Glossary
Unit 1

Unit 2

Unit 3

aunt (n) θεία

balcony (n) µπαλκόνι

anymore (adv) πια, άλλο

beard (n) γένια
because (conj) επειδή
boring (adj) ανιαρός, βαρετός

basement (n) υπόγειο
bathroom (n) λουτρό

basketball (n) µπάσκετ
buy – bought – bought (v) αγοράζω
comic (n) κόµικ

bedroom (n) κρεββατοκάµαρα

decide (v) αποφασίζω

carry (v) κουβαλάω

blanket (n) κουβέρτα

different (adj) διαφορετικός

cinema (n) κινηµατογράφος

cooker (n) ηλεκτρική κουζίνα

comfortable (adj) άνετος

cupboard (n) ντουλάπα

cousin (n) ξάδερφος/ξαδέρφη

dining room (n) τραπεζαρία

Oh dear! (excl) Ω, κρίµα!

downstairs (adv) στον κάτω όροφο

phone (n) τηλέφωνο

floor (n) πάτωµα

race (n) αγώνας ταχύτητος

both (pron) και τα δύο

daughter (n) κόρη
enjoy (v) απολαµβάνω
fat (adj) παχύς

hit – hit – hit (v) χτυπάω
loudly (adv) δυνατά
match (n) αγώνας

shout (v) φωνάζω

flat (n) διαµέρισµα

fridge (n) ψυγείο

for a walk (exp) βόλτα

garden (n) κήπος

sports centre (exp) αθλητικό κέντρο

granddaughter (n) εγγονή

kitchen (n) κουζίνα

swimming pool (n) πισίνα

grandson (n) εγγονός

lift (n) ασανσέρ

team (n) οµάδα

husband (n) ο σύζυγος
is called (exp) αποκαλείται
kind (adj) ευγενικός

lime green (exp) λαχανί
mat (n) χαλάκι

skate (v) κάνω πατινάζ

volleyball (n) βόλεϊ
What a pity! (exp) Τι κρίµα!
when (conj) όταν

mirror (n) καθρέφτης

while (conj) ενώ, καθώς

like (prep) σαν

move (v) µετακοµίζω

win – won – won (v) κερδίζω

lovely (adj) υπέροχος

outside (prep) έξω

neighbourhood (n) γειτονιά

shelf (n) ντουλάπι

only child (exp) µοναχοπαίδι

shower (n) ντους

laugh (v) γελάω

painting (n) ζωγραφική
person (n) άνθρωπος

sounds like (exp) ακούγεται σαν

Unit 4
after all (exp) τελικά
ago (adv) πριν
agree (v) συµφωνώ

stairs (n) σκαλιά

April (n) Απρίλιος

sad (adj) λυπηµένος

swing (n) κούνια

August (n) Αύγουστος

secret (n) κρυφό

tidy (adj) συγυρισµένος

shoulder (n) ώµος

tired (adj) κουρασµένος

son (n) γιός

tiring (adj) κουραστικός

date (n) ηµεροµηνία

toilet (n) τουαλέτα

day out (exp) εκδροµή

towel (n) πετσέτα

December (n) Δεκέµβριος

pond (n) λιµνούλα

spend time (exp) περνώ το χρόνο
take a picture (exp) φωτογραφίζω
thin (adj) λεπτός
together (adv) µαζί

upstairs (adv) στον πάνω όροφο

autumn (n) φθινόπωρο
be careful (exp) πρόσεχε
closed (adj) κλειστός

drive – drove – driven (v) οδηγώ
February (n) Φεβρουάριος

weekend (n) σαββατοκύριακο

What was ... like? (exp) Πως ήταν;

foggy (adj) οµιχλώδης

wife (n) η σύζυγος

window (n) παράθυρο

ground (n) έδαφος
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half past (exp) και µισή

fin (n) πτερύγιο στη ράχη

Glove (n) γάντι

January (n) Ιανουάριος

flipper (n) πτερύγιο

gold (adj) χρυσός

fur (n) τρίχωµα, γούνα

Hope (v) ελπίδα

July (n) Ιούλιος
June (n) Ιούνιος
leaf (n) φύλλο

giraffe (n) καµηλοπάρδαλη

market (n) αγορά

leave – left – left (v) αφήνω

heavy (adj) βαρύς

March (n) Μάρτιος

hurt (adj) πληγωµένος

online (adv) στο Διαδίκτυο

May (n) Μάιος

in the wild (exp) στην άγρια φύση

ring (n) δαχτυλίδι

never mind (exp) δεν πειράζει

kangaroo (n) καγκουρώ

school uniform (exp) σχολική στολή

lion (n) λιοντάρι

shopping centre (exp) εµπορικό

noise (n) θόρυβος
November (n) Νοέµβριος
October (n) Οκτώβριος

look after (phr v) φροντίζω

news (n) ειδήσεις

κέντρο
silver (adj) ασηµένιος

sailing (n) ιστιοπλοΐα

lucky (adj) τυχερός

season (n) εποχή

mane (n) χαίτη

September (n) Σεπτέµβριος

neck (n) σβέρκος

uniform (n) στολή

ski centre (exp) χιονοδροµικό κέντρο

panda (n) πάντα (αρκούδα)

watch (n) ρολόι

patch (n) κηλίδα διαφορετικό

woollen (adj) µάλλινος

skiing (n) σκι
slowly (adv) αργά
spring (n) άνοιξη

supermarket (n) σουπερµάρκετ
toyshop (n) κατάστηµα µε παιχνίδια

χρωµάτος
pouch (n) θύλακας µαρσιποφόρων

Unit 7

suddenly (adv) ξαφνικά

probably (adv) µάλλον

art (n) ζωγραφική

summer (n) καλοκαίρι

shark (n) καρχαρίας

trip (n) εκδροµή

stripe (n) ρίγα

wait a minute (exp) στάσου ένα

tiger (n) τίγρις

storm (n) θύελλα

λεπτό

bookcase (n) βιβλιοθήκη
capital city (exp) πρωτεύουσα
carefully (adv) προσεκτικά
college (n) κολλέγιο

tooth (n) δόντι

competition (n) διαγωνισµός

turtle (n) χελώνα

dictionary (n) λεξικό

vet (n) κτηνίατρος

explain (v) εξηγώ

Unit 5

weigh (v) ζυγίζω

glue (n) κόλλα

alone (adv) µόνος

wild (adj) άγριος

aquarium (n) ενυδρείο

wing (n) φτερό

bear (n) αρκούδα

without (prep) δίχως

warm (adj) ζεστό
winter (n) χειµώνας

important (adj) σηµαντικός
language (n) γλώσσα
library (n) βιβλιοθήκη
mean (v) εννοώ
mistake (n) λάθος

butterfly (n) πεταλούδα

Unit 6

neither (pron) ούτε

assistant (n) βοηθός

PE (n) φυσική αγωγή

bazaar (n) παζάρι

science (n) φυσική

bookshop (n) βιβλιοπολείο

scissors (n) ψαλίδι

cheap (adj) φτηνός

spell (v) γράφω ορθογραφικά

dolphin (n) δελφίνι

earring (n) σκουλαρίκι

subject (n) µάθηµα

even (adv) ακόµα και

expensive (adj) ακριβός

university (n) πανεπιστήµιο

come from (phr v) κατάγοµαι
dangerous (adj) επικίνδυνος
dark (adj) σκούρος
dive (v) κάνω βουτιά
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manager (n) διευθυντής
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welcome (adj) ευπρόσδεκτος

delicious (adj) νόστιµος

Glass (adj) γυάλινος

work (v) δουλεύω

dessert (n) επιδόρπιο

Metal (adj) µεταλλικός

flour (n) αλεύρι

pick up (phr v) µαζεύω

fork (n) πιρούνι

plant (v) φυτεύω

frying pan (n) τηγάνι

plastic (adj) πλαστικός

chemist’s (n) φαρµακείο

half an hour (exp) µισή ώρα

rubbish (n) σκουπίδια

cold (n) κρυολόγηµα

jam (n) µαρµελάδα

save (v) σώζω

cough (n) βήχας

knife (n) µαχαίρι

throw – threw – thrown (v) πετάω

dentist (n) οδοντίατρος

mix (v) ανακατεύω

town centre (exp) κεντρο της πόλης

mixture (n) µίγµα

use (v) χρησιµοποιώ

pasta (n) ζυµαρικά

used (adj) χρησιµοποιηµένος

fine (adj) καλά

pepper (n) πιπέρι

wooden (adj) ξύλινος

flu (n) γρίπη

ready (adj) έτοιµος

headache (n) πονοκέφαλος

salt (n) αλάτι

Unit 11

hurt (v) πληγώνω

saucepan (n) κατσαρόλι

actor (n) ηθοποιός

side (n) πλευρά

astronaut (n) αστροναύτης

Unit 8
backache (n) πόνος στην πλάτη
be bored (v) βαριέµαι

doctor (n) γιατρός
earache (n) ωταλγία, πόνος στο αυτί
early (adv) νωρίς

medicine (n) φάρµακο
pill (n) χάπι
stomach ache (n) πόνος στο στοµάχι

smell (v) µυρωδιά

brave (adj) γενναίος
building (n) κτήριο

temperature (n) πυρετός

spoon (n) κουτάλι

terrible (adj) φοβερός

sugar (n) ζάχαρη

farm (n) αγρόκτηµα

throat (n) λαιµός

taste (v) έχω γεύση

farmer (n) αγρότης

tasty (adj) γευστικός

fire brigade (n) πυροσβεστική σώµα

tea (n) τσάι

firefighter (n) πυροσβέστης

toothache (n) πονόδοντος
Twice (adv) δυο φορές
What’s the matter? (exp) Τι

far away (exp) µακριά

footballer (n) ποδοσφαιριστής

συµβαίνει;

Unit 10

future (n) µέλλον
journalist (n) δηµοσιογράφος

Unit 9

bin (n) κάδος

mechanic (n) µηχανικός

add (v) προσθέτω

build (v) χτίζω

motorbike (n) µοτοσυκλέτα

Bean (n) φασόλι

can (n) κονσέρβα, κουτάκι

need (v) χρειάζοµαι

biscuit (n) µπισκότο

cut down (phr v) µειώνω

office (n) γραφείο

boil (v) βράζω

drop (v) αφήνω να πέσει

butter (n) βούτυρο

empty (adj) άδειος

cheese (n) τυρί

enough (det) αρκετός

chicken (n) κοτόπουλο

environment (n) περιβάλλον

tennis player (n) τενίστας

chop (v) τεµαχίζω

exercise (n) γυµναστική

trap (v) παγιδεύω

coffee (n) καφές

fall – fell – fallen (v) πέφτω

try on (phr v) δοκιµάζω

crepe (n) κρέπα

give back (phr v) επιστρέφω

unbelievable (adj) απίστευτος

pilot (n) πιλότος
police officer (n) αστυνοµικός
police station (exp) αστυνοµικό τµήµα
teach – taught – taught (v) διδάσκω
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made of (exp) αποτελείται από

tidy (v) τακτοποιώ

belt (n) ζώνη

pocket (n) τσέπη

tie (n) γραβάτα

button (n) κουµπί

raincoat (n) αδιάβροχο

tights (n) καλτσόν

collect (v) µαζεύω

striped (adj) ριγέ

tracksuit (n) φόρµα

glasses (pl n) γυαλιά

thick (adj) χοντρός για ρούχα)

trainers (n) αθλητικά παπούτσια

hood (n) κουκούλα

thicker (adj) χοντρότερος

wool (n) µαλλί

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

