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Note to teachers & abbreviations

English Download A1 Glossary & Grammar Reference provides students with everything they need to 
understand the vocabulary and grammar in English Download A1 Student’s Book.

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

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

Abbreviations Συντομεύσεις
n noun ουσιαστικό

v verb ρήμα

phr v phrasal verb περιφραστικό ρήμα

adj adjective επίθετο

adv adverb επίρρημα

det determiner προσδιοριστικό

pron pronoun αντωνυμία

prep preposition πρόθεση

conj conjunction σύνδεσμος

expr expression έκφραση

excl exclamation επιφώνημα
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1 Teen Life

Unit Opener page 5

1.1  teen life (n)  
 εφηβική ζωή
1.2  spend time (expr)  
 περνώ χρόνο
1.3  together (adv)  
 μαζί
1.4  go to a café (expr)  
 πάω σε καφέ
1.5  play video games (expr)  
 παίζω βιντεοπαιχνίδια
1.6  watch TV (expr)  
 βλέπω τηλεόραση
1.7  play sport (expr)  
 κάνω αθλητική δραστηριότητα
1.8  go shopping (expr)  
 πάω για ψώνια
1.9  short (adj)  
 σύντομος
1.10  British (n)  
 Βρετανός
1.11  free time (n)  
 ελεύθερος χρόνος
1.12  young (adj)  
 νέος

Reading pages 6-7

1.13  simple things (expr)  
 απλά πράγματα
1.14  tick (v)  
 επιλέγω, τικάρω
1.15  ride a bike (expr)  
 κάνω ποδήλατο
1.16  have a pet (expr)  
 έχω κατοικίδιο
1.17  have money (expr)  
 έχω χρήματα
1.18  eat fast food (expr)  
 τρώω πρόχειρο φαγητό, φαστ φουντ
1.19  go swimming (expr)  
 πάω για κολύμβηση
1.20  have fashionable clothes (expr)  
 έχω μοντέρνα ρούχα
1.21  have the best mobile phone (expr)  
 έχω το καλύτερο κινητό τηλέφωνο
1.22  important (adj)  
 σημαντικός
1.23  happy (adj)  
 χαρούμενος, ευτυχισμένος

1.24  article (n) 
 άρθρο περιοδικού ή εφημερίδας
1.25  quickly (adv)  
 γρήγορα
1.26  answer (n)  
 απάντηση
1.27  researcher (n)  
 ερευνητής
1.28  Britain (n)  
 Βρετανία
1.29  aged (adj)  
 με ηλικία
1.30  friend (n)  
 φίλος
1.31  home life (n)  
 σπιτική ζωή
1.32  sport (n)  
 άθλημα
1.33  understand (v)  
 καταλαβαίνω
1.34  learn (v)  
 μαθαίνω
1.35  activity (n)  
 δραστηριότητα
1.36  fight (n)  
 τσακωμός, καυγάς
1.37  fruit (n)  
 φρούτο
1.38  vegetable (n)  
 λαχανικό
1.39  less (adv)  
 λιγότερο
1.40 stop (v)  
 σταματάω
1.41 health (n)  
 υγεία
1.42  happiness (n)  
 ευτυχία
1.43  least (adv)  
 λιγότερο
1.44  concerned (adj)  
 ανήσυχος
1.45  go out (phr v)  
 πάω έξω
1.46  secondly (adv)  
 δεύτερον
1.47  look (v)  
 φαίνομαι
1.48  pressure (n)  
 πίεση
1.49  agree (v)  
 συμφωνώ

UNIT 1   5
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1.50  according to (prep)  
 σύμφωνα με
1.51  writer (n)  
 συγγραφέας
1.52  share (v)   
 μοιράζομαι
1.53  bedroom (n)  
 κρεβατοκάμαρα
1.54  healthy (adj)  
 υγιεινός
1.55  true (adj) 
 αληθινός
1.56  problem (n)  
 πρόβλημα
1.57  worry (v)  
 ανησυχώ
1.58  parent (n)  
 γονιός
1.59  match (v)  
 ταιριάζω
1.60  part (n)  
 κομμάτι, μέρος
1.61  usually (adv)  
 συνήθως
1.62  nice (adj) 
 όμορφος, ωραίος
1.63  own (pron)  
 δικός μου
1.64  run (v)  
 τρέχω
1.65  burger (n)  
 μπιφτέκι, μπέργκερ
1.66  lunch (n)  
 μεσημεριανό
1.67  detective (n) 
 ιδιωτικός αστυνομικός, ερευνητής
1.68  dialogue (n)  
 διάλογος
1.69  lie (v)  
 λέω ψέματα, ψεύδομαι
1.70  find (v)  
 βρίσκω
1.71  between (prep)  
 μεταξύ
1.72  page (n)  
 σελίδα

Download page 7

1.73  multiple-choice (adj)  
 πολλαπλής επιλογής
1.74  text (n)  
 κείμενο
1.75  different (adj)  
 διαφορετικός
1.76  choice (n)  
 επιλογή
1.77  choose (v)  
 επιλέγω

1.78  closest (adj) 
 ο κοντινότερος (σε νόημα)

Vocabulary 1a-za-z  page 8

1.79 family tree (n)  
  οικογενειακό δέντρο, γενεαλογικό 

δέντρο
1.80  aunt (n)  
 θεία
1.81  brother (n)  
 αδελφός
1.82  cousin (n)  
 ξάδελφος
1.83  father (n)  
 πατέρας
1.84  grandmother (n)  
 γιαγιά
1.85  married (adj)  
 παντρεμένος
1.86  mother (n)  
 μητέρα
1.87  sister (n)  
 αδελφή
1.88  uncle (n)  
 θείος
1.89  grandfather (n)  
 παππούς
1.90  circle (v)  
 κυκλώνω
1.91  correct (adj)  
 σωστός
1.92  child (n)  
 παιδί
1.93  grandchild (n)  
 εγγόνι
1.94  daughter (n)  
 κόρη
1.95  son (n)  
 γιός
1.96  surname (n)  
 επώνυμο
1.97  husband (n)  
 σύζυγος, άντρας
1.98  wife (n)  
 σύζυγος, γυναίκα
1.99  grandma (n)  
 γιαγιά
1.100 grandpa (n)  
 παππούς
1.101  granddaughter (n)  
 εγγονή
1.102  grandson (n)  
 εγγονός
1.103  granny (n)  
 γιαγιά
1.104  grandparent (n)  
 παππούς ή γιαγιά
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1.105  complete (v)  
 ολοκληρώνω
1.106  group (n)  
 ομάδα
1.107  guest (n)  
 φιλοξενούμενος
1.108  guy (n)  
 άντρας, τύπος
1.109  neighbour (n)  
 γείτονας
1.110  pen friend (n)  
 φίλος δι' αλληλογραφίας
1.111  teenager (n)  
 έφηβος
1.112  bus stop (n)  
 στάση λεωφορείου
1.113  next door (adv)  
 στη διπλανή πόρτα
1.114  cinema (n)  
 σινεμά, κινηματογράφος
1.115  sorry (adj)  
 συγγνώμη
1.116  Sweeden (n)  
 Σουηδία
1.117  stay (v)  
 μένω

Grammar 1 page 9

1.118  habit (n)  
 συνήθεια
1.119  happen  (v)  
 συμβαίνω
1.120 regularly (adv)  
 τακτικά
1.121  listen (v)  
 ακούω
1.122  evening (n)  
 απόγευμα
1.123  situation (n)  
 κατάσταση
1.124 always (adv)  
 πάντα
1.125  fact (n)  
 γεγονός
1.126  general (adj)  
 γενικός
1.127  truth (n)  
 αλήθεια
1.128  frequency (n)  
 συχνότητα
1.129  sometimes (adv)  
 μερικές φορές
1.130  never (adv)  
 ποτέ
1.131  main (adj)  
 κύριος, κεντρικός
1.132  exam (n)  
 διαγώνισμα

1.133  time expression (n)  
 χρονική έκφραση
1.134  example (n) 
 παράδειγμα
1.135  London (n) 
 Λονδίνο
1.136  England (n)  
 Αγγλία
1.137  weekend (n)  
 Σαββατοκύριακο
1.138  lesson (n)  
 μάθημα
1.139  notebook (n)  
 τετράδιο
1.140  place (n)  
 θέση
1.141  sad (adj)  
 λυπημένος, στενοχωρημένος
1.142  angry (adj)  
 θυμωμένος
1.143  hardly ever (adv)  
 σχεδόν ποτέ
1.144  Canada (n)  
 Καναδάς

Vocabulary 2a-za-z  page 10

1.145  friendly (adj)  
 φιλικός
1.146  interest (v)  
 ενδιαφέρω
1.147  interest (n)  
 ενδιαφέρον
1.148  interesting (adj)  
 ενδιαφέρων
1.149  interested (adj)  
 ενδιαφέρομαι
1.150  active (adj)  
 δραστήριος
1.151  neighbourhood (n)  
 γειτονιά
1.152  marry (v)  
 παντρεύομαι
1.153  marriage (n)  
 γάμος
1.154  live (v)  
 ζω, κατοικώ
1.155  park (n)  
 πάρκο
1.156  smile (v)  
 χαμογελώ
1.157  feel (v)  
 αισθάνομαι, νιώθω
1.158  afraid (adj)  
 φοβισμένος, τρομαγμένος
1.159 strong (adj)  
 δυνατός
1.160  football (n)  
 ποδόσφαιρο

UNIT 1   7
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1.161  basketball (n)  
 μπάσκετ, καλαθοσφαίριση
1.162  ready (adj)  
 έτοιμος
1.163  party (n)  
 πάρτι, γιορτή
1.164  surprised (adj)  
 έκπληκτος
1.165  cry (v)  
 κλαίω
1.166  laugh (v)  
 γελάω
1.167  joke (v)  
 αστειεύομαι
1.168  make fun of (expr)  
 κοροϊδεύω
1.169  laugh (n)  
 γέλιο
1.170 joke (n)  
 αστείο
1.171  chat (n)  
 κουβέντα, συνομιλία
1.172  coffee (n)  
 καφές
1.173  fun (n)  
 διασκέδαση
1.174  time (n)  
 χρόνος
1.175  mean (adj)  
 κακός
1.176  film (n)  
 φιλμ, ταινία
1.177  study (v)  
 μελετάω
1.178  kick (v)  
 κλωτσάω
1.179  shout (v)  
 φωνάζω

Grammar 2 page 11

1.180  moment (n)  
 στιγμή
1.181  temporary (adj)  
 προσωρινός
1.182  nowadays (adv)  
 σήμερα, στο παρόν
1.183  describe (v)  
 περιγράφω
1.184  state (n)  
 κατάσταση
1.185  action (n)  
 ενέργεια
1.186  common (adj)  
 συνηθισμένος, κοινός
1.187  hear (v)  
 ακούω
1.188  see (v)  
 βλέπω

1.189  smell (v)  
 μυρίζω
1.190  taste (v)  
 γεύομαι
1.191  know (v)  
 γνωρίζω, ξέρω
1.192  notice (v)  
 προσέχω
1.193  realise (v)  
 διαπιστώνω, συνειδητοποιώ
1.194  remember (v)  
 θυμάμαι
1.195  think (v)  
 νομίζω
1.196  express (v)  
 εκφράζω
1.197  emotion (n) 
 αίσθημα
1.198  dislike (v)  
 αντιπαθώ
1.199  hate (v)  
 μισώ
1.200  like (v)  
 συμπαθώ
1.201  love (v)  
 αγαπάω
1.202  mind (v)  
 με πειράζει, με ενοχλεί
1.203  prefer (v)  
 προτιμώ
1.204  appear (v)  
 φαίνομαι
1.205  believe (v)  
 πιστεύω
1.206  belong (v) 
 ανήκω
1.207  cost (v)  
 κοστίζω, στοιχίζω
1.208  forget (v)  
 ξεχνάω
1.209  own (v)  
 έχω
1.210  hope (v)  
 ελπίζω
1.211  need (v)  
 χρειάζομαι
1.212  seem (v)  
 φαίνομαι
1.213  sound (v)  
 ακούγομαι
1.214  want (v)  
 θέλω
1.215  puppy (n)  
 κουτάβι
1.216  ticket (n)  
 εισιτήριο
1.217  restaurant (n)  
 εστιατόριο
1.218  story (n)  
 ιστορία
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1.219  Africa (n)  
 Αφρική
1.220  week (n)  
 εβδομάδα

Listening page 12

1.221  description (n)  
 περιγραφή
1.222  selfish (adj)  
 εγωιστής
1.223  popular (adj)  
 δημοφιλής
1.224  horrible (adj)  
 απαίσιος
1.225  bossy (adj)  
 καταπιεστικός
1.226  extract (n)  
 απόσπασμα
1.227  recording (n)  
 ηχογράφηση
1.228  longer (adj)  
 μεγαλύτερος σε διάρκεια
1.229  right (adj)  
 σωστός
1.230  lazy (adj)  
 τεμπέλης

Download page 12

1.231  task (n)  
 εργασία
1.232  carefully (adv)  
 προσεκτικά
1.233  whole (adj)  
 ολόκληρος
1.234 paragraph (n)  
 παράγραφος

Speaking page 13

1.235  partner (n)  
 συνεργάτης
1.236  explain (v)  
 εξηγώ
1.237 favourite (adj)  
 αγαπημένος
1.238  coach (n)  
 προπονητής
1.239  special (adj)  
 ειδικός
1.240  equipment (n)  
 εξοπλισμός
1.241  racquet (n)  
 ρακέτα
1.242  shorts (n)  
 κοντό παντελόνι, σορτς
1.243  T-shirt (n)  
 κοντομάνικο μπλουζάκι

1.244 afternoon (adv)  
 μεσημέρι
1.245  follow (v)
 ακολουθώ
1.246  instructions (n)  
 οδηγίες
1.247  phrase (n)  
 φράση
1.248  card (n)  
 κάρτα
1.249  information (n)  
 πληροφορίες
1.250  club (n)  
 σύλλογος, όμιλος
1.251  cooking class (n)  
 μάθημα μαγειρικής
1.252  energetic (adj)  
 ενεργητικός
1.253 quieter (adj)  
 πιο ήσυχος
1.254  drawing (n)  
 σχέδιο
1.255  after-school (adj)  
 εξωσχολικός

Download page 13

1.256  form (v)  
 σχηματίζω
1.257  correctly (adv)  
 σωστά
1.258  practise (v)  
 εξασκούμαι
1.259 make sure (expr)  
 βεβαιώνομαι
1.260  especially (adv)  
 ειδικά

Writing pages 14-15

1.261  information sheet (n)  
 ενημερωτικό φυλλάδιο
1.262  fill out (phr v)  
 συμπληρώνω
1.263  form (n)  
 αίτηση, φόρμα
1.264  personal (adj)  
 προσωπικός
1.265  kind (n)  
 είδος
1.266  date (n)  
 ημερομηνία
1.267  address (n)  
 διεύθυνση
1.268 post code (n)  
 ταχυδρομικός κώδικας
1.269  date of birth (n)  
 ημερομηνία γέννησης

UNIT 1   9

Download_A1_Glossary&Grammar_pg1-52.indd   9 8/16/16   3:02 PM



1.270  title (n) 
 τίτλος
1.271  town (n)  
 κωμόπόλη
1.272  city (n)  
 πόλη
1.273  country (n)  
 χώρα
1.274  nationality (n)  
 εθνικότητα
1.275  Canadian (adj)  
 Καναδικός
1.276  Miss (n)  
 Δεσποινίς
1.277  capital letter (n)  
 κεφαλαίο γράμμα
1.278  single (adj)  
 ανύπαντρος
1.279  male (adj)  
 αρσενικός
1.280  female (adj)  
 θηλυκό
1.281  join (v)  
 γίνομαι μέλος
1.282  gym (n)  
 γυμναστήριο
1.283  necessary (adj)  
 απαραίτητος, αναγκαίος
1.284  include (v)  
 περιλαμβάνω
1.285  keep fit (v)  
 διατηρούμαι σε καλή φυσική κατάσταση
1.286  machine (n)  
 μηχάνημα γυμναστικής
1.287  Rome (n)  
 Ρώμη
1.288  weights (n)  
 βάρη γυμναστικής
1.289  underline (v)  
 υπογραμμίζω

1.290  model (n)  
 μοντέλο, δείγμα
1.291  copy (v)  
 αντιγράφω
1.292  plan (n)  
 σχέδιο

Language Bank page 15

1.293  theatre (n)  
 θέατρο
1.294  magazine (n)  
 περιοδικό

Reload 1 page 16

1.295  meat (n)  
 κρέας
1.296  French (n)  
 το μάθημα των Γαλλικών
1.297  maths (n)  
 το μάθημα των μαθηματικών
1.298  history (n)  
 το μάθημα της ιστορίας
1.299  weekday (n)  
 καθημερινή
1.300  cook (v)  
 μαγειρεύω
1.301  meal (n)  
 γεύμα
1.302  science (n)  
 το μάθημα της φυσικής
1.303  homework (n)  
 εργασία για το σπίτι
1.304  bathroom (n)  
 τουαλέτα
1.305  really (adv)  
 πραγματικά
1.306 loudly (adv)  
 δυνατά

10

Download_A1_Glossary&Grammar_pg1-52.indd   10 8/16/16   3:02 PM



Grammar Reference

Unit 1
1.1 Present simple

Κατάφαση I/You/We/They meet. He/She/It meets.

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

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

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

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

Ορθογραφία: 
Στο τρίτο ενικό πρόσωπο του present simple, στις καταφατικές προτάσεις: 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -ch, -ss, -sh, -x και -o προσθέτουμε την κατάληξη -es. 
reach ➝ reaches    wash ➝ washes    fix ➝ fixes    do ➝ does 
• Αν ένα ρήμα τελειώνει σε -y και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο, βγάζουμε το -y και προσθέτουμε την κατάληξη -ies.  
cry ➝ cries    bury ➝ buries 
Προσοχή! 
Προσέχουμε όμως ότι αν πριν από το -y υπάρχει φωνήεν, προσθέτουμε κανονικά την κατάληξη -s. 
employ ➝ employs    say ➝ says

Χρησιμοποιούμε τον present simple για να μιλήσουμε: 
• για συνήθειες και πράγματα που συμβαίνουν τακτικά. 
Katherine eats fast food once a week. 
• για πράγματα που είναι πάντα ή συνήθως αλήθεια. 
We don’t visit our grandparents on Monday nights. 
My cousin is very healthy. 
• για γεγονότα και γενικές αλήθειες. 
Does the moon move around the Earth?

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

1.2 Adverbs of frequency
Τα adverbs of frequency (επιρρήματα συχνότητας) μας λένε πόσο συχνά συμβαίνει κάτι. Συχνά χρησιμοποιούμε adverbs of 
frequency με τον present simple. Μπαίνουν πριν από το κύριο ρήμα, αλλά μετά από το ρήμα to be. Μερικά συνηθισμένα adverbs 
of frequency είναι: 

100%  0% 
always ➝ usually ➝ often ➝ sometimes ➝ hardly ever ➝ never 

Helen always goes online in the evenings. 
Is it often hot in Greece?

1.3 Present continuous

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

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

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

Σύντομες απαντήσεις Yes, I am.
No, I’m not.

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

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

Ορθογραφία:  
Για να σχηματίσουμε το -ing form των ρημάτων: 
• Αν ένα ρήμα τελειώνει σε -y, απλά προσθέτουμε την κατάληξη -ing. 
buy ➝ buying    tidy ➝ tidying 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -e βγάζουμε το -e πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ing. 
become ➝ becoming    drive ➝ driving 
• Αν ένα ρήμα έχει μία μόνο συλλαβή, τελειώνει σε σύμφωνο και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν, διπλασιάζουμε το 
τελικό σύμφωνο πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ing. 
get ➝ getting    run ➝ running 
Προσοχή!   
Αν πριν από το τελικό σύμφωνο υπάρχουν δύο φωνήεντα, δε διπλασιάζουμε το τελικό σύμφωνο. 
greet ➝ greeting    lead ➝ leading 

UNIT 1   11
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• Αν ένα ρήμα έχει δύο ή περισσότερες συλλαβές, τελειώνει σε σύμφωνο και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν που 
τονίζεται, διπλασιάζουμε το τελικό σύμφωνο πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ing. 
forget ➝ forgetting begin ➝ beginning  
• Αν όμως το τελικό σύμφωνο δεν τονίζεται, δεν το διπλασιάζουμε. 
open ➝ opening 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -l διπλασιάζουμε το -l πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ing. 
model ➝ modelling

Χρησιμοποιούμε τον present continuous για να μιλήσουμε για: 
• κάτι που συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή. 
Julia is eating some fruit. 
• προσωρινές καταστάσεις. 
He’s staying with his aunt for now.

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

1.4 Stative verbs
Τα stative verbs περιγράφουν καταστάσεις και όχι πράξεις, και συνήθως δεν τα χρησιμοποιούμε σε χρόνους continuous, ακόμα 
και αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι που συμβαίνει τώρα. 

Τα πιο συνηθισμένα stative verbs είναι: 
• ρήματα αισθήσεων: feel, hear, see, smell, taste 
• ρήματα αντίληψης ή νόησης: know, notice, realise, remember, think, understand 
• ρήματα συναισθημάτων: dislike, hate, like, love, not mind, prefer 
• άλλα ρήματα: appear (= φαίνομαι), be, believe, belong, cost, forget, have (= έχω, κατέχω), hope, look (= φαίνομαι), mean, need, own, 
seem, sound, want 
She believes this activity is very interesting. 
My neighbours want a new car.

12
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My Space2

Unit Opener page 17

2.1  room (n)  
 δωμάτιο
2.2  unusual (adj)  
 ασυνήθιστος
2.3  style (n)  
 γούστο, στιλ
2.4  space (n)  
 χώρος
2.5  enjoy (v)  
 απολαμβάνω, ευχαριστιέμαι
2.6  buy (v)  
 αγοράζω

Reading pages 18-19

2.7  survey (n)  
 δημοσκόπηση, έρευνα
2.8  compare (v)  
 συγκρίνω
2.9  tidy (v)  
 συμμαζεύω, τακτοποιώ
2.10  bad (adj)  
 κακός
2.11  idea (n)  
 ιδέα
2.12  check (v)  
 ελέγχω
2.13  imagine (v)  
 φαντάζομαι
2.14  hundred (n)  
 εκατό
2.15  small (adj)  
 μικρός
2.16  member (n)  
 μέλος
2.17  however (adv)  
 όμως, ωστόσο
2.18  hang out (phr v)  
 κάνω παρέα
2.19  thought (n)  
 σκέψη
2.20  dream (n)  
 όνειρο
2.21  future (n)  
 μέλλον
2.22  decorate (v)  
 διακοσμώ
2.23  comfortable (adj)  
 άνετος

2.24  bean bag (n)  
  πουφ, κάθισμα γεμισμένο με υλικό σε 

σχήμα φασολιού
2.25  study area (n)  
 χώρος μελέτης
2.26  uncomfortable (adj)  
 άβολος
2.27  well-organised (adj)  
 καλά οργανωμένος
2.28  desk (n)  
 γραφείο
2.29  lamp (n)  
 λάμπα
2.30  bookcase (n)  
 βιβλιοθήκη
2.31  drawer (n)  
 συρτάρι
2.32  easy (adj)  
 εύκολος
2.33  nearby (prep)  
 κοντά
2.34  trophy (n)  
 τρόπαιο
2.35  certificate (n)  
 πιστοποιητικό
2.36  colourful (adj)  
 χρωματιστός
2.37  cushion (n)  
 μαξιλάρι
2.38  rug (n)  
 χαλί
2.39  imagination (n)  
 φαντασία
2.40  theme (n)  
 θέμα
2.41  fan (n)  
 οπαδός, υποστηρικτής
2.42  create (v)  
 δημιουργώ
2.43  fantastic (adj)  
 φανταστικός, υπέροχος
2.44  clean (adj)  
 καθαρός
2.45  wrong (adj)  
 λανθασμένος, λάθος
2.46  perfect (adj)  
 τέλειος
2.47  exactly (adv)  
 ακριβώς
2.48  sofa (n)  
 καναπές
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2.49  floor (n)  
 πάτωμα
2.50  mark (n)  
 βαθμός
2.51  swap (v)  
 ανταλλάζω
2.52  role (n)  
 ρόλο
2.53  below (prep)  
 από κάτω
2.54  own (adj)  
 δικός μου

Download page 19

2.55  decide (v)  
 αποφασίζω
2.56  second (adj)  
 δεύτερος
2.57  continue (v)  
 συνεχίζω

Vocabulary 1a-za-z  page 20

2.58  living room (n)  
 καθιστικό
2.59  kitchen (n)  
 κουζίνα
2.60  bathtub (n)  
 μπανιέρα
2.61  blanket (n)  
 κουβέρτα
2.62  coffee table (n)  
 τραπέζι καθιστικού
2.63  glass (n)  
 ποτήρι
2.64  pillow (n)  
 μαξιλάρι
2.65  plate (n)  
 πιάτο
2.66  sheet (n)  
 σεντόνι
2.67  shower (n)  
 ντουζιέρα
2.68  sink (n)  
 νιπτήρας
2.69  towel (n)  
 πετσέτα
2.70  wardrobe (n)  
 ντουλάπα ρούχων, γκαρνταρόμπα
2.71  chair (n)  
 καρέκλα
2.72  furniture (n)  
 έπιπλα
2.73  guitar (n)  
 κιθάρα
2.74  laptop (n)  
 φορητός υπολογιστής, λάπτοπ

2.75  messy (adj)  
 ακατάστατος
2.76  jeans (n)  
 τζιν παντελόνι 
2.77  busy (adj)  
 απασχολημένος
2.78  boring (adj)  
 βαρετός
2.79  beige (adj) 
 μπεζ (χρώμα)
2.80  yuck (excl)  
 επιφώνημα αηδίας
2.81  every (adj)  
 κάθε
2.82  summer (n)  
 καλοκαίρι
2.83  cottage (n)  
 αγροτόσπιτο
2.84  flat (n)  
 διαμέρισμα
2.85  city centre (n)  
 το κέντρο της πόλης
2.86  countryside (n)  
 εξοχή
2.87  ceiling (n)  
 ταβάνι
2.88  roof (n)  
 σκεπή, οροφή
2.89  paint (v)  
 βάφω
2.90  dining room (n)  
 τραπεζαρία
2.91  fix (v)  
 επιδιορθώνω, φτιάχνω
2.92  hole (n)  
 τρύπα
2.93  rain (n)  
 βροχή

Grammar 1 page 21

2.94  cross out (phr v)  
 διαγράφω
2.95  breakfast (n)  
 πρωινό
2.96  family (n)  
 οικογένεια
2.97  paint (n)  
 μπογιά
2.98  younger (adj)  
 νεότερος
2.99  drink (v)  
 πίνω
2.100 keep (v)  
 διατηρώ, κρατάω
2.101  visit (v)  
 επισκέπτομαι

14
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Vocabulary 2a-za-z  page 22

2.102  get away (phr v)  
 φεύγω, δραπετεύω
2.103  get up (phr v)  
 ξυπνάω, σηκώνομαι
2.104  early (adv)  
 νωρίς
2.105  sleep in (phr v)  
 αργώ να ξυπνήσω
2.106  tidy up (phr v)  
 συμμαζεύω, τακτοποιώ
2.107  farmer (n)  
 αγρότης
2.108  grow up (phr v)  
 μεγαλώνω
2.109  farm (n)  
 αγρόκτημα, φάρμα
2.110  dark (adj)  
 σκοτεινός
2.111  turn on (phr v)  
 ανάβω
2.112  stay in (phr v)  
 μένω μέσα
2.113  call back (phr v)  
 καλώ πίσω
2.114  drop by (phr v)  
 περνώ, επισκέπτομαι
2.115   digital camera (n)  

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
2.116  washing machine (n)  
 πλυντήριο
2.117 laundry (n)  
 μπουγάδα, το πλύσιμο ρούχων
2.118  charge (v)  
 φορτίζω
2.119  fill (v)  
 γεμίζω
2.120  change (v)  
 αλλάζω
2.121  dish (n)  
 πιάτο
2.122  window (n)  
 παράθυρο
2.123  accident (n)  
 ατύχημα
2.124  Spain (n)  
 Ισπανία

Grammar 2 page 23

2.125  instead (adv)  
 αντί

Listening page 24

2.126 colour (n)  
 χρώμα
2.127  rest (n)  
 υπόλοιπος

2.128  conversation (n)  
 συζήτηση
2.129  suggest (v)  
 προτείνω
2.130  item (n)  
 αντικείμενο
2.131  shopping (n)  
 ψώνια

Download page 24

2.132  list (n)  
 κατάλογος, λίστα
2.133  careful (adj)  
 προσεκτικός

Speaking page 25

2.134  discuss (v)  
 συζητώ
2.135  redecorate (v)  
 ανακαινίζω
2.136  receive (v)  
 παίρνω, λαμβάνω
2.137  present (n)  
 δώρο
2.138 improve (v)  
 βελτιώνω
2.139  opinion (n)  
 άποψη
2.140  option (n)  
 επιλογή
2.141  expensive (adj)  
 ακριβός
2.142  fun (adj)  
 διασκεδαστικός
2.143  useful (adj)  
 χρήσιμος
2.144  advantage (n)  
 πλεονέκτημα
2.145  disadvantage (n)  
 μειονέκτημα
2.146  rather (adv)  
 κατά προτίμηση
2.147  outside (prep)  
 έξω

Download page 25

2.148  comparison (n)  
 σύγκριση

Writing pages 26-27

2.149  note (n)  
 σημείωμα
2.150  punctuation (n)  
 στίξη
2.151  spelling (n)  
 ορθογραφία
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2.152  full stop (n)  
 τελεία
2.153  comma (n)  
 κόμμα
2.154  separate (v)  
 χωρίζω
2.155  add (v)  
 προσθέτω
2.156  lovely (adj)  
 όμορφος
2.157  mistake (n)  
 λάθος, σφάλμα
2.158  lower-case (adj)  
 πεζό γράμμα
2.159  behind (prep)  
 πίσω από 
2.160  luck (n)  
 τύχη
2.161  linking word (n) 
 συνδετική λέξη
2.162  on (prep)  
 επάνω
2.163  next to (prep)  
 δίπλα
2.164  in (prep)  
 μέσα
2.165  near (prep)  
 κοντά
2.166  under (prep)  
 κάτω από
2.167  in front of (prep)  
 μπροστά
2.168  blank (n)  
 κενό
2.169  picture (n)  
 φωτογραφία
2.170  clock (n)  
 ρολόι
2.171  detail (n)  
 λεπτομέρεια

Reload 2 page 28

2.172  message (n)  
 μήνυμα
2.173  university (n)  
 πανεπιστήμιο

Progress Review 1 pages 29-30

PR1.1  stand (v)  
 στέκομαι
PR1.2 Australia (n)  
 Αυστραλία
PR1.3  plane (n)  
 αεροπλάνο
PR1.4  on the other hand (expr)  
 από την άλλη
PR1.5  suitcase (n)  
 βαλίτσα
PR1.6  under control (expr)  
 υπό έλεγχο
PR1.7  Germany (n)  
 Γερμανία
PR1.8  dirty (adj)  
 βρώμικος
PR1.9  Austria (n)  
 Αυστρία
PR1.10  Brussels (n)  
 Βρυξέλλες
PR1.11  Greece (n)  
 Ελλάδα
PR1.12  China (n)  
 Κίνα
PR1.13  Chinese (n)  
 Κινέζος
PR1.14  English (n)  
 Άγγλος
PR1.15  Beijing (n)  
 Πεκίνο
PR1.16  the Great Wall of China (n)  
 το Σινικό Τείχος

16
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Grammar Reference

Unit 2
2.1 Past simple

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

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

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

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

Ορθογραφία:  
Για να σχηματίσουμε τον past simple των ομαλών ρημάτων: 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -e, προσθέτουμε μόνο -d. 
live ➝ lived    dance ➝ danced 
• Αν ένα ρήμα τελειώνει σε -y και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο, βγάζουμε το -y και προσθέτουμε την κατάληξη -ied. 
cry ➝ cried    bury ➝ buried 
Προσοχή! Προσέχουμε όμως ότι αν πριν από το -y υπάρχει φωνήεν, προσθέτουμε κανονικά την κατάληξη -ed. 
play ➝ played stay ➝ stayed     
• Αν ένα ρήμα έχει μία μόνο συλλαβή, τελειώνει σε σύμφωνο και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν, διπλασιάζουμε το 
τελικό σύμφωνο πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ed. 
plan ➝ planned    hop ➝ hopped 
Προσοχή! Αν όμως το ρήμα τελειώνει σε -w ή -x, το τελικό σύμφωνο δε διπλασιάζεται. 
bow ➝ bowed    fix ➝ fixed 
• Στα ρήματα που τελειώνουν σε -l διπλασιάζουμε το -l πριν προσθέσουμε την κατάληξη -ed. 
cancel cancelled 
• Σχηματίζουμε τον past simple των ανώμαλων ρημάτων με διάφορους τρόπους. Βλέπε τον πίνακα των ανώμαλων ρημάτων  
(Irregular Verbs list) στις σελίδες 145-146 του Student's Book.

Χρησιμοποιούμε τον past simple για να μιλήσουμε για: 
• κάτι που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο παρελθόν, συχνά μαζί με συγκεκριμένη χρονική έκφραση. 
Dad fixed the kitchen sink last night. 
• συνήθειες που είχαμε στο παρελθόν, και πράγματα που κάναμε συχνά στο παρελθόν. 
I bought new bedroom furniture every five or six years. 
• πράγματα που συνέβησαν το ένα μετά το άλλο στο παρελθόν. 
Sophia sat at her desk, turned on her computer and started to do her homework.

Χρονικές εκφράσεις: yesterday, yesterday morning/afternoon/evening, last night/week/month/year/autumn, the other day, five 
minutes/days/years ago, in 2011/August, on 7th January/my birthday, at the weekend, on Mondays, on Sunday mornings, every five or 
six weeks/months/years, κλπ.

2.2 Used to

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

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

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

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

Σημείωση: Στις αρνητικές προτάσεις και στις ερωτήσεις, το used to γίνεται use to.

Χρησιμοποιούμε used to για να μιλήσουμε για:
• πράξεις που κάναμε συχνά στο παρελθόν αλλά δεν κάνουμε 
τώρα πια. 
They used to clean their apartment every week. 

• περιστάσεις ή καταστάσεις που ίσχυαν στο παρελθόν αλλά δεν 
ισχύουν τώρα. 
I used to hate the colour black, but I love it now.

2.3 Relative pronouns
Οι αναφορικές αντωνυμίες (relative pronouns) είναι λέξεις που αναφέρονται σε και προσδιορίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, ζώα 
ή πράγματα. Τις χρησιμοποιούμε σε αναφορικές προτάσεις (relative clauses). Οι αναφορικές προτάσεις μας δίνουν περισσότερες 
πληροφορίες για το ουσιαστικό στο οποίο αναφέρονται. 

who/that για ανθρώπους That’s the man who/that called you back.

which/that για ζώα και πράγματα The dog which/that has big ears is Mandy’s.
This is the book which/that I’m reading for school.

whose για κτήση, ιδιοκτησία The girl whose mother is a teacher is a good student.
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Sporty Stuff3

Unit Opener page 31

3.1  sporty (adj)  
 αθλητικός
3.2  stuff (n)  
 πράγματα
3.3  mountain biking (n)  
  ποδηλασία εκτός δρόμου, συνήθως σε 

βουνό
3.4  pool (n)  
 μπιλιάρδο
3.5  skateboarding (n)  
 το άθλημα του σκέιτμπορντ
3.6  table tennis (n)  
 πινγκ-πονγκ
3.7  snookball (n)  
  παιχνίδι που παίζεται με μπάλες 

ποδοσφαίρου σε εξωτερικό χώρο 
διαμορφωμένο σαν μεγάλο τραπέζι του 
μπιλιάρδου

Reading pages 32-33

3.8  real (adj)  
 αληθινός
3.9  skate-race (n)  
 αγώνας με σκέιτμπορντ
3.10  competitor (n)  
 αντίπαλος, ανταγωνιστής
3.11  skateboard (n)  
 σκέιτμπορντ
3.12  metre (n)  
 μέτρο
3.13  relay race (n)  
 σκυταλοδρομία
3.14  headis (n)  
  παιχνίδι που παίζεται χτυπώντας μία μπάλα 

με το κεφάλι με σκοπό να περάσει πάνω 
από ένα δίχτυ, όπως στο πινγκ-πονγκ

3.15  combination (n)  
 συνδυασμός
3.16  head (v)  
  χτυπάω μπάλα με το κεφάλι, δίνω κεφαλιά
3.17  net (n)  
 δίχτυ
3.18  swimbasket (n)  
  παιχνίδι που παίζεται σε πισίνα και μοιάζει 

με το πόλο όπου οι παίχτες ρίχνουν τη 
μπάλα σε καλάθι σαν το μπάσκετ

3.19  similar (adj)  
 παρόμοιος
3.20  water polo (n)  
 πόλο, υδατοσφαίριση

3.21  score (v)  
 σκοράρω
3.22  hoop (n)  
 στεφάνι
3.23 snooker (n)  
 σνούκερ, παιχνίδι στο μπιλιάρδο
3.24   soccer (n)
 ποδόσφαιρο (στην Αμερική) 
3.25  invite (v)  
 προσκαλώ
3.26  expect (v)  
 περιμένω 
3.27  strange (adj)  
 παράξενος
3.28  giant (adj)  
 γιγάντιος
3.29 pocket (n)  
 τσέπη, θήκη
3.30  stick (n)  
 ραβδί
3.31  cue (n)  
 στέκα του μπιλιάρδου
3.32  strike (v)  
 χτυπάω
3.33  hopefully (adv)  
 αν όλα πάνε καλά
3.34  rule (n)  
 κανόνας
3.35  skill (n)  
 δεξιότητα
3.36  huge (adj)  
 τεράστιος
3.37  lighter (adj)  
 ελαφρύτερος
3.38  heavier (adj)  
 βαρύτερος
3.39  crazy about (expr)  
 τρελαμένος με
3.40  programme (n)  
 τηλεοπτικό πρόγραμμα
3.41  Frenchman (n)  
 Γάλλος
3.42  invent (v)  
 ανακαλύπτω
3.43  hire (v)  
 ενοικιάζω
3.44  champion (n)  
 πρωταθλητής

Download page 33

3.45  gap (n)  
 κενό
3.46  logical (adj)  
 λογικός
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Vocabulary 1a-za-z  page 34

3.47  American football (n)  
  Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ομαδικό 

παιχνίδι που παίζεται με οβαλ μπάλα σε 
ανοιχτό γήπεδο

3.48  handball (n)  
  χάντμπολ, ομαδικό σπορ που παίζεται με 

μπάλα και με τα χέρια 
3.49  volleyball (n)  
 βόλεϊ, πετοσφαίριση
3.50  centre (n) 
 κέντρο (αθλητικό)
3.51  gold (adj)  
 χρυσό
3.52  race (n)  
 αγώνας ταχύτητας
3.53  runner (n)  
 δρομέας
3.54  stadium (n)  
 στάδιο
3.55  train (v)  
 προπονούμαι
3.56  athlete (n)  
 αθλητής
3.57  medal (n)  
 μετάλλιο
3.58  cheer (v)  
 ζητωκραυγάζω
3.59  badminton (n)  
  μπάντμιντον, σπορ που παίζεται με ειδικό 

μπαλάκι και ρακέτα
3.60  bathing suit (n)  
 μαγιό
3.61  bicycle (n)  
 ποδήλατο
3.62  boat (n)  
 βάρκα
3.63  captain (n) 
 αρχηγός (αθλητικής ομάδας)
3.64  cricket (n)  
  κρίκετ, σπορ που παίζεται με σκληρή 

μπάλα και ξύλινα μπαστούνια
3.65  gymnast (n)  
 αθλητής ενόργανης γυμναστικής
3.66  referee (n)  
 διαιτητής
3.67  rugby (n)  
 ράγκμπι
3.68  sailing (n)  
 ιστιοπλοΐα
3.69  surfboard (n)  
 σανίδα του σέρφ
3.70  stupid (adj)  
 ηλίθιος
3.71 race (v)  
 τρέχω σε αγώνα
3.72  drop (v)  
 αφήνω να πέσει

Grammar 1 page 35

3.73  in progress (adv)  
 σε εξέλιξη
3.74  particular (adj)  
 συγκεκριμένος
3.75  interrupt (v)  
 διακόπτω
3.76  scene (n)  
 σκηνή
3.77  field (n)  
 γήπεδο, αγωνιστικός χώρος
3.78  pool (n)  
 πισίνα

Vocabulary 2a-za-z  page 36

3.79  cycling (n)  
 ποδηλασία
3.80  cyclist (n)  
 ποδηλάτης
3.81  possibility (n)  
 πιθανότητα
3.82  impossible (adj)  
 απίθανος, αδύνατος
3.83  enjoyable (adj)  
 ευχάριστος, απολαυστικός
3.84  danger (n)  
 κίνδυνος
3.85  save (v)  
 σώζω
3.86  safety (n)  
 ασφάλεια
3.87  driver (n)  
 οδηγός
3.88  helmet (n)  
 κράνος
3.89  bungee jumping (n) 
  μπάντζι τζάμπινγκ, σπορ στο οποίο 

πηδάς από μεγάλο ύψος με τα πόδια 
δεμένα με ελαστικό σχοινί (μπάντζι) 
που σε τραβάει πίσω πριν χτυπήσεις στο 
έδαφος

3.90  catch up with (phr v)  
 καλύπτω τη διαφορά, προλαβαίνω
3.91  get up (phr v)  
  σηκώνομαι, στέκομαι όρθιος
3.92  give up (phr v)  
 παρατάω, κόβω μια κακή συνήθεια
3.93  show up (phr v)  
 εμφανίζομαι, καταφτάνω
3.94  fill up (phr v)  
 γεμίζω
3.95  take up (phr v)  
 αρχίζω, συνήθως ένα χόμπι
3.96 thirsty (adj)  
 διψασμένος
3.97  break (n)  
 διάλειμμα
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3.98  upset (adj)  
 αναστατωμένος
3.99  attention (n)  
 προσοχή

Grammar 2 page 37

3.100  countable (adj)  
 μετρήσιμος
3.101  uncountable (adj)  
 μη μετρήσιμος
3.102  singular (adj) 
 ενικός (για ένα)
3.103 plural (adj) 
 πληθυντικός (για πολλά)
3.104  advice (n)  
 συμβουλή
3.105  Indian Ocean (n)  
 Ινδικός Ωκεανός
3.106  Asia (n)  
 Ασία
3.107  play (n)  
 θεατρική παράσταση

Listening page 38

3.108  distance (n)  
 απόσταση
3.109  length (n)  
 μήκος, μάκρος
3.110  record-holder (n)  
 κάτοχος ρεκόρ
3.111  route (n)  
 διαδρομή
3.112  marathon (n)  
 μαραθώνιος
3.113  kilometre (n)  
 χιλιόμετρο
3.114  note-taking (n)  
 η διαδικασία του να κρατάω σημειώσεις
3.115  figure (n)  
 ψηφίο, αριθμός
3.116  famous (adj)  
 διάσημος

Download page 38

3.117  monologue (n) 
 μονόλογος

Speaking page 39

3.118  take part (phr v)  
 συμμετέχω
3.119  event (n)  
 εκδήλωση
3.120  football kit (n) 
  ποδοσφαιρική εμφάνιση (φανέλα, 

κάλτσες και παπούτσια)
3.121  outdoor (adj)  
 εξωτερικού χώρου, υπαίθριος

Writing pages 40-41

3.122  beginning (n)  
 αρχή
3.123  ending (n)  
 τέλος
3.124  Bye for now! (expr)  
 Γεια σου για τώρα!
3.125  Good luck! (expr)  
 Καλή τύχη!
3.126  Hi …! (expr)  
 Γεια ...!
3.127  Hi there! (expr)  
 Γεια σου!
3.128  How are you? (expr)  
 Πώς είσαι?
3.129  Take care. (expr)  
 Να 'σαι καλά.
3.130  Thanks for your email. (expr)   
 Ευχαριστώ για το email σου.
3.131  Write back soon! (expr)  
 Γράψε πίσω σύντομα!
3.132  recently (adv) 
 πρόσφατα
3.133  mention (v) 
 αναφέρω
3.134   I've got some great news! (expr) 

Έχω θαυμάσια νέα!
3.135  team (n)  
 ομάδα
3.136  match (n)  
 αγώνας
3.137 gymnastics (n)  
 ενόργανη γυμναστική
3.138  karate (n)  
 καράτε, πολεμική τέχνη
3.139  skiing (n)  
 το σπορ σκι
3.140  swimming (n)  
 κολύμβηση
3.141  yoga (n)  
 γιόγκα, είδος γυμναστικής
3.142  quarter (n)  
 τέταρτο της ώρας, 15 λεπτά

Language Bank page 41

3.143  athletics (n)  
 αθλήματα στίβου

Reload 3 page 42

3.144  noisy (adj)  
 θορυβώδης
3.145  tennis (n)  
 τέννις
3.146  celebrate (v)  
 γιορτάζω
3.147   competition (n)  

διαγωνισμός
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Grammar Reference

Unit 3
3.1 Past continuous

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

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

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

Σύντομες 
απαντήσεις

Yes, I/he/she/it was. 
No, I/he/she/it wasn’t.

Yes, we/you/they were. 
No, we/you/they weren’t.

Ορθογραφία: dance ➝ dancing, shovel ➝ shovelling, cry ➝ crying 

Χρησιμοποιούμε τον past continuous 
•  για να μιλήσουμε για μια πράξη που ήταν σε εξέλιξη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν. 
We were playing a game called snookball at two o’clock yesterday. 
• για να μιλήσουμε για δύο ή περισσότερες πράξεις που συνέβαιναν ταυτόχρονα στο παρελθόν. Συχνά χρησιμοποιούμε το and ή 
το while για να συνδέσουμε τις πράξεις. 
My sister was reading about handball and my brother was watching a volleyball game. 
Kyle was running in the park while Helen was swimming at the beach. 
• για να μιλήσουμε για μια πράξη που ενώ ήταν σε εξέλιξη στο παρελθόν, διακόπηκε από μια άλλη πράξη. Συχνά χρησιμοποιούμε 
when και past simple για την πράξη που διέκοψε την άλλη. 
The students were writing about their favourite sport when the classroom door opened. 
• για να περιγράψουμε το σκηνικό μιας ιστορίας. 
It was raining and the runners were training in the stadium.

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

3.2 Countable & uncountable nouns
Countable nouns είναι τα ουσιαστικά που μπορούμε να μετρήσουμε. Είναι ενικού ή πληθυντικού αριθμού. 
a volleyball ➝ three volleyballs a cyclist ➝ five cyclists

Uncountable nouns είναι τα ουσιαστικά που δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Δεν έχουν πληθυντικό αριθμό και γι’αυτό 
συντάσσονται με ρήμα ενικού αριθμού. 
Soccer is fun. Safety is important.

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

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

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

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

3.3 The indefinite article
Χρησιμοποιούμε το indefinite article (a/an) με countable nouns ενικού αριθμού. Χρησιμοποιούμε a πριν από λέξεις που αρχίζουν 
με σύμφωνο ή ήχο συμφώνου και an πριν από λέξεις που αρχίζουν με φωνήεν ή ήχο φωνήεντος. 
a fan    an idea    BUT    a European    an hour

Χρησιμοποιούμε a/an: 
• για να μιλήσουμε για πρόσωπα και πράγματα γενικά. 
A cyclist rides a bicycle. 
• για να μιλήσουμε για το επάγγελμα κάποιου. 
A footballer plays football. 
• με το ρήμα to be και επίθετα, για να περιγράψουμε κάποιον ή κάτι. 
Jake is an honest referee. 
It’s an important match.

3.4 The definite article
Χρησιμοποιούμε το definite article (the) με countable nouns ενικού και πληθυντικού αριθμού και με uncountable nouns. 
the goal    the athletes    the chocolate

Χρησιμοποιούμε the: 
• για να μιλήσουμε για κάποιον ή κάτι για δεύτερη φορά. (Όταν αναφέρουμε κάτι για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε a/an.) 
The stadium in Elm Street is huge! 
Debra scored a goal. The goal was amazing. 

UNIT 3   21

Download_A1_Glossary&Grammar_pg1-52.indd   21 8/16/16   3:02 PM



• με ονόματα ωκεανών (the Atlantic Ocean), ποταμών (the Danube), θαλασσών (the Mediterranean), ερήμων (the Gobi), οροσειρών 
(the Alps), και ορισμένων χωρών: the United Kingdom (the UK), the United States (the US), the Netherlands, the Philippines. 
• με ονόματα ξενοδοχείων (the Hilton), κινηματογράφων (the Ritz), θεάτρων (the Theatre Royal), μουσείων (the Tate), εφημερίδων 
(the Guardian), κτιρίων ή μνημείων (the Statue of Liberty) και πλοίων (the Titanic). 
• με επίθετα εθνικοτήτων στον πληθυντικό (the Egyptians) ή με το επώνυμο των μελών μιας οικογένειας στον πληθυντικό (the 
Smiths). 
• με επίθετα που έχουν σημασία πληθυντικού, όταν μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων. 
The poor need our help. 
• με λέξεις όπως: cinema, theatre, bank, airport, station, κλπ. όταν μιλάμε γενικά. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε για μια 
συγκεκριμένη τράπεζα ή ένα συγκεκριμένο θέατρο, κλπ. 
I enjoy going to the theatre when I’m in London. 
John’s taking Mum to the airport. 
• με μουσικά όργανα. 
Grace plays the piano in a band. 
• με ορισμένες χρονικές εκφράσεις: in the morning, in the afternoon, in the evening, at the weekend. 
I play billiards in the evening.

3.5 No article
Δε χρησιμοποιούμε articles: 
• με ονόματα ανθρώπων (Kate), ηπείρων (Asia), ορισμένων χωρών (Canada), πόλεων ή χωριών (Toronto), γλωσσών (Spanish), 
εθνικοτήτων (Australian) ή βουνών (Mount Olympus). 
Rhianna spent the summer in Germany and now her German is excellent. 
Carlos is Mexican and he lives in Loreto. 
• με ονόματα δρόμων (Wall Street), πλατειών (Trafalgar Square), πάρκων (Hyde Park), αθλημάτων (badminton), παιχνιδιών (Trivial 
Pursuit), σχολικών μαθημάτων (history) ή γευμάτων (breakfast). 
We played soccer at a stadium in Beech Street. 
My grandfather often plays chess in Green Park after lunch. 
• με countable nouns πληθυντικού αριθμού ή με uncountable nouns, όταν μιλάμε για κάτι γενικά. 
Sport keeps us healthy. 
Athletes need to drink lots of water. 
• με επίθετα που δεν ακολουθούνται από ουσιαστικό. 
The game was fun. BUT It was a fun game. 
• με τις λέξεις: bed, home, hospital, prison, school, university και work, όταν μιλάμε για τη γενική τους χρήση. 
My uncle is still in bed.
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Entertain me!4

Unit Opener page 43

4.1  entertain (v)  
 διασκεδάζω
4.2  cartoon (n)  
 κινούμενο σχέδιο
4.3  children's (n)  
 παιδικά
4.4  comedy (n)  
 κωμωδία
4.5  cookery (n)  
 μαγειρική
4.6  documentary (n)  
  ντοκυμαντέρ, τηλεοπτικό πρόγραμμα 

που δίνει πληροφορίες για κάποιο θέμα
4.7  drama (n) 
 δραματική ταινία
4.8  game show (n)  
 τηλεοπτικό παιχνίδι
4.9  music show (n)  
 μουσική εκπομπή
4.10  news (n)  
 δελτίο ειδήσεων
4.11 reality show (n)  
  τηλεοπτική εκπομπή με αληθινά 

πρόσωπα σε αληθινές καταστάσεις
4.12  soap opera (n)  
  σαπουνόπερα, τηλεοπτική σειρά με 

ηθοποιούς που προβάλλεται συνήθως 
εβδομαδιαία

4.13  sports (n)  
 αθλητικά
4.14  talk show (n)  
 τηλεοπτικό πρόγραμμα συζήτησης
4.15  travel show (n)  
 ταξιδιωτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Reading pages 44-45

4.16  computer (n)  
 ηλεκτρονικός υπολογιστής
4.17  e-book reader (n)  
  συσκευή που χρησιμοποιούμε για να 

διαβάζουμε ψηφιακά βιβλία
4.18  smartphone (n)  
 έξυπνο κινητό τηλέφωνο με οθόνη αφής
4.19  tablet (n)  
  ταμπλέτα, μικρός επίπεδος υπολογιστής 

με οθόνη αφής
4.20  Screen-Free Week (n)  
  Εβδομάδα αποχής από την ψηφιακή 

διαδκέδαση. Γιοτάζεται παγκόσμια 
και είναι ένας τρόπος να μειώσουμε 
την εξάρτηση μας από τις ψηφιακές 
συσκευές

4.21  turn off (phr v)  
 σβήνω
4.22  turn on (phr v)  
 ανάβω
4.23  take a break (expr)  
 κάνω διάλειμμα
4.24  digital (adj)  
 ψηφιακός
4.25  entertainment (n)  
 διασκέδαση
4.26  surf the Net (expr)  
 σερφάρω το διαδίκτυο
4.27  fresh (adj)  
 φρέσκος
4.28  creative (adj)  
 δημιουργικός
4.29  go on (phr v)  
 μπαίνω σε site
4.30  put on (phr v) 
 βάζω, προσθέτω (βάρος)
4.31  weight (n)  
 βάρος
4.32  reconnect (v)  
 επανασυνδέομαι
4.33  teen (n)  
 έφηβος
4.34  hard (adj)  
 σκληρός, δύσκολος
4.35  hide (v)  
 κρύβω
4.36  remote control (n)  
 τηλεκοντρόλ
4.37  waste (v)  
 σπαταλάω
4.38 exercise (n)  
 γυμναστική
4.39  scientist (n)  
 επιστήμονας

Vocabulary 1a-za-z  page 46

4.40  newspaper article (n)  
 άρθρο εφημερίδας
4.41  board game (n)  
 επιτραπέζιο παιχνίδι
4.42  musical instrument (n)  
 μουσικό όργανο
4.43  teen magazine (n)  
 εφηβικό περιοδικό
4.44  television programme (n)  
 τηλεοπτικό πρόγραμμα
4.45  DVD player (n)  
 συσκευή αναπαραγωγής DVD
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4.46  radio station (n)  
 ραδιοφωνικός σταθμός
4.47  concert ticket (n)  
 εισιτήριο συναυλίας
4.48  drum (n)  
 τύμπανο
4.49  terrible (adj)  
 απαίσιος
4.50  band (n)  
 συγκρότημα, μπάντα
4.51  festival (n)  
 φεστιβάλ
4.52  rock music (n)  
 μουσική ροκ 
4.53  song (n)  
 τραγούδι
4.54  disco (n)  
  ντισκοτέκ, χώρος που παίζει δυνατή 

χορευτική μουσική
4.55  DJ (n)  
  ντι τζέι, αυτός που παίζει μουσική σε 

κλαμπ
4.56  music (n)  
 μουσική
4.57  actor (n)  
 ηθοποιός
4.58  costume (n)  
 κοστούμι
4.59  amazing (adj)  
 εκπληκτικός
4.60  exciting (adj)  
 συναρπαστικός
4.61  artist (n)  
 καλλιτέχνης
4.62  art gallery (n)  
  γκαλερί, πινακοθήκη, χώρος που 

εκτίθενται έργα τέχνης
4.63  picture (n)  
 πίνακας ζωγραφικής
4.64  wonderful (adj)  
 θαυμάσιος, καταπληκτικός

Grammar 1 page 47

4.65  organiser (n)  
 διοργανωτής
4.66  trip (n)  
 εκδρομή, ταξίδι
4.67  manager (n)  
 διευθυντής

Vocabulary 2a-za-z  page 48

4.68  act (v)  
 υποδύομαι
4.69  acting (n)  
 ηθοποιΐα
4.70  dance (v)  
 χορεύω

4.71  dancing (n)  
 χορός
4.72  paint (v)  
 ζωγραφίζω
4.73  painting (n)  
 ζωγραφική
4.74  photograph (v)  
 φωτογραφίζω
4.75  photography (n)  
 φωτογραφία
4.76  sing (v) 
 τραγουδάω
4.77  singing (n)  
 τραγούδι
4.78  dancer (n)  
 χορευτής
4.79  voice (n)  
 φωνή
4.80  photographer (n)  
 φωτογράφος
4.81  actress (n)  
 γυναίκα ηθοποιός
4.82  painter (n)  
 ζωγράφος
4.83  get out of (phr v)  
 βγαίνω από
4.84  get away from (phr v)  
 φεύγω μακριά από
4.85  log on/in (phr v)  
  συνδέομαι, μπαίνω στον υπολογιστή ή σε 

κάποιο πρόγραμμα 
4.86  log off (phr v)  
  αποσυνδέομαι, βγαίνω από τον 

υπολογιστή ή από κάποιο πρόγραμμα 
4.87  beach (n) 
 παραλία

Grammar 2 page 49

4.88  indefinite (adj)  
 απροσδιόριστος, ακαθόριστος
4.89  unfinished (adj)  
 αυτός που δεν έχει τελειώσει
4.90  recent (adj)  
 πρόσφατος
4.91  yet (adv)  
 ακόμα
4.92  for (prep) 
 για (χρόνος)
4.93  since (adv) 
 από (χρόνος)
4.94  just (adv)  
 μόλις
4.95  already (adv)  
 κιόλας
4.96  silly (adj)  
 γελοίος, χαζός
4.97 museum (n)  
 μουσείο
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Listening page 50

4.98  weather (n)  
 καιρός
4.99  probably (adv)  
 μάλλον
4.100  sunny (adj)  
 ηλιόλουστος
4.101  possible (adj)  
 πιθανός

Speaking page 51

4.102  variety (n)  
 ποικιλία, πλήθος
4.103  agreement (n)  
 συμφωνία
4.104  disagreement (n)  
 διαφωνία
4.105  babysit (v)  
  προσέχω μωρό ή παιδί όσο λείπουν οι 

γονείς
4.106  suitable (adj)  
  κατάλληλος

Language Bank page 51

4.107  In my opinion (expr)  
 Κατά τη γνώμη μου
4.108  In my view (expr)  
 Κατά την άποψη μου
4.109  Personally (adv)  
 Προσωπικά, κατά τη γνώμη μου
4.110  brilliant (adj)  
 πανέξυπνος 

Writing pages 52-53

4.111  polite (adj)  
 ευγενικός

4.112  gift (n)  
 δώρο
4.113  comment (n)  
 σχόλιο, παρατήρηση
4.114  prompt (n)  
 παρακίνηση, υποβολή

Download page 53

4.115  language (n)  
 γλώσσα
4.116  reader (n)  
 αναγνώστης, αυτός που διαβάζει

Reload 4 page 54

4.117  company (n)  
 εταιρεία
4.118  star (n)  
 αστέρι του κινηματογράφου
4.119  horror film (n)  
 ταινία τρόμου
4.120  scary (adj)  
 τρομαχτικός
4.121  Paris (n)  
 Παρίσι
4.122  quite (adv)  
 αρκετά

Progress Review 2 pages 55-56

PR2.1  enough (adv)  
 αρκετός
PR2.2  shark (n)  
 καρχαρίας
PR2.3  doughnut (n)  
  ντόνατ, λουκουμάς με τρύπα στη μέση ή 

γεμιστός με κρέμα ή μαρμελάδα
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Grammar Reference

Unit 4
4.1 Present perfect simple

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

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

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

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

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

Ορθογραφία:  
• Σχηματίζουμε την past participle (παθητική μετοχή) των ομαλών ρημάτων με τον ίδιο τρόπο που σχηματίζουμε το simple past 
tense. Βλέπε τους κανόνες ορθογραφίας στη σελίδα 17. 
face ➝ faced    cry ➝ cried    play ➝ played    drop ➝ dropped    bow ➝ bowed    model ➝ modelled 
• Σχηματίζουμε την past participle (παθητική μετοχή) των ανώμαλων ρημάτων με διάφορους τρόπους.  Βλέπε το Irregular Verbs 
list στις σελίδες 145-146 του Student's Book.

Χρησιμοποιούμε τον present perfect simple για να μιλήσουμε για: 
• κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν αλλά δε γνωρίζουμε ή δεν αναφέρουμε πότε. 
Tilde has seen an interesting children’s programme. 
• κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν και επηρεάζει το παρόν.
I have broken my DVD player, so we can’t watch a film today. 
• κάτι που έγινε σε μια χρονική περίοδο η οποία δεν έχει τελειώσει τη στιγμή που μιλάμε. 
My parents have watched five news programmes this week.

4.2 Have been & have gone
Χρησιμοποιούμε have been για να πούμε ότι κάποιος πήγε κάπου και έχει επιστρέψει. Χρησιμοποιούμε have gone για να πούμε 
ότι κάποιος έχει πάει κάπου αλλά δεν έχει επιστρέψει ακόμα. 
Joyce has been to a concert. (Τώρα είναι πίσω στο σπίτι.) 
Joyce has gone to a concert. (Δεν έχει γυρίσει στο σπίτι ακόμα.)

4.3 Yet, already, for, since, just
Χρησιμοποιούμε τον present perfect: 
• με τις λέξεις yet και already για να μιλήσουμε για κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν αλλά δε γνωρίζουμε πότε. Χρησιμοποιούμε 
το yet (= ακόμη) σε αρνητικές προτάσεις για να μιλήσουμε για μια πράξη που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ή σε ερωτήσεις για να 
ρωτήσουμε αν μια πράξη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το yet μπαίνει στο τέλος της πρότασης. Χρησιμοποιούμε το already (= ήδη) για 
να μιλήσουμε για μια πράξη που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το already μπαίνει πριν από την παθητική μετοχή. 
Joseph hasn’t read the newspaper article yet. 
Have you packed your suitcase yet? 
My cousins have already bought their train tickets. 
• με τις λέξεις for και since για να μιλήσουμε για πράξεις ή καταστάσεις που ξεκίνησαν στο παρελθόν και συνεχίζονται στο παρόν. 
Χρησιμοποιούμε το for (= εδώ και) για να μιλήσουμε για τη διάρκεια μιας πράξης ή μιας κατάστασης. (for three hours, for two 
days, for five weeks, κλπ.). Χρησιμοποιούμε το since (= από) για να μιλήσουμε για τη χρονική στιγμή που ξεκίνησε μια πράξη ή μια 
κατάσταση (since 2013, since last week, since he/she was young, κλπ.). 
These scientists have studied the problems that screens cause for ten years. 
These scientists have studied the problems that screens cause since 2005. 
• με τη λέξη just (= μόλις) για να μιλήσουμε για μια πράξη που μόλις τελείωσε. Το just μπαίνει πριν από την παθητική μετοχή. 
We’ve just finished playing a board game.
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Student Life5

Unit Opener page 57

5.1  responsible (adj)  
 υπεύθυνος
5.2  networking (n)  
 δικτύωση, το να κάνει κάποιος γνωριμίες

Reading pages 58-59

5.3  college (n)  
 κολλέγιο
5.4  wear (v)  
 φοράω
5.5  crazy (adj)  
 τρελός
5.6  tip (n)  
 συμβουλή
5.7  library (n)  
 βιβλιοθήκη
5.8  cafeteria (n)  
 καφετέρια, κυλικείο
5.9  nervous (adj)  
 αγχωμένος, νευρικός
5.10  difficult (adj)  
 δύσκολος
5.11  scared (adj)  
 φοβισμένος
5.12  shy (adj)  
 ντροπαλός
5.13  breathe (v)  
 αναπνέω
5.14  relax (v)  
 χαλαρώνω
5.15  stressed (adj)  
 αγχωμένος
5.16  patient (adj)  
 υπομονετικός
5.17  easily (adv)  
 εύκολα
5.18  bored (adj)  
 βαριεστημένος
5.19  proud (adj)  
 υπερήφανος
5.20  thrilled (adj)  
 ενθουσιασμένος
5.21  tired (adj)  
 κουρασμένος
5.22  worried (adj)  
 ανήσυχος

Download page 59

5.23  ever (adv)
 ποτέ

5.24  extreme (adj)  
 ακραίος

Vocabulary 1a-za-z  page 60

5.25  classroom (n)  
 τάξη
5.26  laboratory (n)  
 εργαστήριο
5.27  advanced (adj)  
 προχωρημένος
5.28  beginner (adj)  
 αρχάριος
5.29  classmate (n)  
 συμμαθητής
5.30  student (n)  
 μαθητής
5.31  subject (n)  
 σχολικό μάθημα
5.32  project (n)  
 εργασία
5.33  term (n)  
  μέρος της σχολικής χρονιάς, π.χ. τρίμηνο
5.34  year (n)  
 χρονιά
5.35  practice (n)  
 εξάσκηση
5.36  course (n)  
 μάθημα
5.37  studies (n)  
 σπουδές
5.38  chemistry (n)  
 χημεία
5.39  class (n)  
 τάξη
5.40  desk (n)  
 θρανίο
5.41  dictionary (n)  
 λεξικό
5.42  level (n)  
 επίπεδο
5.43  whiteboard (n)  
 ασπροπίνακας
5.44  lecture (n)  
 διάλεξη
5.45  Spanish (n)  
 το μάθημα των Ισπανικών

Grammar 1 page 61

5.46  prediction (n)  
 πρόβλεψη
5.47  proof (n)  
 απόδειξη
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5.48  perhaps (adv)  
 ίσως
5.49  decision (n)  
 απόφαση
5.50  carry (v)  
 κουβαλάω, μεταφέρω
5.51  request (n)  
 αίτημα
5.52  promise (n)  
 υπόσχεση
5.53  warning (n)  
 προειδοποίηση
5.54  hurt (v)  
 τραυματίζω, χτυπάω
5.55  fail (v)  
 αποτυγχάνω
5.56  temporarily (adv)  
 προσωρινά

Vocabulary 2a-za-z  page 62

5.57  rub out (phr v)  
 σβήνω
5.58  put down (phr v)  
 βάζω κάτω
5.59  ask for (phr v)  
 ζητάω
5.60  belong to (phr v)  
 ανήκω
5.61  work out (phr v)  
 καταλαβαίνω, λύνω
5.62  hand in (phr v)  
 παραδίνω
5.63  remove (v)  
 απομακρύνω, αφαιρώ
5.64  secondary school (n)  
  σχολείο μέσης εκπαίδευσης, γυμνάσιο 

και λύκειο
5.65  board (n)  
 πίνακας
5.66  complain (v)  
 παραπονιέμαι
5.67  a know-it-all (n)  
 ο ξερόλας
5.68  a bookworm (n)  
 ο βιβλιοφάγος
5.69  a copycat (n)  
 αυτός που αντιγράφει
5.70  a teacher's pet (n)  
 ο αγαπημένος μαθητής
5.71  a brain (n)  
 ο πολύ έξυπνος
5.72  biology (n)  
 βιολογία

Grammar 2 page 63

5.73  lunchtime (n)  
 ώρα για μεσημεριανό
5.74  printer (n)  
 εκτυπωτής
5.75  piece (n)  
 κομμάτι

5.76  crisp (n)  
 πατατάκι

Listening page 64

5.77  repeat (v)  
 επαναλαμβάνω
5.78  out loud (adv)  
 δυνατά, φωναχτά
5.79  mean (v)  
 εννοώ
5.80  guess (v)  
 μαντεύω
5.81  Kenya (n)  
 Κένυα, χώρα της Αφρικής

Speaking page 65

5.82  often (adv)  
 συχνά
5.83  spot (n)  
 κηλίδα
5.84  close (adj) 
 δεμένος, στενός (για σχέση)

Download page 65

5.85  set (n)  
 έτοιμος, προκαθορισμένος
5.86  pattern (n)  
 μορφή

Writing pages 66-67

5.87  organise (v)  
 οργανώνω
5.88  timetable (n)  
 ωρολόγιο πρόγραμμα
5.89  after (adv)  
 μετά
5.90  as soon as (adv)  
 μόλις
5.91  before (adv)  
 πριν
5.92  by the time (adv)  
 έως
5.93 until (adv)  
 μέχρι

Reload 5 page 68

5.94  smell (n)  
 μυρωδιά
5.95 ill (adj)  
 άρρωστος
5.96  India (n)  
 Ινδία
5.97  meaning (n)  
 έννοια
5.98  noisiest (adj)  
 ο πιο θορυβώδης
5.99  empty (adj)  
 άδειος
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Grammar Reference

Unit 5
5.1 Future simple

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

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

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

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

Χρησιμοποιούμε τον future simple:
• για προβλέψεις για το μέλλον, κυρίως μετά από ρήματα όπως: 
think, know, believe, be sure, κλπ. και με επιρρήματα όπως: 
probably, perhaps, maybe, κλπ. 
I think Jonah will make lots of new friends at college. 
Chris will probably take a chemistry course at university.
•  για αποφάσεις που παίρνουμε την ώρα που μιλάμε. 

It’s too far to walk to the library. We’ll get the bus. 

• για να προσφέρουμε κάτι. 
   I’ll help you with your project. 
• για να ζητήσουμε κάτι. 
   Will you please drive me to school? 
• για υποσχέσεις. 
   I’ll try harder, Dad. 
• για προειδοποιήσεις. 
  Be careful! You’ll break my new MP3 player!

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

5.2 Be going to

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

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

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

Σύντομες 
απαντήσεις

Yes, I am.
No, I’m not.

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

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

Χρησιμοποιούμε be going to: 
• για μελλοντικά σχέδια και σκοπούς; πράγματα που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε στο μέλλον. 
We’re going to learn about the US in school next month. 
• για πράγματα που περιμένουμε ότι θα συμβούν στο κοντινό μέλλον, επειδή έχουμε κάποια σχετική ένδειξη στο παρόν. 
There are so many people in here! I’m not going to find a place to sit.

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

5.3 Present continuous for future

Κατάφαση I am leaving for the library at four o’clock.

Άρνηση They are not studying for a test tonight.

Ερώτηση Is she going to university next year?

Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον present continuous για να μιλήσουμε για κάτι που συμβαίνει τώρα, αυτή τη 
στιγμή, ή για κάτι που συμβαίνει προσωρινά. 
Be quiet! Your brother is studying! 
The students are doing exams this week.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον present continuous για να μιλήσουμε για κάτι που θα συμβεί στο μέλλον. Τον 
χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για μελλοντικά σχέδια και πράγματα που έχουμε κανονίσει. 
We can’t come to your party. We’re visiting our grandparents this weekend.

Χρονικές εκφράσεις: today, this afternoon/evening/week/month/year, tomorrow, tomorrow morning/afternoon/ 
evening/night, next week/month/year, on Sunday, at the weekend, at nine o’clock, in September, in the future, soon, one day, κλπ.
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5.4 Quantifiers

some
any
a lot of

+ plural countable nouns
+ uncountable nouns

There is some writing on the whiteboard. 

There aren’t any books in this cupboard. 

There are a lot of students at my school.

many
a few + plural countable nouns

Miriam doesn’t get many ερώτησηs wrong on tests. 

I’ve made a few sandwiches for the school party.

much
a little + uncountable nouns I don’t have much homework tonight. 

There is a little information about animals in my book.

Χρησιμοποιούμε κάθε quantifier με τον παρακάτω τρόπο: 
• Χρησιμοποιούμε some σε καταφατικές προτάσεις ή σε ερωτήσεις, και όταν προσφέρουμε ή ζητάμε κάτι. 
Helen would like some help with her geography project. 
Would you like some fruit after lunch? 
Could you give me some instructions, please? 
• Χρησιμοποιούμε any σε αρνητικές προτάσεις και σε ερωτήσεις. 
There isn’t any food in the fridge. 
Did you eat any bread yesterday? 
• Συνήθως χρησιμοποιούμε many/much σε αρνητικές προτάσεις και σε ερωτήσεις. 
There aren’t many desks in the classroom. 
Have you got much homework to do? 
• Συνήθως χρησιμοποιούμε a lot of σε καταφατικές προτάσεις. 
The students buy a lot of books from the college bookshop. 
• Συνήθως χρησιμοποιούμε a few και a little σε καταφατικές προτάσεις για να πούμε ότι υπάρχει αρκετή
ποσότητα ή αριθμός από κάτι. 
I’ve got a few pens in my bag. 
She’s got a little work to do this weekend.
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Adventures6

Unit Opener page 69

6.1  adventure (n)  
 περιπέτεια
6.2  adventurous (adj)  
 περιπετειώδης
6.3  jump off (phr v)  
 πηδάω από
6.4  Mt Everest (n)  
 Όρος Έβερεστ
6.5  jump (n)  
 άλμα

Reading pages 70-71

6.6  dangerous (adj)  
 επικίνδυνος
6.7  cause (v)  
 προκαλώ
6.8  death (n)  
 θάνατος
6.9  rollercoaster (n)  
 τρενάκι σε λούνα παρκ
6.10  hot-air ballooning (n)  
 βόλτα/πτήση με αερόστατο
6.11 risk (n) 
 ρίσκο
6.12  climb (v) 
 σκαρφαλώνω
6.13  mountain (n)  
 βουνό
6.14  cross (v)  
 διασχίζω
6.15  ocean (n)  
 ωκεανός
6.16  desert (n)  
 έρημος
6.17  pole (n) 
 πόλος (Βόρειος πόλος ή Νότιος πόλος)
6.18  reporter (n)  
 ρεπόρτερ, ανταποκριτής
6.19  investigate (v)  
 ερευνώ
6.20  gossip (v)  
 κουτσομπολεύω
6.21  world (n)  
 κόσμος
6.22  holiday (n)  
 διακοπές
6.23  cruise ship (n)  
 κρουαζιερόπλοιο
6.24  journey (n)  
 ταξίδι

6.25  youngest (adj)  
 νεαρότερος, μικρότερος
6.26  solo (adv)  
 μόνος
6.27  record-breaking (adj)  
 που σπάει κάθε ρεκόρ
6.28  older (adj)  
 μεγαλύτερος, γεροντότερος,
6.29  challenge (n)  
 δοκιμασία, πρόκληση
6.30  biggest (adj)  
 μεγαλύτερος
6.31  unique (adj)  
 μοναδικός
6.32  break a record (expr)  
 σπάω ένα ρεκόρ
6.33  explorer (n)  
 εξερευνητής
6.34  ambition (n)  
 φιλοδοξία
6.35  hurry (n)  
 βιάζομαι
6.36  experience (n)  
 εμπειρία
6.37  reason (n)  
 λόγος, αιτία
6.38  storm (n)  
 καταιγίδα, θύελλα
6.39  tragic (adj)  
 τραγικός
6.40  top (n)  
 κορυφή
6.41  sadly (adv)  
 δυστυχώς
6.42  French Alps (n)  
 Γαλλικές Άλπεις
6.43  dream (v)  
 ονειρεύομαι
6.44  Himalayas (n)  
 Ιμαλάια, οροσειρά στην Ασία
6.45  canoe (n)  
 κανό, τύπος βάρκας
6.46  insect (n)  
 έντομο
6.47  safe (adj)  
 ασφαλής

Vocabulary 1a-za-z  page 72

6.48  movement (n)  
 κίνηση
6.49  along (prep)  
 κατά μήκος
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6.50  around (prep)  
 γύρω από
6.51  down (prep)  
 προς τα κάτω
6.52  into (prep)  
 μέσα
6.53  off (prep)  
 όχι πάνω, κάτω
6.54 onto (prep)  
 πάνω σε
6.55  out of (prep)  
 έξω από
6.56  over (prep)  
 πάνω από
6.57  past (prep)  
 μετά από
6.58  through (prep)  
 μέσα από
6.59  up (prep)  
 πάνω
6.60  opposites (n)  
 αντίθετα
6.61  action (n)  
 δράση
6.62  travel (v)  
 ταξιδεύω
6.63 helicopter (n)  
 ελικόπτερο
6.64  bottom (n)  
 κάτω μέρος
6.65  field (n)  
 λιβάδι
6.66  bridge (n)  
 γέφυρα
6.67  village (n)  
 χωριό
6.68  square (n)  
 πλατεία
6.69  dizzy (adj)  
 ζαλισμένος
6.70  tunnel (n)  
 τούνελ, σήραγγα
6.71  finishing line (n)  
 γραμμή τερματισμού
6.72  opportunity (n)  
 ευκαιρία
6.73  hobby (n)  
 χόμπι
6.74  Amazon (n)  
 Αμαζόνιος, ποτάμι στη Νότια Αμερική
6.75  Alps (n)  
 Άλπεις, οροσειρά στην Ευρώπη

Grammar 1 page 73

6.76  manner (n)  
 τρόπος
6.77  bravely (adv)  
 γενναία, θαρραλέα

6.78  quietly (adv)  
 αθόρυβα
6.79  round (adj)  
 στρογγυλός
6.80  square (adj)  
 τετράγωνος
6.81  plastic (adj)  
 πλαστικός
6.82  electric (adj)  
 ηλεκτρικός
6.83  happily (adv)  
 χαρούμενα
6.84  wool (adj)  
 μάλλινος
6.85  ancient (adj)  
 αρχαίος
6.86  Greek (adj)  
 Ελληνικός

Vocabulary 2a-za-z  page 74

6.87  adventurously (adv)  
 με περιπετειώδη τρόπο
6.88  brave (adj)  
 γενναίος, θαρραλέος
6.89  care (n)  
 προσοχή, φροντίδα
6.90  carelessly (adv)  
 απρόσεκτα, απερίσκεπτα
6.91  dangerously (adv)  
 επικίνδυνα
6.92  fool (n)  
 ανόητος, βλάκας
6.93  foolish (adj)  
 ανόητος, απερίσκεπτος
6.94  help (n)  
 βοήθεια
6.95  helpless (adj)  
 αβοήθητος
6.96  helpful (adj)  
 εξυπηρετικός, χρήσιμος
6.97  strongly (adv)  
 δυνατά
6.98  success (n)  
 επιτυχία
6.99  successful (adj)  
 επιτυχημένος
6.100 lift (v)  
 σηκώνω
6.101  camping (n)  
 κάμπινγκ, κατασκήνωση
6.102  play with fire (expr)  
 παίζω με τη φωτιά, ριψοκινδυνεύω
6.103  take a chance (expr)  
 παίρνω ρίσκο, τολμώ
6.104  make a bet (expr)  
 βάζω στοίχημα
6.105  give it everything I've got (expr)  
 τα δίνω όλα, βάζω τα δυνατά μου
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6.106  keep going (expr)  
 συνέχισε, μην τα παρατάς
6.107  Scotland (n)  
 Σκωτία
6.108  highest (adj)  
 υψηλότερος
6.109 continent (n)  
 ήπειρος
6.110  South America (n)  
 Νότια Αμερική
6.111  Mount Kilimanjaro (n)  
 Όρος Κιλιμάντζαρο
6.112  twice (adv)  
 διπλά, δύο φορές
6.113  climber (n)  
 ορειβάτης

Grammar 2 page 75

6.114  comparative (n)  
 συγκριτικός βαθμός
6.115  taller (adj)  
 υψηλότερος
6.116  superlative (n)  
 υπερθετικός βαθμός
6.117  bravest (adj)  
 γενναιότερος
6.118  hardest (adj)  
 δυσκολότερος
6.119  certainly (adv)  
 σίγουρα, οπωσδήποτε
6.120  scream (v)  
 ουρλιάζω
6.121  ride (n)  
 παιχνίδι, τρενάκι σε λούνα παρκ

Listening page 76

6.122  trekking (n)  
 πεζοπορία
6.123  hut (n)  
 καλύβα
6.124  France (n)  
 Γαλλία
6.125  Wales (n)  
 Ουαλία
6.126  rock climbing (n)  
 αναρρίχηση

Download page 76

6.127  clue (n)  
 στοιχείο

Speaking page 77

6.128  traditional (adj)  
 παραδοσιακός
6.129  mountainous (adj)  
 ορεινός
6.130  couple (n)  
 ζευγάρι

6.131  snowy (adj)  
 χιονισμένος
6.132  freezing (adj)  
 παγωμένος
6.133  map (n)  
 χάρτης
6.134  site (n)  
 αξιοθέατο

Language Bank page 77

6.135  windy (adj)  
 ανεμώδης
6.136  cultural (adj)  
 πολιτιστικός
6.137  indoor (adj)  
 εσωτερικού χώρου
6.138  modern (adj)  
 σύγχρονος, μοντέρνος

Writing pages 78-79

6.139  island (n)  
 νησί
6.140  set the scene (expr)  
 περιγράφω την κατάσταση
6.141  blow (v)  
 φυσάω
6.142  forest (n)  
 δάσος
6.143  picnic (n)  
 πικνίκ
6.144  hill (n)  
 λόφος
6.145  hot-air balloon (n)  
 αερόστατο
6.146  soon (adv)  
 σύντομα
6.147  at first (adv)  
 αρχικά, στην αρχή
6.148  a few hours later (expr)  
 λίγες ώρες αργότερα
6.149  while (conj)  
 ενώ
6.150  cloud (n)  
 σύννεφο
6.151  suddenly (adv)  
 ξαφνικά
6.152  eventually (adv)  
 τελικά

Reload 6 page 80

6.153  several (pron)  
 αρκετός
6.154  wave (v)  
 κουνάω το χέρι
6.155  tent (n)  
 σκηνή
6.156  local (adj)  
 τοπικός

UNIT 6   33

Download_A1_Glossary&Grammar_pg1-52.indd   33 8/16/16   3:02 PM



Progress Review 3 pages 81-82

PR3.1  texting (n)  
  η αποστολή γραπτών μηνυμάτων από 

κινητό τηλέφωνο
PR3.2  river (n)  
 ποτάμι
PR3.3  experiment (n)  
 πείραμα
PR3.4  adventurer (n)  
 εξερευνητής
PR3.5  Roman (adj)  
 Ρωμαϊκός
PR3.6  Aegean Sea (n)  
 Αιγαίο Πέλαγος
PR3.7  comfortably (adv)  
 άνετα, αναπαυτικά
PR3.8  serious (adj)  
 σοβαρός
PR3.9  seriously (adv)  
 σοβαρά
PR3.10  fridge (n)  
 ψυγείο
PR3.11  seat (n)  
 κάθισμα
PR3.12  Malta (n)  
 Μάλτα, νησιωτική χώρα στη Μεσόγειο
PR3.13  Cyprus (n)  
 Κύπρος
PR3.14  Russia (n)  
 Ρωσία
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Grammar Reference

Unit 6
6.1 Adjectives 
Χρησιμοποιούμε adjectives (επίθετα) για να περιγράψουμε κάποιον ή κάτι. Τα επίθετα συνήθως μπαίνουν μπροστά από το 
ουσιαστικό που περιγράφουν ή μετά από κάποια ρήματα, όπως: be, feel, look, smell, sound, taste, κλπ. 
It’s a small white boat. 
The boat is small and white.

Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα adjectives πριν από το ουσιαστικό, συνήθως τα χρησιμοποιούμε με αυτήν τη σειρά:

Γνώμη Μέγεθος Ηλικία Σχήμα Χρώμα Προέλευση Υλικό Είδος

pretty little ancient oval orange English ceramic mechanical

horrible large old square black Italian silver automatic

An exciting huge metal rollercoaster. 
A purple Egyptian wool coat.

6.2 Adverbs
Γνωρίζουμε ότι τα adverbs of frequency λένε πόσο συχνά συμβαίνει κάτι.   
She often dreams of sailing around the world. 
They usually go running in the mornings.

Υπάρχουν επίσης adverbs of manner (επιρρήματα τρόπου). Χρησιμοποιούμε τα adverbs of manner για να περιγράψουμε με 
ποιον τρόπο γίνεται κάτι. 
Peter walked slowly through the fields.

Για να σχηματίσουμε τα adverbs of manner , συχνά προσθέτουμε την κατάληξη –ly στο επίθετο.  
Tracy swam brilliantly in the race.

Ορισμένα adverbs of manner δε σχηματίζονται σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα. 
Joseph works very hard. 
Catherine walks very fast.

Τα adverbs of manner μπαίνουν συνήθως μετά από το κύριο ρήμα μιας πρότασης. Αν στην πρόταση υπάρχει αντικείμενο, το 
adverb μπαίνει μετά από αυτό (και όχι αμέσως μετά από το ρήμα). 
Some people drive quickly in the countryside. 
The climbers came down the mountain carefully.

6.3 Comparison of Adjectives and Adverbs
Χρησιμοποιούμε τον comparative (συγκριτικός τύπος) για να συγκρίνουμε δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, ή δύο ομάδες 
ανθρώπων, ζώων ή πραγμάτων. Συχνά μετά τον comparative χρησιμοποιούμε τη λέξη than.

Σχηματίζουμε τον comparative σύντομων adjectives και adverbs (μία ή δύο συλλαβές) προσθέτοντας την κατάληξη –er στη λέξη. 
My friend, Jack, is stronger than I am. 
Sheila studies harder than Janet.

Σχηματίζουμε τον comparative των adjectives και adverbs που έχουν περισσότερες συλλαβές, προσθέτοντας more πριν από τη 
λέξη. 
Joyce is more helpful than her sister. 
Irene lives life more carelessly than Fran.

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

Σχηματίζουμε τον superlative των σύντομων adjectives, και των adverbs που έχουν τον ίδιο τύπο με άλλα adjectives, 
προσθέτοντας –est στο τέλος της λέξης. 
Sharks are the scariest of all! 
Kate walks the slowest of all the children.

Σχηματίζουμε τον superlative των adjectives που έχουν περισσότερες συλλαβές, και των adverbs που έχουν κατάληξη –ly, 
χρησιμοποιώντας the most πριν από τη λέξη. 
Taking risks is the most dangerous thing of all. 
Steven acts the most foolishly of all my classmates.

Σημείωση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε –er/–est ή more/the most με ορισμένα δισύλλαβα adjectives: clever, common, 
friendly, quiet, narrow, simple, κλπ. 
Some teenagers are quieter/more quiet than others.
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6.4 (not) as ... as
As ... as 
Χρησιμοποιούμε as + adjective/adverb + as όταν δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα είναι ίδια ή ίσα. 
Rollercoasters are as fun as hot-air balloons. 
Pete drives as carefully as his mother does.

Not as ... as 
Χρησιμοποιούμε not as + adjective/adverb + as όταν δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα δεν είναι ίδια. 
Walking in a city park is not as exciting as walking in a jungle! 
Kevin does not start school as early as Pam does.
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Shopping7

Unit Opener page 83

7.1  shopper (n)  
 αγοραστής
7.2  statement (n)  
 δήλωση
7.3  stick to (phr v)  
 μένω σε κάτι και δεν αποκλίνω από αυτό
7.4  consumer (n)  
 καταναλωτής
7.5  smart (adj)  
 έξυπνος
7.6  assistant (n)  
 βοηθός

Reading pages 84-85

7.7  result (n)  
 αποτέλεσμα
7.8  accessory (n)  
 αξεσουάρ
7.9  going out (n)  
 έξοδος για διασκέδαση
7.10  video game (n)  
 βιντεοπαιχνίδι
7.11  shop (v)  
 ψωνίζω
7.12  shopping centre (n)  
 εμπορικό κέντρο
7.13  online (n)  
 στο διαδίκτυο
7.14  department store (n)  
 πολυκατάστημα
7.15  spend (v)  
 ξοδεύω
7.16  Milan (n)  
 Μιλάνο, πόλη της Ιταλίας
7.17  New York (n)  
 Νέα Υόρκη
7.18  fashion show (n)  
 επίδειξη μόδας
7.19  designer (n)  
 σχεδιαστής
7.20  collection (n)  
 συλλογή
7.21  present (v)  
 παρουσιάζω
7.22  impressive (adj)  
 εντυπωσιακός
7.23  in addition to (adv)  
 επιπλέον, επιπρόσθετα

7.24  design (v)  
 σχεδιάζω
7.25  design (n)  
 σχέδιο
7.26  sell (v)  
 πουλάω
7.27  hit (n)  
 επιτυχία
7.28  store (n)  
 κατάστημα
7.29  average (adj)  
 μέσος
7.30  age (n)  
 ηλικία
7.31  amount (n)  
 ποσότητα
7.32  electronics (n)  
 ηλεκτρονικά
7.33  brand (n)  
 μάρκα, φίρμα
7.34  common area (n)  
 κοινόχρηστος χώρος
7.35  maximum (adj)  
 μέγιστος
7.36  exit (n)  
 έξοδος
7.37  slowly (adv)  
 αργά
7.38  hurry (v)  
 βιάζομαι
7.39  escalator (n)  
 κυλιόμενη σκάλα
7.40  section (n)  
 τμήμα
7.41  cheap (adj)  
 φτηνός
7.42  headache (n)  
 πονοκέφαλος
7.43  budget (n)  
 προϋπολογισμός

Download page 85

7.44  key word (n)  
 λέξη κλειδί
7.45  finally (adv)  
 τελικά

Vocabulary 1a-za-z  page 86

7.46  bakery (n)  
 φούρνος
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7.47  butcher’s (n)  
 κρεοπωλείο
7.48  chemist’s (n)  
 φαρμακείο
7.49  corner shop (n)  
 ψιλικατζίδικο
7.50  florist’s (n)  
 ανθοπωλείο
7.51  greengrocer’s (n)  
 μανάβικο
7.52  newsagent’s (n)  
 εφημεριδοπωλείο
7.53  stationer’s (n)  
 χαρτοπωλείο
7.54  medicine (n)  
 φάρμακο
7.55  sick (adj)  
 άρρωστος
7.56  sales assistant (n)  
 πωλητής καταστήματος
7.57  credit card (n)  
 πιστωτική κάρτα
7.58  special offer (n)  
 ειδική προσφορά
7.59  half price (adj)  
 στη μισή τιμή
7.60  changing room (n)  
 δοκιμαστήριο
7.61  shopping trolley (n)  
 καρότσι σούπερ μάρκετ

Grammar 1 page 87

7.62  ability (n)  
 ικανότητα
7.63  permission (n)  
 άδεια
7.64  refuse (v)  
 αρνούμαι
7.65  biscuit (n)  
 μπισκότο
7.66  wallet (n)  
 πορτοφόλι
7.67  trainers (n)  
 αθλητικά παπούτσια

Vocabulary 2a-za-z  page 88

7.68  bring down (phr v) 
 ρίχνω (τιμή)
7.69  look for (phr v)  
 ψάχνω
7.70  shop around (phr v)  
 συγκρίνω τιμές
7.71  sell out (phr v)  
 ξεπουλάω
7.72  take back (phr v)  
 επιστρέφω
7.73  try on (phr v)  
 δοκιμάζω

7.74  change (n)  
 ρέστα
7.75  change (n)  
 ψιλά
7.76  cash (n)  
 μετρητά
7.77  sale (n)  
 έκπτωση
7.78  queue (n)  
 ουρά, σειρά
7.79  checkout (n)  
 ταμείο

Grammar 2 page 89

7.80  obligation (n)  
 υποχρέωση
7.81  zip (n)  
 φερμουάρ
7.82  bill (n)  
 λογαριασμός
7.83  allow (v)  
 επιτρέπω
7.84  unless (conj)  
 εκτός

Listening page 90

7.85  heading (n)  
 επικεφαλίδα, τίτλος
7.86  price (n)  
 τιμή
7.87  payment method (n)  
 τρόπος πληρωμής
7.88  product (n)  
 προϊόν
7.89  perfume (n)  
 άρωμα
7.90  exotic (adj)  
 εξωτικός
7.91  Egyptian (adj)  
 Αιγυπτιακός

Speaking page 91

7.92  cheaper (adj)  
 φτηνότερος
7.93  bright (adj)  
 φωτεινός
7.94  foreign (adj)  
 ξένος
7.95  farmer’s market (n)  
 λαϊκή αγορά
7.96  bookshop (n)  
 βιβλιοπωλείο

Download page 91

7.97  politely (adv)  
 ευγενικά
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Writing pages 92-93

7.98  order (n)  
 σειρά
7.99  boot (n)  
 μπότα
7.100 lucky (adj)  
 τυχερός
7.101  first of all (expr)  
 κατ’ αρχήν
7.102  table (n)  
 πίνακας
7.103  bag (n)  
 τσάντα
7.104  bracelet (n)  
 βραχιόλι
7.105  headphones (n)  
 ακουστικά
7.106  jacket (n)  
 μπουφάν
7.107  necklace (n)  
 κολιέ

7.108  top (n)  
 μπλούζα
7.109  join (v)  
 ενώνω
7.110  firstly (adv)  
 πρώτον
7.111  lastly (adv)  
 τέλος, τελικά

Reload 7 page 94

7.112  floor (n)  
 όροφος
7.113  pair (n)  
 ζευγάρι
7.114  ballet (n)  
 μπαλέτο
7.115  collect (v)  
 παίρνω
7.116  sweet (n)  
 γλύκισμα
7.117  wedding (n)  
 γάμος
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Grammar Reference

Unit 7

7.1 Modals: Ability
Χρησιμοποιούμε can για μια γενική ικανότητα στο παρόν. 
Julia can design clothes.

Χρησιμοποιούμε could για μια γενική ικανότητα στο παρελθόν. 
Peter was rich. He could buy lots of things.

Χρησιμοποιούμε be able to για μια γενική ικανότητα στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον. 
We are able to spend lots of money. 
We were able to spend lots of money. 
We will be able to spend lots of money.

Χρησιμοποιούμε was/were able to για μια ξεχωριστή, συγκεκριμένη ικανότητα στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε could σε αυτή την περίπτωση. 
I was able to go to an important fashion show when I was in New York last year. 
(I could go to an important fashion show when I was in New York last year. X)

7.2 Modals: Permission
Χρησιμοποιούμε can για να δώσουμε την άδεια για κάτι στο παρόν ή στο μέλλον. 
You can take some money from my bag. 
James can meet his friends at the shopping centre this Saturday.

Χρησιμοποιούμε can για να ζητήσουμε την άδεια για κάτι στο παρόν ή στο μέλλον. 
Can I buy this T-shirt, Mum? 
Can I walk to the corner shop after lunch?

Χρησιμοποιούμε can’t για να αρνηθούμε την άδεια για κάτι. 
You can’t use my computer to shop online.

7.3 Modals: Requests
Χρησιμοποιούμε can ή could για να ζητήσουμε από κάποιον να κάνει κάτι για μας. Could είναι πιο ευγενικό. 
Can you make a list of what we need? 
Could you make a list of what we need?

7.4 Modals: Obligation 
Χρησιμοποιούμε must ή have to για να εκφράσουμε υποχρέωση. 

Χρησιμοποιούμε must για να μιλήσουμε για το παρόν ή το μέλλον. 
We must save some money. 
Mum must buy me some new shoes at the weekend.

Χρησιμοποιούμε have to για να μιλήσουμε για το παρόν, το παρελθόν ή το μέλλον. 
You have to pay your bill before you leave the restaurant. 
Tony had to get his mum’s permission to go to the shops. 
The shop assistant will have to give back the money she took.

7.5 Modals: Lack of obligation 
Χρησιμοποιούμε don’t have to για να μιλήσουμε για κάτι που δεν είναι αναγκαίο στο παρόν και στο μέλλον. 
You don’t have to bring down the prices in your shop. 
I won’t have to take back the shoes you bought me – I love them.

Χρησιμοποιούμε didn’t have to για να μιλήσουμε για κάτι που δεν ήταν αναγκαίο στο παρελθόν. 
Kyle didn’t have to ask for his change. The shop assistant gave it to him.

7.6 Modals: Prohibition
Χρησιμοποιούμε mustn’t για να πούμε ότι κάτι δεν επιτρέπεται. 
You mustn’t play on the escalators. It’s dangerous.

7.7 Modals: Advice
Χρησιμοποιούμε should και shouldn’t για να δώσουμε μια συμβουλή. 
You should shop around before you buy a new car. 
He shouldn’t spend all his money on video games.
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Animals8

Unit Opener page 95

8.1  minute (n) 
 λεπτό (χρόνος)
8.2  wild (adj) 
 άγριος
8.3  nature (n)  
 φύση

Reading pages 96-97

8.4  heavy (adj)  
 βαρύς
8.5  ship (n)  
 πλοίο
8.6  robotic (adj)  
 ρομποτικός
8.7  squirrel (n)  
 σκίουρος
8.8  environment (n)  
 περιβάλλον
8.9  solve (v)  
 λύνω
8.10  protect (v)  
 προστατεύω
8.11  planet (n)  
 πλανήτης
8.12  locate (v)  
 εντοπίζω
8.13  disappear (v)  
 εξαφανίζομαι
8.14  jaguar (n)  
 τζάγκουαρ, αιλουροειδές ζώο
8.15  guard (n)  
 φύλακας
8.16  damage (v)  
 προκαλώ ζημιά
8.17  grass (n)  
 χορτάρι
8.18  weed (n)  
 αγριόχορτο, ζιζάνιο
8.19  spoil (v)  
 χαλάω, καταστρέφω
8.20  might (v)  
 μπορεί
8.21  chemical (n)  
 χημικό
8.22  factory (n)  
 εργοστάσιο
8.23  nut (n)  
 καρπός

8.24  species (n)  
 είδος
8.25  survive (v)  
 επιβιώνω
8.26  aphid (n)  
 μελίγκρα
8.27  tiny (adj)  
 πολύ μικρός
8.28  kill (v)  
 σκοτώνω
8.29  collect (v)  
 συλλέγω
8.30  pollution (n)  
 μόλυνση
8.31  oil spill (n)  
 πετρελαιοκηλίδα 
8.32  alive (adj)  
 ζωντανός
8.33  harm (v)  
 βλάπτω

Vocabulary 1a-za-z  page 98

8.34  feather (n)  
 πούπουλο
8.35  fur (n)  
 γούνα, τρίχωμα
8.36  trunk (n)  
 προβοσκίδα
8.37  tusk (n)  
 χαυλιόδοντας
8.38  whisker (n)  
 μουστάκι ζώου
8.39  wing (n)  
 φτερό
8.40  brain (n)  
 μυαλό, εγκέφαλος
8.41  sound (n)  
 ήχος
8.42  bark (n)  
 γαύγισμα
8.43  buzz (n)  
 βούισμα, ήχος μέλισσας
8.44  hiss (n)  
 συριγμός, σφύριγμα, ήχος φιδιού
8.45  miaow (n)  
 μιαούρισμα
8.46  moo (n)  
 μουγκανητό, ήχος αγελάδας
8.47  quack (n)  
 κρώξιμο, ήχος πάπιας
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8.48  roar (n)  
 βρυχηθμός, ήχος λιονταριού
8.49  tweet (n)  
 τιτίβισμα, ήχος πουλιού
8.50  intelligent (adj) 
 έξυπνος
8.51  playful (adj)  
 παιχνιδιάρης
8.52  mammal (n)  
 θηλαστικό
8.53  drown (v)  
 πνίγομαι
8.54  circle (n)  
 κύκλος
8.55  trap (v)  
 παγιδεύω
8.56  hunt (v)  
 κυνηγάω
8.57  luckily (adv)  
 ευτυχώς
8.58  Japan (n)  
 Ιαπωνία
8.59  Taiwan (n)  
  Ταϊβάν, νησιωτική χώρα στην  

ανατολική Ασία

Grammar 1 page 99

8.60  care (v)  
 νοιάζομαι, ενδιαφέρομαι
8.61  train (v)  
 εκπαιδεύω
8.62  injured (adj)  
 τραυματισμένος
8.63  hit (v)  
 χτυπάω
8.64  awful (adj)  
 φοβερός, φριχτός

Vocabulary 2a-za-z  page 100

8.65  protection (n)  
 προστασία
8.66  protected (adj)  
 προστατευμένος
8.67  survival (n)  
 επιβίωση
8.68  survivor (n)  
 επιζήσας
8.69  pollute (v)  
 μολύνω
8.70  polluted (adj)  
 μολυσμένος
8.71  furry (adj)  
 τριχωτός
8.72  poison (v)  
 δηλητηριάζω
8.73  poison (n)  
 δηλητήριο

8.74  poisonous (adj)  
 δηλητηριώδης
8.75  curiosity (n)  
 περιέργεια
8.76  curious (adj)  
 περίεργος
8.77  polar bear (n)  
 πολική αρκούδα
8.78  common (adj)  
 κοινός
8.79  work like a dog (expr)  
 δουλεύω σκληρά
8.80  hold your horses (expr)  
 περίμενε, μη βιάζεσαι
8.81  puppy love (expr)  
 νεανικός έρωτας
8.82  eat like a bird (expr)  
 τρώω πολύ λίγο
8.83  curiosity killed the cat (expr)  
  το λέμε όταν κάποιος είναι περίεργος και 

κάνει πολλές ερωτήσεις
8.84  a cold fish (expr)  
 αυτός που δεν δείχνει πως αισθάνεται

Grammar 2 page 101

8.85  cute (adj)  
 χαριτωμένος
8.86  persuade (v)  
 πείθω
8.87  feed (v)  
 ταΐζω
8.88  vet (n)  
 κτηνίατρος
8.89  intend (v)  
 σκοπεύω

Speaking page 103

8.90  dog show (n)  
 έκθεση σκύλων
8.91  factual (adj)  
  πραγματολογικός, σχετικός με 

πραγματικά γεγονότα

Writing pages 104-105

8.92  appearance (n)  
 εμφάνιση
8.93  diet (n)  
 διατροφή
8.94  habitat (n)  
 φυσικό περιβάλλον
8.95  kg (kilogram) (n)  
 χγρ, χιλιόγραμμο, κιλό
8.96  tail (n) 
 ουρά
8.97  grassland (n)  
 λιβάδι
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8.98  million (n)  
 εκατομμύριο
8.99  leaf (n)  
 φύλλο
8.100  pouch (n)  
 μάρσιπος
8.101  box (v)  
 παίζω μποξ, πυγμαχώ
8.102  bamboo (n)  
 μπαμπού, είδος καλαμιού

Reload 8 page 106

8.103  awake (adj)  
 ξύπνιος
8.104  natural (adj)  
 φυσικός
8.105  behaviour (n)  
 συμπεριφορά
8.106  attract (v)  
 προσελκύω

8.107  wildlife (n)  
 πανίδα και χλωρίδα 
8.108  plant (v)  
 φυτεύω

Progress Review 4 pages 107-108

PR4.1  wonder (v)  
 αναρωτιέμαι
PR4.2  treat (v)  
 φέρομαι
PR4.3  badly (adv)  
 άσχημα
PR4.4  animal shelter (n)  
 καταφύγιο ζώων
PR4.5  basically (adv)  
 βασικά
PR4.6  regret (v)  
 μετανιώνω
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Unit 8
8.1 Gerunds
Για να σχηματίσουμε το gerund (γερούνδιο), προσθέτουμε στο ρήμα την κατάληξη –ing (swimming, walking, κλπ.). 

Χρησιμοποιούμε τα gerunds: 
• σαν υποκείμενο μιας πρότασης. 
Flying like a bird is something I dream about doing. 
• σαν αντικείμενο μιας πρότασης. 
Susan loves feeding the animals at the zoo. 
• μετά από prepositions (προθέσεις). 
Are dogs good at protecting people? 
• μετά από κάποια ρήματα ή φράσεις.

admit 
avoid 
begin 
be used to 
can’t help 
can’t stand 
consider 
deny 
dislike 

(don’t) mind 
enjoy 
fancy 
feel like 
finish 
get used to 
hate 
have difficulty 
imagine 

it’s no good/use 
it’s not worth 
keep 
like 
look forward to 
love 
miss 
practise 
prefer 

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

I miss living on a farm. 
We keep asking our parents for a pet.

8.2 Infinitives
Το infinitive (απαρέμφατο) είναι η βασική μορφή ενός ρήματος. Υπάρχουν δύο τύποι infinitive: το full infinitive (ρήμα με to), π.χ. 
to stay, to eat, to hunt, και το bare infinitive (ρήμα χωρίς to), π.χ. stay, eat, hunt.

Χρησιμοποιούμε full infinitive μετά από κάποια ρήματα: 
advise 
afford 
agree 
allow 
appear 
arrange 
ask 
begin 
choose 

continue 
decide 
deserve 
expect 
fail 
force 
forget 
hate 
hope 

intend 
invite 
learn 
like 
love 
manage 
mean 
need 
offer 

persuade 
plan 
prefer 
prepare 
pretend 
promise 
remember 
remind 
refuse 

regret 
seem 
start 
stop 
try 
want 
would like 
would love

They plan to go  bird-watching in the morning. 
He decided not to have chickens on his farm.

Όπως είδαμε στο Unit 7 χρησιμοποιούμε το bare infinitive μετά από modal verbs (can, must, should, κλπ.). 
We must stop harming wild animals.  
You should give money to the local zoo.
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Unit Opener page 109

9.1  WWW (World Wide Web) (n)  
 παγκόσμιος ιστός

Reading pages 110-111

9.2  search (v)  
 αναζητώ
9.3 keep in touch (expr)  
 κρατάω επαφή
9.4  site (n)  
 ιστότοπος, δικτυακός τόπος
9.5  encyclopaedia (n)  
 εγκυκλοπαίδεια
9.6  revolution (n)  
 επανάσταση
9.7  creator (n)  
 δημιουργός
9.8  billion (n)  
 δισεκατομμύριο
9.9  monthly (adj)  
 μηνιαίος
9.10  user (n)  
 χειριστής
9.11  view (n)  
 θέαση
9.12  influence (n)  
 επιρροή
9.13  across (prep)  
 από τη μία πλευρά στην άλλη
9.14  channel (n)  
 κανάλι
9.15  viewer (n)  
 θεατής
9.16  make-up (n)  
 μακιγιάζ
9.17  subscriber (n)  
 συνδρομητής
9.18  ad (n)  
 διαφήμιση
9.19  gamer (n)  
  αυτός που του αρέσει να παίζει παιχνίδια 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
9.20  upload (v)  
 μεταφέρω, ανεβάζω ηλεκτρονικά αρχεία
9.21  pause (v)  
 σταματάω
9.22  light bulb (n)  
 λαμπτήρας
9.23  film (v)  
 κινηματογραφώ

9.24  funny (adj)  
 αστείος
9.25  social networking (n)  
 κοινωνική δικτύωση
9.26  annoying (adj)  
 ενοχλητικός, εκνευριστικός
9.27  user name (n)  
 όνομα χρήστη

Vocabulary 1a-za-z  page 112

9.28  replay (v)  
 επαναλαμβάνω
9.29  reply (v)  
 απαντάω
9.30  symbol (n)  
 σύμβολο
9.31  attachment (n)  
 συνημμένο
9.32  delete (v)  
 διαγράφω
9.33  dot (n)  
 τελεία
9.34  download (v) 
 κατεβάζω (από το ίντερνετ)
9.35  camera (n)  
 κάμερα
9.36  envelope (n)  
 φάκελος
9.37  folder (n)  
  ηλεκτρονικός φάκελος αποθήκευσης 

αρχείων σε υπολογιστή
9.38  mouse (n)  
 ποντίκι υπολογιστή
9.39  Net (n)  
 διαδίκτυο
9.40  software (n)  
 λογισμικό
9.41  web page (n)  
 ιστοσελίδα
9.42  take ages (expr)  
 αργώ, παίρνω για πάντα
9.43  load (v)  
 φορτώνω
9.44  organised (adj)  
 οργανωμένος

Grammar 1 page 113

9.45  connected (adj)  
 συνδεδεμένος

The Internet9
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9.46  congratulations (n)  
 συγχαρητήρια
9.47  rely (v)  
 βασίζομαι
9.48  entertaining (adj)  
 διασκεδαστικός

Vocabulary 2a-za-z  page 114

9.49  converse (v)  
 συνομιλώ
9.50  conversational (adj)  
 σχετικός με συζήτηση
9.51  attach (v)  
 επισυνάπτω
9.52 attached (adj)  
 συνημμένος
9.53  communicate (v)  
 επικοινωνώ
9.54  communication (n)  
 επικοινωνία
9.55  communicative (adj)  
 επικοινωνιακός
9.56  technology (n)  
 τεχνολογία
9.57 technological (adj)  
 τεχνολογικός
9.58  person (n)  
 άτομο, πρόσωπο
9.59  send (v)  
 στέλνω
9.60  sender (n)  
 αποστολέας
9.61  sent (adj)  
 απεσταλμένος
9.62  month (n)  
 μήνας
9.63  connect (v)  
 συνδέομαι
9.64  connection (n) 
 σύνδεση
9.65  fee (n) 
 χρέωση
9.66  come up with (phr v)  
 επινοώ, εφευρίσκω
9.67  pop up (phr v)  
 ξεπετάγομαι
9.68  shut down (phr v)  
 κλείνω, σβήνω
9.69  sign up for (phr v)  
 παίρνω μέρος
9.70  take off (phr v)  
 απογειώνομαι
9.71  screen name (n)  
 όνομα χρήστη
9.72  bored to tears (expr)  
 βαριέμαι πολύ, βαριέμαι μέχρι δακρύων
9.73  leaves me cold (expr)  
 δεν με ενθουσιάζει

9.74   don't see what all the fuss is    
about (expr) 
δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόση 
φασαρία

9.75   as interesting as watching paint   
dry (expr)  
 δεν είναι καθόλου ενδιαφέρον, είναι 
βαρετό

9.76  does nothing for me (expr)  
  δεν με συγκινεί, δεν μου προκαλεί το 

ενδιαφέρον

Grammar 2 page 115

9.77  unlikely (adj)  
 απίθανος, όχι πιθανός
9.78  replace (v)  
 αντικαθιστώ

Listening page 116

9.79  definitely (adv)  
 αναμφίβολα, οπωσδήποτε

Speaking page 117

9.80  device (n)  
 συσκευή
9.81  friendship (n)  
 φιλία
9.82  similarity (n)  
 ομοιότητα
9.83  difference (n)  
 διαφορά

Writing pages 118-119
9.84  fingertip (n)  
 άκρη δακτύλου
9.85  announcement (n)  
 ανακοίνωση
9.86  quality (n)  
 ποιότητα
9.87  such as (adv)  
 όπως, για παράδειγμα
9.88  besides (adv)  
 εξάλλου
9.89  fewer (adj)  
 λιγότερα
9.90  additional (adj)  
 πρόσθετος
9.91  importance (n) 
 σπουδαιότητα, σημασία
9.92  publish (v)  
 δημοσιεύω

Reload 9 page 120

9.93  accidentally (adv)  
 κατά λάθος
9.94  contact (v)  
 επικοινωνώ
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UNIT 9   47

Unit 9
9.1 Conditionals
Οι conditional sentences (υποθετικές προτάσεις) έχουν δύο μέρη: την υπόθεση (πρόταση με το if) και την κύρια πρόταση. Μια 
υποθετική πρόταση μπορεί να ξεκινά με την υπόθεση ή την κύρια πρόταση. Όταν ξεκινάμε με την υπόθεση (πρόταση με το if ), 
χωρίζουμε τα δύο μέρη της πρότασης με κόμμα. Όταν ξεκινάμε με την κύρια πρόταση, δε χρησιμοποιούμε κόμμα.
If I go away, I take my laptop with me. 
I take my laptop with me if I go away.

9.2 First Conditional
Χρησιμοποιούμε first conditional για να μιλήσουμε για κάτι που είναι πιθανό να συμβεί τώρα ή στο μέλλον. 
If she goes to university in Spain, she’ll send you an email every day.

Χρησιμοποιούμε present simple στην πρόταση με το if, και συνήθως χρησιμοποιούμε future simple (will) στην κύρια πρόταση.  
If he takes an English course, it’ll be easier for him to have conversations with you.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε imperative ή modal verb (can, must, should, κλπ.) στη θέση του future simple (will) στην 
κύρια πρόταση. 
If you want to find some good photos, use this site. 
If the wi-fi network doesn’t work in the café, you should tell the waitress.

Σημείωση: Στην πρόταση με το if μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε unless (= if not), στη θέση του if. 
If Peter doesn’t come up with some new ideas, his manager will be angry. 
Unless Peter comes up with some new ideas, his manager will be angry.

9.3 Second Conditional
Χρησιμοποιούμε second conditional για να μιλήσουμε για κάτι που είναι αδύνατο ή απίθανο να συμβεί στο παρόν ή στο μέλλον. 
If I came up with some unique technology, I would get a lot of money. 
If Janet sent me an email, I would be very pleased.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε second conditional για να δώσουμε συμβουλή, συνήθως με το If I were you και would 
στην κύρια πρόταση. 
If I were you, I would take a computer course.

Χρησιμοποιούμε past simple στην πρόταση με το if και would + bare infinitive στην κύρια πρόταση.  
If Jack spoke French, he would get a job in Paris.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε could, must, κλπ. αντί για would στην κύρια πρόταση. 
If Lyle were here, he could give you some advice about wifi networks.

Σημείωση: Συνήθως χρησιμοποιούμε were αντί για was στην πρόταση με το if σε όλα τα πρόσωπα.  
If Kaylee was here, we would ask her to sign up for this website subscription. 
If Kaylee were here, we would ask her to sign up for this website subscription.
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Outdoor Life10

Reading pages 122-123

10.1  geocaching (n)  
  δραστηριότητα κατά την οποία βρίσκεις 

κρυμμένα αντικείμενα με τη χρήση GPS
10.2  object (n)  
 αντικείμενο
10.3  treasure (n)  
 θησαυρός
10.4  mystery (n)  
 μυστήριο
10.5  discovery (n)  
 ανακάλυψη
10.6  adventure game (n)  
 παιχνίδι περιπέτειας
10.7  cache (n) 
 κρυμμένο αντικείμενο
10.8  Global Positioning System (GPS) (n)  
 Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας
10.9  position (n)  
 θέση
10.10  seek (v)  
 ψάχνω
10.11  simplest (adj)  
 απλούστερος
10.12  contain (v)  
 περιέχω
10.13  logbook (n)  
 ημερολόγιο, βιβλίο συμβάντων
10.14  finder (n)  
 αυτός που βρίσκει κάτι
10.15  fill in (phr v)  
 συμπληρώνω
10.16  owner (n)  
 ιδιοκτήτης
10.17  visitor (n)  
 επισκέπτης
10.18  underwater (adj)  
 υποβρύχιος
10.19  pirate (n)  
 πειρατής
10.20  steal (v)  
 κλέβω
10.21  valuable (adj)  
 πολύτιμος
10.22  location (n)  
 τοποθεσία
10.23  cave (n)  
 σπηλιά
10.24  bank robber (n)  
 ληστής τράπεζας

10.25  machine (n)  
 μηχανή, συσκευή
10.26  hooked (adj)  
 εθισμένος

Vocabulary 1a-za-z  page 124

10.27  label (v)  
 βάζω ετικέτα
10.28  point (n)  
 άκρη, μύτη
10.29  compass (n)  
 πυξίδα
10.30  direction (n)  
 κατεύθυνση
10.31  east (n)  
 ανατολή
10.32  north (n)  
 βορράς
10.33  south (n)  
 νότος
10.34  west (n)  
 δύση
10.35  Egypt (n)  
 Αίγυπτος
10.36  Chad (n)  
 Τσαντ, χώρα στην κεντρική Αφρική
10.37  Ethiopia (n)  
 Αιθιοπία, χώρα στην ανατολική Αφρική
10.38  Madagascar (n)  
  Μαδαγασκάρη, νησιωτική χώρα στον 

Ινδικό Ωκεανό
10.39  Algeria (n)  
 Αλγερία, χώρα στη βόρεια Αφρική
10.40  Mauritania (n)  
 Μαυριτανία, χώρα στη δυτική Αφρική
10.41  Zimbabwe (n)  
 Ζιμπάμπουε, χώρα στη νότια Αφρική
10.42  Zambia (n)  
 Ζάμπια, χώρα στη νότια Αφρική
10.43  autumn (n)  
 φθινόπωρο
10.44  equator (n)  
 ισημερινός
10.45  hemisphere (n)  
 ημισφαίριο
10.46  northern (n)  
 βόρειος
10.47  season (n)  
 εποχή
10.48  southern (n)  
 νότιος
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10.49  spring (n)  
 άνοιξη
10.50  winter (n)  
 χειμώνας
10.51  imaginary (adj)  
 φανταστικός
10.52  middle (n)  
 μέση
10.53  New Zealand (n)  
  Νέα Ζηλανδία, χώρα στο νότιο Ειρηνικό 

Ωκεανό
10.54  Uruguay (n)  
 Ουρουγουάη, χώρα στη Νότια Αμερική 
10.55  moon (n)  
 φεγγάρι
10.56  space (n)  
 διάστημα
10.57 star (n)  
 αστέρι
10.58  lake (n)  
 λίμνη
10.59  sea (n)  
 θάλασσα
10.60  wood (n)  
 μικρό δάσος
10.61  sky (n)  
 ουρανός
10.62  ice (n)  
 πάγος
10.63  fire (n)  
 φωτιά
10.64  steam (n)  
 ατμός
10.65  water (n)  
 νερό

Grammar 1 page 125

10.66  negative (adj)  
 αρνητικός
10.67  latest (adj)  
 πιο πρόσφατος
10.68  baseball (n)  
  μπέιζμπολ, ομαδικό άθλημα που παίζεται 

με μπάλα και ρόπαλο σε ανοιχτό γήπεδο
10.69  indoors (adv)  
 εσωτερικός
10.70  Canadian (n)  
 Καναδός
10.71  American (n)  
 Αμερικάνος
10.72 normal (adj)  
 φυσιολογικός
10.73  pitcher (n)  
  παίχτης του μπέιζμπολ που πετάει τη 

μπάλα
10.74  batter (n)  
  παίχτης του μπέιζμπολ που χτυπάει τη 

μπάλα με ρόπαλο

Vocabulary 2a-za-z  page 126

10.75  eastern (adj)  
 ανατολικός
10.76  western (adj)  
 δυτικός
10.77  wintry (adj)  
 χειμερινός
10.78  icy (adj)  
 με πάγο, παγωμένος
10.79  freeze (n)  
 παγωνιά, πολύ κρύος καιρός
10.80  frozen (adj)  
 παγωμένος
10.81  warmth (n)  
 ζεστασιά
10.82  warm (adj)  
 ζεστός
10.83  starry (adj)  
 γεμάτος αστέρια, έναστρος
10.84  temperature (n)  
 θερμοκρασία
10.85  drop (v)  
 πέφτω
10.86 Poland (n)  
 Πολωνία, χώρα στην κεντρική Ευρώπη
10.87  Ukraine (n)  
 Ουκρανία, χώρα στην ανατολική Ευρώπη
10.88  Hungary (n)  
 Ουγγαρία, χώρα στην κεντρική Ευρώπη
10.89  Europe (n)  
 Ευρώπη
10.90  climbing (n)  
 ορειβασία
10.91  light (v)  
 ανάβω
10.92  lose (v)  
 χάνω
10.93  campsite (n)  
 χώρος κατασκήνωσης
10.94  camp (v)  
 κατασκηνώνω
10.95  hair (n)  
 μαλλιά
10.96  match (n)  
 σπίρτο
10.97  sleeping bag (n)  
 υπνόσακος
10.98  daytime (n)  
 ημέρα
10.99  face (v)  
 κοιτάζω

Grammar 2 page 127

10.100  towards (prep)  
 προς
10.101  tourist (n)  
 τουρίστας

UNIT 10   49
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10.102 rescuer (n) 
 διασώστης
10.103  warm (v)  
 ζεσταίνω
10.104 camper (n)  
 κατασκηνωτής
10.105 handbook (n)  
 εγχειρίδιο
10.106  Ireland (n)  
 Ιρλανδία
10.107  Irish (adj)  
 Ιρλανδικός

Listening page 128

10.108  phenomenon (n)  
 φαινόμενο
10.109  aurora (n)  
  σέλας, φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο 

ο ουρανός φωτίζεται με πράσινο, μπλε 
και μωβ φως

10.110  lightning (n)  
 αστραπή
10.111  mist (n)  
 ομίχλη
10.112  rainbow (n)  
 ουράνιο τόξο
10.113  Aurora Borealis (n)  
 Βόρειο Σέλας

Download page 128

10.114  concentrate (v)  
 συγκεντρώνομαι

Speaking page 129

10.115  Arctic (n)  
 Αρκτική

Writing pages 130-131

10.116  postcard (n)  
 καρτ ποστάλ
10.117  snowstorm (n)  
 χιονοθύελλα
10.118  blocked (adj)  
 κλεισμένος, μπλοκαρισμένος
10.119  snowboarding (n) 
 χιονοσανίδα (άθλημα)

10.120  snowmobile (n)  
 όχημα που κινείται στο χιόνι
10.121  sun (n)  
 ήλιος
10.122  rainy (adj)  
 βροχερός
10.123 stormy (adj)  
 θυελλώδης
10.124  snow (n)  
 χιόνι
10.125  wind (n)  
 άνεμος

Download page 131

10.126  vocabulary (n)  
 λεξιλόγιο

Reload 10  page 132

10.127  European (n)  
 Ευρωπαίος
10.128  Australian (n)  
 Αυστραλός
10.129  Lake Baikal (n)  
 Λίμνη Βαϊκάλη
10.130  Siberia (n)  
 Σιβηρία
10.131  look after (phr v)  
 προσέχω, φροντίζω
10.132  rubbish (n)  
 σκουπίδι

Progress Review 5 pages 133-134

PR5.1  Pacific Ocean (n)  
 Ειρηνικός Ωκεανός
PR5.2  Oceania (n)  
  Ωκεανία, περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού 

που περιλαμβάνει την Αυστραλία, τη Νέα 
Ζηλανδία και άλλα νησιά

PR5.3  shine (v)  
 λάμπω, ακτινοβολώ
PR5.4  immediately  (adv)  
 αμέσως
PR5.5  show (v)  
 δείχνω
PR5.6  funniest (adj)  
 πιο αστείος
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Unit 10
10.1 The passive voice: present simple 
Use 
Χρησιμοποιούμε την passive voice (παθητική φωνή) όταν η πράξη είναι πιο σημαντική από το ποιός ή ποιό πράγμα ευθύνεται 
γι’αυτήν (the agent/ποιητικό αίτιο), δε γνωρίζουμε ή δεν μας ενδιαφέρει το ποιητικό αίτιο (the agent), ή είναι ευνόητο ποιός ή 
ποιό πράγμα ευθύνεται για την πράξη. 
In geocaching, objects are hidden. (Δεν γνωρίζουμε ποιός έκρυψε τα αντικείμενα.) 
People are interviewed in the studio. (Δεν μας ενδιαφέρει ποιός ευθύνεται για την πράξη.) 
The letters are delivered in the morning. (Είναι ευνόητο ποιός παραδίδει την αλληλογραφία: ο ταχυδρόμος.)

Form 
Σχηματίζουμε την passive voice του present simple με το ρήμα to be (am/is/are) και την past participle του κυρίου ρήματος. 
Σχηματίζουμε την past participle των ομαλών ρημάτων με τον ίδιο τρόπο που σχηματίζουμε το simple past tense. Βλέπε τους 
κανόνες ορθογραφίας στη σελίδα 17. Σχηματίζουμε την past participle των ανώμαλων ρημάτων με διάφορους τρόπους. Βλέπε το 
Irregular verbs list στις σελίδες 145-146 του Student’s Book. 
Information is printed in the leaflet.  
Caches are found all over the world.

Στην άρνηση βάζουμε not μετά από το am/is/are. 
Details are entered into your phone. ➝ Details are not entered into your phone.

Στην ερώτηση βάζουμε am/is/are στην αρχή της πρότασης. 
Details are entered into your phone. ➝ Are details entered into your phone?

Agent 
Στην passive πρόταση, μερικές φορές θέλουμε να αναφέρουμε τον agent. Όταν θέλουμε να αναφέρουμε τον agent 
χρησιμοποιούμε by + όνομα/ουσιαστικό. Aναφέρουμε τον agent μόνο όταν γνωρίζουμε ποιός έκανε την πράξη για την οποία 
μιλάμε. 
The treasure is found by club members.

Active and passive sentences 
Μετατρέπουμε μια active πρόταση σε passive με τον παρακάτω τρόπο: 
• Το αντικείμενο της active πρότασης γίνεται υποκείμενο της passive πρότασης. 
• Χρησιμοποιούμε το ρήμα to be (am/is/are για τον present simple) και την past participle του κυρίου ρήματος της active 
πρότασης. 
• Αν θέλουμε να αναφέρουμε τον agent χρησιμοποιούμε by. 
Active: Peter signs the logbook. 
Passive: The logbook is signed by Peter. 

10.2 The passive voice: past simple
Σχηματίζουμε την passive voice του past simple με το ρήμα to be (was/were) και την past participle του κυρίου ρήματος. Όταν 
θέλουμε να αναφέρουμε τον agent χρησιμοποιούμε by + όνομα/ουσιαστικό.  
A new planet, Kepler-186f, was discovered by NASA. 
The tents were bought on Amazon.

Στην άρνηση βάζουμε not μετά από το was/were. 
The outdoor activities were done by all the students. ➝ The outdoor activities were not done by all the students.

Στην ερώτηση βάζουμε was/were στην αρχή της πρότασης. 
The outdoor activities were done by all the students. ➝ Were the outdoor activities done by all the students?

Μετατρέπουμε μια active πρόταση σε passive στην past simple form με τον ίδιο τρόπο που μετατρέπουμε στην present simple 
form, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούμε was/were και την past participle του κυρίου ρήματος της active πρότασης. 
Active: One of the campers found the matches. 
Passive: The matches were found by one of the campers. 
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