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Edexcel are pleased to oprovide this free vocabulary book freely to support learners 
following the the Edexcel GCSE 2009 Specification in Greek. 
 
Please note: the most up to date version of this document is available on the 
Edexcel website and a definitive list of core vocabulary is available in the Edexcel 
Specification. 



 

 
 

 
 
Introduction 
 
This bilingual glossary has been produced to support you in your language learning 
and to help you prepare for the Edexcel GCSE. It features a revised minimum core 
vocabulary foundation level vocabulary (this has been expanded from the original one 
in the specification) as well as higher level vocabulary. English meanings, genders 
and irregular word endings are given and the vocabulary is listed both alphabetically 
and under the following Edexcel headings: 
 
High Frequency Language 
 

Verbs 
Adjectives 
Colours 
Adverbs 
Numbers 
Quantities 
Connecting Words 
Time Expressions 
Times 
Days of the Week 
Months of the Year 
Question Words 
Countries 
Continents 
Nationalities 
Areas/Mountains/Cities/Rivers 
Acronyms and Abbreviations 
Social Conventions 
Prepositions 

 
Listening and Reading Topics 
 

Out and About 
- Visitor Information, Basic Weather, Local Amenities, 

Accommodation, Public Transport, Directions 
Customer Services and Transactions 

- Cafes and Restaurants, Shops, Dealing with Problems 
Personal Information 

- General Interest, Leisure Activities, Family and Friends, Lifestyle 
(healthy eating and exercise) 

Future Plans, Education and Work 
- Basic Language of the Internet, Simple Job Advertisements, Simple 

Job Applications and CV, School and College, Work and Work 
Experience 

 
 
 



 

 
 

Speaking and Writing Topics 
 
Media and Culture 

- Music/Film/Reading, Fashion/Celebrities/Religion, Blogs/Internet 
Sports and Leisure 

- Hobbies/interests, Sporting Events, Lifestyle Choices 
Travel and Tourism 

- Holidays, Accommodation, Eating (food and drink) 
Business, Work and Employment 

- Work Experience/Part-time Jobs, Product or service Information 
 
 
Although words are listed under specific topic headings, they are not always exclusive 
to these. Many words can also relate to other topic areas, but may only be listed in 
one.  
 
At the end of each section you will find some blank pages, these enable you to note 
down other words that you encounter during the GCSE course and which may prove 
useful. 
 
Please note that this is not a complete list of all vocabulary for the Edexcel GCSE, 
and should be used as a reference guide that students can refer to and add to rather 
than a definitive list of vocabulary needed to achieve a specific grade. 
 
This vocabulary book is currently a first draft; if centres notice any errors in the 
vocabulary lists contained in this document please let us know and we will ensure 
they are updated appropriately. 



 

 
 

 
Section 1 
 
High Frequency Language 
 
This has been taken from the appendix in the specification 
 
Verbs 
 
I accompany συνοδεύω 
I ache πονάω 
I add προσθέτω 
I adore λατρεύω 
I advise συµβουλεύω 
I allow επιτρέπω 
I am είµαι 
Ι am at fault φταίω 
I am hungry πεινάω 
I am interested in 
Ι  am located 

(µε) ενδιαφέρει/ενδιαφέροµαι 
βρίσκοµαι 

I am sorry λυπάµαι 
I am thirsty διψάω 
I answer απαντώ 
I apply to κάνω αίτηση 
I argue/to scold µαλώνω 
I arrive φτάνω 
I ask ρωτώ 
I ask/look for ζητώ 
I avoid 
I become 

αποφεύγω 
γίνοµαι 

I begin 
I borrow 
I bother 

αρχίζω 
δανείζοµαι 
ενοχλώ/πειράζω 

I buy αγοράζω 
I cancel 
I catch 
I celebrate 

ακυρώνω 
πιάνω 
γιορτάζω 

I change αλλάζω 
I charge φορτίζω/ χρεώνω 
I chat κουβεντιάζω 
I check ελέγχω 
I choose διαλέγω 
I circulate/to go along(in a car) κυκλοφορώ 
I clean καθαρίζω 
I close 
Ι collect/gather 

κλείνω 
κάνω συλλογή/µαζεύω 



 

 
 

I comb (hair) χτενίζω/χτενίζοµαι 

I come έρχοµαι 
I communicate επικοινωνώ 
I cost κοστίζω 
I count µετρώ 
I cry κλαίω 
I damage/to go wrong/to fail χαλάω 
I dance χορεύω 
I decide αποφασίζω 
I depart αναχωρώ 
I describe περιγράφω 
I deserve αξίζω 
I discuss συζητώ 
I drink πίνω 
I drive 
I doubt 

οδηγώ 
αµφιβάλλω 

I eat τρώω 
I enjoy myself/have fun διασκεδάζω 
I enter µπαίνω 
I escape ξεφεύγω 
I exchange ανταλλάσω 
I fall 
I fear 
I feed 

πέφτω 
φοβάµαι 
ταΐζω 

I fill γεµίζω 
I find βρίσκω 
I finish, end τελειώνω 
I follow ακολουθώ 
I forget ξεχνώ 
I forgive συγχωρώ 
I get angry 
I get better 

θυµώνω 
καλυτερεύω 

I give 
I go 

δίνω 
πηγαίνω 

I go down/descend 
I go out 

κατεβαίνω 
βγαίνω 

I go up/climb 
I guide 

ανεβαίνω 
οδηγώ/καθοδηγώ 

I hate µισώ 
I have έχω 
I have to πρέπει 
I hear/to listen 
Ι help 

ακούω 
βοηθώ 

I hold/keep/reserve κρατώ/κάνω κράτηση 



 

 
 

Ι hurry 
I improve 

βιάζοµαι 
βελτιώνω 

I inform πληροφορώ 
I introduce συστήνω 
I invite προσκαλώ 
I jump πηδώ 
I kiss 
I knit 

φιλώ 
πλέκω 

I knock, hit χτυπώ 
I know (be familiar with) γνωρίζω 
I know (be familiar with) ξέρω 
I land προσγειώνοµαι 
I last διαρκώ/κρατώ 
I laugh 
Ι lay the table 

γελώ 
στρώνω το τραπέζι 

I learn µαθαίνω 
Ι leave (an object/person) αφήνω 
I leave (a place) φεύγω 
I lend δανείζω 
I lift σηκώνω 
I light, turn on ανάβω/ανοίγω 
I like (µου) αρέσει 
I live ζω 
I live/I stay µένω 
I load φορτώνω 
I look after/I pay attention φροντίζω/προσέχω 
I look for ψάχνω 
I look like/I resemble µοιάζω 
I lose χάνω 
I love 
I make 
Ι make the bed 

αγαπώ 
κάνω/φτιάχνω 
στρώνω το κρεβάτι 

I manage 
Ι marry 
I mean 

καταφέρνω 
παντρεύοµαι 
εννοώ/σηµαίνω 

I meet συναντώ 
I miss/I am absent λείπω 
I need έχω ανάγκη/χρειάζοµαι 
I note σηµειώνω 
I offer προσφέρω 
I open/switch on ανοίγω 
I order παραγγέλνω 
I organise οργανώνω 
I park παρκάρω/ σταθµεύω 



 

 
 

I pay attention προσέχω 

I phone τηλεφωνώ 
I please/I thank 
Ι post 

ευχαριστώ 
ταχυδροµώ 

I prefer προτιµώ 
I present παρουσιάζω 
I prevent εµποδίζω 
I produce παράγω 
I pull τραβώ 
I push 
I put 

σπρώχνω 
βάζω 

I receive φιλοξενώ/δέχοµαι 
I recommend συστήνω 
I regret µετανιώνω 
I remember 
I remind 

θυµάµαι 
θυµίζω 

I rent/I hire νοικιάζω 
I repair επισκευάζω 
I repair/to correct διορθώνω 
I repeat επαναλαµβάνω 
I reserve (a table) κλείνω 
I return επιστρέφω/γυρίζω 
I revise κάνω επανάληψη 
I ring 
I run 
Ι save 

χτυπώ/τηλεφωνώ 
τρέχω 
φυλάω 

Ι see βλέπω 
I seem φαίνοµαι 
I sell πουλώ 
I send στέλνω 
I serve σερβίρω 
I show δείχνω 
I sign υπογράφω 
I sit down κάθοµαι 
I sleep κοιµάµαι 
I smile χαµογελώ 
I speak µιλώ 
I spend ξοδεύω 
I spend time/pass περνώ 
I steal κλέβω 
I stick κολλώ 
I stop σταµατώ 
I study (at university) σπουδάζω 



 

 
 

I study (books etc) µελετώ 
I succeed πετυχαίνω 
I surf the internet σερφάρω 
I take 
I take out/off (clothes) 

παίρνω 
βγάζω 

I tell λέω 
I think σκέφτοµαι 
I think, believe πιστεύω 
I throw/I fly πετώ 
I touch αγγίζω 
I touch ακουµπώ 
I try προσπαθώ/δοκιµάζω 
I turn/return/return an object 
I turn off/extinguish 
I turn 

γυρίζω 
σβήνω 
στρίβω 

I understand καταλαβαίνω 
I use χρησιµοποιώ 
I visit επισκέπτοµαι/κάνω επίσκεψη 
I wait for περιµένω 
I walk περπατώ 
I want θέλω 
I want, desire επιθυµώ 
I wash πλένω 
I win, earn κερδίζω 
I wish εύχοµαι 
I work δουλεύω/ εργάζοµαι 
I write γράφω 
It snows χιονίζει 
there is υπάρχει/έχει 

 
Adjectives-Participles-Pronouns 
 
all όλος 
alone µόνος 
angry θυµωµένος 
anyone/no one 
athletic 

κανένας 
αθλητικός 

awful απαίσιος 
bad κακός 
beautiful/handsome 
big/large 

όµορφος/ωραίος 
µεγάλος 

boring βαρετός 
brief σύντοµος 
broken χαλασµένος/σπασµένος 



 

 
 

charming χαριτωµένος 
Clean/clear καθαρός 
clever έξυπνος 
close/nearby κοντινός 
closed κλειστός 
comfortable/convenient 
correct 

άνετος/βολικός 
σωστός 

different διαφορετικός 
difficult δύσκολος 
dirty βρώµικος 
dynamic 
empty 

δυναµικός 
άδειος 

excellent 
false 

υπέροχος 
ψεύτικος 

fast γρήγορος 
fat χοντρός 
favourite αγαπηµένος 
free/unmarried 
fresh 

ελεύθερος/ανύπαντρος 
φρέσκος 

full γεµάτος 
funny 
generous 

αστείος 
γενναιόδωρος 

good καλός 
great, marvellous καταπληκτικός/φανταστικός 
hard σκληρός 
hardworking εργατικός 
healthy υγιής 
heavy 
honest 

βαρύς 
τίµιος 

hot ζεστός 
how much 
important 

πόσος 
σηµαντικός 

in a bad mood κακόκεφος 
in a good mood καλόκεφος 
in a hurry βιαστικός 
kind καλόκαρδος 
known/famous γνωστός 
last τελευταίος 
lazy τεµπέλης 
light ελαφρύς 
locked κλειδωµένος 
long µακρύς 
lost χαµένος 
low χαµηλός 



 

 
 

magnificent µεγαλοπρεπής 
marvellous θαυµάσιος 
mature ώριµος 
much/many πολύς 
necessary αναγκαίος 
new καινούριος 
next επόµενος 
old ηλικιωµένος 
old, former παλιός 
open 
original 

ανοιχτός 
πρωτότυπος 

other άλλος 
own δικός 
perfect τέλειος 
pleased ευχαριστηµένος 
polite ευγενικός 
poor φτωχός 
popular δηµοφιλής 
pretty χαριτωµένος 
quiet ήσυχος 
ready έτοιµος 
real πραγµατικός 
responsible υπεύθυνος 
rich πλούσιος 
rotten χαλασµένος 
sad λυπηµένος 
same ίδιος 
satisfied ικανοποιηµένος 
serious σοβαρός 
short κοντός 
shy ντροπαλός 
sincere ειλικρινής 
small µικρός 
sociable 
soft 

κοινωνικός 
µαλακός 

someone κάποιος 
standing όρθιος 
strict αυστηρός 
strong/loud δυνατός 
stupid ηλίθιος 
stupid/silly χαζός 
tall ψηλός 



 

 
 

tasteless άνοστος 
tasty νόστιµος 
that εκείνος 
thin αδύνατος 
this αυτός 
tired κουρασµένος 
tiring κουραστικός 
true/real αληθινός 
typical τυπικός 
ugly άσχηµος 
unbelievable απίστευτος 
upset στενοχωρηµένος 
useful χρήσιµος 
valuable πολύτιµος 
weak/unable αδύναµος 
well behaved φρόνιµος 
who ποιος/οποίος 
wise σοφός 
young/new νέος 

 
Colours 
 
black µαύρος 
blue µπλε 
brown καφέ 
chestnut brown καστανός 
dark σκούρος 
green πράσινος 
grey γκρίζος/γκρι 
light ανοιχτός 
mauve µωβ 
pink ροζ 
red κόκκινος 
sky blue γαλάζιος 
white άσπρος 
yellow κίτρινος 

 
Adverbs 
 
all the time/continuously συνέχεια 
already ήδη 
always πάντα 
around γύρω 



 

 
 

at the back πίσω 
behind πίσω από 
between ανάµεσα 
downstairs κάτω 
early νωρίς 
enough αρκετά 
especially ιδιαίτερα 
every now and then 
far 

πότε πότε 
µακριά 

here εδώ 
immediately αµέσως 
in front µπροστά 
in front of µπροστά από 
inside µέσα 
last year πέρσι 
late 
nearby 
next to 

αργά 
κοντά 
δίπλα σε 

next year του χρόνου 
often συχνά 
on the left αριστερά 
on the right δεξιά 
on top of πάνω σε 
opposite απέναντι 
outside έξω 
over/above πάνω από 
perhaps ίσως 
rarely σπάνια 
rather µάλλον 
really αλήθεια 
recently πρόσφατα 
recently/lately τελευταία 
slowly αργά 
soon σύντοµα 
still/yet ακόµη 
straight ahead ίσια 
there 
this year 

εκεί 
φέτος 

tomorrow αύριο 
under κάτω από 
unfortunately δυστυχώς 
upstairs πάνω 
usually συνήθως 



 

 
 

very πολύ 
very much πάρα πολύ 
yesterday χτες 

 
Numbers 
 
1-100 
 
Quantities 
 
a bottle of ένα µπουκάλι 
a box of ένα κουτί 
a dozen µια δωδεκάδα 
a jar of ένα βάζο 
a little of λίγο 
a packet of ένα πακέτο 
a piece of ένα κοµµάτι 
a slice of µια φέτα 
a third of 
a quarter of 

ένα τρίτο 
ένα τέταρτο 

many πολλοί/πολλές/πολλά 
several αρκετοί/αρκετές/αρκετά 

 
Connecting Words 
 
also επίσης 
and και 
but αλλά/µα 
either or είτε είτε 
first of all πρώτα απ’ όλα 
neither/nor ούτε ούτε 
or ή 
so έτσι 
then λοιπόν 
then τότε 
therefore εποµένως 
this is why γι αυτό 

 
Time Expressions 
 
a fortnight το δεκαπενθήµερο 
afternoon το απόγευµα 
always πάντα 
at the start στην αρχή 
day η µέρα 
during κατά τη διάρκεια 



 

 
 

evening το βράδι 
evening/night η βραδιά 
every day κάθε µέρα 
from time to time πότε πότε 
from/until/to από ..µέχρι/έως 
in the meantime εν τω µεταξύ 
last year πέρσι 
later αργότερα 
midnight  τα µεσάνυχτα 
minute 
month 

το λεπτό 
ο µήνας 

morning το πρωί 
next επόµενος 
night η νύχτα 
now τώρα 
on time στην ώρα (του/της/του) 
on time, early νωρίς 
past/last περασµένος 
since από 
soon σύντοµα/σε λίγο 
the day after tomorrow 
the eve 

µεθαύριο 
η παραµονή 

the next day την επόµενη µέρα 
today σήµερα 
tomorrow αύριο 
week η εβδοµάδα 
weekend 
year 

το Σαββατοκύριακο 
ο χρόνος/το έτος/η χρονιά 

yesterday χτες 
 
Times 
 
Awareness of times (analogue and digital) 
 
Days of the week 
 
Monday ∆ευτέρα 
Tuesday Τρίτη 
Wednesday Τετάρτη 
Thursday Πέµπτη 
Friday Παρασκευή 
Saturday Σάββατο 
Sunday Κυριακή 

 



 

 
 

Seasons and Months of the year 
 
Spring               η άνοιξη                           
Summer     το καλοκαίρι 
Autumn     το φθινόπωρο 
Winter               χειµώνας 
January Ιανουάριος 
February Φεβρουάριος 
March Μάρτιος 
April Απρίλιος 
May Μάιος 
June Ιούνιος 
July Ιούλιος 
August Αύγουστος 
September Σεπτέµβριος 
October Οκτώβριος 
November Νοέµβριος 
December ∆εκέµβριος 

 
Question words 
 
How much, how many? πόσο, πόσοι 
How often? κάθε πότε 
How? πώς 
What? τι 
When? πότε 
Where? πού 
Who? ποιος 
Whom? ποιον 
Why? γιατί 

 
Other high frequency words 
 
all the better τόσο το καλύτερο 
don’t care! δε µε νοιάζει 
excuse me συγνώµη 
excuse me/forgive me µε συγχωρείτε 
good luck καλή τύχη 
here you are ορίστε 
How do you spell that? πώς γράφεται αυτό 
I don’t mind δε µε πειράζει 
I’m fine είµαι µια χαρά 
in my opinion κατά τη γνώµη µου 
it depends εξαρτάται 



 

 
 

it doesn’t matter δεν πειράζει 
nowhere/anywhere πουθενά 
of course βεβαίως/µάλιστα 
okay εντάξει 
once again άλλη µια φορά 
so so έτσι κι έτσι 
something κάτι 
somewhere κάπου 
what a shame τι κρίµα 
with pleasure ευχαρίστως 

 
Other high frequency words and expressions 
 
although 
as, like 

αν και 
σαν 

because γιατί/επειδή/διότι 
end το τέλος 
everybody όλος ο κόσµος 
for example για παράδειγµα 
How do you say this in Greek? πώς λέγεται αυτό/πώς το λένε αυτό στα ελληνικά; 
if αν 
middle η µέση 
Miss η δεσποινίς 
Mr ο κύριος 
Mrs η κυρία 
no όχι 
number ο αριθµός 
shape το σχήµα 
thing το πράγµα 
time η ώρα/ο χρόνος 
type το είδος 
way ο τρόπος 
yes ναι 

 
Countries 
 
Austria  Η Αυστρία 
Belgium  Το Βέλγιο 
Cyprus  Η Κύπρος 
Denmark  Η ∆ανία 
England  Η Αγγλία 
France  Η Γαλλία 
Germany  Η Γερµανία 



 

 
 

Great Britain  Η Μεγάλη Βρετανία 
Greece  Η Ελλάδα 
Holland  Η Ολλανδία 
Ireland  Η Ιρλανδία 
Italy  Η Ιταλία 
Russia  Η Ρωσσία 
Scotland  Η Σκωτία 
Spain  Η Ισπανία 
Switzerland  Η Ελβετία 
United Kingdom  Το Ηνωµένο Βασίλειο 
United States  Οι Η.Π.Α. 
Wales  Η Ουαλλία 

 
Continents 
 
Africa  Η Αφρική 
Asia  Η Ασία 
Australia  Η Αυστραλία 
Europe  Η Ευρώπη 
North America  Η Βόρεια Αµερική 
South America  Η Νότια Αµερική 

 
Nationalities 
 
American Αµερικανός 
Austrian Αυστριακός 
Belgian Βέλγος 
British Βρετανός 
Cypriot Κύπριος 
Danish ∆ανός 
Dutch Ολλανδός 
English Άγγλος 
French Γάλλος 
German Γερµανός 
Greek Έλληνας 
Irish Ιρλανδός 
Italian Ιταλός 
Russian Ρώσος 
Scottish Σκωτσέζος 
Spanish Ισπανός 
Swiss Ελβετός 
Welsh Ουαλλός 

 



 

 
 

Areas/Mountains/Cities/Rivers 
 
Η Αττική  
Η Αθήνα 
Τα ∆ωδεκάνησα 
Η Θεσσαλονίκη 
Οι Κυκλάδες 
Η Λάρνακα 
Η Λεµεσός 
Η Λευκωσία 
Η Μεσόγειος Θάλασσα 
Ο Όλυµπος 
Η Πάφος 
Το λιµάνι του Πειραιά 
Η Ήπειρος 
Η Θεσσαλία 
Η Θράκη 
Η Μακεδονία 
Η Κρήτη 
Νησιά Αιγαίου Πελάγους 
Νησιά Ιονίου Πελάγους 
Η Πελοπόννησος  
Η Στερεά Ελλάδα 
 
 
 
  

 
Useful acronyms and abbreviations 
 
e.g. 
etc 
European Union 

π.χ. 
κ.τ.λ/κ.λπ./κ.ά. 
ΕΕ(Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Greek railway company 
Greek telecommunications 

ΟΣΕ 
ΟΤΕ 

Greek television company 
klm 

ΕΡΤ 
Χλµ 

P.C. Η/Υ 
St Άγ. 
value added tax Φ.Π.Α 

 
Social conventions 
 
best wishes πολλές ευχές 
best wishes (birthdays,  
name days, festive occasions) 

χρόνια πολλά 
 

best wishes (for birthdays) 
best wishes (for a new born) 

να ζήσεις/να τα εκατοστήσεις/χρόνια πολλά 
να σας ζήσει 

best wishes (for weddings) 
bon appetit 

να ζήσετε 
καλή όρεξη 

bon voyage καλό ταξίδι 



 

 
 

condolences συλλυπητήρια 
congratulations συγχαρητήρια 
don’t mention it δεν είναι τίποτα 
get well soon περαστικά 
good evening καλησπέρα 
good luck καλή επιτυχία/καλή τύχη 
good morning καληµέρα 
goodbye αντίο 
goodnight καληνύχτα 
greetings χαίρετε 
happy Christmas Καλά/ευτυχισµένα Χριστούγεννα 
happy new year Ευτυχισµένο το νέο έτος/καλή χρονιά 
hello (on the telephone) εµπρός 
help βοήθεια 
please (request) παρακαλώ 
see you later τα λέµε αργότερα 
see you soon εις το επανιδείν 
see you tomorrow τα λέµε αύριο 
thank you 
welcome 
you are welcome 

ευχαριστώ 
καλώς ορίσατε/ήρθατε 
παρακαλώ 

 
Prepositions 
 
about για/περίπου 
according to σύµφωνα µε 
after µετά 
against κατά /εναντίον 
at, to σε + article 
because of λόγω + genitive 
before πριν 
except εκτός από 
for για/υπέρ 
from από 
in order to για να 
towards προς 
until µέχρι/έως 
with µε (µαζί µε) 
without χωρίς 

 
Language used in dialogues and messages 
 
agreed/done 
area code 

σύµφωνοι/έγινε 
ο κωδικός 



 

 
 

be quiet κάνε/κάντε ησυχία 

call me (informal/formal) πάρε µε/τηλεφωνήστε µου 
dial the number παίρνω τον αριθµό/το νούµερο 
for the moment προς το παρόν 
help βοήθεια 
I will put you through σας συνδέω 
I’ll be right back επιστρέφω αµέσως 
I’m listening σας ακούω 
in communication with είµαι σ’ επαφή µε.../έχω επαφή µε 
in fact για να πούµε την αλήθεια 
May I help you? µπορώ να σας βοηθήσω; 
mobile phone 
more slowly 
no way 
not allowed 

το κινητό τηλέφωνο 
πιο αργά παρακαλώ 
αποκλείεται 
απαγορεύεται/δεν επιτρέπεται 

on the line/speaking ο ίδιος 
on the other line στην άλλη γραµµή 
one moment µια στιγµή/ένα λεπτό 
phone card η τηλεκάρτα 
postal code ταχυδροµικός κώδικας 
receiver (telephone) 
repeat please 

το ακουστικό 
επαναλάβετε παρακαλώ 

send a text message στέλνω γραπτό µήνυµα 
telephone το τηλέφωνο 
telephone book τηλεφωνικός κατάλογος 
text το γραπτό µήνυµα 
tone ο τόνος 
voice mail ο αυτόµατος τηλεφωνητής 
wait περιµένω 
we’ll talk again θα τα ξαναπούµε/τα ξαναλέµε 
wrong number λάθος νούµερο 
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Section 2 
 
Listening and Reading 
 
2.1 Out and about 
 
Visitor Information- foundation 
 
(front) door η εξώπορτα 
abroad στο εξωτερικό 
administrative district ο νοµός 
airport το αεροδρόµιο 
allowed to … επιτρέπεται 
apartment το διαµέρισµα 
apartment block η πολυκατοικία 
appointment το ραντεβού 
area η περιοχή 
armchair η πολυθρόνα 
as soon as µόλις 
autumn το φθινόπωρο 
bakery ο φούρνος 
balcony το µπαλκόνι 
bank η τράπεζα 
bar το µπαρ 
basement το υπόγειο 
bathroom το µπάνιο 
beach η παραλία 
bed το κρεβάτι 
bedroom η κρεβατοκάµαρα/το υπνοδωµάτιο 
bicycle το ποδήλατο 
boat η βάρκα/το πλοίο 
bookcase η βιβλιοθήκη 
brand/make η µάρκα 
breakdown η βλάβη 
bridge η γέφυρα 
brochure/leaflet το φυλλάδιο/έντυπο 
building το κτήριο 
bus το λεωφορείο 
bus stop η στάση λεωφορείου 
business/trade το εµπόριο 
butcher(’s) 
 

το κρεοπωλείο/ο κρεοπώλης/ ο 
χασάπης 

café/patisserie το καφενείο/το ζαχαροπλαστείο 
camping η κατασκήνωση 



 

 
 

car το αυτοκίνητο 
castle το κάστρο 
cathedral η Μητρόπολη 
chair η καρέκλα 
church η εκκλησία/ο ναός 
cinema ο κινηµατογράφος/το σινεµά 
climate το κλίµα 
cloud το σύννεφο 
coach το πούλµαν/το λεωφορείο 
coach/bus station ο σταθµός λεωφορείων  
coast η ακτή 
cold το κρύο 
concert η συναυλία 
corner η γωνία 
countryside η εξοχή/η ύπαιθρος 
crossroads το σταυροδρόµι/η διασταύρωση 
dead νεκρός 
degree ο βαθµός 
delay η καθυστέρηση 
departure η αναχώρηση 
desk το γραφείο 
disco η ντίσκο 
discount η έκπτωση 
diversion, detour 
draught (beer or wine) 

η παράκαµψη 
χύµα 

driver ο οδηγός 
driving licence η άδεια/το δίπλωµα οδήγησης 
east ανατολικός 
engine/motor η µηχανή 
enjoy your stay καλή διαµονή 
entertainment η ψυχαγωγία/η διασκέδαση 
entrance η είσοδος 
excursion η εκδροµή 
exhibition η έκθεση 
factory το εργοστάσιο 
fair, fête το πανηγύρι 
farm η αγροικία/η φάρµα 
feast, holiday η αργία 
film (for a camera) το φιλµ 
flight η πτήση 
flight connection η ανταπόκριση 
floor (1st, 2nd etc) ο όροφος 



 

 
 

fog η οµίχλη 
following ο επόµενος 
forbidden to … απαγορεύεται 
function/work λειτουργώ 
furniture τα έπιπλα 
garden ο κήπος  
ground floor 
gym 

το ισόγειο 
το γυµναστήριο 

have a good journey καλό ταξίδι 
heat η ζέστη 
hill ο λόφος 
historic ιστορικός 
holiday (summer, winter …) οι διακοπές 
I cross διασχίζω 
I turn/return γυρίζω 
I’m sorry/excuse me συγνώµη/µε συγχωρείτε 
identity card η ταυτότητα 
in advance προκαταβολικά/από πριν 
in summer το καλοκαίρι 
in winter το χειµώνα 
included συµπεριλαµβάνεται 
industry η βιοµηχανία 
information πληροφορίες 
journey το ταξίδι/η εκδροµή 
key το κλειδί 
Kilometre 
Kiosk (newspaper stall) 

το χιλιόµετρο 
το περίπτερο 

lake η λίµνη 
left luggage φύλαξη αποσκευών  
library η βιβλιοθήκη 
lift το ασανσέρ/ο ανελκυστήρας 
line/route η γραµµή/η διαδροµή 
lorry το φορτηγό 
luggage οι αποσκευές/οι βαλίτσες 
market η αγορά 
metre το µέτρο 
metro/underground railway ο υπόγειος/το µετρό 
motorway ο αυτοκινητόδροµος 
mountain το βουνό/το όρος 
mountainous ορεινός 
museum το µουσείο 
neighbourhood η γειτονιά 



 

 
 

newspaper  η εφηµερίδα  
north ο βορράς 
notice η ανακοίνωση/η αγγελία 
office το γραφείο 
on foot µε τα πόδια 
one way system µονόδροµος 
outing η εκδροµή 
outside έξω/στο ύπαιθρο 
overcast η συννεφιά 
palace το παλάτι/ανάκτορο 
park το πάρκο 
passport control έλεγχος διαβατηρίων 
pedestrian πεζός 
pedestrianised area ο πεζόδροµος 
petrol η βενζίνη 
picturesque γραφικός 
place το µέρος/ο τόπος  
plane το αεροπλάνο 
platform η αποβάθρα 
police station το αστυνοµικό τµήµα 
postcard 
post office 

η κάρτα 
το ταχυδροµείο 

pressure η πίεση 
price list ο τιµοκατάλογος 
problem το πρόγραµµα 
public holiday η αργία 
public transport η αστική συγκοινωνία 
public/municipal δηµόσιος/δηµοτικός 
quiet ήσυχος/ησυχία 
railway ο σιδηρόδροµος 
railway station ο σιδηροδροµικός σταθµός 
rain η βροχή 
region η περιοχή 
return ticket εισιτήριο µε επιστροφή 
river το ποτάµι  
road ο δρόµος 
road map ο οδικός χάρτης 
room το δωµάτιο 
roundabout η νησίδα 
sea η θάλασσα 
season η εποχή 
service station το πρατήριο βενζίνης 



 

 
 

shelf το ράφι 
shopping centre εµπορικό κέντρο 
sign το σήµα 
single ticket απλό εισιτήριο/να πάω µόνο 
single/detached house η µονοκατοικία 
sitting room/living room το σαλόνι/καθιστικό 
situated βρίσκεται 
sky ο ουρανός 
snack bar η καντίνα 
snow το χιόνι 
south ο νότος 
sports centre αθλητικό κέντρο 
spring η άνοιξη 
square η πλατεία 
stadium το στάδιο/το γήπεδο 
staircase η σκάλα 
station ο σταθµός 
storm η καταιγίδα 
straight on ίσια/ευθεία 
street η οδός 
suburbs τα προάστεια /τα περίχωρα 
suitable for drinking πόσιµος 
suitcase η βαλίτσα/οι αποσκευές 
summer το καλοκαίρι 
sun ο ήλιος 
sunny λιακάδα 
swimming pool η πισίνα/το κολυµβητήριο 
table το τραπέζι 
taxi το ταξί 
television η τηλεόραση 
the national/main motorway η εθνική οδός 
ticket το εισιτήριο 
ticket inspector ο ελεγκτής 
ticket office το γκισέ/εκδοτήρια εισιτηρίων 
time/year ο χρόνος 
timetable 
tip 

το πρόγραµµα 
το φιλοδώρηµα 

take off (plane) απογειώνοµαι 
tour ο γύρος/η περιοδεία 
tourist τουρίστας 
tourist information office τουριστικό γραφείο 
tower ο πύργος 



 

 
 

town 
town hall 

η κωµόπολη 
το δηµαρχείο 

traffic η κίνηση/η κυκλοφορία 
traffic jam το µποτιλιάρισµα 
traffic lights τα φανάρια 
underground station ο σταθµός του µετρό 
validate a ticket θεωρώ το εισιτήριο 
view η θέα 
village το χωριό 
waiting period η αναµονή 
waiting room η αίθουσα αναµονής 
way out/exit η έξοδος 
weather ο καιρός 
weather forecast η πρόβλεψη καιρού/το δελτίο καιρού 
welcome καλώς ήρθατε 
west/sunset η δύση /το ηλιοβασίλεµα 
wind ο αέρας/ο άνεµος 
winter ο χειµώνας 
yard η αυλή 
youth hostel ο ξενώνας νέων 
zoo ο ζωολογικός κήπος 

 
Visitor Information - Higher 
 
air conditioning ο κλιµατισµός 
area η περιοχή 
bike hire ενοικίαση ποδηλάτων 
canal κανάλι/διώρυγα 
customs έθιµα/τελωνείο 
emergency exit η έξοδος κινδύνου 
event το γεγονός 
experience η εµπειρία/πείρα 
firework 
farmer’s market 

το πυροτέχνηµα 
η λαϊκή αγορά 

flea market το παζάρι/ η λαϊκή αγορά 
fountain το συντριβάνι 
Hospitality η φιλοξενία 
memorial, monument  το µνηµείο 
memory η ανάµνηση 
mountains τα βουνά 
green space το πράσινο 
procession η παρέλαση 
Souvenir το σουβενίρ/ αναµνηστικό δώρο 



 

 
 

stay η διαµονή 
to take place παίρνω µέρος /συµµετέχω 
town centre το κέντρο της πόλης 
zoo ο ζωολογικός κήπος 

 
Basic weather - Foundation 
 
Bad η κακοκαιρία 
bright η λιακάδα 
climate το κλίµα 
cloud το σύννεφο 
cloudy η συννεφιά/ συννεφιασµένος 
cold το κρύο 
degree (temperature) ο βαθµός 
dry ξηρός 
fog η οµίχλη 
frosty 
good weather 

η πάχνη 
η καλοκαιρία 

heat 
heat wave 

η ζέστη 
ο καύσωνας 

highest temperature η ψηλότερη θερµοκρασία 
hot ζεστός 
in autumn το φθινόπωρο 
in spring την άνοιξη 
in summer το καλοκαίρι 
in the east στα ανατολικά 
in the north στα βόρεια 
in the south στα νότια 
in the wesτ στα δυτικά 
in winter το χειµώνα 
it is freezing κάνει/έχει παγωνιά 
it is lightning έχει αστραπές 
it is raining βρέχει 
it is snowing χιονίζει 
it is thundering ρίχνει/έχει κεραυνούς 
overcast συννεφιά 
rain η βροχή 
rainy βροχερός 
season η εποχή 
sky ο ουρανός 
snow το χιόνι 
storm η καταιγίδα 
sun ο ήλιος 



 

 
 

sunny  η λιακάδα 
the sun is shining ο ήλιος λάµπει 
to change αλλάζω 
to rain βρέχει 
to shine λάµπω 
to snow χιονίζει 
weather ο καιρός 
weather report το δελτίο καιρού 
wet υγρός/ η υγρασία 
wind ο άνεµος/αέρας 
windy φυσάει/έχει αέρα 

 
Basic Weather - Higher 
 
average temperature η µέση θερµοκρασία 
bright spell περίοδος ηλιοφάνειας 
changeable µεταβλητός 
hail το χαλάζι 
low (temperature) η χαµηλή θερµοκρασία 
rainfall η βροχόπτωση 
to hail ρίχνει χαλάζι 
weather forecast η πρόβλεψη του καιρού 

 
Local Amenities - Foundation 
 
airport το αεροδρόµιο 
art gallery η γκαλερί τέχνης/πινακοθήκη 
bank η  τράπεζα 
bridge η γέφυρα 
building το κτήριο 
bus station σταθµός λεωφορείων 
café το καφενείο/ ζαχαροπλαστείο 
castle το κάστρο 
cathedral η Μητρόπολη 
church η εκκλησία/ο ναός 
cinema ο κινηµατογράφος/το σινεµά 
closed κλειστό 
disco η ντίσκο 
factory το εργοστάσιο 
farm η φάρµα/η αγροικία/το αγρόκτηµα 
hospital το νοσοκοµείο/η κλινική 
ice rink το παγοδρόµιο 
indoor swimming pool κλειστό κολυµβητήριο/ πισίνα 



 

 
 

industry η βιοµηχανία 
launderette το πλυντήριο 
laundry η µπουγάδα 
library η βιβλιοθήκη 
main railway station κεντρικός σιδηροδροµικός σταθµός 
market η αγορά/η λαϊκή 
museum το µουσείο 
newspaper stall το περίπτερο 
nightclub το νυχτερινό κέντρο 
open ανοιχτός 
palace το παλάτι/ανάκτορο 
park το πάρκο 
pedestrian area/precinct ο πεζόδροµος 
petrol station το πρατήριο βενζίνης 
playground η παιδική χαρά/ οι κούνιες 
police station το αστυνοµικό τµήµα 
policeman ο αστυνοµικός/ αστυφύλακας 
port το λιµάνι 
post office το ταχυδροµείο 
pub το/η πάµπ 
public/municipal δηµόσιος/κοινοτικός/δηµοτικός 
railway station ο σιδηροδροµικός σταθµός 
rubbish bin 
 

καλάθι/κάλαθος απορριµάτων/για τα 
σκουπίδια 

savings bank το ταµιευτήριο 
shop το µαγαζί/κατάστηµα 
shopping centre το εµπορικό κέντρο 
snack bar η καντίνα 
sports centre το αθλητικό κέντρο/το γυµναστήριο 
square η πλατεία 
stadium το στάδιο/γήπεδο 
swimming pool το κολυµβητήριο/η πισίνα 
theatre το θέατρο 
toilets 
 

η τουαλέτα/το µπάνιο/το 
αποχωρητήριο 

tower ο πύργος 
town hall το ∆ηµαρχείο 
zoo ο ζωολογικός κήπος 

 
 
 
 
 



 

 
 

Local amenities - Higher 
 
ATM, cashpoint αυτόµατο µηχάνηµα (ανάληψης) 
post office το ταχυδροµείο 
tourist information office τουριστικό γραφείο (πληροφοριών) 

 
Accommodation - Foundation 
 
accommodation η διαµονή 
arrival η άφιξη 
balcony το µπαλκόνι 
basement το υπόγειο 
bath το µπάνιο 
bath towel η πετσέτα 
bath tub η µπανιέρα 
bathroom το µπάνιο 
bed το κρεβάτι 
bed and breakfast place ο ξενώνας 
bedlinen τα σεντόνια 
bedroom το υπνοδωµάτιο/η κρεβατοκάµαρα 
bunk bed η κουκέτα 
caravan το τροχόσπιτο 
curtain η κουρτίνα 
dining room η τραπεζαρία 
door (front) η εξώπορτα 
double room το δίκλινο 
drinking water πόσιµο νερό 
exit η έξοδος 
farm house η αγροικία 
floor (1st, 2nd) πρώτος όροφος 
form η αίτηση 
full board πλήρης διατροφή 
furnished επιπλωµένος 
games room αίθουσα παιχνιδιών 
garden ο κήπος 
ground floor το ισόγειο 
guest ο φιλοξενούµενος/ καλεσµένος 
half board η ηµιδιατροφή 
heating η θέρµανση 
hotel το ξενοδοχείο 
in advance προκαταβολικά/ από πριν 
in the country στην εξοχή 
included συµπεριλαµβάνεται 



 

 
 

key το κλειδί 
kitchen η κουζίνα 
luggage η βαλίτσα/οι αποσκευές 
occupied απασχοληµένος/κατειληµένος 
on the 1st floor etc στον πρώτο όροφο 
overnight stay η διανυκτέρευση 
pillow το µαξιλάρι 
reception η ρεσεψιόν/η υποδοχή 
rent το νοίκι/νοικιάζω 
reservation η κράτηση 
room  το δωµάτιο/η αίθουσα 
shared room µοιράζοµαι (το δωµάτιο) 
sheet το σεντόνι 
shower το ντουζ/η ντουζιέρα 
single room το µονόκλινο 
sitting room το καθιστικό/το σαλόνι 
sleeping bag ο υπνόσακος 
soap το σαπούνι 
staircase η σκάλα 
suitcase η βαλίτσα 
television η τηλεόραση 
television set η συσκευή (της τηλεόρασης) 
tent η σκηνή/ η τέντα 
to arrive φτάνω 
to book κλείνω/κάνω κράτηση/κρατώ 

to camp (in a tent) 
 

κάνω 
κατασκήνωση/κατασκηνώνω/στήνω 
σκηνή 

to function, to work λειτουργώ 
to hire, to rent νοικιάζω 
to reserve κάνω κράτηση 
to stay/spend the night περνώ τη νύχτα 
toilet η τουαλέτα 
toilet paper το χαρτί τουαλέτας 
toothbrush η οδοντόβουρτσα 
toothpaste η οδοντόκρεµα 
twin room το δίκλινο 
view η θέα 
village το χωριό 
wardrobe η ντουλάπα/η γκαρνταρόµπα 
wash basin η λεκάνη 
window το παράθυρο 



 

 
 

with a view of, overlooking µε θέα προς/που βλέπει προς 
youth hostel ο ξενώνας νέων 

 
Accommodation - Higher 
 
air conditioning ο κλιµατισµός 
board and lodgings διαµονή και διατροφή 
cheap, value for money φτηνός, σε καλή τιµή 
emergency exit έξοδος κινδύνου 
guest room, bed-and-breakfast  
place 
hospitality 
noise 

δωµάτιο για 
φιλοξενούµενους/ ξενώνας 
η φιλοξενία 
ο θόρυβος 

registration η εγγραφή 
rented flat νοικιασµένο διαµέρισµα 
rules of the house οι κανόνες του σπιτιού 
to confirm επιβεβαιώνω 
to put someone up, to accommodate φιλοξενώ 
to switch off κλείνω/σβήνω 
to switch on ανοίγω/ανάβω 

 
Public transport- Foundation 
 
(traffic) roundabout η νησίδα 
airport το αεροδρόµιο 
arrival η άφιξη 
bicycle το ποδήλατο 
boat η βάρκα/το πλοίο/το σκάφος 
breakdown η βλάβη 
bus το λεωφορείο 
bus station ο σταθµός λεωφορείων 
bus stop η στάση 
by bus µε λεωφορείο 
car το αυτοκίνητο/το αµάξι/το Ι.Χ. 
car park χώρος στάθµευσης/το πάρκιγκ 
car, carriage (train) το βαγόνι/ η άµαξα 
class (2nd class on a train) δεύτερη θέση 
coach το πούλµαν 
compartment το βαγόνι/το διαµέρισµα 
connection η ανταπόκριση 
crossing η διασταύρωση/η διάβαση(πεζών) 
cycle path ποδηλατόδροµος 
delay η καθυστέρηση 



 

 
 

departure η αναχώρηση 
diesel το πετρέλαιο 
dining car, restaurant car (train) το εστιατόριο 
direct ευθεία/κατευθείαν/ απευθείας 
diversion (road), detour η παράκαµψη 
door η πόρτα 
driver ο οδηγός 
driving licence η άδεια/δίπλωµα οδήγησης 
engine η µηχανή 
entrance (vehicles) η είσοδος 
exhaust fumes/emissions η εξάτµιση/τα καυσαέρια 
exit (for vehicles) η έξοδος 
fare τα ναύλα/ ο ναύλος/το ναύλο 
ferry το φέρυ 
harmful βλαβερός 
have a good journey καλό ταξίδι 
journey το ταξίδι 
journey, trip η εκδροµή 
kilometre το χιλιόµετρο 
left luggage η φύλαξη αποσκευών 
left-luggage locker η θυρίδα 
line/route η γραµµή/ η διαδροµή 
lorry το φορτηγό 
main railway station ο κεντρικός σιδηροδροµικός σταθµός 
moped το µοτοποδήλατο 
motorbike η µηχανή/το µηχανάκι 
motorway ο αυτοκινητόδροµος 
occupied, taken (seat) κατειληµένη/πιασµένη (η θέση) 
on foot µε τα πόδια 
one way street ο µονόδροµος 
passenger ο επιβάτης 
petrol η βενζίνη 
petrol station το βενζινάδικο/πρατήριο βενζίνης 
plane 
platform, track 

το αεροπλάνο 
η αποβάθρα/πλατφόρµα 

pollution η ρύπανση/µόλυνση 
port το λιµάνι 
priority  η προτεραιότητα 
public δηµόσιος/για το κοινό 
public transport  η αστική συγκοινωνία 
railway ο σιδηρόδροµος 
reduction η έκπτωση 



 

 
 

reservation η κράτηση 
return (ticket) µετ’ επιστροφής 
return ticket εισιτήριο µετ’ επιστροφής 
road ο δρόµος 
seat η θέση/το κάθισµα 
second class δεύτερη θέση 
ship το πλοίο/το καράβι 
sign 
single ticket 

το σήµα 
µονό/απλό εισιτήριο 

sleeping-car, sleeper η κουκέτα 
steamer το ατµόπλοιο 
stop (bus, tram etc) η στάση 
suburban train ο προαστειακός 
supplement επιπλέον 
taxi το ταξί 
taxi driver ο ταξιτζής 
ticket το εισιτήριο 
ticket inspector ο ελεγκτής 
ticket machine µηχάνηµα εισιτηρίων 
ticket office εκδοτήρια εισιτηρίων 
timetable (transport) το δροµολόγιο 
to arrive 
to be delayed 

φτάνω 
καθυστερώ 

to be late αργώ 
to change (e.g. trains) αλλάζω 
to depart αναχωρώ 
to fill with petrol γεµίζω/φουλάρω 
to get off, to alight κατεβαίνω/αποβιβάζοµαι 
to get on (train, bus etc) ανεβαίνω/επιβιβάζοµαι 
to harm, damage κάνω κακό/βλάπτω 
to land προσγειώνοµαι 
to miss χάνω/ µου λείπει 
to park σταθµεύω/παρκάρω 
to pollute µολύνω/ρυπαίνω 
to reserve κρατώ 
to take off (plane) απογειώνοµαι 
to travel, to drive ταξιδεύω/οδηγώ 
to validate a ticket ακυρώνω το εισιτήριο 
traffic η κίνηση/κυκλοφορία 
traffic accident 
traffic jam 

αυτοκινητιστικό δυστύχηµα 
το µποτιλιάρισµα 

traffic lights τα φανάρια 
train το τρένο/η αµαξοστοιχία 



 

 
 

train station ο σιδηροδροµικός σταθµός 
tram το τραµ 
underground station, tube station ο σταθµός του µετρό/ του υπογείου/  
underground train, tube, metro το µετρό/ ο υπόγειος 
unleaded αµόλυβδη 
waiting room η αίθουσα αναµονής 
waiting time  ο χρόνος αναµονής 
wall (inside) ο τοίχος 

 
Public Transport - Higher 
 
air conditioning            ο κλιµατισµός 
central office, control room (e.g. 
taxi) κεντρικά γραφεία/κέντρο ελέγχου 
fast train γρήγορο τρένο 
helicopter το ελικόπτερο 
left-luggage room γραφείο/αίθουσα φύλαξης αποσκευών 
level crossing ισόπεδη διάβαση 
local stopping train τοπικό τρένο 
motorway junction η διασταύρωση 
motorway services σταθµοί εξυπηρέτησης (αυτοκινητοδρόµων) 
noise ο θόρυβος 
picnic area (on side of road, 
motorway) 

χώρος αναψυχής (πικ νικ) 
 

return ticke µετ’ επιστροφής/ µε επιστροφή 
rush hour ώρα αιχµής 
seat belt η ζώνη ασφαλείας 
speed η ταχύτητα 
speed limit το όριο ταχύτητας 
to board (plane, ship) επιβιβάζοµαι 
to brake, to apply the brakes πατάω φρένο/φρενάρω 
to fasten one’s seatbelt φοράω τη ζώνη/προσδένοµαι 
to hurry βιάζοµαι 
to overtake προσπερνώ 
vehicle το όχηµα 

 
Directions- Foundation 
 
(on the) left αριστερά 
(on the) right δεξιά 
(traffic)roundabout η νησίδα 
as soon as  µόλις 
bridge η γέφυρα 



 

 
 

corner η γωνία 
crossroads το σταυροδρόµι/η διασταύρωση 
direction η κατεύθυνση 
east ανατολικά 
far µακριά 
I’m sorry / excuse me λυπάµαι/µε συγχωρείτε/συγνώµη 
map ο χάρτης 
metre το µέτρο 
north βόρεια 
on foot µε τα πόδια/πεζός 
on the left/right  αριστερά/δεξιά 
one way street ο µονόδροµος 
river το ποτάµι 
south νότια 
straight on ίσια/ευθεία 
to be situated βρίσκεται 
to cross  διασχίζω 
to follow ακολουθώ 
to go πηγαίνω 
traffic lights τα φανάρια/φώτα της τροχαίας 
west δυτικά 
zebra crossing η διάβαση πεζών 

 
Directions- Higher 
 
pedestrian crossing η διάβαση πεζών 
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Listening and Reading 
 
Section 2.2 Customer services and transactions 
 
(traveller’s) cheque η ταξιδιωτική επιταγή 
a loaf (of bread) το καρβέλι 
assortment of starters µεζές/µεζέδες 
at your service στη διάθεσή σας 
beans (‘giant’ beans) γίγαντες 
bill ο λογαριασµός 
biscuit/cookie το µπισκότο/το κουλουράκι 
boots οι µπότες 
boss το αφεντικό 
bread το ψωµί 
breakfast το πρωινό 
brochure το φυλλάδιο/το έντυπο 
burglar ο διαρρήκτης 
café/patisserie το καφενείο/το ζαχαροπλαστείο 
cake shop το ζαχαροπλαστείο 
camera η φωτογραφική µηχανή 
casual jacket το µπουφάν 
change/small change τα ρέστα/τα ψιλά 
cheese το τυρί 
chicken το κοτόπουλο 
chips τηγανιτές πατάτες 
choice η επιλογή 
coffee ο καφές 
cooked µαγειρευτά (φαγητά) 
cotton το βαµβάκι 
credit card η πιστωτική κάρτα 
cucumber το αγγούρι 
customer ο πελάτης 
department το τµήµα 
department store το πολυκατάστηµα 
dining room η τραπεζαρία 
dish (of the day) πιάτο ηµέρας 
dress το φόρεµα 
drink το ποτό 
egg το αυγό 
euro το ευρώ 
exchange (foreign currency) το συνάλλαγµα 
exchange rate η τιµή συναλλάγµατος 
fizzy mineral water µεταλλικό νερό µε ανθρακικό /ανθρακούχο 



 

 
 

flight η πτήση 
form (to fill in) η αίτηση 
frappe φραπέ 
freezing cold η παγωνιά 
fruit το φρούτο 
fruit juice ο χυµός 
full γεµάτος 
garlic το σκόρδο 
glove το γάντι 
grapes τα σταφύλια 
Greek coffee ελληνικός 
Greek salad η χωριάτικη 
hairdresser ο κοµµωτής/η κοµµώτρια 
ham το ζαµπόν 
heat wave ο καύσωνας 
ice cream το παγωτό 
identity card η ταυτότητα 
ill άρρωστος 
instant στιγµιαίος 
it snows χιονίζει 
it’s windy φυσάει/έχει αέρα 
lemon το λεµόνι 
library η βιβλιοθήκη 
lost property office γραφείο απωλεσθέντων αντικειµένων 
lunch το µεσηµεριανό 
map ο χάρτης 
meal το γεύµα 
medium µέτριος/µεσαίος 
melon το πεπόνι 
menu ο κατάλογος 
milk το γάλα 
mineral water µεταλλικό νερό 
mistake το λάθος 
money τα χρήµατα/τα λεφτά 
museum το µουσείο 
mushroom το µανιτάρι 
noon  το µεσηµέρι 
olive η ελιά 
omelette η οµελέττα 
onion το κρεµµύδι 
outdoor market η λαϊκή αγορά 
overcoat το παλτό 



 

 
 

pancake / crepe η κρέπα 
pavement το πεζοδρόµιο 
peach το ροδάκινο 
pear το αχλάδι 
peas τα µπιζέλια/ο αρακάς 
police station το αστυνοµικό τµήµα 
pork το χοιρινό 
post box το γραµµατοκιβώτιο 
post office το ταχυδροµείο 
postcard η κάρτα 
potato η πατάτα 
potatoes πατάτες 
pound sterling η λίρα Αγγλίας 
present το δώρο 
price η τιµή 
receipt η απόδειξη 
red wine κόκκινο κρασί 
reduction/sales η έκπτωση/οι εκπτώσεις 
roast ψητός 
roast potatoes πατάτες στο φούρνο 
salesman/woman ο πωλητής/η πωλήτρια 
sandals τα πέδιλα 
sandwich το σάντουιτς 
sausage το λουκάνικο 
shoe το παπούτσι 
shopping τα ψώνια 
shopping mall το εµπορικό κέντρο 
size το µέγεθος 
skirt η φούστα 
sock η κάλτσα 
stamp το γραµµατόσηµο 
starter το ορεκτικό 
steal κλέβω 
strawberry η φράουλα 
sweater, jumper το πουλόβερ/το µάλλινο 
sweet γλυκός 
swimsuit/trunks το µαγιώ 
tea τσάι 
thief ο κλέφτης 
till το ταµείο 
tip το φιλοδώρηµα 
to pay πληρώνω 



 

 
 

toasted sandwich το τοστ 
toilet η τουαλέτα 
tomato η ντοµάτα 
town hall το δηµαρχείο 
trainers αθλητικά παπούτσια 
trousers το παντελόνι 
vegetable το λαχανικό 
waiter ο σερβιτόρος/το γκαρσόν 
waitress η σερβιτόρα 
wallet/purse το πορτοφόλι 
white wine λευκό 
wine το κρασί 
without sugar σκέτος 
wool µαλλί-µάλλινος 
yoghurt το γιαούρτι 
yoghurt with honey and walnuts γιαούρτι µε µέλι και καρύδια 

 
Cafes and Restaurants- Foundation 
 
a roast ψητό 
appetite η όρεξη 
apple το µήλο 
apricot 
baklava (honey+nuts pastry) 

το βερύκοκο 
ο µπακλαβάς 

banana η µπανάνα 
bean 
beans (giant) 

τα φασόλια 
οι γίγαντες  

beer  η µπύρα 
bill 
birthday cake 

ο λογαριασµός 
η τούρτα 

biscuit 
bread 
breakfast 

το µπισκότο/το κουλουράκι 
το ψωµί 
το πρωινό 

Brussels sprout 
Burger (mince) 

τα λαχανάκια Βρυξελλών 
το µπιφτέκι 

cabbage το λάχανο 
café το καφενείο/η καφετερία 
cake το γλύκισµα/το κέικ 
carrot το καρότο 
cash µετρητά 
cauliflower το κουνουπίδι 
cheese το τυρί 
cherry το κεράσι 
chicken το κοτόπουλο 



 

 
 

chips πατάτες τηγανιτές 
choice  η επιλογή/η ποικιλία 
chop (e.g. pork) η χοιρινή µπριζόλα 
cocoa το κακάο 
coffee/Greek coffee ο καφές/ελληνικός 
cold sliced meat (e.g. salami) τα αλλαντικά 
cooked, boiled µαγειρευτό/βραστό 
cream η κρέµα 
courgettes τα κολοκυθάκια 
credit card η πιστωτική 
crockery τα πιατικά 
cucumber το αγγούρι 
cup το φλυτζάνι 
customer ο πελάτης 
cutlery τα µαχαιροπίρουνα 
dessert το γλύκισµα 
dessert το επιδόρπιο 
dining room η τραπεζαρία 
dish of the day πιάτο ηµέρας 
drink  το ποτό 
egg το αυγό 
Enjoy your meal! Καλή Όρεξη 
euro 
evening meal, dinner 

το ευρώ 
το βραδινό/δείπνο 

Feta cheese η φέτα 
fish το ψάρι 
fork το πιρούνι 
fruit το φρούτο 
fruit juice ο χυµός 
full ( I am full) γεµάτος/ χόρτασα 
gateau, tart η τούρτα/η τάρτα/ η πάστα 
glass 
gravy, sauce 
Greek salad 

το ποτήρι 
ο ζωµός/ η σάλτσα 
η χωριάτικη 

ham το ζαµπόν 
hamburger το χάµπουργκερ 
ice cream το παγωτό 
ice cream parlour το παγωτατζίδικο 
inn το πανδοχείο 
jam η µαρµελάδα 
juice ο χυµός 
kebab το σουβλάκι 



 

 
 

knife το µαχαίρι 
lamb το αρνάκι 
lemon το λεµόνι 
lemonade η λεµονάδα 
lettuce, salad σαλάτα µαρούλι 
lunch το µεσηµεριανό 
main course το κυρίως πιάτο 
meal το γεύµα 
meat το κρέας 
meatball ο κεφτές/κεφτεδάκι 
melon το πεπόνι 
menu ο κατάλογος 
milk το γάλα 
mineral water µεταλλικό νερό 
mixed ανάµικτος 
money τα χρήµατα 
mushroom το µανιτάρι 
mustard η µουστάρδα 
napkin η πετσέτα 
olive η ελιά 
omelette η οµελέτα 
orange το πορτοκάλι 
pasta τα ζυµαρικά/µακαρόνια 
pea τα µπιζέλια/ο αρακάς 
peach το ροδάκινο 
pear το αχλάδι 
pepper το πιπέρι/η πιπεριά 
pineapple ο ανανάς 
pizzeria, pizza restaurant η πιτσαρία 
plate το πιάτο 
plum το δαµάσκηνο 
pork το χοιρινό 
portion η µερίδα 
pot (of coffee, hot chocolate etc) το δοχείο/η καφετιέρα 
potato η πατάτα 
raspberry το σµέουρο 
refreshments αναψυκτικά (και µεζεδάκια) 
rest day, day off το ρεπό/ η άδεια 
restaurant το εστιατόριο 
roast το ψητό 
roll το ψωµάκι 
salt το αλάτι 



 

 
 

sandwich το σάντουιτς 
sausage το λουκάνικο 
self-service αυτο-εξυπηρέτηση 
service  η εξυπηρέτηση 
snack το κολατσιό/ ελαφρύ φαγητό 
snack bar η καντίνα 
soup η σούπα 
speciality η σπεσιαλιτέ 
spoon το κουτάλι 
starter το ορεκτικό 
strawberry η φράουλα 
sugar η ζάχαρη 
table το τραπέζι 
table cloth το τραπεζοµάντιλο 
tasty νόστιµος 
tea το τσάι 
tea spoon το κουταλάκι του γλυκού 
tip (money) το φιλοδώρηµα 
to drink πίνω 
to eat τρώω 
to order παραγγέλνω 
to pay πληρώνω 
to serve σερβίρω/εξυπηρετώ/υπηρετώ 
to wait at table, to serve σερβίρω 
vanilla η βανίλια 
vegetable το λαχανικό 
vinegar το ξύδι 
Waiter! Γκαρσόν! (παρακαλώ!) 
waiter/waitress ο σερβιτόρος/η σερβιτόρα 
water το νερό 
wine το κρασί 
yoghurt το γιαούρτι 

 
Cafes and restaurants- Higher 
 
beef βοδινό κρέας 
duck η πάπια 
fried egg τηγανιτό αυγό 
full fat milk γάλα πλήρες 
garlic το σκόρδο 
Greek resinated wine η ρετσίνα 
herbal tea τσάι του βουνού/µε βότανα 



 

 
 

homemade σπιτικός/σπιτίσιος 
honey το µέλι 
lamb το αρνί 
lettuce το µαρούλι 
lamb chops τα παϊδάκια 
mince (meat) ο κιµάς 
mug η κούπα 
pasta τα µακαρόνια 
pâté το πατέ 
pear το αχλάδι 
raw/rare ωµός 
salmon ο σολωµός 
saucer το πιατάκι 
sea food τα θαλασσινά 
smoked καπνιστός 
spicey πικάντικος 
spinach το σπανάκι 
tasty νόστιµος 
tray ο δίσκος 
trout η πέστροφα 
turkey η γαλοπούλα 
veal το µοσχάρι/µοσχαράκι 
well-cooked καλοψηµένος 

 
Shops- Foundation 
 
(newspaper) kiosk το περίπτερο 
(traveller’s) cheque η επιταγή (ταξιδιωτική) 
a €10 note χαρτονόµισµα των 10 ευρώ 
a €2 coin κέρµα των 2 ευρώ 
baker’s ο φούρνος 
banana η µπανάνα 
bank η τράπεζα 
bank card η πιστωτική κάρτα 
bank note το χαρτονόµισµα 
belt η ζώνη 
blouse η µπλούζα/το µπλουζάκι 
book shop το βιβλιοπωλείο 
boot η µπότα 
boxers το σώβρακο/σωβρακάκι 
bra το σουτιέν/ο στηθόδεσµος 
bread το ψωµί 



 

 
 

brochure  το φυλλάδιο/έντυπο 
Brussels sprout τα λαχανάκια Βρυξελλών 
bureau de change γραφείο συναλλάγµατος 
butcher’s το κρεοπωλείο 
butcher’s ο κρεοπώλης/ο χασάπης 
cabbage το λάχανο 
cake shop το ζαχαροπλαστείο 
camera η φωτογραφική µηχανή 
cap το καπέλο/καπελάκι 
carrot το καρότο 
cash τα µετρητά 
cauliflower το κουνουπίδι 
cent το λεπτό 
change (i.e. coins) τα ψιλά/ τα ρέστα 
changing room τα αποδυτήρια 
cheap φτηνός 
cheese το τυρί 
chemist’s (dispensing) το φαρµακείο 
chewing gum η τσίχλα/η µαστίχα 
chicken το κοτόπουλο 
choice  η επιλογή 
choice, selection η ποικιλία 
clothes τα ρούχα 
clothes shop κατάστηµα ενδυµάτων/ρούχων 
clothing τα ρούχα/ενδύµατα 
coat το παλτό/επανωφόρι 
coffee ο καφές 
coin το κέρµα 
cold cut meat τα αλλαντικά 
cooked µαγειρεµένο/µαγειρευτό 
cotton το βαµβάκι/βαµακερός 
credit card η πιστωτική κάρτα 
customer ο πελάτης 
department το τµήµα 
department store το πολυκατάστηµα 
deposit (on e.g. glass bottles and 
cans of drink) 

η προκαταβολή 
 

discount, reduction η έκπτωση 
dress το φόρεµα 
drink  το ποτό 
earring το σκουλαρίκι 
electric shop το κατάστηµα ηλεκτρικών(ειδών) 



 

 
 

emergency exit η έξοδος κινδύνου 
entrance η είσοδος 
escalator οι κυλιόµενες σκάλες 
euro το ευρώ 
exit η έξοδος 
expensive ακριβός 
fashion η µόδα 
fishmonger’s ο ψαράς/το ιχθυοπωλείο 
florist το ανθοπωλείο 
fragile εύθραυστος 
fruit το φρούτο 
glove το γάντι 
green grocer’s ο µανάβης/µανάβικο/οπωροπωλείο 
grocer’s, food shop ο µπακάλης/µπακάλικο/κατάστηµα τροφίµων 
hairdresser ο κοµµωτής/το κοµµωτήριο 
ham το ζαµπόν 
handbag η τσάντα 
hat το καπέλο 
it fits/suits you σου κάνει/σου πάει 
jacket το σακάκι 
jewellers το κοσµηµατοπωλείο/ο κοσµηµατοπώλης 
jewellery τα κοσµήµατα 
juice ο χυµός 
leather το δέρµα/δερµάτινος 
lemon το λεµόνι 
lift το ασανσέρ/ο ανελκυστήρας 
list η λίστα/ο κατάλογος 
low priced σε χαµηλή τιµή 
make, brand η µάρκα 
market η αγορά 
milk το γάλα 
money τα χρήµατα/λεφτά 
mushroom το µανιτάρι 
necklace το κολλιέ 
nightdress η νυχτικιά/το νυχτικό 
non-dispensing chemist ο χηµικός 
opening hours οι ώρες λειτουργίας 
pants, briefs τα εσώρουχα/ η κυλότα 
pea το µπιζέλι/ο αρακάς 
peach το ροδάκινο 
pear το αχλάδι 
perfume το άρωµα 



 

 
 

perfumery το αρωµατοπωλείο 
piano το πιάνο 
pork το χοιρινό 
post card                           η κάρτα 
potato                               η πατάτα 
pound (in weight)               
pound [sterling]                 

η λίβρα 
η λίρα Αγγλίας 

present το δώρο 
price η τιµή 
purse το πορτοφόλι 
pyjamas οι πυτζάµες 
quality η ποιότητα 
quantity η ποσότητα 
raincoat το αδιάβροχο 
raspberry το σµέουρο 
receipt η απόδειξη 
reduced  µε έκπτωση/σε µειωµένη τιµή 
reduction  η έκπτωση 
rest day, day off η αργία/το ρεπό 
roast το ψητό 
roll το ψωµάκι 
sale η πώληση 
sales assistant ο πωλητής/πωλήτρια 
sandal το πέδιλο 
sandwich το σάντουιτς 
sausage το λουκάνικο 
scarf το κασκόλ 
service  η εξυπηρέτηση 
shirt το πουκάµισο 
shoe το παπούτσι 
shop το κατάστηµα/µαγαζί 
shop keeper ο καταστηµατάρχης/ο ιδιοκτήτης 
shop window η βιτρίνα 
shopping bag η σακούλα 
shopping basket το καλάθι 
shopping centre το εµπορικό κέντρο 
shopping list λίστα µε τα ψώνια 
shopping trolley το καροτσάκι 
shopping, purchases τα ψώνια/οι αγορές 
size το µέγεθος 
skirt η φούστα 
slipper η παντόφλα 



 

 
 

sock η κάλτσα 
sold out ξεπουλήσαµε 
souvenir το σουβενίρ/αναµνηστικό/ ενθύµιο 
special offer η προσφορά 
stamp το γραµµατόσηµο 
stationer’s το χαρτοπωλείο/χαρτικά είδη 
striped ριγέ 
suit το κοστούµι/το ταγέρ 
supermarket το σουπερµάρκετ/η υπεραγορά 
swimming trunks/costume το µαγιό 
tea το τσάι 
tie η γραβάτα 
tights το καλσόν 
till, check-out το ταµείο 
to buy αγοράζω 
to deliver παραδίδω (στο σπίτι) 
to fit, to suit κάνω/ταιριάζω/πάω 
to pack πακετάρω/συσκευάζω 
to pay πληρώνω 
to queue κάνω/µπαίνω στην ουρά/περιµένω τη σειρά µου 
to shop ψωνίζω 
to spend (money) ξοδεύω 
to try on δοκιµάζω 
tobacco ο καπνός 
tobacconist το καπνοπωλείο 
tracksuit η φόρµα γυµναστικής 
trainers  τα αθλητικά παπούτσια 
trousers το παντελόνι 
umbrella η οµπρέλλα 
underpants τα εσώρουχα 
wallet το πορτοφόλι 
water το νερό 
wine το κρασί 
wool το µαλλί 
yoghurt το γιαούρτι 

 
Shops- Higher 
 
bathrobe, dressing gown η ρόµπα/το µπουρνούζι 
best-before date η ηµεροµηνία λήξης 
cardigan η ζακέτα/το πλεκτό 
cheap, value for money φτηνός/ σε συµφέρουσα τιµή 



 

 
 

corner shop το ψιλικατζίδικο 
furniture shop το επιπλοπωλείο 
label η ετικέτα 
packaging η συσκευασία 
plastic πλαστικός 
reduced σε/µε εκπτωση 
silk µεταξωτός 
slipper η παντόφλα 
summer (clearance) sale θερινό ξεπούληµα 
tie η γραβάτα 
to cash a cheque εξαργυρώνω επιταγή 
winter (clearance) sale χειµερινό ξεπούληµα 

 
Dealing with problems- Foundation 
 
ambulance το ασθενόφορο 
bank account ο τραπεζικός λογαριασµός 
bank card η τραπεζική κάρτα 
boss το αφεντικό/ο προϊστάµενος 
breakdown η βλάβη 
broken χαλασµένος 
change τα ρέστα/ψιλά 
credit card η πιστωτική κάρτα 
customer ο πελάτης 
customer service η εξυπηρέτηση πελατών 
damage  η ζηµιά 
euro το ευρώ 
exchange rate η τιµή συναλλάγµατος 
form η αίτηση 
hospital το νοσοκοµείο/η κλινική 
identity card η ταυτότητα 
ill άρρωστος 
illness η αρρώστια 
lost property office γραφείο απωλεσθέντων αντικειµένων 
mistake το λάθος 
money τα χρήµατα/λεφτά 
noise ο θόρυβος 
pity, shame κρίµα/ντροπή 
police station το αστυνοµικό τµήµα 
policeman ο αστυνοµικός/ αστυφύλακας 
problem το πρόβληµα 
purse το πορτοφόλι 



 

 
 

receipt η απόδειξη 
reduction  η έκπτωση/η µείωση 
service  η εξυπηρέτηση 
theft η κλοπή 
thief ο κλέφτης 
to change (money) αλλάζω/χαλάω 
to complain παραπονιέµαι/κάνω παράπονο 
to get one’s money back 
 

παίρνω τα λεφτά µου πίσω/επιστροφή 
χρηµάτων 

to keep κρατώ 
to leave behind αφήνω 
to lose χάνω 
town map  ο χάρτης 
(traveller’s) cheque η ταξιδιωτική επιταγή 
truth η αλήθεια 
waiter/waitress ο σερβιτόρος/η σερβιτόρα 
wallet το πορτοφόλι 

 
Dealing with problems- Higher 
 
insurance η ασφάλεια 
prison η φυλακή 
to cope with, to deal with τα βγάζω πέρα/τα καταφέρνω 
burglary η διάρρηξη 
to damage 
to destroy 

βλάπτω/ προξενώ ζηµιά 
καταστρέφω 

to disappear εξαφανίζοµαι 
to insure ασφαλίζω 
to prove αποδεικνύω 
robbery η ληστεία 
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Listening and Reading 
 
Section 2.3 Personal information 
 
(television) programme τηλεοπτικό πρόγραµµα/σειρά 
activity η δραστηριότητα 
address η διεύθυνση 
age η ηλικία 
athletics ο αθλητισµός 
back/waist η πλάτη/µέση 
bag η τσάντα 
basketball η καλαθόσφαιρα 
bicycle το ποδήλατο 
birthday τα γενέθλια 
birthplace τόπος γέννησης 
black µαύρος 
blonde ξανθός 
board, electronic game επιτραπέζιο/ηλεκρονικό παιχνίδι 
bride η νύφη 
bridegroom ο γαµπρός 
brother ο αδελφός 
CD (compact disc) (δίσκος) CD 
celebrity η διασηµότητα/ η προσωπικότητα 
champion ο πρωταθλητής 
chestnut καστανός 
Christening η βάφτιση 
clothes τα ρούχα 
coat το παλτό 
computing, ICT η πληροφορική 
corridor ο διάδροµος 
cosmetics τα καλλυντικά 
cousin ο ξάδελφος/η ξαδέλφη 
cousins τα ξαδέλφια 
curly σγουρός 
cycling η ποδηλασία 
date of birth ηµεροµηνία γέννησης 
dress φόρεµα 
dressed ντυµένος 
earrings τα σκουλαρίκια 
ears τα αυτιά 
eyes τα µάτια 
family η οικογένεια 



 

 
 

fashion η µόδα 
father ο πατέρας 
fishing το ψάρεµα 
flute το φλάουτο 
football το ποδόσφαιρο 
friend ο φίλος/η φίλη 
friends η παρέα 
full name το ονοµατεπώνυµο 
gardening η κηπουρική 
glasses τα γυαλιά 
grandchild το εγγόνι (εγγονός/εγγονή) 
grandfather ο παππούς 
grandmother η γιαγιά 
guitar η κιθάρα 
hair τα µαλλιά 
hand το χέρι 
hat το καπέλο 
head το κεφάλι 
horse riding η ιππασία 
husband ο άντρας/σύζυγος 
I was born γεννήθηκα 
iPod iPod 
jacket το µπουφάν 
jewellery τα κοσµήµατα 
job η δουλειά/η εργασία 
knee το γόνατο 
knowledge η γνώση 
lecture η διάλεξη 
leg/foot το πόδι 
leisure time ελεύθερος χρόνος 
likeable αξιαγάπητος 
marriage/wedding ο γάµος 
married παντρεµένος/η 
mobile phone το κινητό 
modern µοντέρνος/σύγχρονος 
mother η µητέρα 
music η µουσική 
name το όνοµα 
nationality η εθνικότητα 
nephew ο ανηψιός 
niece η ανηψιά 
nightclub νυχτερινό κέντρο / κέντρο νυχτερινής 



 

 
 

 διασκέδασης 

nose η µύτη 
older, first born µεγαλύτερος 
only (child) το µοναχοπαίδι 
only boy ο µοναχογιός 
only girl η µοναχοκόρη 
orchestra η ορχήστρα 
painting (the activity) η ζωγραφική 
parents οι γονείς 
personal details τα προσωπικά στοιχεία 
piano το πιάνο 
play το έργο 
player ο παίκτης 
pop (music) η λαϊκή µουσική 
profession το επάγγελµα 
ring το δαχτυλίδι 
selfish εγωιστής 
separated χωρισµένος 
shirt το πουκάµισο 
siblings τ’ αδέλφια 
sister η αδελφή 
skiing σκι 
skirt φούστα 
song το τραγούδι 
sport το άθληµα 
sports ground το γήπεδο/το στάδιο 
sporty αθλητικός τύπος 
star το αστέρι 
star (celebrity) ο αστέρας 
stomach το στοµάχι 
straight (hair) ίσια 
suit κοστούµι 
sunglasses τα γυαλιά ηλίου 
surname το επώνυµο 
swimming το κολύµπι 
table tennis το επιτραπέζιο τέννις 
talkative οµιλητικός/φλύαρος 
team οµάδα 
temperature η θερµοκρασία 
tennis το τέννις 
the environment το περιβάλλον 
the painting ο πίνακας 



 

 
 

tie η γραβάτα 
to feed (dog) ταΐζω 
to take out for a walk βγάζω βόλτα 
tooth το δόντι 
top/blouse µπλούζα 
tourism ο τουρισµός 
tracksuit η φόρµα (γυµναστικής) 
trainers αθλητικά παπούτσια 
umbrella η οµπρέλλα 
university το πανεπιστήµιο 
vegetarian ο/η χορτοφάγος 
violin το βιολί 
water skiing το θαλάσσιο σκι 
year το έτος/ο χρόνος/η χρονιά 

 
General interest- Foundation 
 
(computer) programme  το πρόγραµµα 
(television) programme το πρόγραµµα 
active δραστήριος/ενεργητικός 
advantage το πλεονέκτηµα 
adventure film η περιπέτεια 
at home στο σπίτι 
atmosphere η ατµόσφαιρα 
bag η τσάντα/ο σάκος 
band, group το συγκρότηµα/ η οµάδα 
beginning η αρχή/ η έναρξη 
book το βιβλίο 
cable TV η καλωδιακή τηλεόραση 
camera η φωτογραφική µηχανή 
cartoon 
 η γελοιογραφία /τα κινούµενα σχέδια 
cassette η κασέτα 
CD (compact disc) ο δίσκος, CD 
celebrity η διασηµότητα/ προσωπικότητα 
chic, smart κοµψός/στυλάτος 
classical, classic κλασσικός 
clothes τα ρούχα/ένδυµα/η ενδυµασία 
collection η συλλογή 
comic κωµικός/αστείος 
computer game παιχνίδι στον υπολογιστή 
computing η χρήση υπολογιστή 



 

 
 

concert η συναυλία 
cycling η ποδηλασία 
disadvantage το µειονέκτηµα 
documentary το ντοκυµαντέρ 
dubbed (film) µε υπότιτλους 
entertainment η ψυχαγωγία/ διασκέδαση 
environment το περιβάλλον 
environmental problem το περιβαλλοντικό πρόβληµα 
environmentally friendly φιλικός προς το περιβάλλον 
environmentally unfriendly εχθρικό/µη φιλικό προς το περιβάλλον 
equipment  ο εξοπλισµός 
exciting συναρπαστικός 
fashion η µόδα 
fashionable, trendy της µόδας 
favourite …. αγαπηµένος 
folk music η λαϊκή/δηµοτική µουσική 
free (of charge) δωρεάν/χωρίς χρέωση 
fun η πλάκα/η διασκέδαση 
game το παιχνίδι 
group η οµάδα/το συγκρότηµα 
horror film η ταινία τρόµου 
informative πληροφοριακός/ενηµερωτικός 
interest το ενδιαφέρον 
ipod ipod 
knowledge η γνώση 
magazine το περιοδικό 
melody, tune η µελωδία/ο ρυθµός 
mobile phone το κινητό 
modern µοντέρνος 
money τα χρήµατα 
murder mystery, detective story (ταινία)µυστηρίου/ αστυνοµικός 
music η µουσική 
news τα νέα 
newspaper η εφηµερίδα 
old-fashioned παλιοµοδίτικος/παλαιών αρχών 
player  ο παίκης 
pocket money το χαρτζιλίκι 
pop music η ποπ 
quiz show το κουίζ/παιχνίδι ερωτήσεων 
radio το ραδιόφωνο 
rap  η ραπ 
reading η ανάγνωση/το διάβασµα/ η µελέτη 



 

 
 

 

rock music η ροκ 
romantic ροµαντικός 
satellite TV δορυφορική τηλεόραση 
series η σειρά 
singer ο τραγουδιστής 
soap opera η σαπουνόπερα 
song το τραγούδι 
stereo system το στερεοφωνικό 
tattoo το τατουάζ 
technology η τεχνολογία 
television set η τηλεόραση (η συσκευή) 
text message το γραπτό µήνυµα 
thrifty οικονόµος/λιτός 
to chat κουβεντιάζω 
to collect µαζεύω/κάνω συλλογή 
to cook µαγειρεύω 
to do, to make κάνω/φτιάχνω 
to enjoy oneself διασκεδάζω/περνάω καλά 
to feel like (doing something) έχω κέφι/διάθεση για... 
to function, to work δουλεύω/λειτουργώ 
to jog τρέχω 
to listen to the radio ακούω 
to listen to, to hear ακούω 
to play παίζω 
to put on βάζω 
to put on make-up βάφοµαι/φορώ/βάζω µακιγιάζ 
to read διαβάζω 
to repair επισκευάζω/επιδιορθώνω 
to run τρέχω 
to see βλέπω 
to spend (money) ξοδεύω 
to suggest προτείνω 
to tag along, to accompany συνοδεύω 
to text  στέλνω µήνυµα 
to walk, to take a walk, to stroll περπατώ/ κάνω βόλτα/περίπατο 
to watch TV βλέπω/παρακολουθώ τηλεόραση 
tourism ο τουρισµός 
toy το παιχνίδι 
umbrella  η οµπρέλλα 
viewer 
TV viewer 

ο θεατής 
ο τηλεθεατής 



 

 
 

  
 
General interests- Higher 
 
bored βαριέµαι/βαρέθηκα 
competition ο διαγωνισµός 
enjoyment, pleasure η απόλαυση/ η ευχαρίστηση 
exciting συναρπαστικός 
free of charge, for nothing δωρεάν/ χωρίς χρέωση 
horror film η ταινία τρόµου 
race, racing ο αγώνας/κάνω αγώνα 
remote control το τηλεκοντρόλ 
subtitles οι υπότιτλοι 
surprise η έκπληξη 
to accompany συνοδεύω 
to chat, natter φλυαρώ 
to get to grips with τα καταφέρνω 
to prefer προτιµώ 
to record καταγράφω/ηχογραφώ 
to switch on ανάβω/ανοίγω 
to switch off   κλείνω/σβήνω 
to watch βλέπω/παρακολουθώ 

 
Leisure Activities- Foundation 
 
(admission/entrance) ticket η είσοδος/εισιτήριο εισόδου 
activity  η δραστηριότητα 
athletics ο αθλητισµός/τα σπόρ 
band, group η οµάδα/το συγκρότηµα 
barbecue η ψηστιέρα/ψητό 
championship το πρωτάθληµα 
chess το σκάκι 
cinema ο κινηµατογράφος/το σινεµά 
clarinet το κλαρινέτο/κλαρίνο 
classical, classic κλασσικός 
club το (νυχτερινό) κέντρο 
club ο σύλλογος 
club το ρόπαλο 
computer game παιχνίδι υπολογιστή 
cycling η ποδηλασία 
dancing ο χορός 
disco η ντίσκο 
drums, percussion τα τύµπανα/τα κρουστά 



 

 
 

entrance fee το εισιτήριο εισόδου 
flute η φλογέρα/το φλάουτο 
football το ποδόσφαιρο 
fun η πλάκα/η διασκέδαση 
goal (football) το γκολ/το τέρµα 
guitar η κιθάρα 
hobby το χόµπι/ η ασχολία 
hockey το χόκι 
horse το άλογο/ο ίππος 
horse riding η ιππασία 
ice skating η παγοδροµία 
instrument το όργανο 
leisure η άνεση/η ανάπαυση /ελεύθερος χρόνος 
member το µέλος 
modern σύγχρονος/µοντέρνος 
music η µουσική 
offer η προσφορά 
open air swimming pool ανοιχτό κολυµβητήριο/ πισίνα 
orchestra η ορχήστρα 
performance η παράσταση/η εκτέλεση 
piano το πιάνο 
play (theatre)  το (θεατρικό) έργο 
sailing boat το ιστιοφόρο 
skiing το σκι 
sports equipment αθλητικός εξοπλισµός 
sports ground το γήπεδο/το στάδιο 
stage η σκηνή 
swimming το κολύµπι/το µπάνιο 
table tennis το επιτραπέζιο τένις 
team η οµάδα 
tennis το τένις/η αντισφαίριση  
to dance χορεύω 
to do sport ασχολούµαι µε τον αθλητισµό/αθλούµαι/ 
to exercise, to do gymnastics κάνω γυµναστική/ γυµνάζοµαι 
to fish ψαρεύω 
excursion η εκδροµή 
to go πηγαίνω 
to go along, to accompany συνοδεύω 
to go for a stroll πάω βόλτα 
to go for a walk/stroll πηγαίνω περίπατο/βόλτα 
to go out βγαίνω 
to hike, ramble κάνω/πηγαίνω πεζοπορία 



 

 
 

to laze about χαλαρώνω/ αράζω 
to meet, to meet up with συναντώ/συναντιέµαι 
to offer προσφέρω 
to ride (horse) ιππεύω 
to roller-skate κάνω πατίνια 
to sail κάνω ιστιοπλοΐα 
to shoot πυροβολώ 
to swim κολυµπώ 
tracksuit η αθλητική φόρµα 
trainers τα αθλητικά παπούτσια 
trumpet η τροµπέτα 
violin το βιολί 
water skiing το θαλάσσιο σκι 
youth club το κέντρο νέων 

 
Leisure activities- Higher 
 
archery η τοξοβολία 
fishing rod το καλάµι (ψαρέµατος) 
mountaineering, climbing η ορειβασία/η αναρρίχηση 
parachuting πέφτω µε αλεξίπτωτο/ο αλεξιπτωτισµός 
play παίζω 
(rock) climbing η αναρρίχηση (σε βράχια) 
sport το σπορ/το άθληµα 
to accept δέχοµαι 
to dive βουτώ/ κάνω κατάδυση 
to rest, relax χαλαρώνω/ξεκουράζοµαι 

 
Family and friends- Foundation  
 
address η διεύθυνση 
adult, grown-up ενήλικος/ο ενήλικας 
adventurous ριψοκίνδυνος/ παράτολµος 
age η ηλικία 
agreed σύµφωνοι 
alone µόνος 
angry, cross θυµωµένος/ ενοχληµένος 
argument, quarrel ο καυγάς/η φασαρία/το µάλωµα 
attractive ελκυστικός 
aunt η θεία 
awesome, magnificent φοβερός/µεγαλοπρεπής 
bathroom το µπάνιο 
beard τα γένια 



 

 
 

beautiful ωραίος/όµορφος 
birth η γέννηση 
birthday τα γενέθλια 
birthplace ο τόπος γέννησης 
born γεννηµένος 
boy το αγόρι 
brother ο αδελφός 
brother-in-law / sister-in-law ο γαµπρός/κουνιάδος- η νύφη/κουνιάδα 
brothers and sisters, siblings τ’ αδέλφια 
cat η γάτα 
celebration, party η γιορτή/ το γλέντι 
character ο χαρακτήρας 
character, personality η προσωπικότητα 
cheeky αναιδής 
child το παιδί 
chin  το σαγόνι 
christening η βάφτιση 
clothes τα ρούχα 
cousin ο ξέδελφος 
cousin (female) η ξαδέλφη 
curly σγουρός 
dad ο πατέρας/µπαµπάς 
date of birth η ηµεροµηνία γέννησης 
daughter η κόρη 
dead νεκρός/ πεθαµένος 
detached house η µονοκατοικία 
dissatisfied δυσαρεστηµένος 
divorced διαζευγµένος/ πήρε διαζύγιο 
dog το σκυλί/ ο σκύλος 
dream το όνειρο 
ear το αυτί 
earrings τα σκουλαρίκια 
emergency επείγον περιστατικό/επείγουσα ανάγκη 
engaged αρραβωνιασµένος 
engagement ring το δαχτυλίδι του αρραβώνα 
eyes τα µάτια 
face το πρόσωπο 
family η οικογένεια 
famous γνωστός/διάσηµος/ξακουστός 
father ο πατέρας 
feeling το αίσθηµα/ το συναίσθηµα 
first name το (µικρό) όνοµα 



 

 
 

flat το διαµέρισµα 
foolish, silly ανόητος/ τρελλός/ επιπόλαιος 
foreign ξένος 
foreigner ο ξένος 
friend ο φίλος 
friendly φιλικός 
friendship η φιλία 
funny αστείος/κωµικός 
funny παράξενος 
funny, witty πνευµατώδης 
girl το κορίτσι/η κοπέλα/ η κόρη 
glasses τα γυαλιά 
granddad/grandfather ο παππούς 
grandchild το εγγόνι 
grandma, grandmother η γιαγιά 
grandparents ο παππού και η γιαγιά 
guy, dude, bloke ο τύπος/µάγκας 
hair τα µαλλιά 
half µισός 
hat το καπέλο 
helpful εξυπηρετικός 
home, house το σπίτι 
honest ειλικρινής 
household το νοικοκυριό/η οικογένεια 
humorous µε αίσθηση του χιούµορ 
ideal ιδανικός 
impatient ανυπόµονος 
impolite αγενής 
in a good / bad mood µε καλή/κακή διάθεση 
in love ερωτευµένος 
intelligent έξυπνος 
invitation η πρόσκληση 
jacket το σακάκι 
job η δουλειά 
kiss το φιλί/φιλάκι 
life η ζωή 
light το φως/φωτεινός/ανοιχτός 
likeable συµπαθητικός 
lively ζωηρός 
lonely µοναχός/µοναχικός 
man, husband ο σύζυγος 
marriage ο γάµος 



 

 
 

married παντρεµένος 
mean, nasty δυσάρεστος/κακοήθης 
member of the family µέλος της οικογένειας 
mood η διάθεση 
mother η µητέρα 
moustache το µουστάκι 
mouth το στόµα 
multicultural πολυπολιτισµικός 
mum η µαµά/ η σιωπή 
neighbour ο γείτονας 
nice, kind ευγενικός/καλόκαρδος/ 
nice, likeable αρεστός/αγαπητός 
nickname το παρατσούκλι 
no sense of humour χωρίς χιούµορ 
nonsense ανοησίες/βλακείες/κουταµάρες 
normal κανονικός 
nose η µύτη 
old  παλιός/ηλικιωµένος 
old fashioned παλιοµοδίτικος/παλαιών αρχών 
older  µεγαλύτερος 
only child το µοναχοπαίδι 
optimistic αισιόδοξος 
parents οι γονείς 
patient υποµονετικός/ ο ασθενής 
penfriend φίλος δια αλληλογραφίας 
people ο κόσµος/οι άνθρωποι/ο λαός 
person το άτοµο/πρόσωπο 
pessimistic απαισιόδοξος 
pet το οικιακό ζώο 
picture η εικόνα/φωτογραφία/ο πίνακας 
place of residence µόνιµη κατοικία 
pleased, satisfied ευχαριστηµένος/ικανοποιηµένος 
polite ευγενικός/µε καλούς τρόπους 
poor φτωχός 
post code ταχυδροµικός κώδικας 
present το δώρο/ παρών 
pretty χαριτωµένος 
quiet ήσυχος/σιωπηλός 
relationship η σχέση/ ο δεσµός 
rich πλούσιος 
ring το δαχτυλίδι 
sad λυπηµένος/λυπητερός 



 

 
 

self ο εαυτός 
selfish εγωιστικός/ ο εγωιστής 
separated χωρισµένος 
serious σοβαρός 
shy ντροπαλός 
single ελεύθερος/ανύπαντρος 
sister η αδελφή 
skin colour χρώµα του δέρµατος 
son ο γιος 
son-in-law / daughter-in-law ο γαµπρός/η νύφη 
sour, cross ξυνός/δύστροπος 
step το βήµα 
straight (hair) ίσια 
study (room) το γραφείο/η βιβλιοθήκη 
surname το επίθετο/επώνυµο 
survey η επισκόπηση/εξέταση 
telephone number ο αριθµός/το νούµερο του τηλεφώνου 
terraced house σειρά σπιτιών 
thin λεπτός/αδύνατος 
tidy τακτοποιηµένος/σιγυρισµένος 
to dislike  απεχθάνοµαι 
to annoy  ενοχλώ 
to apologise, to excuse oneself απολογούµαι/δικαιολογούµαι 
to argue, to quarrel µαλώνω/καυγαδίζω/διαφωνώ 
to babysit προσέχω παιδιά 
to be annoying, to annoy someone  πειράζω/ενοχλώ/παρενοχλώ 
to be called µε καλούν/µε φωνάζουν 
to be in a good / bad mood 
 

σε καλή/κακή διάθεση-
καλοδιάθετος/κακοδιάθετος 

to care for, to look after φροντίζω/προσέχω 
to celebrate γιορτάζω 
to chat, chatter φλυαρώ/κουβεντιάζω 
to congratulate συγχαίρω/δίνω συγχαρητήρια 
to criticise κριτικάρω/επικρίνω 
to donate δωρίζω/χαρίζω/κάνω δωρεά 
to get divorced παίρνω διαζύγιο 
to get engaged αρραβωνιάζοµαι 
to get married παντρεύοµαι 
to get on with τα πάω καλά µε 
to get on with συνεχίζω µια δουλειά 
to introduce (yourself) συστήν-ω(οµαι)/κάνω συστάσεις 
to invite προσκαλώ/καλώ 



 

 
 

to kiss φιλώ 
to know, (be familiar with) γνωρίζω/ξέρω 
to like µου αρέσει 
to look (e.g. pretty, ugly etc) φαίνοµαι/µοιάζω 
to look after προσέχω/φροντίζω/περιποιούµαι 
to look forward to προσµένω 
to prefer προτιµώ 
to separate, to split up χωρίζω/τα χαλάω 
to support στηρίζω/υποστηρίζω 
to visit επισκέπτοµαι 
twins δίδυµα 
ugly άσχηµος 
uncle ο θείος 
unemployed άνεργος 
unfriendly εχθρικός 
university το πανεπιστήµιο 
unpleasant, disagreeable δυσάρεστος 
untidy ακατάστατος/ανοικοκύρευτος 
visit η επίσκεψη 
wedding ο γάµος (η τελετή) 
wedding ring η βέρα 
wife, woman η σύζυγος/γυναίκα 
work η εργασία 
year το έτος/ο χρόνος/η χρονιά 
young νέος/νεαρός 
young lady, Miss. η δεσποινίς/ η νεαρή 
young person ο νεαρός 

 
Family and friends- Higher 
 
a good deed η καλή πράξη 
acquaintance, friend ο γνωστός/ο φίλος 
address η διεύθυνση 
adopted υιοθετηµένος 
apartment building (house divided 
into flats) 

η πολυκατοικία 
 

area code (telephone number) ο κωδικός (κλήσης) 
bald head φαλακρός 
based on, on account of  λόγω 
bride η νύφη 
bridegroom ο γαµπρός 
career η καριέρα/σταδιοδροµία 
character trait το χαρακτηριστικό 
conceited µαταιόδοξος/αλαζονικός 



 

 
 

depressed άθυµος/µελαγχολικός/ σε κατάθλιψη 
discrimination η διάκριση 
fiancé(e) ο αρραβωνιαστικός 
gender, sex το φύλο/γένος 
generous γενναιόδωρος 
granddaughter η εγγονή 
grandson ο εγγονός 
homeless άστεγος 
humour το χιούµορ/πνεύµα 
identical twins δίδυµα (απαράλλακτα) 
independent ανεξάρτητος 
jealous ζηλιάρης 
loyal, faithful πιστός/έµπιστος 
mad, crazy τρελλός/παλαβός 
marriage ceremony, wedding η τελετή του γάµου 
meeting η συνάντηση/ σύσκεψη/το ραντεβού 
nationality η εθνικότητα 
needy, in need έχω ανάγκη/χρειάζοµαι 
nephew ο ανιψιός 
niece η ανιψιά 
of age (i.e. over 18) ενηλικιωµένος 
old people’s home  το γηροκοµείο 
pensioner, senior citizen ο συνταξιούχος 
pretentious ξιπασµένος/εξεζητηµένος 
racist ρατσιστικός/ φυλετικός/ ρατσιστής 
relationship η σχέση/ο δεσµός 
relative, relation ο συγγενής 
reliable αξιόπιστος 
role model το πρότυπο 
self-confident µε αυτοπεποίθηση 
similar παρόµοιος 
single parent µόνος γονιός/ µονογονεϊκή οικογένεια 
single, unattached ελεύθερος/ανύπαντρος/χωρίς σχέση 
spot, pimple το σπυρί/η ακµή 
to disadvantage  αδικώ 
to experience βιώνω 
to get up somebody’s nose,                  
to drive somebody up the wall 

τρελλαίνω/ τσατίζω 
 

to look after προσέχω/φροντίζω/περιποιούµαι 
to pick on, to harass παρενοχλώ/βασανίζω 
to suffer υποφέρω 
to switch off σβήνω/κλείνω 
underage κάτω από το όριο ηλικίας/ανήλικος 
well-balanced ισορροπηµένος 
with one another, together µαζί 

 



 

 
 

Lifestyle (healthy eating and exercise)- 
Foundation 
 
a roast το ψητό 
accident το ατύχηµα/δυστύχηµα 
age η ηλικία/εποχή 
alcohol  το αλκοόλ/οινόπνευµα 
alcoholic  αλκοολικός/οινοπνευµατώδης 
appetite η όρεξη 
apple το µήλο 
apricot το βερύκοκο 
arm το µπράτσο/χέρι 
back (part of body) η πλάτη/µέση 
bad κακός 
banana η µπανάνα 
bean το φασόλι 
beer  η µπύρα 
biscuit το µπισκότο/κουλουράκι 
body το σώµα 
bread το ψωµί 
breakfast το πρωινό 
broken χαλασµένος/έχει βλάβη 
cake το γλύκισµα 
calm, peace ησυχία /ηρεµία/ειρήνη 
carrot το καρότο 
cauliflower το κουνουπίδι 
cheese το τυρί 
cherry το κεράσι 
chicken το κοτόπουλο 
chips οι τηγανιτές πατάτες 
chocolate η σοκολάτα 
chocolate (a single chocolate, not a 
bar) 

το σοκολατάκι 
 

chop (e.g. pork) το χοιρινό 
cigarette το τσιγάρο 
cocoa το κακάο 
coffee ο καφές 
cold το κρύωµα/κρύος 
constipation η δυσκοιλιότητα 
cream η κρέµα 
crisps τα πατατάκια 
cucumber το αγγούρι 
cycling η ποδηλασία 



 

 
 

dead  νεκρός 
delicious νόστιµο/πεντανόστιµο 
diarrhoea η διάρροια 
drug το ναρκωτικό 
drunk  µεθυσµένος 
egg το αυγό 
evening meal, dinner, supper το βραδινό/το δείπνο 
fat παχύς/χοντρό 
fat, grease το λίπος 
fatty, greasy λιπαρός/λαδερός 
finger το δάχτυλο 
first aid οι πρώτες βοήθειες 
fish το ψάρι 
flu η γρίππη 
food το φαγητό 
foot το πόδι 
fruit το φρούτο 
fruit juice ο χυµός 
full γεµάτος/χορτάτος 
gateau, tart, flan η τούρτα/η τάρτα 
grape το σταφύλι 
gymnastics η γυµναστική 
habit η συνήθεια 
ham το ζαµπόν 
hand το χέρι 
happy ευτυχισµένος 
hard, harsh δύσκολος/σκληρός 
head το κεφάλι/ο επικεφαλής 
health η υγεία 
health/fitness centre κέντρο υγείας/το γυµναστήριο 
healthy υγιής/υγιεινός 
heart η καρδιά 
help η βοήθεια 
hot (spicy) πικάντικος 
hunger η πείνα 
hungry πεινασµένος/πεινάω 
I am fine / I feel sick/unwell νιώθω καλά/άσχηµα/αδιάθετος 
ice cream το παγωτό 
ill άρρωστος/αδιάθετος 
image η εικόνα 
indoor swimming pool κλειστό κολυµβητήριο/πισίνα 
injection, syringe η ένεση/η σύριγγα 



 

 
 

injury ο τραυµατισµός 
jam η µαρµελάδα 
juice ο χυµός 
knee το γόνατο 
leg το πόδι 
lemon το λεµόνι 
lemonade η λεµονάδα 
lettuce, salad η µαρουλοσαλάτα 
lively ζωηρός 
liver το συκώτι 
low-fat χαµηλά λιπαρά 
lunch το µεσηµεριανό 
lung το πνευµόνι 
margarine η µαργαρίνη 
meal το γεύµα 
meat το κρέας 
medicine το φάρµακο 
melon το πεπόνι 
milk το γάλα 
mineral water το µεταλλικό νερό 
mushroom το µανιτάρι 
my .... hurts πονάει ... 
neck, throat ο λαιµός 
nervous αµήχανος/ταραγµένος 
non - alcoholic µη αλκοολούχος 
non-dispensing chemist χηµικός 
oil το λάδι 
old παλιός/ηλικιωµένος 
older  µεγαλύτερος 
omelette η οµελέτα 
onion το κρεµµύδι 
orange το πορτοκάλι 
organic βιολογικός 
pain ο πόνος 
pasta τα ζυµαρικά 
pea το µπιζέλι 
peach το ροδάκινο 
pear το αχλάδι 
pineapple ο ανανάς 
plum το δαµάσκηνο 
pork το χοιρινό 
potato η πατάτα 



 

 
 

raspberry το σµέουρο 
raw ωµός 
recipe η συνταγή 
remedy, medicine η θεραπεία/το φάρµακο 
rice το ρύζι 
roll το ψωµάκι 
salt το αλάτι 
sandwich το σάντουιτς 
sausage το λουκάνικο 
should, ought to θα έπρεπε 
shoulder ο ώµος 
sick, ill  αδιάθετος/άρρωστος 
slim λεπτός 
smoker καπνιστής 
snack το κολατσιό/ελαφρύ γεύµα 
soft µαλακός 
soup η σούπα 
sport το άθληµα 
sporty αθλητικός τύπος 
stomach το στοµάχι/η κοιλιά 
strawberry η φράουλα 
stressful αγχωτικός/πιεστικός 
sugar η ζάχαρη 
sweet γλυκός 
sweet το γλυκό 
sweets οι καραµέλες 
swimming το κολύµπι 
tablet το χάπι 
tasty νόστιµος 
tea το τσάι 
temperature η θερµοκρασία 
therapy η θεραπεία 
thin αδύνατος 
thirst η δίψα 
thirsty διψάω/διψασµένος 
tired κουρασµένος 
to bake ψήνω 
to be afraid φοβάµαι 
to be on a diet κάνω δίαιτα 
to break σπάζω/χαλάω 
to breathe αναπνέω 
to breathe in εισπνέω 



 

 
 

to cough βήχω 
to die   πεθαίνω 
to do κάνω 
to do aerobics κάνω αεροβική 
to do sport κάνω/ασχολούµαι µε τα σπορ 
to drink πίνω 
to eat τρώω 
to exercise, work out, practise ασκούµαι/κάνω γυµναστική 
to fall πέφτω 
to feel νιώθω/αισθάνοµαι 
to give up σταµατώ/κόβω 
to go for a walk πάω περίπατο 
to grill, barbecue ψήνω 
to harm, hurt, injure βλάπτω/πονάω/τραυµατίζω 
to have -ache έχω πονοκέφαλο...πονόδοντο 
to have/eat breakfast τρώω πρωινό 
to hurt πονάω 
to inject κάνω ένεση 
to jog τρέχω 
to keep fit κρατιέµαι σε φόρµα 
to lose weight χάνω κιλά/βάρος-αδυνατίζω 
to prepare ετοιµάζ-ω(οµαι) 
to put on weight βάζω κιλά/παχαίνω 
to relax χαλαρώνω 
to run τρέχω 
to sleep κοιµάµαι 
to smell µυρίζω 
to smoke καπνίζω 
to stop σταµατώ 
to take παίρνω 
to taste δοκιµάζω 
to try δοκιµάζω/προσπαθώ 
to warn (προ)ειδοποιώ 
toast η φρυγανιά 
tobacco ο καπνός 
tomato η ντοµάτα 
tooth το δόντι 
tuna ο τόνος 
unfit 
 

ακατάλληλος/ανίκανος/δεν είναι σε 
φόρµα 

unhealthy φιλάσθενος/ανθυγιεινός 
vegetable το λαχανικό 



 

 
 

vegetarian χορτοφάγος 
vitamins οι βιταµίνες 
water το νερό 
wine το κρασί 
yoghurt το γιαούρτι 

 
Lifestyle (healthy eating and exercise) - Higher 
 
addicted  εξαρτηµένος/εθισµένος 
addiction  η εξάρτηση/ο εθισµός 
AIDS AIDS 
alcoholic (person)  αλκοολικός 
alcoholism  αλκοολισµό 
ankle ο αστράγαλος 
anorexic ανορεξικός 
beef το βοδινό κρέας 
blood το αίµα 
brain ο εγκέφαλος/το µυαλό 
breathing difficulties αναπνευστικά προβλήµατα 
cancer  ο καρκίνος 
cereal τα δηµητριακά 
cold το κρύωµα/κρυολόγηµα 
consciousness  η συνείδηση/η αίσθηση 
cough ο βήχας 
dependent  εξαρτηµένος 
dietary fibre διαιτητική ίνα 
dizzy ζαλισµένος 
drug addict  ναρκοµανής 
drug advice centre 
 

συµβουλευτικό κέντρο κατά των 
ναρκωτικών 

drug dealer  ο έµπορος ναρκωτικών 
drug(s) τα ναρκωτικά 
duck η πάπια 
flour το αλεύρι 
food  το φαγητό 
fried egg το τηγανιτό αυγό 
full fat milk πλήρες γάλα 
garlic το σκόρδο 
harmful βλαβερός 
hay fever αλλεργία/αλλεργική αντίδραση στη γύρη 
herbal tea τσάι µε βότανα 
HIV positive οροθετικός 



 

 
 

homemade σπιτικός/σπιτίσιος 
honey το µέλι 
indigestion η δυσπεψία 
lamb το αρνάκι 
lettuce το µαρούλι 
low fat χαµηλά λιπαρα 
movement, exercise η κίνηση/άσκηση 
nut ο ξηρός καρπός 
obesity η παχυσαρκία 
organic food βιολογικές τροφές 
overdose η υπερβολική δόση 
overweight παχύσαρκος 
pasta τα ζυµαρικά 
pâté το πατέ 
rehab πρόγραµµα απεξάρτησης 
salmon ο σολωµός 
smell  η µυρωδιά 
smoked καπνιστός 
smoker’s cough ο τσιγαρόβηχας 
sparkling mineral water µεταλλικό νερό µε ανθρακικό 
spicey πικάντικος 
sport το άθληµα 
swollen πρησµένος 
taste  δοκιµάζω 
tasty νόστιµος 
tiring κουραστικός/βαρετός 
to be in shape καλοσχηµατισµένος 
to be sick, vomit αδιαθετώ/κάνω εµετό 
to get used to  συνηθίζω 
to keep fit κρατιέµαι σε φόρµα/ασκούµαι 
to move κινούµαι 
to put on weight βάζω κιλά/παχαίνω 
to recover συνέρχοµαι 
to relax χαλαρώνω/ξεκουράζοµαι 
to resist temptation αντιστέκοµαι στον πειρασµό 
to roast, to fry ψήνω στο φούρνο, τηγανίζω 
to season αλατοπιπερώνω/βάζω µπαχαρικά 
to snort  ξεφυσάω 
to sprain (e.g. ankle) στραµπουλώ 
to succumb to tempation ενδίδω στον πειρασµό 
treatment η θεραπεία 
trout η πέστροφα 



 

 
 

turkey η γαλοπούλα 
unconscious αναίσθητος 
use-by date η ηµεροµηνία λήξης 
veal το µοσχάρι 
well-cooked καλοψηµένος 

 



 

 
 

 
 
 
This page has been left blank for you to add any additional words you may find useful.



 

 
 

Listening and Reading 
 
Section 2.4 Future Plans, education and work 
 
(bank/office) employee ο υπάλληλος 
(the one) in charge ο υπεύθυνος 
accountant ο λογιστής 
actor, actress ο/η ηθοποιός 
advert η διαφήµιση 
air hostess/air steward ο/η αεροσυνοδός 
Ancient Greek τ’ Αρχαία 
answer phone αυτόµατος τηλεφωνητής 
answer, reply απαντώ 
appointment το ραντεβού 
architect ο αρχιτέκτονας 
artist ο καλλιτέχνης 
baker ο φούρναρης/αρτοποιός 
biology η βιολογία 
builder ο χτίστης/ο οικοδόµος 
busy απασχοληµένος 
butcher ο χασάπης/κρεοπώλης 
canteen η καντίνα/το κυλικείο 
chemistry η χηµεία 
civil servant ο δάσκαλος 
classroom η τάξη 
colleague ο συνάδελφος 
computer ο υπολογιστής 
conference η σύσκεψη 
cursor το βελάκι 
degree το πτυχίο/το δίπλωµα 
degree (university) το πτυχίο 
diploma το δίπλωµα 
director ο δάσκαλος/η δασκάλα 
disc η δισκέτα 
education η παιδεία 
electrician ο ηλεκτρολόγος 
email το ηλεκτρονικό µήνυµα 
employer ο εργοδότης 
engineer ο µηχανικός 
examination η εξέταση 
exchange το συνάλλαγµα 
exhibition/composition η έκθεση 
experience η εµπειρία/η πείρα 
farmer ο αγρότης 
fashion η µόδα 
fault το ελάττωµα/το µειονέκτηµα 
fellow student ο συµµαθητής/συµφοιτητής 
file/envelope ο φάκελλος 



 

 
 

fireman ο πυροσβέστης 
folder το ντοσσιέ 
foreign language η ξένη γλώσσα 
geography η γεωγραφία 
history η ιστορία 
instructor ο δάσκαλος 
internet το διαδίκτυο 
interview (job) η συνέντευξη 
journalist ο/η δηµοσιογράφος 
language η γλώσσα 
lawyer ο δικηγόρος 
lesson το µάθηµα 
letter box το γραµµατοκιβώτιο 
lunch break το µεσηµεριανό διάλειµµα 
manager ο διευθυντής 
maths τα µαθηµατικά 
mechanic ο µηχανικός 
meeting η σύσκεψη 
message το µήνυµα 
mouse το ποντίκι 
next year του χρόνου 
nurse ο νοσοκόµος 
nursery school το νηπιαγωγείο 
opinion poll/survey η δηµοσκόπηση 
paper το χαρτί 
part time µερική απασχόληση/υποαπασχόληση 
password ο κωδικός (πρόσβασης) 
PE η γυµναστική 
per hour την ώρα 
physics η φυσική 
pilot ο πιλότος 
plan το σχέδιο 
plumber ο υδραυλικός 
police officer ο αστυνοµικός/αστυφύλακας 
post/post office το ταχυδροµείο 
primary school το δηµοτικό 
printer ο εκτυπωτής 
private/state ιδιωτικός/δηµόσιος 
programmer ο προγραµµατιστής 
progress η πρόοδος 
qualification το προσόν 
representative ο αντιπρόσωπος 
result το αποτέλεσµα 
salary ο µισθός 
school το σχολείο 
school report ο σχολικός έλεγχος 
science η επιστήµη 
screen η οθόνη 



 

 
 

secondary school το γυµνάσιο 
secretary ο γραµµατέας 
semester/trimester το εξάµηνο/τρίµηνο 
sewing το ράψιµο 
shop το κατάστηµα/µαγαζί 
situation wanted ζητείται/ζητούνται 
society/company η εταιρεία 
Student 
 

ο µαθητής/η µαθήτρια / φοιτητής/η 
φοιτήτρια 

superior/higher ανώτερος 
teacher ο καθηγητής/η καθηγήτρια 
teacher (primary) ο δάσκαλος 
technician ο τεχνικός 
telephone call το τηλεφώνηµα 
test το διαγώνισµα 
the cook ο µάγειρας/µαγείρισσα 
theme/topic το θέµα 
time η φορά 
timetable το πρόγραµµα 
to apply for a job κάνω αίτηση για δουλειά 
to cook µαγειρεύω 
to erase, rub out σβήνω 
to print τυπώνω 
to study µελετώ/σπουδάζω 
training η εκπαίδευση 
travel agency το πρακτορείο ταξιδίων 
unemployment η ανεργία 
university το πανεπιστήµιο 
upper secondary school το λύκειο 
web page/site η ιστοσελίδα 
work η εργασία/δουλειά 
work experience εργασιακή πείρα 

 
Basic language of the internet- Foundation 
 
CD ROM 
 

CD ROM (συµπαγής ψηφιακός 
δίσκος) 

chatroom αίθουσα συζήτησης 
computer ο υπολογιστής 
connection η σύνδεση 
e-mail το ηλεκτρονικό µήνυµα 
homepage η οικοσελίδα 
internet το διαδίκτυο 
internet page η ιστοσελίδα 
key (of keyboard) το πλήκτρο 
keyboard το πληκτρολόγιο 
mouse το ποντίκι 



 

 
 

opinion poll/survey 
σφυγµοµέτρηση της κοινής 
γνώµης 

password ο κωδικός πρόσβασης 
printer ο εκτυπωτής 
programmer ο προγραµµατιστής 
screen η οθόνη 
software το λογισµικό 
to burn γράφω CD 
to download κατεβάζω 
to erase, delete διαγράφω 
to fax στέλνω φαξ 
to print τυπώνω 
to save, to store σώζω/αποθηκεύω 
to type δακτυλογραφώ 
to upload ανεβάζω 
virus ο ιός 
webpage η ιστοσελίδα 
website ο δικτυακός τόπος/ιστοχώρος 

 
Basic language of the internet- Higher 
 
at (in email address: @ ) το παπάκι 
(data) file τα δεδοµένα 
underscore κάτω παύλα 
worldwide web ο παγκόσµιος ιστός 

 
Simple job advertisements- Foundation 
 
(to fill in) a form συµπληρώνω αίτηση 
actor ο ηθοποιός 
advert η διαφήµιση/ανακοίνωση/αγγελία 
air steward ο αεροσυνοδός 
application η αίτηση 
architect ο αρχιτέκτονας 
baker ο φούρναρης/αρτοποιός 
builder ο κτίστης 
butcher ο χασάπης/κρεοπώλης 
civil servant ο δηµόσιος υπάλληλος 
company η εταιρεία/επιχείρηση/ ο όµιλος 
computer scientist 
 

µηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και πληροφορικής 

cook ο µάγειρας 
dentist ο οδοντίατρος 
doctor ο γιατρός 



 

 
 

electrician  ο ηλεκτρολόγος 
engineer ο µηχανικός 
farmer ο αγρότης 
fashion η µόδα 
fax το φαξ/τηλεοµοιότυπο 
fireman ο πυροσβέστης 
hours of work οι εργάσιµες ώρες 
interview η συνέντευξη 
job η εργασία/δουλειά/επάγγελµα 
job advert αγγελίες θέσεων εργασίας 
journalist ο δηµοσιογράφος 
letter το γράµµα/επιστολή 
mechanic  ο µηχανικός 
nurse ο νοσοκόµος 
per hour την ώρα 
plumber ο υδραυλικός 
police officer ο αστυνοµικός 
programmer ο προγραµµατιστής 
reply, answer απαντώ 
situations vacant κενές θέσεις εργασίας 
technician ο τεχνικός 
to apply for a job κάνω αίτηση για δουλειά 
to fax στέλνω φαξ 
training η εκπαίδευση/η επιµόρφωση 
work η εργασία 
work experience εργασιακή πείρα 

 
Simple job advertisements- Higher 
 
promotion prospects η προοπτική προαγωγής 

 
Simple job applications and CV- Foundation 
 
advert η αγγελία 
application η αίτηση 
appointment ο διορισµός/ το ραντεβού 
apprenticeship η µαθητεία/εκπαίδευση 
CV το βιογραφικό σηµείωµα 
enclosed εσωκλείω 
experience of work εργασιακή πείρα 
experienced έµπειρος 
Form η αίτηση 
impression η εντύπωση 



 

 
 

interview η συνέντευξη 
job η εργασία/δουλειά 
job advert η αγγελία θέσεων εργασίας 
leaving certificate το απολυτήριο 
letter η επιστολή/το γράµµα 
next year του χρόνου/τον επόµενο χρόνο 
profession, job, occupation 
 

η εργασία/δουλειά/το επάγγελµα/η 
απάσχόληση 

qualification το προσόν 
qualified µε προσόντα/ αρµόδιος 
school education 
 

απόφοιτος λυκείου/ δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 

school leaving certificate το απολυτήριο γυµνασίου/λυκείου 
school report ο έλεγχος 
signature η υπογραφή 
success η επιτυχία 
successful επιτυχηµένος 
to apply for a job κάνω αίτηση για δουλειά 
to enclose, to attach εσωκλείω/επισυνάπτω 
to introduce oneself συστήνοµαι 
to send στέλνω 
training, education η παιδεία/εκπαίδευση/επιµόρφωση 
university το πανεπιστήµιο 
work η εργασία/δουλειά 
work experience η εργασιακή πείρα 

 
Simple job applications and CV- Higher 
 
application form η αίτηση 
interview η συνέντευξη 
job interview η επαγγελµατική συνέντευξη 
letter of application γράµµα αίτησης 

 
School and College- Foundation  
 
1 = very good Λίαν καλώς/ άριστα 
2 = good Καλώς 
3 = satisfactory Ικανοποιητικά 
4 = adequate Αρκετά καλά 
5 = poor, unsatisfactory Μη ικανοποιητικά 
6= inadequate Κάκιστα 
 equivalent of GCE A levels  το απολυτήριο λυκείου 
achievement, performance η επίδοση/απόδοση 



 

 
 

Ancient Greek τ’ Αρχαία Ελληνικά 
answer η απάντηση 
apprenticeship η µαθητεία 
art η τέχνη 
assembly η πρωινή συγκέντρωση/προσευχή 
biology η βιολογία 
blouse η µπλούζα 
board (blackboard, whiteboard etc) ο πίνακας 
break το διάλειµα 
calculator ο υπολογιστής/η αριθµοµηχανή 
canteen η καντίνα 
careers adviser 
 

σύµβουλος επαγγελµατικού 
προσανατολισµού 

caretaker ο επιστάτης 
cassette recorder το κασετόφωνο 
changing room τα αποδυτήρια 
chemistry η Χηµεία 
choir η χορωδία 

class test, assessment 
το διαγώνισµα/ η 
αξιολόγηση/βαθµολόγηση 

classroom η τάξη 
clever έξυπνος 
club (at school) όµιλος/σύλλογος/οµάδα 
cooking, cookery η µαγειρική 
corridor ο διάδροµος 
course το µάθηµα 
desk το γραφείο/θρανίο 
dictionary το λεξικό 
double lesson διπλό 
drama το θέατρο 
drama group, acting group η θεατρική οµάδα 
drawing η ζωγραφική 
education η παιδεία 
English Αγγλικά 
examination  οι εξετάσεις 
exchange η ανταλλαγή 
exercise book τετράδιο ασκήσεων 
exercise, practice η άσκηση/εξάσκηση 
experiment το πείραµα 
fair δίκαιος 
foreign languages ξένες γλώσσες 
fountain pen η πένα 



 

 
 

French Γαλλικά 
future plans σχέδια για το µέλλον 
GCSE equivalent απολυτήριο Γυµνασίου 
geography η Γεωγραφία 
glue η κόλλα 
gym το γυµναστήριο 
gymnastics 
 

η γυµναστική/ η ρυθµική/ασκήσεις 
εδάφους 

hard, difficult, heavy δύσκολος/σκληρός/βαρύς 
hardworking εργατικός 
headteacher, director, principal διευθυντής/γυµνασιάρχης/ λυκειάρχης 
history η ιστορία 
holidays οι διακοπές 
homework η κατ’ οίκον εργασία/δουλειά για το σπίτι 
ICT η πληροφορική 
Italian Ιταλικά 
kindergarten, play school, nursery 
school 

το νηπιαγωγείο 
 

kiosk  το περίπτερο 
laboratory το εργαστήριο 
language η γλώσσα 
latin τα Λατινικά 
lazy τεµπέλης 
lesson το µάθηµα 
library η βιβλιοθήκη 
lunch break µεσηµεριανό διάλειµµα 
mark, grade ο βαθµός 
maths τα Μαθηµατικά 
meal  το γεύµα 
media studies σπουδές στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
moped το µοτοποδήλατο 
music  η µουσική 
note, slip of paper το σηµείωµα 
oral προφορικός 
orchestra η ορχήστρα 
pad of paper το σηµειωµατάριο 
page η σελίδα 
PE η γυµναστική/ η Φυσική Αγωγή 
pen, ballpoint pen η πένα/το στυλό 
pencil το µολύβι 
pencil case η µολυβοθήκη 
physics η Φυσική 



 

 
 

plan, project το σχέδιο/η εργασία 
playground η αυλή/ ο παιχνιδότοπος 
primary school το ∆ηµοτικό 
private school το ιδιωτικό 
progress η πρόοδος 
projector ο προβολέας 
pupil ο µαθητής 
qualification το προσόν 
question η ερώτηση 
religion, Religious Studies η Θρησκεία/η θεολογία 
result το αποτέλεσµα 
rubber η σβήστρα 
rule ο κανόνας 
ruler ο χάρακας 
school το σχολείο 
school bag η σχολική τσάντα/η σάκα 
school book το εγχειρίδιο 
school bus το σχολικό λεωφορείο 
school day η µέρα σχολείου 
school hall η αίθουσα 
school leaving certificate το απολυτήριο/ενδεικτικό 
school newspaper η σχολική εφηµερίδα 
school office το γραφείο 
school report, certificate το ενδεικτικό/ ο έλεγχος 
school trip η σχολική εκδροµή 
sciences οι θετικές επιστήµες 
scissors το ψαλίδι 
secondary school το Γυµνάσιο/το Λύκειο 
semester το εξάµηνο 
sharpener η ξύστρα 
shirt το πουκάµισο 
shoe το παπούτσι 
sixth form η ∆ευτέρα και Τρίτη Λυκείου 
sock η κάλτσα 
Spanish Ισπανικά 
sports field το γήπεδο 
sports hall, gym το γυµναστήριο 
staff room η αίθουσα καθηγητών 
state η κατάσταση/το κράτος 
strong, good at (subject) καλός/δυνατός σε... 
student µαθητής/φοιτητής 
student council µαθητικό συµβούλιο 



 

 
 

subject το µάθηµα/θέµα/αντικείµενο 
success η επιτυχία 
successful επιτυχηµένος 
summer holidays οι θερινές διακοπές 
sweater, jumper το πουλόβερ 
sweatshirt το (αθλητικό) µπλουζάκι/φανελάκι 
task, exercise η άσκηση/ το έργο 
teacher ο δάσκαλος 
team η οµάδα 
term το εξάµηνο 
tie η γραβάτα 
timetable το (ωρολόγιο) πρόγραµµα µαθηµάτων 
to answer απαντώ 
to attend school παρακολουθώ/πηγαίνω σχολείο 
to calculate υπολογίζω 
to carry on συνεχίζω 
to copy αντιγράφω 
to correct διορθώνω 
to draw ζωγραφίζω 
to fail (an exam) αποτυγχάνω/κόβοµαι 
to fill out γεµίζω/συµπληρώνω 
to last διαρκώ 
to learn µαθαίνω 
to pass (exam) περνάω (τις εξετάσεις) 
to pay attention, to watch out, to be 
careful 

προσέχω/ έχω το νου µου 
 

to practise εξασκούµαι 
to repeat επαναλαµβάνω 
to repeat a year µένω στην ίδια χρονιά 
to sing τραγουδώ 
to study µελετώ/σπουδάζω 
to teach διδάσκω 
training, education η επιµόρφωση/παιδεία 
trousers το παντελόνι 
unfair άδικος 
uniform η στολή 
university το πανεπιστήµιο 
vocational school επαγγελµατικό λύκειο 
weak, bad at (subject) κακός/αδύνατος στα... 
written γραπτός 

 
 



 

 
 

 
 
 
School and College- Higher 
 
student who has passed the A levels απόφοιτος Λυκείου 
absent απών 
ballpoint pen η πένα/στυλό 
boarding school το οικοτροφείο 
business studies, economics οικονοµικά/ επιχειρήσεις 
class register το απουσιολόγιο 
core / compulsory subject τα υποχρεωτικά µαθήµατα/κορµού 
degree (university) το πτυχίο 
distance η απόσταση 
essay η εργασία/έκθεση 
final exam το τελικό διαγώνισµα 
full-time day school ηµερήσιο  
headphones τα ακουστικά 
home economics, domestic science τα οικοκυρικά 
law ο  νόµος 
meeting, discussion η σύσκεψη 
necessary απαραίτητος 
optional subject προαιρετικό 
parents’ evening βραδιά ενηµέρωσης προόδου 
present παρών 
pressure  η πίεση 
pronunciation η προφορά 
result το αποτέλεσµα 
sociology η κοινωνιολογία 
strict αυστηρός 
studies οι σπουδές 
to agree something συµφωνώ /µε/να... 
to ask a question ρωτώ/κάνω ερώτηση 
to be cancelled (lessons) µαταιώνω 
to copy αντιγράφω 
to explain εξηγώ 
to have a detention έχω τιµωρία 
to move up (to the next form/year) περνάω την τάξη 
to pronounce προφέρω 
to skive κάνω κοπάνα 
to teach διδάσκω 
to translate µεταφράζω 
translation η µετάφραση 



 

 
 

university το πανεπιστήµιο 
 
Work and work experience- Foundation 
 
(telephone) call το τηλεφώνηµα 
actor ο ηθοποιός 
adult  ο ενήλικας 
aim ο σκοπός/στόχος 
air steward ο αεροσυνοδός 
answerphone ο αυτόµατος τηλεφωνητής 
apprentice ο µαθητευόµενος 
apprenticeship η µαθητεία 
architect ο αρχιτέκτονας 
artist ο καλλιτέχνης 
badly paid κακοπληρωµένος 
baker ο φούρναρης/αρτοποιός 
boss το αφεντικό/ο προϊστάµενος 
builder ο κτίστης 
building worker ο οικοδόµος 
business, company, firm η εταιρεία/η επιχείρηση 
business/shop το κατάστηµα 
businessman/businesswoman ο/η επιχειρηµατίας 
busy απασχοληµένος 
candidate ο υποψήφιος 
canteen η καντίνα 
career η σταδιοδροµία 
cashier ο ταµίας 
chemist ο φαρµακοποιός 
civil servant ο δηµόσιος υπάλληλος 
colleague ο συνάδελφος 
communication, message η επικοινωνία/το µήνυµα 
company η παρέα/ η εταιρεία 
computer programmer ο προγραµµατιστής 
computer scientist µηχανικός υπολογιστών και πληροφορικής 
condition, stipulation ο όρος 
conference το συνέδριο 
contact ο σύνδεσµος/η επαφή 
cook ο µάγειρας 
dentist ο οδοντίατρος 
doctor ο γιατρός 
driver ο οδηγός 
electrician  ο ηλεκτρολόγος 



 

 
 

employee ο υπάλληλος 
employer ο εργοδότης 
engineer ο µηχανικός 
enthusiasm ο ενθουσιασµός 
envelope ο φάκελλος 
experience η πείρα 
experience of work η εργασιακή πείρα 
factory το εργοστάσιο 
farmer ο αγρότης 
file το αρχείο 
fireman ο πυροσβέστης 
florist ο ανθοπώλης 
full-time πλήρης απασχόληση 
gardener ο κηπουρός 
Goodbye (on the phone) αντίο/γεια σας/τα λέµε 
hairdresser ο κοµµωτής 
hours of work, working hours εργάσιµες ώρες/ώρες λειτουργίας 
housewife η νοικοκυρά 
impression η εντύπωση 
in the open air στο ύπαιθρο 
independent ανεξάρτητος 
interview η συνέντευξη 
job, post, position η θέση εργασίας 
joiner, carpenter ο επιπλοποιός/µαραγκός 
journalist ο δηµοσιογράφος 
leaving certificate το απολυτήριο 
letter η επιστολή/το γράµµα 
letter box  το γραµµατοκιβώτιο 
lorry driver ο φορτηγατζής 
lunch break το µεσηµεριανό διάλειµµα 
manager ο διευθυντής 
meal  το γεύµα 
mechanic  ο µηχανικός 
message το µήνυµα 
mistake, error το λάθος 
mobile phone το κινητό 
nurse ο νοσοκόµος 
office το γραφείο 
opportunity η ευκαιρία 
owner ο ιδιοκτήτης 
painter ο ζωγράφος 
paper το χαρτί 



 

 
 

part time µερική απασχόληση 
pay η πληρωµή 
per hour την ώρα 
planned σχεδιασµένος 
plumber ο υδραυλικός 
police η αστυνοµία 
police officer ο αστυνοµικός 
post/post office το ταχυδροµείο 
postman ο ταχυδρόµος 
profession, job, occupation η εργασία/απασχόληση/το επάγγελµα 
programmer ο προγραµµατιστής 
representative ο αντιπρόσωπος 
salary ο µισθός 
sales assistant ο πωλητής 
second job δεύτερη δουλειά 
secretary ο γραµµατέας 
shiftwork η βάρδια 
soldier ο στρατιώτης 
srike η απεργία 
stamp το γραµµατόσηµο 
success η επιτυχία 
successful επιτυχηµένος 
taken, busy (telephone) απασχοληµένος 
technician ο τεχνικός 
telephone το τηλέφωνο 
telephone call το τηλεφώνηµα 
telephone directory, telephone book ο τηλεφωνικός κατάλογος 
terms of employment εργασιακοί όροι 
to appoint διορίζω 
to build κτίζω 
to deliver newspapers µοιράζω/παραδίδω εφηµερίδες 
to do casual work δουλεύω περιστασιακά 
to earn βγάζω/κερδίζω... 
to fire απολύω 
to guarantee εγγυώµαι 
to introduce oneself συστήνοµαι 
to own µου ανήκει 
to phone τηλεφωνώ 
to stand στέκοµαι/σηκώνοµαι 
to work δουλεύω 
to work from home δουλεύω απ’ το σπίτι 
town/city guide οδηγός πόλης 



 

 
 

trade fair εµπορική έκθεση 
training, education η επιµόρφωση 
travel agency  το πρακτορείο 
unemployed άνεργος 
unemployment η ανεργία 
vet ο κτηνίατρος 
wage(s), pay ο µισθός 
waiter ο σερβιτόρος 
well paid καλοπληρωµένος 
worker, employee ο υπάλληλος 
workshop το εργαστήρι 
worry η ανησυχία 

 
Work and work experience- Higher 
 
accountant ο λογιστής 
applicant ο αιτών/υποψήφιος 
author, writer ο συγγραφέας 
careers adviser ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού 
casual work περιστασιακή δουλειά 
company holidays (i.e. when a 
company shuts completely down for 
holidays) 

κλειστά λόγω διακοπών 
 
 

documents in support of an 
application 

τα έγγραφα 
 

employee, worker ο εργάτης/υπάλληλος 
equality η ισότητα 
farmer ο αγρότης 
firm, company η εταιρεία 
flexitime ευέλικτο ωράριο 
interpreter ο διερµηνέας 
interview η συνέντευξη 
job centre το κέντρο εύρεσης εργασίας 
law ο νόµος 
lawyer ο δικηγόρος 
meeting, discussion η σύσκεψη/η συζήτηση 
notice of termination of work 
contract 

ειδοποίηση για τερµατισµό σύµβασης/συµβολαίου 
εργασίας 

professional training επαγγελµατική επιµόρφωση 
promotion prospects προοπτικές προαγωγής 
shift work η βάρδια 
task το έργο/καθήκον 
to agree something συµφωνώ 



 

 
 

to decide αποφασίζω 
to give a message δίνω µήνυµα 
to put someone through (on 
telephone), to connect 

συνδέω... 
 

to resign, hand in notice, to dismiss παραιτούµαι 
trainee ο µαθητευόµενος 
voluntary, voluntarily εθελοντικός/ά 
volunteer ο εθελοντής 
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Section 3 Speaking and Writing 
 
Section 3.1 Media, travel and culture 
 
Music/film/reading- Foundation 
 
(computer) programme, (TV) 
programme 

το πρόγραµµα 
 

actor / actress ο/η ηθοποιός 
adventure film η περιπέτεια 
advert (on TV) η διαφήµιση 
appearance (theatre) η εµφάνιση 
band, group η οµάδα/το συγκρότηµα 
book το βιβλίο 
cartoon η γελοιογραφία/κινούµενα σχέδια 
cinema ο κινηµατογράφος 
clarinet το κλαρινέτο 
classical, classic κλασσικός 
collection η συλλογή 
comic κωµικός 
concert η συναυλία 
disco η ντίσκο 
documentary το ντοκυµαντέρ 
drums, percussion τα κρουστά 
fashionable, trendy της µόδας 
feature film ταινία µεγάλου µήκους 
film η ταινία 
flute το φλάουτο 
folk music η λαϊκή/δηµοτική µουσική 
group το συγκρότηµα/οµάδα 
guitar η κιθάρα 
headphones τα ακουστικά 
horror film ταινία τρόµου 
horror story ιστορία τρόµου 
library η βιβλιοθήκη 
magazine το περιοδικό 
media τα ΜΜΕ 
melody, tune η µελωδία 
modern σύγχρονος 
murder mystery, detective story αστυνοµική ιστορία 
music η µουσική 
music shop το δισκοπωλείο 
musician µουσικός 



 

 
 

news τα νέα 
newspaper η εφηµερίδα 
newspaper stall το περίπτερο 
novel το µυθιστόρηµα 
orchestra η ορχήστρα 
page η σελίδα 
performance η παράσταση/εκτέλεση 
piano το πιάνο 
play (theatre)  το έργο 
pop music η ποπ 
pop star αστέρας/προσωπικότητα/διασηµότητα 
radio το ραδιόφωνο 
rap  η ραπ 
reading η ανάγνωση/µελέτη/διάβασµα 
rock music η ροκ 
romantic ροµαντικός 
satellite TV η δορυφορική 
series η σειρά 
singer ο τραγουδιστής 
soap opera η σαπουνόπερα 
sold out ξεπουλήσαµε 
song το τραγούδι 
stage η σκηνή 
stereo system το στερεοφωνικό συγκρότηµα 
television η τηλεόραση 
ticket το εισιτήριο 
to download music κατεβάζω µουσική 
to listen to ακούω 
to read διαβάζω 
to watch TV παρακολουθώ/κοιτάζω 
tour η περιοδεία/ο γύρος 
trumpet η τροµπέτα 
viewer ο θεατής 
violent βίαιος 
violin το βιολί 

 
Music/film/reading- Higher 
 
book token δωροεπιταγή για βιβλίο 
book worm βιβλιοφάγος 
character (in a play/book) χαρακτήρας 
composer ο συνθέτης 
creepy ανατριχιαστικός 



 

 
 

daily newspaper ηµερήσια εφηµερίδα 
development η ανάπτυξη 
dubbed (film) µε υπότιτλους 
hero / heroine ο ήρωας/η ηρωίδα 
horror film ταινία τρόµου 
magazine το περιοδικό 
play παιχνίδι 
reader ο αναγνώστης 
subscription η συνδροµή 
subtitles οι υπότιτλοι 
(television) channel/station το κανάλι 
to watch κοιτάζω 

 
Fashion/celebrities/religion- Foundation 
 
actor ο ηθοποιός 
band, group η οµάδα/το συγκρότηµα  
belt η ζώνη 
birth η γέννηση 
blouse η µπλούζα 
boot η µπότα 
bracelet το βραχιόλι 
camera η φωτογραφική µηχανή 
cap το καπελάκι 
carnival το καρναβάλι 
carnival η Αποκριά 
cathedral η Μητρόπολη 
cathedral ο καθεδρικός ναός 
celebration η γιορτή 
celebrity η διασηµότητα 
chapel το εκκλησάκι 
chic, smart κοµψός 
christening η βάφτιση 
Christmas τα Χριστούγεννα 
Christmas Day ανήµερα Χριστούγεννα 
Christmas Eve η παραµονή 
church η εκκλησία/ο ναός 
clothes, clothing τα ρούχα 
coat το επανωφόρι 
cotton βαµβακερός 
day off αργία/ρεπό 
designer fashion σχεδιαστής µόδας 
dress το φόρεµα 



 

 
 

earring το σκουλαρίκι 
Easter το Πάσχα 
famous διάσηµος 
fashion η µόδα 
glove το γάντι 
God Ο Θεός 
handbag η τσάντα 
hat το καπέλο 
jacket το σακάκι 
jewellery το κόσµηµα 
Lent η Σαρακοστή 
lipstick το κραγιόν 
magazine το περιοδικό 
make up τα καλλυντικά 
make, brand η µάρκα 
money τα χρήµατα 
necklace το κολλιέ 
New Year’s Eve η παραµονή Πρωτοχρονιάς 
newspaper η εφηµερίδα 
perfume το άρωµα 
player  ο παίκτης 
priest ο παπάς 
priest ο ιερωµένος 
public holiday η αργία 
raincoat το αδιάβροχο 
religion η θρησκεία 
sandal το πέδιλο 
scarf το κασκόλ/µαντίλι 
shirt το πουκάµισο 
shoe το παπούτσι 
singer ο τραγουδιστής 
skirt η φούστα 
sock η κάλτσα 
sportsman ο αθλητής 
stadium το στάδιο 
stage η σκηνή 
striped ριγέ 
suit το κοστούµι 
sweater, jumper το πουλόβερ 
swimming costume το µαγιό 
swimming trunks το µαγιό 
theatre το θέατρο 



 

 
 

tie η γραβάτα 
tights το καλσόν 
to celebrate γιορτάζω 
to get married παντρεύοµαι 
to put on make-up βάφοµαι 
to try on δοκιµάζω 
tracksuit η φόρµα (αθλητική) 
trainers τα αθλητικά παπούτσια 
trousers το παντελόνι 
wedding ο γάµος 
world famous πασίγνωστος 

 
Fashion/celebrities/religion- Higher 
 
bride η νύφη 
bridegroom ο γαµπρός 
dyed βαµµένος 
gifted χαρισµατικός 
marriage ceremony, wedding η τελετή του γάµου 
pretentious εξεζητηµένος 
tie η γραβάτα 

 
Blogs/internet- Foundation 
 
blog  
chatrooms αίθουσα συζήτησης 
computer ο υπολογιστής 
connection η σύνδεση 
e-mail το ηλεκτρονικό µήνυµα 
forward slash θετική κάθετος 
internet το διαδίκτυο 
internet page η σελίδα 
key (of keyboard) το πλήκτρο 
keyboard το πληκτρολόγιο 
mobile (phone) το κινητό 
mouse το ποντίκι 
online συνδεδεµένος 
opinion poll/survey η έρευνα κοινής γνώµης 
password ο κωδικός 
printer ο εκτυπωτής 
programmer ο προγραµµατιστής 
screen η οθόνη 
text message το γραπτό µήνυµα 



 

 
 

to download κατεβάζω 
to erase, delete σβήνω/διαγράφω 
to print εκτυπώνω 
to save, to store σώζω/αποθηκεύω 
to surf online σερφάρω 
to text,  στέλνω γραπτό µήνυµα 
to upload ανεβάζω 
virus ο ιός 
webpage η ιστοσελίδα 
website ο ιστιακός χώρος 

 
Blogs/internet- Higher 
 
underscore κάτω παύλα 

 
Holidays- Foundation  
 
a stroll in the town περίπατος στην πόλη 
abroad στο εξωτερικό 
accommodation η διαµονή 
again πάλι 
arrival η άφιξη 
backpack µε σακίδιο 
bad κακός 
bath towel η πετσέτα 
beach η παραλία 
bike το ποδήλατο 
bike hire ενοικίαση ποδηλάτων 
bill ο λογαριασµός 
boat η βάρκα 
border το σύνορο 
bright λαµπερός 
brochure, prospectus το φυλλάδιο/το έντυπο µε οδηγίες 
bus το λεωφορείο 
car το αυτοκίνητο 
car hire ενοικίαση αυτοκινήτων 
castle το κάστρο 
Christmas Market Χριστουγεννιάτικη Αγορά 
cloud το σύννεφο 
cloudy η συννεφιά 
coach το πούλµαν 
coast η ακτή 
cold το κρύο 



 

 
 

country η χώρα/η εξοχή 
countryside, scenery η εξοχή/η επαρχία/η θέα 
crossing η διασταύρωση/η διάβαση 
degree (temperature) ο βαθµός 
delay η καθυστέρηση 
departure η αναχώρηση 
destination ο προορισµός 
direct ευθύς 
Easter το Πάσχα 
en route καθ’ οδόν 
fare τα ναύλα 
fog η οµίχλη 
foggy οµιχλώδης 
foreign ξένος 
foreigner ο ξένος 
frosty έχει πάχνη 
guided tour (of a town) η ξενάγηση 
heat η ζέστη 
hired car νοικιασµένο αυτοκίνητο 
holdall η χειραποσκευή 
holiday οι διακοπές 
hot ζεστός 
identity card η ταυτότητα 
in autumn το Φθινόπωρο 
in spring την Άνοιξη 
in summer το Καλοκαίρι 
in winter το Χειµώνα 
inn το πανδοχείο 
journey το ταξίδι 
journey, trip η εκδροµή 
local τοπικός 
luggage οι αποσκευές 
Mediterranean  η Μεσόγειος 
mountain το βουνό/ το όρος 
overnight stay η διανυκτέρευση 
passport το διαβατήριο 
photo η φωτογραφία 
picnic το πικ νικ 
plane το αεροπλάνο 
platform η αποβάθρα 
popular δηµοφιλής 
rain η βροχή 



 

 
 

rainy βροχερός 
reception η υποδοχή/δεξίωση 
reduction η έκπτωση 
reservation η κράτηση 
road map ο οδικός χάρτης 
round trip, excursion εκδροµή µε το αυτοκίνητο 
sand η άµµος 
sea η θάλασσα 
seasick (έχω) ναυτία 
seaside resort το θέρετρο 
sight, place of interest το αξιοθέατο 
snow το χιόνι 
steamer το ατµόπλοιο 
storm η καταιγίδα 
suitcase η βαλίτσα 
summer holidays οι καλοκαιρινές διακοπές 
sun ο ήλιος 
sun cream το αντηλιακό 
sunburn το έγκαυµα απ΄τον ήλιο 
sunglasses τα γυαλιά ηλίου 
sunny  η λιακάδα 
supplement το συµπλήρωµα 
theme park, amusement park το πάρκο αναψυχής 
thunder storm η καταιγίδα µε βροντές και αστραπές 
to arrive φτάνω 
to be late καθυστερώ/αργώ 
to book κλείνω 
to check ελέγχω 
to collect, to fetch µαζεύω/φέρνω 
to depart αναχωρώ/φεύγω από 
to drive/travel on οδηγώ/ταξιδεύω 
to fly πετάω 
to go back, to return επιστρέφω/γυρίζω 
to have a picnic κάνω πικ νικ 
to land προσγειώνοµαι 
to look for ψάχνω 
to miss (e.g. bus) χάνω 
to pay πληρώνω 
to photograph, take photos βγάζω φωτογραφίες/φωτογραφίζω 
to rain βρέχει 
to remind (to remember) υπενθυµίζω 
to reserve κλείνω/κρατώ 



 

 
 

to shine λάµπω 
to ski κάνω σκι 
to snow χιονίζει 
to spend time περνώ χρόνο 
to stay µένω/παραµένω 
to stay/spend the night περνώ τη νύχτα 
to sunbathe κάνω ηλιοθεραπεία 
to surf σερφάρω 
to travel ταξιδεύω 
to travel around κάνω περιοδεία/ το γύρο 
to travel back, to return 
 

επιστρέφω/ κάνω το ταξίδι 
επιστροφής 

to travel, to drive οδηγώ/ ταξιδεύω µε αυτοκίνητο 
to view, to visit (sights) επισκέπτοµαι 
tourism ο τουρισµός 
tourist information office τουριστικό γραφείο/ πληροφοριών  
traffic η κίνηση 
traffic jam το µποτιλιάρισµα 
train το τρένο 
travel agent’s το πρακτορείο/ ταξιδιωτικό γραφείο 
traveller, passenger ο επιβάτης 
traveller’s cheque η ταξιδιωτική επιταγή 
weather ο καιρός 
weather report το δελτίο καιρού 
well worth seeing το αξιοθέατο 
wind ο άνεµος/αέρας 
windy 
winter holidays 

φυσάει/ έχει αέρα 
χειµερινές διακοπές 

 
Holidays- Higher 
 
  fast train              γρήγορο τρένο 
air conditioning  ο κλιµατισµός 
area η περιοχή/ ο χώρος/ το µέρος 
ATM, cashpoint µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης 
average temperature η µέση θερµοκρασία 
cable car το τελεφερίκ 
central office, control room (e.g. 
taxi) 

κεντρικό γραφείο/ κέντρο ελέγχου 
 

connection η σύνδεση 
customs το τελωνείο/ τα έθιµα 
emergency exit έξοδος κινδύνου 
experience η εµπειρία/ η πείρα 



 

 
 

firework το πυροτέχνηµα 
heat, hot weather η ζέστη/ ζεστός καιρός 
left-luggage room αίθουσα φύλαξης αποσκευών 
local stopping train το τοπικό τρένο 
low (temperature) η χαµηλή θερµοκρασία 
memory η µνήµη/ανάµνηση 
mountains τα βουνά/τα όρη 
package holiday 
 

διακοπές πακέτο/ οργανωµένες 
διακοπές 

park, green space το πράσινο 
post office το ταχυδροµείο 
procession η παρέλαση 
rainfall η βροχόπτωση 
registration η εγγραφή 
return ticket εισιτήριο µε επιστροφή 
sea sick (έχω) ναυτία 
souvenir το ενθύµιο 
stay η παραµονή/διαµονή 
to hurry βιάζοµαι 
to take place παίρνω µέρος 

 
Accommodation- Foundation 
 
Accommodation 
 

η διαµονή/ η κατοικία/ το 
κατάλυµα 

arrival η άφιξη 
balcony το µπαλκόνι 
basement το υπόγειο 
bath το µπάνιο 
bath towel η πετσέτα 
bath tub η µπανιέρα 
bathroom το µπάνιο 
bed το κρεβάτι 
bed and breakfast place ο ξενώνας/το πανδοχείο 
bedroom 
 

η κρεβατοκάµαρα/ το 
υπνοδωµάτιο 

bunk bed η κουκέτα 
camp site η κατασκήνωση 
caravan το τροχόσπιτο 
curtain η κουρτίνα 
double room  το δίκλινο 
exit η έξοδος 
farm η φάρµα/ το αγρόκτηµα 



 

 
 

farm house η αγροικία 
floor (1st, 2nd) ο όροφος 
form η αίτηση 
free, available, vacant 
 

ελεύθερος/ κενός/ 
διαθέσιµος 

full board πλήρης διατροφή 
games room αίθουσα παιχνιδιών 
ground floor το ισόγειο 
half board η ηµοδιατροφή 
hotel το ξενοδοχείο 
in advance από πριν 
in the country στην εξοχή 
included συµπεριλαµβάνεται 
inclusive of, included είναι µέσα 
key το κλειδί 
lift το ασανσέρ 
lift ο ανελκυστήρας 
luggage η βαλίτσα/οι αποσκευές 
on the 1st floor etc στον πρώτο όροφο 
overnight stay η διανυκτέρευση 
pillow το µαξιλάρι 
reception η δεξίωση 
reception η υποδοχή 
rent το νοίκι 
reservation η κράτηση 
room  το δωµάτιο 
shared room 
 

η συγκατοίκηση/ µοιράζοµαι 
το δωµάτιο 

sheet το σεντόνι 
shower το ντουζ 
single room το µονόκλινο 
sleeping bag ο υπνοσάκος 
soap το σαπούνι 
staircase η σκάλα 
suitcase η βαλίτσα 
television η τηλεόραση 
television set η συσκευή τηλεόρασης 
tent η σκηνή 
to arrive φτάνω 
to book, reserve 
 

κλείνω/κρατώ/κάνω 
κράτηση 

to camp (in a tent) στήνω σκηνή/ κατασκηνώνω 
to function, to work δουλεύω/λειτουργώ 



 

 
 

to reserve κλείνω/κρατώ 
to stay/spend the night 
 

περνώ τη νύχτα/τη βραδιά/ 
διανυκτερεύω 

to unpack 
 

ξεπακετάρω/ αδειάζω τις 
βαλίτσες 

toilet η τουαλέτα 
toilet paper χαρτί τουαλέτας 
view η θέα 
village το χωριό 
wash basin ο νεροχύτης 
WC το αποχωρητήριο 
with a view of, overlooking µε θέα/ βλέπει προς 
youth hostel ξενώνας νέων 

 
Accommodation- Higher 
 
air conditioning ο κλιµατισµός 
cheap, value for money φτηνός-σε καλή/συµφέρουσα τιµή 
emergency exit η έξοδος κινδύνου 
guest room, bed-and-breakfast place δωµάτιο ξένων 
hospitality η φιλοξενία 
left-luggage room η αίθουσα φύλαξης αποσκευών 
registration η εγγραφή 
rented flat νοικιασµένο διαµέρισµα 
rules of the house οι κανόνες του σπιτιού 
stay η διαµονή/παραµονή 
to confirm επιβεβαιώνω/επικυρώνω 
to put someone up, to accommodate φιλοξενώ 
to switch off κλείνω/σβήνω 
to switch on ανοίγω/ανάβω 

 
Eating, food, drink- Foundation 
 
a roast το ψητό/στο φούρνο 
alcohol το αλκοόλ 
apple/apple pie το µήλο/ η µηλόπιτα 
apricot το βερύκοκκο 
banana η µπανάνα 
bean το φασόλι/φασολάκι 
beer  η µπύρα 
biscuit το µπισκότο/κουλουράκι 
bread το ψωµί 
breakfast το πρωινό 



 

 
 

Brussels sprout τα λαχανάκια Βρυξελλών 
cabbage το λάχανο 
cake το γλύκισµα 
carrot το καρότο 
cauliflower το κουνουπίδι 
cheese το τυρί 
cherry το κεράσι 
chicken το κοτόπουλο 
chips οι τηγανιτές πατάτες 
chocolate η σοκολάτα 
chocolate (a single chocolate, not a 
bar) 

το σοκολατάκι 
 

chop (e.g. pork) το χοιρινό / η χοιρινή µπριζόλα 
cocoa το κακάο 
coffee ο καφές 
cold cut meat τα αλλαντικά 
cooked, boiled µαγειρευτός/βραστός 
cream η κρέµα 
crisps τα πατατάκια 
cucumber το αγγούρι 
delicious πεντανόστιµος /νοστιµότατος 
dessert το επιδόρπιο 
drink  το ποτό 
egg το αυγό 
evening meal, dinner, supper το βραδινό/δείπνο 
fish το ψάρι 
fruit το φρούτο 
fruit juice ο φρουτοχυµός 
gateau, tart, flan η τούρτα/η πάστα/η τάρτα 
grape το σταφύλι 
ham το ζαµπόν 
hamburger το µπιφτέκι 
hunger η πείνα 
hungry πεινασµένος/πεινάω 
ice cream το παγωτό 
jam η µαρµελάδα 
juice ο χυµός 
kebab το σουβλάκι 
lemon το λεµόνι 
lemonade η λεµονάδα 
lettuce, salad η µαρουλοσαλάτα 
low-fat χαµηλά λιπαρά 



 

 
 

lunch το µεσηµεριανό 
main course το κυρίως πιάτο 
margarine η µαργαρίνη 
meal το γεύµα 
meat το κρέας 
meatball ο κεφτές 
melon το πεπόνι 
milk το γάλα 
mineral water το µεταλλικό νερό 
mixed ανάµικτος 
mushroom το µανιτάρι 
mustard η µουστάρδα 
oil  το λάδι 
omelette η οµελέτα 
onion το κρεµµύδι 
orange το πορτοκάλι 
pasta τα ζυµαρικά 
pea το µπιζέλι 
peach το ροδάκινο 
pear το αχλάδι 
pepper το πιπέρι/η πιπεριά 
pineapple ο ανανάς 
plum το δαµάσκηνο 
pork το χοιρινό 
potato η πατάτα 
raspberry το σµέουρο 
rice το ρύζι 
roast το ψητό 
roll το ψωµάκι 
salt το αλάτι 
sandwich το σάντουιτς 
sausage το λουκάνικο 
soup η σούπα 
starter το ορεκτικό 
strawberry η φράουλα 
sugar η ζάχαρη 
sweet το γλυκό/γλύκισµα 
tasty νόστιµος 
tea το τσάι 
thirst η δίψα 
thirsty διψασµένος 
to drink πίνω 



 

 
 

to eat τρώω 
to have/eat breakfast τρώω πρωινό 
toast η φρυγανιά 
tomato η ντοµάτα 
tuna ο τόνος 
vegetables τα λαχανικά 
vegetarian ο χορτοφάγος 
water το νερό 
wine το κρασί 
yoghurt το γιαούρτι 

 
Eating, food, drink- Higher 
 
beef το βοδινό κρέας 
best-before date η ηµεροµηνία λήξης 
duck η πάπια 
fried egg τηγανιτό αυγό 
full fat milk πλήρες γάλα 
garlic το σκόρδο 
herbal tea τσάι του βουνού 
homemade σπιτικός/σπιτίσιος 
honey το µέλι 
lamb το αρνάκι 
lettuce το µαρούλι 
pasta τα ζυµαρικά 
pâté το πατέ 
salmon ο σολωµός 
sea food τα θαλασσινά 
smoked καπνιστός 
spicey πικάντικος 
tasty νόστιµος 
trout η πέστροφα 
turkey η γαλοπούλα 
use-by date η ηµεροµηνία λήξης 
veal το µοσχαράκι 
well-cooked καλοψηµένος 

 



 

 
 

 
 
 
This page has been left blank for you to add any additional words you may find useful.



 

 
 

Speaking and Writing 
 
Section 3.2 Sports, Leisure and work 
 
Hobbies/interests- Foundation  
 
adventure film περιπέτεια  
art gallery αίθουσα τέχνης (γκαλερί) 
athletics αθλητικές δραστηριότητες 
book το βιβλίο 
camera η φωτογραφική µηχανή 
cartoon η γελοιογραφία/τα κινούµενα σχέδια 
cassette η κασέτα 
CD (compact disc) CD 
chess το σκάκι 
cinema ο κινηµατογράφος/το σινεµά 
club το νυχτερινό κέντρο 
club ο σύλλογος 
club ο όµιλος 
collection η συλλογή 
comic κωµικός/αστείος 
computer game παιχνίδι στον υπολογιστή 
computing, ICT η πληροφορική/χρήση υπολογιστή 
concert η συναυλία 
cycling η ποδηλασία 
dancing ο χορός 
disc ο δίσκος 
disco η ντίσκο 
documentary το ντοκυµαντέρ 
entertainment, things to do η διασκέδαση/ψυχαγωγία 
fashion η µόδα 
favourite …. ο αγαπηµένος 
festival, celebration η γιορτή/ το φεστιβάλ/ το πανηγύρι 
film η ταινία 
football το ποδόσφαιρο 
fun η πλάκα/ η διασκέδαση 
game το παιχνίδι 
games console η κονσόλα 
group η οµάδα 
hockey χόκεϊ 
horror film η ταινία τρόµοη  
horse riding η ιππασία 
ice rink το παγοδρόµιο 



 

 
 

ice skating η παγοδροµία 
indoor swimming pool κλειστή πισίνα 
interest το ενδιαφέρον/ ο τόκος 
leisure η ανάπαυση/ο ελεύθερος χρόνος 
leisure centre κέντρο αναψυχής 
library η βιβλιοθήκη 
magazine το περιοδικό 
melody, tune η µελωδία/ ο ρυθµός 
member το µέλος 
mobile phone το κινητό 
murder mystery, detective story αστυνοµικό/ταινία µυστηρίου 
museum το µουσείο 
music η µουσική 
newspaper η εφηµερίδα 
open air swimming pool ανοιχτή πισίνα 
orchestra η ορχήστρα 
outing η εκδροµή/ η έξοδος 
park το πάρκο 
performance η παράσταστη 
play (theatre)  το έργο 
pop music η ποπ µουσική 
pub  η πάµπ/ το µπαρ 
rap  η ραπ 
reading η ανάγνωση/ η µελέτη/το διάβασµα 
rock music η ροκ 
romantic film  ροµαντική ταινία 
sailing boat το ιστιοφόρο 
series η σειρά 
place of interest το αξιοθέατο 
singer ο τραγουδιστής 
skiing το σκι 
soap opera η σαπουνόπερα 
sports centre το αθλητικό κέντρο 
swimming το κολύµπι/το µπάνιο 
swimming pool η πισίνα/το κολυµβητήριο 
table tennis το επιτραπέζιο τένις/αντισφαίριση 
team η οµάδα 
(television) programme το τηλεοπτικό πρόγραµµα/σειρά 
tennis η αντισφαίριση/το τένις 
text message το γραπτό µήνυµα 
theatre το θέατρο 
theme park, amusement park το πάρκο διασκέδασης/ ψυχαγωγίας 



 

 
 

to babysit προσέχω/φροντίζω παιδιά 
to chill χαλαρώνω/αράζω 
to collect µαζεύω/κάνω συλλογή 
to cook µαγειρεύω 
to dance χορεύω 
to do aerobics κάνω γυµναστική/ αεροβική 
to do sport 
 

αθλούµαι/ ασχολούµαι µε τον 
αθλητισµό 

to exercise, to do gymnastics κάνω γυµναστική/ ασκούµαι 
to fish ψαρεύω 
to go πηγαίνω 
to go out βγαίνω 
to go shopping πάω για ψώνια 
to hike, ramble κάνω/πηγαίνω (για) πεζοπορία 
to jog τρέχω 
to laze about τεµπελιάζω/ αράζω/ λουφάρω 
to listen to, to hear ακούω 
to play παίζω 
to read διαβάζω 
to ride (horse) ιππεύω 
to roller-skate κάνω πατίνια 
to row κωπηλατώ/ τραβώ κουπί 
to run τρέχω 
to sail κάνω ιστιοπλοΐα 
to see βλέπω 
to shoot πυροβολώ 
to swim κολυµπώ 
to text,  στέλνω γραπτό µήνυµα 
to walk, to take a walk, to stroll περπατώ/πάω/κάνω βόλτα 
to watch TV βλέπω/ παρακολουθώ τηλεόραση 
water skiing το θαλάσσιο σκι 
youth club κέντρο νέων 
zoo ο ζωολογικός κήπος 

 
Hobbies/interests- Higher 
 
(rock/ mountain) climbing η ορειβασία/ αναρρίχηση 
archery η τοξοβολία 
bored βαριέµαι/βαρέθηκα 
enjoyment, pleasure η απόλαυση/ευχαρίστηση 
exciting συναρπαστικός 
free of charge, for nothing δωρεάν/ χωρίς χρέωση 



 

 
 

horror film η ταινία τρόµου 
mountaineering, climbing η ορειβασία/αναρρίχηση 
parachuting πέφτω µε αλεξίπτωτο 
play παίζω 
play (theatre) παίζω στο θέατρο 
race, racing αγώνας δρόµου 
sport το σπορ/ άθληµα 
subtitles οι υπότιτλοι 
surprise η έκπληξη 
to chat, natter φλυαρώ/ κουβεντιάζω 
to dive βουτώ/ κάνω κατάδυση 
to get to grips with τα βγάζω πέρα µε/ τα καταφέρνω 
to go window shopping κοιτάζω τις βιτρίνες 
to prefer προτιµώ 
to rest, relax ξεκουράζοµαι/ χαλαρώνω 
to watch something παρακολουθώ 

 
Sporting events- Foundation  
 
atmosphere η ατµόσφαιρα 
ball η µπάλλα 
cycling η ποδηλασία 
final ο τελικός 
football το ποδόσφαιρο 
game το παιχνίδι 
goal (football) το γκολ 
league, division η «εθνική»/ κατηγορία/ο  σύνδεσµος/  
participant ο µετέχων 
spectator ο θεατής 
stadium το στάδιο/γήπεδο 
team η οµάδα 
to score a goal βάζω γκολ 
to take part  παίρνω µέρος/ συµµετέχω 
tournament το τουρνουά/ο αθλητικός αγώνας 

 
Sporting Events- Higher 
 
hooligan, lout ο ταραχοποιός 
referee ο διαιτητής 

 
Lifestyle choices- Foundation  
 
accident ψητός 



 

 
 

activity  το δυστύχηµα/ ατύχηµα 
alcohol  το αλκοόλ/οινόπνευµα 
alcoholic  αλκοολικός 
allergic to αλλεργικός 
appetite η όρεξη 
apple το µήλο 
apricot το βερύκοκο 
banana η µπανάνα 
bean(string bean) το φασόλι/το φασολάκι 
beer  η µπύρα 
biscuit το µπισκότο/ κουλουράκι 
body το σώµα 
bread το ψωµί 
breakfast το πρωινό 
cake το γλύκισµα 
calm, peace η ησυχία/ ηρεµία/ειρήνη 
carrot το καρότο 
cauliflower το κουνουπίδι 
cheese το τυρί 
cherry το κεράσι 
chicken το κοτόπουλο 
chips οι τηγανιτές πατάτες 
chocolate η σοκολάτα 
chocolate (a single chocolate, not a 
bar) 

το σοκολατάκι 
 

cigarette το τσιγάρο 
cocoa το κακάο 
coffee ο καφές 
constipation η δυσκοιλιότητα 
cream η κρέµα 
crisps τα πατατάκια 
cucumber το αγγούρι 
cycling η ποδηλασία 
dancing ο χορός 
diet η δίαιτα/η διαιτητική 
drink το ποτό 
drug το ναρκωτικό 
drunk  µεθυσµένος 
egg το αυγό 
environment το περιβάλλον 
environmentally friendly  φιλικό προς το περιβάλλον 
environmentally unfriendly εχθρικό προς το περιβάλλον 



 

 
 

 

evening meal, dinner, supper το βραδινό/το δείπνο 
fast food φαγητό σε πακέτο 
fat, grease το λίπος 
fatty, greasy λιπαρός/λαδερός 
fish το ψάρι 
fit (είµαι) σε φόρµα 
food το φαγητό/τα τρόφιµα 
football το ποδόσφαιρο 
fruit το φρούτο 
fruit juice ο χυµός 
full γεµάτος/χορτάτος 
fun 
 

η πλάκα/το αστείο/η 
ψυχαγωγία/η διασκέδαση 

gateau, tart, flan η τούρτα/η τάρτα 
grape το σταφύλι 

gymnastics 
η γυµναστική/ασκήσεις 
εδάφους 

habit η συνήθεια 
ham το ζαµπόν 
health η υγεία 
health/fitness centre το κέντρο υγείας/ γυµναστήριο 
healthy υγιής/υγιεινός 
heart η καρδιά 
horse riding η ιππασία 
hot (spicy) πικάντικος 
hunger η πείνα 
hungry πεινάω/πεινασµένος 
ice cream το παγωτό 
ill άρρωστος/αδιάθετος 
indoor swimming pool κλειστή πισίνα/κολυµβητήριο 
jam η µαρµελάδα 
juice ο χυµός 
lemonade η λεµονάδα 
lettuce, salad η µαρουλοσαλάτα 
low-fat χαµηλά λιπαρά 
lunch το µεσηµεριανό 
margarine η µαργαρίνη 
meal το γεύµα 
meat το κρέας 
medicine το φάρµακο 
melon το πεπόνι 



 

 
 

milk το γάλα 
mineral water το µεταλλικό νερό 
mushroom το µανιτάρι 
non - alcoholic µη αλκοολούχος 
non-smoker µη καπνιστής 
oil (olive oil) το λάδι (το ελαιόλαδο) 
omelette η οµελέτα 
open air swimming pool 
 

η ανοιχτή πισίνα/ 
κολυµβητήριο  

orange το πορτοκάλι 
organic βιολογικός 
organic οργανικός 
pasta τα ζυµαρικά/τα µακαρόνια 
pea το µπιζέλι/ο αρακάς 
peach το ροδάκινο 
pear το αχλάδι 
pineapple ο ανανάς 
plum το δαµάσκηνο 
pork το χοιρινό 
potato η πατάτα 
raspberry το σµέουρο 
raw ωµός/άψητος 
recipe η συνταγή 
relaxing χαλαρωτικός 
rice το ρύζι 
roll το ψωµάκι 
salt το αλάτι 
sandwich το σάντουιτς 
sausage το λουκάνικο 
skiing το σκι 
slim λεπτός 
smoker ο καπνιστής 
snack 
 

το σνακ/ελαφρύ 
φαγητό/κολατσιό 

soup η σούπα 
sport το άθληµα/σπορ 
sporty αθλητικός τύπος 
strawberry η φράουλα 
stressed αγχωµένος 
stressful αγχωτικός/πιεστικός 
sugar η ζάχαρη 
sweet γλυκός 



 

 
 

sweet το γλύκισµα 
sweets τα γλυκά/οι καραµέλες 
swimming το κολύµπι 
tasty νόστιµος 
tennis το τέννις/ η αντισφαίριση 
to breathe in εισπνέω 
to dance χορεύω 
to do aerobics κάνω αεροβική 

to do sport 
αθλούµαι/ ασχολούµαι µε τα 
σπορ 

to eat τρώω 
to exercise, to do gymnastics κάνω γυµναστική 
practise (εξ)ασκούµαι 
to give up κόβω 
to go for a walk πάω περίπατο/ βόλτα 
to grill, barbecue ψήνω σε ψηστιέρα 
to have/eat breakfast τρώω πρωινό 
to hike, ramble πάω πεζοπορία 
to jog κάνω τζόγκιγκ 
to play παίζω 
to protect προστατεύω 
to recycle ανακυκλώνω 
to relax χαλαρώνω 
to ride (horse) ιππεύω/κάνω ιππασία 
to roast, to fry ψήνω/τηγανίζω 
to roller-skate κάνω πατίνια 
to run τρέχω 
to sail Κάνω ιστιοπλοΐα 
to save αποταµιεύω/φυλάω/σώζω 
to smoke καπνίζω 
to stop σταµατώ 
to swim κολυµπώ/κάνω µπάνιο 
to take (medicine) παίρνω το φάρµακό µου 
to try προσπαθώ/δοκιµάζω 
toast 
toasted sandwich 

η φρυγανιά 
το τοστ 

tobacco ο καπνός 
tomato η ντοµάτα 
tuna ο τόνος 
Unfit 
 

δεν είναι σε φόρµα/ 
ακατάλληλος 

unhealthy φιλάσθενος/ανθυγιεινός 
vegetable το λαχανικό 



 

 
 

vegetarian ο/η χορτοφάγος 
vitamins οι βιταµίνες 
water skiing το θαλάσσιο σκι 
wine το κρασί 
yoghurt το γιαούρτι 

 
Lifestyle choices- Higher 
 
addicted  εθισµένος/εξαρτηµένος 
addiction  ο εθισµός/ η εξάρτηση 
anorexic ανορεξικός 
beef το βοδινό 
best-before date η ηµεροµηνία λήξης 
breathing difficulties αναπνευστικά προβλήµατα 
cold το κρύο/κρύωµα 
cough ο βήχας 
dependent  εξαρτηµένος 
drug advice centre Συµβουλευτικό Κέντρο κατά των Ναρκωτικών 
drug(s) τα ναρκωτικά 
duck η πάπια 
flour το αλεύρι 
fried egg τηγανιτό αυγό 
fruit tea φρουτώδες τσάι 
full fat milk πλήρες γάλα 
garlic το σκόρδο 
harmful βλαβερός/ή 
herbal tea τσάι µε βότανα 
homemade σπιτικός 
honey το µέλι 
indigestion η δυσπεψία 
lamb το αρνάκι 
lettuce το µαρούλι 
low fat µε χαµηλά λιπαρά 
movement, exercise η κίνηση/η άσκηση 
nut ο ξηρός καρπός 
obesity η παχυσαρκία 
organic food βιολογικές τροφές 
overdose η υπερβολική δόση 
overweight παχύσαρκος 
pasta/noodles µακαρόνια/ζυµαρικά 
pâté το πατέ 
poverty  η φτώχεια 



 

 
 

recycling η ανακύκλωση 
rehab η αποκατάσταση 
salmon ο σολωµός 
smell  µυρίζω/η µυρωδιά 
smoked καπνιστός 
smoker’s cough βήχας καπνιστή 
sparkling mineral water µεταλλικό νερό µε ανθρακικό 
spicey πικάντικος 
sport 
tart (piece of cream cake) 

το σπορ/το άθληµα 
η πάστα 

taste  η γεύση/το γούστο 
tiring κουραστικός 
to be in shape είµαι σε φόρµα 
to be sick, vomit είµαι άρρωστος/ κάνω εµετό 
to contribute to  συνεισφέρω σε 
to keep fit κρατιέµαι σε φόρµα 
to move µετακοµίζω/κουνιέµαι/κουνώ 
to put on weight βάζω κιλά/παχαίνω 
to recycle ανακυκλώνω 
to relax χαλαρώνω/ξεκουράζοµαι 
to resist temptation αντιστέκοµαι στον πειρασµό 
to season αλατοπιπερώνω/ βάζω µπαχαρικά 
to succumb to tempation υποκύπτω στον πειρασµό 
trout η πέστροφα 
turkey η γαλοπούλα 
unconscious αναίσθητος 
veal το µοσχάρι 
well-cooked καλοψηµένος 

 
Work experience/ part time jobs- Foundation  
 
actor ο/η ηθοποιός 
adult  ο ενήλικας 
aim ο στόχος/σκοπός 
air steward ο/η αεροσυνοδός 
answerphone ο αυτόµατος τηλεφωνητής 
apprentice ο µαθητευόµενος 
apprenticeship η µαθητεία 
architect ο αρχιτέκτονας 
artist ο καλλιτέχνης 
badly paid κακοπληρωµένος 
baker ο φούρναρης/αρτοποιός 



 

 
 

boss το αφεντικό/ ο προϊστάµενος 
builder ο κτίστης 
business, company, firm η επιχείρηση/ η εταιρεία 
business/shop το κατάστηµα 
businessman/businesswoman ο/η επιχειρηµατίας 
busy απασχοληµένος 
butcher ο χασάπης/κρεοπώλης 
candidate ο υποψήφιος 
canteen η καντίνα 
career η καριέρα/σταδιοδροµία 
cashier ο/η ταµίας 
chemist ο/η χηµικός/φαρµακοποιός 
civil servant ο/η δηµόσιος υπάλληλος 
colleague ο συνάδελφος 
company η εταιρεία/η παρέα/η συντροφιά 
computer programmer προγραµµατιστής (συστηµάτων) 
construction worker, building 
labourer 

χτίστης /οικοδόµος 
 

contact η επαφή 
cook ο µάγειρας 
dentist ο/η οδοντίατρος 
doctor ο/η γιατρός 
driver ο/η οδηγός 
electrician  ο/η ηλεκτρολόγος 
employee ο υπάλληλος 
employer ο εργοδότης 
engineer ο/η µηχανικός 
enthusiasm ο ενθουσιασµός 
envelope ο φάκελλος 
experience η εµπειρία/πείρα 
experience of work εργασιακή πείρα 
factory το εργοστάσιο 
farmer ο αγρότης 
fireman ο πυροσβέστης 
full-time πλήρης απασχόληση 
full-time job εργασία πλήρους απασχόλησης 
future plans σχέδια για το µέλλον 
gap year 
 

διάλειµµα ενός χρόνου (από σπουδές 
ή δουλειά) 

gardener ο κηπουρός 
hairdresser ο κοµµωτής/κοµµώτρια 
holiday job 
 

δουλειά για τις διακοπές/ 
εποχιακή εργασία 



 

 
 

hours of work, working hours εργάσιµες ώρες/ωράριο εργασίας 
in the open air στο ύπαιθρο 
in work, working στη δουλειά 
independent ανεξάρτητος 
interview η συνέντευξη 
Job η εργασία/δουλειά 
post, position η θέση 
journalist ο/η δηµοσιογράφος 
letter το γράµµα/η επιστολή 
letter box  το γραµµατοκιβώτιο 
lorry driver ο φορτηγατζής 
lunch break µεσηµεριανό διάλειµµα 
manager ο διευθυντής 
marketing το µάρκετιγκ 
mechanic  ο µηχανικός 
notice of termination of work 
contract 

συµβόλαιο λήξης εργασίας 
 

nurse ο νοσοκόµος 
office το γραφείο 
opportunity η ευκαιρία 
owner ο ιδιοκτήτης 
painter ο/η ζωγράφος 
paper το χαρτί 
part time µερική απασχόληση/ υποαπασχόληση 
pay η πληρωµή/ο µισθός 
per hour την ώρα 
person who does the washing up (in a 
restaurant/café) 

λαντζέρης 
 

planned σχεδιασµένος 
plumber ο υδραυλικός 
police η αστυνοµία 
police officer ο αστυνοµικός 
post/post office το ταχυδροµείο 
postcard η κάρτα 
postman ο ταχυδρόµος 
profession, occupation το επάγγελµα/η απασχόληση 
programmer ο προγραµµατιστής 
representative ο αντιπρόσωπος 
salary ο µισθός 
sales assistant ο πωλητής/πωλήτρια 
second job, side job δεύτερη δουλειά 
secretary ο/η γραµµατέας 



 

 
 

shiftwork η βάρδια 
stamp το γραµµατόσηµο 
success η επιτυχία 
successful επιτυχηµένος 
technician ο τεχνικός 
telephone το τηλέφωνο 
telephone call το τηλεφώνηµα/τηλέφωνο 
telephone directory, telephone book ο τηλεφωνικός κατάλογος 
terms of employment όροι εργασίας 
to appoint, to take on διορίζω/ αναλαµβάνω 
to babysit προσέχω παιδιά 
to build κτίζω 
to do casual work δουλεύω περιστασιακά 
to earn κερδίζω/βγάζω (χρήµατα) 
to fire απολύω/διώχνω (από τη δουλειά) 
to give a message δίνω ένα µήνυµα 
to phone τηλεφωνώ/παίρνω τηλέφωνο 
to resign, hand in notice παραιτούµαι/ δίνω την παραίτησή µου 
to send στέλνω 
to stand στέκοµαι/ αντέχω 
to work δουλεύω/εργάζοµαι 
to work from home δουλεύω στο σπίτι 
town/city guide ο ξεναγός/ οδηγός πόλης 
training η επιµόρφωση/η εκπαίδευση 
travel agency  Το πρακτορείο 
unemployed άνεργος 
vet ο κτηνίατρος 
wage(s), pay ο µισθός 
waiter το γκαρσόν/ο σερβιτόρος 
well paid καλοπληρωµένος 
work η εργασία/δουλειά/απασχόληση 
work experience εργασιακή πείρα 
worker, employee ο εργάτης/ ο υπάλληλος 
workshop το εργαστήρι 

 
Work experience/part time jobs- Higher 
 
accountant ο λογιστής 
applicant ο υποψήφιος/αιτών 
author, writer ο συγγραφέας 
career η καριέρα/σταδιοδροµία 
careers adviser σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού 



 

 
 

company holidays (i.e. when a 
company  
shuts completely down for holidays) 

η αργία /κλειστό λόγω διακοπών 
 
 

documents in support of an 
application 

τα έγγραφα 
 

farmer ο αγρότης 
firm, company η εταιρεία 
flea market η λαϊκή αγορά/ το παζάρι 
flexitime ελεύθερο ωράριο 
interpreter ο διερµηνέας 
interview η συνέντευξη 
law ο νόµος 
lawyer ο δικηγόρος 
meeting, discussion η σύσκεψη/η συζήτηση/ η συνάντηση 
professional training επαγγελµατική επιµόρφωση/εκπαίδευση 
promotion prospects προοπτικές προαγωγής 
retailer έµπορος λιανικής 
shift work βάρδια 
to agree something συµφωνώ σε.. 
to decide αποφασίζω 
to put someone through  
(on telephone), to connect 

συνδέω 
 

trainee εκπαιδευόµενος 
 
Product or service information- Foundation 
 
bill ο λογαριασµός 
breakdown η βλάβη 
broken χαλασµένος/σπασµένος 
complaint το παράπονο 
customer ο πελάτης 
customer service η εξυπηρέτηση πελατών 
damage  η βλάβη/ η ζηµιά 
delivery η παράδοση 
form η αίτηση 
guarantee η εγγύηση 
mistake το λάθος 
receipt η απόδειξη 
reduction  η µείωση/έκπτωση 
repair η επιδιόρθωση 
replacement η αντικατάσταση 
service  η εξυπηρέτηση 
to complain κάνω παράπονο 



 

 
 

to deliver παραδίδω (στο σπίτι) 
to guarantee εγγυώµαι 
to pay πληρώνω 
to repair επιδιορθώνω 
to replace αντικαθιστώ 
to work, function δουλεύω/λειτουργώ 
waiting time χρόνος αναµονής 

 
Product or service information- Higher 
 
instructions for use οδηγίες χρήσης 
insurance η ασφάλεια 
progress, improvement η πρόοδος/η βελτίωση 
to insure ασφαλίζω 

 
 


