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

LISTENING
GLOSSARY
PART 1
1.
memory stick (n)   ‘στικάκι’ μνήμης (για το 
computer), ‘φλασάκι’
store (v)   αποθηκεύω
2.
talk down (phr v)   παζαρεύω
4. 
compelling (adj)   συναρπαστικός
5. 
fed up with (v)   έχω αγανακτήσει, βαρεθεί
6. 
board (n)    συμβούλιο
charts (n)   πίνακας
illustrate (v)   εξηγώ (με παραδείγματα)
8.
dye (v)   βάφω (π.χ. μαλλιά)    
weird (adj)   περίεργος, παράξενος
understatement (n)   υποεκτιμημένη δήλωση, 
σκόπιμη μείωση της σημασίας ενός γεγονότος κατά 
την αφήγηση
hilarious (adj)   ξεκαρδιστικός
10. 
investors (n)   επενδυτές
let go (phr v)   διώχνω, αφήνω ελεύθερο 
downsizing (n)   μείωση (προσωπικού, 
παραγωγής)
11. 
turn down (phr v)   απορρίπτω

PART 2
18.
give (sb) a hand (expr)   βοηθώ (κάποιον)
20.
eat out (phr v)   τρώω έξω
21.
show up (phr v)   εμφανίζομαι
25.
set sb back (phr v)   κοστίζω
27.
figure (sth) out (phr v)   βρίσκω λύση   
29.
take in (phr v)   πάω να δώ
34.
contrived (adj)   φτιαχτός, σικέ

PART 3
SEGMENT 1
culprit (n)   δράστης, υπαίτιος
file (v)   αρχειοθετώ
greenhouse gas (n)   αέριο που συμβάλει στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου
emission (n)   εκπομπή (αερίου, ρύπων)
fossil fuel (n)   ορυκτό καύσιμο
vehicle (n)   όχημα
well-documented (adj)   καλά τεκμηριωμένος 

agriculture (n)   γεωργία
significant (adj)   αξιοσημείωτος
neglect (v)   αμελώ
fishing trawler (n)   μηχανότρατα
register (v)   εγγράφομαι
vessel (n)   σκάφος, πλοίο
environmentalist (n)   περιβαλλοντολόγος
choke (v)   πνίγομαι
detectable (adj)   αναγνωρίσιμος, ανιχνεύσιμος
account (for) (v)   εξηγώ
trend (n)   τάση
strict (adj)   αυστηρός
impose (on) (v)   επιβάλω
minor (adj)   ασήμαντος
reluctant (to) (adj)   διστακτικός
consultant (n)   σύμβουλος
modify (v)   τροποποιώ
quote (v)   αναφέρω, καθορίζω
marine (n, adj)   θαλάσσιο/ναυτικό, θαλάσσιος/
ναυτικός
due (to) (adj)   εξαιτίας (του)
shipping (n)   ναυτιλία, ναυτιλιακά
fee (n)   αμοιβή
consumer (n)   καταναλωτής
lay off (phr v)   απολύω
cover (v)   καλύπτω
bear in mind (expr)   έχω στο μυαλό μου  
(έχε υπόψιν)
shipping industry (expr)   ναυτιλιακή βιομηχανία
inflated (adj)   φουσκωμένος, διογκωμένος
disruption (n)   διακοπή
reduction (n)   μείωση
negligible (adj)   ασήμαντος, αμελητέος
dilemma (n)   δίλημμα
safeguard (v)   διασφαλίζω 
maintain (v)   συντηρώ, διατηρώ
focus (on) (v)   εστιάζω (επικεντρώνω)

SEGMENT 2
frustrated (adj)   εκνευρισμένος
immigrate (v)   μεταναστεύω
relatively (adv)   σχετικά
acquire (v)   αποκτώ 
competence (n)   ικανότητα
adopted (adj)   υιοθετημένος
linguist (n)   γλωσσολόγος
discrepancy (n)   διαφορά, ασυμφωνία
occur (v)   συμβαίνει
involuntary (adj)   αθέλητος
process (n)   διαδικασία
infant (n)   βρέφος
utter (v)   ξεστομίζω
formulate (v)   διατυπώνω
elaborate (adj)   περίπλοκος, πολύπλοκος
discourse (n)   ομιλία, λόγος
formal (adj)   επίσημος
formal instruction (expr)   επίσημη εκπαίδευση
in a nutshell (expr)   με λίγα λόγια   
exposure (n)   έκθεση (σε μία κατάσταση)
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instinctively (adv)   ενστικτωδώς
species (n)   γένος, είδος
survival (n)   επιβίωση
rate (n)   ρυθμός, δείκτης
wire (v)   καλωδιωμένος, προγραμματισμένος 
εγκεφαλικά
impair (v)   καταστρέφω, χαλάω, εξασθενίζω
prepubescent (adj)   προεφηβικός
relative (adj)   σχετικός
ease (n)   ευκολία
abate (v)   ελαττώνω, εξασθενώ
adolescence (n)   εφηβεία
acquisition (n)   απόκτημα, απόκτηση
rate of acquisition (expr)   ταχύτητα απόκτησης
puberty (n)   εφηβεία
hamper (v)   εμποδίζω
motor skill (n)   κινητική δεξιότητα (επιδεξιότητα)
master (v)   μαθαίνω τέλεια, τελειοποιώ, κατέχω
likewise (conj)   επίσης
fluency (n)   ευχέρεια λόγου
accent (n)   προφορά
slightly (adv)   κάπως, ελαφρά
discernible (adj)   ορατός
devote (v)   αφιερώνω
mental resources (expr)   διανοητικές ικανότητες
resource (n)   πόρος, πηγή 
grapple (with) (v)   παλεύω (με κάποιο πρόβλημα)
at the expense of (expr)   σε βάρος
exception (n)   εξαίρεση
articulate (v)   αρθρώνω, μιλάω καθαρά
unmanageable (adj)   μη διαχειρίσιμος, απείθαρχος

SEGMENT 3
with regards to (expr)   σχετικά με
chess (n)   σκάκι
numerous (adj)   πολλαπλός, πολυάριθμος
decade (n)   δεκαετία
compete (with) (v)   ανταγωνίζομαι (με)
perceive (v)   αντιλαμβάνομαι
abstract (adj)   αφηρημένος
artificial intelligence (expr)   τεχνητή νοημοσύνη
competent (adj)   ικανός
device (n)   συσκευή
inventor (n)   εφευρέτης
hoax (n)   φάρσα
rudimentary (adj)   στοιχειώδης, υποτυπώδης
mechanical (adj)   μηχανικός
novice (adj)   αρχάριος
defeat (v)   νικώ
novelty (n)   καινοτομία
outright (adj)   ολοφάνερος, αναμφισβήτητος
fake (n)   ψεύτικο, απομίμηση, πλαστογραφία
inferior (adj)   κατώτερος
agonizingly (adv)   βασανιστικά
processing data (expr)   επεξεργάζομαι στοιχεία, 
επεξεργασία δεδομένων
potential (adj)   πιθανός
tournament (n)   τουρνουά

draw (n)   ισοπαλία
make progress (expr)   προοδεύω
rematch (n)   επαναληπτικός αγώνας
upgraded (adj)   αναβαθμισμένος
marginally (adv)   οριακά
become clear (expr)   ξεκαθαρίζει
evolve (v)   εξελίσσομαι
formidable (adj)   αξιόλογος, αξεπέραστος
opponent (n)   αντίπαλος
countless (adj)   αμέτρητος
pastime (n)   απασχόληση
invaluable (adj)   πολύτιμος
tool (n)   εργαλείο
rely (on) (v)   βασίζομαι (σε)
application (n)   εφαρμογή

GRAMMAR
55.
hammer (n)   σφυρί
tool (n)   εργαλείο
57.
fast-paced (adj)   ταχύρρυθμος, γρήγορος
58.
intolerably (adv)   ανυπόφορα
59.
leash (n)   λουρί (σκύλου)
60. 
deadline (n)   προθεσμία
62.
statue (n)   άγαλμα
carve (v)   σκαλίζω
65.
charity (n)   φιλανθρωπία
generous (adj)   γενναιόδωρος
66.
frequent (adj)   συχνός
69.
stiff (adj)   πιασμένος
take part in (expr)   συμμετέχω
race (n)   αγώνας
71.
recipe (n)   συνταγή μαγειρικής
74.
thesis (n)   διατριβή
78.
publisher (n)   εκδότης
80.
urge (v)   παροτρύνω
reschedule (v)   επαναπρογραμματίζω
83.
quality (n)   χαρακτηριστικό, προτέρημα
honesty (n)   εντιμότητα, ειλικρίνεια
84.
arrest (v)   συλλαμβάνω
85.
itinerary (n)   πρόγραμμα
lobby (n)   χώρος υποδοχής
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87.
to be on the lookout for (expr)   βρίσκομαι σε 
επιφυλακή για κάτι
beard (n)   γένια
88.
mend (v)   επιδιορθώνω

CLOZE
I
categorize (v)   κατηγοριοποιώ
as a rule (expr)   κατά κανόνα
classify (v)   ταξινομώ
region (n)   περιοχή
originate (v)   κατάγομαι, προέρχομαι
officially (adv)   επίσημα
designated (adj)   διορισμένος, εκλεγμένος
commune (n)   κοινότητα
individual (adj)   ατομικός
vineyard (n)   αμπελώνας
legendary (adj)   θρυλικός
superior (adj)   ανώτερος
bottle (v)   εμφιαλώνω
tend (v)   τείνω (να)
extension (n)   προέκταση
resemblance (n)   ομοιότητα
proximity (n)   αμεσότητα, εγγύτητα
well-established (adj)   καλά εγκατεστημένος/
εδραιωμένος
winery (n)   οινοποιείο
sparkling wine (n)   αφρώδης οίνος
simultaneous (adj)   ταυτόχρονος

II
fatal (adj)   θανάσιμος
fire arm (n)   όπλο
take place (expr)   γίνεται
all too often (expr)   πολύ συχνά
involve (v)   εμπλέκω, συμπεριλαμβάνω
get hold of (expr)   εντοπίζω
rifle/shotgun (n)   καραμπίνα
out of curiosity (expr)   από περιέργεια
to pass a law (expr)   νομοθετώ
lack (v)   στερούμαι
suffer (v)   υποφέρω
charge (n)   κατηγορία
state prosecutor (n)   εισαγγελέας
state legislatures (expr)   νομοθετική εξουσία, 
νομοθετικό σώμα
legislation (n)   νομοθεσία
to limit (v)   περιορίζω
mishap (n)   αναποδιά
impose (v)   επιβάλλω
strict (adj)   αυστηρός
gun control (expr)   απογραφή οπλοκατοχής, 
περιορισμός κατοχής όπλων
stiff penalty (expr)   αυστηρή ποινή
store (v)   αποθηκεύω

VOCABULARY
111.
intersect (with) (v)   διασταυρώνω (με)
encounter (v)   αντιμετωπίζω, συναντώ 
απροσδόκητα
112.
inaugural (adj)   εναρκτήριος
maiden voyage (expr)   παρθενικό ταξίδι
113.
periodical (n)   περιοδικό
edition (n)   έκδοση
114.
discard (v)   πετάω
discharge (v)   ελευθερώνω, απαλλάσσω
disband (v)   διαλύω μια ομάδα
dismantle (v)   λύνω (μηχανή)
115.
intrude (v)   εισβάλλω, χώνομαι
stick your nose in other people’s business (expr)   
χώνομαι
116.
take sb aback (phr v)   ξαφνιάζω
follow up (phr v)   συνεχίζω στο δεύτερο στάδιο 
(μιας υπόθεσης)
get over (phr v)   ξεπερνώ
put down (phr v)   προσβάλλω
117.
tear (v) (tear – tore – torn)   σκίζω
nibble (at) (v)   τσιμπολογάω
gulp (v)   πίνω μονορούφι
peek (v)   κρυφοκοιτάζω
118. 
turn a blind eye (expr)   κάνω τα στραβά μάτια
misbehaviour (n)   κακή συμπεριφορά
119.
punch (v)   ρίχνω μπουνιά (γροθιά)
prick (v)   τρυπώ
dislodge (v)   ξεσφηνώνω
120.
reflection (n)   αντανάκλαση
replication (n)   αντιγραφή
recurrence (n)   επανεμφάνιση, επανάληψη
repercussion (n)   αντίκτυπος
121.
disclose (sb’s) sources (expr)   φανερώνω, 
αποκαλύπτω τις πηγές (κάποιου)
122.
proceedings (pl n)   ενέργειες
proceeds (pl n)   εισπράξεις 
procedure (n)   διαδικασία
procession (n)   πομπή
123.
demote (v)   υποβιβάζω
exchange (v)   ανταλλάσσω
dilute (v)   αραιώνω, διαλύω
124.
sustain (v)   κρατώ, διατηρώ
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outlast (v)   διαρκώ περισσότερο (από κάποιον 
άλλο)
retain (v)   κρατώ
prolong (v)   παρατείνω
125.
reject (v)   απορρίπτω
concede (v)   παραδέχομαι, αποδέχομαι
absolve sb of all blame (expr)   απαλλάσσω, 
συγχωρώ
126.
acting chairperson   (ν) προσωρινός πρόεδρος
127.
acclaim (v)   επευφημώ
occur (v)   συμβαίνει
incur a debt (expr)   συνάπτω χρέος
obtain (v)   αποκτώ
128.
bald (adj)   φαλακρός
wave (n)   κύμα
tuft (n)   τούφα
batch (n)   φουρνιά
129.
tedious (adj)   κουραστικός, βαρετός
tiresome (adj)   κουραστικός
weary (adj)   κουρασμένος
exhaustive (adj)   διεξοδικός
130.
control (my) temper (expr)   ελέγχω τα νεύρα μου/
το θυμό μου
131.
illustrate a/my point (expr)   εξηγώ με παράδειγμα
administer (v)   διοικώ, χορηγώ
render (v)   παραδίδω, προσφέρω
132.
review (n)   κριτική (ταινίας ή βιβλίου)
133.
under false pretenses (expr)   με το πρόσχημα
134.
imbued with a sense of responsibility (expr)   
διαποτισμένος με το αίσθημα της ευθύνης
135.
deck (n)   τράπουλα
deal (out) (the cards) (v)   μοιράζω (χαρτιά 
τράπουλας)
136.
take up (phr v)   ξεκινώ (χόμπυ)
look out for (phr v)   προσέχω
see to (phr v)   κανονίζω, φροντίζω
put up with (phr v)   ανέχομαι
137.
guilty (of) (adj)   ένοχος
responsible (for) (adj)   υπεύθυνος
notorious (for) (adj)   κακόφημος, διαβόητος, 
περιβόητος
deserving (of) (adj)   του αξίζει (έπαινος κλπ)
138.
defy (v)   αψηφώ, εναντιώνομαι
139.
overdone (adj)   υπερβολικός

over-react (v)   το παρακάνω
overwhelmed (adj)   συγκλονισμένος
overhaul  (v)   επανεξετάζω λεπτομερώς
140.
catch on (phr v)   πιάνω το νόημα, γίνομαι μόδα
141.
decline (v)   αρνούμαι
repel (v)   απωθώ, αποκρούω
dispel sb’s fears (expr)   καθησυχάζω τους φόβους 
κάποιου
142.
session (n)   συνεδρίαση
chapter (n)   κεφάλαιο
episode (n) (for TV)   επεισόδιο
143.
speech (n)   λόγος, ομιλία
drag on and on (expr)   τραβώ σε μάκρος (γίνεται 
βαρετό)
144.
expiry date   ημερομηνία λήξης
due date   προθεσμία (χρονική)
145.
to be in the midst of sth (expr)   είμαι στην μέση, 
ασχολούμαι με
146.
defendant (n)   κατηγορούμενος
enter a plea of (expr)   υποβάλλω απολογία/
δήλωση ενοχής ή αθωότητας
147.
refrain (from) (v)   απέχω
to dispense with formalities (expr)   να μην 
σταθούμε στις τυπικότητες
get down to business (expr)   να στρωθούμε στην 
δουλειά
abstain (from) (v)   απέχω
148.
treason (n)   προδοσία
paramount (adj)   υπέρτατος, πρωταρχικής 
σημασίας
insurmountable (adj)   αξεπέραστος
tantamount to (treason) (expr)   ισοδυναμεί με 
(προδοσία)
149.
muzzle the press (expr)   φιμώνω τον τύπο
150.
element (n)   στοιχείο
extract (n)   απόσταγμα
substance (n)   ουσία
component (n)   συστατικό, εξάρτημα

READING

READING PASSAGE, PAGE 29
ancestor (n)   πρόγονος
berry (n)   μούρο
systematically (adv)   συστηματικά
hunt (v)   κυνηγώ
clothing (n)   ρουχισμός
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domesticate (v)   εξημερώνω
the common belief (expr)   κοινή πεποίθηση
herd (v)   συγκεντρώνω σε κοπάδι
exclusively (adv)   αποκλειστικά
source (n)   πηγή
companionship (n)   συντροφιά
a vested interest (expr)   ίδιον συμφέρον, ιδιοτελές 
συμφέρον
process (n)   διαδικασία
victim (n)   θύμα
evidence (n)   στοιχείο
wander (v)   περιφέρομαι, περιπλανιέμαι   
settlement (n)   οικισμός
predator (n)   αρπακτικό
exploited (adj)   που (το) εκμεταλλεύονται
swine (n)   γουρούνι
cattle (n)   βοοειδή
comparatively (adv)   συγκριτικά
domination (n)   κυριαρχία
simultaneously (adv)   ταυτόχρονα
speculate (v)   κάνω υποθέσεις, εικάζω
remains (pl n)   απομεινάρια
fend for (oneself) (v, reflexive)   τα βγάζω πέρα 
μόνος μου
taste (n)   γούστο
151.
seek (v) (seek – sought – sought)   ψάχνω
be aware of (expr)   έχε το νου σου
152.
uniquely (adv)   μοναδικά
153.
livestock (n)   τα ζωντανά (ζώα)
154.
conclude (v)   συμπεραίνω
indiscriminately (adv)   αδιάκριτα

READING PASSAGE, PAGE 30
tetanus (n)   τέτανος
infectious (adj)   κολλητικός, μεταδοτικός
culminate (in) (v)   καταλήγω, έχω σαν κατάληξη
deterioration (n)   επιδείνωση
central nervous system (n)   κεντρικό νευρικό 
σύστημα
stiffness (n)   πιάσιμο, μάγκωμα
jaw (n)   σαγόνι
infection (n)   μόλυνση
occur (v)   συμβαίνει
bacillus/bacteria (n)   βακτήρια
wound (n)   πληγή, τραύμα
viable (for) (adj)   βιώσιμος
soil (n)   χώμα
feces (n)   κόπρανα
multiply (v)   πολλαπλασιάζω
deficient (adj)   ανεπαρκής
incubation period (phr)   περίοδος επώασης
joint (n)   άρθρωση
onset (n)   ξεκίνημα

depression (n)   κατάθλιψη
countless (adj)   αμέτρητος
disorder (n)   δυσλειτουργία
sustain (v)   υφίσταμαι
corroded (adj)   διαβρωμένος
instrument (n)   εργαλείο
minor (adj)   ασήμαντος
potentially (adv)   θεωρητικά, πιθανά
contaminated (adj)   μολυσμένος
must (not) be taken lightly (expr)   (δεν) πρέπει να 
το πάρεις ελαφρά, πρέπει να το πάρεις στα σοβαρά
superficial (adj)   επιφανειακός
effectively (adv)   αποτελεσματικά
treat (v)   θεραπεύω, γιατρεύω
antibiotic (n)   αντιβιωτικό
surgically (adv)   χειρουργικά
fatality rate (expr)   ποσοστό θνησιμότητας
retain (v)   διατηρώ
immunize (v)   εμβολιάζω
injection (n)   ένεση
depressed (adj)   οικονομικά υποβαθμισμένος
vaccine (n)   εμβόλιο
hard to come by (expr)   δυσεύρετος
in the developed world (expr)   στον αναπτυγμένο 
κόσμο
antibody (n)   αντίσωμα
obtain (v)   αποκτώ
drugstore (n)   φαρμακείο
156.
injury (n)   τραύμα
159.
undergo (v)   υποβάλλομαι σε
160.
consequence (n)   συνέπεια

READING PASSAGE, PAGE 31
eventful (adj)   επεισοδιακός
turbulent (adj)   θυελλώδης
thinly disguised (expr)   ελαφρά συγκαλυμμένος
fulfill (v)   εκπληρώνω
impulsive (adj)   αυθόρμητος, παρορμητικός
desire (n)   επιθυμία
vivacious (adj)   ζωντανός (άνθρωπος)
inspiration (n)   έμπνευση
affluent (adj)   πλούσιος
afford (v)   έχω την οικονομική ευχέρεια
extravagant (adj)   σπάταλος, υπερβολικός
intense (adj)   έντονος
masterpiece (n)   αριστούργημα
assail (v)   επιτίθεμαι
inferior (adj)   κατώτερος
rank (v)   κατατάσσω   
commercial (adj)   εμπορικός
flop (n)   αποτυχία
misfortune (n)   κακοτυχία
trigger (v)   πυροδοτώ
insanity (n)   τρέλλα
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exacerbated (adj)   επιδεινωμένος
countless (adj)   αμέτρητος
highly acclaimed (expr)   υψηλής επιδοκιμασίας, 
ένθερμης αποδοχής
posthumously (adv)   μετά θάνατον
nevertheless (conj)   παρ’όλα αυτά
161.
earn (v)   κερδίζω (χρήματα, σεβασμό κ.λπ)
163.
underestimate (v)   υποτιμώ

READING PASSAGE, PAGE 32
ubiquitous (adj)   πανταχού παρών
processing (n)   επεξεργασία, διαδικασία   
at table (expr)   στο τραπέζι
consumption (n)   κατανάλωση
proportion (n)   ποσοστό, αναλογία
calorie (n)   θερμίδα
at the expense of (expr)   σε βάρος
nutrient (n)   θρεπτική ουσία
cardiovascular disease (expr)   καρδιοπάθεια
a host of (expr)   πολλά …

link (v)   συνδέω
hyperactivity (n)   υπερκινητικότητα
conduct (a study) (v)   διεξάγω (μια μελέτη)
decade (n)   δεκαετία
worrisome (adj)   κάτι που προβληματίζει, 
ανησυχητικός
release (v)   απελευθερώνω
ratio (n)   αναλογία
intake (n)   κατανάλωση
food stuffs (expr)   φαγώσιμα είδη
artificial sweetener (expr)    τεχνητή γλυκαντική 
ουσία
soft drink (expr)   αναψυκτικό      
obesity (n)   παχυσαρκία
negligible (adj)   ασήμαντος, αμελητέος
nutritional (adj)   θρεπτικός
substitute (n)   υποκατάστατο
166.
displace (v)   εκτοπίζω, διώχνω
170.
alternative (n)   εναλλακτική λύση/επιλογή
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LISTENING

PART 1
2.
work out (phr v)    κάνω γυμναστική
3.
run-in (n)    τσακωμός, καβγάς
have the last word (expr)   έχω την τελευταία λέξη
4. 
come down with (phr v)    αρρωσταίνω
5. 
a real pain (expr)   πολύ δύσκολο, μεγάλος μπελάς
8.
stale (adj)   μπαγιάτικος
bug (v)   ενοχλώ
9. 
fire (v)   απολύω
knock over (v)   χτυπώ κάτι και το ρίχνω κάτω
monitor (n)   οθόνη
13. 
what a waste! (expr)   τι χάσιμο χρόνου
15.
access (v)   έχω πρόσβαση σε
popular fiction (expr)   δημοφιλές μυθιστόρημα

PART 2
17.
chilly (adj)    κρύος, παγερός
20.
(not) cut out to be (expr)    (δεν) είμαι φτιαγμένος  
29.
can’t stand (expr)  δεν μου αρέσει, δεν αντέχω
30.
over your head (expr)    πάνω από τις  
δυνατότητες (σου)
34.
correspondence (n)   αλληλογραφία   
35.
toy with an idea (expr)   σκέφτομαι κάτι ξανά και 
ξανά 

PART 3
SEGMENT 1
tickle (v)   γαργαλώ
consensual (adj)   αποδεκτός και από τους δύο
associated (with) (adj)   σχετικός (με), συνδεόμενος 
(με)
sibling (n)   αδελφός ή αδελφή
mammal (n)   θηλαστικό
annoyance (n)   ενόχληση
result (in) (v)   καταλήγω (σε)
figure out (phr v)   καταλαβαίνω, λύνω, βρίσκω
reaction (n)   αντίδραση
reflex (n)   ανακλαστικό
reflexive (adj)   ενστικτώδης
foreign (adj)   ξένος
insect (n)   έντομο
creepy crawly (n slang)   έντομο
threatened (adj)   απειλείται

coincidence (n)   σύμπτωση
vulnerable (adj)   ευάλωτος
abdomen (n)   κοιλιά
muscle (n)   μυς
nearest and dearest (expr)   οι πιο κοντινοί και 
αγαπητοί μας
irrespective (of) (adj)   ανεξάρτητος (από)
endorphin (n)   ενδορφίνη
hormone (n)   ορμόνη
pain-relieving (expr)   που ανακουφίζει τον πόνο
up to a point (expr)   μέχρι ένα σημείο
conflicting (adj)   συγκρουόμενος, αντικρουόμενος
persist (v)   επιμένω
threaten (v)   απειλώ
device (n)   συσκευή
non-verbal (adj)   μη-προφορικός
bond (with) (v)   δένομαι με

SEGMENT 2
paleontologist (n)   παλαιοντολόγος
concur (v)   συμφωνώ
humble (adj)   ταπεινός
prominent (adj)   που ξεχωρίζει, διαπρεπής
ancestor (n)   πρόγονος
ostrich (n)   στρουθοκάμηλος
existing (adj)   υπαρκτός
species (n)   γένος, είδος
extinct (adj)   έχει εξαφανισθεί
spring (v) (spring – sprang – sprung)   
ξεφυτρώνω
existence (n)   ύπαρξη
ponder (on) (v)   σκέφτομαι
evolve (v)   εξελίσσομαι
lizard (n)   σαύρα
fossil (n)   απολίθωμα
unearth (v)   ξεθάβω, ανακαλύπτω   
link (n)   σχέση
flock (n)   κοπάδι (πτηνά, προβατοειδών, κ.λπ)
huge (adj)   τεράστιος
adversary (n)   αντίπαλος
content (n)   περιεχόμενο
insect (n)   έντομο
intake (v)   καταναλώνω, προσλαμβάνω (τροφή)
tremendously (adv)   πάρα πολύ
height (n)   ύψος
by chance (expr)   τυχαία
conclude (v)   συμπεραίνω
doubt (n)   αμφισβήτηση
remarkably (adv)   εντυπωσιακά   
hind (leg) (adj)   πίσω (πόδι)
forearm (n)   το χέρι από τον αγκώνα και κάτω
king-sized (adj)   πολύ μεγάλου μεγέθους
findings (pl n)   ευρήματα
irrespective of (adj)   ανεξάρτητος, άσχετος (από)
breast (n)   στήθος
massive (adj)   ογκώδης, τεράστιος
researcher (n)   ερευνητής
upend (v)   αναποδογυρίζω 
conclusion (n)   συμπέρασμα
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SEGMENT 3
soaring (adj)   εκτοξευμένος
fuel (n)   καύσιμο
motorist (n)   οδηγός
vehicle (n)   όχημα
decade (n)   δεκαετία
civilian (n)   πολίτης
mining company (n)   μεταλλευτική εταιρεία
unique (adj)   μοναδικός
ideal (adj)   ιδανικός
rural (adj)   επαρχιακός
urban (adj)   αστικός
environmentalist (n)   περιβαλλοντολόγος
steer clear of (expr)   αποφεύγω
discourage (v)   αποθαρρύνω
responsible (adj)   υπεύθυνος
average (adj)   συνηθισμένος
consume (v)   καταναλώνω
compact car (expr)   μικρό και οικονομικό 
αυτοκίνητο   
carbon footprint (expr)   αποτύπωμα άνθρακα
disastrous (adj)   καταστροφικός
conventional (adj)   συμβατικός, κοινότυπος
roll over (v)   τουμπάρω, γυρίζω ανάποδα
fatality rate (expr)   ποσοστό θνησιμότητας
significantly (adv)   σημαντικά
stress (v)    τονίζω
prone (to) (v)   έχω την τάση
due (to) (v)   εξαιτίας, λόγω (του)
terrain (n)   έδαφος
ask for trouble (expr)   πας ζητώντας, πας 
γυρεύοντας
a false sense of security (expr)   με μια 
ψευδαίσθηση ασφάλειας
neglect (to) (v)   παραμελώ, αμελώ
buckle up (v)   δένω την ζώνη (του αυτοκινήτου)
opt (for) (v)   προτιμώ, επιλέγω
environment (n)   περιβάλλον
expose (oneself) (to) (v, reflexive)   εκθέτω τον 
εαυτό (μου) σε κάτι

GRAMMAR
51.
lobster (n)   αστακός
53.
functional (adj)   λειτουργικός
58.
register (v)   κάνω εγγραφή, εγγράφομαι
course (n)   μάθημα
62.
open-minded (adj) ανοιχτόμυαλος
63. 
concern (oneself) with sth (v, reflexive) 
ασχολούμαι με
64.
appropriate for (adj)    κατάλληλος
of all ages (expr)   όλες τις ηλικίες
65.
highway (n)   αυτοκινητόδρομος

68.
financial (adj)   οικονομικός
69.
take my advice (expr)   άκουσε την συμβουλή μου
you can’t go wrong (expr)   όλα θα πάνε καλά
73.
freight elevator (n) ασανσέρ μόνο για φορτία
74.
developing country (n)   αναπτυσσόμενη χώρα
literate (adj)   που ξέρει να γράφει και να διαβάζει, 
γνωρίζει γράμματα
75.
not have the slightest idea (expr) δεν έχω την 
παραμικρή ιδέα
77.
needless to say (expr)    περιττό να πούμε
78.
too good to be true! (expr) πολύ καλό για να είναι 
αλήθεια
82.
sweet of sb to do sth (expr) πολύ ευγενικό 
εκ’μέρους σου που έκανες
83.
(taken) at face value (expr)   θεωρώ αξιόπιστο, 
πιστεύω κατά γράμμα
figures (n)   αριθμοί, ποσά
84.
write sth off (phr v) ξεγράφω
90.
reason (with sb) (v) προσπαθώ να λογικέψω 
κάποιον

CLOZE
I
aborigine (n)   ιθαγενής (κυρίως Αυστραλία)
inhabitant (n)   κάτοικος
region (n)   περιοχή
marginalized (adj)   περιθωριοποιημένος
homeland (n)   τόπος καταγωγής
endure (v)   αντέχω, υπομένω
dominated (by) (adj)   που κυριεύεται από
descendant (n)   απόγονος
intrusive (adj)   διεισδυτικός, που εισβάλλει, 
αδιάκριτος
conquering race (expr)   κατακτητές
colonial power (expr)   αποικιοκρατική δύναμη
discriminate (against) (v)   κάνω διακρίσεις 
status quo (n)   κατεστημένο
tribe (n)   φυλή
decimate (v)   αποδεκατίζω 
plague (by) (adj)   μαστίζω
ills (pl n)   κακοτυχίες
prevalent (adj)   που κυριαρχεί
abuse (n)   κακομεταχείριση, κακοποίηση
Inuit (n)   ιθαγενής φυλή που στο παρελθόν 
ονομαζόταν εσκιμό
chronic (adj)   χρόνιος
rate (n)   ρυθμός
suicide (n)   αυτοκτονία
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II
forerunner (n)   πρόγονος, προκάτοχος
dub (v)    επονομάζω, δίνω παρατσούκλι
fossilized (adj)   απολιθωμένος 
skeletal (adj)   σκελετικός
remains (n pl)   απομεινάρια
lead (sb) to the conclusion (expr)   οδηγώ 
(κάποιον) στο συμπέρασμα
researcher (n)   ερευνητής
dig up (v)   αποκαλύπτω, φέρνω στην επιφάνεια
quantity (n)   ποσότητα
skull (n)   κρανίο
unearth (v)   ξεθάβω
bank (n)   όχθη ποταμού
fragment (n)   μικρό κομμάτι, θραύσμα
survive (v)   επιβιώνω

VOCABULARY
111.
attachment (n)   προσκόλληση
assignment (n)   εργασία
112.
make sb’s day (expr)   φτιάχνω την ήμερα κάποιου
113.
culminate (in) (v)   καταλήγω
annul (v)   ακυρώνω (ένα γάμο)
adjoin (v)   βρίσκομαι δίπλα σε, γειτνιάζω
adjourn a meeting (expr)   διακόπτω μια σύσκεψη/
συνεδρίαση
114.
deteriorate (v)   επιδεινώνομαι
exacerbate (v)   χειροτερεύω
distract (v)   αποσπώ την προσοχή
115.
reveal (v)    αποκαλύπτω
highlight (v)   τονίζω
promote (v)   προωθώ
enhance (v)   ενισχύω, βελτιώνω
116.
hold a grudge (expr)   κρατάω κακία
117.
grasp (v)   καταλαβαίνω
gain (v)   κερδίζω
apprehend (v)   συλλαμβάνω
contain (v)   περιέχω
118.
be strapped for cash (expr)   έχω ξεμείνει από 
χρήματα
119.
adhere to a decision (expr)   τηρώ μια απόφαση 
abide by a decision    ακολουθώ μια απόφαση
accept a decision    αποδέχομαι μια απόφαση
comply with a decision   ακολουθώ μια απόφαση
120.
be held accountable (expr)   θεωρούμαι 
υπεύθυνος
121.
advocate (the use of) (v)   συνιστώ (την χρήση)

122.
sprint (v)   τρέχω γρήγορα
gallop (v)   καλπάζω (για άλογο)
amble (v)   περπατώ με αργό βάδισμα
123.
act rashly (expr)   φέρομαι επιπόλαια
124.
context (n)   συμφραζόμενα
anecdote (n)   ανέκδοτο, σύντομη ιστορία
antidote (n)   αντίδοτο
claim (n)   ισχυρισμός   
125.
entitle (v)   δικαιοδοτώ, επιτρέπω
commission (v)   αναθέτω, παραγγέλλω
126.
portion (n)   μερίδιο
icy patch (expr)   κομμάτι με πάγο
element (n)   στοιχείο
127.
run a business (expr)   διευθύνω μια επιχείρηση   
128.
reform (v)   αναμορφώνω, μεταρρυθμίζω,  
συμμορφώνομαι
retaliate (v)   αντεπιτίθεμαι
129.
revere (v)   σέβομαι, τιμώ
condone (v)   αποδέχομαι, ανέχομαι
account (for) (v)   δικαιολογώ, αιτιολογώ
130.
abstain (from) (v)   απέχω
withhold (v)   παρακρατώ   
obscure (v)   αποκρύπτω, συγκαλύπτω
131.
uphold (the law) (v)   τηρώ (τον νόμο)
cure (a disease) (v)   θεραπεύω (μια αρρώστια)
revive (v)   συνεφέρω, αναβιώνω
enliven sth (v)   κάνω πιο ζωντανό, ζωντανεύω κάτι
132.
meddlesome (adj)   που χώνεται, που ανακατεύεται
remorseful (adj)   που νιώθει τύψεις
pertinent (adj)   σημαντικός, σχετικός
cumbersome (adj)   που εμποδίζει, δυσκίνητος
133.
endow (v)   κάνω δωρεά, προικίζω
recruit (v)   στρατολογώ, επιστρατεύω
134.
isolated (adj)   απομονωμένος
insulated (adj)   μονωμένος
insinuate (v)   ισχυρίζομαι (με κακεντρέχεια)
135.
extension (n)   προέκταση
extract (n)   απόσταγμα, εκχύλισμα
additive (n)   πρόσθετη ουσία
addition (n)   πρόσθεση
136.
dependent (adj)   εξαρτώμενος
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depleted (adj)   μειωμένος
spoiled (adj)   κακομαθημένος
impoverished (adj)   εξαθλιωμένος 
137.
be without precedent (expr)   χωρίς προηγούμενο
138.
have a new lease on life (expr)   δίνω καινούργια 
ζωή
139.
recourse (n)   προσφυγή, καταφυγή
incidence (n)   συχνότητα, περιστατικό
conjecture (n)   υπόθεση, εικασία
140.
inadvertently (adv)   κατά λάθος, άθελα
instinctively (adv)   ενστικτωδώς
141.
hazardous (adj)   επικίνδυνος
nebulous (adj)   νεφελώδης, αόριστος
vague (adj)   ασαφής
hazy (adj)   ομιχλώδης, μουντός
142.
evolution (n)   εξέλιξη
advent (n)   ερχομός
stipulation (n)   προϋπόθεση
143.
chain smoker (expr)   μανιώδης καπνιστής 
144.
sonorous (adj)   με δυνατή/πλούσια φωνή, ηχηρός
obnoxious (adj)   ενοχλητικός
precipitous (adj)   απόκρημνος
conducive (to) (adj)   πρόσφορος
145.
transmit (v)   διαδίδω, μεταδίδω
ensure (v)   επιβεβαιώνω, εξασφαλίζω
hasten (v)   σπεύδω
hoist (v)   σηκώνω (στον αέρα)
146.
fallacy (n)   πλάνη
disguise (n)   μεταμφίεση
alias (n)   ψευδώνυμο
alternative (n)   εναλλακτική λύση/τρόπος 
147.
approach (n)   προσέγγιση
edition (n)   έκδοση (βιβλίου)
version (n)   έκδοση, εκδοχή
interpretation (n)   ερμηνεία
148.
decline (v)   αρνούμαι
invalidate (v)   ακυρώνω
expire (v)   λήγω
terminate (v)   σταματώ, φέρνω σε τέλος
149.
abuse (n)   παρενόχληση, κακοποίηση
overdose (n)   υπερβολική δόση
addiction (n)   εθισμός
consumption (n)   κατανάλωση
150.
portal (n)   πύλη
sighting (n)   παρατήρηση

READING

READING PASSAGE, PAGE 49
barter (n)   ανταλλαγή, παζάρι
involve (v)   συμπεριλαμβάνω, συνεπάγομαι
exchange (v)   ανταλλάσσω 
commodity (n)   αγαθό
means (n)   μέσον
war-torn (adj)   κατακλυσμένος από πόλεμο, που 
μαστίζεται από πόλεμο
medium (n)   μέσον
virtually (adv)   σχεδόν   
transaction (n)   συναλλαγή
world-wide (adj)   παγκόσμιος
denomination (n)   ονομαστική αξία (για χρήματα)
currency (n)   τοπικό νόμισμα
value (n)   αξία
credit (n)   πίστωση
obsolete (adj)   ξεπερασμένος
norm (n)   τύπος, κανόνας
constitute (v)   αποτελώ
coin (n)   κέρμα
material (n)   υλικό
copper (n)   χαλκός
bronze (n)   μπρούτζος
mint (v)   κόβω (νόμισμα)
commercial transaction (expr)   εμπορική 
συναλλαγή
issue (v)   διανέμω, μοιράζω
agency (n)   αντιπροσωπεία
equivalent (n)   ισότιμο
monetary (adj)   νομισματικός, χρηματικός
ultimate (adj)   ύστατος, απόλυτος
management (n)   διοίκηση
economic policy (expr)   οικονομική πολιτική
excessively (adv)   υπερβολικά
bank note (n)   χαρτονόμισμα
undermine (v)   υπονομεύω
to the point that (expr)   ως το σημείο
152.
extensively (adv)   εκτενώς
154.
worthless (adj)   χωρίς αξία

READING PASSAGE, PAGE 50
irradiation (n)   ακτινοβόληση
processing (adj)   επεξεργαστικός
expose (v)   εκθέτω
radiation (n)   ακτινοβολία
effect (n)   αποτέλεσμα
pasteurisation (n)   παστερίωση
food poisoning (expr)   τροφική δηλητηρίαση
infection (n)   μόλυνση
fatal (adj)   θανατηφόρος
the common belief (expr)   κοινή πεποίθηση, 
γνώμη
half a century (expr)   μισός αιώνας
vocal (adj)   ελευθερόστομος
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opponent (n)   αντίπαλος
argue (v)   επιχειρηματολογώ
fears have proven groundless (expr)   οι φόβοι 
(μας) ήταν αβάσιμοι
claim (n)   ισχυρισμός
radioactive (adj)   ραδιενεργός
element (n)   στοιχείο
detect (v)   διαπιστώνω, εντοπίζω
nutritional value (expr)   διατροφική αξία
bear sth out (phr v) (bear – bore – borne)   
επιβεβαιώνω
research (n)   έρευνα
indicate (v)   δείχνω
rotting (adj)   που σαπίζει
significantly (adv)   σημαντικά
alter (v)   αλλάζω
texture (n)   υφή
indefinitely (adv)   απροσδιόριστα, επ’αόριστον
sterilize (v)   αποστειρώνω
staunch supporter (expr)   φανατικός οπαδός
hygiene (n)   υγιεινή
adhere to (v)   ακολουθώ
foodborne illness (expr)   τροφιμογενές νόσημα
store (v)   αποθηκεύω
handle (v)   χειρίζομαι
sufficiently (adv)   αρκετά
weapon (n)   όπλο
battle (n)   μάχη
panacea (n)   πανάκεια
156.
passage (n)   κείμενο
pros and cons (expr)   τα υπέρ και τα κατά
158.
investigate (v)   ερευνώ
validity (n)   εγκυρότητα, κύρος
counter (v)   αντικρούω
160.
preclude (v)   αποκλείω
diminish (v)   μειώνω, λιγοστεύω

READING PASSAGE, PAGE 51
brainchild (n)   έμπνευση
automatic teller machine (ATM) (n)   αυτόματο 
μηχάνημα ανάληψης μετρητών
ubiquitous (adj)   πανταχού παρών
desperately (adv)   απελπισμένα
withdrawal (n)   ανάληψη
deposit (n)   κατάθεση
device (n)   συσκευή
envisage (v)   βλέπω, φαντάζομαι
heed (v)   δίνω προσοχή, λαμβάνω υπόψη
when the need arises (expr)   όταν χρειαστεί
defeat its purpose (expr)   δεν θα είχε νόημα 
wallet (n)   πορτοφόλι
substantial (adj)   σημαντικός
assigned to (adj)   έργο το οποίο έχει ανατεθεί 

central authority (expr)   κεντρική εξουσία
consolation (n)   παρηγοριά
issue (v)   διανέμω, μοιράζω
165.
colleague (n)   συνάδελφος

READING PASSAGE, PAGE 52
abuse (n)   κακομεταχείριση, κακοποίηση
developed world (expr)   αναπτυγμένος κόσμος 
frequency (n)   συχνότητα
ethnic group (expr)   εθνική ομάδα
socio-economic class (expr)   κοινωνικο-
οικονομική τάξη
sustain (v)   υφίσταμαι
guardian (n)   κηδεμόνας
acquaintance (n)   γνωριμία
stem (from) (v)   προέρχομαι (από)
lack (v)   στερούμαι, έχω έλλειψη
warmth (n)   ζεστασιά
affection (n)   τρυφερότητα
adequate (adj)   επαρκής
self-esteem (n)   αυτοεκτίμηση
maturity (n)   ωριμότητα
support (n)   υποστήριξη
frustration (n)   εκνευρισμός
dissatisfied (adj)   δυσαρεστημένος 
neglect (v)   αμελώ
torment (v)   βασανίζω
inadequate (adj)   ανεπαρκής
immature (adj)   ανώριμος
tend (v)   συνηθίζω να
impulsive (adj)   παρορμητικός, αυθόρμητος
violent (adj)   βίαιος
stable (adj)   σταθερός
initially (adv)   αρχικά
assurance (n)   σιγουριά, (δια)βεβαίωση 
charge (v)   κατηγορώ
threaten (v)   απειλώ
likelihood (n)   πιθανότητα
custody (n)   κηδεμονία, επιμέλεια 
beyond help (expr)   δεν βοηθιέται
foster family (expr)   ανάδοχη οικογένεια
out of harm’s way (expr)   μακριά από τον κίνδυνο, 
ασφαλής
prosecute (v)   διώκω
166.
widespread (adj)   εκτεταμένος 
167.
irreversibly (adv)   μη αναστρέψιμα 
damaged (adj)   κατεστραμμένος 
168.
justify (v)   δικαιολογώ
169.
neglected (adj)   παραμελημένος
170.
imply (v)   ισχυρίζομαι, υπονοώ
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LISTENING

PART 1
1.
turn in (phr v)   πάω για ύπνο
3.
treat (n)   κέρασμα
cash (n)   μετρητά
(not) have much (cash) to spare (expr)   (δεν) μου 
περισσεύουν πολλά (μετρητά)
4.
prof (professor) (n)   καθηγητής 
skip (v)   παραλείπω 
relief (n)   ανακούφιση 
5.
eyesore (n)   κάτι που κτυπά άσχημα στα μάτια
sum up (v)   συνοψίζω 
6.
shrink (v) (shrink – shrank – shrunk)   
συρρικνώνομαι 
ruin (v)   καταστρέφω 
9.
wallet (n)   πορτοφόλι 
change (n)   ρέστα
driver’s license (n)   άδεια οδήγησης 
credit card (n)   πιστωτική κάρτα 
10.
for my liking (expr)    για τα γούστα μου
11.
outfit (n)   σύνολο (ρούχων) 
12.
come down with (phr v)   αρρωσταίνω 
bug (n)   ιός 
14.
(not) count on (sth) (phr v)   (δεν) βασίζομαι σε
15.
precious (adj)   πολύτιμος 

PART 2
21.
dry-clean (v)   κάνω στεγνό καθάρισμα    
22.
close call (n)   στο τσακ, παραλίγο 
take the wheel (expr)   παίρνω το τιμόνι 
30.
stuffy (adj)   μυρίζει κλεισούρα, πνιγηρός 
31.
raise (n)   αύξηση 
put off (phr v)   αναβάλλω 
35.
imply (v)   υπονοώ 

PART 3
SEGMENT 1
theory (n)   θεωρία 
abound (v)   αφθονώ 
on-going (adj)   συνεχής
debate (n)   αντιπαράθεση 

nurture (n)   ανατροφή 
controversy (n)   αντιπαράθεση, διαμάχη
resolve (v)   επιλύω 
neurology (n)   νευρολογία 
cite (v)   αναφέρομαι 
dichotomy (n)   διχοτόμηση  
PET scan (n)    Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων
scanner (n)   σαρωτής, σκάνερ 
researcher (n)   ερευνητής 
accuracy (n)   ακρίβεια 
indication (n)   ένδειξη 
indicate (v)   δείχνω
structural (adj)   δομικός, βασικός
calculation (n)   υπολογισμός
insight (n)   διορατικότητα 
colleague (n)   συνάδελφος 
iron (v)   σιδερώνω 
task (n)   εργασία
coincidentally (adv)   συμπτωματικά 
simultaneously (adv)   ταυτόχρονα 
condition (v)   προδιαθέτω, επηρεάζω, 
προετοιμάζω 
multi-tasking (n)   ταυτόχρονη εκτέλεση 
πολλαπλών εργασιών 
inclined (adj)   τείνω
conclude (v)   βγάζω συμπέρασμα

SEGMENT 2
canine (adj)   κύνειος, σκυλίσιος 
species (n)   γένος, είδος 
domesticate (v)   εξημερώνω 
millennia (n)   χιλιετίες 
upset (v)   στενοχωρώ 
delicacy (n)   λιχουδιά 
persist (v)   επιμένω 
veterinary science (n)   κτηνιατρική επιστήμη 
with regards to (expr)   σχετικά με 
genetically (adv)   γενετικά   
sequence (n)   σειρά
feral (adj)   άγριος
mate (v)   ζευγαρώνω 
offspring (n)   γόνος, απόγονος   
unpredictable (adj)   απρόβλεπτος
howl (n)   ουρλιάζω
pack (n)   κοπάδι (σκύλων, λύκων)
mammal (n)   θηλαστικό 
obedient (adj)   υπάκουος 
differ (v)   διαφέρω, διαφωνώ 
breed (n)   ράτσα 
uniform (adj)   ομοιόμορφος
due to (adj)   λόγω του 
century (n)   αιώνας    
evolution (n)   εξέλιξη 
remains (pl n)   απομεινάρια 
settlement (n)   οικισμός
pursue (v)   κυνηγώ 
wander (v)   περιπλανώμαι
scavenge (for) (v)   ψάχνω τροφή 
hunter (n)   κυνηγός    
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subservient (adj)   υποτακτικός, δουλικός 
fend for (v, reflexive)   τα βγάζω πέρα μόνος

SEGMENT 3
norm (n)   τύπος, κανόνας
over-reliance (n)   υπέρ-εμπιστοσύνη 
environmentalist (n)   περιβαλλοντολόγος 
predict (v)   προβλέπω 
litter (n)   σκουπίδια 
swallow (v)   καταπίνω 
throat (n)   λαιμός
annually (adv)   ετησίως 
worldwide (adj)   παγκόσμιος
recycle (v)   ανακυκλώνω 
tempt (v)   δελεάζω 
it is tempting to … (expr)   είναι δελεαστικό να …
do away with (phr v)   ξεφορτώνομαι, 
απαλλάσσομαι 
load (n)   φορτίο 
hygienic (adj)   καθαρός, υγιεινός
extensively (adv)   εκτεταμένα
material (n)   υλικό 
wastefully (adv)   σπάταλα 
item (n)   είδος 
convenience store (n)   παντοπωλείο    
bulky (adj)   ογκώδης 
detergent (n)   απορρυπαντικό 
handle (n)   χερούλι 
supermarket chain (n)   αλυσίδα με σούπερ μάρκετ 
charge (v)   χρεώνω 
nominal (adj)   συμβολικός, εικονικός, πλασματικός
tactic (n)   τακτική 
slight (adj)   ελάχιστος 
consumer (n)   καταναλωτής 
canvas (n)   καραβόπανο, λινάτσα 
reuse (v)   ξαναχρησιμοποιώ 
willing (adj)   πρόθυμος 
alter (v)   αλλάζω 
biodegradable (adj)   βιοδιασπώμενος 

GRAMMAR
56.
drive at (v)   υπονοώ 
57.
depression (n)   κατάθλιψη 
58.
extensive (adj)   εκτεταμένος
capital (n)   πρωτεύουσα 
rival (adj)   αντίπαλος
62.
delivery (n)    τοκετός 
67.
by far (adj)   κατά πολύ 
72.
under the impression (expr)   έχω την εντύπωση 
74.
sore (adj)   πονεμένος 
78.
capable of (adj)   ικανός

79.
tidy (adj)   συμμαζεμένος 
81.
elevator (n)   ασανσέρ 
annoyed (adj)   εκνευρισμένος
84.
call for (phr v)   απαιτώ
88.
strict   (adj)   αυστηρός 
89.
drunk (adj)   μεθυσμένος 
treat (v)   συμπεριφέρομαι 
criminal (n)   εγκληματίας 
90.
mechanic (n)   μηχανικός 

CLOZE
I
impose (v)   επιβάλλω
trade (adj)   εμπορικός 
sanction (n)   κύρωση, ποινή 
import (v)   εισάγω 
face (v)   αντιμετωπίζω 
extinction (n)   εξαφάνιση (για είδος)
horn (n)   κέρατο
endangered (adj)   υπό εξαφάνιση 
cure (v)   γιατρειά 
threat (n)   απειλή 
devastating (adj)   συγκλονιστικός, μοιραίος 
solely (adv)   μόνο 
poacher (n)   λαθροκυνηγός 

II
cosmetics (n)   καλλυντικά 
manufacturer (n)   κατασκευαστής 
market (v)   προωθώ στην αγορά
organic (adj)   βιολογικός 
at best (expr)   στην καλύτερη περίπτωση 
complex (adj)   πολύπλοκος 
compound (n)   ένωση
preservative (n)   συντηρητικό 
stabilizer (n)   σταθεροποιητής 
pigment (n)   χρωστική ουσία 
substance (n)   ουσία 
toxic (adj)   τοξικός 
rash (n)   εξάνθημα 
annoying (adj)   εκνευριστικός
itchiness (n)   φαγούρα 
eliminate (v)   εξαλείφω, βγάζω από τη μέση 
sensitizer (n)   κάτι που μας κάνει πιο ευπαθείς, 
ευαισθητοποιητής
irritant (n)   (το) ερεθιστικό
significant (adj)   σημαντικός
reaction (n)   αντίδραση 
occur (v)   συμβαίνει 
ingredient (n)   συστατικό 
facial (adj)   (του) προσώπου 
and the like (expr)   και όλα τα σχετικά
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complexion (n)   επιδερμίδα
low-grade (adj)   χαμηλού βαθμού 
acne (n)   ακμή

VOCABULARY
112.
tactic (n)   τακτική 
endeavor (n)   προσπάθεια 
stunt (n)   κόλπο
deed (n)   πράξη 
113.
relocate (v)   μετακομίζω 
evacuate (v)   εκκενώνω 
repeal (v)   ανακαλώ
114.
partial (adj)   μερικός
cancellation (n)   ακύρωση 
submission (n)   υποβολή (αίτησης) 
deposit (n)   κατάθεση 
refund (n)   επιστροφή χρημάτων 
115.
collaborate (v)   συνεργάζομαι 
address (v)   απευθύνομαι 
116.
resistant to (adj)   ανθεκτικός, αδιαπέραστος
inconsistent with (adj)   αντιφατικός
repellent of (adj)   απωθητικός 
unabashed by (adj)   αδιάντροπος
antibiotic (n)   αντιβιοτικό 
117.
pretension (n)   φιλοδοξία, υποκρισία
prerogative (n)   επιλογή 
118.
value (n)   αξία 
opulent (adj)   πλούσιος, άφθονος
pervading (adj)   που κυριεύει, που διαπερνά 
119.
preposterous (adj)   εξωφρενικός, παράλογος
circumstance (n)   συγκυρία, περίσταση 
extenuating (adj)   ελαφρυντικός
extenuating circumstances (expr)    ελαφρυντικά 
στοιχεία
120.
air our grievances (expr)   συζητώ ανοιχτά τα 
παράπονα μου
denounce (v)   καταδικάζω
reflect (v)   αντανακλώ, καθρεφτίζω
ensure (v)   εξασφαλίζω 
121.
annul (v)   ακυρώνω (γάμο) 
invalidate (v)   ακυρώνω
object (v)   ενίσταμαι, αντιτίθεμαι
rebuff (v)   αποκρούω, σνομπάρω 
122.
rob of (v)   ληστεύω, γδέρνω, ρίχνω
123.
composer (n)   συνθέτης 

arguably (adv)   εύλογα, βάσιμα
ardently (adv)   ένθερμα, ενδουσιωδώς 
124.
opt (v)   προτιμώ, διαλέγω
125.
hoop (n)   στεφάνι (για μπάσκετ) 
126.
lucrative (adj)   κερδοφόρος 
relative (adj)   σχετικός 
talkative (adj)   ομιλητικός 
exhaustive (adj)   εξαντλητικός, διεξοδικός 
127.
strike (n)   απεργία
convert (v)   μετατρέπω, τροποποιώ 
avert (v)   αποτρέπω, αποστρέφω 
deflect (v)   εκτρέπω, αποφεύγω
deviate (v)   παρεκκλίνω
128.
stalemate (n)   αδιέξοδο
129.
(opinion) poll (n)   δημοσκόπηση 
cross-section (n)   αντιπροσωπευτικό δείγμα, 
ποικιλία
130.
literature (n)   φιλολογία, λογοτεχνία 
dominate (v)   κυριαρχώ 
enmesh (v)   εμπλέκω
allocate (v)   κατανέμω
frequent (v)   συχνάζω 
131.
dumpy (adj)   κοντόχοντρος
drowsy (adj)   νυσταγμένος 
tipsy (adj)   λίγο μεθυσμένος 
flimsy (adj)   ψευτοκαμωμένος 
132.
reluctantly (adv)   διστακτικά
approximately (adv)   περίπου
stubbornly (adv)   πεισματικά
133.
evade (v)   αποφεύγω 
falsify (v)   πλαστογραφώ
bluff (v)   μπλοφάρω 
mislead (v)   παραπλανώ
134.
hunting (n)   κυνήγι
wildlife (adj)   άγρια φύση
asylum (n)   άσυλο 
sanctuary (n)   καταφύγιο
institution (n)   ίδρυμα   
135.
self-indulgent (adj)   μαλθακός, υπερβολικά 
επιεικής, άσωτος
self-centered (adj)   εγωιστής 
self-reliant (adj)   ανεξάρτητος 
self-conscious (adj)   ντροπαλός, μαζεμένος 
136.
pack of lies (expr)   ένα σωρό ψέματα 
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137.
unscrupulous (adj)   αδίστακτος 
unerring (adj)   αλάνθαστος
fruitless (adj)   ανώφελος, άκαρπος 
138.
perplexing (adj)   περιπλεγμένος, μπερδεμένος
trivial (adj)   ασήμαντος 
expansive (adj)   επεκτατικός, ευρύς 
habitual (adj)   συνήθης, τακτικός 
139.
trite (adj)   κοινότοπος
flat (adj)   χωρίς ανθρακικό 
crooked (adj)   στραβός 
blunt (adj)   αμβλύς, ευθύς, ωμός
140.
lasting (adj)   που διαρκεί 
benefit (n)   όφελος, προνόμιο   
strenuous (adj)   επίπονος, κουραστικός 
vociferous (adj)   κραυγαλέος
vivid (adj)   έντονος, ζωηρός 
141.
heartily (adv)   εγκάρδια, με όρεξη
dynamically (adv)   δυναμικά 
emphatically (adv)   εμφατικά 
vigorously (adv)   ενεργητικά, δυναμικά
stir (v)   ανακατεύω με το κουτάλι (τη σούπα, τον 
καφέ)
142.
attribute (v)   ποδίδω
afflict (v)   πλήττω 
inflict (v)   επιβάλλω, κτυπώ 
143.
succumb (v)   υποκύπτω
prompt (v)   παρακινώ 
promote (v)   προωθώ 
144.
oversight (n)   παράλειψη 
outlook (n)   προοπτική, τοποθέτηση 
lapse (n)   πέρασμα, παρέλευση
145.
it’s typical of (expr)   είναι τυπικό του
146.
rub (v)   τρίβω 
drag (v)   σέρνω
grip (v)   κρατώ δυνατά
ram (v)   κτυπώ βίαια, εμβολίζω 
147.
have a say in (expr)   έχω λόγο σε κάτι
148.
perpetually (adv)   πάντα, αιώνια
149.
give credit where credit is due (expr)   
αναγνωρίζω την αξία κάποιου, το καλό να λέγεται 
150.
sniff (v)   μυρίζω, οσφραίνομαι 
chew (v)   μασάω 
scent (v)   μυρίζω 
swallow (v)   καταπίνω 

READING

READING PASSAGE, PAGE 69
champion (n)   πρωταθλητής
civil rights (n)   ατομικά δικαιώματα
committed (adj)   αφοσιωμένος 
pacifist (n)   ειρηνιστής
dismayed (adj)   απογοητευμένος 
inflict (v)   επιβάλλω
award (v, n)   βραβεύω, βραβείο
prestigious (adj)   αναγνωρισμένος, 
αναγνωρισμένου κύρους
devote (v)   αφιερώνω
movement (n)   κίνημα 
contemporary (n)   σύγχρονος
fame (n)   δόξα
cause (n)   σκοπός
issue (n)   θέμα
endorse (v)   υποστηρίζω 
predominantly (adv)   κυρίως
seek (v) (seek – sought – sought)   ψάχνω
appreciate (v)   εκτιμώ
vindicate (v)   δικαιώνω
countless (adj)   αμέτρητος 
serviceman (n)   άνδρας των ένοπλων δυνάμεων 
front line (n)   πρώτη γραμμή
casualty (n)   θύμα, απώλεια 
feel ambivalent (expr)   νιώθω αμφιταλαντευόμενος 
willingness (n)   προθυμία
unbridled (adj)   αχαλίνωτος, ελεύθερος 
uncoordinated (adj)   ασυντόνιστος 
augment (v)   αυξάνω
tension (n)   πίεση, ένταση
register (v)   εγγράφομαι 
intentionally (adv)   σκόπιμα
provoke (v)   προκαλώ
151.
envy (n)   ζήλεια, φθόνος 
cruel (adj)   σκληρός, απάνθρωπος 
152.
preoccupied with (adj)   απασχολημένος
dismayed by (adj)   απογοητευμένος 
153. 
gain (v)   κερδίζω
154. 
needless (adj)   περιττός, άχρηστος

READING PASSAGE, PAGE 70
irreparable (adj)   ανεπανόρθωτος, αδιόρθωτος 
over-irrigation (n)   υπερβολική άρδευση
mismanagement (n)   κακοδιαχείριση    
inland (adj)   στην ενδοχώρα, στο εσωτερικό 
body of water (expr)   μάζα νερού
unique (adj)   μοναδικός
ecosystem (n)   οικοσύστημα    
currently (adv)   αυτή την στιγμή, προς το παρόν 
shrinking (adj)    συρρικνωμένος  
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expansive (adj)   επεκτατικός 
significant (adj)   σημαντικός 
meager (adj)   φτωχός, ανεπαρκής 
trickle (v)   σταλάζω
untreated (adj)   μη επεξεργασμένος  
sewage (n)   απόβλητα, λύματα 
fertilizer (n)   λίπασμα 
insecticide (n)   εντομοκτόνο 
cesspool (n)   βόθρος  
breed (v)   αναπαράγω 
incidence (n)   περίσταση, συχνότητα 
tuberculosis (n)   φυματίωση 
livelihood (n)   πόρος ζωής
receding (adj)   που υποχωρεί 
sea bed (n)   πυθμένας 
vast (adj)   τεράστιος 
hulk (n)   όγκος 
lack (n)   έλλειψη 
funds (n)   κεφάλαιο (χρήματα)
dry up (v)   στερεύω 
shore (n)   ακτή
exploit (v)   εκμεταλλεύομαι

READING PASSAGE, PAGE 71
occurrence (n)   συμβάν
go hand-in-hand (expr)   πάει χέρι-χέρι
obesity (n)   παχυσαρκία
obese (adj)   παχύσαρκος
linked with (v)   σχετίζομαι με
undesirable (adj)   ανεπιθύμητος 
trait (n)   χαρακτηριστικό 
obsessed with (adj)   απορροφημένος, 
παθιασμένος με  
disorder (n)   διαταραχή
rare (adj)   σπάνιος
virtually (adv)   σχεδόν, κυριολεκτικά 
nonexistent (adj)   ανύπαρκτος 
unsettling (adj) ανησυχητικός 
rise (v)   αυξάνoμαι
prepubescent (adj)   προεφηβικός 
puberty (n)   εφηβεία
deprive of (v)   στερώ από 
provoke (v)   προκαλώ
life-long (adj)   ισόβιος
accompanied by (adj)   που συνοδεύεται από 
distorted (adj)   διαστρεβλωμένος, 
παραμορφωμένος 
overweight (adj)   υπέρβαρος 
morbid (adj)   νοσηρός
self-induced (adj)   προκλητός
vomiting (n)   εμετός
underweight (adj)   ελλιποβαρύς 

irrespective of (adj)   άσχετα με
gaunt (adj)   κοκαλιάρης 
persist in (v)   επιμένω 
frustration (n)   εκνευρισμός
prevalence (n)   επικράτηση 
fail to seek (expr)   αποτυγχάνω να αναζητήσω
starvation (n)   λιμός
162.
well-off (adj)   εύπορος
165.
bulimia (n)   βουλιμία

READING PASSAGE, PAGE 72
ongoing (adj)   συνεχιζόμενος 
debate   αντιπαράθεση
school of thought (expr)   σχολή σκέψης 
behaviorism (n)   συμπεριφορισμός 
ethology (n)   ηθολογία
issue (n)   θέμα
ramification (n)   αντίκτυπος 
touch on (v)   θίγω
premise (n)   βάση, προϋπόθεση 
blank slate (n)   άγραφος πίνακας, tabula rasa 
unconsciously (adv)   ασυνείδητα 
behavioral (adj)   συμπεριφορικός 
pattern (n)   σχέδιο, διάταξη 
exposure (n)   έκθεση (π.χ. στον ήλιο)
repetition (n)   επανάληψη 
feed (v)   τρέφομαι 
species (n)   είδος 
acquire (v)   αποκτώ
bear sth out (phr v) (bear – bore – borne)   
επιβεβαιώνω
doctrine (n)   δόγμα
primate (n)   πίθηκος, πρωτεύον θηλαστικό 
raised in captivity (expr)   εκτρέφονται σε 
συνθήκες αιχμαλωσίας 
incapable of (adj)   ανίκανος να
offspring (n)   απόγονος
implication (n)   υπαινιγμός 
condition (v)   επηρεάζω, προετοιμάζω
maintain (v)   ισχυρίζομαι 
innate (adj)   έμφυτος 
genes (n)   γονίδια 
mammal (n)   θηλαστικό 
to a great extent (expr)   κατά πολύ
in accordance with (expr)   σύμφωνα με 
minor (adj)   ασήμαντος 
wire (v)   καλωδιώνω 
pit against (v)    αναμετριέμαι, βάζω (κάποιον) να 
τσακωθεί με (άλλον) 
resolve (v)   επιλύω 
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PART 1
1.
read between the lines (expr)   αντιλαμβάνομαι το 
υπονοούμενο 
3.
racket (n)   πολύ θόρυβος, σαματάς 
4.
proportionately (adv)   αναλογικά
5.
contradict (v)   αντικρούω   
shortcoming (n)   μειονέκτημα
failing (n)   μειονέκτημα 
6.
overview (n)   περίληψη
elaborate (adj)   λεπτομερής 
7.
exaggerate (v)   υπερβάλλω 
8.
information technology (expr)   πληροφορική
low-tech (adj)   χαμηλής τεχνολογίας
validity (n)   εγκυρότητα 
9.
owe (v)   χρωστώ 
mentor (n)   μέντορας 
10.
be stuck with (expr)   φορτώνομαι με 
11.
bug (n)   ιός 
13.
electrician (n)   ηλεκτρολόγος 
power (n)   ρεύμα
irresponsible (adj)   ανεύθυνος 
14.
rent (v)   ενοικιάζω 
lease (n)   ενοικιαστήριο (συμβόλαιο) 
15.
short notice (n)   χωρίς προειδοποίηση, τελευταία 
στιγμή 
colleague (n)   συνάδελφος 
replace (v)   αντικαθιστώ 

PART 2
16.
stick to (v)   συνεχίζω   
designated driver (expr)    ο υπεύθυνος οδήγησης 
μιας ομάδας 
19.
version (n)   εκδοχή
20.
fascinating (adj)   συναρπαστικός
21.
go easy on the … (expr)   μην χρησιμοποιείς με 
υπερβολή, με το μαλακό  
23.
dress (v)   ντύνομαι
casually (adv)   ανεπίσημα 

26.
proposal (n)   πρόταση 
27.
log onto (v)   μπαίνω, εισέρχομαι 
28.
refer to (v)   αναφέρομαι 
30.
fed up with (phr v)   είμαι μπουχτισμένος 
33.
parcel (n)   δέμα
35.
break (v)   κάνω διάλειμμα 

PART 3
SEGMENT 1
major (adj)   σημαντικός
indispensable (adj)   απαραίτητος 
the decision-making process (expr)   διαδικασία 
λήψης αποφάσεων 
overload (n)   υπερφόρτιση 
commerce (n)   εμπόριο 
finance (n)   οικονομικά
over-abundance (n)   υπερπληθώρα 
perplexing (adj)   μπερδεμένος, περιπλεγμένος
involve (v)   συμπεριλαμβάνω, συνεπάγομαι 
sum (n)   ποσό
client (n)   πελάτης
consultant (n)   σύμβουλος
consequence (n)   συνέπεια 
provoke (v)   προκαλώ 
Information Fatigue Syndrome (expr) Σύνδρομο 
Πληροφοριακής Κόπωσης  
prioritize (v)   δίνω προτεραιότητα 
symptom (n)   σύμπτωμα 
loss (n)   απώλεια 
motivation (n)   κίνητρο
morale (n)   ηθικό
acute (adj)   οξύς
sleeplessness (n)   αϋπνία 
executive (n)   στέλεχος
physiological (adj)   φυσιολογικός 
treat (v)   αντιμετωπίζω
obsessed with (adj)   απορροφημένος, 
παθιασμένος με 
worsen (v)   χειροτερεύω 
judgment (n)   κρίση
distinguish (v)   διακρίνω
superfluous (adj)   περιττός
minor (adj)   δευτερεύων 
bearing (n)   αντίκτυπος 
inhibit (v)   εμποδίζω
decisive (adj)   αποφασιστικός
decisiveness (n)   αποφασιστικότητα
inadequate (adj)   ανεπαρκής 
reluctant (adj)   διστακτικός 
reluctance (n)   διστακτικότητα 
hamper (v)   εμποδίζω
respective (adj)   αντίστοιχος
paradoxically (adv)   παραδόξως
immune to (adj)   απρόσβλητος, άτρωτος
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SEGMENT 2
cash (n)   μετρητά, χρήματα
quandary (adj)   δίλημμα 
agonize (v)   αγωνιώ 
face (v)   αντιμετωπίζω 
handle (v)   διαχειρίζομαι 
issue (n)   θέμα
allowance (n)   χαρτζιλίκι 
obsess (over) (v)   απορροφούμαι (από), έχω 
εμμονή (με) 
generous (adj)   γενναιόδωρος 
wash their hands of the matter (expr)   δεν 
ασχολούμαι πλέον, νίπτω τας χείρας μου 
sibling (n)   αδελφός η αδελφή 
ideal (adj)   ιδανικός 
financial consultant (expr)   οικονομικός 
σύμβουλος 
guideline (n)   οδηγία 
indicate (v)   δείχνω
domestic task (expr)   δουλειά του σπιτιού
for starters (expr)   πρώτα απ’ όλα 
tidy (adj)   μαζεμένος, τακτοποιημένος
menial (adj)   υπηρετικός, χειρωνακτικός
chore (n)   αγγαρεία, δουλειά 
remuneration (n)   αμοιβή
earn (v)   κερδίζω (χρήματα)
take for granted (expr)   παίρνω σαν δεδομένο 
part-time job (expr)   δουλειά μερικής 
απασχόλησης 
clothing (n)   ρουχισμός 
a blessing in disguise (expr)   καλυμμένη ευλογία 
thrift (n)   λιτότητα, οικονομία
open-handed (adj)   ανοιχτοχέρης 
encourage (v)   ενθαρρύνω 

SEGMENT 3
media expert (expr)   ειδικός των ΜΜΕ
needlessly (adv)   άσκοπα
source (n)   πηγή
watchdog group (expr)   ομάδα/επιτροπή 
εποπτείας 
dramatize (v)   δραματοποιώ 
highlight (v)   τονίζω 
at the expense of (expr)   σε βάρος του
objective (adj)   αντικειμενικός 
catch-phrase (n)   σλόγκαν
as a consequence (expr)   σαν συνέπεια 
feel apprehensive (expr)   νιώθω ανήσυχος 
battle zone (expr)   ζώνη μάχης 
fall apart (phr v)   διαλύομαι, καταρρέω 
urban center (expr)   αστικό κέντρο
world-wide (adj)   παγκοσμίως 
shoot up (phr v)   αυξάνομαι, ξεπετάγομαι
opinion poll (expr)   σφυγμομέτρηση, γκάλοπ 
unjustifiable (adj)   αδικαιολόγητος 
terror (n)   τρόμος
terrorist (n)   τρομοκράτης
subjective (adj)   υποκειμενικός 

dominated (adj)   κυριαρχούμενος  
balanced (adj)   ισορροπημένος 
extensive (adj)   εκτεταμένος
commentary (n)   σχολιασμός
sensationalistic (adj)   κίτρινος (τύπος), 
δραματοποιητικός
image (n)   εικόνα
incident (n)   περιστατικό
manageable (adj)   βολικός, ελεγχόμενος
perspective (adj)   αντίληψη 
rely on (v)   βασίζομαι 
intelligent (adj)   ευφυής 
mental health expert (expr)   ειδικός πνευματικής 
υγείας    
recommend (v)   συνιστώ
suffer from (v)   υποφέρω από 
depression (n)   κατάθλιψη 

GRAMMAR

53.
part-time (adj)   μερικής απασχόλησης 
full-time (adj)   πλήρους απασχόλησης 
54.
driver’s license (n)   άδεια οδήγησης
59.
staff (v)   στελεχώνω 
61.
arise (v)   προκύπτω
63.
before long (expr)   όπου ν’άναι 
64.
exhaust fumes (expr)   καυσαέρια 
exhausting (adj)   εξαντλητικός, κουραστικός
exhausted (adj)   εξαντλημένος 
exhaustive (adj)   εξαντλητικός, διεξοδικός
67.
under the circumstances (n)   κάτω από αυτές τις 
συνθήκες 
72.
failure (n)   αποτυχία
worsen (v)   χειροτερεύω
73.
alternative sources of energy (expr)   
εναλλακτικές πηγές ενέργειας
74.
regret (v)   μετανιώνω 
75.
make a long story short (expr)   συνοψίζω 
77.
die down (phr v)   ελαττώνομαι 
78.
alternative (n)   εναλλακτική (λύση, επιλογή) 
80.
deem (v)   θεωρώ 
appropriate (adj)   κατάλληλος
81.
uncalled for (adj)   αδικαιολόγητος
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84.
spokesperson (n)   εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος 
claim (v)   ισχυρίζομαι 
sensitive (adj)   ευαίσθητος 
87.
support (v)   συντηρώ 
90.
coinciding (adj)   που συμπίπτει
coincidence (n)   σύμπτωση
coincidental (adj)   τυχαίος, συμπτωματικός 
coincided (adj)   που συνέπεσε

CLOZE
I
discipline (n)   πειθαρχία 
take for granted (expr)   θεωρώ δεδομένο 
cooperative (adj)   συνεργάσιμος
sense of purpose (expr)   αίσθηση σκοπού 
raise one’s voice (expr)   υψώνω τον τόνο της 
φωνής 
unruly (adj)   άναρχα
motivated (adj)   ενθουσιώδης 
irrespective of (adj)   ανεξάρτητα από 
pointless (adj)   άσκοπος
make sense (expr)   βγάζω νόημα 
lose interest (expr)   χάνω το ενδιαφέρον

II
flightless (adj)   που δεν πετά
forage (v)   αναζητώ τροφή
winsome (adj)   χαριτωμένος 
creature (n)   πλάσμα 
thrive (v)   προκόβω, αναπτύσσομαι 
trade (n)   εμπόριο 
diminish (v)   λιγοστεύω 
degrade (v)   υποβαθμίζω, ταπεινώνω
devalue (v)   υποτιμώ
deplete (v)   εξαντλώ
measure (n)   μέτρο
bush (n)   θαμνοσκεπής έκταση τις Αυστραλίας/Νέα 
Ζηλανδίας/Αφρικής
trap (v)   παγιδεύω
species (n)   είδος
predator (n)   αρπακτικό
abandoned (adj)   εγκαταλειμμένος 
irresponsible (adj)   ανεύθυνος 
stray dog (expr)   αδέσποτο 
devour (v)   καταβροχθίζω 

VOCABULARY
111.
esteem (v)   εκτιμώ
replenish (v)   αναπληρώνω
adorn (v)   στολίζω
enmesh (v)   μπερδεύω 
112.
affluent (adj)   πλούσιος

abundant (adj)   άφθονος 
granted (adj)   δεδομένος
gratified (adj)   ικανοποιημένος 
poverty (n)   φτώχια 
113.
niece (n)   ανιψιά 
sly (adj)   πονηρός
bashful (adj)   ντροπαλός
tacit (adj)   σιωπηρός 
114.
reject (v)   απορρίπτω 
evidence (n)   στοιχεία 
inconspicuous (adj)   απαρατήρητος, διακριτικός  
circumstantial evidence (expr)   έμμεσες 
αποδείξεις 
preferential (adj)   προνομιακός 
inexplicable (adj)   ανεξήγητος 
115.
collateral damage (expr)   παράπλευρες απώλειες 
designation (n)   ονομασία, πρόκριση 
citation (n)    παράθεση, μνεία 
euphemism (n)   ευφημισμός 
116.
dribble (v)   τρέχουν τα σάλια, στάζω
mumble (v)   μουρμουρίζω
croon (v)   τραγουδώ γλυκά και χαμηλόφωνα 
hinder (v)   εμποδίζω
117.
sleepiness (n)   νύστα
wear off (phr v)   λιγοστεύω, ελαττώνω
pass over (phr v)   παραβλέπω 
get across (phr v)   μεταδίδω
pull through (v)   την σκαπουλάρω, γλυτώνω
118.
capacity crowd (expr)   πληρότητα κόσμου σε 
χώρο 
119.
outstanding debt (expr)   ανεξόφλητο χρέος 
120.
detain (v)   κρατώ 
contest (v)   αμφισβητώ 
stall (v)   καθυστερώ
121.
organic (adj)   βιολογικός
fertilizer (n)   λίπασμα
work wonders for (expr)   κάνει θαύματα
opportunity (n)   ευκαιρία 
122.
life-guard (n)   ναυαγοσώστης 
keep watch over (expr)   προσέχω 
alertly (adv)   με εγρήγορση 
123.
spread (v)   απλώνω
delegate (v)   αναθέτω
deploy (v)   παρατάσσω
activate (v)   ενεργοποιώ 
troops (n)   στράτευμα
124.
at issue (expr)   υπό συζήτηση 
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125.
rattlesnake (n)   κροταλίας
poisonous (adj)   δηλητηριώδης 
venom (n)   δηλητήριο 
serum (n)   ορός 
fatal (adj)   θανάσιμος 
126.
suspended sentence (expr)   ποινή με αναστολή
assailant (n)   επιτιθέμενος
offender (n)   δράστης, φταίχτης
culprit (n)   φταίχτης, κατηγορούμενος
127.
robust (adj)   εύρωστος, πλούσιος σε γεύση
sturdy (adj)   δυνατός
vital (adj)   ζωτικός
128.
shuttle (v)   πηγαινοέρχομαι 
vibrate (v)   δονούμαι
fluctuate (v)   κυμαίνομαι 
squirm (v)   συστρέφομαι, χτυπιέμαι 
129.
hamper (v)   εμποδίζω 
impose (v)   επιβάλλω 
recede (v)   υποχωρώ
uphold (v)   στηρίζω, υποστηρίζω 
130.
give sb the benefit of the doubt (expr)   
αναγνωρίζω σε κάποιον το ελαφρυντικό της 
αμφιβολίας/το τεκμήριο αθωότητας
131.
smug (adj)   αυτάρεσκος
somber (adj)   σοβαρός
snug (adj)   εφαρμοστός, θαλπερός
stolid (adj)   αδιάφορος, απαθής
132.
assure (v)   βεβαιώνω 
detect (v)   εντοπίζω
attribute  (v)   αποδίδω
appoint (v)   διορίζω, αναθέτω
133.
observance (n)   τήρηση
spontaneity (n)   αυθορμητικότητα 
audacity (n)   θράσος
revelation (n)   αποκάλυψη 
134.
UN (abbr) United Nations   Ενωμένα Έθνη 
wander (v)   περιπλανώμαι 
monitor (v)   παρακολουθώ 
implement (v)   εφαρμόζω 
comply (v)   υπακούω, συμμορφώνομαι 
installation (n)   εγκατάσταση
135.
unconditional (adj)   άνευ όρων
inordinate (adj)   υπερβολικός
conflicting (adj)   αντικρουόμενος
incompatible (adj)   αταίριαστος 
136.
incumbent (adj)   δεσμευτικός

exorbitant (adj)   υπερβολικός 
gratuitous (adj)   αχρείαστος
ultimate (adj)   απόλυτος
137.
tentative (adj)   δοκιμαστικός, διστακτικός 
insipid (adj)   ανούσιος
deferred (adj)   καθυστερημένος 
speculative (adj)   υποθετικός
138.
delegate (n)   απεσταλμένος, εκπρόσωπος 
wrestle with a problem (expr)   αγωνίζομαι με ένα 
πρόβλημα 
perplexed (adj)   μπερδεμένος 
139.
have little respect for (expr)   δεν σέβομαι 
140.
upset (v)   στενοχωρώ 
make advances (expr)   κάνω πρόοδο 
reprisal (n)   αντεκδίκηση 
make apologies (expr)   απολογούμαι 
make amends (expr)   επανορθώνω 
141.
rehash (v)   επαναδιατυπώνω, ξανασυζητώ 
revamp (v)   ανακαινίζω, φρεσκάρω 
reprimand (v)   μαλώνω 
relay (v)   μεταφέρω 
142.
remnant (n)   απομεινάρι 
leftovers (pl n)   περισσεύματα, αποφάγια 
relic (n)   λείψανο, κατάλοιπο 
fragment (n)   απόσπασμα, κομματάκι
143.
entwine (v)   συμπλέκω
dejected (adj)   απεγνωσμένος, αποκαρδιωμένος
uncouth (adj)   αγενής, άξεστος
be amiss (expr)   δεν πάει καλά
144.
regard (v)   θεωρώ
reckon (v)   εκτιμώ, θεωρώ
esteem (v)   σέβομαι, υπολογίζω 
assess (v)   αξιολογώ 
145.
far cry from (expr)   που απέχει, είναι διαφορετικό
146.
racist (n)   ρατσιστής 
view (n)   άποψη
detestable (adj)   αντιπαθητικός 
debatable (adj)   συζητήσιμος, αμφιλεγόμενος 
unassailable (adj)   αδιαμφισβήτητος 
impeccable (adj)   άψογος 
147.
fuzzy (adj)   χνουδωτός 
remote (adj)   απόμακρος 
whimsical (adj)   παιχνιδιάρικος
bleary (adj)   θολός
148.
first and foremost (expr)   πρώτα και κύρια
down to earth (expr)   προσγειωμένος 
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head over heels (in love) (expr)   παράφορα 
ερωτευμένος 
up and running (expr)   σε πλήρη λειτουργία 
149.
afflict (v)   πλήττω 
inflict (v)   επιβάλλω, χτυπάω 
150.
take sb seriously (expr)   παίρνω κάποιον στα 
σοβαρά
precariously (adv)   αβέβαια
severely (adv)   πολύ

READING

READING PASSAGE, PAGE 89
historian (n)   ιστορικός
argue (v)   λογοφέρνω 
League of Nations (expr)   Κοινωνία Των Εθνών 
noteworthy (adj)   αξιοσημείωτος 
contribution (n)   συνεισφορά
unanimously (adv)   ομόφωνα 
ratify (v)   επικυρώνω
slavery (n)   δουλεία
convention (n)   σύμβαση 
abolishment (n)   κατάργηση 
lay the foundation (expr)   θεμελιώνω, θέτω τα 
θεμέλια 
declaration (n)   διακήρυξη, δήλωση 
human rights (expr)   ανθρώπινα δικαιώματα 
draft (v)   συντάσσω 
fulfill (v)   εκπληρώνω 
outlaw (v)   απαγορεύω, θέτω εκτός νόμου 
seldom (adv)   σπάνια   
open market (expr)   ανοιχτή αγορά 
common belief (expr)   κοινή άποψη 
savage (adj)   κτηνώδης 
widespread (adj)   εκτεταμένος 
eradicate (v)   εξαλείφω 
virtually (adv)   σχεδόν, κυριολεκτικά 
undocumented (adj)   χωρίς χαρτιά 
immigrant (n)   μετανάστης 
wretched (adj)   άθλιος, αξιολύπητος 
subsistence (n)   επιβίωση, στο όριο πενίας 
wage (n)   ημερομίσθιο, μεροκάματο 
serf (n)   σκλάβος   
Middle Ages (expr)   μεσαίωνας 
illegal alien (expr)   παράνομος αλλοδαπός 
host country (expr)   χώρα που φιλοξενεί 
poverty-stricken (expr)   εξαθλιωμένος
paltry (adj)   τιποτένιος
sum (n)   ποσό 
constitute (v)   αποτελώ
sanction (v)   εγκρίνω 
handful (n)   χούφτα
tolerate (v)   ανέχομαι 
tacitly (adv)   σιωπηρά 
condone (v)   επιτρέπω, εγκρίνω
ruthlessly (adv)   αδίστακτα

exploit (v)   εκμεταλλεύομαι 
daunting (adj)   τρομακτικός
quota (n)   ποσοστό, αναλογία 
kidnap (n)   απάγω 
whereabouts (n)   τοποθεσία
151.
adequate (adj)   επαρκής 
152.
abolish (v)   καταργώ 
155.
brutal (adj)   κτηνώδης, πολύ σκληρός 

READING PASSAGE, PAGE 90
scourge (n)   μάστιγα
lead astray (expr)   βάζω σε πειρασμό, οδηγώ στον 
κακό δρόμο 
cornerstone (n)   ακρογωνιαίος λίθος 
commercialized (adj)   εμπορευματοποιημένος 
industry (n)   βιομηχανία
obscure (adj)   ασαφής 
multinational (adj)   πολυεθνικός
quaint (adj)   γραφικός
iconoclastic (adj)   εικονοκλαστικός 
fit of dismay (expr)   κρίση απογοήτευσης 
prude (n)   σεμνότυφος 
spearhead (v)   ηγούμαι 
culminate in(v)   καταλήγω 
status quo (expr)   κατεστημένο 
rigid (adj)   άκαμπτος, αυστηρός 
close-mindedness (n)   στενομυαλιά, ξεροκεφαλιά 
institution (n)   θεσμός    
distinguish from (v)   ξεχωρίζω 
innovation (n)   καινοτομία 
preoccupy with (v)   απασχολώ
the bottom line  (n)   κέρδη
imitate (v)   αντιγράφω, μιμούμαι 
indistinguishable (adj)   πανομοιότυπος 
with regards to (expr)   σχετικά με
fault (n)   λάθος, σφάλμα
gifted (adj)   ταλαντούχος
as a rule (expr)   κατά κανόνα, σαν κανόνας 
finance (v)   χρηματοδοτώ 

READING PASSAGE, PAGE 91
malaria (n)   ελονοσία 
treat (v)   γιατρεύω, θεραπεύω 
quinine (n)   κινίνο 
substance (n)   ουσία
extract from (v)   αποσπώ 
bark (n)   φλοιός (δέντρου) 
effective (adj)   αποτελεσματικός 
cure (v)   γιατρεύω
far from   απέχει πολύ
debilitating (adj)   εξουθενωτικός 
fatal (adj)   θανάσιμος
ceaselessly (adv)   ασταμάτητα 
torment (v)   βασανίζω
millennia (n)   χιλιετίες 
resistance to (n)   αντίσταση 
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worse still (expr)   ακόμα χειρότερα
species (n)   είδος
carrier (n)   φορέας  
parasite (n)   παράσιτο 
resistant (adj)   άτρωτος, ανθεκτικός
torment (v)   βασανίζω 
insecticide (n)   εντομοκτόνο 
incidence (n)   συχνότητα 
refugee (n)   πρόσφυγας
pose (v)   θέτω
hazard (n)   κίνδυνος 
transfusion (n)   μετάγγιση 
donor (n)   δότης 
bloodstream (n)   κυκλοφορικό σύστημα 
drain (v)   στραγγίζω 
swampy (adj)   βαλτώδης 
breeding ground (expr)   χώρος που συντελεί στην 
ανάπτυξη    
substantial (adj)   σημαντικός 
net (n)   δίχτυ 
insect repellent (expr)   εντομοαπωθητικό 
infest with (v)   εισβάλλω, κατακλύζω 
162.
contract (v)   προσβάλλομαι 
163.
donate (v)   δωρίζω 
164.
pesticide (n)   παρασιτοκτόνο 
take precautions (expr)   παίρνω προφυλάξεις   
165.
habitat (n)   περιβάλλον 

READING PASSAGE, PAGE 92
unique (adj)   μοναδικός

colony (n)   αποικία 
staple (adj)   κύριο προϊόν 
pollinator (n)   επικονιαστής 
crop (n)   σοδειά
sole (adj)   μόνος
decline (n)   πτώση 
be hard-pressed (v)   δυσκολεύομαι
all-encompassing (adj)   σφαιρικός
factor (n)   παράγοντας 
pesticide (n)   εντομοκτόνο 
pollinate (v)   γονιμοποιώ με γύρη 
conclusive evidence (expr)   αποδεικτικά/
αδιάσειστα στοιχεία 
genetically modified (expr)   γενετικά 
τροποποιημένο 
be decimated by (v)   αποδεκατίζομαι από 
virulent (adj)   δηλητηριώδης 
isolate (v)   απομονώνω 
researcher (n)   ερευνητής 
pathogen (n)   παθογόνο 
global warming (expr)   φαινόμενο του 
θερμοκηπίου 
dwindle (v)   λιγοστεύω
plummet (v)   κατρακυλώ, βυθίζομαι 
bleak (adj)   άθλιος, δυσοίωνος 
immune (adj)   άνοσος, άτρωτος 
virus (n)   ιός 
restore (v)   αποκαθιστώ 
170.
pessimistic (adj)   απαισιόδοξος 
optimistic (adj)   αισιόδοξος 
indifferent (adj)   αδιάφορος 
bleak (adj)   δυσοίωνος, θλιβερός
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PART 1
1.
nothing to write home about (expr)   τίποτα το 
ιδιαίτερο 
2.
lecture (n)   διάλεξη 
4.
licensed mechanic (expr)   πιστοποιημένος 
μηχανικός 
more than meets the eye (expr)   τα φαινόμενα 
απατούν, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται 
5.
misplace (v)   παραπετώ, χάνω 
6.
handle (v)   χειρίζομαι 
schedule (n)   πρόγραμμα
9.
cash (n)   μετρητά
10.
tied up (adj)   απασχολημένος 
12.
voice mail (expr)   φωνητικό μήνυμα 
14.
fee (n)   αμοιβή
15.
pack sth in (phr v)   σταματώ 
exhausted (adj)   εξαντλημένος 
deserve (v)   δικαιούμαι 

PART 2
17.
waste of time (expr)   χάσιμο χρόνου 
20.
staff room (expr)   αίθουσα προσωπικού 
21.
casual (adj)   ανεπίσημος  
23.
change (n)   ρέστα
vending machine (expr)   μηχανή αυτόματης 
πώλησης 
25.
flight (n)   πτήση
26.
briefcase (n)   χαρτοφύλακας
trip over (phr v)   σκοντάφτω
28.
preoccupy (v)   απασχολώ, απορροφώ 
31.
attend to (phr v)   χειρίζομαι, φροντίζω 
32.
skip (v)   παραλείπω 
33.
lapse (v)   λήγω
34.
lengthy (adj)   μακρόχρόνιος 

PART 3
SEGMENT 1
accomplish (v)   καταφέρνω
extensive (adj)   εκτεταμένος
leisure (n)   ελεύθερος χρόνος
extracurricular (adj)   έξωσχολικός 
literacy (n)   εγγραμματοσύνη, ικανότητα γραφής και 
ανάγνωσης 
fiction (adj)   μυθιστόρημα 
non-fiction (adj)   βιβλίο βασισμένο σε πραγματικά 
γεγονότα και ανθρώπους 
optimal (adj)   βέλτιστος 
accurate (adj)   ακριβής 
trend (n)   τάση
correlation (n)   συσχετισμός 
tend (v)   τείνω
income (n)   εισόδημα 
social (adj)   κοινωνικός 
alcoholism (n)   αλκοολισμός 
substance abuse (expr)   κατάχρηση ουσιών 
mental illness (expr)   ψυχική ασθένεια 
obesity (n)   παχυσαρκία 
in the long run (expr)   μακροπρόθεσμα 
livelihood (n)   προς το ζην, βιοπορισμός 
adopt (v)   υιοθετώ 
lifestyle (n)   τρόπος ζωής 
connection (n)   σχέση 
unwind (v)   χαλαρώνω
bear (v)   φέρω, αναλαμβάνω
influence (v)   επηρεάζω 
peer (n)   συνομήλικος, ομότιμος 
peer pressure (expr)   κοινωνική πίεση, πίεση από 
την ομάδα 
exert (v)   ασκώ 
generate (v)   δημιουργώ, παράγω 
illuminating (adj)   διαφωτιστικός 
experiment (n)   πείραμα
conventional (adj)   συμβατικός 
digital format (expr)   ψηφιακή μορφή 
device (n)   συσκευή 

SEGMENT 2
numerous (adj)   πολυάριθμος 
species (n)   είδος
plentiful (adj)   άφθονος 
herd (n)   κοπάδι
roam (v)   περιπλανώμαι 
major (adj)   σημαντικός
in the wild (expr)   στην φύση 
extinct (adj)   εξαφανισμένος    
in captivity (expr)   σε αιχμαλωσία 
relatively (adv)   σχετικά
poacher (n)   λαθροκυνηγός 
horn (n)   κέρατο 
carcass (n)   κουφάρι 
hack off (phr v)   πετσοκόβω    
brutal (adj)   κτηνώδης 
grind (v) (grind – ground – ground)   αλέθω 
retail (v)   φέρνω λιανική τιμή 
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pain killer (expr)   παυσίπονο
migraine (n)   ημικρανία 
conduct an experiment (expr)   διεξάγω ένα 
πείραμα
bear out (phr v)   επιβεβαιώνω 
claim (n)   ισχυρισμός 
fuel (v)   τροφοδοτώ 
weapon (n)   όπλο
night-vision (n)   νυχτερινή όραση    
goggles (pl n)    προστατευτικά γυαλιά/μάσκα 
hunt (v)   κυνηγώ 
virtual (adj)   ουσιαστικός 
impunity (n)   ατιμωρησία 
park ranger (expr)       δασοφύλακας
predator (n)   αρπακτικό 
flee (v)   δραπετεύω 
mammal (n)   θηλαστικό 
out of curiosity (expr)   από περιέργεια 
literally (adv)   κυριολεκτικά 
line of fire (expr)   γραμμή πυρός 
target (n)   στόχαστρο, στόχος 
end-user (expr)   τελικός χρήστης 
therapeutic (adj)   θεραπευτικός 
value (n)   αξία 
deter (v)   αποτρέπω 
trade (n)   εμπόριο 
pocket (v)   τσεπώνω 
lucrative (adj)   κερδοφόρος 
conservationist (n)   οικολόγος 
reluctantly (adv)   διστακτικά 
legalize (v)   νομιμοποιώ 
corral (n)   μαντρί
vet (n) veterinarian   κτηνίατρος 
surgically (adv)   χειρουργικά 
hornless (adj)   χωρίς κέρατο 
mutilated (adj)   ακρωτηριασμένος 
compete (v)   ανταγωνίζομαι 
mating season (expr)    περίοδος ζευγαρώματος
target (v)   στοχεύω 
revenue (n)   έσοδα 
generate (v)   παράγω 
cash (n)   μετρητά 
panacea (n)   πανάκεια 
mate (v)   ζευγαρώνω 
44.
benefit (n)   πλεονέκτημα 

SEGMENT 3
countryside (n)   ύπαιθρος, εξοχή 
the world-over (n)   παγκοσμίως 
countless (adj)   αμέτρητος 
pylon (n)   πυλώνας
overhead (adj)   εναέριος 
cable (n)   καλώδιο 
transfer (v)   μεταφέρω 
power station (expr)   σταθμός παραγωγής 
ενέργειας
factory (n)   εργοστάσιο

decade (n)   δεκαετία 
impractical (adj)   μη πρακτικός 
remote (adj)   απομακρυσμένος 
rely on (v)   βασίζομαι σε 
generator (n)   γεννήτρια 
solar panel (expr)   ηλιακός συλλέκτης 
power (n)   ενέργεια 
convey (v)   μεταφέρω 
innovative (adj)   πρωτότυπος, καινοτόμος 
inventor (n)   εφευρέτης 
electrical current (expr)   ηλεκτρικό ρεύμα 
magnetic field (expr)   μαγνητικό πεδίο 
harness (v)   τιθασεύω 
patent (v)   πατεντάρω 
wireless (adj)   ασύρματος 
transmission (n)   μεταφορά 
receiving station (expr)   σταθμός υποδοχής 
convert (v)   μετατρέπω 
device (n)   συσκευή 
beam (v)   εκπέμπω, ακτινοβολώ
network (n)   δίκτυο 
aerial (n)   κεραία 
adapting (adj)   προσαρμοστικός    
unit (n)   μονάδα
frequency (n)   συχνότητα 
injury (n)   τραύμα 
feasible (adj)   εφικτός 
administered (adj)   διαχειριζόμενος  
conventional (adj)   συμβατικός 
grid (n)   δίκτυο, πλέγμα    
environmentally (adv)   περιβαλλοντικά 
sensitive (adj)   ευαίσθητος 
area (n)   περιοχή 
heritage site (expr)   χώρος πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
regard (v)   αφορώ
efficiency (n)   αποτελεσματικότητα 
transfer (n)   μεταφορά 
minimize (v)   ελαχιστοποιώ 
loss (n)   χάσιμο, απώλεια 
application (n)   εφαρμογή 
industry standard (expr)   βιομηχανικό πρότυπο 
involve (v)   συνδέομαι, σχετίζομαι 
compatible with (adj)   συμβατός με
consensus (n)   συμφωνία 
dominant (adj)   κυρίαρχος 

GRAMMAR

56.
pots and pans (expr)   κατσαρολικά, μαγειρικά 
σκεύη
59.
cage (n)   κλουβί 
60.
stand the test of time (expr)   αντέχει στη 
δοκιμασία του χρόνου
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63.
feel depressed (expr)   αισθάνομαι θλίψη/
κατάθλιψη 
65.
foul language (expr)   χυδαία γλώσσα    
69.
careless driving (expr)   απρόσεκτη οδήγηση 
76.
get hired (expr)   προσλαμβάνομαι 
82.
goal (n)   στόχος
purchase (v)   αγοράζω   
goods (n)   εμπόρευματα, αγαθά
service (n)   υπηρεσία 
86.
resign (v)   παραιτούμαι 
claim (v)   ισχυρίζομαι 
87.
water (v)   ποτίζω 
88.
neutral (adj)   ουδέτερος 

CLOZE
I
inhabit (v)   κατοικώ 
reputedly (adv)   υποτιθέμενα, θεωρούμενα 
prosperous (adj)   ευκατάστατος
establish (v)   ιδρύω
network (n)   δίκτυο 
mine (n)   ορυχείο 
immense (adj)   τεράστιος 
wealth (n)   πλούτος 
inference (n)   συμπέρασμα
incentive (n)   κίνητρο 
emergence (n)   εμφάνιση 
legendary (adj)   θρυλικός 
opulent (adj)   πλούσιος 
come upon (phr v)   βρίσκω τυχαία 
relatively (adv)   σχετικά 
densely populated (expr)   πυκνοκατοικημένο 
native (adj)   ιθαγενής, ντόπιος 
archeologist (n)   αρχαιολόγος
conduct (v)   διεξάγω 
numerous (adj)   πολλυάριθμος 
excavation (n)   ανασκαφή 
indicate (v)   δείχνω 
investigate (v)   ερευνώ 
yield (v)   παράγω, αποδίδω 
extensively (adv)   εκτεταμένα 
agriculture (n)   γεωργία 

II
flogging (n)   μαστίγωμα 
systematically (adv)   συστηματικά 
penal authority (expr)   ποινική εξουσία 
valid (adj)   έγκυρος 
implement (v)   εφαρμόζω 
charge (v)   κατηγορώ 

human rights organization (expr)   οργάνωση για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα 
corporal punishment (expr)   σωματική ποινή 
torture (n)   βασανιστήριο 
involve (v)   περιλαμβάνω, εμπεριέχω 
strip (v)   γδύνω 
convict of a crime (expr)   καταδικάζω για ένα 
έγκλημα 
waist (n)   μέση 
protective (adj)   προστατευτικός 
pad (n)   μαξιλαράκι
kidney (n)   νεφρό 
prevent (v)   εμποδίζω 
reverse (v)   αντιστρέφω 
severe (adj)   σοβαρός 
physical (adj)   σωματικός
injury (n)   τραύμα 
beat (v)   δέρνω 
cane (n)   ραβδί 
leather (adj)   δερμάτινος 
strap (n)   λουρίδα 
apply (v)   εφαρμόζω 
face (v)   αντιμετωπίζω 
blow (n)   κτύπημα 
victim (n)   θύμα
tear (v)   σκίζω 
ordeal (n)   δοκιμασία 
lose your temper (expr)   θυμώνω 
lose your composure (expr)   χάνω τον αυτο-
έλεγχο 
lose consciousness (expr)   χάνω τις αισθήσεις  
strike (n)   χτύπημα 
black out (phr v)   χάνω τις αισθήσεις

VOCABULARY
111.
err (v)   κάνω λάθος, σφάλλω 
transgress (v)   παραβιάζω
barge (v)   εισβάλλω 
trespass (v)   καταπατώ 
112.
bruise (n)   μελανιά 
scrape (n)   γδάρσιμο 
scar (n)   ουλή 
stain (n)   λεκές 
113.
gift (n)   δώρο 
brilliance (n)   ευφυΐα 
caliber (n)   κύρος, διαμέτρημα 
endowment (n)   προίκισμα
114.
extenuating circumstances (expr)   ελαφρυντικές 
περιστάσεις 
excessive force (expr)   υπερβολική δύναμη 
strenuous activity (expr)   κουραστική 
δραστηριότητα 
external (adj)   εξωτερικός 
break up (phr v)   διασπάω 
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peaceful (adj)   ειρηνικός 
demonstration (n)   πορεία, διαδήλωση 
115.
appalled (adj)   σοκαρισμένος
implicated (adj)   εμπλεκόμενος 
disagreeable (adj)   δυσάρεστος 
116.
consumer (n)   καταναλωτής 
condescending (adj)   συγκαταβατικός 
discerning (adj)   διορατικός, οξυδερκής 
revolting (adj)   αηδιαστικός 
investigative (adj)   εξερευνητικός 
117.
reject (v)   απορρίπτω 
recant (v)   ανακαλώ, αναιρώ 
retort (v)   αντιμιλώ 
restore (v)   αποκαθιστώ 
118.
conclusively (adv)   οριστικά 
considerately (adv)   με ευαισθησία 
arguably (adv)   βάσιμα, αναμφίβολα, εύλογα
virtuously (adv)    ενάρετα 
capital (n)   πρωτεύουσα 
119.
nasty (adj)   άσχημος 
scar (n)   ουλή
mark (n)   σημάδι 
gash (n)   βαθύ κόψιμο 
dash (n)   παύλα 
stitch up (phr v)   βάζω ράμματα 
120.
novel (n)   νουβέλα 
format (n)   μορφή
121.
disturb the peace (expr)   διαταράσσω την ειρήνη 
defy (v)   αψηφώ 
disrupt (v)   διακόπτω 
122.
round of applause (expr)   χειροκρότημα 
burst (n)   σκάσιμο 
bunch (n)   μάτσο 
123.
vote (v)   ψηφίζω 
defer (v)   αναβάλλω 
retain (v)   συγκρατώ 
abstain (v)   απέχω 
124.
conduct an investigation (expr)   διεξάγω μια 
έρευνα 
spectator (n)   θεατής 
source (n)   πηγή    
informant (n)   πληροφοριοδότης 
watchman (n)   φύλακας 
125.
hunch (n)   διαίσθηση 
scope (n)   πεδίο 
126.
hand it to sb (expr)   (τον) παραδέχομαι, (του) το 
αναγνωρίζω 

contribute (v)   συνεισφέρω
127.
exchange student (expr)   φοιτητής από 
πρόγραμμα ανταλλαγής 
external (adj)   εξωτερικός 
transfer (n)   μεταφορά 
outsider (n)   ξένος 
128.
splitting headache (expr)   έντονος πονοκέφαλος 
acute (adj)   οξύς 
painstaking (adj)   επιμελής 
imminent (adj)   επικείμενος
129.
liable (adj)   υπόλογος
competent (adj)   ικανός 
feasible (adj)   εφικτός 
reliable (adj)   αξιόπιστος 
130.
arrive at a conclusion (expr)   καταλήγω σε 
συμπέρασμα
comply (v)   υπακούω 
reach a conclusion (expr)   καταλήγω σε 
συμπέρασμα 
focus (v)   εστιάζω 
131.
check (n)   επιταγή
hard cash (expr)   μετρητά 
absolute (adj)   απόλυτος 
direct (adj)   ευθύς, άμεσος 
authentic (adj)   αυθεντικός 
132.
rapport (n)   σχέση 
unity (n)   ενότητα 
concurrence (n)   συναίνεση, συμφωνία 
133.
coarse manners (expr)   χυδαίοι/άξεστοι τρόποι 
cruel (adj)   σκληρός 
behave (v)   συμπεριφέρομαι 
impolitely (adv)   με αγένεια 
134.
the moral of the story (expr)   ηθικό δίδαγμα 
motive (n)   κίνητρο 
morality (n)   ηθική 
motion (n)   κίνηση, πρόταση 
135.
verdict (n)   ετυμηγορία 
punch line (n)   κατακλείδα, φράση-κλειδί 
(ανέκδοτου)
target (n)   στόχος 
butt of a joke (expr)   το άτομο που σε βάρος του 
γίνεται μία φάρσα 
136.
contribute (v)   συνεισφέρω 
promote (v)   προάγω, προωθώ 
fund (v)   χρηματοδοτώ 
implement (v)   εφαρμόζω 
charity (n)   φιλανθρωπικός σκοπός 
cover (v)   καλύπτω 
cost (n)   κόστος 
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137.
jam (v)   κολλάω, σφηνώνω    
jostle (v)   σπρώχνω 
stick (v) (stick – stuck – stuck)   κολλώ  
overdo (v)   παρακάνω 
138.
gut (v)   καταστρέφω το εσωτερικό 
force (v)   αναγκάζω 
deteriorate (v)   επιδεινώνομαι 
enflame (v)   ερεθίζω, αναφλέγω 
tear down (phr v) (tear – tore – torn)   κατεδαφίζω 
139.
suggested retail price (expr)   προτεινόμενη τιμή 
λιανικής 
140.
vehement (adj)   σφοδρός 
boisterous (adj)   ζωηρός 
preposterous (adj)   παράλογος, εξωφρενικός 
extensive (adj)   εκτεταμένος
opposition (n)   αντίπαλος, αντίθεση 
141.
leg (n)   γύρος  
142.
verse (n)   στίχος 
143.
commit (v)   διαπράττω 
crime (n)   έγκλημα
culprit (n)   δράστης 
accomplice (n)   συνεργός 
foreman (n)   επιστάτης 
replacement (n)   αντικαταστάτης 
144.
mayor (n)   δήμαρχος 
expel (v)   αποβάλλω
voice (v)   εκφράζω 
respond (v)   απαντώ 
concern (n)   ανησυχία 
145.
tipsy (adj)   ψιλομεθυσμένος    
hampered (adj)   εμποδισμένος 
dormant (adj)   αδρανής, σε λανθάνουσα 
κατάσταση 
weighty (adj)   βαρύς 
146.
supplement sb’s income by (expr)   ενισχύω το 
εισόδημα 
fulfill (v)   εκπληρώνω 
support (v)   υποστηρίζω 
expand (v)   διευρύνομαι 
147.
batch (n)   φουρνιά 
segment (n)   τμήμα
helping (n)   μερίδα 
148.
extended (adj)   παρατεταμένος 
ample (adj)   άφθονος 
149.
in full swing (expr)   σε πλήρη δράση, σε πλήρη 
εξέλιξη

motion (n)   κίνηση 
150.
cordial (adj)   ευγενικός 
decent (adj)       αξιοπρεπής, ευπρεπής 
distinguished (adj)   επιφανής, διαπρεπής 

READING

READING PASSAGE, PAGE 109
traditionally (adv)   παραδοσιακά 
consider (v)   θεωρώ 
possess (v)   κατέχω 
inferior (adj)    κατώτερος 
intelligence (n)   ευφυΐα, νοημοσύνη 
species (n)   είδος
mammal (n)   θηλαστικό 
experiment (n)   πείραμα
feathered friend (expr)   πουλί 
survive (v)   επιβιώνω 
harsh (adj)   σκληρός 
condition (n)   όρος 
surmount (v)   υπερνικώ
obstacle (n)   εμπόδιο 
intriguing (adj)   ενδιαφέρων 
researcher (n)   ερευνητής 
mental (adj)   νοητικός 
capability (n)   ικανότητα 
device (n)   συσκευή, μηχανισμός 
allow (v)   επιτρέπω 
set (v)   βάζω
combination (n)   συνδυασμός 
stick (n)   ξύλο 
lever (n)   μοχλός 
barrier (n)   εμπόδιο 
manipulate (v)   χειρίζομαι 
master (v)   κατέχω 
access (v)   έχω πρόσβαση σε
adjustment (n)   ρύθμιση 
alter (v)   αλλάζω
approach (n)   προσέγγιση 
feat (n)   κατόρθωμα 
whatsoever (adj)   οτιδήποτε 
fend for (oneself) (v, reflexive)   φροντίζω (τον 
εαυτό μου)
require (v)   απαιτώ 
insert (v)   εισάγω 
transparent (adj)   διαφανής 
knock over (phr v)   γκρέμιζω, ρίχνω κάτω 
block (n)   τουβλάκι 
dislodge (v)   αποκολλώ 
treat (n)   λιχουδιά 
lid (n)   καπάκι    
string (n)   κορδόνι 
fascinate (v)   συναρπάζω 
collaborate (v)   συνεργάζομαι 
instruct (v)   εκπαιδεύω 
encounter (v)   αντιμετωπίζω 
effort (n)   προσπάθεια 
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cooperate (v)   συνεργάζομαι 
readily (adv)   άμεσα
captivity (n)   αιχμαλωσία 
far-fetched (adj)   υπερβολικός 
in the wild (expr)   στην φύση 
research team (expr)   ερευνητική ομάδα
hyperbole (n)   υπερβολή 
152.
construct (v)   κτίζω 
155.
innovative (adj)   πρωτότυπος, καινοτόμος 

READING PASSAGE, PAGE 110
birth control (expr)   αντισύλληψη 
contemporary (adj)   σύγχρονος 
concern (n)   απασχόληση 
record (v)   καταγράφω 
contraceptive (adj)   αντισυλληπτικός    
primarily (adv)   κυρίως 
date back to (expr)   χρονολογείται από 
contraception (n)   αντισύλληψη 
antiquity (n)   αρχαιότητα 
practice (v)   εξασκώ 
commoner (n)   κοινός πολίτης 
offset (v)   αντισταθμίζω 
infant mortality rate (expr)   ποσοστό βρεφικής 
θνησιμότητας
ancient (adj)   αρχαίος 
population growth (expr)   πληθυσμιακή αύξηση 
present-day (adj)   τωρινός , του σήμερα
couple (n)   ζευγάρι 
guarantee (v)   εγγυώμαι 
generation (n)   γενιά 
diminished (adj)   μειωμένος 
share (n)   μερίδιο 
asset (n)   περιουσιακό στοιχείο 
urbanized (adj)   αστικοποιημένος 
mouths to feed (expr)   στόματα να θρέψω 
standard of living (expr)   επίπεδο ζωής 
child bearing (expr)   τεκνοποίηση 
abandon (v)   εγκαταλείπω 
offspring (n)   απόγονοι 
cruel (adj)   σκληρός 
moral standards (expr)   ηθικές αξίες 
advent (n)   ερχομός, εμφάνιση 
market (n)   αγορά 
subsequently (adv)   έπειτα, στη συνέχεια 
recover (v)   ανακτώ 
childless (adj)   άτεκνος 
adopt (v)   υιοθετώ 
adoptive (adj)   θετός 
gift (n)   δώρο 
treat (v)   συμπεριφέρομαι, αντιμετωπίζω 
gain (v)   κερδίζω 
157.
fatal (adj)   θανατηφόρος

READING PASSAGE, PAGE 111
consequence (n)   συνέπεια 

global warming (expr)   φαινόμενο του 
θερμοκηπίου 
acute (adj)   οξύς 
decline (v)   πέφτω, μειώνομαι 
significantly (adv)   σημαντικά 
decade (n)   δεκαετία 
unfortunate (adj)   άτυχος
impose (v)   επιβάλω 
immense (adj)   τεράστιος 
strain (n)   πίεση 
mammal (n)   θηλαστικό 
polar bear (n)   πολική αρκούδα 
birth rate (expr)   δείκτης γεννητικότητας 
plummet (v)   κατρακυλάω, βυθίζομαι 
opportunity (n)   ευκαιρία 
hunt (v)   κυνηγώ 
seal (n)   φώκια 
prey (n)   θήραμα
diminish (v)   μειώνω 
prematurely (adv)   πρόωρα 
range (n)   έκταση 
translate (v)   ερμηνεύω 
nutritional need (expr)   διατροφική ανάγκη 
disastrous (adj)   καταστροφικός 
potentially (adv)   πιθανά 
give birth (expr)   γεννώ 
hibernation (n)   χειμερία νάρκη 
fail (v)   αποτυγχάνω 
miscarriage (n)   αποβολή 
inevitable (adj)   αναπόφευκτος 
study (n)   έρευνα 
establish (v)   καθιερώνω
meteorological (adj)   μετεωρολογικός 
measurement (n)   μέτρηση 
source (n)   πηγή 
satellite (n)   δορυφόρος 
record (n)   καταχώρηση 
abate (v)   κοπάζω 
accelerate (v)   επιταχύνω  
exclusively (adv)   αποκλειστικά 
attribute (v)   αποδίδω 
greenhouse gas (expr)   αέριο θερμοκηπίου 
burn (v)   καίω 
fossil fuel (expr)   ορυκτό καύσιμο 
beleaguered (adj)   πολιορκούμενος 
become extinct (expr)   εκλείπω 
due to    εξαιτίας    
161.
plague (v)   μαστίζω 
162.
shrink (v) (shrink – shrank – shrunk)   
συρρικνώνομαι 
163.
cub (n)   αρκουδάκι 

READING PASSAGE, PAGE 112
propose (v)   προτείνω 
novel idea (expr)   πρωτότυπη ιδέα 
freshwater (n)   γλυκό νερό 
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earn (v)   κερδίζω 
ridicule (n)   γελοιοποίηση 
majority (n)   πλειοψηφία 
contemporary (n)   σύγχρονος 
theorize (v)   διατυπώνω θεωρία 
tremendous (adj)   τεράστιος
pressure (n)   πίεση 
exert (v)   ασκώ 
sheet (n)   φύλλο 
friction (n)   τριβή 
lead (v)   οδηγώ
form (v)   σχηματίζομαι 
bear sth out (phr v) (bear – bore – borne)   
επιβεβαιώνω
compatriot (n)   συμπατριώτης 
seismic (adj)   σεισμικός 
sounding (n)   ηχοβολισμός 
establish (v)   ιδρύω 
existence (n)   ύπαρξη 
sub-glacial (adj)   υπο-πάγιος, κάτω από 
παγετώνες
solid (adj)   στέρεος 
surface (n)   επιφάνεια 
advanced (adj)   προχωρημένος 
measuring device (expr)    μετρητής 
space (n)   διάστημα 
body (n)   μάζα

roughly (adv)   περίπου    
average (adj)   μέσος όρος 
depth (n)   βάθος 
researcher (n)   ερευνητής 
speculate (v)   υποθέτω, εικάζω 
form (v)   σχηματίζω 
initially (adv)   αρχικά 
formation (n)   σχηματισμός 
renew (v)   ανανεώνω 
ecosystem (n)   οικοσύστημα 
face (v)   αντιμετωπίζω 
insurmountable (adj)   αξεπέραστος 
challenge (n)   δοκιμασία 
drill (v)   ανοίγω τρύπα 
contamination (n)   μόλυνση 
spark (v)   πυροδοτώ 
controversy (n)   αντιπαράθεση 
chemical (n)   χημικό 
bore hole (expr)   οπή γεώτρησης 
freeze over (v)   παγώνω 
precaution (n)   προφύλαξη 
prevent (v)   εμποδίζω, αποτρέπω 
spill (v)   ξεχειλίζω, χύνω 
pure (adj)   αγνός 
168.
collaborate (v)   συνεργάζομαι 
closely (adv)   στενά 
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PART 1
1.
afford (v)   διαθέτω (χρήματα)
2.
over-dressed (v)   ντυμένος υπερβολικά για την 
περίσταση 
occasion (n)   περίσταση 
casual (adj)   ανεπίσημος 
stand out (phr v)   ξεχωρίζω 
5.
give sb a hand (expr)   βοηθώ 
reliable (adj)   αξιόπιστος 
6.
regret (v)   μετανιώνω
7.
postpone (v)   αναβάλλω
schedule (n)   πρόγραμμα
8.
blowdryer (n)   σεσουάρ 
9.
opening (n)   κενή θέση εργασίας 
10.
air fare (expr)   αεροπορικά ναύλα 
12.
dial (v)   καλώ αριθμό τηλεφώνου
13.
register (v)   εγγράφομαι 
vacancy (n)   κενή θέση 
14.
label (n)   ετικέτα 
stuff (n)   πράγματα
wary (v)   προσεκτικός 
GM (genetically modified) (expr)   γεννητικά 
τροποποιημένα 
produce (n)   είδη μαναβικής 
15.
thrilling (adj)   συναρπαστικός 
keep sb glued to their seat (expr)   καθηλώνω
relieved (adj)   ανακουφισμένος 

PART 2
17.
put up with (phr v)   ανέχομαι 
18.
staff (n)   προσωπικό 
19.
remark (n)   σχόλιο 
uncalled for (adj)   αδικαιολόγητος
22.
misplace (v)   χάνω
26.
leather (n)   δέρμα
fake (n)   απομίμηση
28.
lecture (n)   διάλεξη 

29.
pay sb back (phr v)   ξεχρεώνω 
33.
read aloud (expr)   διαβάζω φωναχτά 
35.
front row seat (expr)   μπροστινή θέση 
concert (n)   συναυλία

PART 3
SEGMENT 1
cultural barrier (expr)   πολιτιστικό εμπόδιο 
official (adj)   επίσημος 
prominent (adj)   διακεκριμένος
humble (adj)   ταπεινός
stretch back (expr)   εκτείνομαι χρονικά 
originally (adv)   αρχικά 
honor (v)   τιμώ 
motherhood (n)   μητρότητα 
divinity (n)   θεότητα 
worship (n)   λατρεύω 
set aside (phr v)   βάζω στην άκρη
servant (n)   υπηρέτης 
custom (n)   έθιμο 
maternity (n)   μητρότητα 
through the ages (expr)   δια μέσου των αιώνων
come about (phr v)   συμβαίνει
secular (adj)   κοσμικός 
raise awareness (expr)   ευαισθητοποιώ 
victim (n)   θύμα 
poverty (n)   φτώχεια 
take action (phr v)   αναλαμβάνω δράση
combat (v)   παλεύω, μάχομαι 
campaign (v)   διεξάγω καμπάνια
right (n)   δικαίωμα 
legislator (n)   νομοθέτης 
tirelessly (adv)   ακούραστα
commercialized (adj)   εμπορευματοποιημένος  
associate with (v)   συναναστρέφομαι 
commercialization (n)   εμπορευματοποίηση
rampant (adj)   αχαλίνωτος 
disillusion (v)   απογοητεύω 
consumer (n)   καταναλωτής 
36.
emphasize (v)   δίνω έμφαση 

SEGMENT 2
responsible (adj)   υπεύθυνος
hands-free device (expr)   συσκευή ‘hands-free’
wheel (n)   τιμόνι
convenience (n)   ευκολία
discourage (v)   αποθαρρύνω 
undeniably (adv)   αναμφισβήτητα 
hazardous (adj)   επικίνδυνος 
think twice (expr)   ξανασκέφτομαι
myth (n)   μύθος 
regard (v)   θεωρώ 
far from (expr)   κάθε άλλο
establish (v)   αποδεικνύω, τεκμηριώνω
reaction (n)   αντίδραση 
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estimate (v)   υπολογίζω 
contribute (v)   συνεισφέρω
crash (n)   σύγκρουση 
documented proof (expr)   τεκμηριωμένες 
αποδείξεις 
lead to (v)   οδηγώ 
under the influence (expr)   κάτω από την επιρροή 
incapacitate (v)   αποδυναμώνω, σακατεύω 
clad (adj)   ντυμένος 
unicycle (n)   μονόκυκλο 
trained observer (expr)   εκπαιδευμένος 
παρατηρητής 
visible (adj)   ορατός 
display (v)   εκθέτω 
inattentional blindness (expr)   τύφλωση λόγω 
απόσπασης της προσοχής    
at the expense of (expr)   σε βάρος του
immediate (adj)   άμεσος 
consequence (n)   συνέπεια 
devastating (adj)   καταστροφικός
lawmaker (n)   νομοθέτης 
offense (n)   παράβαση
41.
draw a conclusion (expr)   βγάζω συμπέρασμα

SEGMENT 3
resource (n)   πόρος
to the limit (expr)   μέχρι εκεί που δεν  
πάει άλλο 
public agency (n)   δημόσια υπηρεσία 
alternative (adj)   εναλλακτικός 
source (n)   πηγή
desalination plant (n)   μονάδα αφαλάτωσης 
controversy (n)   αντιπαράθεση 
access (v)   πρόσβαση 
projection (n)   πρόβλεψη 
far from (expr)   κάθε άλλο
humanity (n)   ανθρωπότητα 
severe (adj)   σοβαρός, έντονος
battle (v)   μάχη
specter (n)   φάντασμα   
shortage (n)   έλλειψη 
represent (v)   αντιπροσωπεύω 
major (adj)   κύριος, σημαντικός 
process (n)   διαδικασία
benefit (n)   πλεονέκτημα 
mineral (n)   ορυκτό
potable (adj)   πόσιμος 
accomplish (v)   καταφέρνω, πετυχαίνω
admittedly (adv)   ομολογουμένως 
require (v)   απαιτώ 
abundant supply (expr)   άφθονη ποσότητα 
transport (v)   μεταφέρω 
cost-efficient (expr)   αποδοτικός (σχέση 
ποιότητας-τιμής)
coastal (adj)   παραθαλάσσιος 
region (n)   περιοχή 
face (v)   αντιμετωπίζω 

scores of (expr)   πάρα πολλά 
tremendous (adj)   τεράστιος 
amount (n)   ποσό
issue (n)   θέμα
address (v)   απευθύνομαι 
potential (adj)   πιθανός 
adoption (n)   υιοθεσία 
solar power (expr)   ηλιακή ενέργεια 
nuclear energy (expr)   πυρηνική ενέργεια 
foreseeable future (expr)   άμεσο/κοντινό μέλλον 
domestic (adj)   σπιτικός, οικιακός 
agricultural (adj)   αγροτικός
industrial (adj)   βιομηχανικός 
upbeat (adj)   αισιόδοξος 
environmentalist (n)   περιβαλλοντολόγος 
panacea (n)   πανάκεια 
on the contrary (expr)   αντιθέτως 
outrageously (adv)   εξωφρενικά 
extract (v)   εξάγω 
store (v)   αποθηκεύω 
dump (v)   πετάω 
waste water (expr)   απόβλητα 
dispose (v)   ξεφορτώνομαι 
substance (n)   ουσία 
salinity (n)   αλμυρότητα, αλατότητα 
sealife (n)   θαλάσσια ζωή 
vanish (v)   εξαφανίζομαι 
dead zone (expr)   νεκρή ζώνη 
projection (n)   πρόβλεψη    
enormous (adj)   τεράστιος 
greenhouse gas (expr)   αέριο θερμοκηπίου 
contributor (n)   παράγοντας (που συμβάλλει σε 
κάτι) 
massive (adj)   τεράστιος 
focus on (v)   εστιάζω σε
conserve (v)   εξοικονομώ, διατηρώ 
pollutant (n)   ρυπαντική ουσία 
contaminate (v)   μολύνω 
initiative (n)   πρωτοβουλία 
debate (n)   αντιπαράθεση 
revolve around (v)   περιστρέφομαι 
resolve (v)   αποφασίζω 
inhabitant (n)   κάτοικος 
50.
convey (v)   μεταφέρω 

GRAMMAR

51.
state (v)   δηλώνω
52.
tablet (n)   ταμπλέτα 
promote (v)   προωθώ 
weight loss (expr)   χάσιμο βάρος 
54.
prohibit (v)   απαγορεύω 
prohibitive (adj)   απαγορευτικός
prohibition (n)   απαγόρευση 
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61.
UFO, Unidentified Flying Object (expr)   
Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο
65.
rumor (v)   διαδίδω φήμες 
66.
product (n)   προϊόν 
endorse (v)   υποστηρίζω 
media (n)   ΜΜΕ, μέσα μαζικής ενημέρωσης 
celebrity (n)   διασημότητα 
67.
much less (expr)   πολύ λιγότερο 
68.
debatable (adj)   αμφιλεγόμενος 
debate (n)   αντιπαράθεση 
70.
effort (n)   προσπάθεια 
frustrate (v)   αναστατώνω, ανατρέπω
tremendously (adv)   πολύ 
unemployment rate (n)   δείκτης ανεργίας 
71.
fend for (oneself) (v, reflexive)   φροντίζω τον 
εαυτό μου
78.
be on speaking terms with sb (expr)   μιλάμε 
μεταξύ μας 
upset (v)   στενοχωρώ 
81.
comprise (v)   αποτελώ, συνθέτω
85.
get involved in (expr)   ασχολούμαι, ανακατεύομαι 
regional (adj)   τοπικός, περιφερειακός 
89.
selective (adj)   επιλεκτικός 
selection (n)   επιλογή  

CLOZE
I
influenza (n)   γρίπη
claim lives (expr)   κοστίζει ζωές 
disease (n)   αρρώστια 
record (v)   καταγράφω 
pandemic (n)   πανδημία 
current (adj)   τωρινός 
flu (n)   γρίπη 
flu-like (expr)   που μοιάζει με γρίπη 
devastating (adj)   ολέθριος 
wave (n)   κύμα 
estimate (v)   υπολογίζω 
worldwide (adj)   παγκόσμιος 
subside (v)   υποχωρώ 
cure (v)   γιατρειά 
causative (adj)   αιτιακός
virus (n)   ιός 
isolate (v)   απομονώνω 
pave the way for (expr)   στρώνω τον δρόμο 
vaccine (n)   εμβόλιο 
official (n)   αξιωματούχος, αρμόδιος 

claim (v)   ισχυρίζομαι 
become history (expr)   έχει ξεπεραστεί, αποτελεί 
παρελθόν 
notwithstanding   παρόλο 
obstacle (n)   εμπόδιο 
surmount (v)   ξεπερνώ 
regarding (prep)   αναφορικά με
not to mention (expr)   για να μην πω, άσε που 
victim (n)   θύμα 
strain (n)   ποικιλία 
occur (v)   συμβαίνει 
guarantee (v)   εγγυώμαι 
susceptible (adj)   ευάλωτος 
individual (n)   άτομο 
inoculate (v)   εμβολιάζω 
refer (v)   αναφέρομαι 
immune (adj)   άνοσος 

II
ruminant (n)   μηρυκαστικό 
complex (adj)   πολύπλοκος 
digestive system (n) πεπτικό σύστημα 
invent (v)   εφεύρω 
resolve (v)   επιλύω 
adapt (v)   προσαρμόζω 
quantity (n)   ποσότητα 
hay (n)   σανός, άχυρο 
forage (n)   ζωοτροφή, τροφή
evolve (v)   εξελίσσομαι 
mammal (n)   θηλαστικό 
location (n)   τοποθεσία 
chew (v)   μασάω 
jaw (n)   σαγόνι 
ideal (adj)   ιδανικός 
exceptional (adj)   εξαιρετικός 
ultimate (adj)   απόλυτος
grind (v)   αλέθω 
thick (adj)   χοντρός, πυκνός 
pad (n)   μαξιλαράκι
cartilage (n)   χόνδρος
wrap sth around (v)   τυλίγω 
tongue (n)   γλώσσα 
stem (n)   κοτσάνι 

VOCABULARY
111.
venture a guess (expr)   αποτολμώ πρόβλεψη 
gesture (v)   χειρονομώ 
112.
conspicuous (adj)   ολοφάνερος 
liable (adj)   υπεύθυνος 
irritable (adj)   εκνευρισμένος    
disquieting (adj)   ανησυχητικός  
113.
haggle (v)   παζαρεύω 
scrutinize (v)   περιεργάζομαι 
hesitate (v)   διστάζω 
dispute (v)   αμφισβητώ, καυγαδίζω 
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114.
participate (v)   συμμετέχω 
intervene (v)   παρεμβαίνω   
involve (v)   εμπλέκομαι 
enjoin (v)   διατάζω 
115.
refer (v)   αναφέρομαι 
respond (v)   απαντώ 
comment (v)   σχολιάζω 
mention (v)   αναφέρω 
allegation (n)   ισχυρισμός 
116.
bask (v)   απολαμβάνω 
borrow (v)   δανείζομαι 
browse (v)   χαζεύω
brunch (n)   γεύμα που συγχωνεύει το πρωινό και 
το μεσημεριανό 
brunch (v)   τρώω brunch
117.
beat around the bush (expr)   αποφεύγω το κύριο 
θέμα 
118.
come to a head (expr)   ο κόμπος έφθασε στο χτένι 
119.
inhabit (v)   κατοικώ 
infest (v)   κατακλύζω 
invade (v)   εισβάλλω
occupy (v)   καταλαμβάνω
120.
mismanagement (n)   κακή διαχείριση 
spiral out of control (expr)   είναι έκτος ελέγχου
augment (v)   αυξάνω 
121.
clash (n)   σύγκρουση 
rivalry (n)   αντιπαλότητα 
strife (n)   διαπάλη 
contention (n)   διαμάχη
sibling (n)   αδελφός η αδελφή 
122.
offer (n)   προσφορά 
readily (adv)   άμεσα 
reluctantly (adv)   διστακτικά 
remotely (adv)   ελάχιστα
123.
absolve (v)   συγχωρώ, απαλλάσσω 
limit (v)   περιορίζω 
avoid (v)   αποφεύγω 
abstain (v)   απέχω 
124.
cumbersome (adj)   βραδυκίνητος, δύσκολος 
inept (adj)   ανίκανος 
adroit (adj)   επιδέξιος 
adapt (v)   προσαρμόζω 
125.
resident (n)   κάτοικος 
adamant (adj)   ανυποχώρητος 
incorrigible (adj)   αδιόρθωτος 
deter (v)   αποτρέπω
reluctant (adj)   διστακτικός 

recycling plant (expr)   μονάδα ανακύκλωσης 
126.
premonition (n)   προαίσθημα 
exhibition (n)   έκθεση 
prohibition (n)   απαγόρευση 
inhibition (n)   ντροπή, αναστολή 
reveal (v)   αποκαλύπτω 
127.
regurgitate (v)   αναμασάω, μηρυκάζω 
rehabilitate (v)   επανεντάσσω
recapitulate (v)   ανακεφαλαιώνω 
reiterate (v)   επαναλαμβάνω 
convict (n)   κατάδικος 
punish (v)   τιμωρώ 
128.
recite (v)   απαγγέλλω 
portray (v)   απεικονίζω 
recant (v)   ανακαλώ 
129.
refrain (v)   απέχω, αποφεύγω 
refute (v)   αντικρούω 
130.
diverse (adj)   ποικίλος 
opposing (adj)   αντιτιθέμενος, αντίθετος 
aggressive (adj)   επιθετικός 
adverse (adj)   δυσμενής 
131.
identity (n)   ταυτότητα 
affinity (n)   συμπάθεια, σχέση 
infinity (n)   άπειρο 
validity (n)   εγκυρότητα
132.
sour (adj)   ξινός 
severe (adj)   σοβαρός 
sore (adj)   πονεμένος 
sore loser (expr)   αυτός που δεν ξέρει να χάνει
133.
inspection (n)   επιθεώρηση, έρευνα 
surveillance (n)   παρακολούθηση 
under surveillance (expr)   υπό παρακολούθηση 
survey (n)   έρευνα 
scope (n)   πεδίο 
134.
comprehensive (adj)   αναλυτικός 
legible (adj)   ευανάγνωστος 
audible (adj)   που μπορεί να ακουστεί 
intelligent (adj)   ευφυής 
135.
intricate (adj)   πολύπλοκος 
steep   (adj)   απότομος 
four-wheel-drive (expr)   τετρακίνητο 
vehicle (n)   όχημα 
136.
shake (v)   κουνώ 
shake hands (expr)   χαιρετώ δια χειραψίας    
embrace (v)   αγκαλιάζω 
wave (v)   χαιρετώ (κουνώντας το χέρι)
137.
gasp (n)   αγκομαχώ 
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sip (n)   μικρή γουλιά    
gulp (n)   μεγάλη γουλιά 
swallow (n)   μπουκιά (για φαγητό), γουλιά  
(για ποτό) 
138.
frown (v)   κατσουφιάζω 
in a bad mood (expr)   κακοδιάθετος 
139.
get involved (expr)   εμπλέκομαι 
interfere (v)   εμπλέκομαι
enact (v)   θεσπίζω 
140.
unify (v)   ενώνω 
collaborate (v)   συνεργάζομαι 
coordinate (v)   συντονίζω 
encounter (v)   αντιμετωπίζω 
141.
provocative (adj)   προκλητικός 
debilitating (adj)   κουραστικός, εξουθενωτικός
undermining (adj)   υπονομευτικός 
irrevocable (adj)   ανεπανόρθωτος 
142.
treat (v)   συμπεριφέρομαι 
stray dog (expr)   αδέσποτο σκυλί 
humbly (adv)   ταπεινά 
humanely (adv)   ανθρώπινα 
ingratiatingly (adv)   κολακευτικά
143.
out of line (expr)   απαράδεκτος 
144.
arrive at a decision (expr)   καταλήγω σε μια 
απόφαση 
145.
plausible (adj)   αληθοφανής 
absolute (adj)   απόλυτος 
pertinent (adj)   σημαντικός, σχετικός 
feasible (adj)   εφικτός 
outrageous (adj)   εξωφρενικός 
146.
retain (v)   συγκρατώ 
reprimand (v)   μαλώνω, επιπλήττω
retaliate (v)   αντεπιτίθεμαι 
relinquish (v)   παραιτούμαι, εγκαταλείπω 
147.
console (n)   κονσόλα
all rolled into one (expr)   όλα σε ένα 
roll (v)   κυλάω, τυλίγω 
148.
inscription (n)   επιγραφή
subtitle (n)   υπότιτλος 
subscription (n)   συνδρομή 
verse (n)   στίχος 
149.
lemon (n)   σαράβαλο, για τα μπάζα
error (n)   λάθος 
junk (n)   σκουπίδι 
150.
impressive (adj)   εντυπωσιακός    
sentimental (adj)   συναισθηματικός 
sentimental value (expr)   συναισθηματικής αξίας 

READING

READING PASSAGE, PAGE 129
association (n)   συσχετισμός 
connect (v)   συνδέω 
similarity (n)   ομοιότητα 
heat (n)   ζέστη
make a connection (expr)   συνδέω 
contiguity (n)   γειτνίαση, συνέχεια 
space (n)   χώρος 
object (n)   αντικείμενο 
specific (adj)   συγκεκριμένο 
bring to mind (expr)   φέρνω στο νου 
evoke (v)   θυμίζω 
experimental psychology (expr)   πειραματική 
ψυχολογία 
express (v)   εκφράζω 
in terms of (expr)   αναφορικά με 
stimuli (n)   ερεθίσματα 
response (n)   απάντηση 
clinical psychologist (expr)   κλινικός ψυχολόγος 
stimulus (n)   ερέθισμα 
combination (n)   συνδυασμός 
associationism (n)   (ψυχολογία) θεωρία των 
συνειρμών
apply (v)   εφαρμόζω 
of utmost importance (expr)   μέγιστης σημασίας 
lead (v)   οδηγώ 
consumer (n)   καταναλωτής 
well-being (n)   ευημερία 
security (n)   ασφάλεια 
promote (v)   προωθώ 
field (n)   τομέας 
constitute (v)   αποτελώ 
pure (adj)   αγνός 
interior designer (expr)   διακοσμητής εσωτερικού 
χώρου 
154.
voter (n)   ψηφοφόρος 
election (n)   εκλογές 
link (n)   σχέση 
155.
extreme (adj)   μέγιστος 

READING PASSAGE, PAGE 130
mushroom (n)   μανιτάρι 
species (n)   είδος 
genus (n)   γένος 
fatal (n)   θανάσιμος 
symptom (n)   σύμπτωμα
occur (v)   συμβαίνει
consumption (n)   κατανάλωση 
potential (n)   πιθανότητα 
unpredictable (adj)   απρόβλεπτος 
vary (v)   ποικίλω 
unsubstantiated claim (expr)   ατεκμηρίωτος 
ισχυρισμός 
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render sth safe (expr)   καθιστώ κάτι ασφαλές 
consume (v)   καταναλώνω 
severe (adj)   σοβαρός 
sub-species (n)   υπο-είδος 
toxin (n)   τοξίνη 
irreparably (adv)   ανεπανόρθωτα 
cell (n)   κύτταρο 
central nervous system (n)   κεντρικό νευρικό 
σύστημα 
blood vessel (expr)   αγγείο 
kidney (n)   νεφρό 
liver (n)   ήπαρ, συκώτι 
muscle (n)   μυς 
acute (adj)   οξύς
abdominal pain (expr)   κοιλιακός πόνος 
nausea (n)   ναυτία 
vomiting (n)   εμετός
diarrhea (n)   διάρροια 
violent (adj)   βίαιος
convulsion (n)   σπασμός 
treatable (adj)   θεραπεύσιμος 
doubt (n)   αμφιβολία 
variety (n)   ποικιλία 
eventually (adv)   τελικά 
edible (adj)   φαγώσιμος, που τρώγεται 
expert (n)   ειδικός 
discern (v)   διακρίνω 
numerous (adj)   πολυάριθμος 
play it safe (expr)   προσέχω 
exclusively (adv)   αποκλειστικά 
commercially (adv)   εμπορικά 
pesticide (n)   παρασιτοκτόνο 
herbicide (n)   ζιζανιοκτόνο 

READING PASSAGE, PAGE 131
widely held theory (expr)   ευρέως αποδεκτή 
θεωρία
become extinct (expr)   έχει εξαφανιστεί 
Nobel laureate (expr)   βραβευμένος με Nobel
demise (n)   θάνατος
massive (adj)   πελώριος, τεράστιος 
asteroid (n)   αστεροειδής 
smash (v)   συντρίβω 
coincide (v)   συμπίπτω 
formulate (v)   σχηματίζω 
layer (n)   στρώση 
clay (n)   πηλός 
dub (v)   επονομάζω 
boundary (n)   σύνορο 
fossil-rich rock (expr)   πέτρα πλούσια σε 
απολιθώματα 
virtually (adv)   σχεδόν 
devoid (v)   χωρίς    
analyze (v)   αναλύω 
significantly (adv)   σημαντικά 
iridium (n)   ιρίδιο
content (n)   περιεχόμενο 
Earth’s crust (n)   φλοιός της Γης
extremely (adv)   πολύ 

tremendous (adj)   φοβερός 
explosion (n)   έκρηξη 
collide (v)   συγκρούομαι 
impact (n)   σύγκρουση 
violent (adj)   βίαιος 
seismic (adj)   σεισμική 
wave (n)   κύμα 
surface (n)   επιφάνεια 
trigger (v)   προκαλώ 
large-scale (adj)   μεγάλης κλίμακας 
volcanic activity (expr)   ηφαιστειακή 
δραστηριότητα 
debris (n)   χαλάσματα, συντρίμμια 
extraterrestrial (adj)   εξωγήινος 
body (n)   σώμα 
eruption (n)   έκρηξη (για ηφαίστειο) 
dense (adj)   πυκνός 
shroud (n)   κάλυμμα 
billowing (adj)   που κινείται κυματοειδώς 
blanket (v)   καλύπτω 
block out (phr v)   μπλοκάρω 
heat (n)   ζέστη
plummet (v)   πέφτω απότομα 
dispute (v)   αντιπαραθέτω 
counter (v)   αντικρούω 
collision (n)   σύγκρουση 
speculate (v)   υποθέτω, εικάζω 
mammal (n)   θηλαστικό 
insect (n)   έντομο 
exist (v)   υπάρχω 
thrive (v)   ακμάζω 
rule out (phr v)   αποκλείω 
make sense (expr)   βγάζω νόημα 
plausible (adj)   πιστευτός 
account (v)   εξηγώ 
fragile (adj)   εύθραυστος 
63.
unaffected (adj)   ανεπηρέαστος 
164.
accurate (adj)   ακριβής 
165.
do sb/sth in (phr v)   ξεκάνω 

READING PASSAGE, PAGE 132
millennia (n)   χιλιετίες 
clay (adj)   πήλινος 
tablet (n)   ταμπλέτα 
inscribe (v)   χαράζω 
cuneiform (n)   σφηνοειδής 
entry (n)   καταχώρηση 
focus (v)   εστιάζω 
deity (n)   θεότητα 
limit (v)   περιορίζω 
devote (v)   αφιερώνω 
exclusively (adv)   αποκλειστικά 
agriculture (n)   γεωργία 
date from (phr v)   χρονολογούμαι από 
botany (n)   φυτολογία, βοτανολογία
interdisciplinary (adj)   διεπιστημονικός 
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compile (v)   συντάσσω 
terminology (n)   ορολογία 
set the standards (expr)   καθορίζω τα κριτήρια
subsequent (adj)   επόμενος, μετέπειτα 
guideline (n)   οδηγία 
regard (prep)   όσον αφορά, αναφορικά με      
quotation (n)   απόσπασμα
literature (n)   φιλολογία, λογοτεχνία 
exert (v)   ασκώ
influence (n)   επιρροή 
pronunciation (n)   προφορά 
etymology (n)   ετυμολογία 
legacy (n)   κληρονομιά 
standardize (v)   τυποποιώ 
spell (v) (spell – spelt/spelled – spelt/spelled)   
ορθογραφώ    

revolutionize (v)   επιφέρω επανάσταση 
digital (adj)   ψηφιακός 
primarily (adv)   κυρίως 
media (n)   ΜΜΕ, μέσα μαζικής ενημέρωσης 
thesaurus (n)   λεξικό συνωνύμων 
a host of (expr)   πολλά 
virtually (adv)   σχεδόν
obsolete (adj)   απαρχαιωμένος 
168.
standard (n)   κριτήριο, πρότυπο 
become broader in scope (expr)   γίνεται 
ευρύτερου φάσματος/πλαισίου 
170.
draw a conclusion (expr)   βγάζω συμπέρασμα 
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1.
to be honest (epxr)   για να είμαι ειλικρινής 
lose count (expr)   χάνω τον λογαριασμό 
3.
have second thoughts about sth (expr)   έχω 
αμφιβολίες για κάτι
have one’s heart set on sth (expr)   επιθυμώ, 
λαχταρώ
reconsider (v)   ξανασκέφτομαι 
4.
wedding reception (expr)   δεξίωση γάμου
get-together (expr)   συγκέντρωση 
7.
lose her temper (expr)   χάνει την ψυχραιμία της 
beyond me (expr)   δεν καταλαβαίνω 
rarely (adv)   σπάνια 
9.
mislead (v)   παρασύρω, παραπλανώ 
pay next to nothing (expr)   πληρώνω σχεδόν 
τίποτα
10.
recharge (v)   επαναφορτίζω 
go dead (expr)   μένω (από μπαταρία)
11.
lecture (n)   διάλεξη
cover (v)   καλύπτω, περιλαμβάνω
12.
get on sb’s nerves (expr)   σπάει τα νεύρα 
14.
erase (v)   σβήνω 
hard drive (expr)   σκληρός δίσκος 
memory stick (expr)   ‘φλασάκι’
15.
figures (n)   νούμερα 
pan out (v)   καταλήγω, συμφωνώ
discrepancy (n)   ασυμφωνία 
currently (adv)   αυτή τη στιγμή    
deposit (v)   καταθέτω    
account (n)   τραπεζικός λογαριασμός 
transaction (n)   συναλλαγή 

PART 2
16.
stand sb up (phr v)   στήνω 
17.
get back to sb (phr v)   ξαναεπικοινωνώ 
19.
prescription (n)   συνταγή (φαρμακείου)
get a prescription filled (expr)   ο φαρμακοποιός 
εκτελεί συνταγή
26.
take sb up on his offer (expr)   δέχομαι την 
προσφορά κάποιου 
27.
public transportation (n)   μέσα μαζικής μεταφοράς 

34.
photocopier (n)   φωτοτυπικό 

PART 3
SEGMENT 1
nutritional value (expr)   διατροφική αξία
explore (v)   εξερευνώ 
unnecessarily (adv)   χωρίς λόγο 
get a bad rap (expr)   κακοφημίζομαι, δυσφημίζεται    
obesity (n)   παχυσαρκία 
obese (adj)   παχύσαρκος 
culprit (n)   φταίχτης, υπαίτιος 
top (v)   έχω την πρώτη θέση   
establishment (n)   επιχείρηση 
demonize (v)   δαιμονοποιώ 
issue (n)   θέμα 
opposing (adj)   αντίθετος
dietician (n)   διαιτολόγος 
commercially (adv)   εμπορικά 
documentary (n)   ντοκιμαντέρ 
journalist (n)   δημοσιογράφος 
consume (v)   καταναλώνω
experiment (n)   πειραματίζομαι 
guinea pig (n)   πειραματόζωο 
gain (weight) (v)   παίρνω (βάρος)
level (n)   επίπεδο 
go through the roof (expr)   έχει εκτοξευθεί 
succumb (v)   υποκύπτω 
depression (n)   κατάθλιψη 
overweight (adj)   υπέρβαρος 
concomitant (adj)   συνακόλουθος 
complication (n)   επιπλοκή 
indulge (v)   ενδίδω, ικανοποιώ τις επιθυμίες μου 
entrepreneur (n)   επιχειρηματίας 
franchisee (n)   ιδιοκτήτης παραρτήματος αλυσίδας 
well-known (adj)   πολύ γνωστός 
junk (n)   σκουπίδι 
ingredient (n)   συστατικό 
produce (n)   είδη μαναβικής 
overdo (v)   παρακάνω 
quantity (n)   ποσότητα 
exclusively (adv)   αποκλειστικά 
organic (adj)   βιολογικός 
run the risk of (expr)   διατρέχω τον κίνδυνο 
outrageous (adj)   εξωφρενικός
protagonist (n)   πρωταγωνιστής 
binge (v)   κάνω κραιπάλη
intentionally (adv)   σκόπιμα 
immense (adj)   πελώριος 
content (n)   περιεχόμενο 
caloric intake (expr)   θερμιδική κατανάλωση, 
πρόσληψη θερμίδων 
on the road to (expr)   στον δρόμο για 
expose (oneself) (v, reflexive)   εκθέτω (τον εαυτό 
μου)
dire (adj)   σοβαρός, τρομερός 
consequence (n)   συνέπεια 
pattern (n)   σχέδιο
in a nutshell (expr)   συνοπτικά 
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36.
debate (n)   αντιπαράθεση 
resolve (v)   επιλύω 

SEGMENT 2
tend (v)   τείνω 
estimate (v)   υπολογίζω 
access (n)   πρόσβαση 
armed (adj)   οπλισμένος 
disturbing (adj)   ανησυχητικός 
scores (n)   πολλοί, δεκάδες    
wound (v)   τραυματίζω 
annually (adv)   ετησίως 
claim (v)   ισχυρίζομαι 
handgun (n)   πιστόλι
on average (expr)   κατά μέσο όρο 
expel (v)   αποβάλλω 
firearm (n)   όπλο 
serial offender (expr)   κατ’εξακολούθηση/κατά 
συρροήν δράστης  
status symbol (expr)   σύμβολο κύρους/στάτους 
show off (phr v)   επιδεικνύομαι 
gang (n)   συμμορία 
as is the case with (expr)   όπως στην περίπτωση 
vicious circle (expr)   φαύλος κύκλος 
pack a gun (expr)   κουβαλάει όπλο 
beleaguered (adj)   πολιορκημένος 
variety (n)   ποικιλία 
measure (n)   μέτρο 
curb the problem (expr)   περιορίζω το πρόβλημα 
school administrator (expr)   σχολικός διοικητής 
install (v)   κάνω εγκατάσταση, εγκαθιστώ 
metal detector (expr)   ανιχνευτής μετάλλου 
progress (n)   πρόοδος 
reduction (n)   μείωση 
possession (n)   κατοχή 
deter (v)   αποθαρρύνω, αποτρέπω 
weapon (n)   όπλο 
spot check (expr)   αιφνιδιαστικός έλεγχος 
corridor (n)   διάδρομος 
face (v)   αντιμετωπίζω 
likelihood (n)   πιθανότητα 
charge (v)   κατηγορώ 
illegal possession (expr)   παράνομη κατοχή 
think twice (expr)   να σκεφθείς καλά 
deterrence (n)   εμπόδιο 
scourge (n)   μάστιγα 
claim the lives (expr)   παίρνω τις ζωές 
strict (adj)   αυστηρός 
gun-control (expr)   έλεγχος/περιορισμός των 
όπλων 
ideal (n)   ιδανικός 
ban (n)   απαγόρευση 
concerted effort (expr)   συντονισμένη/ομαδική 
προσπάθεια 
likewise (adv)   επίσης  
campaign (n)   καμπάνια 
far from (expr)   κάθε άλλο 
stress (v)   τονίζω
mishap (n)   αναποδιά 

lock sth away (v)   βάζω σε ασφαλές μέρος, 
κλειδώνω 
injure (v)   τραυματίζω 
careless (adj)   απρόσεκτος 
41.
investigate (v)   εξερευνώ 
44.
permanent (adj)   μόνιμος 
regarding (prep)   σχετικά με

SEGMENT 3
crave (v)   λαχταρώ 
from time to time (expr)   μερικές φορές 
challenging (adj)   δύσκολος
difficult habit to break (expr)   συνήθεια που 
δύσκολα κόβεται 
addict (n)   εθισμένος 
addiction (n)   εθισμός 
addictive (adj)   εθιστικός 
comparison (n)   σύγκριση 
crack (n)   ‘κρακ’ (είδος κοκαΐνης)
nasty (adj)   κακός 
disapprove (v)   δεν εγκρίνω 
destructive (adj)   καταστρεπτικός 
function (v)   λειτουργώ
incapacitate (v)   αποδυναμώνω, αχρηστεύω 
toxic (adj)   τοξικός 
addictive substance (expr)   εθιστική ουσία 
intake (n)   κατανάλωση, πρόσληψη 
severe (adj)   σοβαρός 
withdrawal symptom (n)   στερητικό σύνδρομο 
migraine (n)   ημικρανία 
nausea (n)   ναυτία 
cramp (n)   κράμπα 
unbearable (adj)   δεν αντέχεται, ανυπόφορος
long-term (adj)   μακροπρόθεσμος 
result (n)   αποτέλεσμα 
conduct a survey (expr)   διεξάγω μια έρευνα 
rehabilitation program (expr)   πρόγραμμα 
επανένταξης 
percentage (n)   ποσοστό 
reformed (adj)   αναμορφωμένος 
recommence (v)   ξαναρχίζω 
astounding (adj)   εκπληκτικός 
great likelihood (expr)   μεγάλη πιθανότητα 
claim a life (expr)   παίρνω την ζωή
boil down to (expr)   καταλήγει σε 
willpower (n)   δύναμη θέλησης 
kick an addiction (expr)   κόβω τον εθισμό 
cold turkey (expr)   (κόβω) μια και έξω, κόψιμο 
μαχαίρι 
annoying (adj)   εκνευριστικός 
adolescent (n)   έφηβος 
bear in mind (expr)   έχε στο νου 
light up (phr v)   ανάβω (τσιγάρο)
smoke (n)   τσιγάρο
48.
fatal (adj)   θανάσιμος 
50.
draw a conclusion (expr)   συμπεραίνω 
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GRAMMAR
52.
tremendous amount (expr)   μεγάλη ποσότητα 
53.
handle (v)   χειρίζομαι 
correspondence (n)   αλληλογραφία 
55.
gracious (ad)   ευγενικός 
time of need (expr)   ώρα ανάγκης, δύσκολη 
περίοδος 
56.
pile (n)   στοίβα
58.
short-tempered (adj)   ευέξαπτος 
failing (n)   ελάττωμα
61.
tidy up (phr v)   μαζεύω, τακτοποιώ 
62.
peel (v)   ξεφλουδίζω 
65.
constant (adj)   συνεχής, διαρκής 
specialist (n)   ειδικός 
67.
pregnancy (n)   εγκυμοσύνη 
influence (v)   επηρεάζω 
newborn (n)   νεογέννητο 
68.
degree (n)   πτυχίο 
69.
(not) put sth past sb (expr)   (δεν) έχω κάποιον 
ικανό (να κάνει κάτι)
70.
jump to conclusions (expr)   βγάζω βιαστικά 
συμπεράσματα 
71.
author (n)   συγγραφέας 
hire (v)   προσλαμβάνω 
community college (expr)   δημόσιο κολλέγιο 
publication (n)   έκδοση    
publish (v)   εκδίδω 
72.
discourage (v)   αποθαρρύνω 
75.
urge (v)   παροτρύνω 
77.
power failure (expr)   διακοπή ρεύματος 
80.
regret (v)   μετανιώνω 
85.
turn to sb for advice (expr)   ζήτω την συμβουλή 
κάποιου 
88.
take sb by surprise (expr)   ξαφνιάζω 

CLOZE
I
pit sb against sb else (phr v)   βάζω τον ένα 
εναντίον τον άλλο

environmentalist (n)   περιβαλλοντολόγος 
controversy (n)   αντιπαράθεση 
cull (v)   αποδεκατίζω 
sea lion (n)   θαλάσσιος λέων 
population (n)   πληθυσμός 
sharp decline (expr)   μεγάλη πτώση 
steelhead trout (n)   είδος πέστροφας 
endangered species (n)   είδος προς εξαφάνιση 
environmental authority (n)   περιβαλλοντική αρχή 
insatiable (adj)   αχόρταγος 
conservationist group (n)   ομάδα οικολόγων    
counter (v)   ανταπαντώ 
fish stock (expr)   απόθεμα ψαριών 
fault (n)   φταίξιμο 
fishery (n)   ιχθυοτροφείο 
mismanagement (n)   κακοδιαχείριση 
habitat (n)   περιβάλλον 
destruction (n)   καταστροφή 
92.
deem (v)   θεωρώ 
95.
dwindle (v)   μειώνομαιι 
96.
competitive (adj)   ανταγωνιστικός 
predatory (adj)   αρπακτικός 
99.
accomplish (v)   καταφέρνω, πετυχαίνω 
deny (v)   αρνούμαι 

II
appreciate (v)   εκτιμώ 
region (n)   περιοχή 
diverse (adj)   ποικίλος    
settler (n)   άποικος 
set eyes on (expr)   βλέπω, αντικρύζω 
drain (v)   αποστραγγίζω 
God-forsaken (expr)   ξεχασμένος από τον Θεό 
swamp (n)   βάλτος 
fortunate (adj)   τυχερός 
unique (adj)   μοναδικός
tap in on (phr v)   έχω πρόσβαση, εκμεταλλεύομαι 
water supply (n)   ύδρευση, παροχή νερού
land developer (n)   εργολάβος, εργολήπτης, 
ειδικός ανάπτυξης και αξιοποίησης γης και ακινήτων 
attempt (v)   προσπαθώ 
wildlife (n)   άγρια φύση 
diminish (v)   μειώνω
alarmingly (adv)   τρομακτικά 
pristine (adj)   άθικτος
irreparably (adv)   αδιόρθωτα, ανεπανόρθωτα 
107.
ignorant (adj)   αδαής 
aware (adj)   ενήμερος 
108.
reclaim (v)   αξιοποιώ, ξαναπαίρνω 
re-establish (v)   αποκαθιστώ, επανα-καθιερώνω 
salvage (v)   διασώζω
110.
enhance (v)   ενισχύω 
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mar (v)   χαλάω, βλάπτω 
flood (v)   πλημμυρίζω 

VOCABULARY
111.
stand to gain (exp)   έχω να κερδίσω
112.
review (n)   κριτική 
sum (n)   σύνολο, άθροισμα
minutes of a meeting (expr)   πρακτικά μιας 
συνεδρίασης 
113.
naive (adj)   αφελής 
credible (adj)   αξιόπιστος    
reliable (adj)   αξιόπιστος
114.
heedless (adj)   αλόγιστος 
voluntary (adj)   εθελοντικός 
arbitrary (adj)   τυχαίος 
optional (adj)   προαιρετικός 
pattern (n)   σχέδιο 
115.
judgmental (adj)   επικριτικός 
rigid (adj)   άκαμπτος 
aggressive (adj)   επιθετικός 
diminished (adj)   μειωμένος 
116.
dispense with formalities (expr)   αφήνω στην 
άκρη τις επισημότητες 
get down to (phr v)   στρώνομαι (στη δουλειά)
associate (v)   συσχετίζομαι 
117.
incur a debt (expr)   επιβαρύνομαι με ένα χρέος 
amount (v)   ανέρχομαι σε
arouse (v)   ξεσηκώνω, αναστατώνω, διεγείρω 
118.
weather forecast (expr)   πρόβλεψη καιρού 
119.
initiation (n)   μύηση 
initiative (n)   πρωτοβουλία 
reference (n)   αναφορά 
120.
monthly installment (expr)   μηνιαία δόση 
121.
prematurely (adv)   πρόωρα 
excessively (adv)   υπερβολικά 
hastily (adv)   βιαστικά 
122.
lucrative business (expr)   κερδοφόρα επιχείρηση 
compulsive (adj)   συνήθης, εθισμένος 
123.
appalling (adj)   απαίσιος 
sickening (adj)   αηδιαστικός 
ailing (adj)   φιλάσθενος, πάσχων 
124.
spokesperson (n)   αντιπρόσωπος 
broadcaster (n)   παρουσιαστής, εκφωνητής 

clairvoyant (n)   μέντιουμ 
125.
announce (v)   ανακοινώνω 
orchestrate (v)   οργανώνω, συντονίζω 
reform (v)   αναμορφώνω, τροποποιώ 
reiterate (v)   επαναλαμβάνω 
126.
couch (n)   καναπές 
infringe upon (v)   παραβιάζω, παραβαίνω 
call over (v)   γνέφω 
collide with (v)   συγκρούομαι 
mingle with (v)   κάνω παρέα 
127.
seatbelt (n)   ζώνη ασφαλείας 
eligible (adj)   που έχει τα απαιτούμενα προσόντα
legible (adj)   ευδιάκριτος, ευανάγνωστος 
mandatory (adj)   υποχρεωτικός    
pertinent (adj)   συναφής 
fine (n)   πρόστιμο    
128.
obscure (adj)   άγνωστος, μυστηριώδης 
obsolete (adj)   ξεπερασμένος 
doubtful (adj)   αμφίβολος 
iconceivable (adj)   αδιανόητος 
129.
call it a day (expr)   σταματάμε εδώ 
130.
heed a warning (expr)   προσέχω την 
προειδοποίηση
clarify (v)   διευκρινίζω 
insist (v)   επιμένω 
adhere (v)   τηρώ 
131.
invariable (adj)   αμετάβλητος    
inevitable (adj)   αναπόφευκτος 
essential (adj)   απαραίτητος 
provident (adj)   προνοητικός
overweight (adj)   υπέρβαρος
132.
habitual (adj)   συνήθης    
customary (adj)   συνήθης 
conservative (adj)   συντηρητικός 
133.
exchange rate (expr)   ισοτιμία (συναλλάγματος)   
deposit (n)   κατάθεση 
conversion (n)   μετατροπή 
134.
fade away (phr v)   σβήνω, ξεθωριάζω
take aback (phr v)   ξαφνιάζω 
wear out (phr v) (wear – wore – worn)   κουράζω, 
φθείρω 
beat up (phr v) ( beat – beat – beaten)   δέρνω 
135.
remotely (adv)   απομακρυσμένα 
effectively (adv)   αποτελεσματικά 
smugly (adv)   αυτάρεσκα
roughly (adv)   άγρια
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136.
a dog wags its tail (expr)   ένα σκυλί κουνά την 
ουρά του 
sweep (v)   σκουπίζω 
swish (v)   θροΐζω 
wiggle (v)   λικνίζω, κουνώ 
137.
above-board (expr)   νόμιμος, υπεράνω υποψίας 
under-the-table (expr)   παράνομα
off-the-record (expr)   ανεπίσημα 
over-the-counter (expr)   χωρίς συνταγή γιατρού 
138.
crowd (n)   πλήθος 
jeer (v)   χλευάζω, γιουχάρω 
accuse (v)   κατηγορώ 
applaud (v)   χειροκροτώ 
banter (v)   κουβεντιάζω, χαριτολογώ 
139.
take refuge in (expr)   βρίσκω καταφύγιο 
sanctuary (n)   καταφύγιο, άσυλο 
riot (n)   εξέγερση 
140.
good taste (expr)   καλό γούστο 
gusto (n)   κέφι, ζήλος 
141.
trying (adj)   κουραστικός 
extended (adj)   εκτεταμένος 
exhaustive (adj)   διεξοδικός 
comprehensive (adj)   εκτενής, αναλυτικός 
142.
shallow (adj)   ρηχός 
sullen (adj)   σκυθρωπός 
143.
receptacle (n)   δοχείο 
recipient (n)   παραλήπτης, αποδέκτης 
reception (n)   ανταπόκριση, δεξίωση, υποδοχή
recession (n)   οικονομική κρίση, ύφεση 
144.
permit (v)   επιτρέπω 
allow for (v)   επιτρέπω, αφήνω περιθώριο 
anticipate (v)   προσδοκώ 
145.
impress (v)   εντυπωσιάζω 
postpone (v)   αναβάλλω 
distract (v)   αποσπώ την προσοχή 
deter from (v)   αποτρέπω 
146.
resign oneself to (v, reflexive)   παίρνω απόφαση 
brace oneself for (v, reflexive)   προετοιμάζομαι 
147.
court (n)   δικαστήριο 
recommence (v)   ξαναρχίζω 
surmise (v)   υποθέτω 
recess (v)   κάνω διάλειμμα (για δικαστήριο) 
defer (v)   μεταθέτω χρονικά 
148.
pure (adj)   αγνός 
spotless (adj)   πεντακάθαρος, άψογος 
intact (adj)   άθικτος 

pristine (adj)   παρθένος 
149.
revert (v)   επανέρχομαι (σε προηγούμενη 
κατάσταση) 
preview (v)   προεπισκόπηση 
repeal (v)   ανακαλώ, καταργώ 
admonish (v)   μαλώνω, επιπλήττω
150.
shrewd judge of character (expr)   καλός κριτής 
του χαρακτήρα 
relevant (adj)   σχετικός 
shrill (adj)   οξύς/τσιριχτός ήχος 

READING

READING PASSAGE, PAGE 149
divide (v)   χωρίζω, διαιρώ 
broad (adj)   φαρδύς, πλατύς
recall (v)   φέρνω στο νου
cover (v)   καλύπτω 
range from (v)   κυμαίνομαι από   
distant (adj)   απόμακρος 
storage (n)   αποθήκευση 
regulate (v)   κανονίζω, ρυθμίζω 
located (adj)   βρίσκεται 
body (n)   σώμα 
spatial (adj)   χωρικός 
perception (n)   αντίληψη 
govern (v)   κυβερνώ 
link (v)   σχετίζω 
play a role in (expr)   παίζει ρόλο 
retention (n)   κατακράτηση, διατήρηση 
complexity (n)   δυσκολία 
damage (n)   ζημιά 
sustain (v)   παθαίνω, υφίσταμαι 
impair (v)   φθείρω 
retain (v)   κατακρατώ 
forge (v)   δημιουργώ 
perplexing (adj)   μπερδεμένος 
disorder (n)   διαταραχή, αναστάτωση 
term (n)   όρος 
associate with (v)   συσχετίζομαι με 
alcoholism (n)   αλκοολισμός 
severe (adj)   σοβαρός 
state (n)   κατάσταση 
complex (adj)   πολύπλοκος
illness (n)   αρρώστια 
acquire (v)   αποκτώ 
sew (v)   ράβω 
effortlessly (adv)   εύκολα
confabulation (n)   μπέρδεμα της φαντασίας με την 
πραγματικότητα, μυθομανία
factually (adv)   τεκμηριωμένα 
152.
sustain (v)   υφίσταμαι 
stroke (n)   εγκεφαλικό 
consequence (n)   συνέπεια 
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READING PASSAGE, PAGE 150
technological revolution (expr)   τεχνολογική 
επανάσταση 
impact (n)   συνέπεια, αντίκτυπος 
industry (n)   βιομηχανία 
extent (n)   έκταση 
shelf (n)   ράφι 
dizzying (adj)   συγκλονιστικός
pace (n)   ρυθμός 
evolve (v)   εξελίσσομαι 
consumer (n)   καταναλωτής 
feel bewildered (expr)   νιώθω μπερδεμένος 
purchase (n)   αγορά 
obsolete (adj)   ξεπερασμένος 
enough is enough (expr)   αρκετά πια!
adequate (adj)   επαρκής 
subsequent (adj)   ακόλουθος
development (n)   εξέλιξη    
trend (n)   τάση 
odd (adj)   τυχαίος 
avid (adj)   φανατικός 
exorbitant (adj)   εξωφρενικός (για κόστος)
turntable (n)   πικάπ  
(vinyl) record (n)   δίσκος βινύλιου
production costs (expr)   έξοδα παραγωγής 
affordable (adj)   προσιτός 
general public (expr)   ευρύ κοινό 
tremendous (adj)   φοβερός 
the norm (n)   η νόρμα    
unveil (v)   αποκαλύπτω 
appealing (adj)   ελκυστικός 
equipment (n)   εξοπλισμός 
the vast majority (expr)   η μεγάλη πλειοψηφία 
faithful (adj)   πιστός 
reluctant (adj)   διστακτικός 
switch (v)   ανταλλάσσω 
pundit (n)   ειδήμον 
claim (v)   ισχυρίζομαι 
run its course (expr)   έκανε τη πορεία του
hit (n)   επιτυχία, σουξέ 
admittedly (adv)   ομολογουμένως 
decrease (v)   μειώνω 
significant (adj)   σημαντικός 
quality (n)   ποιότητα 
inferior (adj)   κατώτερος 
value (v)   εκτιμώ
156.
afford (v)   διαθέτω τα χρήματα 
have room for (expr)   υπάρχει χώρος για 
157.
replace (v)   αντικαθιστώ 
158.
initial (adj)   αρχικός 
reaction (n)   αντίδραση 
be worth (n)   αξίζω 
question (v)   αναρωτιέμαι, αμφισβητώ 

READING PASSAGE, PAGE 151
speculate (v)   υποθέτω, εικάζω 

cotton (n)   βαμβάκι 
fragment (n)   κομμάτι, απόσπασμα    
cloth (n)   ύφασμα
contact (n)   επαφή 
plant (v)   φυτεύω 
versatile (adj)   ευέλικτος, πολλάπλών χρήσεων 
crop (n)   σοδειά 
simultaneously (adv)   ταυτόχρονα 
widespread (adj)   εκτεταμένος 
cultivation (n)   καλλιέργεια 
civilization (n)   πολιτισμός 
trading (adj)   εμπορευματικός 
commodity (n)   αγαθό 
lucrative (adj)   κερδοφόρος 
annually (adv)   ετησίως 
generate (v)   δημιουργώ 
revenue (n)   εισόδημα 
surpass (v)   ξεπερνώ 
tobacco (n)   καπνός (το φυτό)
source of income (expr)   πηγή εισοδήματος 
value (n)   αξία 
determine (v)   αποφασίζω, καθορίζω 
refer to (v)   αναφέρομαι σε 
length (n)   μήκος, μάκρος 
fiber (n)   ίνα 
variety (n)   ποικιλία 
market (n)   αγορά 
amount (n)   ποσό 
foreign matter (expr)   ξένη ύλη 
uniformity (n)   ομοιομορφία 
smoothness (n)   λειότητα, απαλότητα 
harvest  (v)   θερίζω 
weave (v) (weave – wove – woven)   υφαίνω 
fabric (n)   ύφασμα 
resilient (adj)   αντοχής, ανθεκτικός 
bookbinding (n)   βιβλιοδεσία 
fishnet (n)   δίχτυ για ψάρεμα 
fire-hose (n)   πυροσβεστική μάνικα 
soak up (phr v)   απορροφώ 
remain (v)   παραμένω 
leak (v)   διαρρέω
resistant to (adj)   αδιαπέραστος, ανθεκτικός
firefighter (n)   πυροσβέστης 
exclusively (adv)   αποκλειστικά 
currently (adv)   αυτή την εποχή 
synthetic material (expr)   συνθετική ύλη 
ocean-going vessel (expr)   ωκεανοπόρο, 
ωκεανόπλοιο 
rely on (v)   εξαρτώμαι από 
melt (v)   λιώνω 
scorching (adj)   καυτός 
unroll (v)   ξετυλίγω 
freezing (adj)   παγωμένος 
161.
trade (v)   εμπορεύομαι 
164 .
thickness (n)   πάχος
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READING PASSAGE, PAGE 152
irrevocably (adv)   αμετάκλητα 
in all corners of the world (expr)   σε όλα τα μήκη 
και πλάτη της γης 
multinational (adj)   πολυεθνικός 
mining company (expr)   μεταλλευτική εταιρεία 
desolate (adj)   έρημος 
wasteland (n)   άγονο έδαφος 
rapid rate (expr)   ταχύς ρυθμός 
swath (n)   λωρίδα 
treeless (adj)   άδεντρος 
thanks to (expr)   λόγου του
unregulated (adj)   χωρίς νόμους, χωρίς ρύθμιση 
greedy (adj)   άπληστος 
lumber industry (expr)   βιομηχανία ξυλεία 
set fire to (expr)   βάζω φωτιά 
arsonist (n)   εμπρηστής 
destruction (n)   καταστροφή 
acre (n)   εκτάριο, ακρ 
annually (adv)   ετησίως 
verdant (adj)   κατάφυτος 
central (adj)   κεντρικός 
dissolve (v)   διαλύω 
continental Europe (expr)   ηπειρωτική Ευρώπη 
far from (expr)   κάθε άλλο παρά 
lush (adj)   πλούσιος 
hack away (phr v)   πετσοκόβω 
machete (n)   μαχαίρα, ματσέτα 
wield (v)   κρατώ 
cash crop (expr)   σοδειά προς πώληση 
export market (expr)   εξαγωγική αγορά 
firewood (n)   καυσόξυλα 

warmth (n)   θαλπωρή 
environmentalist (n)   περιβαλλοντολόγος 
discourage (v)   αποθαρρύνω
destitute (adj)   άπορος, στερημένος 
individual (n)   άτομο
fuel (n)   καύσιμα 
for the sake of (expr)   για χάρη του
profit (n)   κέρδος 
survival (n)   επιβίωση 
consequence (n)   συνέπεια 
mindless (adj)   βλακώδης, αστόχαστος 
extreme (adj)   ακραίος 
weather pattern (expr)   καιρικές συνθήκες 
flatten (v)   ισιώνω, κάνω επίπεδο  
severe (adj)   σοβαρός 
drought (n)   ξηρασία, ανομβρία 
last (v)   διαρκώ
flood (n)   πλημμύρα 
submerge (v)   βυθίζω 
vast areas (expr)   απέραντες εκτάσεις 
murky (adj)   θολός 
link (v)   σχετίζομαι, συνδέομαι
depletion (n)   εξάντληση 
167.
international scope (expr)   διεθνές πλαίσιο
harm (n)   ζημιά 
poverty (n)   φτώχεια 
168.
strict (adj)   αυστηρός 
alternative source (expr)   εναλλακτική πηγή 
170.
deforestation (n) αποψίλωση 
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LISTENING

PART 1
1.
feel full (expr)   νιώθω χορτάτος 
suit yourself (expr)   κάνε ότι νομίζεις, κάνε ότι 
θέλεις 
2.
strike (n)   απεργία 
shuttle bus (expr)   λεωφορείο της γραμμής 
3.
annual report (expr)   ετήσια αναφορά 
4.
take it easy (expr)   χαλαρώνω
5.
decent (adj)   αρκετά καλός 
10.
grateful (adj)   ευγνώμων 
12.
pass on an offer (expr)   δεν δέχομαι μια 
προσφορά 
15.
appointment (n)   ραντεβού 
big deal (expr)   κάτι σημαντικό

PART 2
18.
put off (phr v)   αναβάλλω 
26.
journalist (n)   δημοσιογράφος 
fascinating (adj)   συναρπαστικός 
28. 
apologize (v)   ζητώ συγνώμη 
29.
install (v)   κάνω εγκατάσταση, εγκαθιστώ 
30.
job-hunting (expr)   ψάξιμο δουλειάς 
worthwhile (adj)   αξιόλογος 
34.
not up to (expr)   δεν έχω την διάθεση 

PART 3
SEGMENT 1
head for (phr v)   κατευθύνομαι 
community (n)   κοινότητα 
exodus (n)   έξοδος 
decade (n)   δεκαετία 
thrive (v)   ευημερώ
triple (v)   τριπλασιάζω 
quadruple (v)   τετραπλασιάζω 
developing world (expr)   αναπτυσσόμενος κόσμος
attract (v)   προσελκύω 
in search of opportunity (expr)   ψάχνοντας μια 
ευκαιρία 
counter-current (expr)   αντίθετο ρεύμα 
ex-urbanite (n)   πρώην αστικός, πρώην κάτοικος 
της πόλης 
professional (n)   επαγγελματίας 

secure (adj)   ασφαλής 
trend (n)   τάση 
semi-skilled (adj)   ημι-έμπειρος 
tend (v)   τείνω 
affluent (adj)   εύπορος
reasonably (adv)   αρκετά 
well-off (adj)   εύπορος, πλούσιος 
service (n)   υπηρεσία 
adequate (adj)   επαρκής 
well-equipped (adj)   καλά εξοπλισμένος 
sanitation (n)   υγιεινή 
facility (n)   εγκατάσταση 
concert hall (expr)   χώρος συναυλίας  
and the like (expr)   και τα λοιπά 
media (n)   ΜΜΕ, μέσα μαζικής ενημέρωσης 
constitute (v)   αποτελώ, συνθέτω 
factor (n)   παράγοντας
with regards to (expr)   σχετικά με
stream (v)   κάνω ‘στρήμινγκ’
severe (adj)   σοβαρός 
drug abuse (expr)   κατάχρηση ουσιών 
blow sth way out of proportion (expr)   
υπερβάλλω, τα φουσκώνω 
career opportunity (expr)   ευκαιρία για καριέρα 
numerous (adj)   πολυάριθμος 
head office (expr)   κεντρικό γραφείο 
major (adj)   κύριος 
branch (n)   παράρτημα 
corporation (n)   εταιρεία 
information technology (expr)   πληροφορική 
rail services (expr)   σιδηροδρομικές υπηρεσίες 
whenever the need arises (expr)   όποτε χρειάζεται 

SEGMENT 2
take for granted (expr)   παίρνω σαν δεδομένο 
abandon (v)   εγκαταλείπω 
tend (v)   φροντίζω 
responsibility (n)   ευθύνη 
challenge (n)   πρόκληση 
not to mention (expr)   όπως και 
lucrative (adj)   επικερδής 
salary (n)   μισθός 
put their career on hold (expr)   αφήνουν την 
καριέρα τους στην άκρη 
managerial position (expr)   διοικητική/διευθυντική 
θέση 
counterpart (n)   αντίστοιχος
temporarily (adv)   προσωρινά 
disruption (n)   αναστάτωση 
client (n)   πελάτης 
solution (n)   λύση 
handle (v)   χειρίζομαι 
commitment (n)   δέσμευση, υποχρέωση 
business administration (expr)   διοίκηση 
επιχειρήσεων 
currently (adv)   αυτή τη στιγμή 
beforehand (adv)   εκ των προτέρων
facility (n)   εγκατάσταση 
fund (v)   χρηματοδοτώ 
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should a problem arise (expr)   εάν προκύψει 
πρόβλημα 
daycare center (expr)   παιδικός σταθμός 
conveniently located (expr)   σε εξυπηρετική 
τοποθεσία 
colleague (n)    συνάδελφος 
conference call (expr)   τηλεδιάσκεψη 
professional obligation (expr)   επαγγελματική 
υποχρέωση 
crop up (v)   εμφανίζομαι ξαφνικά 
flextime (n)   ευέλικτο ωράριο εργασίας
flexible working hours (expr)   ευέλικτο ωράριο 
εργασίας
stretch (n)   χρονικό διάστημα    
make up for (phr v)   αναπληρώνω
have mixed feelings about (expr)   έχω ανάμεικτα 
συναισθήματα σχετικά με
on-site (adj)   επί τόπου 
costly (adv)   ακριβά 
42.
raise children (expr)   μεγαλώνω παιδιά 
45,
proposal (n)   πρόταση 

SEGMENT 3
processed food (expr)   επεξεργασμένες τροφές
food additive (expr)   πρόσθετο τροφίμων
reassuring (adj)   καθησυχαστικός    
preserve (v)   διατηρώ, συντηρώ 
mouth-watering (expr)   που σου τρέχουν τα σάλια 
ancestor (n)   πρόγονος 
millennia (n)   χιλιετίες 
prevent (v)   εμποδίζω, αποτρέπω 
go bad (expr)   χαλάω, σαπίζω 
wide array (expr)   μεγάλη ποικιλία 
at our disposal (expr)   στην διάθεσή μας 
maintain (v)   συντηρώ, διατηρώ 
texture (n)   υφή 
nutritional quality (expr)   διατροφική ποιότητα 
tinker (v)   μαστορεύω 
gene (n)   γονίδιο 
rot (v)   σαπίζω 
relatively (adv)   σχετικά 
benefit (n)   πλεονέκτημα 
harbor risks (expr)   κρύβω κινδύνους 
link (v)   σχετίζω, συνδέομαι 
preservative (n)   συντηρητικό 
widely used (expr)   χρησιμοποιείται πλατιά 
consumer (n)   καταναλωτής 
store (v)   αποθηκεύω 
liver (n)   συκώτι 
indefinitely (adv)   απροσδιόριστα, επ’αόριστον 
currently (adv)   αυτή τη στιγμή 
retain (v)   κρατώ, διατηρώ 
discharge (v)   αποβάλλω, εκρέω 
fall into disuse (expr)   πέφτω σε αχρηστία 
smoke (n)   κάπνα 
agent (n)   (το) μέσο 
neutralize (v)   εξουδετερώνω 

enzyme (n)   ένζυμο 
rotting process (expr)   διαδικασία σήψης 
matter (n)   ύλη    
jam (n)   μαρμελάδα 
preserve (n)   μαρμελάδα
edible (adj)   φαγώσιμος 
chemical additive (expr)   χημική πρόσθετη ουσία/
χημικό πρόσθετο 
retard (v)   καθυστερώ  
absorb (v)   απορροφώ 
moisture (n)   υγρασία 
attribute (v)   αποδίδω 
march (v)   βαδίζω (στρατιωτικά)
insect (n)   έντομο 
expose (v)   εκθέτω 
deteriorate (v)   σαπίζω, χαλάω
in the absence of (expr)   κατά την απουσία 
primarily (adv)   κυρίως 
genetic modification (expr)   γενετική τροποποίηση 
at our disposal (expr)   στη διάθεσή μας 

GRAMMAR
51.
dine on (v)   δειπνίζω με, τρώω
guest (n)   επισκέπτης, καλεσμένος 
53.
client (n)   πελάτης 
service (n)   υπηρεσία 
54.
run (a business) (expr)   διευθύνω (μια επιχείρηση) 
bakery (n)   φούρνος 
55.
economist (n)   οικονομολόγος 
consumption (n)   κατανάλωση 
consumer (n)   καταναλωτής 
confidence (n)   αυτοπεποίθηση 
go down (phr v)   λιγοστεύω
56.
coincidence (n)   σύμπτωση
coincidentally (adv) συμπτωματικά 
57.
on the basis of (expr)   βάση του
61.
one third (expr)   ένα τρίτο 
access (n)   πρόσβαση 
shame (n)   ντροπή 
69.
interview (n)   συνέντευξη 
hire (v)   προσλαμβάνω 
70.
it suits me fine (expr)   μου ταιριάζει μια χαρά 
73.
public figure (expr)   δημόσιο πρόσωπο 
hold sb accountable for their actions (expr) να 
λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους
76.
over lunch (expr)   κατά τη διάρκεια του 
μεσημεριανού γεύματος 
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79.
there’s no excuse for it (expr)   δεν δικαιολογείται 
80.
do as you’re told (expr)   κάνε ότι σου λένε 
81.
no longer in use (expr)   δεν χρησιμοποιείται πλέον 
convert (v)   μετατρέπω 
82. 
fine (n)   πρόστιμο   
87.
physical condition (n)   φυσική κατάσταση 
88.
make a request (expr)   ζητώ κάτι 
recall (v)   θυμάμαι 
90.
strike a deal (expr) (strike – struck – struck)   
κλείνω συμφωνία 
union representative (expr)   εκπρόσωπος του 
σωματείου 
management (n)   διοίκηση, διεύθυνση 
salary (n)   μισθός 

CLOZE
I
baffling disorder (expr)   παράξενη, ανεξήγητη 
διαταραχή 
suffer a stroke (expr)   παθαίνω εγκεφαλικό 
admit to (v)   παραδέχομαι 
discomfort (n)   δυσφορία 
result from (v)   προέρχομαι από 
paralyzed (adj)   παράλυτος 
reveal (v)   αποκαλύπτω 
mental anguish (expr)   ψυχική οδύνη 
handicap (n)   αναπηρία 
victim (n)   θύμα 
in origin (expr)   στην καταγωγή 
neurological damage (expr)   νευρολογική βλάβη 
limb (n)   άκρο 
perceive (v)   αντιλαμβάνομαι 
space (n)   χώρος 
hemisphere (n)   ημισφαίριο 
responsible for (adj)   υπεύθυνος για 
sensation (n)   αίσθηση 
93.
exclusively (adv)   αποκλειστικά 
100.
originate (v)   προέρχομαι 

II
conduct research (expr)   διεξάγω έρευνα 
cure (n)   θεραπεία, γιατρειά 
plague (v)   μαστίζω
humanity (n)   ανθρωπότητα 
tenaciously (adv)   επίμονα 
widespread (adj)   ευρύτατα διαδεδομένος, 
εκτεταμένος 
contrary to (expr)   αντίθετα με
stage (n)   στάδιο 

disease (n)   αρρώστια 
lethal form (expr)   θανάσιμη μορφή 
curable (adj)   θεραπεύσιμος 
health-conscious (adj)   που ενδιαφέρεται για την 
υγεία του 
ingredient (n)   συστατικό 
beverage (n)   αφέψημα, ρόφημα 
insidious (adj)   ύπουλος 
eradicate (v)   εξαλείφω 
101.
billions of (expr)   δισεκατομμύρια από 
103.
consequence (n)   συνέπεια 
incidence (n)   συχνότητα 
105.
extreme (adj)   ακραίος, μέγιστος
109.
on the lookout for (expr)   σε επιφυλακή για
110.
notwithstanding   παρόλο, παρά 

VOCABULARY

111.
resolve (v)   επιλύω 
restore (v)   αποκαθιστώ 
ascertain (v)εξακριβώνω 
dispute (n)   διαφωνία 
violence (n)   βία 
112.
evict (v)   κάνω έξωση 
release (v)   αφήνω ελεύθερο 
discharge (v)   αποβάλλω
revoke (v)   ανακαλώ 
113.
tremble (v)   τρέμω 
sway (v)   λικνίζομαι    
squander (v)   σπαταλώ 
swerve (v)   στρίβω απότομα 
114.
attribute (v)   αποδίδω
devote (v)   αφιερώνω 
withhold (v)   παρακρατώ 
115.
tray (n)   δίσκος
remembrance (n)   ανάμνηση 
heirloom (n)   κειμήλιο 
remainder (n)   υπόλοιπο 
left-over (n)   περίσσευμα 
116.
unfurl (v)   ξετυλίγω 
inflate (v)   φουσκώνω (με αέρα)
infiltrate (v)   εισχωρώ 
expand (v)   διαστέλλομαι 
117.
reasonable doubt (expr)   εύλογη αμφιβολία 
questionable (adj)   αμφιλεγόμενος 
consecutive (adj)   συνεχόμενος 
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with regards to (expr)   σχετικά με
innocence (n)   αθωότητα 
118.
hearty (adj)   εγκάρδιος 
prudent (adj)   προσεκτικός, συνετός 
confined (adj)   περιορισμένος
miserable (adj)   μίζερος, άθλιος 
119.
ache (v)   πονώ 
120.
journalist (n)   δημοσιογράφος 
make up (phr v)   συναρμολογώ 
hold out (phr v)   συγκρατώ, βαστώ 
back up (phr v)   στηρίζω 
put in (phr v)   συνεισφέρω, εργάζομαι, λέω 
121.
brim (v)   ξεχειλίζω
bribe (v)   δωροδοκώ, λαδώνω 
brawl (v)   τσακώνομαι 
broil (v)   ψήνω 
122.
commercial break (expr)   διαφημιστικό διάλειμμα 
123.
worldwide (adj)   παγκόσμιος 
inflict (v)   πλήττω, προκαλώ 
afflict (v)   πλήττομαι  (υγεία)
conflict (v)   διαφωνώ, αντιφάσκω, συγκρούομαι
invoke (v)   επικαλούμαι, αναφέρομαι 
124.
over-the-top (expr)   υπερβολικό, ακραίο 
over-the-counter (expr)   χωρίς ιατρική συνταγή 
off-track (expr)   εκτός τροχιάς
under-the-table (expr)   παράνομα 
fortunately (adv)   ευτυχώς 
health insurance (expr)   ασφάλεια ζωής 
125.
comprehend (v)   κατανοώ 
reveal (v)   αποκαλύπτω 
explore (v)   εξερευνώ
narrate (v)   αφηγούμαι 
current issue (expr)   επικαιρότητα
objective (adj)   αντικειμενικός
126.
concern yourself with (expr)   ασχολείσαι με 
127.
to a certain extent (expr)   μέχρι ένα σημείο 
128.
pass by (v)   περνώ 
fall through (phr v)   αποτυγχάνω 
pick off (phr v)   σκοτώνω 
come back (v)   επιστρέφω 
129.
submit (v)   υποβάλλω 
proof (v)   διαβάζω και διορθώνω (κείμενο)
compose (v)   συνθέτω
assure (v)   διαβεβαιώνω
130.
regard (v)   θεωρώ 
relate (v)   σχετίζω 

confirm (v)   επιβεβαιώνω 
determine (v)   αποφασίζω, καθορίζω 
131.
consequence (n)   συνέπεια 
in conjunction with (expr)   σε συνδυασμό/
συνεργασία με 
conveyance (n)   μεταγραφή, μεταβίβαση 
duty (n)   καθήκον 
responsibility (n)   ευθύνη 
132.
reddish (adj)   κοκκινωπός 
complexion (n)   επιδερμίδα    
indicative (adj)   ενδεικτικός 
recurrent (adj)   επαναλαμβανόμενος 
significant (adj)   σημαντικός 
high blood pressure (expr)   υψηλή αρτηριακή 
πίεση 
133.
bang (n)   χτύπημα 
scar (n)   ουλή 
mark (n)   σημάδι 
bruise (n)   μελανιά 
cut (n)   κόψιμο 
suffer (v)   υποφέρω 
134.
inferred (adj)   που υπαινίσσεται, που υπονοείται
a foregone conclusion (expr)   δεδομένο εκ των 
προτέρων
outright (adj)   ξεκάθαρος 
135.
border (n)   σύνορο 
outskirts (n)   περίχωρα 
limits (n)   όρια
do damage to (expr)   κάνω ζημιά σε
136.
impressive (adj)   εντυπωσιακός 
gullible (adj)   ευκολόπιστος 
inconceivable (adj)   αδιανόητος 
credible (adj)   αξιόπιστος 
137.
tendency (n)   τάση 
frequency (n)   συχνότητα 
138.
in the event of (expr)   σε περίπτωση  
case (n)   περίπτωση 
likelihood (n)   πιθανότητα 
occurrence (n)   περιστατικό 
139.
lay the foundations (expr)   θετώ τις βάσεις 
evolve (v)   εξελίσσομαι 
subside (v)   υποχωρώ 
140.
be of the opinion (expr)   έχω την γνώμη 
impression (n)   εντύπωση 
suggestion (n)   πρόταση 
attitude (n)   στάση, συμπεριφορά 
narcotic substance (expr)   ναρκωτική ουσία 
legalize (v)   νομιμοποιώ 
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141.
statement (n)   δήλωση 
ambiguous (adj)   ασαφής 
perpendicular (adj)   κατακόρυφος, κάθετος 
gratuitous (adj)   άσκοπος, αχρείαστος 
intrepid (adj)   τολμηρός 
142.
sustain a loss (expr)   υφίσταμαι μια απώλεια    
amount to (v)   ισοδυναμώ με 
143.
raffle ticket (expr)   λαχνός 
admission (n)   είσοδος 
144.
take every necessary precaution (expr)   παίρνω 
όλα τα μέτρα 
caution (n)   προσοχή 
measurement (n)   μέτρηση 
145.
burn calories (expr)   καίω θερμίδες 
heartily (adv)   εγκάρδια, με όρεξη 
vigorously (adv)   δραστήρια, δυναμικά 
tastefully (adv)   με γούστο 
146.
reach a peak (expr)   κορυφώνομαι 
potential (n)   ενδεχόμενο, πιθανότητα
summit (n)   κορυφή 
147.
capable (adj)   ικανός 
durable (adj)   ανθεκτικός 
flexible (adj)   ευλύγιστος 
compliant (adj)   υποχωρητικός 
148.
antibiotic (n)   αντιβίωση    
stubborn (adj)   επίμονος 
vehement (adj)   σφοδρός 
potent (adj)   δυνατός 
influential (adj)   ισχυρός, που ασκεί επιρροή 
combat (v)   δίνω μάχη 
virus (n)   ιός 
149.
rumour has it (expr)   φημολογείται 
150.
garlic (n)   σκόρδο 
restrained (adj)   συγκρατημένος 
powerless (adj)   ανίσχυρος 
subtle (adj)   διακριτικός 
flimsy (adj)   αβάσιμος, ψεύτικος 

READING

READING PASSAGE, PAGE 169
occur (v)   συμβαίνει 
crust (n)   φλοιός (της Γης)
tectonic plates (expr)   τεκτονικές πλάκες 
build-up (n)   ανάπτυξη, συσσώρευση 
fault line (expr)   τεκτονικό ρήγμα 
discernible (adj)   ευδιάκριτος
relatively rare (expr)   σχετικά σπάνιο 

countless (adj)   αμέτρητος 
tremor (n)   δόνηση
record (v)   καταγράφω 
on a daily basis (expr)   καθημερινά, σε 
καθημερινή βάση 
slight (adj)   μικρός 
pick up (phr v)   αντιλαμβάνομαι, ανιχνεύω    
sensitive (adj)   ευαίσθητος
instrument (n)   εργαλείο 
seismologist (n)   σεισμολόγος 
profoundly (adv)   βαθιά 
concerned (adj)   προβληματισμένος, ανήσυχος 
strike (v)   χτυπώ 
cause extensive damage (expr)   προκαλώ 
εκτεταμένες ζημιές 
shock wave (expr)   σεισμικό κύμα 
surface (n)   επιφάνεια 
interior (n)   εσωτερικό 
predict (v)   προβλέπω 
magnitude (n)   μέγεθος 
claim (n)   ισχυρισμός 
forecast (v)   προβλέπω
categorize (v)   κατηγοριοποιώ 
motion (n)   κίνηση 
compressional wave (n)   είδος σεισμικού κύματος   
oscillate (v)   ταλαντεύομαι 
attain (v)   φτάνω 
velocity (n)   ταχύτητα 
destruction (n)   καταστροφή 
geophysical (adj)   γεωφυσικός 
research station (expr)   ερευνητικός σταθμός 
shear wave (n)   είδος σεισμικού κύματος
vibration (n)   δόνηση 
perpendicular to (adj)   κατακόρυφος, κάθετος 
responsible for (adj)   υπεύθυνος για 
aftershock (n)   μετασεισμός 
major (adj)   κύριος 
weaken (v)   αποδυναμώνω 
initial (adj)   αρχικός 
collapse (v)   καταρρέω, σωριάζομαι
152.
prone to (adj)   επιρρεπής σε 

READING PASSAGE, PAGE 170
airbag (n)   αερόσακος 
install (v)   εγκαθιστώ 
optional (adj)   προαιρετικός 
safety feature (expr)   χαρακτηριστικό ασφάλειας 
luxury car (expr)   αυτοκίνητο πολυτελείας 
standard (adj)   κανονικός 
make (n)   μάρκα (αυτοκινήτου) 
model (n)   μοντέλο 
braking system (expr)   σύστημα φρένων 
hi-tech (adj)   υψηλής τεχνολογίας 
anti-theft (adj)   αντικλεπτικός 
alarm (n)   συναγερμός 
initially (adv)   αρχικά 
activate (v)   ενεργοποιώ 
involve in (v)   εμπλέκω 
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front-end collision (expr)   σύγκρουση μπροστινού 
τμήματος αυτοκινήτου 
occupant (n)   επιβάτης οχήματος
seatbelt (n)   ζώνη ασφαλείας 
lifesaver (n)   σωτήρας 
height (n)   ύψος 
build (n)   σωματότυπος, κατασκευή 
small-framed (adj)   μικροκαμωμένος 
potentially (adv)   πιθανά 
lethal (adj)   θανάσιμος 
force (n)   δύναμη 
explode (v)   σκάω 
velocity (n)   ταχύτητα 
exceed (v)   υπερβαίνω 
concussion (n)   διάσειση 
implement (v)   χρησιμοποιώ, εφαρμόζω 
faulty (adj)   ελαττωματικός 
design (n)   σχέδιο 
lead to (v)   οδηγώ σε 
reduce (v)   μειώνω 
switch (n)   διακόπτης 
de-activate (v)   απενεργοποιώ 
mechanism (n)   μηχανισμός 
individual (adj)   ατομικός
passenger (n)   επιβάτης 
effective (adj)   αποτελεσματικός 
occur (v)   συμβαίνει 
160.
manufacturer (n)   κατασκευαστής 
modify (v)   τροποποιώ 
function (v)   λειτουργώ

READING PASSAGE, PAGE 171
innate (adj)   έμφυτος 
desire (n)   επιθυμία 
structure (n)   δομή, κατασκευή 
stand the test of time (expr)   αντέχει το πέρασμα 
του χρόνου
arch (n)   αψίδα 
erect (v)   στήνω
variety of forms (expr)   ποικιλία μορφών 
numerous (adj)   πολυάριθμος
purpose (n)   σκοπός 
civilization (n)   πολιτισμός 
relatively easy (expr)   σχετικά εύκολο 
construct (v)   κατασκευάζω 
rigid (adj)   αλύγιστος
span (n)   άνοιγμα
curve (v)   κυρτώνω, στρίβω
upward (adv)   ανοδικά
point (n)   σημείο 
support (n)   υποστήριξη 
widely used (expr)   χρησιμοποιούνται πολύ 
sturdy (adj)   γερός, ανθεκτικός 
extremely (adv)   πολύ 
versatile (adj)   ευέλικτος
grain (n)   δημητριακά, σιτηρά 
storeroom (n)   αποθήκη 
underground (adj)   υπόγειος 

cistern (n)   υδροδεξαμενή 
water supply (expr)   ύδρευση 
drought (n)   ξηρασία, ανομβρία 
siege (n)   πολιορκία 
survive (v)   γλιτώνω, επιβιώνω 
palace (n)   παλάτι 
precede (v)   προηγουμαι (χρονικά) από 
architecturally (adv)   αρχιτεκτονικά 
innovative (adj)   πρωτότυπος 
society (n)   κοινωνία 
perfect (v)   τελειοποιώ 
truly (adv)   πραγματικά 
massive (adj)   τεράστιος 
spectacular (adj)   θεαματικός 
dome (n)   θόλος 
soaring (adj)   εκτοξευμένος 
construction (n)   κατασκευή 
religious (adj)   θρησκευτικός 
structure (n)   κατασκευή, δομή 
vertical (adj)   κάθετος 
column (n)   κολόνα 
horizontal  (adj)   οριζόντιος 
beam (n)   δοκάρι 
semi-circular (adj)   ημικυκλικός 
secular (adj)   κοσμικός 
amphitheater (n)   αμφιθέατρο 
aqueduct (n)   υδραγωγείο 
countless (adj)   αμέτρητος 
free standing (expr)   ανεξάρτητο 
triumphal (adj)   θριαμβικός 
memorial (adj)   μνημειακός 
throughout the ages (expr)   στο πέρασμα των 
αιώνων    
public building (expr)   δημόσιο κτήριο 
denote (v)   δείχνω
authority (n)   εξουσία 
in contemporary times (expr)   στις σύγχρονες 
εποχές 
primarily (adv)   κυρίως 
embellishment (n)   διακόσμηση 
163.
durable (adj)   ανθεκτικός 
164.
format (n)   μορφή 

READING PASSAGE, PAGE 172
peoples (n)   λαοί 
intermingle with (v)   αναμειγνύομαι με
influence (v)   επηρεάζω 
one another (expr)   ο ένας τον άλλο 
millennia (n)   χιλιετίες 
to the point that (expr)   σε σημείο που 
common characteristic (expr)   κοινό 
χαρακτηριστικό 
branch (n)   τμήμα
genealogical (adj)   γενεαλογικός 
continent (n)   ήπειρος 
variation (n)   παραλλαγή 
shed some light on (expr)   ρίχνω φώς 
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civilization (n)   πολιτισμός 
defend oneself (v, reflexive)   υπερασπίζομαι (τον 
εαυτό μου) 
foreign invader (expr)   ξένος εισβολέας 
withstand (v)   αντιστέκομαι, κρατώ 
Moorish (adj)   μαυριτανικός 
invasion (n)   εισβολή 
occupation (n)   κατοχή 
Iberian peninsula (expr)   ιβηρική χερσόνησος  
century (n)   αιώνας 
free from outside influence (expr)   απαλλαγμένος 
από κάθε εξωτερική επιρροή
dictatorship (n)   δικτατορία 
obliterate (v)   εξαλείφω
culture (n)   κουλτούρα 
fortunate (adj)   τυχερός 
fail (v)   αποτυγχάνω 
origin (n)   καταγωγή 
obscure (adj)   άγνωστος 

attempt (n)   προσπάθεια 
fruitless (adj)   άκαρπος 
identifiable (adj)   αναγνωρίσιμος 
connection (n)   σχέση 
recorded (adj)   καταγραμμένος
anthropologist (n)   ανθρωπολόγος 
linguist (n)   γλωσσολόγος 
speculate (v)   υποθέτω, εικάζω 
descendant (n)   απόγονος 
semi-civilized (adj)   ημι-πολιτισμένος 
inhabitant (n)   κάτοικος 
pre-literate (adj)   προ-εγγράμματος
166.
unique (adj)   μοναδικός 
168.
conquer (v)   κατακτώ 
occupy (v)   κατέχω 
root (n)   ρίζα 
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PART 1
1.
memory stick (expr)   ‘φλασάκι’
quality (n)   ποιότητα 
can’t tell the difference (expr)   δεν καταλαβαίνω 
την διαφορά 
the best way to go (expr)   ο καλύτερος τρόπος 
2.
crash (v)   κολλάω, κρασάρω (για υπολογιστή)
bug (n)   ελάττωμα, σφάλμα (του υπολογιστή) 
scan (v)   σαρώνω, σκανάρω
virus (n)   ιός 
turn up (phr v)   εμφανίζομαι
hardware (n)   χάρντγουερ, φυσικά εξαρτήματα 
(υπολογιστή) 
3.
nostalgic (adj)   νοσταλγικός 
4.
no room for sth (expr)   κάτι είναι απαράδεκτo
5.
quorum (n)   απαρτία 
absent (adj)   απών
6.
if it’s not one thing it’s another (expr)   αν δεν 
είναι το ένα είναι το άλλο 
7.
recession (n)   ύφεση 
optimistic (adj)   αισιόδοξος 
8.
committee (n)   επιτροπή 
reach a decision (expr)   παίρνω απόφαση 
donation (n)   συνεισφορά, δωρεά 
up in the air (expr)   όλα στον αέρα 
9.
go out of business (expr)   χρεοκοπώ, κλείνω την 
επιχείρηση 
blessing in disguise (expr)   καλυμμένη ευλογία, 
καλό που δεν φαίνεται
10.
it’s no accident (expr)   δεν είναι τυχαίο
interpersonal skill (expr)   διαπροσωπική 
ικανότητα 
community college (expr)   κοινοτικό κολλέγιο 
pay off (phr v)   αποδίδω 
11.
go up (phr v)   κατασκευάζω (ανέγερση κτηρίου)
in the heart of (expr)   στην καρδιά του
take it or leave it (expr)   μου είναι αδιάφορο, ούτε 
κρύο ούτε ζέστη
12.
headline (n)   επικεφαλίδα, τίτλος 
figure (n)   νούμερο 
15.
take sb in (phr v)   κοροϊδεύω, εξαπατώ 
loaded with (phr v)   φορτωμένος με, γεμάτος με
you’re kidding me (expr)   πλάκα μου κάνεις

PART 2
16.
pull your weight (expr)   δουλεύεις όσο σκληρά 
σου αναλογεί
do your share (expr)   κάνεις ότι σου αναλογεί
17.
long-term prediction (expr)   μακροπρόθεσμη 
πρόβλεψη 
investment (n)   επένδυση 
18.
come along (phr v)   προχωρώ
19.
maintain (v)   συντηρώ, διατηρώ 
20.
time frame (expr)   χρονικό περιθώριο 
21.
endure (v)   αντέχω 
23.
be on the same page as (expr)   είμαι στην ίδια 
σελίδα, συμφωνούμε 
deal with (phr v)   αντιμετωπίζω, χειρίζομαι 
finance (n)   χρηματοδότηση 
24.
tentative (adj)   δοκιμαστικός 
25.
speculate (v)   υποθέτω, εικάζω 
cut (n)   περικοπή 
funding (n)   χρηματοδότηση 
26.
upset (v)   στενοχωρώ 
27.
credit card (expr)   πιστωτική κάρτα 
28.
digital version (expr)   ψηφιακή έκδοση 
course (n)   μάθημα 
29.
outburst (v)   ξέσπασμα 
32.
violent (adj)   βίαιος 
33.
cut sb some slack (expr)   είμαι πιο χαλαρός με, 
δεν (τον) πιέζω
34.
figure out (phr v)   λύνω, καταλαβαίνω 
35.
over-rated (adj)   υπερεκτιμημένος 

PART 3
SEGMENT 1
lap (n)   στα γόνατα, στην ποδιά
board (n)   πίνακας 
pack (v)   κουβαλάω 
incessantly (adv)   ασταμάτητα 
accessory (n)   αξεσουάρ 
reluctant (adj)   διστακτικός 
initial (adj)   αρχικός
reaction (n)   αντίδραση 
discourage (v)   αποθαρρύνω 
favor (v)   προτιμάω 
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weigh (v)   ζυγίζω 
both sides of the issue (expr)   και τις δύο 
πλευρές του θέματος 
significant number (expr)   σημαντικός αριθμός 
decade (n)   δεκαετία 
misplace (v)   χάνω 
swipe (v)   κλέβω
limited budget (expr)   περιορισμένος 
προϋπολογισμός 
high-end (expr)   ακριβό 
carry a hefty price tag (expr)  είναι πολύ ακριβά
distract (v)   αποσπώ την προσοχή 
hand-held (adj)   φορητός (δια χειρός)
pay attention (expr)   δίνω προσοχή 
facilitate (v)   διευκολύνω 
cheat (v)   κλέβω
get stumped (expr)   αδυνατώ να απαντήσω, 
κολλάω
valid reason (expr)   έγκυρη αιτία 
argue (v)   επιχειρηματολογώ 
plus-side (expr)   στα πλεονεκτήματα 
exploit (v)   εκμεταλλεύομαι
resource (n)   πόρος 
access (v)   έχω πρόσβαση σε 
medium (n)   μέσον 
relevant (adj)   σχετικός
contact (v)   έρχομαι σε επαφή 
mishap (n)   αναποδιά 
injury (n)   τραυματισμός 
disrupt (v)   διακόπτω 
silent mode (expr)   στο αθόρυβο 
be responsible with (expr)   είναι υπεύθυνος με
school administrator (expr)   διοικητής σχολείου 
rule (n)   κανόνας 
regarding (prep)   όσον αφορά
break the rules (expr)   παραβιάζω τους κανόνες 
punish (v)   τιμωρώ
right (n)   δικαίωμα 
temporarily (v)   προσωρινά 
revoke (v)   ανακαλώ 
serial offender (expr)   κατά συρροήν παραβάτης 
ban (v)   απαγορεύω 
altogether (adv)   εντελώς 
extreme (adj)   ακραίος
punishment (n)   τιμωρία 
carry out (phr v)   εκτελώ 
consultation (n)   συμβούλιο, σύσκεψη 
far from (expr)   κάθε άλλο παρά
ubiquitous (adj)   πανταχού παρόν 
device (n)   συσκευή 
36.
focus on (phr v)   εστιάζω σε 
37.
with regards to (expr)   σχετικά με
38.
expert (n)   ειδικός 

SEGMENT 2
immunization (n)   εμβολιασμός 
standard (adj)   κανονικός 

medical practice (expr)   ιατρική πρακτική 
decade (n)   δεκαετία 
immunize (v)   εμβολιάζω 
remainder (n)   υπόλοιπο 
shot (n)   ένεση 
have second thoughts (expr)   ξανασκέφτομαι 
vast majority (expr)   μεγάλη πλειοψηφία 
vaccinate (v)   εμβολιάζω 
represent (v)   αντιπροσωπεύω 
minority (n)   μειοψηφία 
deprive (v)   στερώ
crucial (adj)   κρίσιμος, σημαντικός
threat (n)   απειλή 
pediatrics (n)   παιδιατρική 
alarming trend (expr)   ανησυχητική τάση 
administer (v)   παρέχω, χορηγώ    
vaccine (n)    εμβόλιο 
generation (n)   γενιά 
whooping cough (expr)   κοκκίτης 
polio (n)   πολιομυελίτιδα 
rubella (n)   ερυθρά 
name (v)   ονομάζω 
plague (v)   μαστίζω 
devastating (adj)   καταστροφικός 
consequence (n)   συνέπεια 
scourge (n)   μάστιγα
virtually wiped out (expr)   σχεδόν αφανίστηκαν
alarming (adj)   ανησυχητικός 
side effect (expr)   παρενέργεια 
backlash (n)   αρνητική αντίδραση 
beneficial (adj)   ωφέλιμος 
fault (n)   λάθος, σφάλμα
media (n)   ΜΜΕ, μέσα μαζικής ενημέρωσης 
medical journal (expr)   ιατρικό περιοδικό 
editor (n)   συντάκτης 
show caution (expr)   προσέχω, δείχνω προσοχή 
publish (v)   εκδίδω 
respected (adj)   σεβαστός 
researcher (n)   ερευνητής 
state (v)   δηλώνω
mumps (n)   παρωτίτιδα, μαγουλάδες 
measles (n)   ιλαρά 
provoke (v)   προκαλώ 
autism (n)   αυτισμός 
popular press (expr)   τύπος μαζικής κατανάλωσης, 
λαϊκός τύπος 
blow sth out of proportion (expr)   τα παραλέω, τα 
φουσκώνω 
cause a scare (expr)   προκαλεί πανικό 
a flurry of (expr)   ξέσπασμα
claim (v)   ισχυρίζομαι 
link (v)   συσχετίζω, συνδέομαι 
spark (v)   πυροδοτώ 
sensationalistic (adj)   δραματοποιημένη, 
συναισθηματοποιημένη (δημοσιογραφία) 
fear (n)   φόβος 
peak (v)   κορυφώνω 
exaggerate (v)   υπερβάλλω, μεγαλοποιώ 
alleged (adj)   θεωρούμενος, δήθεν
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reluctance (n)   δισταγμός, διστακτικότητα    
findings (n)   ευρήματα
make headlines (expr)   γίνομαι πρωτοσέλιδο 
around the globe (expr)   το γύρο του κόσμου
a rise in (expr)   αύξηση 
subsequent (adj)   επακόλουθος 
bear out (phr v)   αποδεικνύω 
ignore (v)   αγνοώ 
inquiry (n)   έρευνα 
fabricate (n)   πλάθω 
negligence (n)   αμέλεια 
retract (v)   αποσύρω 
issue (v)   διανέμω, εκδίδω 
formal (adj)   επίσημος 
public apology (expr)   δημόσια συγνώμη 
to their credit (expr)   προς αναγνώριση τους 
medical establishment (expr)   ιατρικό κέντρο, 
νοσηλευτικό ίδρυμα 
fraud (n)   απάτη 
consequence (n)   συνέπεια 
criminal (adj)   εγκληματικός 
irresponsibility (n)   ανευθυνότητα 
strip (v)   γυμνώνω
license (n)   άδεια 
practice medicine (expr)   ασκώ την ιατρική 
discredit (v)   δυσφημώ 
link (n)   σχέση 
blatant lie (expr)   κραυγαλέο ψέμα 
quote (v)   παραθέτω 
irresponsible (adj)   ανεύθυνος 
incident (n)   συμβάν 
repercussion (n)   συνέπεια, αντίκτυπος 
cause harm (expr)   κάνω κακό 
43.
upset (adj)   στενοχωρημένος 
44.
react (v)   αντιδρώ 
45.
place blame (expr)   κατηγορώ 

SEGMENT 3
cheerleader (n)   μαζορέτα 
compete (v)   διαγωνίζομαι 
physically demanding (expr)   σωματικά 
απαιτητικό 
integral (adj)   βασικός, ζωτικός 
typical (adj)   τυπικός 
designate (v)   ορίζω, καθορίζω 
take for granted (expr)   παίρνω σαν δεδομένο 
head (v)   ηγούμαι
injury (n)   τραυματισμός, τραύμα
hazardous (adj)   επικίνδυνος 
elaborate (adj)   πολύπλοκος 
choreography (n)   χωρογραφία 
flip (n)   τούμπα (στον αέρα)
trained gymnast (expr)   εκπαιδευμένος γυμναστής 
perform (v)   παρουσιάζω 
psych up (phr v)   ‘φτιάχνω’ ψυχολογικά, 
προετοιμάζομαι ψυχολογικά 
gifted (adj)   προικισμένος 

bear in mind (expr)   να έχεις στο νου 
suffer injuries (expr)   τραυματίζομαι 
recent (adj)   πρόσφατος 
study (n)   έρευνα 
season (n)   σεζόν  
concussion (n)   διάσειση 
require (v)   απαιτώ 
hospitalization (n)   νοσηλεία 
case (n)   περίπτωση 
paralyzed (adj)   παράλυτος 
fall (n)   πέσιμο 
to put things in perspective (expr)   να βάλω τα 
πράγματα σε προοπτική, βάζω τα πράγματα στις 
σωστές τους διαστάσεις 
attitude (n)   συμπεριφορά 
govern (v)   κυβερνώ 
legislation (n)   νομοθεσία 
regulate (v)   ελέγχω, ρυθμίζω 
activity (n)   δραστηριότητα 
bona fide (adj)   γνήσιος 
routine (n)   ρουτίνα 
tremendously (adv)   πολύ 
intricate (n)   περίπλοκος 
backward (adj)   ανάποδος 
somersault (n)   ανάποδη τούμπα 
multiple (adj)   πολλαπλός 
tumble (n)   τούμπα
by law (expr)   βάση νόμου
mandatory (adj)   υποχρεωτικός 
precaution (n)   προφύλαξη 
qualify (v)   πληρώ τις προϋποθέσεις 
irrespective (adj)   ανεξαρτήτως, άσχετα από
extensive training (expr)   εκτεταμένη εκπαίδευση 
first-aid (n)   πρώτες βοήθειες 
assistant (n)   βοηθός 
guideline (n)   οδηγία 
adhere (v)   τηρώ 
lack (n)   έλλειψη 
absence (n)   απουσία 
spotter (n)   παρατηρητής 
risky (adj)   ριψοκίνδυνος 
inevitable (adj)   αναπόφευκτος 
govern (v)   κυβερνώ 
criteria (n)   κριτήρια 
expense (n)   έξοδο 
stretched (adj)   τεντωμένος 
public budget (expr)   δημόσιος προϋπολογισμός 
deserving of our admiration (expr)   αξίζει τον 
θαυμασμό μας
49.
officially (adv)   επίσημα 
50.
consequence (n)   συνέπεια 

GRAMMAR
51.
take aback (expr)   ξαφνιάζω 
54.
raise (v)   αυξάνω 
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deficit (n)   έλλειμμα 
55.
arrest (v)   συλλαμβάνω 
shameful (adj)   ντροπιαστικός 
57.
claim (n)   ισχυρισμός 
59.
environmentalist (n)   περιβαλλοντολόγος 
society (n)   κοινωνία 
fossil fuel (expr)   ορυκτό καύσιμο 
natural resource (expr)   φυσική πηγή 
61.
finalize (v)   οριστικοποιώ 
62.
costs (n)   έξοδα 
63.
winning streak (expr)   σερί επιτυχιών 
64.
desirable (adj)   επιθυμητός 
distance (n)   απόσταση 
67.
empty (v)   αδειάζω 
content (n)   περιεχόμενο    
68.
unemployment (n)   ανεργία 
emigrate (v)   μεταναστεύω 
70.
coach (n)   προπονητής    
to the best of our ability (expr)   όσο καλύτερα 
μπορούμε 
71.
tamper with (v)   πειράζω 
break into (phr v)   κάνω διάρρηξη 
72.
government spokesperson (expr)   κυβερνητικός 
εκπρόσωπος 
claim (v)   ισχυρίζομαι 
investment (n)   επένδυση 
73.
vehicle (n)   όχημα 
74.
proof (n)   τεκμήριο, απόδειξη 
currency (n)   τρέχον νόμισμα μιας χώρας 
stable (adj)   σταθερός 
75.
be in no mood (expr)   δεν έχω καμία διάθεση 
76.
UFO (Unidentified Flying Object) (expr)    
ΑΤΙΑ (Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο), 
ούφο 
exist (v)   υπάρχω 
provide (v)   παρέχω 
proof (n)   απόδειξη 
78.
extremely (adv)   πάρα πολύ
annoying (adj)   εκνευριστικός 
79.
hire (v)   προσλαμβάνω 
keep sb posted (phr v)   ενημερώνω

80.
legalize (v)   νομιμοποιώ 
possession (n)   κατοχή 
hand gun (expr)   πιστόλι
81.
global temperatures (expr)   παγκόσμιες 
θερμοκρασίες 
82.
boil down to (phr v)   καταλήγει 
sacrifice (n)   θυσία 
83.
obsessive (adj)   υπέρμετρος 
obsession (n)   εμμονή 
84.
take it or leave it (expr)   μου είναι αδιάφορο
86.
gambler (n)   τζογαδόρος 
throw good money after bad (expr)   συνεχίζω να 
σπαταλώ χρήματα

CLOZE
I
effective (adj)   αποτελεσματικός 
novel (adj)   καινοτόμος 
rainforest (n)   τροπικό δάσος 
oversee (v)   επιβλέπω 
fish pond (expr)   ιχθυοτροφείο 
resounding success (expr)   τεράστια επιτυχία 
combine with (v)   συνδυάζω με, που συνδυάζεται 
με
immediate (adj)   άμεσος 
material benefit (expr)   υλικό όφελος 
locals (n)   ντόπιοι  
source (n)   πηγή 
income (n)   εισόδημα 
aim (n)   στόχος 
project (n)   σχέδιο 
local inhabitant (expr)   ντόπιος κάτοικος 
dependent (adj)   εξαρτώμενος 
concrete (adj)   τσιμεντένιος, από μπετό 
pond (n)   γούρνα 
conditions (n)   συνθήκες 
exclusively (adv)   αποκλειστικά 
water-retaining roots (expr)   ρίζες που 
συγκρατούν νερό 
91.
establishment (n)   ίδρυση 
93.
vast (adj)   τεράστιος 
secure (adj)   ασφαλής 
94.
pattern (n)   υπόδειγμα, μοτίβο 
precedent (n)   προηγούμενο 
98.
profitable (adj)   κερδοφόρος 
livelihood (n)   τα προς το ζην 
99.
stock (v)   εφοδιάζω, εξοπλίζω 
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100.
develop (v)   αναπτύσσω 
adapt (v)   προσαρμόζομαι 

II
investigate (v)   εξερευνώ, ερευνώ 
adequately (adv)   ικανοποιητικά 
mental faculty (n)   διανοητική ικανότητα 
impair (v)   φθείρω 
severe (adj)   σοβαρός 
mental disability (expr)   διανοητική ανικανότητα 
speak intelligibly (expr)   μιλώ καθαρά 
intelligently (adv)   με ευφυΐα 
wondrous (adj)   θαυμάσιος 
acquisition (n)   απόκτημα 
take place (expr)   συμβαίνει 
respond to (v)   απαντώ 
infant (n)   βρέφος 
soothe (v)   ηρεμώ 
communication skill (expr)   επικοινωνιακή 
ικανότητα 
103.
deteriorate (v)   χειροτερεύει 
develop (v)   αναπτύσσω 
106.
willingly (adv)   εθελοντικά, πρόθυμα 
109.
master (v)   κατέχω, τελειοποιώ 
administer (v)   διοικώ 
110.
enunciation (n)   προφορά, διατύπωση 

VOCABULARY
111.
soaking wet (expr)   μούσκεμα
sprinkle (n)   ψεκασμός
downpour (n)   νεροποντή 
downfall (n)   καταστροφή
fallout (n)   αρνητικές επιπτώσεις
112.
inconvenience (n)   ξεβόλεμα
transgression (n)   αδίκημα 
misfortune (n)   κακοτυχία 
113.
unscathed (adj)   άθικτος 
harmless (adj)   ακίνδυνος 
intact (adj)   ανέπαφος 
114.
cuddle (v)   αγκαλιάζω 
harness (v)   τιθασεύω, μαζεύω 
squash (v)   συνθλίβω 
tame (v)   δαμάζω 
115.
remind (v)   υπενθυμίζω 
reminisce (v)   αναπολώ    
recall (v)   θυμάμαι 
discuss (v)   συζητώ 

116.
outcome (n)   αποτέλεσμα
outset (n)   ξεκίνημα 
overview (n)   περίληψη 
elections (n)   εκλογές 
certain (adj)   βέβαιος 
117.
impulsive (adj)   παρορμητικός
proficient (adj)   ικανός 
unfulfilled (adj)   ανεκπλήρωτος 
compulsive (adj)   παθολογικός 
upset (adj)   στενοχωρημένος 
118.
dress (v)   ντύνομαι 
gratuitously (adv)   αδικαιολόγητα 
blatantly (adv)   φανερά 
boisterously (adv)   ζωηρά 
gaudily (adv)   φανταχτερά 
ridiculous (adj)   γελοίος 
119.
miniscule (adj)   μικροσκοπικός 
financial (adj)   οικονομικός 
extemporaneous (adj)   αυτοσχέδιος 
profligate (adj)   ακόλαστος
end up (phr v)   καταλήγω 
severe (adj)   σοβαρός 
120.
hurricane-force winds (expr)   άνεμοι έντασης 
τυφώνα 
discount (v)   κάνω/δίνω έκπτωση 
reduce (v)   μειώνω
abate (v)   υποχωρώ 
withdraw (v)   αποσύρομαι 
121.
snide remark (expr)   μοχθηρό σχόλιο 
primitive (adj)   πρωτόγονος 
whimsical (adj)   παιχνιδιάρικος 
facetious (adj)   χωρατατζής, χαζοχαρούμενος 
122.
interrupt (v)   διακόπτω 
meddle (v)   ανακατεύομαι 
meddle in one’s affairs (expr)   ανακατεύομαι στις 
υποθέσεις κάποιου 
intrude (v)   παρεμβαίνω 
violate (v)   παραβιάζω, βεβηλώνω
123.
make up (phr v)   αναπληρώνω
get over (phr v)   ξεπερνώ 
fill in (phr v)   συμπληρώνω 
124.
sheer (adj)   απόλυτος 
willpower (n)   δύναμη της θέλησης 
126.
betray (v)   προδίδω 
act suspiciously (expr)   συμπεριφέρομαι 
καχύποπτα 
127.
take sb up on sth (expr)   αποδέχομαι την 
πρόσκληση 
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128.
batch (n)   φουρνιά 
cluster (n)   σύμπλεγμα
bundle (n)   πάκο, μπόγος
129.
avert (v)   αποτρέπω, αποστρέφω 
evade (v)   αποφεύγω 
elude (v)   ξεγλιστρώ 
130.
come clean (expr)   ομολογώ τα πάντα, τα ξερνάω 
όλα 
straightforward (adj)   ειλικρινής 
131.
approach (n)   προσέγγιση 
intention (n)   σκοπός 
achievement (n)   κατόρθωμα 
full-time (expr)   πλήρη απασχόληση 
sales representative (expr)   πωλητής 
132.
ban (n)   απαγόρευση 
loophole (n)   παραθυράκι 
violation (n)   παραβίαση 
enforcement (n)   τήρηση 
annulment (n)   ακύρωση 
133.
promote (v)   προωθώ 
condone (v)   αποδέχομαι 
violence (n)   βία 
arrest (v)   συλλαμβάνω 
demote (v)   υποβιβάζω 
relinquish (v)   εγκαταλείπω 
abrogate (v)   καταργώ 
right (n)   δικαίωμα
free speech (expr)   ελευθερία του λόγου 
134.
addictive (adj)   εθιστικός 
abusive (adj)   υβριστικός, βάναυσος    
voluble (adj)   ευφράδης 
subsidiary (n)   θυγατρικός, υποδεέστερος 
foul (adj)   αισχρός 
135.
erudite (adj)   πολυμαθής 
propitious (adj)   ευνοϊκός 
schooled (adj)   εκπαιδευμένος, μορφωμένος 
officious (adj)   που χώνει την μύτη του
scholar (n)   λόγιος, υπότροφος 
136.
contest (v)   αμφισβητώ 
plead (v)   εκλιπαρώ, δηλώνω 
squabble (v)   καυγαδίζω 
gargle (v)   κάνω γαργάρα
137.
suitcase (n)   βαλίτσα 
cumbersome (adj)   δυσκίνητος
stout (adj)   κοντόχοντρος 
sturdy (adj)   γερός 
exhaustive (adj)   εξαντλητικός, λεπτομερής 
138.
ensure (v)   επιβεβαιώνω

bet on sth (expr)   βάζω στοίχημα 
139.
arise (v)   προκύπτω 
accustomed (adj)   συνηθισμένος 
rear (v)   ανατρέφω 
140.
irregular (adj)   ανώμαλος 
improbable (adj)   απίθανος 
incompatible (adj)   αταίριαστος 
contentious (adj)   προκλητικός 
seek a divorce (expr)   ζητώ διαζύγιο 
141.
stir (v)   ανακατεύω 
ember (n)   χόβολη, θράκα 
ash (n)   στάχτη 
blaze (n)   πυρκαγιά 
flame (n)   φλόγα 
142.
viable solution (expr)   βιώσιμη λύση 
vital (adj)   ζωτικός 
143.
champion a struggle (expr)   προασπίζω έναν 
αγώνα 
champion (v)   προασπίζω 
undergo (v)   υποβάλλομαι 
overthrow (v)   ανατρέπω
oppressed (adj)   καταπιεσμένος 
144.
pinpoint (v)   εντοπίζω, επισημαίνω
regulate (v)   ρυθμίζω 
underscore (v)   υπογραμμίζω, τονίζω 
instill (v)   διαποτίζω, εμφυσώ 
commitment (n)   δέσμευση 
cut costs (expr)   μειώνω τα έξοδα 
145.
empathize (v)   συμμερίζομαι 
familiarize (v)   εξοικειώνομαι 
146.
intriguing (adj)   ενδιαφέρων 
intact (adj)   άθικτος
revolving (adj)   περιστρεφόμενος 
erroneous (adj)   λανθασμένος 
suspense (n)   αγωνία 
147.
comprehend (v)   κατανοώ 
indicate (v)   δείχνω 
symbolize (v)   συμβολίζω 
visualize (v)   φαντάζομαι 
148.
senate committee (expr)   επιτροπή της γερουσίας 
table (v)   αναβάλλω
deepen (v)   εμβαθύνω 
forge (v)   προχωρώ (με αποφασιστικότητα)
investigation (n)   έρευνα 
evidence (n)   στοιχείο 
149.
complementary (adj)   συμπληρωματικός 
compelling (adj)   πειστικός 
competent (adj)   ικανός 
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comprehensive (adj)   εκτενής 
count on (phr v)   βασίζομαι σε
150.
lucid (adj)   νηφάλιος, σαφής 
outspoken (adj)   ντόμπρος 
fluent (adj)   ευφράδης 
accommodating (adj)   εξυπηρετικός 

READING

READING PASSAGE, PAGE 189
swallow (n)   χελιδόνι 
migratory (adj)   αποδημητικός 
distance (n)   απόσταση 
virtually (adv)   σχεδόν
polar region (expr)   πολική περιοχή 
spark (v)   πυροδοτώ 
ornithologist (n)   ορνιθολόγος 
spot (v)   εντοπίζω 
referred to as (expr)   που αναφέρεται
populous (adj)   πολυπληθής 
cosmopolitan (adj)   κοσμοπολίτικος 
range (n)   έκταση 
continent (n)   ήπειρος 
in length (expr)   σε μάκρος 
graceful (adj)   (για κίνηση) αέρινος, αρμονικός 
body (n)   σώμα
forked tail (expr)   διχαλωτή ουρά
inhibit (v)   περιορίζω, εμποδίζω 
surface (n)   επιφάνεια 
perch (v)   κουρνιάζω 
casual observer (expr)   απλός παρατηρητής 
awed by sth (expr)   μένω έκπληκτος, νιώθω δέος 
breath-taking (adj)   που σου κόβει την ανάσα 
swoop (v)   (για πουλί) βουτώ 
soar (v)   εκτοξεύομαι 
chickadee (n)   είδος αιγίθαλου (πουλί)
finch (n)   σπίνος (πουλί)
dimension (n)   διάσταση 
no match for (expr)   δεν μπορεί να συγκριθεί με 
(είναι κατώτερος)
swift (adj)   γρήγορος 
agile (adj)   σβέλτος
bristled (adj)   τριχωτός (με χοντρές τρίχες)
net (n)   δίχτυ 
prey (n)   θήραμα
insectivorous (adj)   εντομοφάγος 
plunge (v)   βουτάω 
depletion (n)   εξάντληση 
resort to (v)   καταφεύγω 
berry (n)   μούρο 
migration (n)   αποδημία 
nesting site (expr)   τόπος όπου φωλιάζει 
hatch (v)   εκκολάπτομαι 
brood (n)   νεοσσοί
151.
literally (adv)   κυριολεκτικά 
153.
widely distributed (expr)   ευρέως διανεμημένα

154.
similar to (adj)   παρόμοιος με
sleek (adj)   λείος 

READING PASSAGE, PAGE 190
antibiotic (n)   αντιβιοτικό 
hail (v)   δέχομαι, υποδέχομαι
miracle (n)   θαύμα 
eradicate (v)   εξαλείφω 
incurable (adj)   αθεράπευτος 
disease (n)   αρρώστια 
lead to (v)   οδηγεί
drastically (adv)   δραστικά 
reduce (v)   μειώνω
infection (n)   μόλυνση 
wide variety of (expr)   μεγάλη ποικιλία από 
fatal (adj)   θανάσιμος 
cloud over (phr v)   συννεφιάζω (μεταφ.)
resistant to (adj)   ανθεκτικός σε
prescribe (v)   συνταγογραφώ 
in a race against time (expr)   σε αγώνα ενάντια 
στο χρόνο 
combat (v)   δίνω μάχη 
strain (n)   είδος 
microbe (n)   μικρόβιο 
represent (v)   αντιπροσωπεύω 
medication (n)   φαρμακευτική αγωγή 
unsettling (adj)   ανησυχητικός 
explosive increase (expr)   εκρηκτική αύξηση 
untreatable (adj)   αθεράπευτος 
contagious (adj)   κολλητικός 
lab worker (expr)   εργαζόμενος εργαστηρίου 
contain (v)   περιορίζω 
super bug (expr)   ‘υπέρ ιός’
make progress (expr)   προοδεύω 
noteworthy (adj)   αξιοσημείωτος 
potency (n)   αποτελεσματικότητα    
administer (v)   χορηγώ 
negligently (adv)   απρόσεκτα
mildest (adj)   πιο ήπιος 
virus (n)   ιός 
aid (v)   βοηθώ 
resistance (n)   αντίσταση 
ingest (v)   τρώω, καταπίνω 
consult (v)   συμβουλεύομαι 
physician (n)   γιατρός 
tolerance (n)   αντοχή 
disrupt (v)   διακόπτω 
immune system (n)   ανοσοποιητικό σύστημα 
potentially (adv)   πιθανά 
efficacy (n)   αποτελεσματικότητα 
weaken (v)   αποδυναμώνω 
dysfunctional (adj)   δυσλειτουργικός 
bolster (v)   ενισχύω 
156.
effective (adj)   αποτελεσματικός 
159.
connection (n)   σχέση 
ineffectual (adj)   αναποτελεσματικός 
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160.
imply (v)   υπονοώ 
irresponsible (adj)   ανεύθυνος 

READING PASSAGE, PAGE 191
perfume (n)   άρωμα 
scent (n)   άρωμα, οσμή
conceal (v)   κρύβω 
unwanted (adj)   ανεπιθύμητος 
enhance (v)   ενισχύω 
desirable (adj)   επιθυμητός 
anthropologist (n)   ανθρωπολόγος 
suspect (v)   υποψιάζομαι 
smear (oneself) (v, reflexive)   πασαλείβω 
fragrance (n)   άρωμα
readily found (expr)   βρίσκεται εύκολα 
flower petal (expr)   πέταλο άνθους 
aromatics (n)   αρώματα 
religious worship (expr)   θρησκευτική λατρεία 
embalming (n)   ταρίχευση 
cosmetics (n)   καλλυντικά 
reputation (n)   φήμη 
exquisite quality (expr)   εξαίσια ποιότητα 
at a premium (expr)   πιο ακριβό (διότι είναι 
δυσεύρετο)    
renowned for (adj)   φημισμένος για
retain (v)   συγκρατώ, διατηρώ 
alabaster (n)   αλάβαστρο 
tomb (n)   τάφος 
discernible (adj)   ευδιάκριτος
resin (n)   ρετσίνι 
extract (v)   εκχυλίζω, αποστάζω 
ancient (adj)   αρχαίος 
a wide variety of (expr)   μεγάλη ποικιλία από 
purpose (n)   σκοπός 
thus   έτσι 
lucrative trade (expr)   κερδοφόρο εμπόριο
ingredient (n)   συστατικό 
fetch astronomical prices (expr)   φέρνει 
αστρονομικές τιμές 
market (n)   αγορά 
in antiquity (expr)   στην αρχαιότητα
crucial (adj)   ζωτικός, κρίσιμος 
play a central role (expr)   παίζει κεντρικό ρόλο 
public celebration (expr)   δημόσια γιορτή 
generously (adv)   γενναιόδωρα 
apply (v)   αλείφω 
public baths (expr)   δημόσια λουτρά 
scent (v)   αρωματίζω 
gladiator (n)   μονομάχος 
military banner (expr)   στρατιωτικό λάβαρο 

specialist store (expr)   εξειδικευμένο μαγαζί 
offer (v)   προσφέρω 
wide array (expr)   ευρύ φάσμα, μεγάλη ποικιλία
put to shame (expr)   ντροπιάζω 
outlet (n)   κατάστημα 
occupation (n)   επάγγελμα
161.
influence (v)   επηρεάζω 
165.
generate (v)   παράγω 
wealth (n)   πλούτος 

READING PASSAGE, PAGE 192
effect (n)    αποτέλεσμα, επίδραση
body of research (expr)   σύνολο έρευνας 
long-term (adj)   μακροπρόθεσμος 
conduct research (expr)   διεξάγω έρευνα 
child psychologist (expr)   παιδοψυχολόγος 
establish (v)   αποδεικνύω, εδραιώνω
adverse (adj)   αρνητικός 
fast-paced (expr)   ταχύρυθμο, γρήγορου ρυθμού 
influence (v)   επηρεάζω 
preschool (adj)   προσχολικός 
function (n)   λειτουργία 
skill (n)   δεξιότητα
willingness (n)   θέληση 
persevere (v)   επιμένω 
encounter (v)   αντιμετωπίζω 
randomly select (expr)   διαλέγω στην τύχη 
split (v)   χωρίζω 
assign (v)   αναθέτω 
average (v)   έχω σαν μέσο όρο 
purpose (n)   σκοπός 
perform (v)   εκτελώ 
significantly (adv)   σημαντικά 
cognitive (adj)   νοητικός 
indicate (v)   δείχνω
temporarily (adv)   προσωρινά 
impair (v)   φθείρω 
pay attention (expr)   δίνω σημασία, προσέχω 
detrimental (adj)   επιβλαβής 
selective (adj)   επιλεκτικός 
expose (v)   εκθέτω 
166.
comparatively (adv)   σχετικά 
rapid (adj)   ταχύς
168.
draw a conclusion (expr)   συμπεραίνω 
169.
find a correlation (expr)   βρίσκω αντιστοιχία, 
συσχετίζω 
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LISTENING

PART 1
1.
refrigerator (n)   ψυγείο 
repairman (n)   μάστορας
tool (n)   εργαλείο 
2.
emotional (adj)   συναισθηματικός
retirement (n)   σύνταξη 
there wasn’t a dry eye in the room (expr)   όλοι 
είχαν συγκινηθεί 
choke up (phr v)   έχω κόμπο στο λαιμό 
3.
register (v)   εγγράφομαι 
conference (n)   συνέδριο 
if that’s the case (expr)   εφόσον είναι έτσι τα 
πράγματα 
deadline (n)   προθεσμία 
4.
workout (n)   γυμναστική 
something unexpected came up (expr)   κάτι 
απρόβλεπτο έτυχε 
attend to (v)   τακτοποιώ, φροντίζω    
5.
acknowledge (v)   αναγνωρίζω 
serves you right (expr)   καλά να πάθεις 
6.
job interview (expr)   συνέντευξη για δουλεία 
sit on pins and needles (expr)   στα καρφιά
hire (v)   προσλαμβάνω 
7.
cursor (n)   κένσορας 
mouse (n)   ποντίκι 
virus (n)   ιός 
reformat (v)   επαναμορφοποίηση δίσκου
reinstall (v)   επανεγκαθιστώ 
8.
put sth on hold (expr)   αναβάλλω
9.
rave reviews (expr)   απωθεωτικές/διθυραμβικές 
κριτικές 
to each his own (expr)   ο καθένας με τα γούστα 
του
10.
light years (expr)   κατά πολύ, έτη φωτός 
haul (v)   κουβαλάω 
feature (n)   χαρακτηριστικό 
bells and whistles (expr)   μπιχλιμπίδια 
obsolete (adj)   ξεπερασμένος 
advance (v)   προοδεύω 
in leaps and bounds (expr)   αλματωδώς, πολύ 
γρήγορα 
sale (n)   πώληση 
11.
outlook (n)   πρόβλεψη 
force (v)   αναγκάζω
let sb go (phr v)   απολύω 

12.
burn (yourself) out (phr v, reflexive)   εξαντλούμαι 
13.
manage (v)   καταφέρνω 
maintain (v)   συντηρώ 
handful (n)   μπελάς
brand new (expr)   ολοκαίνουργιο 
on your plate (expr)   αντιμετωπίζω (προβλήματα)
14.
colleague (n)   συνάδελφος 
tentative (adj)   δοκιμαστικός, αβέβαιος 
hit off (phr v)   πάω καλά
15.
understatement (n)   και λίγα λες, αυτό είναι το 
λιγότερο που θα μπορούσε να πει κανείς

PART 2
16.
kick off (phr v)   ξεκινώ
show up (phr v)   εμφανίζομαι 
17.
hint (n)   νύξη 
go the extra mile (expr)   προσπαθώ πιο πολύ 
19.
unequivocal (adj)   που δεν επιδέχεται 
αμφισβήτηση, κατηγορηματικός 
support (n)   υποστήριξη 
21.
concise (adj)   σύντομος 
to the point (expr)   ακριβής 
23.
helmet (n)   κράνος 
in violation of the law (expr)   κατά παράβαση του 
νόμου
24.
interest rate (expr)   δείκτης επιτοκίου 
25.
ambitious (adj)   φιλόδοξος 
26.
make sense (expr)   βγάζω νόημα 
lecture (n)   διάλεξη 
27.
unconscionable (adj)   ασυνείδητος, παράλογος 
28.
subtle (adj)   διακριτικός 
29.
fail (v)   αποτυγχάνω
deliver (v)   ανταποκρίνομαι, καταφέρνω
30.
reiterate (v)   ξαναλέω, επαναλαμβάνω 
proposal (n)   πρόταση 
benefit (v)   ωφελώ 
31.
speak up (v)   μιλώ πιο δυνατά 
32.
respond (v)   ανταποκρίνομαι, απαντώ
33.
put one’s success down to (expr)   αποδίδω την 
επιτυχία 
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34.
frill (n)   μπιχλιμπίδι 
35.
tinker (v)   μαστορεύω 

PART 3
SEGMENT 1
fact (n)   γεγονός 
commonly held belief (expr)   κοινή πεποίθηση
intelligent (adj)   ευφυής 
mammal (n)   θηλαστικό 
gentle (adj)   τρυφερός, ευγενικός
popular culture (expr)   μαζική κουλτούρα    
serene (adj)   γαλήνιος 
disposition (n)   χαρακτήρας 
perpetual (adj)   συνεχής 
peaceful (adj)   ειρηνικός, γαλήνιος 
display (v)   δείχνω 
impressive (adj)   εντυπωσιακός 
complex (adj)   περίπλοκος 
trick (n)   κόλπο 
impression (n)   αντίληψη, εντύπωση 
marine biologist (expr)   θαλάσσιος βιολόγος 
winsome (adj)   γοητευτικός 
harmless (adj)   ακίνδυνος 
affinity (n)   έλξη 
in distress (adj)   αναστατωμένος, σε κατάσταση 
κινδύνου 
unpredictable (adj)   απρόβλεπτος
predatory (adj)   αρπακτικός 
in their midst (expr)   μεταξύ τους 
tropics (n)   τροπικές χώρες 
well fed (adj)   καλοταϊσμένος 
shortage (n)   έλλειψη 
namely (adv)   δηλαδή 
squid (n)   καλαμάρι 
severely (adv)   σοβαρά 
observe (v)   παρατηρώ 
porpoise (n)   είδος δελφινιού
competition (n)   ανταγωνισμός 
intelligence (n)   ευφυΐα 
comparatively (adv)   συγκριτικά 
criterion (n)   κριτήριο 
designate (v)   διορίζω, ορίζω 
were that the case (expr)   αν ήταν έτσι τα 
πράγματα 
with respect to (expr)   σχετικά με, αναφορικά με 
encephalization quotient (expr)   συντελεστής 
εγκεφαλοπάθειας 
figure (n)   νούμερο 
overall (adj)   γενικός 
on the basis of (expr)   βάση του 
factor (n)   παράγοντας 
with regards to (expr)   όσον αφορά
cell (n)   κύτταρο 
cognitive (adj)   νοητικός 
function (n)   λειτουργία 
slightly (adv)   λίγο 
primate (n)   πρωτεύον θηλαστικό 

evidence (n)   στοιχείο 
persist (v)   επιμένω 

SEGMENT 2
violent (adj)   βιαίος 
decade (n)   δεκαετία 
prompt (v)   παρακινώ
regulation (n)   κανονισμός 
affecting (adj)   που επηρεάζει 
rating system (expr)   σύστημα αξιολόγησης 
designate (v)   χαρακτηρίζω, ορίζω 
prone to (adj)   επιρρεπής σε
anti-social (adj)   αντικοινωνικός 
warrant (v)   αιτιολογώ
reference (n)   αναφορά 
assailant (n)   επιτιθέμενος 
weapon (n)   όπλο 
combat (n)   μάχη 
aggressive (adj)   επιθετικός 
violence (n)   βία 
initially (adv)   αρχικά 
harmless (adj)   ακίνδυνος 
realistic (adj)   ρεαλιστικός 
publicized (adj)   δημοσιοποιημένος, διαφημισμένος 
incident (n)   συμβάν, περιστατικό 
heavily armed (expr)   βαριά οπλισμένους 
commit (v)   διαπράττω 
heinous (adj)   στυγερός 
crime (n)   έγκλημα 
draw attention to (expr)   τραβάω την προσοχή 
provoke (v)   προκαλώ 
pundit (n)   ειδήμονας 
establish (v)   αποδεικνύω
adverse (adj)   δυσμενής 
effect (n)   επίδραση 
addictive (adj)   εθιστικός 
stunt the development of (expr)   εμποδίζω την 
ανάπτυξη 
cognitive (adj)   νοητικός 
demonize (v)   δαιμονοποιώ 
limit (v)   περιορίζω 
emerge (v)   εμφανίζομαι 
benefit (n)   πλεονέκτημα 
enhance (v)   ενισχύω 
mental (adj)   διανοητικός 
flexibility (n)   ευλυγισία 
multi-tasking (expr)   ‘μουλτιτάσκινγκ’, ταυτόχρονη 
εκτέλεση πολλαπλών εργασιών
shift (v)   μετακινώ 
numerous (adj)   πολυάριθμος 
simultaneous (adj)   ταυτόχρονος 
duty (n)   καθήκον 
conduct a study (expr)   διεξάγω μια έρευνα 
questionnaire (n)   ερωτηματολόγιο 
establish (v)   καθορίζω 
fire a gun (expr)   πυροβολώ έναν όπλο
discourage (v)   αποθαρρύνω 
consequence (n)   συνέπεια 
pure (adj)   απόλυτος 
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commit (v)   διαπράττω 
run (far) deeper (expr)   πάει πιο βαθιά  

SEGMENT 3
alternative (adj)   εναλλακτικός 
traditional (adj)   παραδοσιακός 
approach (n)   προσέγγιση 
fitness (n)   φυσική κατάσταση 
replace (v)   αντικαθιστώ 
conventional (adj)   συμβατικός 
file (v)   αρχειοθετώ 
spoiled for choice (expr)   με πάρα πολλές 
επιλογές 
when it comes to (expr)   όσον αφορά 
be bored (expr)   βαριέμαι 
treadmill (n)   διάδρομος (γυμναστικής) 
weight (n)   βάρος 
derive (v)   αποκομίζω 
practitioner (n)   αυτός που εξασκεί κάτι 
claim (v)   ισχυρίζομαι 
spirit (n)   ψυχή, πνεύμα
combination (n)   συνδυασμός 
maintain (v)   διατηρώ 
meditate (v)   διαλογίζομαι, συλλογίζομαι 
sceptical (adj)   σκεπτικός 
adopt (v)   υιοθετώ 
gain (v)   κερδίζω 
flexibility (n)   ευελιξία 
emphasize (v)   δίνω έμφαση 
stretch (v)   τεντώνω 
muscle (n)   μυς 
range of movement (expr)   έκταση κίνησης 
joint (n)   κλείδωση 
circulation of blood (expr)   κυκλοφορία του 
αίματος 
various (adj)   ποικίλος 
block (v)   εμποδίζω, μπλοκάρω 
surge (v)   ξεχύνομαι, ορμώ 
feel energized (expr)   αισθάνονται γεμάτοι ενέργεια 
imply (v)   υπονοώ 
claim (v)   ισχυρίζομαι 
link (v)   συνδέομαι 
meditation (n)   διαλογισμός, συλλογισμός 
testimonial (n)   μαρτυρία 
insist (v)   επιμένω 
session (n)   συνεδρία, μάθημα, συνεδρίαση 
fancy term (expr)   φανταχτερός όρος
well-being (n)   ευημερία 
associate (v)   συσχετίζω 
work out (phr v)   γυμνάζομαι 
workout (n)   γυμναστική 
self-confidence (n)   αυτοπεποίθηση 
shell out (phr v)   ακουμπώ (για χρήματα)
significant (adj)   αξιόλογος 
belittle (v)   μειώνω 
crucially (adv)   κρίσιμα 
maximize (v)   μεγιστοποιώ 
keep in mind (expr)   έχε στο νου
register (v)   εγγράφομαι 

costly (adj)   ακριβός 
point (n)   νοήμα

GRAMMAR
51.
beyond me (expr)   πέρα από της γνώσεις μου, δεν 
μπορώ να το καταλάβω
53.
leave sb with the impression that (expr)   αφήνω 
κάποιον με την εντύπωση 
54.
proposal (n)   πρόταση 
55.
wrongfully (adv)   λανθασμένα 
fine (v)   δίνω πρόστιμο 
be within one’s rights (expr)   μέσα στα 
δικαιώματα σου 
take the matter to court (expr)   πηγαίνω 
δικαστικώς 
57.
defective product (expr)   ελαττωματικό προϊόν 
a full refund (expr)   πλήρης επιστροφή χρημάτων 
58.
violent (adj)   βίαιος 
have little or no effect on (expr)   δεν επηρεάζει 
59.
disinclined to pay for sth (expr)   απρόθυμος να 
πληρώσω για κάτι 
content (n)   περιεκτικότητα 
60.
tool (n)   εργαλείο 
repair (v)   φτιάχνω, διορθώνω 
leak (n)   διαρροή 
61.
be faced with (phr v)   αντιμετωπίζω 
62.
meet sb’s expectations (expr)   ανταποκρίνομαι 
στις προσδοκίες κάποιου
63.
do nothing in particular (expr)   δεν κάνω τίποτα 
το ιδιαίτερο 
64.
be worth my while (expr)   αξίζει τον κόπο
65.
global warming (expr)   φαινόμενο του 
θερμοκηπίου
irreversible (adj)   μη αναστρέψιμος 
67.
win a scholarship (expr)   παίρνω υποτροφία 
69.
necessity (n)   αναγκαιότητα
necessitated (v)   κατέστησε αναγκαίο 
70.
keep one posted (expr)   κρατώ κάποιον ενήμερο 
71.
closet (n)   ντουλάπα
72.
vandalize (v)   κάνω βανδαλισμό, καταστρέφω 
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put sb up to (phr v)   βάζω κάποιον να κάνει κάτι 
(παρά τη θέλησή του)
76.
if it’s sympathy you’re after (expr)   εάν ζητάς 
συμπόνια  
77.
professor (n)   καθηγητής 
require (v)   απαιτώ 
78.
in my place (expr)   στην θέση μου
79.
at the top of the hour (expr)   όταν ξεκίνα η ώρα 
ακριβώς (π.χ. 06.00, 12.00) 
82.
file (n)   αρχείο 
85.
a hundred dollar bill (expr)   χαρτονόμισμα των 
εκατό δολαρίων 
86.
lack (v)   έχω έλλειψη, στερούμαι 
clarifying (adj)   διευκρινιστικός 
clarification (n)   διευκρίνιση 
clarity (n)   διαύγεια, καθαρότητα 
87.
of utmost importance (expr)   μεγίστης σημασίας 
88.
issue (n)   θέμα
90.
income (n)   εισόδημα
to meet one’s expenses (expr)   καλύπτω τα  
έξοδα μου 

CLOZE
I
form (n)   μορφή, τύπος 
conservation program (expr)   πρόγραμμα 
συντήρησης/εξοικονόμησης 
thirst (n)   δίψα 
humanity (n)   ανθρωπότητα 
fit for human consumption (expr)   κατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση 
far from (adj)   κάθε άλλο παρά    
abundant (adj)   άφθονος 
glacier (n)   παγετώνας 
subterranean reservoir (expr)   υπόγεια δεξαμενή    
predominantly (adv)   κυρίως 
soil (n)   χώμα
accessible (adj)   προσβάσιμος    
water supply (expr)   ύδρευση    
stream (n)   ρυάκι
provide (v)   παρέχω
91.
accessible (adj)   προσιτός, προσβάσιμος
appropriate (adj)   ταιριαστός, κατάλληλος 
92.
advancement (n)   προώθηση 
appeasement (n)   κατευνασμός 

achievement (n)   κατόρθωμα, επίτευγμα 
abundance (n)   αφθονία 
93.
solution (n)   λύση 
lack (n)   έλλειψη 
spectre (n)   σκιά, φάντασμα 
realization (n)   συνειδητοποίηση 
96.
perpetually (adv)   συνεχώς, διαρκώς, αιώνια 
durably (adv)   ανθεκτικά 
97.
inaccessibly (adv)   μη προσβάσιμα
99.
living (adj)   ζωντανός 
lively (adj)   με ζωντάνια 

II
fossil (n)   απολίθωμα
shed light (expr)   ρίχνω φώς 
insect (n)   έντομο 
moth (n)   νυχτοπεταλούδα 
preserve (v)   συντηρώ 
oil shale (expr)   σχιστόλιθος πετρελαίου
fascinating (adj)   συναρπαστικός 
nanostructure (n)   νανοκατασκευή 
intact (adj)   ολόκληρος, άθικτος 
molecule (n)   μόριο 
surface (n)   επιφάνεια 
absorb (v)   απορροφώ 
reflect (v)   αντανακλώ 
attraction (n)   έλξη 
mate (n)   σύντροφος, ταίρι 
predator (n)   αρπακτικό 
biologist (n)   βιολόγος 
establish (v)   καθορίζω
surrounding vegetation (expr)   γύρω βλάστηση 
in the process of (expr)   στην διαδικασία 
similarity (n)   ομοιότητα 
species (n)   είδος 
101.
ruins (n)   χαλάσματα
remains (n)   απομεινάρια 
display (n)   έκθεση 
survival (n)   επιβίωση 
103.
reveal(v)   αποκαλύπτω
104.
interact (v)   αλληλεπιδρώ 
107.
discrimination (n)   διάκριση 
108.
enhance (v)   ενισχύω, βελτιώνω 
109.
access (v)   έχω πρόσβαση σε
expose (v)   εκθέτω 
110.
process (n)   διαδικασία 
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111.
fend for oneself (v, reflexive)   φροντίζω τον εαυτό 
μου
cater (v)   εξυπηρετώ ανάγκες    
regard (v)   θεωρώ    
112.
balk (v)   αντιτίθεμαι, αρνούμαι 
glimmer (v)   αχνοφέγγω 
weep (v)   κλαίω 
gloat (v)   κομπάζω 
conceal (v)   κρύβω 
113.
cross my mind (expr)   περνά από το νου
presume (v)   υποθέτω 
figure out (phr v)   λύνω ένα πρόβλημα, βρίσκω 
λύση 
114.
put down (phr v)   προσβάλλω
rule out (phr v)   αποκλείω
get across (phr v)   περνώ το μήνυμα 
take to (phr v)   (μου) αρέσει 
likelihood (n)   πιθανότητα
fuel prices (expr)   τιμές καυσίμων 
decreasing (adj)   πτωτικός 
115.
issue (n)   θέμα
an exercise in futility (expr)   κάτι άσκοπο 
discipline (n)   πειθαρχία 
mentality (n)   νοοτροπία    
creativity (n)   δημιουργικότητα 
116.
assignment (n)   εργασία (για το σπίτι)
trash (n)   σκουπίδια
debris (n)   χαλάσματα, συντρίμμια 
rubble (n)   χαλάσματα, μπάζα
waste (n)   απόβλητα 
117.
consider (v)   θεωρώ 
clerk (n)   υπάλληλος γραφείου
laborer (n)   εργάτης χειρονακτικής εργασίας 
entrepreneur (n)   επιχειρηματίας 
warden (n)   δεσμοφύλακας 
118.
scarlet (adj)   κόκκινος (της φωτιάς), άλικος
unique (adj)   μοναδικός 
soiled (adj)   λερωμένος 
119.
savor (v)   απολαμβάνω την γεύση 
well-prepared (expr)   καλά προετοιμασμένος 
cherish (v)   λατρεύω 
consider (v)   θεωρώ 
esteem (v)   έχω σε υπόληψη 
relish (v)   απολαμβάνω 
morsel (n)   μπουκιά 
120.
award (n)   βραβείο 

reimbursement (n)   αποζημίωση, επιστροφή 
χρημάτων 
remuneration (n)   αμοιβή 
currency (n)   επίσημο νόμισμα μιας χώρας 
position (n)   θέση εργασίας 
121.
blame (v)   κατηγορώ 
knock (v)   κριτικάρω 
deny (v)   αρνούμαι 
122.
harsh (adj)   σκληρός 
boisterous (adj)   ζωηρός 
extenuating (adj)   ελαφρυντικός 
strenuous (adj)   δύσκολος σωματικά 
123.
tear (v) (tear – tore – torn)   σκίζω 
patch (n)   μπάλωμα 
stitch (n)   βελονιά 
tag (n)   ταμπέλα 
sign (n)   πινακίδα 
124.
indirectly (adv)   έμμεσα 
implicitly (adv)   ανεπιφύλακτα 
subjectively (adv)   υποκειμενικά 
125.
coordinate (v)   συντονίζω 
inspire (v)   εμπνέω 
combine (v)   συνδυάζω 
collaborate (v)   συνεργάζομαι 
126.
twinkle (v)   λαμπυρίζω
scowl (v)   κατσουφιάζω 
mutter (v)   ψελλίζω 
giggle (v)   χασκογελάω 
127.
devoid (adj)   στερούμενος, κενός 
fatigued (adj)   κουρασμένος 
depreciated (adj)   υποτιμημένος
flustered (adj)   μπερδεμένος 
128.
fickle (adj)   άστατος 
contradictory (adj)   αντιφατικός 
wondrous (adj)   θαυμάσιος, εξαιρετικός 
undetermined (adj)   αναποφάσιστος 
129.
gush (v)   αναβλύζω 
trickle (v)   στάζω με μικρή ροή 
surge (v)   κατακλύζω, ξεχύνομαι
soak (v)   μουσκεύω    
130.
contrite (adj)   μετανοιωμένος 
applied (adj)   εφαρμοσμένος 
fundamental (adj)   βασικός, ριζικός 
elaborate (adj)   πολύπλοκος
131.
eschew (v)   αποφεύγω 
divert (v)   εκτρέπω 
neglect (v)   αμελώ 
avert (v)   αποτρέπω
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132.
din (n)   φασαρία, πολύς θόρυβος 
struggle (n)   μάχη, αγώνας 
hassle (n)   μπελάς
hustle (n)   έντονη δραστηριότητα 
133.
mark my words (expr)   σημείωσε τα λόγια μου
freeway (n)   αυτοκινητόδρομος 
134.
adept at (adj)   ικανός 
predisposed to (adj)   προδιατεθειμένος 
be partial to (expr)   προτιμώ 
be on a strict diet (expr)   κάνω αυστηρή δίαιτα 
135.
divulge (v)   φανερώνω
distinguish (v)   ξεχωρίζω 
136.
altitude (n)   υψόμετρο 
glory (n)   δόξα 
elevation (n)   ύψωση, υψόμετρο 
elation (n)   χαρά 
high spirits (expr)   καλόκεφος 
137.
uplift (v)   σηκώνω
rectify (v)   διορθώνω 
repeal (v)   ανακαλώ 
commend (v)   συγχαίρω 
forgiven (adj)   συγχωρεμένος 
138.
reiterate (v)   ξαναλέω, επαναλαμβάνω 
recall (v)   θυμάμαι 
relay (v)   μεταφέρω, μεταδίδω 
139.
proceed (v)   προχωρώ 
refer (v)   αναφέρομαι 
welcome (v)   καλωσορίζω 
consume (v)   καταναλώνω
open-air concert (expr)   συναυλία σε ανοιχτό 
χώρο, υπαίθρια 
theatrical performance (expr)   θεατρική 
παράσταση 
140.
musty (adj)   μυρίζει μούχλα 
misty (adj)   ομιχλώδης 
moldy (adj)   μουχλιασμένος 
muggy (adj)   αποπνικτικός
141.
insignia (n)   έμβλημα 
adhere to (v)   τηρώ 
emblazon on (v)   στολίζω με οικόσημο 
adjust to (v)   προσαρμόζομαι 
weld onto (v)   συγκολλώ 
142.
squander (v)   σπαταλώ 
shuffle (v)   σέρνω τα πόδια
withhold (v)   παρακρατώ 
manipulate (v)   χειρίζομαι 
143.
equivocal (adj)   ασαφής 

subjective (adj)   υποκειμενικός 
objective (adj)   αντικειμενικός 
144.
allocate (v)   κατανέμω 
endow (v)   δωρίζω
promote (v)   προωθώ 
budget (n)   προϋπολογισμός 
145.
penetrating (adj)   διαπεραστικός 
resilient (adj)   ανθεκτικός
obstinate (adj)   πεισματάρης  
impertinent (adj)   αυθάδης 
146.
compelled by (adj)   εξαναγκασμένος 
obsessed with (adj)   πωρωμένος 
overwhelmed by (adj)   καταβεβλημένος ψυχικά  
oblivious to (adj)   ανυποψίαστος 
147.
well-made (expr)   καλοφτιαγμένο 
once-in-a-lifetime (expr)   μοναδικό 
run-of-the-mill (expr)   συνηθισμένο 
under-the-table (expr)   παράνομα 
148.
magician (n)   μάγος 
amaze (v)   κάνω εντύπωση 
sleight of hand (expr)   ταχυδακτυλουργία
rapidity (n)    γρηγοράδα 
149.
accept as a small token of one’s affection (expr)   
αποδέχομαι ως δείγμα αγάπης
totem (n)   τοτέμ 
token (n)   σύμβολο, μάρκα
150.
forthcoming (adj)   επερχόμενος 
oncoming (adj)   επερχόμενος από την αντίθετη 
κατεύθυνση 
anticipated (adj)   προβλεπόμενος 
intended (adj)   προορισμένος 

READING

READING PASSAGE, PAGE 209
alcohol-related problems (expr)   προβλήματα 
που έχουν σχέση με το αλκοόλ 
plague (v)   μαστίζω 
preventable (adj)   αποτρέψιμος 
induce (v)   προξενώ 
drug abuse (expr)   κατάχρηση ναρκωτικών 
take into account (expr)   λαμβάνω υπόψη 
result from (v)   προκύπτω από 
consume (v)   καταναλώνω
alcohol consumption (expr)   κατανάλωση αλκοόλ 
oblivious to (adj)   ανυποψίαστος 
consequence (n)   συνέπεια 
overdose (n)   υπερβολική δόση 
casualty (n)   θύμα
vehicle (n)   όχημα 
under the influence of (expr)   υπό την επιρροή 
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ultimate cause of death (expr)   απώτερη αιτία 
θανάτου
beside the point (expr)   έκτος θέματος, άσχετο 
disorder (n)   ανωμαλία 
precipitate (v)   επιταχύνω 
malnutrition (n)   υποσιτισμός 
experience (v)   βιώνω
loss of appetite (expr)   απώλεια όρεξης 
high intake (expr)   υψηλή πρόσληψη
calorie (n)   θερμίδα 
essential nutrient (expr)   ουσιαστική θρεπτική 
ουσία
simply put (expr)   με απλά λόγια 
feel the urge to do sth (expr)   νιώθω την ανάγκη 
να κάνω κάτι 
neutralize (v)   εξουδετερώνω
feeling of hunger (expr)   αίσθηση πείνας
damage (n)   ζημιά 
digestive system (expr)   πεπτικό σύστημα 
chemical substance (expr)   χημική ουσία 
liver (n)   συκώτι, ήπαρ 
chronic ingestion (expr)   χρόνια λήψη
diminish (v)   μειώνω 
capacity (v)   ικανότητα 
metabolize (v)   μεταβολίζω 
antibiotic (n)   αντιβιοτικό 
lose its efficacy (expr)   χάνει την 
αποτελεσματικότητα του 
in conjunction with (expr)   σε συνδυασμό με 
ineffective (adj)   αναποτελεσματικός 
administer (v)   χορηγώ 
infection (n)   μόλυνση 
151.
substance abuse (expr)   κατάχρηση ουσιών 
154.
a protracted period of time (expr)   παρατεταμένη 
χρονική περίοδος
155.
infer (v)   συμπεραίνω 
adversely affected (expr)   αρνητικά επηρεασμένο 

READING PASSAGE, PAGE 210
sleeping disorder (expr)   διαταραχή του ύπνου
rare syndrome (expr)   σπάνιο σύνδρομο 
experience (v)   βιώνω
recurrent attack (expr)   επαναλαμβανόμενη 
επίθεση 
loss (n)   χάσιμο, απώλεια 
muscle tone (expr)   μυϊκός τόνος 
disorder (n)   διαταραχή
motionless (adj)   ακίνητος 
affect (v)   επηρεάζω 
cause (n)   αιτία 
no previous history of (expr)   χωρίς προϊστορία 
in comparison with (expr)   σε σύγκριση με
adolescence (n)   εφηβεία 
life-threatening (expr)   μοιραίος 
life expectancy (expr)   προσδόκιμο ζωής 
outward (adj)   προς τα έξω 

the latter (n)   που αναφέρθηκε δεύτερος    
feel unable to resist the desire (expr)   νιώθω ότι 
δεν μπορώ να αντισταθώ  στην επιθυμία 
irrespective of (adj)   άσχετος με, άσχετα από
operate (v)   χειρίζομαι 
motor vehicle (expr)   όχημα 
uncontrollable urge (expr)   ασυγκράτητη επιθυμία 
arouse (v)   ξυπνώ, ξεσηκώνω 
clarify (v)   ξεδιαλύνω 
pattern (n)   διάταξη    
clinical research (expr)   κλινική έρευνα 
restfully (adv)   ήσυχα 
nightmare (n)   εφιάλτης 
misdiagnose (v)   κάνω λάθος διάγνωση
mistake for (v)   μπερδεύω
depression (n)   κατάθλιψη 
adverse (adj)   δυσμενής 
side effect (expr)   παρενέργεια 
medication (n)   φαρμακευτική αγωγή   
untreated (adj)   αθεράπευτος 
156.
look forward to (phr v)   ανυπομονώ με χαρά  
urge (n)   επιθυμία, διάθεση 
159.
majority (n)   πλειοψηφία 

READING PASSAGE, PAGE 211
military (adj)   στρατιωτικός 
historian (n)   ιστορικός 
heatedly (adv)   θερμά
debate (v)   αντιπαρατίθεμαι
nation (n)   έθνος 
credit (n)   αναγνώριση 
Allied powers (expr)   συμμαχικές δυνάμεις 
operation (n)   επιχείρηση   
lead to (v)   οδηγώ σε
a large portion of (expr)   ένα μεγάλο τμήμα του
permanently (adv)   μόνιμα
neutralize (v)   εξουδετερώνω   
forces (n)   δυνάμες
deal sb a crushing defeat (expr)   καταφέρω 
συντριπτική ήττα (σε κπ)
a long string of (expr)   μια μακριά σειρά από 
march (v)   περπατώ με στρατιωτικό βήμα
claim most of the credit (expr)   διεκδικώ την 
περισσότερη αναγνώριση 
invasion force (expr)   δύναμη εισβολής    
troops (n)   στράτευμα
support (n)   υποστήριξη 
countless (adj)   αμέτρητος 
multinational (adj)   πολυεθνικός 
proceed (v)   συνεχίζω
liberate (v)   ελευθερώνω
resistance movement (expr)   κίνημα αντίστασης 
occupied (adj)   κατεχόμενος
closely collaborate (expr)   συνεργάζομαι στενά 
duration (n)   διάρκεια 
front (n)   μέτωπο 
ammunition (n)   πυρομαχικά
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vehicle (n)   όχημα 
spare part (expr)   ανταλλακτικό 
shatter defences (expr)   συντρίβω την άμυνα
defeat (n)   ήττα
Axis powers (expr)   δυνάμεις του άξονα 
re-establishment (n)   επανίδρυση
attribute to (v)   αποδίδω σε
culmination (n)   κλιμάκωση 
military campaign (expr)   στρατιωτική καμπάνια 
coordinate (v)   συντονίζω 
161.
have in common (expr)   έχω κοινό 
invade (v)   εισβάλω
163.
focus on (v)   εστιάζω σε 
incident (n)   συμβάν 
collaboration (n)   συνεργασία 
164.
convey (v)   εκφράζω, μεταφέρω 
outcome (n)   αποτέλεσμα
165.
poverty (n)   φτώχεια

READING PASSAGE, PAGE 212
agricultural (adj)   γεωργικός 
extracted (adj)   που εξάγονται 
mature (adj)   ώριμος 
complex process (expr)   πολύπλοκη διαδικασία 
industrial solvent (expr)   βιομηχανικό διαλυτικό 
filter (v)   φιλτράρω 
shelf (n)   ράφι 
processed (adj)   επεξεργασμένος 
retain (v)   κρατώ 
chemical residue (expr)   χημικό κατάλοιπο
polyunsaturated fat (expr)   πολυακόρεστα λιπαρά
nutritional value (expr)   θρεπτική αξία 
questionable (adj)   αμφιλεγόμενος 
significantly (adv)   σημαντικά 
monounsaturated fat (expr)   μονοακόρεστα 
λιπαρά
essential nutrient (expr)   απαραίτητη θρεπτική 
ουσία
antioxidant (n)   αντιοξειδωτικό   
harvest (v)   θερίζω
gather (v)   μαζεύω 
manually (adv)   δια χειρός 

beat (v)   κτυπώ 
rod (n)   ραβδί 
orchard (n)   περιβόλι 
grind (v) (grind – ground – ground)   αλέθω 
paste (n)   πολτός 
squeeze (v)   ζουλάω 
mix (v)   ανακατεύω 
release (v)   ελευθερώνω
by means of (expr)   δια μέσου
hydraulic press (expr)   υδραυλική πρέσα
mixture (n)   μείγμα
settling tank (expr)   δεξαμενή καθίζησης 
draw off (phr v)   ξαφρίζω
bitterness (n)   πίκρα 
centrifuging (n)   φυγοκέντρηση
grade (v)   βαθμολογώ 
category (n)   κατηγορία 
undergo (v)   υποβάλλομαι
refining (n)   διύλιση, επεξεργασία 
press (v)   πιέζω 
top-quality (expr)   υψηλής ποιότητας 
pure (adj)   αγνός 
low-grade (expr)   χαμηλού βαθμού
pulp (n)   πολτός 
residue (n)   κατάλοιπο 
slightly (adv)   ελάχιστα 
bland (adj)   άγευστος 
unadulterated (adj)   ανόθευτος 
substance (n)   ουσία 
dietitian (n)   διαιτολόγος 
superior (adj)   ανώτερος
chemically treat (expr)   επεξεργάζομαι χημικά  
solvent (n)   διαλύτης 
manufacture (n)   κατασκευάζω    
cosmetics (n)   καλλυντικά 
skin-care products (expr)   προϊόντα περιποίησης 
του δέρματος  
166.
unique (adj)   μοναδικός 
fit for human consumption (expr)   κατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση 
169.
imply (v)   υπονοώ 
170.
edible (adj)   φαγώσιμος 
nutritious (adj)   θρεπτικός 
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