Προχωρημένοι

UNITY IN DIVERSITY

p.9
1. unity (n)= ενότητα
2. diversity (n)= ποικιλομορφία, πολυπολιτισμικότητα
3. populous (adj)= πυκνοκατοικημένος
4. globe (n)=υδρόγειος
5. customs (n)= ήθη, έθιμα
6. tradition (n)=παράδοση
7. attitude (n)= στάση, συμπεριφορά
8. slanted (adj) =λοξός, σχιστός
9. curly (adj) =σγουρός
10. differ (v) =διαφέρω
11. terrain (n) =έδαφος
12. vegetation (n) =βλάστηση
13. barren (adj) =άγονος, στείρος
14. rocky (adj) =βραχώδης
15. plain (n) =πεδιάδα
16. marsh(n)=έλος
17. scorching(n)=ανυπόφορα ζεστός
18. substance(n)=ουσία
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19. ray(n)=ακτίνα
20. complexion(n)=δέρμα
21. frostbite(n)=κρυοπαγήματα
22. harsh(adj)=σκληρός, τραχύς

OK, guys -new book!
R U READY 4 SOME
REAL FUN? I KNOW I
AM!

23. layer (n) =στρώμα
24. lean (adj) =αδύνατος
25. region (n) =περιοχή

26. tend to (v) =τείνω
27. sturdy (adj) =γεροδεμένος
28. specific (adj) =συγκεκριμένος
29. physical (adj) =σωματικός
30. incident (adj) =περιστατικό

p.6

1. absorb (v) =απορροφώ
2. adapt (v) =προσαρμόζω, προσαρμόζομαι
3. surroundings (n) = περιβάλλον
4. altitude (n) =υψόμετρο
5. evolve (v) =εξελίσσομαι, αναπτύσσομαι
6. insulation(n)=μόνωση
2

7. middle-aged (adj) = μεσήλικας
8. adolescent(n)=έφηβος
9. plump (adj) =παχουλός
10. wrinkled (adj) =ρυτιδιασμένος
11. spiky(adj) = «καρφάκια» (για μαλλιά)
12. wavy (adj) =σπαστός (για μαλλιά)
13. wear braces (v)= φοράω σιδεράκια
14. upturned(adj) = αναποδογυρισμένος, (για μύτη, «γαλλική»)
15. crooked (adj) = στραβός
16. tanned(adj) = μαυρισμένος
17. hazel(adj) =καστανός
18. chubby (adj) = παχουλός, γεμάτος
19. skinny (adj) =λιπόσαρκος
20. muscular(adj) = μυώδης

Learn the
adjectives well!
You’ll need them
to write good
essays!!!!

21. bald(adj) =φαλακρός
22. ponytail(n)= αλογοουρά
23. plaits(n)=κοτσίδες
24. pointed (adj) = μυτερός
25. freckled (adj) = με φακίδες
26. hooked (adj) = γαμψός
27. slanted (adj) =σχιστός
28. almond-shaped (adj) = αμυγδαλωτός
29. eyelid (n) =βλέφαρο
p.8, 9
30. modest (adj) =μετριόφρονας
31. rude (adj) =αγενής
32. cheerful (adj) =χαρούμενος
33. arrogant (adj) =αλαζονικός

3

34. sociable(adj) =κοινωνικός
35. mean (adj) =κακός, τσιγκούνης
36. thoughtless (adj) = απερίσκεπτος, αυτός που δεν νοιάζεται για τους άλλους
37. honest (adj) =τίμιος, ειλικρινής
38. miserable (adj) =δυστυχισμένος
39. polite (adj) =ευγενικός
40. nomad (n) =νομάδας
41. bundle (n) =μπόγος, πάκο
42. saddle (n) =σέλλα
43. load (v+n) =φορτίο, φορτίζω

p.15, 16

READING
1. alike(adv)= παρόμοια
2. tolerance(n)=ανοχή
3. mural(n)=τοιχογραφία
4. entitled= με τον τίτλο
1. glimpse(v)=ρίχνω μια ματιά
2. aspect(n)= μορφή, άποψη
3. bow(v)=υποκλίνομαι
4. greet(v)=χαιρετώ
5. shake hands(v)=κάνω χειραψία
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6. chopsticks(n)=κινέζικα ξυλάκια φαγητού
7. mat(n)=χαλάκι
8. slippers(n)=παντόφλες
9. wrestling(n)=πάλη
10. thrive(v)=αναπτύσσομαι, ακμάζω
11. appreciate (v) =εκτιμώ
12. convey (v) =εκφράζω, μεταφέρω

p. 13
1. make up (phr. v)= α) αποφασίζω β)επινοώ, βγάζω από το μυαλό μου
γ)συναρμολογώ δ) συμφιλιώνομαι
2. make for (phr. v)= κατευθύνομαι
3. make out (phr. v)= διακρίνω, βλέπω
4. rural(adj) =αγροτικός
5. mud(n)=λάσπη
6. log(n)=κούτσουρο
7. hopscotch(n)=κουτσό
8. marbles(n)=σβώλοι
9. hop(v)=χοροπηδώ στο ένα πόδι
10. grid(n)=πλέγμα, γραμμές
11. opponent(n)=αντίπαλος
12. jigsaw(n)=πάζλ
13. consist of(v)=αποτελούμαι από
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p 20, 21

READING
1. marble(n)=μάρμαρο
2.

concrete(n)=μπετόν

3. cement(n)=τσιμέντο
4. granite(n)=γρανίτης
5. steel(n)=ατσάλι
6. riot(n)=ταραχή, φασαρία

LEARNERS TODAY…………….
LEADERS TOMORROW!!!!!!!

7. lining(n)=επένδυση
8. cube(n)=κύβος
9. massive(adj) =ογκώδης
10. pillar(n)=κολώνα
11. shallow(adj) =ρηχός
12. dome(n)=θόλος
13. pier(n)=στύλος
14. limestone(n)=ασβεστόλιθος
15. arch(n)=αψίδα
16. accustomed to(v)=συνηθισμένος
17. awe(n)=δέος
18. storey(n)=όροφος
19. construction(n)=κατασκευή
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20. vertical(adj) =κάθετος
21. foundation(n)=θεμέλια
22. soil(n)=έδαφος
23. install(v)=εγκαθιστώ
24. attempt(n)=προσπάθεια
25. straighten(v)=ισιώνω
26. halt(v)=σταματώ
27. declare(v)=ανακηρύσσω
28. stable(adj) =σταθερός
29. distinctive(adj) =ξεχωριστός
30. venue(n)=χώρος, τόπος
31. tile(n)=πλακάκι
32. interior(n)=εσωτερικός
33. compose of(v)=αποτελούμαι από
34. multitude(n)=πλήθος
35. breathtaking (adj)= που κόβει την ανάσα

p.18, 19, 20
1. block of flats(n)=πολυκατοικία
2. chalet(n)=σαλέ
3. skyscraper(n)=ουρανοξύστης
4. cottage(n)=αγροικία
5. semi-detached(n)=σπίτι που ενώνεται με άλλο με κοινή μεσοτοιχία
6. terraced(n)=σπίτι σε σειρά κατοικιών με κοινή μεσοτοιχία
7. detached(n)=μονοκατοικία
8. row(n)=σειρά
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9. join(v)=ενώνω
10. curved(adj) =καμπυλωτός
11. plain(adj) =απλός

ECHOES OF THE PAST

p.27
1. echo(n+v)=ηχώ, αντηχώ
2. illustrate(v)=απεικονίζω
3. tidal wave(n)=παλιρροϊκό κύμα
4. principal(adj) =βασικός, κύριος, διευθυντής
5. entire(adj) =ολόκληρος
6. inhabitant(n)=κάτοικος
7. destruction(n)=καταστροφή
8. appalling(adj) =τρομακτικός
9. inspire(v)=εμπνέω

p.28, 29

READING
10. legend(n)=θρύλος
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11. wing(n)=φτερό
12. violent(adj) =βίαιος
13. shore(n)=ακτή
14. sink(v)=βυθίζομαι
15. lie(v)=κείτομαι , βρίσκομαι

(lay-lain)

16. state(v)=δηλώνω
17. excavate(v)=κάνω ανασκαφές
18. volcano(n)=ηφαίστειο
19. eruption(n)=έκρηξη

THE BEST TEACHERS ARE
THOSE WHO SHOW YOU
WHERE TO LOOK BUT DON’T
TELL YOU WHAT TO SEE.

20. ash(n)=στάχτη
21. preserve(v)=διατηρώ,διατηρώ
22. advanced(adj) =εξελιγμένος, αναπτυγμένος
23. seek (v)=αναζητώ, ψάχνω

(sought-sought)

24. challenge(v)=προκαλώ, αμφισβητώ
25. long to(v)=ποθώ, λαχταρώ

1. remarkable(adj) =αξιοπρόσεκτος, εκπληκτικός
2. flourish(v)=ανθώ, ακμάζω
3. enormous(adj) =τεράστιος
4. sophisticated(adj) =περίπλοκος, εξελιγμένος
5. calendar(n)=ημερολόγιο
6. worship(v)=λατρεύω
7. partly(adv)=μερικώς
8. spread(v)=απλώνομαι, εξαπλώνομαι
9

9. drought(n)=ξηρασία
10. reject(v) = απορρίπτω
11. poverty(n)=φτώχεια
12. primitive(adj) =πρωτόγονος
13. lie – lied – lied(v)=λέω ψέματα
14. lay – laid – laid(v)=τοποθετώ, απλώνω
15. cross(v)=διασχίζω
16. mystical(adj) =μυστηριώδης, απόκοσμος
17. fascination(n)=γοητεία
18. conquer(v)=κατακτώ
19. unite(v)=ενώνω
20. empire(n)=αυτοκρατορία
21. rule(v)=κυβερνώ
22. mine(v)=εξορύσσω
23. bring about(phr.v)=προκαλώ, επιφέρω
24. artifact(n)=τεχνούργημα
25. descendant(n)=απόγονος
26. exclusively (adv)=αποκλειστικά

p.39

READING
1. stand still(v)=στέκομαι, μένω ακίνητος
2. coach(n)=λεωφορείο
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3. commercial (adj) =εμπορικός
4. potter(n)=αγγειοπλάστης
5. clay(n)=άργιλος, πηλός
6. glassblower(n)=υαλουργός
7. passer-by(n)=περαστικός
8. socialize(v)=συναναστρέφομαι, κοινωνικοποιούμαι
9. gladiator(n)=μονομάχος
10.

tremendous(adj) =τεράστιος

11.

collapse(v)=καταρρέω

12.

break out(v)=ξεσπάω

13.

pray(v)=προσεύχομαι

14.

destruction(n)=καταστροφή

15.

harden(v)=σκληραίνω

16.

pour(v)=ρέω

17.

plaster(n)=γύψος, σοβάς

18.

make out(v)=διακρίνω

19.

kettle(n)=χύτρα

20.

entrance(n)= είσοδος

TEAMWORK
MAKES THE
DREAMWORK!

1. turn into (phr.v)= μετατρέπω
2. break into (phr.v)= κάνω διάρρηξη
3. break up (phr.v)= χωρίζω
4. break out of (phr.v)= δραπετεύω
5. overflow (v)= υπερχειλίζω
6. tremble (v)= τρέμω
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7. put out (phr.v)= σβήνω
8. fable (n)= μύθος
9. flap (v)= ανεμίζω
10. button # unbutton (v)= κουμπώνω # ξεκουμπώνω
11. wrap (v)= τυλίγω
12. defeat (v)= ηττώμαι
13. loosen (v)= χαλαρώνω
14. bear (v)= αντέχω
15. moral (n)= ηθικό δίδαγμα
16. persuasion (n)= η πειθώ
17. weave (v)= υφαίνω
18. sew – sewed – sewn/sewed (v)= ράβω
19. rumble (n)=βουητό

p. 40

READING
1.

superb(adj) =υπέροχος

2.

surgeon(n)=χειρουργός

3.

decay(v)=παρακμή, αποσύνθεση

4.

firmly(adv)=σταθερά

5.

spirit(n)=πνεύμα

6.

afterlife(n)=μετά θάνατον

7.

substance(n)=ουσία
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8.

internal(adj) =εσωτερικός

9.

wrap(v)=τυλίγω

10.

linen(n)=λινό

11.

bandage(n)=επίδεσμος

12.

accompany(v)=συνοδεύω

13.

valley(n)=κοιλάδα

14.

recede(v)=υποχωρώ

15.

fertile(adj) =γόνιμος

16.

tremendous(adj) =τρομερός

17.

crane(n)=γερανός

18.

wheel(n)=τροχός

19.

drag(v)=σέρνω

20.

ramp(n)=ράμπα

21.

imposing(adj) =επιβλητικός

22.

tomb(n)=τάφος

23.

owe(v)=χρωστάω

24.

rumble(n)=βουητό

25.

storage room(n)=αποθήκη

26.

grab(v)=αρπάζω

27.

harbour(n)=λιμάνι

28.

out of a harm’s way(exp)=εκτός κινδύνου

1.

stalk(n)= κοτσάνι

2.

pound(v)=κοπανάω, σφυροκοπάω

TELL ME AND I FORGET,
TEACH ME AND I REMEMBER,
INVOLVE ME AND I LEARN.
Benjamin Franklin
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3.

hammer(n)=σφυρί

4.

flexible(adj) =ελαστικός

5.

scribe(n)=επίσημος γραφιάς κατά την αρχαιότητα

6.

rub(v)=τρίβω

7.

quarry(n)=λατομείο

8.

craftsman(n)=τεχνίτης

9.

peasant(n)=χωρικός

10. carve (v) =σκαλίζω, σμιλεύω
11. smooth (v) =λειαίνω
12. labourer (n) =εργάτης
13. feast (n) = φαγοπότι

p.48, 49

READING

1. sledge(v)= κάνω έλκηθρο, έλκηθρο
2. hiking(n)= πεζοπορία
3. sunbathe(v)= κάνω ηλιοθεραπεία
4. rapid(n)=γρήγορος, απότομος
5. stream(n)= ρέμα, χείμαρρος

14

6. maze(n)= λαβύρινθος
7. gaze at(v)= ατενίζω
8. crack of dawn(n)= χάραμα
9. bargain(v)=κάνω παζάρια
10. craft(n)=χειροτεχνία
11. haunted(adj) =στοιχειωμένος
12. head for(v)= κατευθύνομαι
13. countless(adj) =αναρίθμητος
14. seek – sought- sought(v)=αναζητώ

1. hesitation(n)=δισταγμός
2. gorge(n)= φαράγγι
3. resort(n)=θέρετρο
4. reservation(n)=κράτηση
5. currency(n)=συνάλλαγμα, τοπικό νόμισμα
6. accommodation(n)=κατάλυμα ,στέγαση
7. baggage reclaim(n)= χώρος παραλαβής αποσκευών
8. terminal(n)=σταθμός επιβίβασης - αποβίβασης
9. locker(n)=ντουλάπι
10.steward(n)=φροντιστής
11. boarding card(n)= άδεια επιβίβασης
12.parachute(n)=αλεξίπτωτο
13.hang gliding(n)=αιωροπτερισμός
14.roller blading(n)=πατίνια
15.highlight(n)=καλύτερη στιγμή, σημαντικότερο θέαμα
16.landmark(n)=ορόσημο (κτίριο, μνημείο)
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17.contrast(n)=αντίθεση
18.futuristic(adj)=φουτουριστικός
19.sculpture(n)=γλυπτό
20.parliament(n)=κοινοβούλιο
21.bank(n)=όχθη
22.mammal(n)=θηλαστικό
23.relic(n)=κατάλοιπο του παρελθόντος

p.53

READING
1. dimension(n)=διάσταση
2. thrill(v)=ενθουσιάζω, ενθουσιασμός
3. giggle(v)=χαχανίζω, χαζό γελάκι
4. await(v)=περιμένω
5. sense(n)=αίσθηση
6. spin(v)=περιστρέφομαι, στριφογυρίζω
7. regret(v)=μετανιώνω
8. slide(n)=τσουλήθρα
9. tumble down (v)= πέφτω, κατρακυλώ
10.splash(v)=πιτσιλίζω
11.unlimited(adj)=απεριόριστος
12.wheelchair(n)=αναπηρικό καροτσάκι
16

1.

row(n)=σειρά σε θέατρο

2.

subtitles(n)=υπότιτλοι

3.

tip(n)=φιλοδώρημα

4.

aisle(n)=διάδρομος

5.

queue(n)=ουρά, σειρά

6.

make a toast(exp)=κάνω πρόποση

p.57, 58

READING
1.

slide(n)=τσουλήθρα, τσουλώ

2.

corridor(n)=διάδρομος

3.

lane(n)= διάδρομος, μονοπάτι

4.

bowling alley(n)= αίθουσα μπόουλινγκ

5.

concentric(adj)=ομόκεντρος

6.

handle(n)=χερούλι, λαβή

7.

grip(v)=αρπάζω

8.

broom(n)=σκούπα

9.

sweep(v)=καθαρίζω, σκουπίζω

10. referee(n)=διαιτητής
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11. demonstration sport(n)= άθλημα που παρουσιάζεται πρώτη φορά σε ολυμπιακούς

αγώνες και είναι εκτός συναγωνισμού
12. teammate(n)=συναθλητής
13. wave(v)= γνέφω

1. club(n)=μπαστούνι του γκολφ
2. mat(n)= στρώμα, χαλάκι
3. javelin(n)=ακόντιο
4. parallel bars(n)=δίζυγο
5. stick(n)= μπαστούνι του χόκεϋ
6. bat(n)=ρόπαλο
7. umpire(n)=διαιτητής του τένις και του κρίκετ
8. gorge(n)=φαράγγι
9. precaution(n)=προφύλαξη

YOU CAN DO ANYTHING YOU NEED TO DO
AS LONG AS IT DOESN’T
CAUSE A PROBLEM FOR YOURSELF
OR OTHERS.
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p.66

READING
1. give an account(v)=δίνω αναφορά,λογαριασμό
2. approach(v&n)= μέθοδος, προσέγγιση, πλησιάζω
3. discipline(n)=πειθαρχία
4. dress code(n)= κανόνας ένδυσης
5. journal(n)=εφημερίδα, ημερολόγιο
6. jumpy(adj)=νευρικός ,εκνευρισμένος
7. mob(n)=όχλος, μαφία
8. keep in line(v)= κρατάω την πειθαρχία
9. elect(v)=εκλέγω
10. hillside(n)=πλαγιά
11. involve(v)= συμπεριλαμβάνω, προϋποθέτω
12. disturbing(adj)= ενοχλητικός
13. tear apart(v)=σκίζω, συντρίβω
14. strict(adj)=αυστηρός
15. fortune(n)=περιουσία
16. underestimate(v)=υποτιμώ
19

17. impact(n)=σύγκρουση/επίδραση
18. overcrowded(adj)=υπερπλήρης, παραφορτωμένος
19. extracurricular(n)=εξωσχολικός
20. depressing(adj)=καταθλιπτικός

1. fencing(n)= ξιφομαχία
2. assessment(n)=αξιολόγηση, εκτίμηση
3. secondary education(n)=δευτεροβάθμια εκπαίδευση
4. ridiculous(adj)=γελοίος
5. underachieve(v)=αποδίδω κάτω από τις δυνατότητες μου
6. overcharge(v)=υπερχρεώνω
7. underdone(adj)=άψητος
8. overestimate(v)=υπερεκτιμώ
9. underpaid(adj)=κακοπληρωμένος
10.overdo(v)=παρακάνω, υπερβάλλω
11.nursery school(n)=νηπιαγωγείο
12.fee(n)=αμοιβή, δίδακτρα
13.degree(n)=πτυχίο
14.certificate(n)=πιστοποιητικό
15.broad(adj)=ευρύς
16.registration(n)=εγγραφή
17.assembly(n)=συγκέντρωση
18.pray(v)=προσεύχομαι
19.outfit(n)=ντύσιμο
20.state school(n)=δημόσιο σχολείο
20

21.finance(v)=χρηματοδοτώ
22.fund(n)=κεφάλαιο, απόθεμα
23.pursue(v)=επιδιώκω/καταδιώκω
24.compulsory(adj)=υποχρεωτικός
25.require(v)=απαιτώ
26. orderly(adv)= ειρηνικός, μεθοδικός, ήσυχος
27.block(v)=εμποδίζω
28.yawn(v)=χασμουριέμαι
29.cough(v&n)=βήχας, βήχω
30.bump into(v)=πέφτω πάνω σε
31.stare at(v)=κοιτάζω επίμονα
32.privacy(n)=ιδιωτική ζωή, απομόνωση
33.regard(v)= θεωρώ

p.70, 72

READING
1. trend(n)=μόδα, τάση
2. gadget(n)=συσκευή
3. aim at(v)=στοχεύω
4. era (n)=εποχή
21

5. take off(v)=βγάζω ρούχα, απογειώνομαι, αναχωρώ βιαστικά
6. benefit(n)=όφελος
7. lifelong learning(n)=δια βίου μάθηση
8. innovative(adj)=πρωτότυπος, καινοτόμος
9. interactive whiteboard(n)=διαδραστικός πίνακας
10.motivate(v)=παρακινώ
11.reduce(v)=μειώνω
12.display(n)=επίδειξη, έκθεση, οθόνη υπολογιστή
13.Ministry of Education(n)=Υπουργείο Παιδείας
14.equip(v)=εξοπλίζω
15.committee(n)=επιτροπή

1. take after(phr.v)=μοιάζω
2. take in(phr.v)=καταλαβαίνω
3. take up(phr.v)=αρχίζω ένα χόμπι
4. take over(phr.v)=παίρνω τον έλεγχο
5. accountant(n)=λογιστής
6. clerk(n)=υπάλληλος
7. prior(adj)=προηγούμενος
8. permanent(adj)=μόνιμος
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p.76, 77

READING
1. ongoing(adj)=συνεχιζόμενος
2. process(n)=διαδικασία
3. linear A(n)=Γραμμική Α
4. evolution(n)=εξέλιξη, ανάπτυξη
5. time-consuming(adj)=χρονοβόρος
6. durable(adj)=ανθεκτικός
7. revolutionary(adj)=επαναστατικός
8. illustration(n)=εικονογράφηση, απεικόνιση
9. advance(v)=προωθώ, προχωρώ
10. rate(n)=ρυθμός, δείκτης, τιμή
11. estimate(v)=υπολογίζω
12. spread(v)=εξαπλώνομαι

I WILL NOT YELL IN CLASS,
I WILL NOT THROW
THINGS,
I WILL NOT TEASE THE
OTHER KIDS,
I AM THE TEACHER,
I AM THE TEACHER!!

13. unthinkable(adj)=αδιανόητος
14. carving(n)=ξυλόγλυπτο
15. cuneiform writing(n)=σφηνοειδής γραφή
16. script(n)=κείμενο, σενάριο, γραφή
17. consistently(adv)= με συνέπεια
18. goldsmith(n)=χρυσοχόος
19. convert(v)=μετατρέπω, τροποποιώ, προσηλυτίζω
20. revolutionize(v)= επιφέρω επανάσταση

23

21. conventional(adj)=συμβατικός, κοινότοπος
22. alternative(adj)=εναλλακτικός
23. consumer(n)=καταναλωτής
24. undoubtedly(adv)=αναμφίβολα
25. texting(n)= γράφω μηνύματα στο κινητό
26. debate(n)=αντιπαράθεση, δημόσια συζήτηση
27. proposition(n)=εισήγηση, θεώρημα
28. opposition(n)=αντίπαλος, αντιπολίτευση

1. convention(n)=κοινωνική σύμβαση, συνέδριο
2. mankind(n)=ανθρωπότητα
3. changeable(adj)=άστατος, ευμετάβλητος

WE DON’T BLAME DENTISTS
WHEN WE DON’T BRUSH PROPERLY
AND WE GET A CAVITY,
SO WHY DO WE BLAME TEACHERS
WHEN KIDS DON’T PASS BECAUSE
THEY DON’T STUDY?
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p. 84, 85
1. source (n)=πηγή
2. inspiration(n)= έμπνευση

inspire(v)

3. change of scene(n)=αλλαγή σκηνικού
4. hole(n)=τρύπα
5. dew(n)= δροσιά, πάχνη
6. civil war(n)=εμφύλιος πόλεμος
7. government(n)=κυβέρνηση
8. bombard(v)= βομβαρδίζω
9. civilian(n)=πολίτης
10. reveal(v)= αποκαλύπτω
11. massacre(n)=σφαγή
12. eyewitness(n)=αυτόπτης μάρτυρας
13. stunned (by)(adj)= άναυδος, έκπληκτος
p.86

READING
1. cubist(n)=κυβιστής (είδος ρεύματος στη ζωγραφική)
2. immense(adj)= τεράστιος , απέραντος
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3. depict (v)=απεικονίζω
4. violence(n)=βία
5. brutality(n)=ωμότητα, κτηνωδία
6. helplessness(n)=ανικανότητα

IF YOUR PLAN A
DOESN’T WORK,
THE ALPHABET HAS
25 MORE LETTERS!

7. overall(adj)=γενικός, συνολικός

STAY COOL!!!
8. background(n)= ιστορικό, παρασκήνιο
9. bull(n)=ταύρος
10. spear(n)=δόρυ
11. pierce(v)=τρυπάω
12. cram(v)= στριμώχνω, παραγεμίζω
13. define(v)=ορίζω, εξηγώ
14. interpret(v)=ερμηνεύω
15. numerous(adj)=αναρίθμητος

p.88
16. realism(n)=ρεαλισμός
17. impressionism(n)=ιμπρεσιονισμός
18. surrealism(n)=σουρεαλισμός

1. soot(n)=φούμο, καπνιά
2. chalk(n)=κιμωλία
3. scroll(n)=πάπυρος, περγαμηνή
4. calligraphy(n)=καλλιγραφία
5. waterfall(n)=καταρράκτης
6. clay(n)=άργιλος, πηλός
7. auction(n)=δημοπρασία
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8. expel(v)= αποβάλλω
9. graduate(v)=αποφοιτώ
10. jail(n)=φυλακή
11. odd(adj)=παράξενος, περίεργος/(για αριθμό)μονός
12. melt(v)=λιώνω
13. Renaissance(n)=Αναγέννηση
14. sculptor(n)=γλύπτης

p.90, 92
1. folk music(n)=παραδοσιακή μουσική
2. launch(v)=παρουσιάζω, εκτοξεύω (για πύραυλο)
3. instrumental music(n)=ορχηστρική μουσική
4. consist of(v)=αποτελούμαι από
5. expert(n)=ειδικός
6. era(n)=εποχή, περίοδος

1. percussion(n)=κρουστά
2. vocal(adj)=φωνητικός
3. palm(n)=παλάμη
4. cello(n)=τσέλο
5. clarinet(n)=κλαρινέτο
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6. harp(n)=άρπα
7. tambourine(n)=ντέφι
8. bagpipes(n)=γκάιντα
9. castanets(n)=καστανιέτες, χειροκρόταλα
10. gong(n)=σήμαντρο, γκονγκ
11. tuba(n)=τούμπα (μουσικό όργανο)
12. wind(n)=πνευστός
13. stringed(n)=έγχορδος
14. conductor(n)=μαέστρος
15. masterpiece(n)=αριστούργημα
16. coordinator(n)=συντονιστής
17. urge(v)=παροτρύνω, προτρέπω
18. famine(n)=λιμός
19. fist(n)=γροθιά

p.94, 95

READING
1. semicircular(n)=ημικυκλικός
2. exemplify(v)=αποτελώ παράδειγμα
3. highborn(adj)=αριστοκρατικής καταγωγής
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4. noble(n)=ευγενής, αριστοκράτης
5. hatred(n)=μίσος
6. disguise(n)=μεταμφίεση
7. misfortune(n)=κακοτυχία
8. spring(v)=πετάγομαι, τινάζομαι

(irregular:sprang-sprung)

9. confess(v)=εξομολογούμαι
10. despair(n)=απελπισία

p.97, 98
11. pen-name(n)=ψευδώνυμο
12. originally(adv)=αρχικά
13. break off(v)=διακόπτω, σταματώ
14. devote(v)=αφιερώνω
15. entirely(adv)=εντελώς, ολοκληρωτικά
16. literary(adj)=λογοτεχνικός
17. prominent(adj)=διακεκριμένος
18. resistance(n)=αντίσταση
19. struggle(v)=πασχίζω, αγωνίζομαι
20. assignment(n)=εργασία
21. tribute(n)=φόρος τιμής
22. praise(v)=επαινώ

1. captivate(v)=αιχμαλωτίζω
2. charming(adj)=χαριτωμένος
3. spectacle(n)=θέαμα
4. highly-acclaimed(adj)=διακεκριμένος,εξέχων
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5. adaptation(n)=προσαρμογή, διασκευή
6. abandon(v)=εγκαταλείπω
7. haunt(v)=στοιχειώνω
8. spectacular(adj)=θεαματικός
9. tense(adj)=τεταμένος, σφιχτός
10. memorable(adj)=αξέχαστος, αξιομνημόνευτος
11. dreadful(adj)=φοβερός, τρομερός
12. transition(n)=μετάβαση
13. talkie(n)=ομιλών κινηματογράφος
14. remote(adj)=απομακρυσμένος
15. cast(n)=καστ ηθοποιών
16. applaud(v)=χειροκροτώ
17. dim(v)=χαμηλώνω( για φώτα)
18. come out(phr.v)=βγαίνω έξω/(για βιβλία, ταινίες) δημοσιεύομαι, βγαίνω
19. come off(phr.v)=επιτυγχάνω, στέφομαι με επιτυχία
20. come up with(phr.v)=επινοώ, εφευρίσκω
21. come round(phr.v)=συνέρχομαι/πείθομαι/ επισκέπτομαι
22. come across(phr.v)=βρίσκω τυχαία/γίνομαι κατανοητός

DIFFERENCE IN SCHOOL & LIFE?
IN SCHOOL YOU ARE TAUGHT A LESSON & THEN
GIVEN A TEST
IN LIFE, YOU ARE GIVEN A TEST THAT TEACHES
YOU A LESSON.
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p.104

READING
1.

dominate(v)=κυριαρχώ

2.

nutrient(n)=θρεπτικό στοιχείο

3.

concentrate(v)=συγκεντρώνομαι

4.

stress(v)=τονίζω

5.

balanced(adj)=ισορροπημένος

6.

behavioural(adj)=συμπεριφοριστικός

7.

nutritional(adj)=θρεπτικός

8.

manifesto(n)=διακήρυξη, μανιφέστο

9.

disgust(n+v)= αηδία, αηδιάζω

10. deafening(adj)=εκκωφαντικός
11. broadcast(v+n)=εκπέμπω, εκπομπή - irregular(broadcast-broadcast)
12. petition(n)=αίτηση, μάζεμα υπογραφών
13. funding package(n)=χρηματοδοτικό πακέτο
14. calorie(n)=θερμίδα
15. consume(v)=καταναλώνω
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1.

substance(n)= ουσία

2.

sour( adj)= ξινός

3.

smoked( adj)= καπνιστός

4.

raw( adj)= ωμός

5.

tender( adj)=τρυφερός, μαλακός, ευαίσθητος

6.

spicy( adj)= πικάντικος

7.

stale( adj)= μπαγιάτικος

8.

salmon(n)= σολομός

9.

spinach(n)=σπανάκι

10. chili(n)=καυτερή πιπεριά
11. peanut(n)= φιστίκι
12. pork(n)=χοιρινό
13. plum(n)= δαμάσκηνο
14. celery(n)= σέλινο

Is she serious?
I’ve got better
things to do!

15. pea(n)= αρακάς
16. lamb(n)=αρνί

17. beef(n)= μοσχαρίσιο κρέας
18. pulses(n)= όσπρια
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19. pear(n)=αχλάδι
20. cabbage(n)=λάχανο
21. broccoli(n)=μπρόκολο
22. peach(n)=ροδάκινο
23. dried( adj)=αποξηραμένος
24. sour cream(n)= είδος ξινής κρέμας για μαγειρική
25. tinned( adj)=κονσερβοποιημένος
26. pineapple(n)= ανανάς
27. grains(n)= δημητριακά, σιτηρά
28. dairy( adj)=γαλακτοκομικός
29. mash(v)=λιώνω, πολτοποιώ
30. pour(v)=χύνω, ρέω
31. roast(v)=ψήνω
32. slice(v)= κόβω σε φέτες
33. fry(v)=τηγανίζω
34. peel(v)=ξεφλουδίζω
35. chop(v)=ψιλοκόβω, τεμαχίζω
36. drain(v)=στραγγίζω
37. stir(v)=ανακατεύω
38. sprinkle(v)=ραντίζω
39. grill(v)=ψήνω στο γκριλ
40. grate(v)=τρίβω στον τρίφτη
41. garlic clove(n)= σκελίδα σκόρδου
42. tablespoon(n)= κουταλιά της σούπας
43. teaspoon(n)=κουταλάκι του γλυκού
44. put up with(phr.v)= ανέχομαι
45. put sth away(phr.v)=τακτοποιώ, βάζω στην άκρη
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46. put up(phr.v)= στήνω (πχ, σκηνή), εκθέτω, παρουσιάζω
47. put smb up(phr.v)=φιλοξενώ
48. put off(phr.v)=αποτρέπω, αποθαρρύνω, αναβάλλω
49. put out(phr.v)= σβήνω, ταλαιπωρώ
50. put som through(phr.v)=συνδέω τηλεφωνικά
51. put forward(phr.v)= προτείνω
52. extinguish(v)= σβήνω, εξουδετερώνω
53. digestion(n)=πέψη # indigestion
54. restlessness(n)=ανησυχία
55. oregano(n)=ρίγανη
56. boost(v)=ενισχύω, αυξάνω
57. rosemary(n)=δενδρολίβανο
58. infection(n)=μόλυνση
59. prolong(v)=παρατείνω, επιμηκύνω
60. vitality(n)=ζωντάνια
61. stimulate(v)=τονώνω
62. plaque(n)=πλάκα στα δόντια
63. enhance(v)=ενισχύω

p.110

READING
1. brainy(adj)=έξυπνος
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2. alert(adj)=άγρυπνος, σε επιφυλακή

alertness=επιφυλακή

3. comment(v+n)= σχολιάζω, σχόλιο
4. awareness(n)=επίγνωση, συναίσθηση
5. traffic congestion(n)=κυκλοφοριακή συμφόρηση
6. emission(n)=εκπομπή αερίων
7. global warming(n)=φαινόμενο του θερμοκηπίου
8. resource(n)=πόρος, απόθεμα
9. ensure(v)=διαβεβαιώνω
10. exhausted(adj)=εξαντλημένος (εδώ για προμήθειες, αποθέματα)

1. oil-well(n)=πετρελαιοπηγή
2. neglect(v)=αμελώ
3. attentive(adj)=προσηλωμένος, προσεκτικός
4. indicate(v)=υποδεικνύω
5. intersection(n)=διασταύρωση

YOU LEARN TO WRITE BETTER
BY READING,
YOU LEARN TO READ BETTER
BY WRITING,
READING AND WRITING WORK TOGETHER,
TO IMROVE YOUR ABILITY TO THINK!
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p.114

READING
1. estimate(v)= υπολογίζω
2. chart(n)=γράφημα, γραφική παράσταση
3. diagram(n)=διάγραμμα, πίνακας
4. gather(v)=μαζεύω, συγκεντρώνω
5. monitor(v)=παρακολουθώ
6. sensitize(v)=ευαισθητοποιώ
7. bookmark(v)=επιλεγμένη διεύθυνση του διαδικτύου, σελιδοδείκτης/αγαπημένα
8. distribute(v)=διανέμω

1. greenhouse effect(n)=φαινόμενο του θερμοκηπίου
2. gas(n)=αέριο
3. methane(n)=μεθάνιο
4. carbon dioxide(n)=διοξείδιο του άνθρακα
5. steady(adj)=σταθερός
6. coastal(adj)=παράλιος
7. fossil fuels(n)=ορυκτός
8. coal(n)=άνθρακας, κάρβουνο
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9. glacier(n)=παγετώνας
10. polar ice cap(n)= παγόβουνο
11. commute(v)=πηγαινοέρχομαι στη δουλειά με μέσα μαζικής μεταφοράς
12. conserve(v)=προστατεύω, διατηρώ
13. assist(v)=βοηθώ
14. industrial waste(n)=βιομηχανικά απόβλητα
15. smog(n)=νέφος
16. contaminate(v)=μολύνω
17. dam(n)=φράγμα

p.122, 123
1.

against the odds(exp)=

2.

compassionate(adj)=συμπονετικός

3.

considerate(adj)=ευγενικός

4.

dumb(adj)=χαζός
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p.124

READING
5.

fearless(adj)=άφοβος

6.

dip(n)=βουτιά

7.

wade(v)=πλατσουρίζω

8.

grab(v)=αρπάζω

9.

spin(v)=περιστρέφομαι

10. instant(n)=στιγμή /(adj)=στιγμιαίος
11. grip(v)=γραπώνω, αρπάζω
12. burst(v)=εκρήγνυμαι, σκάω

irregular (burst-burst)

13. head for(v)=κατευθύνομαι
14. shore(n)=ακτή
15. paddle(v)=κωπηλατώ
16. glare at(v)=αγριοκοιτάζω

WHAT WE LEARN

17. approach(v)=πλησιάζω

WITH PLEASURE

18. petrified(adj)=τρομοκρατημένος

WE NEVER FORGET!!!

19. comfort(v)=παρηγορώ
20. paramedic(n)=νοσοκόμος
21. anxious(adj)=ανήσυχος, ανυπόμονος
22. rush(v)=σπεύδω, ορμώ
23. miraculous(adj)=θαυμαστός, απίστευτος
24. reptile(n)=ερπετό
25. snap(v)=σπάζω
26. bravery(n)=ανδρεία, θάρρος
27. qualify(v)=πληρώ τις προϋποθέσεις
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1.

bite(v)=δαγκώνω

2.

bleed(v)=αιμορραγώ

3.

let go of(v)= αφήνω, χαλαρώνω

4.

leap (v)=πηδάω

5.

rattlesnake(n)=κροταλίας

6.

chop down(v)=κόβω δέντρο

7.

firewood(n)=καυσόξυλο

8.

snatch up(v)=αρπάζω

9.

jaw(n)=σαγόνι

10. tow(v)=ρυμουλκώ
11. look up to(phr.v)=θαυμάζω
12. look into(phr.v)=ερευνώ, εξετάζω
13. look up(phr.v)=κοιτάζω προς τα πάνω
14. look after(phr.v)=προσέχω, φροντίζω
15. look out(phr.v)=προσέχω as in be careful
16. look through (phr.v)=ρίχνω μια ματιά
17. look on(phr.v)=παρατηρώ, παρακολουθώ
18. look over(phr.v)=εξετάζω βιαστικά κάτι

MISTAKES ARE PROOF
THAT YOU ARE TRYING!!!
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p.127

READING
1.

bench(n)=παγκάκι

2.

tap(n)=βρύση

3.

truck(n)=φορτηγό

4.

dime(n)=δεκάρα

5.

curb(n)= πεζοδρόμιο

6.

cart(n)=κάρο, καρότσι

7.

squint (v)= αλληθωρίζω , στραβίζω

(v)=χτυπώ ελαφρά ή ρυθμικά

1. sneeze(v)=φταρνίζομαι
2. whistle(v)=σφυρίζω
3. yell(v)=φωνάζω, κραυγάζω
4. sigh(v)=αναστενάζω
5. sniff(v)=μυρίζω
6. whisper(v)=ψιθυρίζω
7. puff (v)= φουσκώνω, καπνίζω
8.

pant(v)=λαχανιάζω

9. puff and pant (v)=λαχανιάζω
10. rustle(n)=θρόισμα
11. hum(v)=μουρμουρίζω, σιγοτραγουδώ
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12. crash (v) =συγκρούομαι. τρακάρω
13. bang(v)=κοπανάω, βαράω (ie my head)
14. squeal(v)=στριγγλίζω, τσιρίζω
15. creak(v)=τρίζω
16. slam(v)=βροντάω, χτυπάω δυνατά (ie a door)
17. stiff(adj)= δύσκαμπτος, σκληρός, «πιασμένος»
18. greasy(adj)=λαδωμένος, λιπαρός
19. rough(adj)=τραχύς, ανώμαλος, άγριος
20. fluffy(adj)= αφράτος
21. smooth(adj)=λείος, απαλός
22. sharp(adj)=κοφτερός
23. sticky(adj)=κολλώδης
24. grope(v)=ψηλαφώ, ψαχουλεύω
25. squeeze(v)=σφίγγω, ζουλάω
26. stroke(v)=χαϊδεύω
27. seize(v)=αρπάζω, αδράχνω

p.131

READING
1. frontier(n)=σύνορο
2. vibrant(adj)=έντονος, ζωηρός
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3. bustle(n)=φασαρία, χαμός
4. fortnight(n)=δεκαπενθήμερο
5. impact(n)=επίπτωση
6. hardship(n)=δυσκολία
7. fundraising(n)=έρανος

1. multidimensional(adj)=πολυδιάστατος
2. multistory(adj)=πολυώροφος
3. multinational(adj)=πολυεθνικός
4. multitasker(adj)= αυτός που κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές
5. multimedia(n)=πολυμέσα

p.139
1.

boundary(n)=σύνορο, όριο

2.

entire(adj)=ολόκληρος

3.

vast(adj)=απέραντος

4.

steppe(n)=στέπα
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5.

eager(adj)=πρόθυμος, ανυπόμονος

6.

mission(n)=αποστολή

7.

distant(adj)=απόμακρος
p.141

READING
8. pinch(v)=τσιμπάω
9. set off(phr.v)=ξεκινώ για ταξίδι
10. zip on(v)= πηγαίνω κάπου γρήγορα,πετάγομαι
11. have a ball(idm)= γλεντάω
12. sauerkraut(n)=λάχανο τουρσί
13. fountain(n)=σιντριβάνι

1. be on the go(idm)=είμαι σε συνεχή κίνηση/απασχολημένος
2. catch my breath(idm)=παίρνω ανάσα
3. cross over(v)= διασχίζω
4. come across(phr.v)=συναντώ,πετυχαίνω
5. turn down(phr.v)=απορρίπτω
6. make up(phr.v)=εφευρίσκω, επινοώ/συναρμολογώ/συμφιλιώνομαι

THE QUIETER YOU BECOME,
THE MORE YOU CAN HEAR.
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p.144, 145

READING
1. update(n)=ενημερώνω
2. inhabitant(n)=κάτοικος
3. wind my way(v)=τυλίγω,κουβαριάζω
4. majestic (adj)=μεγαλοπρεπής, επιβλητικός
5. peak(n)=κορυφή
6. sea weed(n)=φύκια
7. reversed(adj)=αντίστροφος, αντίθετος
8. wildlife reserve(n)=καταφύγιο άγριων ζώων
9. glimpse(n)=βιαστική ματιά

1. blizzard(n)=χιονοθύελλα
2. equator(n)=ισημερινός
3. stroll(v)=κάνω βόλτα
4. stall(n)=πάγκος πωλητή
5. starfish(n)=αστερίας
6. skewer(n)=σουβλάκι
7. bite into(v)=δαγκώνω
8. grin(v)=χαμογελώ ειρωνικά
9. straw(n)=άχυρο
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10. be associated with(v)=συνδέομαι
11. rite(n)=ιεροτελεστία
12. property(n)=περιουσία, ιδιοκτησία/ιδιότητα, χαρακτηριστικό
13. contribute(v)=συνεισφέρω
14. motherhood(n)=μητρότητα
15. fertility(n)=γονιμότητα
16. recreational(adj)=ψυχαγωγικός
17. exclusive(adj)=επιλεκτικός, μοναδικός

p.148, 149

READING
1. extraordinary(adj)=εξαιρετικός
2. endless(adj)=ατελείωτος
3. encounter(v)=αντιμετωπίζω
4. amber(n)=κεχριμπάρι
5. ebony(n)=έβενος
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PRESENT SIMPLE
USE
Για μια πράξη που επαναλαμβάνεται συχνά ή για συνήθειες.
I go to the gym twice a week.
He doesn’t play basketball on weekends.
Για μόνιμες καταστάσεις.
He works in the film industry.
Mary lives in New York.
Για γενικές αλήθειες.
The earth goes round the sun.
Για πράξεις που γίνονται σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα ή για δρομολόγια.
(timetable)
The bus leaves at 9:00 am.
Schools open in September.

TIME EXPRESSSIONS
Every (day, month etc), at the weekend, in December, in the morning, afternoon,
evening, on Mondays, three times a day, once/twice a week.

Οι χρονικές αυτές εκφράσεις μπαίνουν ή στην αρχή ή στο τέλος της
πρότασης.
Ι see my grandparents every two weeks.
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ADVERBS OF FREQUENCY
Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never, frequently, occasionally,
etc

Τα επιρρήματα συχνότητας μπαίνουν πριν από τα κύρια ρήματα αλλά μετά
το ρήμα «to be».
We sometimes go shopping on Saturdays.
She is always late for school.

PRESENT CONTINUOUS
Για πράξεις που συμβαίνουν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
He’s playing tennis right now.
Για πράξεις που συμβαίνουν προσωρινά , αυτό τον καιρό.
They are staying at a hotel this week.
Για πράξεις που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε στο μέλλον.
I’m flying to Rome next week to see my brother.

TIME EXPRESSSIONS
Now, at the moment, right now, for the time being, this morning, today, tonight ,
Next (month….), etc

STATIVE VERBS
Τα stative verbs είναι ρήματα που δείχνουν κατάσταση και όχι πράξη γι’
αυτό δεν μπαίνουν σε continuous χρόνο. Μερικά από αυτά είναι:

Ρήματα αισθήσεως:
Feel, see, hear, smell, taste
Ρήματα που εκφράζουν συναισθήματα:
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Like, dislike, love, hate, fear, want, wish, prefer
Ρήματα γνώσης, αντίληψης:
Know, mean, understand, think, believe, forget, remember, imagine, hope, agree,
suppose, guess
Ρήματα κτήσης:
Have, own, belong to, possess
Διάφορα:
Need, cost, weigh, appear, seem, contain

Μερικά από αυτά τα ρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον Present
Continuous αλλά με άλλη σημασία.

BE CAREFUL!!!!
SEE

HAVE

THINK

TASTE

I see someone at the door, is it your mum? βλέπω
I’m seeing my eye doctor tomorrow.

επισκέπτομαι

I have a beautiful flat in the city.

έχω

Tom is having a shower now.

expression

Do you think I should have my hair cut?

νομίζω, πιστεύω

I’m thinking about buying a new car.

σκέφτομαι

The soup tastes awful.

έχει γεύση

She is tasting the food to see if it’s salty.

δοκιμάζω

SMELL The rose smells nice.

LOOK

έχει τη μυρωδιά

She is smelling the rose.

το μυρίζει (πράξη)

You look tired.

φαίνεσαι

He’s looking at the wonderful painting.

κοιτάζω
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COMPARISONS
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.
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.
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The Nile is the longest river in the world.

IRREGULAR ADJECTIVES
good

better

best

bad

worse

far

farther/further farthest/furthest

worst

much/many more

most

little

least

less

Σύγκριση μεταξύ όμοιων ουσιαστικών
Χρησιμοποιούμε(not) 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.
(not)nearly as +adjective +as
It is nearly as cold as it was yesterday.
Much +comparative+than
She’s much cleverer than her friends.

AS/LIKE
Look at the difference in meaning:
He works as a waiter. (He is really a waiter)
He works like a slave. (He isn’t really a slave)
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PRESENT PERFECT
I have played/drunk

Have I played/drunk?

I haven’t played/drunk

He/she/it has played
/drunk

Has he/she/it played/drunk?

He/she/it hasn’t
played/drunk

We/you/they have
played/drunk

Have we/you/they
played/drunk?

We/you/they haven’t
played/drunk

USE
Για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν αλλά δεν γνωρίζουμε πότε ή δεν μας
ενδιαφέρει.
I have eaten in that restaurant.
Για μια πράξη που άρχισε στο παρελθόν και συνεχίζεται στο παρόν. Χρησιμοποιούνται
οι σύνδεσμοι for&since σε αυτή την περίπτωση.
She has worked in this company for 25 years.
I haven’t seen John since October.
Για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν αλλά τα αποτελέσματά της φαίνονται στο
παρόν.
Oh, no! I can’t get into the house! I have lost my keys.
Για μια πράξη που συνέβη αρκετές φορές στο παρελθόν και ενδέχεται να ξανασυμβεί.
I have seen this film twice.
Για μια πράξη που μόλις έχει τελειώσει.
He has just finished his homework.

TIME EXPRESSIONS
For, since, already, always, just, ever/never, lately, recently, so far, today, still, yet, this
year/month, How long…?
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!!!!!!!!Note the difference
Have been to/have gone to
Marion has been to Rome. She had a lovely time. (Marion is back from Rome now).
-Where’s your mum?
-She’s gone to the supermarket. (She isn’t back yet).

SIMPLE PAST
I played/drank

Did I play/drink?

I didn’t play/drink

He/she/it played/drank

Did he/she/it play/drink?

He/she/it didn’t play/drink

We/you/they played/drank Did we/you/they play/drink? We/you/they didn’t play/drink

USE
Χρησιμοποιούμε Simple Past για πράξεις που έγιναν και τελείωσαν στο παρελθόν σε
συγκεκριμένο χρόνο.
He left the house at 7:00 in the morning.
Για πράξεις που έγιναν η μια μετά την άλλη στο παρελθόν.
He opened the door, walked into the room and said hello.
Για συνήθειες του παρελθόντος. Έχει την ίδια σημασία με το “used to”
They went out a lot when they were teenagers.
They used to go out a lot when they were teenagers.

TIME EXPRESSIONS
Last night/week/month/year/winter etc
In 2006

A week/year ago, yesterday When…?

52

PAST CONTINUOUS
I was working

Was I working?

I wasn’t working

He/she/it was working

Was he/she/it working?

He/she/it wasn’t working

We/you/they were working Were we/you/they working? We/you/they weren’t working

USE
Χρησιμοποιείται για μια πράξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε συγκεκριμένη χρονική
στιγμή στο παρελθόν.
I 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.
Για να αφηγηθούμε το σκηνικό μιας ιστορίας. Τα κύρια γεγονότα τα αφηγούμαστε με
Simple Past.
It was raining heavily and the wind was blowing. Suddenly we heard a knock at the door.

Time Expressions
While/as +Past Continuous, all day/morning…….
When + Simple Past, Past Continuous

PAST PERFECT SIMPLE
I had worked/drunk

Had I worked/drunk?

I hadn’t worked/drunk

He/she/it had
worked/drunk

Had he/she/it
worked/drunk?

He/she/it hadn’t
worked/drunk

We/you/they had
worked/drunk

Had we/you/they
worked/drunk?

We/you/they hadn’t
worked/drunk
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USE
Χρησιμοποιείται για μια πράξη που έγινε πριν από μια άλλη πράξη στο παρελθόν. Η
πράξη που έγινε πρώτη μπαίνει σε past perfect και η πράξη που έγινε δεύτερη σε
simple past.
When I arrived at the station the train had already left.
Για μια πράξη που έγινε πριν από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν.
I had finished my homework by 10:00 last night.

TIME EXPRESSIONS
after, already, as soon as, before, by…. (time or date), by the time, just, never, when, for,
since, till/until

GERUND/INFITIVE
Το γερούνδιο είναι ρηματικό ουσιαστικό και χρησιμοποιείται:
Σαν υποκείμενο της πρότασης.
Dancing is my favourite hobby.
Μετά από προθέσεις.
She is good at painting.
Με το ρήμα go &come όταν αναφερόμαστε σε δραστηριότητες.
He goes fishing once a week.
Why don’t you come skiing with me?
Μετά από συγκεκριμένα ρήματα:
Admit, be used to, deny, like, dislike, enjoy, hate, love, miss, feel like, imagine, keep,
fancy, avoid, suggest, finish, involve, prefer, mind etc.
Μετά τις εκφράσεις:
Can’t stand, can’t help, it’s no fun, it’s worth, spend time/money, it’s no use
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Το infinitive χωρίζεται σε δύο κατηγορίες

FULL INFINITIVE

BARE INFINITIVE

to work

work

to go

go

Full infinitive ακολουθεί μετά τα ρήματα:
Agree, arrange, advise, afford, decide, want, manage, refuse, can’t wait, expect, would like,
would love, etc.

SPECIAL STRUCTURES
BE CAREFUL OF THE FOLLOWING VERBS:
WOULD LIKE TO +VERB
I would like to visit France.
WOULD RATHER +VERB
I would rather stay at home than go to the cinema.
WOULD PREFER TO +VERB
I’d prefer to drink coffee rather than drink tea.

SIMPLE FUTURE
AFFIRMATIVE

QUESTION

NEGATIVE

I will work

Will I work?

I won’t work

You will work

Will you work?

You won’t work

He/she/it will work

Will he/she/it work?

He/she/it won’t work

We/you/they will work Will we/you/they work? We/you/they won’t work
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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
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)

Going to
I’m going to visit

Am I going to visit?

I’m not going to visit

You’re going to visit

Are you going to visit?

You aren‘t going to visit

He/she/it’s going to visit Is he/she/it going to visit? He/she/it isn’t going to visit

USE
Για μελλοντικά σχέδια και σκοπούς.
Ι’m going to buy a new car next year.
Όταν έχουμε την ένδειξη ότι κάτι θα συμβεί στο μέλλον.
Look! The sky is cloudy. It is going to rain.
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BE CAREFUL!!!!!!!!!!
Μετά τους χρονικούς συνδέσμους: before, after, when, till/until, as soon as, once
ακολουθεί Simple Present και όχι Simple Future.
I will call you as soon as I get home.

TOO/ENOUGH/SO/SUCH
TOO/ENOUGH
Το too χρησιμοποιείται μπροστά από επίθετα και επιρρήματα και τους δίνει αρνητική
σημασία, σημαίνει δηλ. υπερβολικά, πάρα πολύ.
You are too young to go to the concert alone.
The question is too difficult for her to answer.
Το enough χρησιμοποιείται μετά από επίθετα και επιρρήματα και μπροστά από
ουσιαστικά και σημαίνει «αρκετά».
He is old enough. He can go to the cinema alone.
I’ve got enough money, I can buy a car.

SO/SUCH
Τα so/such εισάγουν clauses of result.Εκφράζουν αποτέλεσμα ή συμπέρασμα.
Σχηματίζονται ως εξής:

Such +a/an +adjective +noun+ (that)
So + adjective/adverb+ (that)
He’s such a good doctor that everybody admires him.
The book was so fascinating that I finished it in two days.
Το such μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από το a lot of.
This restaurant has such a lot of dishes that I don’t know what to choose.
Το so μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από τα much, many, a few, little.
There is so little milk that I have to go to the supermarket to buy some.
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QUESTION TAGS
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?



BE CAREFUL!

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?
 Don’t tell anyone, will you?
 This is a thrilling game, isn’t it?
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MODAL VERBS
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”.

USE


CAN /COULD/ BE ABLE TO

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΑΔΕΙΑ

She can/could drive a motorbike.

Ικανότητα(παρόν/παρελθόν)

Can/could you help me with my homework?
Can/Could I go out, please?

Παράκληση
Άδεια

Yes, you can.
Το be able to δανείζει στο can τους υπόλοιπους χρόνους.
I will be able to see you tomorrow because I have a day off work.
Η διαφορά ανάμεσα στο could και στο be able to είναι η εξής:
Could =μπορούσα
Was able to = μπόρεσα (σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή)
He could play the violin well when he was young.
I wasn’t able to help him because I didn’t have any money to lend him.



ΜΑΥ / CAN/MIGHT/COULD
I may /might go shopping on Saturday.
May/Can/Could I use your phone, please?
polite)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ/ΑΔΕΙΑ
Πιθανότητα (might= less possible)
Άδεια/Παράκληση(may=more
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No, you may not.



SHOULD /OUGHT TO

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

You should/ought to study harder. Your marks were low this term.
Συμβουλή
You shouldn’t work so much. You need a break!


MUST/HAVE TO

ΚΑΘΗΚΟΝ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

You must go to the dentist once a year.

Υποχρέωση

You have to drink your medicine. You’re ill.

Καθήκον/Υποχρέωση

Προσέξτε τη διαφορά:
You mustn’t park your car here. Didn’t you see the sign? (απαγορεύεται)
You don’t have to wash the dishes. Mum has already done it. (δεν χρειάζεται)

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.
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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.

CAREFUL!!!!!


Τα who,which,that μπορούν να παραλειφθούν όταν είναι αντικείμενα της
αναφορικής πρότασης.(defining relative clauses)
This is the restaurant (which) I like.



Τα who,which,that δεν μπορούν να παραλειφθούν όταν είναι υποκείμενα
της αναφορικής πρότασης. (non defining relative clauses)
The dog which/that is running is not mine.

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.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
(υποκείμενο)
Ενεργητική:My mum

(ρήμα)
washes

(αντικείμενο)
the dishes.
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Παθητική:

The dishes

were washed

(υποκ.)

(παθ.ρήμα)

by my mum.
(ποιητικό αίτιο)

TENSES IN PASSIVE FORM
TENSES

PASSIVE FORM

EXAMPLE

Present Simple

Is/are +past participle

English is spoken in many countries.

Present
Continuous

Is/are +being+ past participle

The house is being cleaned now.

Past Simple

Was/were+ past participle

The bank was robbed yesterday.

Past Continuous

Was/were +being+ past
participle

The house was being cleaned at 6:00
p.m yesterday.

Future

Will be +past participle

Dinner will be prepared by my father
tomorrow.

Present Perfect
Simple

Has/have been+ past
participle

The car has been repaired by the
mechanic.

Past Perfect
Simple

Had been+ past participle

This house had been built by 1990.

Modals

Can/must/should +be+ past
participle

The project must be finished by the
end of the week.

NOTES!!!!!!!!!
 Τα ρήματα που δεν παίρνουν αντικείμενο (αμετάβατα) δεν έχουν παθητικό τύπο.
Μερικά τέτοια ρήματα είναι: look, happen, occur, (dis)appear, vanish, seem, consist
of.
 Προσοχή με το ποιητικό αίτιο: by + person
with + instrument
The painting was painted by Picasso.
The painting was painted with watercolours.
 Το ποιητικό αίτιο μπορεί να παραλειφθεί στην παθητική φωνή όταν το υποκείμενο
της ενεργητικής είναι λέξεις όπως: he, she,we etc., someone, one, people etc.
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Someone stole my money.

My money was stolen.

 Τα ρήματα που παίρνουν δύο αντικείμενα στην Ενεργητική Φωνή όπως, give, offer,
tell, buy, send, show, etc, έχουμε δύο συντάξεις στην Παθητική Φωνή.
They gave the boy a reward.
συνηθισμένη) OR

The boy was given a reward. (πιο

A reward was given to the boy.
 Όταν το ρήμα της ενεργητικής ακολουθείται από πρόθεση, στην παθητική η
πρόθεση μπαίνει αμέσως μετά το ρήμα.
The students put up a Christmas play.
A play was put up by the students.
 Τα ρήματα make & let συντάσσονται ως εξής:
My mother made me tidy my room.
My parents let me go out.

I was made to tidy my room.

I was allowed to go out.

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.

BUT

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


Το unless αντικαθιστά το if not στην υποθετική πρόταση.
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I’ll go to the beach tomorrow unless it rains = I’ll go to the beach tomorrow if it doesn’t
rain.

FIRST CONDITIONAL
IF-CLAUSE

MAIN CLAUSE

SIMPLE PRESENT WILL/CAN/MUST/IMPERATIVE
Simple Present (zero conditional=για γενικές αλήθειες)



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.
If you boil water, it evaporates.

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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THIRD CONDITIONAL
IF-CLAUSE

MAIN CLAUSE

PAST PERFECT WOULD/COULD/MIGHT +HAVE+ PERFECT INFINITIVE

 Χρησιμοποιούμε τον 3ο Υποθετικό Λόγο όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μια υπόθεση
που δεν πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν ή για να εκφράσουμε μετάνοια.
If I had studied harder, I would have passed the exams.
If she had had a car, she might have picked you up at the airport.

CLAUSES OF REASON
Οι clauses of reason (αιτιολογικές) εισάγονται με:
because + clause
Mum made spaghetti because it’s my favourite.
because of + noun
Because of the heavy rain we stayed inside.
the reason for + clause
The reason why he didn’t come to the party is not clear to me.
the reason for + noun
The reason for his bad behavior is not clear.

CLAUSES OF PURPOSE
Οι clauses of purpose (σκοπού) εξηγούν τι σκοπεύει να κάνει κάποιος. Εισάγονται
με:
to + infinitive (για να)
She went to London to see her niece.
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In order (not) to + infinitive(για να, με σκοπό)
She went to London in order to see her niece.
So as (not) + infinitive (ούτως ώστε)
They have changed the Maths book so as to make it easier for the students.
So that + can/will/could/would
They send us a map so that we could find the way.
In order that + can /could/might/should
They changed city in order that they could find a better job.

CLAUSES OF CONTRAST
Οι clauses of contrast (αντιθετικές) εκφράζουν αντίθεση. Εισάγονται με:
But
I love him but I don’t want to live with him.
Although + clause
Although he wasn’t feeling very well he came to the party.
However (ωστόσο)
He didn’t feel very well. However, he managed to come to the party.
Despite + noun/gerund (παρόλο που)
Despite the long flight, I feel so excited seeing London!
Despite being ill, Tom went to the job interview.
In spite of + noun/gerund
In spite of the heat, we saw all the sight in Athens.
In spite of having a headache, Peter agreed to give me a tour of the city.
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REPORTED SPEECH
Direct Speech είναι τα ακριβή λόγια που είπε κάποιος και μπαίνουν μέσα σε εισαγωγικά.
Reported Speech είναι όταν μεταφέρουμε το νόημα των λόγων κάποιου, με κάποιες
αλλαγές και χωρίς να χρησιμοποιήσουμε εισαγωγικά.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Τα βασικά εισαγωγικά ρήματα είναι το say & tell.
Χρησιμοποιούμε το say όταν δεν υπάρχει έμμεσο αντικείμενο (δηλ. πρόσωπο ή
αντωνυμία) ενώ το tell όταν υπάρχει έμμεσο αντικείμενο.
“I’m leaving,” she said.

She said (that) she was leaving.

“I’m leaving,” Tom said to me.

Tom told me he was leaving.

EXPRESSIONS WITH SAY AND TELL
SAY: good morning, hello, something, so, a prayer, goodbye etc.
TELL: the truth, a story, a lie, a secret, the time, somebody the way, the difference, a
joke, etc

REPORTED STATEMENTS
Οι αλλαγές που γίνονται στον πλάγιο λόγο αφορούν:
Α) αντωνυμίες και κτητικά επίθετα, τα οποία αλλάζουν σύμφωνα με τα συμφραζόμενα.
He said, “I will call you later”.

He said he would call me later.

Β) αλλάζουν οι χρόνοι
DIRECT SPEECH

REPORTED SPEECH

PRESENT SIMPLE

PAST SIMPLE

He said, “I work at a bank.”

He said he worked at a bank.
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PRESENT CONTINUOUS

PAST CONTINUOUS

He said, “I’m writing my homework.”

He said he was writing his homework.

PAST SIMPLE

PAST PERFECT

He said, “I forgot my lunchbox.”

He said he had forgotten his lunchbox.

PAST CONTINUOUS

PAST CONTINUOUS

He said, “I was working when you called.”

He said he was working when I called.

PRESENT PERFECT

PAST PERFECT

He said, “I’ve eaten too much.”

He said he had eaten too much.

PAST PERFECT

PAST PERFECT

He said, “I had come back by 10:00 o’clock.” He said he had come back by 10:00 o’clock.
FUTURE

WOULD

She said, “I will call you.”

She said she would call me.

CAN

COULD

She said,” I can type well.”

She said she could type well.

MUST

MUST/HAD TO

Tom said, ‘I must study harder.’

Tom said he must/had to study harder.

MAY

Might

Tom said, “I may visit you.”

Tom said he might visit me.

WOULD/SHOULD

WOULD/SHOULD

He said, “I would like some coffee.”

He said he would like some coffee.

Γ) αλλάζουν μερικές λέξεις.
DIRECT SPEECH

REPORTED SPEECH

now

then

today

that day

yesterday

the previous day/the day before

tomorrow

the next day/the following day
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tonight

that night

last week/month…..

the previous week/the week before

next week/month…. the following week…..
ago

before

this

that

these

those

here

there

come

go

BE CAREFUL!!!!!

Όταν το εισαγωγικό ρήμα είναι σε χρόνο present simple, future or present perfect ,
δεν γίνονται αλλαγές στους χρόνους.
She says, “I’ll go to New York when I get married”
She says she’ll go to New York when she gets married.
Όταν η πρόταση εκφράζει γενική αλήθεια δεν γίνονται αλλαγές στους χρόνους.
She said, “It is hot in Greece in the summer.”
She said it is hot in Greece in the summer.
Δεν αλλάζουν οι χρόνοι στον 3ο Υποθετικό Λόγο.
Tom said, “If we had left earlier, we would have caught the train.”
Tom said if they had left earlier, they would have caught the train.
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REPORTED QUESTIONS
Για να μεταφέρουμε μια ερώτηση στον Πλάγιο Λόγο προσέχουμε τα εξής:


Το εισαγωγικό μας ρήμα να είναι το κατάλληλο, δηλ. ask, wonder, want to know.



Αν η ευθεία ερώτηση αρχίζει με wh-question word, τη διατηρούμε και κάνουμε τις
αλλαγές όπως και στις καταφάσεις.
She asked, “What are you eating?”
She asked what I was eating.

Προσέχουμε το ρήμα μας να είναι σε καταφατικό τύπο.



Αν η ευθεία ερώτηση δεν αρχίζει με wh-question word, τότε στην πλάγια ερώτηση
χρησιμοποιούμε if ή whether.
He asked, “Do you like ice cream?”
He asked if I liked ice cream

COMMANDS
Για να μεταφέρουμε εντολές, παρακλήσεις, συμβουλές από τον ευθύ στον πλάγιο
λόγο χρησιμοποιούμε τα εισαγωγικά ρήματα tell, ask, beg, order etc. ,μετά τα
οποία ακολουθεί infinitive καταφατικό ή αρνητικό.
The teacher said to the students, “Write your names in English on your notebook.”
The teacher asked the students to write their names in English on their notebooks.
She said, «Don’t watch this film, Mary.”
She told Mary not to watch that film.

OTHER REPORTING VERBS
AGREE /DEMAND/OFFER/PROMISE/REFUSE + TO +VERB
“I’ll lend you the money you need,” Tom said.
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Tom offered to lend me the money I needed.
ADVISE/ASK/ ENCOURAGE /INVITE/ REMIND /WARN + SB +TO +VERB
“Get out of the car,” the policeman said.
The policeman ordered me to get out of the car.
ACCUSE SB OF +GERUND
Martha said to him, “You cheated on the test.”
Martha accused him of cheating on the test.
APOLOGISE FOR + GERUND
“I’m sorry for lying to you” she said to Tim.
She apologized to Tim for lying to him.
SUGGEST + GERUND/THAT CLAUSE/THAT +SHOULD+VERB
Mike said, “Let’s go out.”
Mike suggested going out.
Mike suggested (that) we go out.
Mike suggested (that) we should go out.

My favourite farewell motto

IF YOU ARE NOT WILLING TO LEARN,
NO ONE CAN HELP YOU,
IF YOU ARE DETERMINED TO LEARN,
NO ONE CAN STOP YOU.
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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
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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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