adj) 
 ανειλικρινής
9.56  cautious (adj) 
 επιφυλακτικός
9.57  shy (adj) 
 ντροπαλός
9.58  cheerful (adj) 
 εύθυμος, χαρούμενος
9.59  confident (adj) 
 σίγουρος
9.60  dream (v) 
 ονειρεύομαι
9.61  trustworthy (adj) 
 αξιόπιστος
9.62  hot-tempered (adj) 
 ευέξαπτος
9.63  intelligent (adj) 
 έξυπνος
9.64  gossip (n) 
 κουτσομπολιό
9.65  charming (adj) 
 γοητευτικός
9.66  disorganised (adj) 
 ανοργάνωτος
9.67  loyal (adj) 
 πιστός
9.68  rebellious (adj) 
 επαναστατικός
9.69  romantic (adj) 
 ρομαντικός
9.70  cheap (adj) 
 τσιγκούνης
9.71  curious (adj) 
 περίεργος
9.72  impatient (adj) 
 ανυπόμονος
9.73  fool (v) 
 ξεγελάω
9.74  dinner party (n) 
 πάρτι με δείπνο
9.75 fancy-dress party (n) 
 πάρτι μεταμφιεσμένων
9.76  housewarming party (n) 
 πάρτι εγκαινίων σπιτιού

9.77  pyjama party (n) 
 πάρτι με πυτζάμες
9.78  surprise party (n) 
 πάρτι έκπληξη
9.79  theme party (n) 
 θεματικό πάρτι
9.80  neighbourhood (n) 
 γειτονιά
9.81  asleep (adj) 
 κοιμισμένος

Grammar 1 page 113

9.82  New Year’s Eve (n) 
 Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Vocabulary 2a-za-z  page 114

9.83  check up on (phr v) 
 ελέγχω την κατάσταση 
9.84  fall about (phr v) 
 γελάω πολύ
9.85  go round (phr v) 
 φτάνω για όλους
9.86  hang on (phr v) 
 περιμένω
9.87  have round (phr v) 
 έχω καλεσμένους στο σπίτι
9.88  pass around (phr v) 
 προσφέρω σε όλους
9.89  take back (phr v) 
 επιστρέφω
9.90  turn down (phr v) 
 χαμηλώνω την ένταση
9.91  brush (v) 
 βουρτσίζω
9.92  have a great time (expr) 
 περνώ πολύ καλά
9.93  have a ball (expr) 
 γλεντώ, διασκεδάζω
9.94  have fun (expr) 
 διασκεδάζω
9.95  have a whale of a time (expr) 
 περνώ φανταστικά
9.96  party animal (expr) 
 αυτός που του αρέσει να γλεντάει
9.97  social butterfly (expr) 
 πολύ κοινωνικό άτομο
9.98  throw a party (expr) 
 κάνω πάρτι
9.99  paint the town red (expr) 
 ξεφαντώνω
9.100  crash a party (expr) 
 πάω σε πάρτι απρόσκλητος
9.101  grateful (adj) 
 ευγνώμων
9.102  familiar (adj) 
 γνώριμος, γνωστός
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Grammar 2 page 115

9.103  dessert (n) 
 επιδόρπιο

Listening page 116

9.104  fireworks (n) 
 πυροτεχνήματα

Language Bank page 117

9.105  for instance (adv) 
 για παράδειγμα

Writing pages 118-119
9.106  first of all (adv) 
 κατ’ αρχήν

9.107  starter (n) 
 ορεκτικό, πρώτο πιάτο
9.108  main course (n) 
 κυρίως πιάτο
9.109  secondly (adv) 
 δεύτερον
9.110  indirect (adj) 
 πλάγιος, έμμεσος
9.111  politely (adv) 
 ευγενικά

Reload 9 page 120

9.112  wedding (n) 
 γάμος
9.113  Scorpio (n) 
 Σκορπιός (ζώδιο)

UNIT 9   47
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Grammar Reference

Unit 9
9.1 Reported speech: Statements
Χρησιμοποιούμε reported speech (πλάγιο λόγο) για να πούμε σε κάποιον αυτό που έχει πει κάποιος άλλος. Χρησιμοποιούμε 
reporting verbs όπως say και tell στο reported speech. Όταν αναφέρουμε σε ποιόν ειπώθηκαν όσα μεταφέρουμε, 
χρησιμοποιούμε tell. Όταν δεν το αναφέρουμε, χρησιμοποιούμε say. Μετά από το reporting verb μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε that. 
Joanne said (that) she loved parties. 
Joanne told me (that) she loved parties.

Όταν αναφέρουμε αυτό που είπε κάποιος, συνήθως αλλάζουμε τους χρόνους του ρήματος. Σύγκρινε:

present simple past simple

Bill said, ‘I have an invitation.’ Bill said (that) he had an invitation.

present continuous past continuous

Sue said, ‘I am having fun.’ Sue said (that) she was having fun.

present perfect simple past perfect simple

Lee said, ‘I have bought a present.’ Lee said (that) she had bought a present.

past simple past perfect simple

Paul said, ‘I went to the festival.’ Paul said (that) he had gone to the festival.

future simple (will) would

Ann said, ‘I will make the cake.’ Ann said (that) she would make the cake.

can could

Liz said, ‘I can come to your party.’ Liz said (that) she could come to my party.

must had to

Dad said, ‘You must turn down the volume.’ Dad said (that) I had to turn down the volume.

may might

Clive said, ‘There may be fireworks.’ Clive said (that) there might be fireworks.

Σημείωση: Ο past perfect simple και οι παρακάτω λέξεις δεν αλλάζουν στο reported speech: would, could, should και used to.

Επίσης αλλάζουμε προσωπικές αντωνυμίες (personal pronouns), κτητικές αντωνυμίες (possessive pronouns), κτητικά επίθετα 
(possessive adjectives), κλπ. 
David said, ‘I opened my presents.’            David said (that) he had opened his presents.
Marie said, ‘I haven’t opened mine yet.’     Marie said (that) she hadn’t opened hers yet.

Χρονικές φράσεις και λέξεις επίσης αλλάζουν στο reported speech ως εξής:

today that day

‘I went shopping today,’ she said. She said (that) she had gone shopping that day.

tonight that night

‘We’re having a dinner party tonight,’ he said. He said (that) they were having a dinner party that night.

this week/month/year that week/month/year

‘I’m going to the school dance this year,’ he said. He said (that) he was going to the school dance that year.

now then

‘He’s writing a shopping list now,’ she said. She said (that) he was writing a shopping list then.           ➞

yesterday the day before, the previous day

‘I made a lot of food yesterday,’ she said. She said (that) she had made a lot of food the day before/previous 
day.

last week/month/year the week/month/year before, the previous week/month/year

‘I celebrated my birthday last week,’ she said. She said (that) she had celebrated her birthday the week before/the 
previous week.

two days/weeks/months/years ago two days/weeks/months/years before
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‘She invited her friends two weeks ago,’ he said. He said (that) she had invited her friends two weeks before.

Tomorrow the next day, the following day

‘I’ll return your CDs tomorrow,’ I said. I said (that) I’d return your CDs the next day/following day.

next week/month/year the following week/month/year

‘We’re having a theme party next month,’ she said. She said (that) we/they were having a theme party the following 
month.

Κάποιες άλλες λέξεις επίσης αλλάζουν στο reported speech ως εξής:

this/these that/those

Cathy said, ‘These are my pyjamas.’ Cathy said (that) those were her pyjamas.

here there

Fred said, ‘The party is here.’ Fred said (that) the party was there.

9.2 Reported speech: Questions
Όταν μεταφέρουμε ερωτήσεις από τον ευθύ λόγο σε πλάγιο (reported speech), οι αλλαγές σε χρόνους, αντωνυμίες, κτητικά 
επίθετα, χρόνο και τόπο είναι όμοιες με αυτές των πλάγιων προτάσεων (reported statements). Στις reported questions (πλάγιες 
ερωτήσεις) αλλάζουμε επίσης τη σύνταξη της πρότασης. Το ρήμα στον πλάγιο λόγο δεν είναι στον ερωτηματικό τύπο και δε 
χρησιμοποιούμε ερωτηματικό.  
‘Are the birthday cards here?’ I asked.  I asked if the birthday cards were there.

Όταν μια ευθεία ερώτηση (direct question) ξεκινά με ένα βοηθητικό ρήμα (do/does, have/has, κλπ.) με ένα modal verb (can, 
should, κλπ.) τότε η πρόταση στον πλάγιο λόγο ξεκινά με if ή whether. 
‘Do you like dancing?’ Monica asked me.  Monica asked me if/whether I liked dancing.

Όταν μια ευθεία ερώτηση ξεκινά με μια ερωτηματική λέξη ή φράση (what, where, how much, κλπ.), τότε η πρόταση στον πλάγιο 
λόγο χρησιμοποιεί την ίδια λέξη ή φράση. 
‘What did you cook?’ Dad asked.  Dad asked what I had cooked.

Συχνά όταν μεταφέρουμε ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο, χρησιμοποιούμε το ask σαν εισαγωγικό ρήμα. Το ask μπορεί να 
ακολουθείται από αντικείμενο (ένα όνομα, ένα ουσιαστικό ή μια αντωνυμία). 
‘Has Maria turned sixteen?’ I asked (Emily) 
I asked (Emily) if Maria had turned sixteen.
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Music10

Unit Opener page 121

10.1  Bollywood (n) 
 ο Ινδικός κινηματογράφος
10.2  classical music (n) 
 κλασική μουσική
10.3  country music (n) 
 Αμερικάνικη παραδοσιακή μουσική
10.4  dance music (n) 
 χορευτική μουσική
10.5  heavy metal (n) 
 μουσική χέβι μέταλ
10.6  hip hop (n) 
 μουσική χιπ χοπ
10.7  jazz (n) 
 μουσική τζαζ
10.8  opera (n) 
 μουσική της όπερας
10.9  pop (n) 
 μουσική ποπ
10.10  punk music (n) 
 μουσική πανκ
10.11  rap (n) 
 μουσική ραπ
10.12  reggae (n) 
 μουσική ρέγκε
10.13  rock (n) 
 μουσική ροκ

Reading pages 122-123

10.14 reduce (v) 
 μειώνω, ελαττώνω
10.15  pain (n) 
 πόνος
10.16  mind (n) 
 μυαλό
10.17  tune (n) 
 μελωδία
10.18  scientific (adj) 
 επιστημονικός
10.19  research (n)  
 έρευνα
10.20  evidence (n) 
 αποδεικτικό στοιχείο
10.21  attract (v) 
 προσελκύω
10.22  outgoing (adj) 
 εξωστρεφής
10.23  imaginative (adj) 
 με φαντασία, ευρυματικός

10.24  gentle (adj) 
 ευγενικός, με καλούς τρόπους
10.25  hardworking (adj) 
 εργατικός, σκληρά εργαζόμενος
10.26  accurate (adj) 
 σωστός, ακριβής
10.27  interview (v) 
 παίρνω συνέντευξη
10.28  my pleasure (expr) 
 ευχαρίστησή μου, χαρά μου
10.29  absolutely (adv) 
 απολύτως, τελείως
10.30  busy (adj) 
 απασχολημένος
10.31  keen (adj) 
 ενθουσιώδης, παθιασμένος
10.32  open (adj) 
 ανοιχτός χαρακτήρας 
10.33  hint (n) 
 βοήθεια, στοιχείο
10.34  Mercury (n) 
 ο πλανήτης Ερμής
10.35  Venus (n) 
 ο πλανήτης Αφροδίτη
10.36  Earth (n) 
 ο πλανήτης Γη
10.37  Moon (n) 
 το φεγγάρι
10.38 Mars (n) 
 ο πλανήτης Άρης
10.39  Jupiter (n) 
 ο πλανήτης Δίας
10.40  Saturn (n) 
 ο πλανήτης Κρόνος
10.41  Uranus (n) 
 ο πλανήτης Ουρανός
10.42  Neptune (n) 
 ο πλανήτης Ποσειδώνας
10.43  Pluto (n) 
 ο πλανήτης Πλούτωνας

Vocabulary 1a-za-z  page 124

10.44 cassette player (n) 
 κασετόφωνο
10.45  mini disc player (n) 
 συσκευή αναπαραγωγής μίνι ντισκ
10.46  MP3 player (n) 
  συσκευή αναπαραγωγής αρχείων 

μουσικής MP3
10.47  phonograph (n) 
 φωνογράφος
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10.48  record player (n) 
 πικ-απ
10.49  Walkman (n) 
  φορητή συσκευή αναπαραγωγής 

μουσικής με ακουστικά
10.50  recent (adj) 
 πρόσφατος
10.51  effect (n) 
 αποτέλεσμα
10.52  musical taste (n) 
 μουσικό γούστο
10.53  influence (n) 
 επιρροή
10.54  gang (n) 
 συμμορία
10.55  annoying (adj) 
 εκνευριστικός, ενοχλητικός
10.56  stick (v) 
 κολλάω
10.57  lyrics (n) 
 λυρικά, στίχοι τραγουδιού
10.58  influence (v) 
 επηρεάζω
10.59  connect (v) 
 συνδέομαι
10.60  delete (v) 
 διαγράφω, σβήνω
10.61  download (v) 
 κατεβάζω αρχείο
10.62  produce (v) 
 παράγω, κατασκευάζω
10.63  record (v) 
 ηχογραφώ μουσική
10.64  upload (v) 
 ανεβάζω αρχείο
10.65  invent (v) 
 ανακαλύπτω
10.66  device (n) 
 συσκευή
10.67  flat (adj) 
 επίπεδος
10.68  round (adj) 
 κυκλικός, στρογγυλός
10.69  scratch (v) 
 γρατζουνάω
10.70  digitally (adv) 
 ψηφιακά
10.71  vinyl (adj) 
 βινύλιο

Grammar 1 page 125

10.72  appropriate (adj) 
 κατάλληλος
10.73  playlist (n) 
 κατάλογος αναπαραγωγής τραγουδιών
10.74  video clip (n) 
 σύντομη ταινία που συνοδεύει τραγούδι

Vocabulary 2a-za-z  page 126

10.75  assist (v) 
 βοηθώ
10.76  assistance (n) 
 βοήθεια
10.77  assistant (n) 
 βοηθός
10.78  journal (n) 
 εφημερίδα
10.79  journalist (n) 
 δημοσιογράφος
10.80  performance (n) 
 παράσταση
10.81  performer (n) 
 ερμηνευτής
10.82  drummer (n) 
 ντραμίστας
10.83  singer (n) 
 τραγουδιστής
10.84  plug in (phr v) 
 βάζω στην πρίζα
10.85  sell out (phr v) 
 ξεπουλάω
10.86  bring down (phr v) 
 ρίχνω ψυχολογικά
10.87  check out (phr v) 
 κοιτώ, εξετάζω προσεκτικά
10.88  turn up (phr v) 
 ανεβάζω την ένταση
10.89  give away (phr v) 
 δίνω, χαρίζω
10.90  let in (phr v) 
 επιτρέπω την είσοδο
10.91  pick out (phr v) 
 επιλέγω
10.92  accept (v) 
 αποδέχομαι
10.93  charge (v) 
 φορτίζω
10.94  charger (n) 
 φορτιστής
10.95  change my tune (expr) 
  αλλάζω γνώμη γνωρίζοντας ότι θα 

ωφεληθώ
10.96  ballet (n) 
 μπαλέτο
10.97  cancel (v) 
 ακυρώνω
10.98  music to my ears (expr) 
 ακούω κάτι ευχάριστο
10.99  for a song (expr) 
 πολύ οικονομικά, πολύ φθηνά
10.100  sound like a broken record (expr)  
 επαναλαμβάνω το ίδιο και το ίδιο
10.101  rings a bell (expr)
 μου είναι γνωστό ή γνώριμο
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Grammar 2 page 127

10.102  winner (n) 
 νικητής
10.103 judge (n) 
 δικαστής
10.104  lucky guess (expr) 
 τυχερή μαντεψιά

Listening page 128

10.105  classical guitar (n) 
 κλασική κιθάρα
10.106  drum (n) 
 τύμπανο
10.107  electric guitar (n) 
 ηλεκτρική κιθάρα
10.108  flute (n) 
 φλάουτο
10.109  piano (n) 
 πιάνο
10.110 trumpet (n) 
 τρομπέτα
10.111  violin (n) 
 βιολί
10.112  xylophone (n) 
 ξυλόφωνο

Download page 128

10.113  work out (phr v) 
 καταλαβαίνω

Speaking page 129

10.114  structure (n) 
 δομή κειμένου, πρότασης
10.115  echo (v) 
 αντιλαλώ

Download page 129

10.116  structure (v) 
 συντάσσω, οργανώνω γραπτό κείμενο

Writing pages 130-131

10.117  brainstorming (n) 
 καταιγισμός ιδεών
10.118  storyline (n) 
 ιστορία, υπόθεση σε έργο
10.119  forgive (v) 
 συγχωρώ
10.120  character (n) 
 ήρωας ιστορίας, χαρακτήρας

Language Bank page 131

10.121  delighted (adj) 
 πολύ χαρούμενος
10.122  disappointed (adj) 
 απογοητευμένος
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Grammar Reference

Unit 10
10.1 The passive: present simple & past simple
Use 
Χρησιμοποιούμε την passive voice (παθητική φωνή) όταν: 
• η πράξη είναι πιο σημαντική από το ποιός ή ποιό πράγμα ευθύνεται γι’αυτήν (the agent/ποιητικό αίτιο). 
Sam Smith’s new CD was recorded in London. 
• δε γνωρίζουμε ή δεν μας ενδιαφέρει το ποιητικό αίτιο (the agent) ή είναι ευνόητο ποιός ή ποιό πράγμα ευθύνεται για την πράξη.  
The musicians were photographed last week.

Form 
Σχηματίζουμε την passive voice με το ρήμα to be στον κατάλληλο χρόνο και την past participle του κυρίου ρήματος. Βλέπε τους 
κανόνες ορθογραφίας στη σελίδα 18 για την past participle των ομαλών ρημάτων. Βλέπε το Irregular Verbs list στις σελίδες 148-
149 του Student's Book για την past participle των ανώμαλων ρημάτων. 
All the concert tickets were bought.

Present simple: am/are/is + past participle 
Music videos are uploaded every day.

Past simple: was/were + past participle 
The singer was interviewed last night.

Agent 
Στην passive πρόταση, μερικές φορές θέλουμε να αναφέρουμε τον agent. Όταν θέλουμε να αναφέρουμε τον agent 
χρησιμοποιούμε by + όνομα/ουσιαστικό. Aναφέρουμε τον agent μόνο όταν γνωρίζουμε ποιός έκανε την πράξη για την οποία 
μιλάμε. 
The famous singer was chased by his fans.

Active and passive sentences 
Μετατρέπουμε μια active πρόταση σε passive με τον παρακάτω τρόπο: 
• Το αντικείμενο της active πρότασης γίνεται υποκείμενο της passive πρότασης. 
• Χρησιμοποιούμε το ρήμα to be στον κατάλληλο χρόνο (το χρόνο του κυρίου ρήματος στην active πρόταση) και την past 
participle του κυρίου ρήματος της active πρότασης.  
• Αν θέλουμε να αναφέρουμε τον agent χρησιμοποιούμε by. 
Active: Anna deleted the song. 
Passive: The song was deleted by Anna.

Tense Active sentence Passive sentence

present simple They sell guitars. Guitars are sold.

past simple They sold guitars. Guitars were sold.

10.2 The passive: other tenses, modals, be going to
Σχηματίζουμε την passive voice με το ρήμα to be στον κατάλληλο χρόνο και την past participle του κυρίου ρήματος. 
Χρησιμοποιούμε by + agent αν θέλουμε να αναφέρουμε ποιός έκανε την πράξη.

Present continuous: am/are/is being + past participle 
The instruments are being cleaned at the moment.

Past continuous: was/were being + past participle 
The songs were being sung.

Present perfect simple: have/has been + past participle  
The group has been given an award.

Past perfect simple: had been + past participle 
The cassettes had been thrown away.

Future simple: will be + past participle 
The performance will be cancelled.

Be going to: am/are/is going to be+ past participle  
My favourite singer is going to come to town.

Modals: can/could/must/should/etc be + past participle 
The iPod must be connected.
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Tense Active sentence Passive sentence

present continuous They are selling guitars. Guitars are being sold.

past continuous They were selling guitars. Guitars were being sold.

present perfect simple They have sold guitars. Guitars have been sold.

past perfect simple They had sold guitars Guitars had been sold.

future simple They will sell guitars. Guitars will be sold.

be going to They are going to sell guitars. Guitars are going to be sold.

modal verbs They may sell guitars. Guitars may be sold.
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