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p.2 

1. tribe (n) = φυλή 

2. region (n) =περιοχή 

3. fig(n) = σύκο 

4. nuts (n) =ξηροί καρποί 

5. shocked(adj)=σοκαρισμένος 

6. shocking(adj)=σοκαριστικός 

7. disappointed(adj)=απογοητευμένος 

8. disappointing(adj)=απογοητευτικός 

9. amazed(adj)=έκπληκτος 

10. amazing(adj)=εκπληκτικός 

11. fascinated(adj)=συνεπαρμένος 

12. fascinating(adj)=συναρπαστικός 

13. worried(adj)=ανήσυχος 

14. worrying(adj)=ανησυχητικός 

15. frightened(adj)=φοβισμένος 

16. frightening(adj)=τρομακτικός 

17. spear(n) = δόρυ 

18. seed(n) =σπόρος 

19. vegetation(n) =βλάστηση 

20. necklace(n) =κολιέ 

21. bead(n) =χάντρα 

22. hut(n) =καλύβα 

23. boil (v)=βράζω 

24. attractive(adj)=ελκυστικός 

25. grow (v)=καλλιεργώ 

26. hunt(v)=κυνηγώ 

UNIT 1 



 

[2] 
 

27. clear (v)=καθαρίζω 

28. medicine(n) =φάρμακα 

29. pollution(n) =μόλυνση 

30. slash (v)=σχίζω , κόβω 

31. habitat(n) =φυσικό περιβάλλον 

32. unique(adj)=μοναδικός 

p.4 

READING 

 

 

1. recycle(v)=ανακυκλώνω 

2. tough(adj)=σκληρός 

3. skin(n) =δέρμα 

4. sword(n) =σπαθί 

5. provide(v)=παρέχω 

6. destruction(n) =καταστροφή 

7. raise money(v)=συγκεντρώνω χρήματα 

8. disappear(v)=εξαφανίζομαι 

9. company(n) =εταιρία                                                             

 

 

p.2, 5 

1. narrow(adj)=στενός 

2. wrinkle(n) =ρυτίδα 

3. herd(n) =κοπάδι 

4. cattle(n) =γελάδια 

5. hunt(v)=κυνηγώ 

6. hunter(n) =κυνηγός 



 

[3] 
 

7. traditional(adj)=παραδοσιακός 

8. headdress(n) =κορδέλα 

9. feather(n) =φτερό 

10. weapon(n) =όπλο 

11. artistic(adj)=καλλιτεχνικός 

12. skill(n) =ικανότητα 

13. leather(adj)=δερμάτινος 

14. headband(n) =μπαντάνα 

15. huge(adj)=τεράστιος 

16. earring(n) =σκουλαρίκι 

17. add(v)=προσθέτω 

18. silver(n) =ασήμι 

19. coin(n) =νόμισμα 

20. bank(n) =όχθη 

21. shell(n) =όστρακο 

22. bead(n) =χάντρα 

23. necklace(n) =κολιέ 

24. hawk(n) =γεράκι 

25. plain(n) =πεδιάδα 

26. sleigh(n) =έλκηθρο 

27. tent(n) = σκηνή 

28. blocks of flats(n) =πολυκατοικία 

29. bush(n) =θάμνος 



 

[4] 
 

30. tepee(n) = ινδιάνικη σκηνή 

31. mud hut(n) =καλύβα από πηλό 

 

p. 9 

        32. mining (n) = εξόρυξη (άνθρακα)  

        33. agriculture (n) =γεωργία 

34. ranch (n) =αγρόκτημα 

35. remove (v) =αφαιρώ 

36. pasture (n) =λιβάδι 

37.  teak (n) =είδος ξύλου 

38.  furniture (n) =έπιπλα 

        39.  timber (n) =ξυλεία 

40. lead to (v) = οδηγώ 

41. further (adv) = περισσότερο 

42. damage (n) =ζημιά, καταστρέφω 

43. cereal (n) =δημητριακά 

44. pulse (n) =σφυγμός, πάλλομαι 

45. thrive (v) =ευημερώ, ακμάζω 

46. vast (adj) =απέραντος 

47. plantation (n) =φυτεία 

48. palm oil (n) =φοινικέλαιο 

49. pineapple (n) =ανανάς 

50. sugar cane (n) =ζαχαροκάλαμο 

51. soil (n) =έδαφος 

52. crop (n) =σοδειά 

53. minerals (n) =ορυκτά 

REMEMBER TO REVISE THE WORDS, 

ONCE IN A WHILE! 



 

[5] 
 

54.  copper (n) =χαλκός 

55.  extract (n) =απόσταγμα, εκχύλισμα 

56.  technique (n) =τεχνική 

57. affect (v) =επηρεάζω 

58. deposit (v) =καταθέτω 

59.  pipeline (n) =αγωγός 

60.  transport (v) =μεταφέρω 

61. burst (v) =εκρήγνυμαι    

62.  spout (v, n) =αναβλύζω, πίδακας 

63.  supply (n, n) =προμηθεύω, προμήθεια 

 

 

 

 

  

 

 

p. 14, 15 

1. radium(n) =ράδιο (χημ.στοιχείο) 

2. radioactivity(n) =ραδιενέργεια 

3. prime minister(n) =πρωθυπουργός 

4. compose(v) =συνθέτω μουσική  

5. record(n) =δίσκος μουσικής   ή 

 

UNIT 2 



 

[6] 
 

                                

6. scientist(n) =επιστήμονας 

7. playwright(n) =θεατρικός συγγραφέας 

8. politician(n) =πολιτικός 

9. weightlifter(n) =αρσιβαρίστας 

10. composer(n) =συνθέτης 

11. charity(n) =φιλανθρωπία 

12. desperate(adj)=απελπισμένος 

13. marvelous(adj)=υπέροχος 

14. lonely(adj)=μοναχικός 

15. citizen(n) =πολίτης 

16. pay (my) respects(v) =υποβάλλω τα σέβη μου 

17. die in peace(v) =πεθαίνω ήρεμα 

 

 

p.16 

READING 
 

 

18. allow(v) =επιτρέπω 

19. refuse (v) =αρνούμαι 

Hey , kids do 

you like 

English? Yes, 

you do! 

?!!!! 

 



 

[7] 
 

       20. make a difference (exp) =κάνω τη διαφορά 

       21. make a decision (v) = παίρνω μια απόφαση 

22. nun (n) =καλόγρια 

23. in need (exp) = σε ανάγκη 

24. ceremony (n) =τελετή 

25. case (n) =υπόθεση 

26. poverty (n) =φτώχια 

27. suffer (v) =υποφέρω 

28. permission (n) =άδεια 

29. make an impression (v) =κάνω εντύπωση 

30. take care of (v) =φροντίζω 

31. make time (v) =βρίσκω χρόνο 

32. throughout (prep) =καθ’όλη τη διάρκεια 

33. comfort (n) =παρηγοριά 

34. ruins (n) =ερείπια 

35. earthquake (n) =σεισμός 

36. generous (adj) =γενναιόδωρος 

37. pneumonia (n) =πνευμονία 

38. brilliant (adj) =έξοχος, πανέξυπνος 

39. gentle (adj) =ευγενικός 

40. make a promise (v) =δίνω υπόσχεση 

  41. ambition (n) =φιλοδοξία 

 

 

 

 



 

[8] 
 

 

42. rule (v) =κυβερνώ 

43. chief (n) =αρχηγός 

44. capture (v) =αιχμαλωτίζω 

45. abduct (v) =απαγάγω 

46. bury (v) =θάβω 

47. depressed (adj) =θλιμμένος 

48. slave (n) =σκλάβος 

49. general (n) =στρατηγός 

50. leader (n) =ηγέτης 

51. foreigner (n) =ξένος 

52. crucify (v) =σταυρώνω 

53. injure (v) =τραυματίζω 

54. defeat (v) =ηττώμαι 

 

  

 

 

 

 

p. 26, 27, 28 

1. portable(adj)=φορητός 

2. multimedia(n) = ποικιλία μέσων 

3. light(adj)=ελαφρύς 

4. feature(n) =χαρακτηριστικό 

5. screen(n) =οθόνη 

UNIT 3 



 

[9] 
 

6. remote control(n) =τηλεκοντρόλ 

7. guarantee(n) =εγγύηση 

8. counter(n) =μετρητής 

9. keyboard(n) =πληκτρολόγιο 

10. digital(adj)=ψηφιακός 

11. jargon(n) = φρασεολογία 

12. discount(n) =έκπτωση 

13. queue(v) =στέκομαι στην ουρά 

14. faulty(adj)=ελαττωματικός 

15. brand name(n) = εμπορικό όνομα, φίρμα 

16. gadget(n) =συσκευή 

17. refund(n) =επιστροφή χρημάτων 

18. plug sth in(v) = βάζω κάτι στην πρίζα 

19. obviously (adv)=προφανώς 

20. responsibility(n) =υπευθυνότητα 

21. install(v) =εγκαθιστώ 

22. charge(v) =φορτίζω 

23. download(v) = «κατεβάζω» στον υπολογιστή 

24. log onto(v) = συνδέομαι στο διαδίκτυο 

25. ink cartridge(n) = δοχείο μελάνης 

26. hard drive(n) =σκληρός δίσκος 

27. floppy disk(n) =δισκέτα 

28. typewriter(n) =γραφομηχανή 

29. notepad(n) =σημειωματάριο 

30. cursor(n) =κέρσορας 

31. delete(v) =διαγράφω, σβήνω 

LEARNERS TODAY……………. 

LEADERS TOMORROW!!!!!!! 



 

[10] 
 

32. error(n) =λάθος 

33. printer(n) =εκτυπωτής 

34. recycle bin(n) =κάδος ανακύκλωσης 

 

 

 

35. odd (adj) =περίεργος 

36. incredible (adj) =απίστευτος 

37. invaluable (adj) =ανεκτίμητος 

38. inexpensive (adj) =φθηνός 

39. useless (adj) =άχρηστος 

40. overpriced (adj) =υπερτιμημένος 

 

p.28 

   41. as far as I know= απ’όσο γνωρίζω 

42. as good as knew= σαν καινούργιος 

43. as sound as a bell = υγιέστατος, σε καλή κατάσταση 

44. as fresh as the day = σε καλή φόρμα 

45. as good as gold = εξαιρετικός, άριστος 

46. as white as a sheet = άσπρος σαν πανί 

47. as right as rain = υγιής 

 

 

 

 

 



 

[11] 
 

 

 

 

                                            

 

p.40 

READING 

 

1. communication(n) =επικοινωνία 

2. communicator(n) =αυτός που έχει επικοινωνιακές ικανότητες 

3. Town Hall(n) =Δημαρχείο 

4. unbelievable(adj)=απίστευτος 

5. squint(v) =στραβώνω τα μάτια από τον ήλιο 

6. pleasant(adj)=ευχάριστος 

7. facial(adj)=του προσώπου 

8. expression(n) =έκφραση 

9. appear(v) =εμφανίζομαι 

10. curious(adj)=περίεργος 

11. stare at(v) =κοιτάζω επίμονα 

12. object(n) =αντικείμενο 

13. glare at(v) =αγριοκοιτάζω 

14. admire(v) =θαυμάζω 

15. gaze at(v) =ατενίζω 

16. take a peep(exp)=κρυφοκοιτάζω 

17. be aware of(v) =γνωρίζω 

18. frown(v) =κατσουφιάζω 

UNIT 4 



 

[12] 
 

19. shrug  (my) shoulders(v)= ανασηκώνω τους ώμους 

20. nod (my) head(v)=γνέφω καταφατικά το κεφάλι μου 

21. point (my) finger(v)=σηκώνω  το δάχτυλό μου απειλητικά 

22. raise (my) eyebrows(v)=ανασηκώνω τα φρύδια μου 

23. bite (my) lip(v)=δαγκώνω το χείλι μου 

24. twist (v) =στρέφω, γυρνάω 

25. squeeze(v) =σφίγγω, ζουλάω 

26. have (my) arms folded(v)=διπλώνω τα χέρια μου 

27. clench(v) =σφίγγω 

28. throat(n) =λαιμός 

29. injection(n) =ένεση 

30. tone(n) =τόνος 

31. voice(n) =φωνή 

32. tool(n) =εργαλείο 

33. thought(n) =σκέψη 

34. point of view(n) =άποψη 

35. emotion(n) =συναίσθημα 

36. admission(n) =είσοδος 

37. disgusted(adj)=αηδιασμένος 

38. disgusting(adj)=αηδιαστικός 

39. anger(n) =θυμός 

40. fear(n) =φόβος 

41. sadness(n) =λύπη 

42. embarrassment(n) =αμηχανία, ντροπή 

 

 

IF YOU ARE NOT WILLING TO 

LEARN, 

NO ONE CAN HELP YOU, 

IF YOU ARE DETERMINED TO 

LEARN, 

NO ONE CAN STOP YOU! 

 



 

[13] 
 

 

 

 

                                         

 

p.50, 51 

1. notepad(n) =σημειωματάριο 

2. blank(adj)=κενός   

3. artifact(n) =είδος αρχαίου αντικειμένου       

4. exhibit(n) = εκθέτω, έκθεμα 

5. display(n) = εκθέτω, έκθεμα 

6. fossil(n) =απολίθωμα 

7. mineral(n) =ορυκτό 

8. coin (n) =κέρμα 

p.52 

READING 

 

 

9.  magnificent (adj) = έξοχος 

10. house (v) =στεγάζω, φιλοξενώ 

11. stock (v) =διαθέτω 

12. range (n) =ποικιλία 

13.  refreshments (n) =αναψυκτικά 

14.  wheelchair (n) =αναπηρικό καροτσάκι 

15. curator (n) =έφορος μουσείου 

16. object (n) =αντικείμενο 

UNIT 5 



 

[14] 
 

17. exhibition (n) =έκθεση (σε μουσείο) 

18. statue (n) =άγαλμα 

19. priceless (adj) =ανεκτίμητος 

20. military (adj) =στρατιωτικός 

21. procession (n) =πομπή, παρέλαση 

22. precious (adj) =πολύτιμος 

23. admission (n) =είσοδος 

24. queue (n) =σειρά, σχηματίζω ουρά 

 

 

  

25. ancient (adj) =αρχαίος 

26. tomb (n) =τάφος 

 

 

 

 

                                   

 

 p.62.63 

1. waste (n) = σκουπίδια, απόβλητα 

2. tyre(n) = λάστιχο αυτοκινήτου 

3. container(n) =δοχείο 

4. can(n) =τενεκεδάκι 

5. decompose(v)= αποσυντίθεμαι 

6. dump(v)=πετάω, ξεφορτώνομαι 

UNIT 6 



 

[15] 
 

7. junk(n) =σκουπίδια 

8. countryside(n) =εξοχή 

p.65 

READING 

 

 

9. litter(n) =σκουπίδια 

10. incredible(adj)= απίστευτος 

11. agency(n) =πρακτορείο 

12. traffic(n) =συγκοινωνία 

13. lead in (v)=καταλήγω, οδηγώ 

14. fuel(n) =καύσιμο 

15. decrease(v)=μειώνω 

16. mayor(n) =δήμαρχος 

17. solution(n) =λύση 

18. gypsy(n) =τσιγγάνος 

19. condition(n) =συνθήκη 

20. pile up(v)=συσσωρεύομαι 

21. laziness(n) =τεμπελιά 

22. breeze(n) =αεράκι 

23. blow(v)=φυσάω 

24. get worse(v)=χειροτερεύω 

25. tube(n) =σωληνάριο 

26. bar of soap(n) = σαπούνι 

27. drain(n) =υπόνομος 

28. block(v)=φράσσω, μπλοκάρω 



 

[16] 
 

29. flood(n) =πλημμύρα 

30. support(n) =υποστήριξη 

31. take action(v)=αναλαμβάνω δράση 

32. dawn(n) =χάραμα 

33. encourage(v)=ενθαρρύνω 

34. crime(n) =έγκλημα 

35. fine(n) =πρόστιμο 

36. disgrace(n) =ντροπή 

 

 

 

37. loaf(n) =φρατζόλα 

38.  slice(n) =φέτα 

39.  carton(n) = χάρτινο κουτί 

40.  cardboard(n) =χαρτόνι 

41.  wrapping(n) =περιτύλιγμα 

42.  chuck out(v)= πετάω 

43. breathe (v) =αναπνέω 

44. attract (v) =προσελκύω 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[17] 
 

 

 

 

    

 

p.75, 76, 77 

1. leak (v) =στάζω , διαρροή 

2. interval (n)=διάλλειμα 

3. nickname (n)= παρατσούκλι 

4. consist of (v)= αποτελούμαι από 

5. experiment (n)=πείραμα 

6. government (n)=κυβέρνηση 

7. migration (n)=μετανάστευση, αποδημία 

8. compass (n)=πυξίδα 

9. surface (n)=επιφάνεια 

10. regard (v)=θεωρώ 

11. common (adj)=κοινός, συνηθισμένος 

12. instinct (n)=ένστικτο 

13. pigeon (n)=περιστέρι 

14. navigation (n)=πλοήγηση 

15. cell (n)=κύτταρο 

16. brain (n)= εγκέφαλος, μυαλό 

17. contain (v)=περιέχω 

18. align (v)=ευθυγραμμίζομαι, παρατάσσω 

19. needle (n)= βελόνα 

20. attract(v)= προσελκύω 

21. flow(v)=ρέω 

UNIT 7 



 

[18] 
 

22. iron(n)= σίδηρος (χημ.στοιχείο) 

23. pole(n)=πόλος 

24. repel(v)=απωθώ 

25. substance(n)=ουσία 

26. cargo(n)=φορτίο 

27. crew(n)=πλήρωμα 

28. stove(n)=ηλεκτρική κουζίνα 

29. log(n)=ημερολόγιο (εδώ καπετάνιου) 

 

 

 30. flare (n) = φωτοβολίδα, φλόγα 

31. Aurora Boreallis (n) = Βόρειο Σέλας 

32. direction (n) = κατεύθυνση 

33. variation (n) =παραλλαγή 

34. sprinkle (v) = ραντίζω 

35. indicator (n) =μετρητής, δείκτης 

36. find (my) way (exp) =βρίσκω το δρόμο μου 

37. no way (exp) =αδύνατο, αποκλείεται 

38. in a way (exp) =κατά κάποιο τρόπο 

39 have a way (exp) = έχω τον τρόπο 

 

 

 

 

 

 

                      

UNIT 8 



 

[19] 
 

 p.85 

1. give sb a lift (exp)=παίρνω κάποιον με το αυτοκίνητό μου για να τον εξυπηρετήσω 

2. standing room (exp)= χώρος στον οποίο μπορείς να σταθείς 

         p. 86,87,88,89 

READING 

 

 

3. means of transport (n) = μέσα μεταφοράς 

4. inventor (n) = εφευρέτης 

5. sideways (n) = πλάγια 

6. operate (v) = χειρίζομαι 

7. wheel (n) = τροχός 

8. hold your horses (idm) = μη βιάζεσαι 

9. reply (v) = απαντώ 

10. innovative (adj) = πρωτότυπος, εφευρετικός 

11. hit the road (idm) = φεύγω, «την κάνω» 

12. flip (n) = στρίψιμο, τούμπα στον αέρα 

13. complicated (adj) = περίπλοκος 

14. speed (n) = ταχύτητα 

15. rock the boat (idm) = ταράζω τα νερά 

16. enjoyment (n) = χαρά, διασκέδαση 

17. bank (n) = όχθη 

18. attach (v) = προσκολλώ, επισυνάπτω 

19. enable (v) = δίνω τη δυνατότητα 

20. float (v) =επιπλέω 

21. tread water (exp) = κρατιέμαι στην επιφάνεια του νερού κουνώντας τα πόδια 

22. plain (adj) = απλός 



 

[20] 
 

 

p.90 

23.puncture(n)= τρύπα στο λάστιχο, φούιτ 

24. circular (adj) = κυκλικός 

25. warning (n) =προειδοποίηση 

26. triangular (adj) =τριγωνικός 

27. rectangular (adj) =ορθογώνιος 

28. dead end (n) =αδιέξοδο 

29. roadworks (n) = οδικά έργα  

30. lane (n) =λωρίδα δρόμου 

 

 

 

1. conductor(n)= εισπράκτορας 

2. inflate(v)= φουσκώνω 

3.    place(v)=τοποθετώ 

4.    skid(v)=γλιστράω, ντεραπάρω 

5. steer(v)=οδηγώ 

6. driveway(n)= ιδιωτικός δρόμος 

7. highway(n)=λεωφόρος 

8. walkway(n)= πέρασμα ,μονοπάτι ,δίοδος 

9. runway(n)= διάδρομος στο αεροδρόμιο 

10. pavement(n)= πεζοδρόμιο 

11. footway(n)= πεζοδρόμιο 

12. permission(n)= άδεια 

13. sled(n)=έλκηθρο 

14. hang gliding(n)= αιωροπτερισμός 



 

[21] 
 

15. track(n)=  ίχνος, γραμμή τρένου 

16. trash(n)= σκουπίδια 

17. dump(n)= χωματερή, σκουπίδια 

18. vessel(n)=πλοίο 

19. rubbish truck(n)=απορριμματοφόρο 

20. submarine(n)=υποβρύχιο 

21. tow truck(n)=ρυμουλκό όχημα 

22. break the law (exp)= παραβαίνω το νόμο 

23. rear (n)= πίσω μέρος 

24. punishment(n)=τιμωρία 

25. entrance(n)=είσοδος 

26. emergency(n)= έκτακτη ανάγκη  

 

 

 

 

 

 

p.97, 98, 99 

1. keep up appearances (exp)= κρατάω τα προσχήματα 

2. beholder (n)= θεατής 

3. plain (adj)=απλός 

4. influence (v+n)= επιρροή, επηρεάζω  

5. trap (n)=παγίδα 

6. victim(n)=θύμα 

7. fancy(adj)=μοντέρνος 

8. genuine(adj)=αυθεντικός 

UNIT 9 



 

[22] 
 

9. touch-up(n)= ρετούς 

10. wig(n)=περούκα 

11. anxious(adj)= ανήσυχος, ανυπόμονος 

12. confident(adj)= αυτός που έχει αυτοπεποίθηση 

13. disappointed(adj)=απογοητευμένος 

14. fashionable(adj)=μοντέρνος 

15. old fashioned(adj)=παλιομοδίτικος 

16. stuffy(adj)= τυπικός, σχολαστικός 

17. thrilled(adj)=ενθουσιασμένος 

18. trendy(adj)= μοντέρνος 

19. ringlet(n)=μπούκλα 

20. aggressive(adj)=επιθετικός 

21. serious(adj)=σοβαρός 

22. nervous(adj)= νευρικός, ανήσυχος 

23. mature(adj)=ώριμος 

24. arrogant(adj)=αλαζόνας 

25. immature(adj)=ανώριμος 

26. responsible(adj)=υπεύθυνος 

27. waist high(adj)= στο ύψος της μέσης 

28. round-neck(adj)= που φέρνει γύρω από το λαιμό 

29. long-sleeved(adj)= μακρυμάνικος 

30. spiked hair(adj)=μαλλιά καρφάκια 

31. hipster(adj)= χαμηλοκάβαλος 

32. zip (zipper) (n)=φερμουάρ 

READING 

 

33. vain(adj)=ματαιόδοξος 
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34. challenge(v+n)=δοκιμασία, προκαλώ 

35. tracksuit(n)=φόρμες 

36. be in the background (exp)=είμαι στο παρασκήνιο 

37. countryside(n)=εξοχή 

38. rebel(n)=επαναστάτης 

39. stand out (phr.v)=ξεχωρίζω 

40. accurate(adj)=ακριβής 

41. casual(n)=χαλαρός, πρόχειρος 

42. shy away(phr.v)= αποφεύγω 

43. spotlight(n)=προβολέας 

44. gear(n)=ενδυμασία 

45. narcissistic(adj)=νάρκισσος 

46. overweight(adj)=υπέρβαρος 

47. invisible(adj)=αόρατος 

48. attractive(adj)=ελκυστικός 

49. ignore(v)=αγνοώ 

50. embarrassed(adj)=αμήχανος, ντροπιασμένος 

51. attention(n)=προσοχή 

52. survey(n)=έρευνα 

53. stick out(phr.v)=προεξέχω 

54. greasy(adj)=λιπαρός 

55. spot(n)=σπυράκι 

56. wear my heart on my sleeve (idm)= εκφράζω τα συναισθήματα μου ανοιχτά 

 

p.102, 103 

57. uniform (n) = στολή, ποδιά 

58. talk through one’s hat (dim) =λέω ανοησίες, μπλοφάρω 

59. (be) dressed to kill (dim) =ντύνομαι στην τρίχα 
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60.pull one’s socks up(idm)= προσπαθώ να κρατήσω τον έλεγχο μιας κατάστασης 

61.be in someone’s shoes(idm)=μπαίνω στη θέση κάποιου 

62.leggings(n)=κολάν 

63.cape(n)=κάπα, μπέρτα 

64.cloak(n)=μανδύας, μαντό 

65,tights(n)=καλσόν 

66.floor-length (adj)= μακρύ ως το πάτωμα 

67.tunic(n)= τουνίκ, στρατιωτικό ένδυμα (χιτώνας) 

68.baldric(n)=ζώνη για σπαθί 

69.chlamys(n)=χλαμύδα 

70.plait(n)=κοτσίδα 

71.pony tail(n)=αλογοουρά 

 

 

 p. 80-83 

1. wig(n)=περούκα 

2. bow(n)=παπιγιόν 

3. string(n)=σπάγγος 

4. fitting(adj)=κατάλληλος, ταιριαστός 

5. outfit(n)=ντύσιμο 

6. stuffy(adj)=αποπνικτικός, βαρετός, μονότονος 

7. genuine(adj)=αυθεντικός 

8. waist(n)=μέση 

9. hip(n)=γοφός 

10. elbow(n)=αγκώνας 

11. thigh(n)=μηρός 

12. shoulder(n)=ώμος 
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13. toe(n)=δάχτυλο ποδιού 

14. knee(n)=γόνατο 

15. wrist(n)=καρπός 

16. forehead(n)=μέτωπο 

17. thumb(n)=αντίχειρας 

18. as mad as a hatter(idm)=θεότρελος 

19. civil servant(n)=δημόσιος υπάλληλος 

20. curly(adj)=σγουρός 

 

 

 

                              

READING 

 

 

                           p.110, 111,112 

1. material(n)=υλικό 

2. historical (adj)=ιστορικός 

3. period(n)=περίοδος 

4. soldier(n)=στρατιώτης 

5. weapon(n)=όπλο 

6. process(n)=διαδικασία 

7. thread(n)=κλωστή 

8. porcelain(n)=πορσελάνη 

9. function(n)=λειτουργία 

10. wool(n)=βαμβάκι 

11. rubber(n)= λάστιχο, καουτσούκ 

UNIT 10 
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12. cotton(n)=βαμβάκι 

13. leather(n)=δέρμα 

14. heat(v)=θερμαίνω 

15. tough(adj)=σκληρός 

16. item(n)=αντικείμενο 

17. raw(adj)=ωμός, ακατέργαστος 

18. raw materials (n)= πρώτες ύλες 

19. clay(n)=άργιλος 

20. hemp(n)= κάνναβη 

21. bamboo(n)=μπαμπού 

22. pine(n)=πεύκο 

23. soybean(n)=σόγια 

24. nettle(n)=τσουκνίδα 

25. corn(n)=καλαμπόκι 

 

 

p.115, 116,117 

26. silk(n)=μετάξι 

27. fishing line(n)=πετονιά 

28. string(n)=νήμα, σπάγκος 

29. social status(n)=κοινωνική θέση 

30. emperor(n)=αυτοκράτορας 

31. silkworm(n)=μεταξοσκώληκας 

32. order(v)=παραγγέλνω 

33. check(v)=ελέγχω 

34. out of stock( exp)=που δεν υπάρχει στο απόθεμα 

35. service(n)=υπηρεσία 

36. on strike(n)=σε απεργία 



 

[27] 
 

37. discount(n)=έκπτωση 

38. resent(v)=ξαναστέλνω 

39. delay(v)=καθυστερώ 

40. credit card(n)=πιστωτική κάρτα 

 

 

1. port(n)=λιμάνι 

2. export(v)=εξάγω 

3. import(v)=εισάγω 

4. deport(v)=απελαύνω 

5. illegal(adj)=παράνομος 

6. immigrant(n)=μετανάστης 

7. displacement(n)=εκτόπισμα 

8. principle(n)=αρχή, θεωρία 

9. out of money(exp)= μένω από λεφτά 

10. out of hand (exp) = 1.εκτός ελέγχου 2. αβασάνιστα ,πρόχειρα 

11. out of date (exp) =ξεπερασμένος. παλιομοδίτικος 

12. out of time(exp)=εκπρόθεσμα 

13.  out of sight(exp)=έκτος οπτικού πεδίου 

14. out of pocket(exp)= χωρίς λεφτά επειδή έκανα έξοδα εκτός προϋπολογισμού 

15. out of breath(exp)= χωρίς ανάσα 

16. wonder(n)= θαύμα 

17. breathtaking(adj)=που σου κόβει την ανάσα 

18. engineering(n)=μηχανολογία 

19. iconic(adj)=εμβληματικός 

20. sight(n)=θέαμα 

21. heal(v)=θεραπεύομαι 
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22. cure(v)=θεραπεύω 

23. feature(n)=χαρακτηριστικό 

24. akin(adj)=παρόμοιος 

25. pilgrimage(n)=προσκύνημα 

26. significant(adj)=σημαντικός 

27. proportion(n)=αναλογία 

28. remains (n.pl.)= απομεινάρια 

29. trauma(n)=τραύμα 

30. undergo(v)=υποβάλλομαι, υφίσταμαι 

31. skull(n)=κρανίο 

32. limp(v)=κουτσαίνω 

33. seek(v)=ψάχνω, αναζητώ       (sought-sought) 

34. supernatural(adj)=υπερφυσικός 

35. oracle(n)=μαντείο 

36. henge(n)=κυκλικός προϊστορικός αρχαιολογικός χώρος 

37. intrigue(v)=εξάπτω την περιέργεια 

38. frustrate(v)=απογοητεύω, αποθαρρύνω 

39. antiquarian(n)=αρχαιολόγος 

40. alike(adv)=παρόμοια 
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PRESENT SIMPLE 

POSITIVE QUESTION NEGATIVE  

Long Form  Long Form Short Form 

I play 

you play 

he plays 

she plays 

it plays 

we play 
you play 

they play 
 

Do I play? 

Do you play? 

Does he play? 

Does she play? 

Does it play? 

Do we play? 
Do you play? 

Do they play? 
 

I  do not play  

    you do not play  

    he does not play  

    she does not play  

    It does not play 
    We do not play 
    You do not play 
    They do not play 

 

 

I  don't play 

you don't play 

he doesn't play 

she doesn't play 

it doesn't play 

we don't play 
you don’t play 
they don’t play 

 

 

 

Spelling Rules 

Αλλαγές γ’ενικού προσώπου: 

 Αν το ρήμα τελειώνει σε –ch, -sh, -ss, -x &-o, προσθέτουμε την κατάληξη –es. 

wash – he washes 

fix – she fixes 

go – he goes 

 Αν το ρήμα τελειώνει σε σύμφωνο + -y, φεύγει το –y και γίνεται –ies. 

study – he studies 

try – she tries 



 

[30] 
 

 

 

Time Expressions 

every (day, week, year, month, Saturday, summer etc), on Mondays, at the weekend, in 

winter, 

once/twice a month/year, in the morning, in the afternoon, in the evening etc. 

ADVERBS OF FREQUENCY 

Χρησιμοποιούνται κυρίως με Simple Present και δείχνουν τη συχνότητα μιας πράξης. 

Always,  usually,  often,  sometimes,  rarely,  seldom,  never. 

 Η θέση τους είναι πριν το κύριο ρήμα αλλά μετά το ρήμα “to be”. 

Δείτε τη διαφορά: 

               I always brush my teeth before I go to bed. 

BUT 

                I am never late at school. 

USE 

Ο Simple Present χρησιμοποιείται: 

 Για μια πράξη που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για να περιγράψει τις 

συνήθειες μας και την καθημερινότητα μας. 

               Fred goes to the gym every day. 

               Mum cooks spaghetti every Friday. 

               I go to school on foot. 

 Για μόνιμες καταστάσεις. 

                My brother lives in Athens. 

                My parents are doctors. 

 Για γενικές αλήθειες. 

               The sun sets in the east. 

              Water boils at 100 degrees Celsius 
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WH-QUESTION WORDS 

 Who: ποιος-ποια-ποιο, /ποιοι, ποιες, ποια (μόνο για ανθρώπους) 

            Who is your friend? 

 What: τι (για ζώα, πράγματα και πράξεις) 

      What’s your job? 

 Where: που 

     Where is my pen? 

 When :πότε 

      When is your birthday? 

   Why : γιατί 

     Why are you crying? 

   Which: ποιος-ποια-ποιο/ ποιοι, ποιες, ποια (όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε ένα 

πρόσωπο ή πράγμα από κάποιο άλλο.) 

     Which girl is your sister? 

            Which bag do you like? 

 Whose :ποιανού/τίνος (δηλώνει κτήση) 

   Whose bike is that? 

 How : πως 

  How do you spell neighbor? 

Άλλες ερωτηματικές εκφράσεις με το how είναι οι εξής; 

How much (πόσος-η, -ο)     How much time have we got? 

How many (πόσοι,-ες-α για αριθμήσιμα ουσιαστικά) How many pens have you 

got? 

How old (πόσο χρονών) 

How far (πόσο μακριά) 

How long (πόση ώρα, πόσο καιρό)   How long is the film? 

How often (πόσο συχνά) 
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PRESENT CONTINUOUS 

Affirmative 

Long Form 

Question Negative 

Long Form 

 

Short Form 

I am playing Am I playing? I am not playing I’m not playing 

You are playing Are you playing? You are not playing You aren’t 

He is playing Is he playing? He is not playing He isn’t playing 

She is playing Is she playing? She is not playing She isn’t playing 

It is playing Is it playing? It is not playing It isn’t playing 

We are playing Are we playing? We are not playing We aren’t playing 

You are playing Are you playing? You are not playing You aren’t playing 

They are playing Are they playing? They are not playing They aren’t playing 

 

Spelling Rules 

 Αν το ρήμα τελειώνει σε –e, φεύγει και μπαίνει η κατάληξη –ing. 

       write – writing 

 Αν το μονοσύλλαβο ρήμα τελειώνει σε σύμφωνο-φωνήεν-σύμφωνο, 

διπλασιάζεται το τελευταίο σύμφωνο. 

swim- swimming, run-running 

 Αν το ρήμα με δύο ή περισσότερες συλλαβές τελειώνει σε σύμφωνο-φωνήεν-

σύμφωνο, διπλασιάζουμε το τελευταίο σύμφωνο μόνο αν το ρήμα τονίζεται 

στην τελευταία συλλαβή. 

               begin-beginning   BUT             open - opening 

 Αν το ρήμα τελειώνει σε –ie, μετατρέπεται σε –y. 

lie – lying 

tie – tying 

 Δεν διπλασιάζουμε το τελευταίο σύμφωνο αν το ρήμα τελειώνει σε –w, -x, -y. 

fix-fixing try-trying 

           show-showing 



 

[33] 
 

USE 

 Για μια πράξη που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 

Don’t talk! I’m doing my homework 

 Για προσωρινές καταστάσεις. 

My sister is learning Spanish this term at school. 

 Για να περιγράψουμε εικόνες. 

Look at this photo; I’m wearing my new jacket. 

 

Time Expressions 

Now, right now, at the moment, today, this (week, month), Look! Listen! 

 

 

The verb “to be” 

Affirmative Question Negative 

Long form 

 

Short form 

I was 

You were 

He was 

She was 

It was 

We were 

You were 

They were 

Was I? 

Were you? 

Was he? 

Was she? 

Was it? 

Were we? 

Were you? 

Were they? 

 

I was not 

You were not 

He was not 

She was not 

It was not 

We were not 

You were not 

They were not 

I wasn’t 

You weren’t 

He wasn’t 

She wasn’t 

It wasn’t 

We weren’t 

You weren’t 

   They  weren’t 
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REGULAR VERBS/IRREGULAR VERBS 

AFFIRMATIVE OUESTION NEGATIVE 

Long form 

 

Short form 

I worked/drank 

You worked/drank 

He worked/drank 

She worked/drank 

It worked/drank 

We worked/drank 

You worked/drank 

They 

worked/drank 

Did I work/drink? 

Did you work/drink? 

Did he work/drink? 

Did she work/drink? 

Did it work/drink? 

Did we work/drink? 

Did you work/drink? 

Did they work/drink? 

I did not 

work/drink 

You did not 

work/drink 

He did not 

work/drink 

She did not 

work/drink 

It did not 

work/drink 

We did not 

work/drink 

You did not 

work/drink 

They did not 

work/drink 

I didn’t 

work/drink 

You didn’t 

work/drink 

He didn’t 

work/drink 

She didn’t 

work/drink 

It didn’t 

work/drink 

We didn’t 

work/drink 

You didn’t 

work/drink 

They didn’t 

work/drink 

 

Spelling Rules 

Προσθέτουμε την κατάληξη –ed, στα ομαλά ρήματα ενώ τα ανώμαλα έχουν δικό τους 

τύπο. 

 Αν το ρήμα τελειώνει σε –e, βάζουμε μόνο –d. 

         love-loved 

 Αν το ρήμα τελειώνει σε σύμφωνο και –y, στη θέση του –y, βάζουμε 

κατάληξη –ied. 

                        study-studied, try-tried 

 Αν το ρήμα τελειώνει σε σύμφωνο-φωνήεν-σύμφωνο και τονίζεται στην 

τελευταία συλλαβή, διπλασιάζουμε το τελευταίο σύμφωνο. 

                        prefer- preferred, stop-stopped 
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BUT OPEN-OPENED  

 Δεν διπλασιάζουμε αν το τελευταίο σύμφωνο του ρήματος είναι –y,-x. 

Use 

 Χρησιμοποιούμε Simple Past για πράξεις που έγιναν και τελείωσαν στο 

παρελθόν σε συγκεκριμένο χρόνο. 

         I bought my bike last year. 

        I watched a great film yesterday. 

 Για πράξεις που έγιναν η μια μετά την άλλη στο παρελθόν. 

        He opened the door, walked into the room and said hello. 

 

Time Expressions 

Last night/week/month/year/winter etc 

In 2006 A week/year ago, yesterday 

 

 

 

COMPARATIVES-SUPERLATIVES 

Χρησιμοποιούμε το Συγκριτικό βαθμό των επιθέτων για να συγκρίνουμε δύο πρόσωπα ή 

πράγματα. 

 

Spelling rules 

 Στα μονοσύλλαβα επίθετα προσθέτουμε την κατάληξη –er. 

Small-smaller, high-higher 

 Στα μονοσύλλαβα επίθετα που τελειώνουν σε σύμφωνο-φωνήεν-σύμφωνο, 

διπλασιάζουμε το τελευταίο σύμφωνο. 

Fat-fatter, big-bigger 

 Τα επίθετα που τελειώνουν σε σύμφωνο και –y, μετατρέπουν το –y σε–i. 
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Happy-happier, funny-funnier. 

 Τα πολυσύλλαβα επίθετα παίρνουν τη λέξη more μπροστά από το επίθετο. 

Beautiful-more beautiful, popular-more popular 

 Για να κάνουμε τη σύγκριση μέσα σε μια πρόταση χρησιμοποιούμε τη λέξη 

than. 

A BMW is more expensive than a Fiat. 

John is taller than Mike. 

 

Χρησιμοποιούμε τον Υπερθετικό βαθμό των επιθέτων για να συγκρίνουμε περισσότερα 

από δύο πρόσωπα ή πράγματα μεταξύ τους.    

 

Spelling rules 

 Σχηματίζεται με την κατάληξη –est και τη λέξη the πριν από το επίθετο και 

ισχύουν οι ίδιοι κανόνες ορθογραφίας με τον Συγκριτικό βαθμό. 

Tall-the tallest 

Happy –the happiest 

 Στα πολυσύλλαβα προσθέτουμε τη λέξη the most. 

Beautiful-the most beautiful, popular –the most popular 

 Για να κάνουμε τη σύγκριση μέσα σε μια πρόταση χρησιμοποιούμε τις λέξεις 

of/in. 

The Nile is the longest river in the world. 

IRREGULAR ADJECTIVES 

good       better     best 

 

bad      worse worst 

far farther/further farthest/furthest 

much/many      more most 

little      less least 
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Σύγκριση μεταξύ όμοιων ουσιαστικών 

Χρησιμοποιούμε as+επίθετο+as για να δείξουμε ότι δύο ουσιαστικά είναι ίδια μεταξύ 

τους. 

My sister is as tall as my brother. 

Bikes are not as dangerous as motorbikes. 

 

ADVERBS 

 Τα επιρρήματα σχηματίζονται αν προσθέσουμε την κατάληξη –ly, στα 

επίθετα. Μπαίνουν συνήθως μετά τα ρήματα. 

ADJECTIVE ADVERB 

quiet quietly 

loud loudly 

terrible terribly 

noisy noisily 

careful carefully 

 

 Υπάρχουν όμως και επιρρήματα που είναι ανώμαλα. Δεν σχηματίζονται 

δηλ. με την κατάληξη –ly.Είναι τα εξής: 

early  early 

fast  fast 

hard hard 

late  late 

high  high 

near near 

good well 
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Examples: 

John is a quiet boy. He plays quietly with his toys. 

Mary is a good student. She speaks English well. 

That is a fast horse. It runs really fast. 

 

COMPARISON OF ADVERBS 

Τα επιρρήματα που έχουν τον ίδιο τύπο με τα επίθετα συνήθως παίρνουν την κατάληξη –er 

στον Comparative και –est στον Superlative. 

early    earlier         the earliest 

late  later                    the latest 

 

Τα επιρρήματα που σχηματίζονται προσθέτοντας  την  κατάληξη –ly στα επίθετα παίρνουν 

more στον Comparative και the most στον Superlative. 

quickly  more quickly                     the most quickly 

carefully                      more carefully                    the most carefully 

 

Υπάρχουν μερικά επιρρήματα τα οποία έχουν ανώμαλο Comparative και Superlative. 

badly                           worse    the worst 

far                                  farther/further                      the farthest/furthest 

little                             less the least 

much                           more                         the most 

well                            better                        the best 
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MODAL VERBS 

CAN, MAY, SHOULD 

Τα modal verbs είναι βοηθητικά ρήματα και διαφέρουν από τα υπόλοιπα. 

Χαρακτηριστικά: 

 Δεν κλίνονται κανονικά. Δεν παίρνουν –s στο γ’ ενικό πρόσωπο και δεν παίρνουν 

βοηθητικά ρήματα στην ερώτηση και στην άρνηση. 

 Είναι ελλειπτικά ρήματα. Δεν σχηματίζουν όλους τους χρόνους. Έχουν μόνο ενεστώτα 

και αόριστο. 

 Ακολουθούνται από απαρέμφατο χωρίς ‘to”. 

 

FORM 

Affirmative Question Negative 

I can/may/should Can/May/Should I? I can’t/may not/shouldn’t 

You can/may/should Can/May/Should you? You  can’t/may not/shouldn’t 

He/she/it 

can/may/should 

Can/May/Should 

he/she/it? 

He/she/it can’t/may 

not/shouldn’t 

We/you/they 

can/may/should 

Can/May/Should 

we/you/they? 

We/you/they can’t/may 

not/shouldn’t 

 

USE 

 CAN                              ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΔΕΙΑ 

She can drive a motorbike.                                     Ικανότητα 

Can you help me with my homework? Παράκληση 

Can I go out, please? Άδεια 

Yes, you can. 
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 ΜΑΥ                                 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ/ΑΔΕΙΑ 

I may go shopping on Saturday.                                        Πιθανότητα 

May I use your phone, please?  Άδεια 

No, you may not. 

 

 SHOULD                           ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

You should study harder. Your marks were low this term.                                      Συμβουλή 

You shouldn’t work so much. You need a break! 

 

SIMPLE FUTURE 

AFFIRMATIVE QUESTION NEGATIVE 

Long form 

 

Short form 

I will work 

You will work 

He/she/it will 

work 

We/you/they will 

work 

Will I work? 

Will you work? 

Will he/she/it 

work? 

Will we/you/they 

work? 

I will not work 

You will not work 

He/she/it will not 

work 

We/you/they will 

not work 

I won’t work 

You won’t work 

He/she/it won’t 

work 

We/you/they won’t 

work 

 

Use 

 Για μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι γι’ αυτό. 

Είναι πιθανόν ή ελπίζουμε ότι θα γίνει. 

     One day I’ll travel all around the world. 

 Για μια πράξη που αποφασίζουμε να κάνουμε τη στιγμή που μιλάμε. 

Wait! I’ll come with you at the supermarket. 

 Για υποσχέσεις, απειλές, προβλέψεις, προειδοποιήσεις. 

It will rain tomorrow. 

     Be nice to your sister and I’ll buy you an ice cream 
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 Μετά τις εκφράσεις: I think, I’m sure, I believe, I hope, probably. 

     I think he won’t pass his exams. He hasn’t studied. 

 

Time Expressions 

            Tomorrow, next (week, summer, year), soon, later, tonight, in (2013, a day/year) 

 

PRESENT PERFECT 

AFFIRMATIVE QUESTION NEGATIVE 

Long form 

 

Short form 

I have 

worked/drunk 

You have 

worked/drunk 

He has have 

worked/drunk 

She has 

worked/drunk 

It has  

worked/drunk 

We have 

worked/drunk 

You have 

worked/drunk 

They have 

worked/drunk 

Have I 

worked/drunk? 

Have you 

worked/drunk? 

Has he 

worked/drunk? 

Has she 

worked/drunk? 

Has it 

worked/drunk? 

Have we 

worked/drunk? 

Have you 

worked/drunk? 

Have they 

worked/drunk? 

I have not 

worked/drunk 

You have not 

worked/drunk 

He has not 

worked/drunk 

She has not 

worked/drunk 

It has not 

worked/drunk 

We have not 

worked/drunk 

You have not 

worked/drunk 

They have not 

worked/drunk 

I haven’t 

worked/drunk 

You haven’t 

worked/drunk 

He hasn’t 

worked/drunk 

She hasn’t 

worked/drunk 

It hasn’t 

worked/drunk 

We haven’t 

worked/drunk 

You haven’t 

worked/drunk 

They haven’t 

worked/drunk 

 

Use 

 Για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν αλλά δεν μας ενδιαφέρει πότε. 

           I have seen this movie. 
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 Για να μιλήσουμε για τις εμπειρίες μας. 

         I have been to New York and it was wonderful. 

 Για μια πράξη που άρχισε στο παρελθόν και συνεχίζεται στο παρόν.Σ’ αυτή την 

περίπτωση χρησιμοποιούμε τις λέξεις    For και since. 

          I have lived in this house since 2002. 

         I have lived in this house for ten years. 

Time Expressions 

Just, already, for, since, ever, never, yet (σε ερωτηματικές και αρνητικές προτάσεις στο 

τέλος της πρότασης) 

 

 

CONDITIONALS 

Οι Υποθετικοί Λόγοι αποτελούνται από δύο μέρη: 

 Την υπόθεση (if clause), που εισάγεται με το if ή το unless 

 Την απόδοση (main clause), που είναι και η κύρια πρόταση 

 

 Όταν ξεκινάμε με την υπόθεση χωρίζουμε πάντα με κόμμα την απόδοση. 

       If you go to the party, you’ll make lots of new friends.  

  

 

 

        You’ll make a lot of friends if you go to the party. 

 Το unless αντικαθιστά το if not στην υποθετική πρόταση. 

I’ll go to the beach tomorrow unless it rains  =  I’ll go to the beach tomorrow if it doesn’t 

rain. 

 

 

BUT 
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FIRST CONDITIONAL 

IF-CLAUSE MAIN CLAUSE 

SIMPLE PRESENT WILL/CAN/MUST/IMPERATIVE 

 

 Χρησιμοποιούμε τον 1ο Υποθετικό Λόγο όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μια 

υπόθεση που είναι δυνατόν/πιθανό να συμβεί στο παρόν ή στο μέλλον. 

 If you study hard, you’ll pass your exams. 

 If we have some free time tomorrow, we can go to the cinema. 

 If you want to lose weight, you must go on a diet. 

 If you need more information about the test, ask your teacher. 

 

SECOND CONDITIONAL 

IF-CLAUSE MAIN CLAUSE 

SIMPLE PAST WOULD/COULD/SHOULD + BARE INFINITIVE 

 

 Χρησιμοποιούμε τον 2ο Υποθετικό Λόγο όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μια 

υπόθεση που είναι απίθανο να συμβεί στο παρόν ή στο μέλλον. 

 If I had a lot of money, I would buy a BMW. 

 If I were you, I wouldn’t go out alone in the middle of the night. 

 Στο 2ο Υποθετικό Λόγο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το were σε όλα τα 

πρόσωπα. 
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PAST CONTINUOUS 

 

Spelling Rules 

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με τον Present Continuous. 

 

 Use 

 Χρησιμοποιείται για μια πράξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή στο παρελθόν. 

 Ι  was doing my homework at 6:00 yesterday evening. 

 Για μια πράξη που γινόταν στο παρελθόν και διακόπηκε από μια άλλη. Η πράξη που 

διακόπτεται μπαίνει σε Past Continuous και εκείνη που διακόπτει σε Simple Past. 

 While I was having lunch the phone rang. 

 Time Expressions 

While/as +Past Continuous 

When + Simple Past, Past Continuous 

AFFIRMATIVE 

 

QUESTION NEGATIVE 

Long form 

 

Short form 

I was working 

You were working 

He was working 

She was working 

It was working 

We were working 

You were working 

They were working 

Was I working? 

Were you working? 

Was he working? 

Was she working? 

Was it working? 

Were we working? 

Were you working? 

Were they working? 

I was not working 

You were not working 

He was not working 

She was not working 

It was not working 

We were not working 

You were not working 

They were not working 

I wasn’t working 

You weren’t working 

He wasn’t working 

She wasn’t working 

It wasn’t working 

We weren’t working 

You weren’t working 

They weren’t working 
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PAST HABITS-USED TO 

Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για παλιές συνήθειες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: 

 Τον Simple Past 

When I was little I hated milk, now I love it. 

 Used to ( συνήθιζα να) 

I used to go    -     Did I use to go?   -      I didn’t use to go 

She used to play tennis when she was younger. 

 

 

TAG QUESTIONS 

Οι Tag Questions είναι σύντομες ερωτήσεις που μπαίνουν στο τέλος της πρότασης και τις 

χρησιμοποιούμε για να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε κάτι που ήδη γνωρίζουμε. 

Στα ελληνικά μεταφράζονται ,       ε; έτσι δεν είναι; 

Form 

 Όταν η πρότασή μας έχει βοηθητικό τύπο ρήματος, χρησιμοποιούμε το βοηθητικό ρήμα και 

τη σωστή αντωνυμία ανάλογα με το νόημα της πρότασης. 

  Αν η πρότασή μας είναι καταφατική σχηματίζουμε την tag question στον αρνητικό τύπο και     

το αντίστροφο. 

 They are watching TV, aren’t they? 

 You haven’t seen John today, have you? 

 Αν η πρόταση δεν έχει βοηθητικό ρήμα , χρησιμοποιούμε το βοηθητικό ρήμα του χρόνου 

στον οποίο βρίσκεται η πρόταση. 

 Helen slept at your house yesterday, didn’t she? 

 She never eats dinner, does she? 
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 I am a good student, aren’t I? 

 You have to go to the doctor, don’t you? 

 Close the door, will you? 

 Let’s go shopping, shall we? 

 

RELATIVE CLAUSES 

Οι αναφορικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες προτάσεις και εισάγονται με τις 

αναφορικές αντωνυμίες, 

Who, which, whose, that          και 

Τα αναφορικά επιρρήματα 

Where, when,why 

Τις χρησιμοποιούμε για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για κάποιο 

πρόσωπο, ζώο ή πράγμα που αναφέρεται στην κύρια πρόταση. 

 Χρησιμοποιούμε το who/that (ο οποίος/η οποία//το οποίο)όταν μιλάμε για 

ανθρώπους. 

       Mary is the girl. She is my best friend. 

       Mary is the girl who is my best friend. 

 Χρησιμοποιούμε το which/that (ο οποίος/η οποία/το οποίο ) όταν μιλάμε για ζώα ή 

πράγματα. 

      This is my favourite song. I listen to it when I’m sad. 

      This is the song which I listen to when I’m sad. 

 Χρησιμοποιούμε το where(όπου)όταν μιλάμε για τόπο. 

     The restaurant where I usually have lunch is on Oxford Street. 

 Χρησιμοποιούμε το whose όταν μιλάμε για κτήση. 

    This is my friend whose bike I borrowed yesterday. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 
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WISHES 

Όταν θέλουμε να εκφράσουμε λύπη ή να κάνουμε μια ευχή χρησιμοποιούμε το ρήμα wish 

με τον κατάλληλο χρόνο. 

 

Wish + Simple Past                                                           ευχή για το παρόν ή το μέλλον 

I wish I had a bigger house! (But I don’t) 

I wish I were taller.   (But I’m not) 

 

Wish +would                                                                     εκφράζουμε ενόχληση για κάτι 

 

I wish you would stop smoking. (It bothers me) 

I wish you wouldn’t play loud music! 

 

 

PASSIVE VOICE 

Use 

 Χρησιμοποιούμε παθητική φωνή όταν θέλουμε να τονίσουμε την πράξη που γίνεται 

και όχι ποιος την κάνει. 

English is spoken all over the world. 

 Όταν είναι ευνόητο από ποιον γίνεται η πράξη. 

Ouzo is made in Greece. 
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Simple Present Passive 

Form :            Is /are +past participle 

I am invited Am I invited? I’m not invited 

 

You are invited Are you invited? You aren’t invited 

 

He/she/it is invited Is he/she/it invited? He/she/it isn’t invited 

 

We/you/they are invited Are we/you/they invited? We/you/they aren’t invited 

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

 

(υποκείμενο) (ρήμα) (αντικείμενο) 

Ενεργητική:My mum                 washes              the dishes. 

   

 

 

Παθητική:     (The dishes                      were washed                by my mum. 

 (υποκ.) (παθ.ρήμα)                  (ποιητικό αίτιο) 
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List of Irregular Verbs 

Be was, were been 

Become became become 

Begin began begun 

Bite bit bitten 

Blow blew blown 

Break broke broken 

Bring brought brought 

Build built built 

Burn burnt, burned burnt, burned 

Buy bought bought 

Can could (kein Participle) 

Catch caught caught 

Choose chose chosen 

Come came come 

Cost cost cost 

Cut cut cut 

Do did done 

Draw drew drawn 

Dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed 



 

[50] 
 

Drink drank drunk 

Drive drove driven 

Eat ate eaten 

Fall fell fallen 

Feed fed fed 

Feel felt felt 

Fight fought fought 

Find found found 

Fly flew flown 

Forget forgot forgotten 

Freeze froze frozen 

Get got got, gotten 

Give gave given 

Go went gone 

Grow grew grown 

Hang hung hung 

Have had had 

Hear heard heard 

Hide hid hidden, hid 
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Hit hit hit 

Hold held held 

Hurt hurt hurt 

Keep kept kept 

Know knew known 

Lay laid laid 

Lead led led 

Lean leant, leaned leant, leaned 

Learn learnt, learned learnt, learned 

Leave left left 

Lend lent lent 

Let let let 

Lie lay lain 

Light lit, lighted lit, lighted 

Lose lost lost 

Make made made 

Mean meant meant 

Meet met met 

Melt melted molten, melted 
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Pay paid paid 

Put put put 

Read read read 

Ride rode ridden 

Ring rang rung 

Rise rose risen 

Run ran run 

Say said said 

See saw seen 

Seek sought sought 

Sell sold sold 

Send sent sent 

Set set set 

Shake shook shaken 

Shine shone shone 

shoot shot shot 

show showed shown, showed 

shut shut shut 

sing sang sung 
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sink sank sunk 

sit sat sat 

sleep slept slept 

smell smelt, smelled smelt, smelled 

speak spoke spoken 

spell spelt, spelled spelt, spelled 

spend spent spent 

spill spilt, spilled spilt, spilled 

stand stood stood 

steal stole stolen 

stick stuck stuck 

swear swore sworn 

swim swam swum 

take took taken 

teach taught taught 

tell told told 

think thought thought 

throw threw thrown 

understand understood understood 
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wake woke, waked woken, waked 

wear wore worn 

weave wove woven 

win won won 

write wrote written 
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