Glossary
Unit 1

Have a great time. (exp) περνώ καλά

sport (n) σπορ, άθληµα

address (n) διεύθυνση

height (n) ύψος

stand – stood (v) στέκοµαι

age (n) ηλικία

hello (excl) γειά σου

straight (adj) ίσιος

any (det) καθόλου

here (adv) εδώ

street (n) οδός

at (prep) στο

hobby (n) χόµπυ

talk (v) µιλώ

basketball (n) µπάσκετ

How do you spell ...? (exp) Πώς

tall (adj) ψηλός

bed (n) κρεβάτι

γράφεις ...;

tell – told (v) λέω

best friend (exp) καλύτερος φίλος

How many ...? (exp) Πόσα ...;

tennis (n) τένις

big (adj) µεγάλος

How old ...? (exp) Πόσων χρονών ...;

three (num) τρία

black (adj) µαύρος

in (prep) µέσα σε

today (n) σήµερα

blue (adj) µπλε

know – knew (v) ξέρω

together (adv) µαζί

boy (n) αγόρι

like (v) µου αρέσει

too (adv) επίσης

brother (n) αδελφός

live (v) ζω

town (n) πόλη

brown (adj) καφέ

London (n) Λονδίνο

twenty (num) είκοσι

chair (n) καρέκλα

long (adj) µακρύς

very (adv) πολύ

colour (n) χρώµα

look (v) κοιτώ

village (n) χωριό

curly (adj) σγουρός

look like (exp) µοιάζω

what (det) τι

dad (n) µπαµπάς

Me too! (exp) Kι εγώ!

What about you? (exp) Και εσύ;

do – did (v) κάνω

Mrs (n) Κυρία

Where are you from? (exp) Aπό που

door (n) πόρτα

mum (n) µαµά

drawing (n) ζωγραφική

name (n) όνοµα

woman (n) γυναίκα

eight (num) οκτώ

near (prep) κοντά

year (n) χρονιά

England (n) Αγγλία

next to (prep) δίπλα σε

eye (n) µάτι

nine (num) εννέα

Unit 2

fair (adj) ξανθός

notes (pl n) σηµειώσεις

after (adv) µετά

family (n) οικογένεια

now (adv) τώρα

afternoon (n) απόγευµα

favourite (adj) αγαπηµένος

over there (exp) εκεί πέρα

again (adv) ξανά

find – found (v) βρίσκω

paragraph (n) παράγραφος

always (adv) πάντα

five (num) πέντε

photo (n) φωτογραφία

badminton (n) µπάντµιντον

football (n) ποδόσφαιρο

picture (n) φωτογραφία

beach (n) παραλία

forty-two (num) σαράντα δύο

play (v) παίζω (παιχνίδι

bedroom (n) κρεβατοκάµαρα

four (num) τέσσερα

read – read (v) διαβάζω

before (conj) πριν

friend (n) φίλος

red (adj) κόκκινος

book (n) βιβλίο

game (n) παιχνίδι

Scotland (n) Σκωτία

breakfast (n) πρωινό

good (adj) καλός

see – saw (v) βλέπω

cinema (n) σινεµά

great (adj) θαυµάσιος

short (adj) κοντός

come – came (v) έρχοµαι

green (adj) πράσινος

sister (n) αδελφή

cousin (n) εξάδελφος

hair (n) µαλλιά

sit – sat (v) κάθοµαι

day (n) µέρα

είσαι;
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do homework (exp) κάνω τα

piano (n) πιάνο

cafι (n) καφετέρια

µαθήµατα

picture (n) εικόνα

cat (n) γάτα

draw – drew (v) σχεδιάζω

play the piano (v) παίζω πιάνο

catch – caught (v) πιάνω

drink – drank (v) πίνω

reading (n) διάβασµα (για διασκέδαση

chocolate cake (n) κέικ σοκολάτας

drink (n) ποτό / κάτι να πιώ

ride a bike (exp) κάνω ποδήλατο

city (n) πόλη

early (adv) νωρίς

running (n) τρέξιµο

clean (adj) καθαρός

eat – ate (v) τρώω

Saturday (n) Σάββατο

clothes (pl n) ρούχα

evening (n) βράδυ

school (n) σχολείο

computer game (n) παιχνίδι

every (det) κάθε

shop (n) µαγαζί

υπολογιστή

fish (v) ψαρεύω

sleep – slept (v) κοιµάµαι

describe (v) περιγράφω

fly – flew (v) πετώ

sock (n) κάλτσα

dirty (adj) βρόµικος

free time (exp) ελεύθερος χρόνος

sometimes (adv) µερικές φορές

dog (n) σκύλος

garden (n) κήπος

sports centre (n) αθλητικό κέντρο

e-mail (n) αλληλογραφία µέσω

go – went (v) πηγαίνω

Sunday (n) Κυριακή

go fishing (exp)

swimming (n) κολύµβηση

e-mail (v) στέλνω e-mail

go running (exp) πηγαίνω για τρέξιµο

television (n) τηλεόραση

ending (n) τελείωµα

go shopping (exp) πηγαίνω για ψώνια

thanks (pl n) ευχαριστώ

fast (adv) γρήγορα

go to sleep (exp) πηγαίνω για ύπνο

then (adv) µετά

fat (adj) χοντρός

hockey (n) χόκεϊ

time (n) φορά

fourteen (num) δεκατέσσερα

hold – held (v) κρατώ

title (n) τίτλος

fun (n) πλάκα

home (n) σπίτι

twelve (num) δώδεκα

funny (adj) αστείος

house (n) σπίτι

twice (adv) δύο φορές

get angry (exp) θυµώνω

ice cream (n) παγωτό

usually (adv) συνήθως

girl (n) κορίτσι

kite (n) χαρταετός

wake up – woke up (v) ξυπνάω

grandma (n) γιαγιά

lake (n) λίµνη

walk (v) περπατώ

grandpa (n) παππούς

listen (v) ακούω

watch (v) παρακολουθώ

grandparent (n) παππούς ή γιαγία

living room (n) σαλόνι

water (n) νερό

greeting (n) χαιρετισµός

lots of (det) πολλοί

Wednesday (n) Τετάρτη

grey (adj) γκρίζος

lunch (n) µεσηµεριανό

week (n) εβδοµάδα

happy (adj) ευτυχισµένος

morning (n) πρωί

well (adv) καλά, λοιπόν

How are you? (exp) Τι κάνεις;

music (n) µουσική

work (n) δουλειά

love (v) αγαπώ

never (adv) ποτέ

zoo (n) ζωολογικός κήπος

man (n) άνδρας

ίντερνετ

much (adj) πολλοί

night (n) νύχτα

Unit 3

new (adj) καινούργιος

angry (adj) θυµωµένος

nice (adj) ωραίος

often (adv) συχνά

be good at (exp) είµαι καλός σε κάτι

old (adj) µεγάλος (σε ηλικία

paint (v) ζωγραφίζω / βάφω

beautiful (adj) όµορφος

only (adv) µόνο

park (n) πάρκο

because (conj) επειδή

opposite (adv) απέναντι

o’clock (exp) ακριβώς (όταν λέµε
την ώρα
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others (pron) άλλοι

hate (v) µισώ

όνοµα!

pool (n) πισίνα

help (v) βοηθώ

white (adj) άσπρος

really (adv) πραγµατικά

horse (n) άλογο

Wow! (excl) Ουάου! (επιφώνηµα

sad (adj) λυπηµένος

inside (adv) µέσα

shoe (n) παπούτσι

jump (v) πηδώ

Unit 5

sign off (n) αποχαιρετισµός

kick (v) κλοτσώ

All right! (exp) Εντάξει!

smile (v) χαµογελώ

kitchen (n) κουζίνα

also (adv) επίσης

Sorry? (exp) Συγνώµη;

kitten (n) γατάκι

bad (adj) κακός

sweater (n) πουλόβερ

last (adj) τελευταίος

bank (n) τράπεζα

swim (v) κολυµπώ

look (v) φαίνοµαι

behind (adv) πίσω

table (n) τραπέζι

make - made (v) κάνω

between (adv) ανάµεσα

than (prep) από

meat (n) κρέας

bird (n) πουλί

That’s right! (exp) Σωστά!

meet – met (v) συναντώ

bookcase (n) βιβλιοθήκη

thin (adj) αδύνατος

mouse (n) ποντίκι

boring (adj) βαρετός

to be called (exp) ονοµάζοµαι

nose (n) µύτη

bus (n) λεωφορείο

tree (n) δέντρο

number (n) αριθµός

bus stop (n) στάση λεοφωρείου

T-shirt (n) κοντοµάνικο µπλουζάκι

orange (adj) πορτοκαλί

buy – bought (v) αγοράζω

ugly (adj) άσχηµος

parrot (n) παπαγάλος

car (n) αυτοκίνητο

under (prep) κάτω από

pet (n) κατοικίδιο ζώο

city centre (n) κέντρο της πόλης

want (v) θέλω

pink (adj) ροζ

draw – drew (v) τραβώ

wear – wore (v) φορώ

puppy (n) κουταβάκι

flat (n) διαµέρισµα

young (adj) νέος

rabbit (n) κουνέλι

flower (n) λουλούδι

run – ran (v) τρέχω

grass (n) γκαζόν

Unit 4

size (n) µέγεθος

helicopter (n) ελικόπτερο

above (prep) πάνω από

small (adj) µικρός

hospital (n) νοσοκοµείο

another (adj) άλλος ένας

So do I. (exp) Και εγώ το ίδιο.

in front of (prep) µπροστά από

cage (n) κλουβί

tail (n) ουρά

let – let (v) αφήνω (ας

carrot (n) καρότο

take - took (v) πέρνω

let me know (exp) ειδοποίησέ µε

choose – chose (v) διαλέγω

That’s all! (exp) Αυτό είναι όλο!

library (n) βιβλιοθήκη

clean (v) καθαρίζω

thing (n) πράγµα

line (n) γραµµή

clever (v) έξυπνος

think – thought (v) νοµίζω

look at (v) κοιτάζω

climb (v) σκαρφαλώνω

throw – threw (v) πετώ (κάτι)

lorry (n) φορτηγό

colour (v) χρωµατίζω

twenty-nine (num) είκοσιεννέα

market (n) αγορά

ear (n) αυτί

vegetable (n) λαχανικό

motorbike (n) µοτοσυκλέτα

fish (n) ψάρι

walk (n) βόλτα (µε τα πόδια

neighbourhood (n) γειτονιά

friendly (adj) φιλικός

wall (n) τοίχος

noisy (adj) θορυβώδης

frog (n) βάτραχος

Well done! (exp) Μπράβο!

Pardon? (exp) Συγνώµη;

fruit (n) φρούτο

What a great name! (exp) Τι ωραίο

people (n) άνθρωποι
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place (n) µέρος

pencil (n) µολύβι

hungry (adj) πεινασµένος

put – put (v) βάζω

picnic (n) πικνίκ

I’d like (exp) θα µου άρεσε

quiet (adj) ήσυχος

pizza (n) πίτσα

juice (n) χυµός

right (adj) σωστός

playground (n) αυλή σχολείου

later (adv) αργότερα

road (n) δρόµος

purple (adj) µωβ

lemonade (n) λεµονάδα

sell – sold (v) πουλώ

ruler (n) χάρακας

milk (n) γάλα

square (n) πλατεία

sandwich (n) σάντουιτς

orange (n) πορτοκάλι

stop (n) στάση

school bag (n) σχολική τσάντα

orange juice (n) χυµός πορτοκάλι

stop (v) σταµατώ

second (adj) δεύτερος

pea (n) µπιζέλι

supermarket (n) σουπερµάρκετ

teacher (v) δάσκαλος

pear (n) αχλάδι

swimming pool (n) πισίνα

test (n) τεστ

potato (n) πατάτα

terrible (adj) απαίσιος

That’s nice. (exp) Ωραία.

rice (n) ρύζι

toy shop (n) µαγαζί παιχνιδιών

Thursday (n) Πέµπτη

sausage (n) λουκάνικο

visit (v) επισκέπτοµαι

Tuesday (n) Τρίτη

some (adj) µερικός

What’s ... like? (exp) Πως είναι ...;

window (n) παράθυρο

thirsty (adj) διψασµένος

write – wrote (v) γράφω

yellow (adj) κίτρινο

watermelon (n) καρπούζι

yesterday (n) εχθές

Unit 6

Yuk! (excl) µπλιάχ!

board (n) πίνακας

Unit 8
boot (n) µπότα

classroom (n) τάξη, αίθουσα

Unit 7

coat (n) παλτό

clock (n) ρολόι τοίχου

apple (n) µήλο

dress (n) φόρεµα

cool (adj) κουλ, πρώτος

apple juice (n) χυµός µήλου

fine (adj) εντάξει

December (n) Δεκέµβριος

bag (n) τσάντα, σακούλα

floor (n) πάτωµα

desk (n) θρανίο

banana (n) µπανάνα

get dressed (v) ντύνοµαι

diary (n) ηµερολόγιο

bear (n) αρκούδα

glasses (pl n) γυαλιά

dinner (n) δείπνο

bottle (n) µπουκάλι

handbag (n) τσάντα

English (n) Αγγλικά

bread (n) ψωµί

hat (n) καπέλο

eraser (n) γόµα

burger (n) µπιφτέκι

have lots of fun (exp) περνώ πολύ

first (adj) πρώτος

cheese (n) τυρί

καλά

Friday (n) Παρασκευή

chicken (n) κοτόπουλο

How about you? (exp) Τι γίνεται µε

geography (n) γεωγραφία

chip (n) πατάτα τηγανιτή

εσένα;

good idea (exp) καλή ιδέα

easy (adj) εύκολος

jacket (n) µπουφάν

history (n) ιστορία

egg (n) αβγό

jeans (n) τζιν

late (adv) αργά

expensive (adj) ακριβός

let’s go (exp) πάµε

lesson (n) µάθηµα

food (n) φαγητό

old (adj) µεγάλος (σε ηλικία)

March (n) Μάρτιος

glass (n) ποτήρι

put on (phr v) βάζω ρούχα

maths (n) µαθηµατικά

grape (n) σταφύλι

remember (v) θυµάµαι

Monday (n) Δευτέρα

ground (n) έδαφος

same (adj) ίδιος
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scarf (n) κασκόλ

pirate (n) πειρατής

sand (n) άµµος

shirt (n) πουκάµισο

present (n) δώρο

sea (n) θάλασσα

shopping centre (n) εµπορικό κέντρο

radio (n) ραδιόφωνο

See you soon! (exp) Θα σε δω

skirt (n) φούστα

robot (n) ροµπότ

σύντοµα!

stay (v) µένω

See you there! (exp) Θα σε δω εκεί!

shell (n) κοχύλι

take off (phr v) βγάζω (ρούχα)

speak (v) µιλώ

show (v) δείχνω

tonight (n) απόψε

That will be fun! (exp) Θα έχει πλάκα!

star (n) αστέρι

trousers (pl n) παντελόνι

watch (n) ρολόι χεριού

tired (adj) κουρασµένος

uncle (n) θείος

waterfall (n) καταράκτης

wash (v) πλένω

Unit 10

world (n) κόσµος

weekend (n) Σαββατοκύριακο

animal (n) ζώο

Yummy! (excl) µµµ (επιφώνηµα για

What’s the matter? (exp) Τι τρέχει;

at the moment (exp) αυτήν τη στιγµή

κάτι

cold (adj) κρύος

Unit 9

cook (v) µαγειρεύω

Unit 11

balloon (n) µπαλόνι

countryside (n) εξοχή

cloud (n) σύννεφο

birthday cake (n) τούρτα γενεθλίων

enjoy (v) απολαµβάνω

cloudy (adj) συννεφιασµένος

Call me! (exp) Πάρε µε τηλέφωνο!

exciting (adj) συναρπαστικός

cow (n) αγελάδα

camera (n) φωτογραφική µηχανή

field (n) χωράφι

go sailing (exp) κάνω ιστιοπλοία

CD player (n) συσκευή που παίζει CD

forest (n) δάσος

meal (n) γεύµα

cheap (adj) φτηνός

forty (num) σαράντα

rain (n) βροχή

clown (n) κλόουν

forty-one (num) σαράντα ένα

rain (v) βρέχει

cry (v) κλαίω

go to bed (exp) πηγαίνω για ύπνο

rainbow (n) ουράνιο τόξο

dance (v) χορεύω

holiday (n) διακοπές

sky (n) ουρανός

dancer (n) χορευτής, χορεύτρια

hot (adj) ζεστός

snow (n) χιόνι

dancing (n) χορός

island (n) νησί

snow (v) χιονίζει

difficult (adj) δύσκολος

jungle (n) ζούγκλα

sunny (adj) ηλιόλουστος

doll (n) κούκλα

kind (n) είδος

swimmer (n) κολυµβητής

eleven (num) έντεκα

learn (v) µαθαίνω

teach (v) διδάσκω

happy birthday (n) ευτυχισµένα

moon (n) φεγγάρι

the sun is out (exp) έχει ήλιο

γενέθλια

mountain (n) βουνό

ticket (n) εισιτήριο

How about ...? (exp) Τι λες για ...;

outside (adv) έξω

umbrella (n) οµπρέλα

invite (v) προσκαλώ

parent (n) γονέας

video (n) βίντεο

mat (n) χαλάκι

plant (n) φυτό

weather (n) καιρός

Oh dear! (exp) Ω, Θεέ µου!/Ω, τι

postcard (n) κάρτα, καρτ-ποστάλ

well (adv) καλά

κρίµα!

programme (n) πρόγραµµα

wet (adj) βροχερός

party (n) πάρτι

river (n) ποτάµι

windy (adj) µε πολύ αέρα

party hat (n) καπέλο για πάρτι

rock (n) βράχος

Write soon! (exp) Γράψε µου σύντοµα!

phone number (n) αριθµός τηλεφώνου

room (n) δωµάτιο

5

Glossary
Unit 12

get on (phr v) ανεβαίνω

train (n) τρένο

boat (n) βάρκα

ill (adj) άρρωστος

transport (n) µεταφορά, µεταφορικό

bus station (n) σταθµός λεωφορείου

interesting (adj) ενδιαφέρων

µέσο

busy (adj) απσχοληµένος

looking (n) το να κοιτάζω έξω

travel (v) ταξιδεύω

drive – drove (v) οδηγώ

Mr (n) Κύριος

travelling (n) το να ταξιδέυω

driver (n) οδηγός

plane (n) αεροπλάνο

van (n) φορτηγάκι

film (n) ταινία

ready (adj) έτοιµος

wait (v) περιµένω

flying (n) πέταγµα

sail (v) πλέω

waiting (n) αναµονή

future (n) µέλλον

ship (n) πλοίο

get off (phr v) κατεβαίνω

taxi (n) ταξί

Abbreviations
n
pl n
v
phr v
prep
pron
det
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noun
plural noun
verb
phrasal verb
preposition
pronoun
determiner

adj
adv
conj
excl
exp
num

adjective
adverb
conjunction
exclamation
expression
number

