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Introduction
The Bilingual Dictionary for ESL Beginners has been developed 
for use by students in the early stages of learning English as a 
second language.

The list of words contained in this dictionary includes the most 
common words that students use in everyday communication and 
in the classroom. This list provides a scaffold for further language 
acquisition. 

The Bilingual Dictionary for ESL Beginners takes into 
consideration the Australian culture and way of life including 
frequently encountered colloquial words and phrases. It is 
expected that students will use this publication as a reference 
point for the first 12 to 18 months of English language acquisition. 

A companion volume titled Thematic Picture Dictionary for ESL 
Beginners may be used in conjunction with this volume. It contains 
over 400 illustrated words, all of which can be found with their 
translations in this volume.

The two dictionaries are designed for individual student use at 
school and at home to support English language acquisition. 

The skills of many ESL teachers were utilised in the choice of 
lexicon for this dictionary. Their enthusiastic participation has 
helped to produce a valuable teaching and learning resource 
suited to the needs of beginner ESL students.



ii

How to use this dictionary 

Notes for the teacher

The information in this dictionary is presented simply showing part of speech, headword in bold, 
definition if required and phrases for words which need to be read in context for clarity of meaning. 
You will find explanations regarding the organisation of the dictionary below.

Page Header

The page header is found at the top left of each page in bold for easy identification of the page 
contents. It shows the first and last English entry on the page.

Example from page 1:

a - afterwards indicates that the first entry on this page is a and the last entry is afterwards. 

The Headword

The headword is the word being defined in an entry. It appears in large bold type and is 
alphabetically ordered. Definitions of the headword appear under the headword (if applicable) 
and are numbered. Phrases, colloquial phrases, phrasal verbs and interjections containing the 
headword are translated in full and appear under the definitions. 

Example from page 4:

Headword Translation
part of 
speech 

back 

n Definition 1. body part only the word back is translated as a noun with 
the meaning body part

adv Definition 2. opposite front only the word back is translated as an adverb 
with the meaning opposite front

phrase 3. give it back the phrase give it back is translated in full
         
Example from page 31:

Headword Translation
part of 
speech 

help

n Definition 1. aid only the word help is translated as a noun with 
the meaning aid

phrase 2. help yourself
(serve yourself)

the phrase help yourself is translated in full with 
the meaning serve yourself

colloq phr 3. I can’t help it (I have 
no control over it)

the colloquial phrase I can’t help it is translated 
in full with the meaning I have no control over it

Where there is more than one meaning for an item of lexicon but only one is in common usage the 
meaning for translation has been included next to the headword in brackets.

Example from page 2:

Headword Translation
n angle (mathematical usage) only the word angle is translated as a noun 

with the meaning mathematical usage 

Abbreviations

Words commonly found in the lexicon as abbreviations appear in the dictionary as abbrev and are 
not translated. They indicate the full spelling of the word where the translation may be found.
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Example from page 4:

Headword Translation
abbrev barbie *see barbecue no translation - translation is found at the entry 

barbecue

Common present and past tense verb forms

Commonly used irregular present and past tense verb forms have been included in the body of the 
dictionary as they may not be recognised by the student as a derivative of the base form. These are 
not translated however and indicate the base form where the translation may be found.

Examples from page 2:

Headword Translation
prt v am *see be no translation - translation is found at the entry 

be
prt v are *see be no translation - translation is found at the entry 

be
       
Appendices

Six appendices have been included and may be found at the end of the word list. These are:

1. numerals and ordinals
2. common countries/states and their adjectival forms
3. common irregular verbs showing the base form, past tense and past participle forms
4. times in analog and 24 hour format
5. days of the week/months of the year/units of time
6. weights and measures.

These appendices have not been translated.

Parts of speech

Parts of speech are abbreviated and found in the left hand column of the English text in the 
dictionary. Other descriptors such as colloquialism are also abbreviated. A full list of abbreviations 
used is shown below.

Abbreviations used in this dictionary

Abbreviation Meaning
abbrev abbreviation
adj adjective
adv adverb
colloq colloquialism
colloq phr colloquial phrase
conj conjunction
det determiner
int interjection
n noun
phr v phrasal verb
prep preposition
pron pronoun
prt v present tense verb form
pt v past tense verb form
v verb
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a – afterwards                                       

A    
det a/an ένας/μια/ένα
n ability ικανότητα

able
v 1. be able to μπορώ
adj 2. talented ταλαντούχος
n Aboriginal person Ιθαγενής Αυστραλίας, Αβορίγινας, 

Αυτόχθων
about

adv 1. approximately περίπου
prep 2. concerning σχετικά με

above
prep 1. over πάνω από
phrase 2. the example above το παραπάνω παράδειγμα
adj absent απών
adv absolutely απολύτως
n accent προφορά/τόνος
v accept αποδέχομαι
adj acceptable αποδεκτός
n accident ατύχημα
adj accidental τυχαίος
v accompany συνοδεύω
n account λογαριασμός
v ache πόνος
v achieve καταφέρνω
n achievement επίτευγμα
prep across απέναντι, πέρα από
v act ενεργώ/υποδύομαι
n activity δραστηριότητα
n actor ηθοποιός
v add προσθέτω
n addition πρόσθεση/προσθήκη
n address διεύθυνση
n adjective επίθετο

admit
v 1. tell the truth about παραδέχομαι
v 2. allow to enter επιτρέπω την είσοδο
v adopt (take on) υιοθετώ
n adult ενήλικας
n advantage πλεονέκτημα
n adventure περιπέτεια
n adverb επίρρημα
n advice συμβουλή
n aerobics αεροβική άσκηση
n aeroplane αεροπλάνο
v afford έχω την οικονομική δυνατότητα
adj afraid φοβισμένος
prep after μετά, κατόπιν
n afternoon απόγευμα
adv afterwards μετά, κατόπιν
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again – argue

adv again (one more time) ξανά, πάλι
against

prep 1. next to πλάι
prep 2. anti εναντίον
n age ηλικία
adv ago πριν
v agree συμφωνώ

aid
n 1. help βοήθεια
v 2. help βοηθώ
v aim (try) σκοπεύω, αποσκοπώ
n air αέρας
n airport αεροδρόμιο
adj all (every) όλοι
v allow επιτρέπω
adv alone μόνος
adv aloud δυνατά
n alphabet αλφαβήτα
adv already ήδη
adv also (too) επίσης
conj although αν και
adv altogether εντελώς
adv always πάντα
prt v am * see be 
n ambulance ασθενοφόρο
n amount ποσότητα, ποσό
n amphibian αμφίβιο
v analyse (study) αναλύω
conj and και
n angle (mathematical usage) γωνία (μαθηματικά)
adj angry θυμωμένος
n animal ζώο
n ankle αστράγαλος
adj annual ετήσιος

answer
n 1. reply απάντηση
v 2. reply απαντώ
adj any κάθε, οποιοδήποτε
adv anymore πια
pron anyone οποιοσδήποτε
pron anything οτιδήποτε
adv apart (separate) χωριστά
n apology απολογία, συγνώμη
v appear (come into view) εμφανίζομαι
n apple μήλο
n appointment ραντεβού
prt v are *see be 
n area περιοχή
v argue διαφωνώ/συζητώ



3

argument – autumn

n argument επιχείρημα/διαφωνία
v arise σηκώνομαι/προκύπτω
n arm (part of body) βραχίονας
n army στρατός
prep around γύρω

arrange
v 1. put in order τακτοποιώ
v 2. make plans κανονίζω
v arrest (take into custody) συλλαμβάνω
v arrive φθάνω
n arrow βέλος
n art τέχνη
n artist καλλιτέχνης, ζωγράφος
adv as (to such a degree) όπως
n ash στάχτη
adj ashamed ντροπιασμένος
v ask ρωτώ
v assemble συναρμολογώ/συναντιέμαι
n assembly συνέλευση
n assignment (for school) σχολική εργασία
v assist βοηθώ
n assistant βοηθός
prep at σε
pt v ate *see eat 
n athletics αθλητισμός
phrase athletics carnival αθλητικός διαγωνισμός
n atom άτομο
v attach συνδέω, προσαρτώ

attack
n 1. fight επίθεση
v 2. fight επιτίθεμαι

attempt
n 1. try προσπάθεια
v 2. try προσπαθώ, επιχειρώ
v attend παρακολουθώ
n attendance παρακολούθηση, παρουσία
n attention προσοχή
v attract ελκύω
adj attractive ελκυστικός
n aunt θεία
abbrev Aussie *see Australian
n Australia Αυστραλία
adj Australian Αυστραλός, αυστραλιανός
n Australian flag αυστραλιανή σημαία
n Australiana αυστραλιανή παράδοση
n author συγγραφέας
n autumn φθινόπωρο
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average – basketball

average
n 1. arithmetical mean μέσος όρος
adj 2. ordinary συνηθισμένος
v avoid αποφεύγω
adj awake ξυπνητός, άυπνος
adv away μακριά
prep away from μακριά από
adj awful απαίσιος
pt v awoke *see awake
n axe τσεκούρι

B
n baby μωρό, βρέφος

back
n 1. body part πλάτη, ράχη
adv 2. opposite front πίσω μέρος
phrase 3. give it back δώσε το πίσω
n backbone ραχοκοκαλιά
n background φόντο
n backpack σακίδιο πλάτης
n backyard πίσω αυλή
adj bad κακός
n badminton μπάντμιντον, αντιπτέριση
n bag σακούλα, τσάντα
v bake ψήνω
v balance ισορροπώ
n balcony μπαλκόνι
adj bald φαλακρός

ball
n 1. toy μπάλα
colloq phr 2. have a ball (good time) περνάω καλά
n balloon αερόστατο, μπαλόνι
n banana μπανάνα
n band (music group) μουσικό συγκρότημα
n bangle βραχιόλι
n bank τράπεζα

bar
n 1. place to drink μπαρ
v 2. stop from something αποκλείω
n 3. metal rod ράβδος
n barbecue μπάρμπεκιου
abbrev barbie *see barbecue
adj bare γυμνός
n barrier εμπόδιο
n base (bottom) βάση
n basin (wash) νιπτήρας
n basket καλάθι
n basketball μπάσκετ, καλαθοσφαίριση
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basketball court – bid

n basketball court γήπεδο μπάσκετ
bat

n 1. sporting equipment ρόπαλο
n 2. animal νυχτερίδα
n bath μπάνιο
n bathroom λουτρό
n battle μάχη
n bay (inlet) εσοχή
abbrev BBQ *see barbecue
v be είμαι
n beach παραλία
n beach towel πετσέτα θαλάσσης
n beach umbrella ομπρέλα θαλάσσης
n beak ράμφος

beam 
n 1. ray of light ακτίνα φωτός
n 2. wooden plank δοκάρι
n bean φασόλι
n beard γενειάδα

beat
v 1. win κερδίζω
v 2. hit χτυπώ
n 3. rhythm ρυθμός
adj beautiful όμορφος
pt v became *see become
conj because επειδή
v become γίνομαι
n bed κρεβάτι
n bedroom υπνοδωμάτιο, κρεβατοκάμαρα
n bee μέλισσα
n beef βοδινό
pt v began *see begin
v begin αρχίζω
n beginner αρχάριος
v behave συμπεριφέρομαι
n behaviour συμπεριφορά
prep behind πίσω από
n bell καμπάνα
v belong ανήκω
n belt ζώνη
n bench πάγκος
v bend λυγίζω, σκύβω
pt v bent *see bend
adj best άριστος
v bet στοιχηματίζω
adj better καλύτερος
prep between ανάμεσα, μεταξύ
n bicycle ποδήλατο
v bid προσφέρω
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big – boat

adj big μεγάλος
abbrev bike *see bicycle

bill
n 1. money χαρτονόμισμα
n 2. account λογαριασμός
n 3. of a bird ράμφος
n bird πουλί

birth
n 1. act of being born γέννηση
phrase 2. date of birth ημερομηνία γέννησης
n birthday γενέθλια
n biscuit μπισκότο

bit
n 1. small piece κομματάκι
phrase 2. a little bit λίγο
pt v 3. *see bite
v bite δαγκώνω
adj black (colour) μαύρο
n blackboard μαυροπίνακας
n blade λεπίδα

blame
n 1. censure μομφή
v 2. lay responsibility with μέμφομαι, κατηγορώ
adj blank κενός, άδειος
n blanket κουβέρτα
v bleed ματώνω
pt v blew *see blow

blind
adj 1. unable to see τυφλός
n 2. window covering παντζούρι
n blindness τυφλότητα, τύφλωση

block
n 1. child’s toy παιδικό τουβλάκι
v 2. stop from doing something μπλοκάρω
phrase 3. a block away ένα τετράγωνο μακριά
phrase 4. block of flats πολυκατοικία
adj blond ξανθός
n blood αίμα
adj bloody ματωμένος

blow
n 1. hit χτύπημα
v 2. pertaining to wind φυσώ
phr v 3. blow up εκρήγνυμαι

blue
adj 1. colour μπλε, κυανό
colloq 2. sad λυπημένος
n board (stiff material) σανίδα
n board game επιτραπέζιο παιχνίδι
n boat βάρκα, πλοίο
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body – break

n body σώμα
v boil βράζω

bold
adj 1. as typeface με έντονη γραφή
adj 2. daring τολμηρός
n bomb βόμβα
n bone κόκαλο
n book βιβλίο
n bookshelf ράφι βιβλιοθήκης
n boomerang μπούμερανγκ

boot
n 1. of car χώρος αποσκευών, πορτ-μπαγκάζ
n 2. footwear μπότα

border
n 1. as of country, state σύνορα
n 2. edge άκρη
adj bored βαριεστημένος
adj boring βαρετός
v borrow δανείζομαι

boss
n 1. person in charge αφεντικό
v 2. tell what to do διατάζω
adj both αμφότεροι, και οι δύο
v bother ενοχλώ
n bottle μπουκάλι, φιάλη

bottom
n 1. body part πισινός 
n 2. lower edge πάτος, κάτω άκρη
pt v bought *see buy
v bounce αναπηδώ
n bowl μπολ, λεκάνη
n box κουτί
n boy αγόρι
abbrev bra *see brassiere
n brain εγκέφαλος, μυαλό

branch
n 1. of tree κλαδί
v 2. separate διαχωρίζω
n brassiere σουτιέν
adj brave γενναίος
adv bravely γενναία
n bread ψωμί
n breadth πλάτος

break
n 1. pause διάλειμμα
v 2. opposite of fix καταστρέφω, σπάζω
phr v 3. break down (as in car) χαλάω
phr v 4. break down (as health) αρρωσταίνω



8

breakfast – bus stop

phr v 5. break in (as housebreak) κάνω διάρρηξη
phr v 6. break up (for holidays) διακόπτω
n breakfast πρωινό
n breath ανάσα, αναπνοή
v breathe αναπνέω
v breed ανατρέφω, εκτρέφω
n brick τούβλο
n bridge γέφυρα

bright
adj 1. shiny φωτεινός
adj 2. clever έξυπνος
v brighten φωτίζω
adj brilliant λαμπρός
v bring φέρνω
adj broad πλατύς
n broccoli μπρόκολα
pt v broke *see break
colloq broke (penniless) φτωχός
phrase broken arm σπασμένος βραχίονας
n brother αδελφός
pt v brought *see bring
n brush βούρτσα
n bucket κουβάς
v build χτίζω
pt v built *see build
n bulb (electric light) λαμπτήρας
n bullet σφαίρα

bully
n 1. person who harasses others ψευτοπαλίκαρο, θρασύδειλος
v 2. harass φοβερίζω

bunch
n 1. group ομάδα
phrase 2. bunch of flowers μπουκέτο

burn
n 1. injury caused by fire έγκαυμα
v 2. be on fire καίω
v burst σκάω, εκρήγνυμαι, ξεσπώ
v bury θάβω, ενταφιάζω
n bus λεωφορείο

bush
n 1. outback ερημιά
n 2. small tree θάμνος

business
n 1. company επιχείρηση
colloq phr 2. mind your own business κοίτα τη δουλειά σου
n bus stop στάση λεωφορείου
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bust – cardboard

bust
colloq 1. break σπάζω
n 2. female body part μπούστο, στήθος
adj busy απασχολημένος
conj but αλλά
n butcher χασάπης
n button κουμπί
v buy αγοράζω
prep by από

C
n cabbage λάχανο
n cable καλώδιο
n cafe καφέ, καφενείο
n cage κλουβί
n cake τούρτα, κέικ
v calculate υπολογίζω
n calculator αριθμομηχανή
n calendar ημερολόγιο

call
v 1. name καλώ
n 2. as for phone τηλεφώνημα
phr v 3. call for απαιτώ
phr v 4. call off ματαιώνω
phr v 5. call out καλώ σε μονομαχία, φωνάζω

calm
adj 1. peaceful ήρεμος
phr v 2. calm down ηρεμώ
pt v came *see come
n camera κάμερα, φωτογραφική μηχανή
v camp κατασκηνώνω

can
v 1. able to μπορώ
n 2. steel container δοχείο κονσέρβας
n candle κερί
n canteen (tuck shop) καντίνα

cap
n 1. headwear καπέλο
n 2. top καπάκι

capital
n 1. important location πρωτεύουσα
phrase 2. capital letter κεφαλαίο γράμμα
n capsicum πιπεριά
n capsule κάψουλα
n captain καπετάνιος
n car αυτοκίνητο
n card κάρτα
n cardboard χαρτόνι
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care – chalk

v care φροντίζω
adj careful προσεκτικός
adv carefully προσεκτικά
n carnival καρναβάλι
n carrot καρότο

carry
v 1. take κουβαλώ
phr v 2. carry on (keep going) συνεχίζω

case
n 1. bag θήκη/τσάντα
phrase 2. just in case σε περίπτωση που
n cash μετρητά

cassette
phrase 1. audio cassette κασέτα ήχου
phrase 2. video cassette βιντεοκασέτα

cast
n 1. of a play διανομή ρόλων
v 2. throw ρίχνω
n castle κάστρο
adj casual περιστασιακός/ανεπίσημος
n cat γάτα

catch
phrase 1. catch a train παίρνω το τρένο
phrase 2. catch a cold κρυολογώ
colloq phr 3. catch on (understand) κατανοώ, το πιάνω
phr v 4. catch up (reach) προλαβαίνω
pt v caught *see catch

cause
n 1. reason αίτιο
v 2. make happen προκαλώ
n cave σπηλιά
abbrev CD *see compact disc
n ceiling οροφή, ταβάνι
n cell κελί/κύτταρο
n cent λεπτό, σεντ
adj central κεντρικός

central processing unit
n 1. pertaining to computer κεντρική μονάδα επεξεργασίας
abbrev 2. CPU CPU, επεξεργαστής
n centre κέντρο
n century αιώνας
n cereal δημητριακό
n ceremony τελετή
adj certain ορισμένος
adv certainly φυσικά
n chain (jewellery) αλυσίδα
n chair καρέκλα
n chalk κιμωλία
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chance – cigarette

n chance ευκαιρία
change

n 1. money ψιλά/ρέστα
v 2. alter αλλάζω
phrase 3. change one’s mind αλλάζω γνώμη
phrase 4. change clothes αλλάζω ρούχα
adj changeable μεταβλητός
n change room αποδυτήρια
n channel κανάλι
n chapter κεφάλαιο
n character (literary) χαρακτήρας

charge
n 1. cost χρέωση
v 2. as for battery φορτίζω
phr v 3. in charge είμαι επικεφαλής
v chase κυνηγώ
adj cheap φθηνός
v cheat εξαπατώ
v check ελέγχω
n cheek (body part) μάγουλο
colloq cheeky (naughty) αναιδής

cheer
v 1. make happy χαροποιώ
n 2. sound expressing enthusiasm επευφημία
n chemist χημικός/φαρμακοποιός
n cheque επιταγή
n cherry κεράσι
n chess σκάκι
n chest στήθος, θώρακας
n chewing gum τσίχλα

chicken
n 1. animal κοτόπουλο
colloq 2. not brave δειλός
n child παιδί
adj childish παιδαριώδης, παιδιάστικος
n chin πιγούνι, σαγόνι

chips
n 1. hot variety τηγανιτές πατάτες
n 2. cold crisps πατατάκια, τσιπς
n chocolate σοκολάτα
n choir χορωδία
v choose επιλέγω

chop
n 1. meat cut μπριζόλα
v 2. cut κόβω
pt v chose *see choose
n church εκκλησία
n cigarette τσιγάρο
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cinema – coin

n cinema σινεμά, κινηματογράφος
n circle κύκλος
adj circular κυκλικός
n circumference περιφέρεια, περίμετρος κύκλου
n city πόλη

claim
n 1. assertion αξίωση
v 2. assert αξιώνω

clap
n 1. loud noise κρότος
v 2. show appreciation χειροκροτώ
n class (group of students) τάξη μαθητών
n classmate συμμαθητής
n classroom σχολική αίθουσα
phrase classroom block σχολική πτέρυγα
n claw νύχι ζώου
n clay πηλός

clean
v 1. remove dirt καθαρίζω
adj 2. opposite dirty καθαρός
adj clear καθαρός, διαυγής
adj clever έξυπνος
n cliff απότομος βράχος, γκρεμός
v climb σκαρφαλώνω
v cling προσκολλώμαι
n clock ρολόι

close
v 1. shut κλείνω
adj 2. near κοντά
adj closed κλειστός
n cloth ρούχο, ύφασμα
n clothes ρούχα
n clothes line σχοινί απλώματος ρούχων
n clothing ρουχισμός
n cloud σύννεφο
adj cloudy συννεφιασμένος

club
n 1. group of people σύλλογος, λέσχη
n 2. implement ρόπαλο
n clue ένδειξη
n coal κάρβουνο
n coast ακτή, παραλία
adj coastal παραλιακός
n coat πανωφόρι, παλτό
n cockatoo παπαγάλος κοκατού
n coconut καρύδα
n coffee καφές
n coin κέρμα
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cold – concern

cold
n 1. illness κρυολόγημα
adj 2. opposite hot κρύο
adj cold-blooded ψυχρός
n collar κολάρο
v collect συλλέγω
n collection συλλογή
n college κολέγιο

colour
n 1. hue χρώμα
v 2. make colourful χρωματίζω
adj colourful χρωματιστός

comb
n 1. hair accessory χτένα
v 2. do one’s hair χτενίζω

come
v 1. move towards έρχομαι
phr v 2. come from έρχομαι από, κατάγομαι
phr v 3. come out (as in sun) βγαίνω
colloq phr 4. Come on! (Let’s go.) Έλα!
adj comfortable άνετος
n comic κωμικός
n comic strip κόμικς
v command διατάζω
adj common κοινός
n commonsense κοινή λογική
n communication επικοινωνία
n community κοινότητα
n compact disc δίσκος CD
n company (business) εταιρεία
v compare συγκρίνω
n compass πυξίδα, διαβήτης
n compasses (geometry 

equipment)
διαβήτες

v compete διαγωνίζομαι, συναγωνίζομαι
n competition διαγωνισμός, ανταγωνισμός
v complain παραπονιέμαι
n complaint παράπονο

complete
v 1. finish ολοκληρώνω
adj 2. finished ολοκληρωμένος
v complicate περιπλέκω
adj complicated πολύπλοκος
n complication επιπλοκή
n composer συνθέτης
n composition σύνθεση
n computer ηλεκτρονικός υπολογιστής
n concern ανησυχία
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concerned – couple

adj concerned ανήσυχος
n concert συναυλία, κονσέρτο
n condition κατάσταση
n cone (geometrical shape) κώνος
v confuse μπερδεύω
v congratulate συγχαίρω
v connect συνδέω
n connection σύνδεση
adj conscious συναισθανόμενος, συνειδητός
v consider σκέφτομαι, μελετώ
phr v consist of αποτελούμαι από
n consonant σύμφωνο
v contain περιέχω
n container δοχείο
n contents (as of a book) περιεχόμενα
v continue συνεχίζω, εξακολουθώ

contrast
n 1. difference διαφορά, αντίθεση
v 2. find differences συγκρίνω
v control ελέγχω
n conversation συζήτηση

convict
n 1. person convicted of a crime κατάδικος
v 2. find guilty of a crime καταδικάζω
v cook μαγειρεύω

cool
adj 1. opposite warm ψυχρός
colloq 2. trendy μοντέρνος

copy
n 1. imitation αντίγραφο
v 2. imitate αντιγράφω
n corner γωνία

correct
v 1. make right διορθώνω
adj 2. right σωστός
n corridor διάδρομος
v cost κοστίζω
n cotton βαμβάκι, βαμβακερό
n cotton wool ακατέργαστο βαμβάκι

cough
n 1. the act or sound of coughing βήχας
v 2. expel air from the lungs βήχω
n council συμβούλιο
n counsellor σύμβουλος

country
n 1. political division χώρα
n 2. opposite city εξοχή
n couple ζεύγος, ζευγάρι
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courage – crush

n courage θάρρος
adj courageous θαρραλέος

course
n 1. set of lessons μάθημα
n 2. way to go πορεία
phrase 3. of course (naturally) φυσικά
n court (as tennis court) γήπεδο
n cousin εξάδελφος

cover
n 1. outside of a book κάλυμμα
v 2. put cover on something καλύπτω
n coward δειλός
n crab κάβουρας
v crack ραγίζω

craft
n 1. vessel σκάφος
n 2. handiwork χειροτεχνία

crash
n 1. collision σύγκρουση
v 2. shatter συντρίβω
adj crazy τρελός
n creature πλάσμα
n creek ορμίσκος
v creep σέρνομαι, έρπω
n crescent (shape) μισοφέγγαρο

cricket
n 1. insect γρύλος (έντομο)
n 2. sport κρίκετ

criminal
n 1. person who commits crime εγκληματίας
adj 2. against the law παράνομος
n crocodile κροκόδειλος
adj crooked κυρτός/άτιμος
n crops σοδειά

cross
n 1. a symbol of two intersecting 

lines
σταυρός

adj 2. angry θυμωμένος
v 3. move from one side to another διασχίζω
phr v 4. cross out (delete) διαγράφω
n crossword σταυρόλεξο
n crowd πλήθος, κοσμοσυρροή
adj crowded γεμάτος, κατάμεστος
adj cruel σκληρός, απάνθρωπος

crush
v 1. flatten συνθλίβω
colloq 2. a liking for someone έρωτας
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cry – darkness

cry
n 1. loud utterance κραυγή
v 2. weep κλαίω
n cube κύβος
n cucumber αγγούρι
n cupboard ντουλάπι
v cure θεραπεύω
adj curious περίεργος

curl
n 1. ringlet of hair μπούκλα
v 2. form curls σγουραίνω, κατσαρώνω
n currency (money) νόμισμα

current
adj 1. topical τρέχων
n 2. moving water ρεύμα νερού
n curtain κουρτίνα
n curve καμπύλη
n custom συνήθεια
n customer πελάτης
v cut κόβω
adj cute χαριτωμένος

cycle
v 1. ride κάνω ποδήλατο/ποδηλασία
n 2. circular event κύκλος
n cylinder κύλινδρος

D
abbrev dad *see father
abbrev daddy *see father
adj daily καθημερινός

damage
n 1. injury βλάβη
v 2. cause injury βλάπτω
adj damp υγρός
n damper (type of bread) ψωμί

dance
n 1. social gathering for dancing χοροεσπερίδα
v 2. rhythmical movement χορός
n danger κίνδυνος
adj dangerous επικίνδυνος
adj daring τολμηρός

dark
adj 1. opposite light σκοτεινός
adj 2. opposite fair σκούρος
n darkness σκοτάδι
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date – dependable

date
n 1. calendar ημερομηνία
n 2. fruit χουρμάς
n daughter κόρη
n day ημέρα
adj dead νεκρός, πεθαμένος
adj deaf κουφός

deal
n 1. amount ποσότητα, πλήθος, πληθώρα
v 2. give out διανέμω
n death θάνατος
n debt χρέος, οφειλή
 decay
n 1. decomposition αποσύνθεση
v 2. rot σαπίζω
v deceive εξαπατώ
v decide αποφασίζω
n decimal δεκαδικός
n decision απόφαση
n deck (of house) βεράντα
v declare δηλώνω

decrease
n 1. diminution μείωση
v 2. become smaller in number μειώνω, μειώνομαι
adj deep βαθύς

defeat
n 1. loss ήττα, απώλεια
v 2. beat νικώ
v define ορίζω

degree 
n 1. of temperature βαθμός (θερμοκρασίας)
n 2. amount βαθμός (ποσότητας)

delay
n 1. hold up καθυστέρηση, αργοπορία
v 2. put off till later αναβάλλω
abbrev deli *see delicatessen
n delicatessen ντελικατέσεν, παντοπωλείο, 

μπακάλικο
n delight απόλαυση/γλύκισμα
adj delightful απολαυστικός
v deliver παραδίδω

demand
n 1. urgent requirement ανάγκη, απαίτηση
v 2. ask for with authority απαιτώ
v demonstrate επιδεικνύω, παρουσιάζω
n demonstration επίδειξη
n dentist οδοντίατρος
v depend εξαρτώμαι
adj dependable αξιόπιστος



18

dependant – discussion

adj dependant εξαρτώμενος
n depth βάθος
v descend κατεβαίνω, κατέρχομαι
v describe περιγράφω
n description περιγραφή

desert
n 1. hot, dry place έρημος
v 2. leave εγκαταλείπω
v deserve αξίζω

desire
n 1. longing επιθυμία
v 2. wish for επιθυμώ
n desk γραφείο, θρανίο
v destroy καταστρέφω
n destruction καταστροφή

detail
n 1. minute part λεπτομέρεια
v 2. describe fully περιγράφω αναλυτικά
n detective ντετέκτιβ
n detention (pertaining to 

school)
τιμωρία (στέρηση διαλείμματος)

v dial επιλέγω, καλώ αριθμό τηλεφώνου
n diameter διάμετρος

diamond
n 1. precious stone διαμάντι
adj 2. shape ρόμβος
n diary ημερολόγιο
n dictionary λεξικό
pt v did *see do
n didgeridoo ντιτζεριντού (μουσικό όργανο)
v die πεθαίνω
n diet δίαιτα, διατροφή
adj different διαφορετικός
adj difficult δύσκολος
v dig σκάβω
n dingo ντίγκο, άγριο σκυλί
n dinner δείπνο
n dinosaur δεινόσαυρος
n direction κατεύθυνση
n dirt βρωμιά
adj dirty βρώμικος
v disagree διαφωνώ
n disagreement διαφωνία
n disc (round, flat object) δίσκος
n disco ντίσκο
v discover ανακαλύπτω
n discovery ανακάλυψη
v discuss συζητώ
n discussion συζήτηση
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disease – drop

n disease αρρώστια, ασθένεια
n dish πιάτο
n dishwasher (appliance) πλυντήριο πιάτων
n disk (of computers) δίσκος
n disk drive μονάδα δίσκου
v dislike αντιπαθώ
v dismiss απολύω
n distance απόσταση
v disturb ενοχλώ
v dive βουτώ, καταδύομαι
v divide διαιρώ
n division διαίρεση
v divorce διαζύγιο

do
v 1. perform κάνω
phrase 2. What does she do?  

(What’s her job?)
τι δουλειά κάνει;

phrase 3. How do you do? (greeting) χαίρω πολύ!
n doctor γιατρός
n document έγγραφο
n dog σκύλος
n dollar δολάριο
n door πόρτα
v double διπλασιάζω

doubt
n 1. uncertainty αμφιβολία
v 2. hesitate to believe αμφιβάλλω
v drag σέρνω
n dragon δράκος
pt v drank *see drink
v draw τραβώ
n drawer συρτάρι

dream
n 1. images during sleep όνειρο
v 2. imagine ονειρεύομαι
pt v dreamt *see dream

dress
n 1. woman’s clothing φόρεμα, φουστάνι
v 2. to put on clothing φορώ, ντύνομαι
pt v drew *see draw

drink
n 1. beverage ποτό
v 2. swallow liquid πίνω
v drive οδηγώ
n driveway είσοδος αυτοκινήτου

drop
n 1. small amount of water σταγόνα
v 2. let fall αφήνω να πέσει, ρίχνω
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drought – email

n drought ξηρασία
pt v drove *see drive
v drown πνίγομαι
n drug φάρμακο, ναρκωτικό
n drum τύμπανο
n drunk (person who drinks too 

much alcohol)
μεθύστακας, μεθυσμένος

adj dry στεγνός, ξηρός
pt v dug *see dig
adj dumb (of speech) βουβός, μουγγός
prep during κατά τη διάρκεια

dust
n 1. dirt σκόνη
v 2. clean of dirt ξεσκονίζω
n duster ξεσκονιστήρι
n duty (something you must do) καθήκον

E
n eagle αετός
n ear αφτί
adj early πρώιμος
v earn κερδίζω
n earring σκουλαρίκι
n earth γη, χώμα
n east ανατολή
adj easy εύκολος
v eat τρώω
n echidna αγκαθωτός μυρμηγκοφάγος
n edge άκρη
v edit επεξεργάζομαι, διορθώνω
n education εκπαίδευση
n effect επίδραση, αποτέλεσμα
n effort προσπάθεια
n egg αβγό
adj either είτε
n elastic ελαστικό
n elbow αγκώνας

elder
adj 1. older than μεγαλύτερος σε ηλικία
n 2. older person γέρος
n election εκλογή
n electrician ηλεκτρολόγος
n electricity ηλεκτρισμός

email
n 1. Internet letter ηλεκτρονικό μήνυμα/ταχυδρομείο
v 2. send an Internet letter στέλνω ηλεκτρονικό μήνυμα
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embarrass – excellent

v embarrass φέρνω σε αμηχανία, ντροπιάζω
adj embarrassed αμήχανος, ντροπιασμένος
n emergency έκτακτη ανάγκη
n emigrant μετανάστης
n emotion συναίσθημα
v employ απασχολώ, δίνω εργασία
n employee υπάλληλος
n employer εργοδότης
n employment απασχόληση, εργασία
adj empty άδειος, κενός
n emu δρομαίος, έμου (πουλί)
v encourage ενθαρρύνω

end
n 1. termination τέλος, τερματισμός, λήξη
v 2. finish τελειώνω
n enemy εχθρός

engaged
adj 1. busy απασχολημένος
adj 2. soon to be married αρραβωνιασμένος
n engine μηχανή, κινητήρας
v enjoy απολαμβάνω
adj enormous τεράστιος
adj enough αρκετός
v enquire ρωτώ, ζητώ πληροφορίες
v enter εισάγω, εισέρχομαι
v entertain ψυχαγωγώ
n entertainment ψυχαγωγία, διασκέδαση
n entrance είσοδος
n entry είσοδος, καταχώρηση
n envelope φάκελος
n environment περιβάλλον
adj equal ίσος
n equator ισημερινός
n equipment εξοπλισμός

escape
n 1. an act of escaping δραπέτευση
v 2. get away δραπετεύω
adj even (divisible by two) άρτιος, ζυγός (αριθμός)
n evening βράδυ
n event συμβάν, εκδήλωση
adj every κάθε
abbrev exam *see examination
n examination εξέταση

example
n 1. illustration παράδειγμα
abbrev 2. e.g. π.χ.
adj excellent άριστος
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exchange – factory

exchange
n 1. act of exchanging ανταλλαγή
v 2. give up for an equivalent ανταλλάσσω
v excite εξάπτω, συναρπάζω
adj excited συνεπαρμένος, διεγερμένος
n excitement ενθουσιασμός
adj exciting συναρπαστικός
n excursion εκδρομή

excuse
n 1. justification δικαιολογία
v 2. pardon συγχωρώ
int 3. Excuse me! Συγνώμη!

exercise
n 1. physical work άσκηση (σωματική)
n 2. class work άσκηση (σχολική)
n 3. exercise book βιβλίο ασκήσεων, τετράδιο

exit
n 1. way out έξοδος
v 2. go out εξέρχομαι, βγαίνω έξω
v expect περιμένω, προσδοκώ, αναμένω
adj expensive ακριβός

experience
n 1. thing undergone εμπειρία, πείρα
v 2. undergo βιώνω

experiment
n 1. science trial πείραμα
v 2. try something πειραματίζομαι
v explain εξηγώ
n explanation εξήγηση
v explode εκρήγνυμαι, ξεσπώ
v explore εξερευνώ

express
adj 1. fast γρήγορα
v 2. say εκφράζω

expression
n 1. on face έκφραση (προσώπου)
n 2. in words έκφραση (λεκτική)
adj extra επιπλέον
n eye μάτι
n eyebrow φρύδι

F
face

n 1. part of body πρόσωπο
phrase 2. face the front γυρνώ προς τα εμπρός
colloq phr 3. Face it! (believe it) Πάρτο απόφαση!
n fact δεδομένο, γεγονός
n factory εργοστάσιο
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fade – fence

v fade ξεθωριάζω
v fail αποτυγχάνω

faint
adj 1. not dark αχνός, ξεθωριασμένος
v 2. become unconscious λιποθυμώ

fair
adj 1. just δίκαιος
adj 2. light ανοιχτόχρωμος
adv fairly (quite) αρκετά
n fairy νεράιδα
v fall πέφτω
adj false λανθασμένος
adj familiar οικείος

family
n 1. kin οικογένεια
n 2. family tree οικογενειακό δέντρο
adj famous διάσημος

fan
n 1. great admirer θαυμαστής
n 2. equipment to blow air ανεμιστήρας
adj far μακριά
n fare (cost for trip) κόμιστρο, ναύλο
n farm φάρμα, αγρόκτημα
n fashion μόδα
adj fashionable μοδάτος

fast
adv 1. quick γρήγορα
adv 2. forward in time πρόωρα
v 3. go without food νηστεύω
v fasten στερεώνω
adj fat χοντρός, παχύς
n father πατέρας
n fault σφάλμα
n favour εύνοια, χάρη
adj favourite αγαπημένος
n fax φαξ

fear
n 1. feeling of impending danger φόβος
v 2. be afraid φοβάμαι
n feather φτερό
v feed τρέφω, ταΐζω

feel
v 1. as emotion νιώθω, αισθάνομαι
v 2. touch αγγίζω, ψηλαφώ
pt v fell *see fall
pt v felt *see feel
adj female (of gender) θηλυκός
n fence φράχτης
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ferry – flashing

n ferry φεριμπότ, πορθμείο
n festival φεστιβάλ
n fever πυρετός
adj few λίγοι

field
n 1. where sport is played γήπεδο
n 2. open land χωράφι
adj fierce άγριος, μανιώδης

fight
n 1. battle μάχη
v 2. engage in battle πολεμώ

figure
n 1. number αριθμός
n 2. person φιγούρα, σιλουέτα
phr v 3. figure out (understand) καταλαβαίνω
v fill γεμίζω
n film φιλμ, ταινία
adj final τελικός
v find βρίσκω

fine
adj 1. not raining καλός, αίθριος
adj 2. opposite thick λεπτός
adj 3. well (healthy) υγιής
n finger δάχτυλο

finish
n 1. end point τέρμα
v 2. end τελειώνω

fire
v 1. cease to employ απολύω
v 2. shoot πυροβολώ
n 3. something burning φωτιά
n fireworks πυροτεχνήματα, βεγγαλικά
adv first πρώτος
n first aid πρώτες βοήθειες

fish
n 1. water creature ψάρι
v 2. catch fish ψαρεύω
n fishing rod καλάμι ψαρέματος

fit
adj 1. healthy υγιής
n 2. size μέγεθος
phrase 3. fit in with (match well) ταιριάζω
v fix διορθώνω/στερεώνω
n flag σημαία
n flame φλόγα
n flash (bright light) φλας, αναλαμπή
adj flashing αναβοσβήνον φως 
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flat – form

flat
n 1. dwelling διαμέρισμα
adj 2. shape επίπεδος
n flavour γεύση
pt v flew *see fly
n flight πτήση
v float επιπλέω
n flood πλημμύρα

floor
n 1. part of a room δάπεδο, πάτωμα
n 2. level of a building όροφος
n floppy disk δισκέτα
v flow ρέω
n flower (plant) λουλούδι
abbrev flu *see influenza

fly
n 1. insect μύγα
v 2. move through the air πετώ
n fog (weather condition) ομίχλη
adj foggy ομιχλώδης
v fold διπλώνω
n folder φάκελος
v follow ακολουθώ
n font γραμματοσειρά
n food τροφή, φαγητό
n fool κορόιδο
adj foolish ανόητος
n foot πόδι
n football ποδόσφαιρο
n footwear παπούτσια, υποδήματα

for
phrase 1. for us για μας
phrase 2. for NSW για τη Νέα Νότια Ουαλία
phrase 3. for $5 για 5 δολάρια

force
n 1. strength ισχύς, δύναμη
v 2. impose on αναγκάζω
adj foreign (not native) ξένος
n foreigner ξένος, αλλοδαπός
n forest δάσος
pt v forgave *see forgive
v forget ξεχνώ
v forgive συγχωρώ
pt v forgot *see forget
n fork πιρούνι

form
n 1. paper you fill in έντυπο
v 2. make διαμορφώνω
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fortnight – funeral

n 3. shape μορφή
n fortnight δεκαπενθήμερο
adj fortunate τυχερός
adv fortunately ευτυχώς

fortune
n 1. large amount of money περιουσία
n 2. luck τύχη
pt v fought *see fight
pt v found *see find
n fountain σιντριβάνι
n fraction κλάσμα
n frame κορνίζα

free
adj 1. costing nothing δωρεάν
adj 2. unoccupied μη κατειλημμένος
v 3. let go ελευθερώνω
n freedom ελευθερία
v freeze παγώνω
n freezer (appliance) κατάψυξη, καταψύκτης
adj frequent συχνός
adj fresh φρέσκος
abbrev fridge *see refrigerator
n friend φίλος
adj friendly φιλικός
n fright τρόμος
v frighten φοβίζω, τρομάζω

from
phrase 1. from Sydney από το Σύδνεϋ
phrase 2. from my grandmother από τη γιαγιά μου
phrase 3. from $10 από 10 δολάρια

front
adj 1. opposite back μπροστινός
prep 2. in front of μπροστά
n front door μπροστινή εξώπορτα
n front steps μπροστινά σκαλιά
v frown συνοφρυώνομαι
pt v froze *see freeze
n fruit φρούτο, καρπός

full
adj 1. opposite empty γεμάτος
adj 2. not hungry χορτάτος
n full stop (punctuation mark) τελεία

fun
n 1. mirthful amusement διασκέδαση
colloq phr 2. make fun of (ridicule) κοροϊδεύω
n funeral κηδεία
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funny – girl

funny
adj 1. humorous αστείος
adj 2. strange παράξενος
n fur γούνα
n furniture έπιπλα, επίπλωση
adj further περαιτέρω, επιπλέον
n future μέλλον

G
v gamble χαρτοπαίζω, τζογάρω
n game παιχνίδι
n gaol *see jail
n gap κενό
n garage (of house) γκαράζ
n garden κήπος
n garlic σκόρδο
n gas αέριο
n gate πύλη, αυλόπορτα
v gather συγκεντρώνω
pt v gave *see give

gay
adj 1. happy χαρούμενος
adj 2. homosexual ομοφυλόφιλος
n gender γένος, φύλο

general
adj 1. usual γενικός
n 2. rank in army στρατηγός
adv generally γενικά
n generosity γενναιοδωρία
adj generous γενναιόδωρος
adj gentle ευγενικός/απαλός

get
v 1. become γίνομαι
v 2. receive παίρνω
v 3. possess κατέχω
v 4. arrive φτάνω
v 5. obtain αποκτώ
phr v 6. get on with (like) τα πάω καλά με
phr v 7. get out (leave) βγαίνω
phr v 8. get together (meet) συναντιέμαι
phr v 9. get up (arise) σηκώνομαι
phr v 10. get rid of (dispose of) απαλλάσσομαι

giant
n 1. huge mythical being γίγαντας
adj 2. very big τεράστιος
n gift δώρο
n girl κορίτσι, κοπέλα
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give – grain

give
v 1. hand to δίνω
phr v 2. give in (hand in) παραδίδω
colloq phr 3. give in (surrender) παραδίνομαι
phr v 4. give out (distribute) διανέμω
phr v 5. give up (surrender) τα παρατάω
phr v 6. give up (stop as for smoking) σταματώ
adj glad ευτυχής

glass
n 1. window material γυαλί, τζάμι
n 2. drinking vessel ποτήρι
n glasses (for eyesight) γυαλιά οράσεως
n glove γάντι

go
v 1. move πηγαίνω
phrase 2. go by bus πηγαίνω με λεωφορείο
phrase 3. go out with βγαίνω με κάποιον
phr v 4. go wrong κάνω λάθος
phr v 5. go on with (continue) συνεχίζω
phr v 6. go well ταιριάζω, τα πάω καλά
phr v 7. go over (check) εξετάζω, ελέγχω
phr v 8. go through (check) μελετώ, ελέγχω
phr v 9. go after (chase) κυνηγώ
n god θεός
n gold χρυσάφι
adj golden χρυσαφής, χρυσαφένιος

good
adj 1. opposite bad καλός
phrase 2. vegetables are good for you τα λαχανικά σου κάνουν καλό
colloq phr 3. Good for you! (congratulations) Συγχαρητήρια!
int 4. Good afternoon (greeting) Καλό απόγευμα
int 5. Goodbye Αντίο
int 6. Good day (greeting) Καλημέρα
int 7. Good morning (greeting) Καλημέρα
int 8. Good night (farewell) Καληνύχτα

goodness
n 1. virtue καλοσύνη
int 2. My goodness! (expression of 

surprise)
Για δες!

n goods αγαθά, εμπορεύματα
n gossip κουτσομπολιό
pt v got *see get
v govern κυβερνώ, διέπω
n government κυβέρνηση
n governor κυβερνήτης
v grab αρπάζω
adv gradually σταδιακά, βαθμιαία
n grain κόκκος
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grand – habit

adj grand μεγαλειώδης
n grandchild εγγόνι
n granddaughter εγγονή
n grandfather παππούς
n grandmother γιαγιά
n grandparent παππούς ή γιαγιά
n grandson εγγονός
n grape σταφύλι
n graph γράφημα, διάγραμμα
n grass γρασίδι
adj grateful ευγνώμων
n grave τάφος
adj great μεγάλος, σπουδαίος
n greed απληστία
adj greedy άπληστος
adj green πράσινος
v greet χαιρετώ
n greeting χαιρετισμός
pt v grew *see grow
adj grey γκρίζος
n grief λύπη, θλίψη
v grieve στενοχωριέμαι, θρηνώ
v grill (cooking) ψήνω στη σχάρα

gross
adj 1. total συνολικός, μικτός, ακαθάριστος
colloq 2. disgusting αηδιαστικός

ground
n 1. earth έδαφος
adj 2. bottom (as for ground floor) ισόγειος
n group ομάδα
phrase group of students ομάδα σπουδαστών
v grow αναπτύσσομαι
n grown-up ενήλικας
v guard φρουρός
n guardian κηδεμόνας
v guess μαντεύω
n guest επισκέπτης, φιλοξενούμενος

guide
n 1. leader οδηγός
v 2. show the way οδηγώ, κατευθύνω, δείχνω το δρόμο
n guilt ενοχή
adj guilty ένοχος
n guitar κιθάρα
n gum tree ευκάλυπτος
abbrev gym *see gymnasium
n gymnasium γυμναστήριο

H
n habit συνήθεια
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had – have

pt v had *see have 
n hail (weather condition) χαλάζι
n hailstorm ανεμοχάλαζο
n hair μαλλιά
n haircut κούρεμα
adj halal χαλάλ 

half
adj 1. equal part of μισό
phrase 2. half-past eight και μισή (για ώρα)
n hall αίθουσα
n hallway είσοδος, προθάλαμος
v halve κόβω στη μέση
n hamburger χάμπουργκερ
n hammer σφυρί

hand
n 1. body part χέρι
n 2. hand-out παροχή
phr v 3. hand in δίνω, παραδίδω
n handbag τσάντα χειρός
n handball χάντμπολ, χειροσφαίριση

handle
n 1. thing that may be held λαβή
v 2. touch αγγίζω, χειρίζομαι
adj handsome όμορφος
n handwriting γραφή με το χέρι, γραφικός 

χαρακτήρας
hang

v 1. suspend κρεμώ
phr v 2. hang around (loiter) χασομερώ
phr v 3. hang onto (hold) κρατώ
phr v 4. hang up (put receiver down) κλείνω το τηλέφωνο
int 5. Hang on! (wait) Περίμενε!
v happen συμβαίνω
n happiness ευτυχία
adj happy ευτυχισμένος
n harbour λιμάνι

hard
adj 1. difficult δύσκολος
adj 2. not soft σκληρός
adv hardly (rarely) σπάνια
v harm βλάπτω
n harvest μαζεύω σοδειά
n hat καπέλο
v hate μισώ

have
v 1. own κατέχω
phrase 2. have a headache έχω πονοκέφαλο
phrase 3. have dinner δειπνώ
phrase 4. have a hair cut κουρεύομαι
phr v 5. have on (wear) φορώ
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have to – his

phr v have to (be compelled to) πρέπει να
pron he αυτός

head
n 1. body part κεφάλι
n 2. leader ηγέτης
n headache πονοκέφαλος
n heading (title) επικεφαλίδα
n health υγεία
adj healthy υγιής
n heap (pile) σωρός
v hear ακούω
pt v heard *see hear
n heart καρδιά
v heat
v 1. warm ζεσταίνω
n 2. warmth ζέστη
n heater (appliance) θερμάστρα
adj heavy βαρύς
n height ύψος
pt v held *see hold
n helicopter ελικόπτερο
int hello γεια σου

help
n 1. aid βοήθεια
phrase 2. help yourself (serve yourself) σερβιρίσου
colloq phr 3. I can’t help it (I have no control 

over it)
δεν μπορώ να κάνω τίποτα

adj helpful χρήσιμος
n hemisphere ημισφαίριο

her
phrase 1. ask her ρώτα την
phrase 2. her book το βιβλίο της
adv here εδώ
n hero ήρωας
v hesitate διστάζω
n hexagon εξάγωνο
int hi γεια
pt v hid *see hide
v hide κρύβω

high
adj 1. tall ψηλός
adj 2. as for musical note οξύτονος
phrase high-heeled shoe ψηλοτάκουνο παπούτσι
n high school γυμνάσιο-λύκειο
n hill λόφος
pron him αυτόν
n hip γοφός
v hire προσλαμβάνω/νοικιάζω
pron his δικός του
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history – however

n history ιστορία
hit

v 1. strike χτυπώ
colloq 2. winner επιτυχία
v hitch-hike κάνω οτοστόπ
n hobby χόμπι

hold
v 1. grasp κρατώ
n 2. hold-up (robbery) ληστεία
n 3. hold-up (delay) καθυστέρηση
int 4. Hold it! (stop) Σταμάτα!
colloq phr 5. hold on (wait) Περίμενε!
n hole τρύπα
n holiday διακοπές
adj hollow κοίλος, κούφιος
adj holy άγιος
n home σπίτι
adj homesick νοσταλγικός
n homework (school work you 

do at home)
σχολικές ασκήσεις για το σπίτι

adj honest έντιμος, ειλικρινής
hook

n 1. curved piece of metal αγκίστρι
v 2. catch αγκιστρώνω

hope
n 1. expectation ελπίδα
v 2. wish ελπίζω
n horizon ορίζοντας

horn 
n 1. animal part κέρατο
n 2. car part κόρνα
adj horrible φριχτός, απαίσιος
n horror τρόμος
n horse άλογο
n hospital νοσοκομείο
n host οικοδεσπότης
n hostel ξενώνας

hot
adj 1. very warm καυτός
colloq 2. very good πολύ καλός
n hotel ξενοδοχείο
n hotplate μαγειρική εστία
n hour ώρα
n house σπίτι
n housework (domestic work) οικιακή εργασία

how
adv 1. in what way πώς
colloq phr 2. how come? (why) πώς κι έτσι;
conj however ωστόσο
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huge – industry

adj huge τεράστιος
human

adj 1. of people ανθρώπινος
n 2. human being άνθρωπος
n humour χιούμορ
n hung *see hang
adj hungry πεινασμένος
v hunt κυνηγώ

hurry
v 1. move quickly βιάζομαι
colloq phr 2. hurry up γρήγορα!

hurt
v 1. injure τραυματίζω, πληγώνω
adj 2. wounded πληγωμένος
n hut καλύβα

I
pron I εγώ
n ice πάγος
n ice-cream παγωτό
adj ideal ιδανικός
conj if αν, εάν
adj ill άρρωστος
adj illegal παράνομος
n illness αρρώστια
n illustration εικόνα, εικονογράφηση
v imagine φαντάζομαι
adj immediate άμεσος
adv immediately αμέσως
n immigrant μετανάστης
adj important σημαντικός
adj impossible αδύνατος
v improve βελτιώνω

in
prep 1. indicates enclosed place μέσα
phrase 2. in Australia στην Αυστραλία
phrase 3. in January τον Ιανουάριο
phrase 4. in English στα αγγλικά
phrase 5. in pencil με μολύβι
phrase 6. in love ερωτευμένος
phrase 7. in danger σε κίνδυνο
phrase 8. in time (not late) εγκαίρως
v include συμπεριλαμβάνω
n income εισόδημα
adj incorrect λανθασμένος
v increase αυξάνω
n index δείκτης/ευρετήριο
adj indoor εσωτερικός
n industry βιομηχανία, επαγγελματικός κλάδος
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infect – is

v infect μολύνω
n infection μόλυνση, λοίμωξη
v influence επιρροή
n influenza γρίπη
v inform πληροφορώ
n information πληροφορία, πληροφορίες
prep in front of μπροστά από
v inhabit κατοικώ
n inhabitant κάτοικος

initial
adj 1. first αρχικός
n 2. first letter of name αρχικό γράμμα
n injection ένεση
v injure πληγώνω, τραυματίζω
n injury τραυματισμός, τραύμα
adj inner εσωτερικός, εσώτερος, ενδότερος
adj innocent αθώος
n insect έντομο
v insert εισάγω
prep inside μέσα
v insist επιμένω

instant
n 1. moment στιγμή
adj 2. immediate άμεσος
adv instead αντίθετα
v instruct διδάσκω, δίνω οδηγίες
n instruction οδηγία
n instrument (musical) όργανο (μουσικό)
n insurance ασφάλεια
adj intelligent έξυπνος, ευφυής
v intend σκοπεύω
n interest συμφέρον
adj interested ενδιαφερόμενος
adj interesting ενδιαφέρων
n Internet διαδίκτυο, ίντερνετ
v interrupt διακόπτω
n intersection διασταύρωση
n interview συνέντευξη
prep into μέσα
v introduce εισάγω, συστήνω
n introduction (of a book) πρόλογος, εισαγωγή
v invent εφευρίσκω
n invitation πρόσκληση
v invite προσκαλώ

iron
n 1. metal σίδερο, σίδηρος
n 2. household appliance σίδερο (οικιακή συσκευή)
v 3. as for clothing σιδερώνω
prt v is *see be
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island – keyboard

n island νησί
it

pron 1. subject αυτό
pron 2. object το
pron its (possessive) δικό του

J
n jacket σακάκι, ζακέτα
n jail φυλακή
n jar βάζο, δοχείο
adj jealous ζηλιάρης
n jeans τζιν
n jet τζετ
n jewel πολύτιμος λίθος/κόσμημα
n jewellery κοσμήματα
n job δουλειά
v jog κάνω τζόγκινγκ
n jogger δρομέας

join
v 1. unite ενώνω
v 2. as a club συμμετέχω, γίνομαι μέλος
adj joint αρμός, άρθρωση, κλείδωση
n joke αστείο
n journey ταξίδι
n joy χαρά

judge
n 1. person in court δικαστής
v 2. make a decision about αποφασίζω, κρίνω
n judgment απόφαση, κρίση
n judo τζούντο
n juice χυμός
v jump πηδώ
n jumper (clothing) πουλόβερ

just
adv 1. only μόνο
adj 2. fair δίκαιος

K
n kangaroo καγκουρό

keep
v 1. hold on to κρατώ
phr v 2. keep away κρατάω μακριά
phr v 3. keep going συνεχίζω
phr v 4. keep out απέχω, μένω μακριά
phr v 5. keep up διατηρώ, συνεχίζω
colloq phr 6. The teacher kept us in Ο δάσκαλος μάς κράτησε
pt v kept *see keep
n key κλειδί/πλήκτρο
n keyboard πληκτρολόγιο
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keyring – large

n keyring μπρελόκ
n keyword λέξη-κλειδί
v kick κλωτσώ
colloq kid (child) παιδί
v kill σκοτώνω
n killer δολοφόνος

kind
adj 1. good hearted ευγενικός
n 2. type είδος
n kindness ευγένεια
n king βασιλιάς
v kiss φιλώ
n kitchen κουζίνα
n knee γόνατο
v kneel γονατίζω
pt v knelt *see kneel
pt v knew *see know
n knife μαχαίρι
v knit πλέκω
n knob εξόγκωμα/πόμολο
v knock χτυπώ
n knot κόμπος/εξόγκωμα

know
v 1. understand γνωρίζω
v 2. be acquainted with είμαι γνωστός με κάποιον
phrase 3. Let me know (tell me) Πες μου
n koala κοάλα
n kookaburra κουκαμπάρα (πουλί)

L
abbrev lab *see laboratory
n label ετικέτα
n laboratory εργαστήριο
n labour δουλειά, εργασία
v lack έλλειψη
n lad νεαρός, παλικάρι
n ladder σκάλα
pt v laid *see lay
n lake λίμνη
n lamp λάμπα

land
n 1. opposite of sea ξηρά, στεριά
n 2. country χώρα
v 3. as for plane προσγειώνομαι
n language γλώσσα

lap
n 1. body part αγκαλιά/ποδιά 
n 2. distance in a pool διαδρομή πισίνας
adj large μεγάλος
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last – less

last
adj 1. opposite of first τελευταίος
v 2. endure αντέχω
adv lastly τελευταία, τελικά
adj late (opposite of early) καθυστερημένος
adv lately τελευταία
adv later αργότερα
v laugh γελώ
n laughter γέλιο
n laundry άπλυτα ρούχα/πλυσταριό
n law νόμος
n lawn γρασίδι
n lawyer δικηγόρος

lay
v 1. as for eggs κάνω αβγά
v 2. put βάζω
adj lazy τεμπέλης

lead
v 1. go first ηγούμαι
n 2. holder for a dog λουρί σκύλου
n leader ηγέτης, αρχηγός
n leadership ηγεσία
n leaf φύλλο
v leak διαρρέω

lean
v 1. incline γέρνω
adj 2. thin λεπτός, άπαχος
v leap πηδώ
n leap year δίσεκτο έτος
v learn μαθαίνω
pt v learnt *see learn
adj least ελάχιστος
n leather δέρμα

leave
v 1. separate from φεύγω
n 2. time off άδεια
phr v 3. leave alone αφήνω στην ησυχία του
phr v 4. leave on αφήνω αναμμένο
phr v 5. leave out παραλείπω
pt v led *see lead
pt v left *see leave
adj left (opposite of right) αριστερός
adj left-handed αριστερόχειρας
n leg πόδι, κάτω άκρο, σκέλος
n lemon λεμόνι
v lend δανείζω
n length μήκος
pt v lent *see lend
adv less λιγότερο
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lesson – lizard

n lesson μάθημα
let

v 1. allow επιτρέπω
v 2. rent νοικιάζω

letter
n 1. as of alphabet γράμμα αλφαβήτου
n 2. correspondence επιστολή
n letterbox γραμματοκιβώτιο
n lettuce μαρούλι
adj level επίπεδος
n liar ψεύτης
n library βιβλιοθήκη
n licence άδεια
v lick γλείφω
n lid βλέφαρο

lie
v 1. tell untruths ψεύδομαι, λέω ψέματα
phr v 2. lie down ξαπλώνω
n life ζωή
n lifesaver διασώστης, ναυαγοσώστης

lift
v 1. raise σηκώνω
n 2. elevator ανελκυστήρας, ασανσέρ
n 3. car ride μετακίνηση με αυτοκίνητο

light
n 1. opposite of darkness φως
n 2. as for electric light ηλεκτρικό φως
adj 3. not dark φωτεινός
adj 4. not heavy ελαφρύς
n lighter (as for cigarettes) αναπτήρας
n lightning αστραπή, κεραυνός

like
v 1. be fond of αρέσκομαι, μου αρέσει
prep 2. similar to όπως, σαν
n limit όριο
n line γραμμή
n lip χείλος
n liquid υγρό
n list λίστα
v listen ακούω
pt v lit *see light
n litter σκουπίδια
adj little μικρός

live
v 1. exist ζω
adj 2. opposite of dead ζωντανός
n living (job) εργασία, απασχόληση
n living room καθιστικό (δωμάτιο)
n lizard σαύρα
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load – lunch

v load φορτώνω
n lobster αστακός

local
n 1. person from a particular area ντόπιος
adj 2. pertaining to an area τοπικός
n location τοποθεσία
v lock κλειδώνω
n log (wood) κορμός, κούτσουρο
n lolly γλειφιτζούρι
adj lonely μοναχικός

long
adj 1. opposite of short μακρύς
phr v 2. long for (want) λαχταρώ
phrase 3. How long? (as time) Πόση ώρα;
phrase 4. How long? (as length) Πόσο μακριά;
phrase 5. long ago πολύ πριν

look
n 1. glance ματιά
phr v 2. look at κοιτάζω
phr v 3. look after φροντίζω
phr v 4. look for αναζητώ
phr v 5. look forward to ευελπιστώ
phr v 6. look up to σέβομαι, υπολήπτομαι
phrase 7. look like (resemble) μοιάζω
adj loose χαλαρός

lose
v 1. opposite of find χάνω
v 2. opposite of win χάνω, νικιέμαι, ηττώμαι
phrase 3. she lost her mother (her 

mother died)
έχασε τη μητέρα της

n loss απώλεια
pt v lost *see lose

lot
n 1. destiny μοίρα, ριζικό
phrase 1. a lot of πολλά
adj loud ηχηρός
n lounge room σαλόνι

love
n 1. passionate affection αγάπη
v 2. feel passionate αγαπώ
adj low χαμηλός
n lower case μικρά γράμματα
adj loyal πιστός
n luck τύχη
adj lucky τυχερός
n lump ρόζος, όγκος, καρούμπαλο
n lunch μεσημεριανό γεύμα
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machine – match

M
n machine μηχάνημα, μηχανή

mad
adj 1. angry θυμωμένος
adj 2. insane τρελός
colloq phr 3. mad about (loves) ερωτευμένος
n madam κυρία
pt v made *see make
n magazine περιοδικό
n magic μαγεία
n magpie καρακάξα

mail
n 1. correspondence αλληλογραφία
v 2. send ταχυδρομώ
adj main κύριος, κεντρικός

make
v 1. manufacture κατασκευάζω
phrase 2. make the bed στρώνω κρεβάτι
phrase 3. make friends κάνω φίλους
phr v 4. make up (reconcile) συμφιλιώνομαι
n make up (cosmetics) μακιγιάζ
adj male αρσενικός
n mammal θηλαστικό
n man άνδρας
v manage διαχειρίζομαι/καταφέρνω
n manager διαχειριστής, διευθυντής
n mandarin μανταρίνι
n mango μάνγκο
n manner (way) τρόπος
n manners (pertaining to polite 

behaviour)
καλοί τρόποι, συμπεριφορά

v manufacture κατασκευάζω
adj many πολλοί
n map χάρτης
n margin (of a book) περιθώριο βιβλίου
n marijuana μαριχουάνα

mark
v 1. correct βαθμολογώ
n 2. numerical value for work βαθμός
n 3. spot σημάδι
n market αγορά
n marriage γάμος
v marry παντρεύομαι
n mat χαλάκι

match
v 1. suit ταιριάζω
n 2. implement for lighting σπίρτο
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mate – midday

n 3. game παιχνίδι, ματς
n mate (friend) φίλος
n material υλικό
n mathematics μαθηματικά
abbrev maths *see mathematics

matter
n 1. substance ύλη, ουσία
phrase 2. What’s the matter? Τι συμβαίνει;
phrase 3. It matters a lot Είναι πολύ σημαντικό
v may (allowed to) μπορεί
adv maybe ίσως
pron me εγώ, εμένα
n meal γεύμα

mean
v 1. intend σκοπεύω
n 2. average μέσος όρος
phrase 3. I didn’t mean it (accidental) Δεν το εννοούσα
n meaning έννοια, νόημα
n means (resources) μέσα, πόροι
pt v meant *see mean
adv meanwhile εν τω μεταξύ
v measure μετρώ
n measurement μέτρηση
n meat κρέας
n meat pie κρεατόπιτα
n mechanic μηχανικός
n medication φαρμακευτική αγωγή
n medicine φάρμακο
adj medium μεσαίος
v meet συναντώ/πληρώ
n melon πεπόνι
v melt λιώνω
n member μέλος
v memorise απομνημονεύω
n memory μνήμη
v mend επιδιορθώνω
adj mental πνευματικός
v mention αναφέρω

menu
n 1. list in restaurant μενού εστιατορίου
n 2. list on a computer μενού υπολογιστή
n mess ακαταστασία
n message μήνυμα
pt v met *see meet
n metal μέταλλο
n method μέθοδος
n microscope μικροσκόπιο
n microwave (oven) φούρνος μικροκυμάτων
n midday μεσημέρι
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middle – moist

middle
adj 1. central μεσαίος, κεντρικός
n 2. centre μέση, κέντρο
adj middle-aged μεσήλικας
n midnight μεσάνυχτα

might
v 1. express possibility θα μπορούσα
n 2. strength ισχύς, σθένος
n migrant μετανάστης
adj mild ήπιος
n military στρατός
n milk γάλα
n milkbar γαλακτοπωλείο

mind
n 1. consciousness συνείδηση
phrase 2. Keep in mind Να θυμάσαι
phrase 3. Never mind (don’t worry) Δεν πειράζει
phrase 4. I don’t mind Δεν με πειράζει
phrase 5. Mind the step (be careful of 

the step)
Προσοχή στο σκαλοπάτι

mine
pron 1. possessive δικός μου
n 2. underground excavation ορυχείο
n mineral μετάλλευμα, ορυκτό, ιχνοστοιχείο
n minister (government) υπουργός
prep minus μείον

minute
n 1. unit of time λεπτό
adj 2. very small πολύ μικρός
n mirror καθρέφτης
adj miserable δυστυχισμένος
v misplace χάνω

miss
n 1. woman’s title δεσποινίδα
v 2. long for λαχταρώ
v 3. opposite of hit αστοχώ
adj missing αγνοούμενος
n Missus κυρία
n Mister κύριος
n mistake λάθος
v misunderstand παρανοώ, παρεξηγώ
v mix αναμειγνύω
n mixture μείγμα
n mobile phone κινητό τηλέφωνο

model
n 1. representation μοντέλο, υπόδειγμα
n 2. person who shows clothes μανεκέν, μοντέλο
adj modern μοντέρνος
adj modest σεμνός
adj moist υγρός
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moment – naked

n moment στιγμή
n money χρήματα
n monitor (computer) μόνιτορ, οθόνη υπολογιστή
n month μήνας
n mood (frame of mind) διάθεση
n moon φεγγάρι, σελήνη
adj moral ηθικός
adv more περισσότερο
n morning πρωί
n mosque τζαμί
adj most ο περισσότερος
n mother μητέρα
n motor κινητήρας
n motor bike μοτοποδήλατο
n motor scooter σκούτερ

mouse
n 1. animal ποντίκι
n 2. computer part ποντίκι υπολογιστή
phrase mouse button (computer) κουμπί ποντικιού
n mousepad πατάκι ποντικιού
n moustache μουστάκι
n mouth στόμα
v move κινούμαι
n movement κίνηση
n movie ταινία (κινηματογραφική)
abbrev Mr *see Mister
abbrev Mrs *see Missus
n Ms κυρία
adv much πολύ
adj multicultural πολυπολιτισμικός
n multiplication πολλαπλασιασμός
v multiply πολλαπλασιάζω
abbrev mum *see mother

murder
n 1. unlawful killing φόνος, δολοφονία
v 2. kill unlawfully δολοφονώ
n muscle μυς
n mushroom μανιτάρι
n music μουσική
v must πρέπει
pron my δικός μου
n mystery μυστήριο

N
v nag γκρινιάζω

nail
n 1. body part νύχι
n 2. metal spike καρφί
adj naked γυμνός
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name – nobody

name
n 1. title όνομα
phrase 2. given name μικρό όνομα
phrase 3. family name επώνυμο
adj narrow στενός
adj nasty δυσάρεστος
n nation έθνος
n nationality ιθαγένεια, εθνικότητα
adj native γηγενής, ντόπιος

nature
n 1. person’s character χαρακτήρας
n 2. environment φύση
prep near κοντά
adv nearby κοντά
adv nearly σχεδόν
adj neat καλοφτιαγμένος/συγυρισμένος
adj necessary απαραίτητος
n neck λαιμός
v need χρειάζομαι
n needle βελόνα

negative
n 1. film αρνητικό φιλμ
adj 2. opposite of positive αρνητικός
v neglect παραμελώ
n neighbour γείτονας
adv neither ούτε
n nerve νεύρο
adj nervous νευρικός
n nest φωλιά

net
n 1. trap δίχτυα, παγίδα
n 2. sport equipment αθλητικό δίχτυ 
abbrev Net * see Internet
n netball (game) νέτμπολ, δικτυόσφαιρα
adv never ποτέ
adj new νέος, καινούριος
n newspaper εφημερίδα

next
adv 1. after this επόμενος
adj 2. following στη συνέχεια
phrase 3. next door γειτονικός, διπλανός
adj nice καλός, όμορφος
n night νύχτα
n nightclub νυχτερινό κέντρο
n night dress βραδινό φόρεμα

no
int 1. opposite yes όχι
det 2. not at all καθόλου
pron nobody κανένας
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nocturnal – obvious

adj nocturnal νυχτερινός
v nod γνέφω
n noise θόρυβος
adv noisily θορυβωδώς
adj noisy θορυβώδης
pron none κανένας
n noon μεσημέρι
pron no-one κανένας
conj nor ούτε
adj normal κανονικός
n north βορράς
n nose μύτη
n nosebleed ρινορραγία
adv not δεν

note
n 1. money χαρτονόμισμα
n 2. short piece of writing σημείωμα
phrase 3. take note (be careful) προσοχή!
phrase 4. take notes κρατώ σημειώσεις
pron nothing τίποτα
n notice σημείωση
n notice board πίνακας σημειώσεων
n noun ουσιαστικό
n novel μυθιστόρημα
adv now τώρα
adv nowadays στην εποχή μας
adv nowhere πουθενά
adj nude γυμνός

number
n 1. numeral αριθμός
v 2. count πλήθος
phrase 3. a number of μερικά
abbrev 4. no. (see number)
n nurse νοσοκόμα

nut
n 1. fruit ξηρός καρπός
colloq 2. mad person τρελός
n nutrition διατροφή

O
adj obedient υπάκουος
v obey υπακούω

object
n 1. thing αντικείμενο, πράγμα
n 2. aim σκοπός
v 3. be against αντιτίθεμαι
n objection αντίρρηση
v obtain αποκτώ
adj obvious προφανής
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occasion – only

n occasion περίσταση
adv occasionally περιστασιακά
n occupation επάγγελμα
n ocean ωκεανός
adv o’clock η ώρα

odd
adj 1. strange παράξενος
phrase 2. odd number περιττός, μονός αριθμός
prep of του/της
int of course φυσικά

off
adv 1. away from μακριά
prep 2. opposite on σβηστός
colloq phr 3. Off you go! Εμπρός!
n offence αδίκημα

offer
n 1. proposal πρόταση, προσφορά
v 2. present for approval προσφέρω
n office γραφείο
n officer αξιωματούχος, υπάλληλος
adj official αξιωματούχος, επίσημος
adv often συχνά
int oh! ω!

oil
n 1. of petroleum πετρέλαιο, βενζίνη
v 2. grease γράσο
int okay εντάξει

old
adj 1. opposite new παλιός
adj 2. opposite young γερασμένος
n old age μεγάλη ηλικία
adj old-fashioned παλιομοδίτικος

on
prep 1. representing location στο
adj 2. opposite off αναμμένος
phrase 3. on fire φωτιά, καίγεται
phrase 4. on foot με τα πόδια
phrase 5. on time εγκαίρως
phrase 6. on holidays σε διακοπές
phrase 7. on the left αριστερά
phrase 8. on the right δεξιά
phrase 9. on top επάνω

once
adv 1. one time μία φορά
phrase 2. at once αμέσως
phrase 3. once a week μία φορά την εβδομάδα
adj one ένας
n onion  κρεμμύδι
adv only μόνο



47

open – overcrowded

open
adj 1. opposite of closed ανοιχτός
phrase 2. in the open (outside) στο ύπαιθρο
n opening άνοιγμα

operate
v 1. work λειτουργώ
v 2. carry out surgery χειρουργώ
n operation εγχείρηση
n opinion γνώμη
n opportunity ευκαιρία
v oppose αντιτίθεμαι
n opposite αντίθετος

orange
adj 1. colour πορτοκαλί
n 2. fruit πορτοκάλι
n orchestra ορχήστρα

order
n 1. numerical sequence σειρά
n 2. direction for a supply παραγγελία
v 3. put in sequence βάζω στη σειρά
v 4. arrange supply of παραγγέλνω
adj ordinary συνηθισμένος

organ
n 1. musical instrument μουσικό όργανο
n 2. body part όργανο του σώματος
n organisation οργάνωση
v organise οργανώνω
n origin καταγωγή, προέλευση
pron other άλλος
conj otherwise διαφορετικά
pron our δικός μας

out
adv 1. opposite in έξω
prep 2. out of εκτός
phrase 3. Lights out! Σβήνω τα φώτα!
phrase 4. made out of φτιαγμένος από
phrase 5. out of bounds απαγορεύεται η είσοδος
phrase 6. out of date ληγμένος
phrase 7. out of order χαλασμένος
phrase 8. out of work άνεργος
adv outside έξω
adj oval (shape) οβάλ, ωοειδής

over
adv 1. finished τέλος, τελικά
prep 2. pertaining to location πάνω
phrase 3. over and over επανειλημμένα
phrase 4. over there εκεί
phrase 5. fall over πέφτω
adj overcrowded κατάμεστος, συνωστισμένος
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overdo – pass

v overdo παρακάνω, υπερβάλλω
adj overdue εκπρόθεσμος
n overhead projector βιντεοπροβολέας
v overhear κρυφακούω
adj overnight ολονύχτιος
adv overseas στο εξωτερικό
v oversleep παρακοιμάμαι
v overtake προσπερνώ
v owe χρωστώ
phrase owing to (due to) λόγω του

own
v 1. have κατέχω
phrase 2. his own money τα δικά του χρήματα
n owner ιδιοκτήτης
n oxygen οξυγόνο

P
v pack συσκευάζω
phrase pack of cards τράπουλα
n packet πακέτο
n pad (as note-pad) σημειωματάριο
n paddock μάντρα αλόγων
n page σελίδα
pt v paid *see pay
n pain πόνος
v paint ζωγραφίζω, βάφω
n painting ζωγραφιά, πίνακας ζωγραφικής
n pair ζεύγος
adj pale χλωμός
n pan τηγάνι
n pants παντελόνι
n pantyhose καλσόν
n paper χαρτί
n paragraph παράγραφος
adj parallel παράλληλος
n parallelogram παραλληλόγραμμο
n parent γονιός

park
n 1. green space πάρκο
v 2. as a car παρκάρω
n part τμήμα
n participle (grammar) μετοχή (γραμματική)
adj particular ιδιαίτερος, συγκεκριμένος
n partner συνέταιρος, σύντροφος
adj part-time μερική απασχόληση
n party (gathering) πάρτι

pass
v 1. go by περνώ
v 2. opposite of fail επιτυγχάνω
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passage – persuade

v 3. hand over παραδίδω
phrase 4. train pass σιδηροδρομικό εισιτήριο
n passage πέρασμα
n passenger επιβάτης
n passport διαβατήριο

past
n 1. time gone by παρελθόν
phrase 2. walk past περνώ
phrase 3. half past three τρεισήμισι (ώρα)
phrase 4. past tense αόριστος (γραμματική)
n pasta ζυμαρικά

paste
n 1. glue κόλλα
v 2. stick with paste κολλώ
n path μονοπάτι

patient
n 1. a person under medical 

treatment
ασθενής

adj 2. calm under stress υπομονετικός
n pause παύση
n paw πόδι ζώου

pay
n 1. earnings πληρωμή, αποδοχές
v 2. provide with money πληρώνω
n pea μπιζέλι, αρακάς
n peace ειρήνη
adj peaceful ειρηνικός
n pen πένα, στυλό
n pencil μολύβι
n pencil case μολυβοθήκη
n penguin πιγκουίνος
n pentagon πεντάγωνο
n pepper πιπέρι
adv per cent τοις εκατό
n percentage ποσοστό
adj perfect τέλειος
v perform εκτελώ, ερμηνεύω ρόλο
n perfume άρωμα
adv perhaps ίσως

period
n 1. school day division σχολική ώρα
n 2. pertaining to menstruation εμμηνόρροια, περίοδος
n 3. amount of time χρονική περίοδος
n permission άδεια

permit
n 1. licence άδεια
v 2. allow επιτρέπω
n person πρόσωπο, άτομο
v persuade πείθω
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pet – plate

n pet κατοικίδιο
n petrol βενζίνη
abbrev phone *see telephone
n photocopy φωτοαντίγραφο

photograph
n 1. picture φωτογραφία
v 2. take a picture φωτογραφίζω
n phrase φράση
adj physical φυσικός, σωματικός
n pianist πιανίστας
n piano πιάνο

pick
v 1. choose επιλέγω
colloq phr 2. pick on (bully) παρενοχλώ
colloq phr 3. pick up some English μαθαίνω λίγα αγγλικά
phrase 4. take your pick διάλεξε!
n picnic πικνίκ
n picture εικόνα
n piece κομμάτι
n pile στοίβα, σωρός/πάσσαλος
n pill χάπι
n pillow μαξιλάρι
n pilot πιλότος
n pin καρφίτσα
n pineapple ανανάς
n pipe πίπα, σωλήνας
 pity
n 1. shame οίκτος, κρίμα
v 2. feel sorry for λυπάμαι, συμπονώ

place
n 1. location τόπος
v 2. put βάζω, τοποθετώ
phrase 3. take place (occur) λαμβάνω χώρα
phrase 4. my place (home) το σπίτι μου

plain
n 1. field πεδιάδα
adj 2. ordinary απλός
phrase 3. It’s plain (clear) Είναι ξεκάθαρο

plan
n 1. scheme σχέδιο
v 2. organise σχεδιάζω, προγραμματίζω
abbrev plane *see aeroplane
n planet πλανήτης
n plant φυτό

plastic
adj 1. resinous substance πλαστικός
n 2. mouldable εύπλαστος
n plate (household item) πιάτο
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platform – pool

platform
n 1. on station πλατφόρμα σταθμού
n 2. for diving εξέδρα καταδύσεων
n platypus πλατύπους (ζώο)

play
n 1. drama θεατρικό έργο
v 2. have fun παίζω
phrase 3. play a game παίζω παιχνίδι
phrase 4. play a CD παίζω CD
n playground παιδική χαρά
adj pleasant ευχάριστος
int please παρακαλώ
adj pleased ευχαριστημένος
n pleasure ευχαρίστηση
n plenty αφθονία

plug
n 1. stopper πώμα
n 2. electrical ηλεκτρικό βύσμα
phr v 3. plug in συνδέω, βάζω στην πρίζα 

plural
adj 1. more than one πλουραλιστικός
n 2. grammar form πληθυντικός
prep plus συν

pocket
n 1. pouch τσέπη
n 2. pocket money χαρτζιλίκι
n poem ποίημα
n poet ποιητής
n poetry ποίηση

point
n 1. sharp end αιχμή
n 2. reason άποψη
n 3. numerical value βαθμός, πόντος
v 4. gesture with finger δείχνω
phr v 5. point out τονίζω, επισημαίνω
phrase 6. point of view οπτική γωνία
v poke κεντρίζω
n pole κοντάρι, πόλος
n police αστυνομία

polish
n 1. substance used for shining λούστρο
v 2. make glossy γυαλίζω
adj polite ευγενικός
n politics πολιτική
v pollute μολύνω, ρυπαίνω
n pollution ρύπανση
n pool (of water) πισίνα
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poor – preparation

poor
adj 1. opposite rich φτωχός
adj 2. not very good ανεπαρκής
colloq 3. pitiable αξιολύπητος
abbrev pop *see popular
adj popular δημοφιλής
n population πληθυσμός

position
n 1. location θέση
n 2. viewpoint on άποψη

positive
adj 1. opposite negative θετικός
adj 2. sure σίγουρος
v possess κατέχω
n possession κατοχή
adj possible πιθανός
n possum πόσουμ (ζώο)
v post αναρτώ/ταχυδρομώ
n postage stamp γραμματόσημο
n postcard καρτ ποστάλ
n post office ταχυδρομείο
n poster πόστερ, αφίσα
n pot (container) δοχείο, κατσαρόλα
n potato πατάτα
n pot plant φυτό γλάστρας
n pouch σάκος
n powder σκόνη

power
n 1. strength δύναμη, ισχύς
phrase 2. in power (in charge) επικεφαλής, στην εξουσία
adj powerful ισχυρός
n power point πρίζα, ρευματοδότης 
adj practical πρακτικός
n practice εξάσκηση
v practise εξασκούμαι, εξασκώ

praise
n 1. approval έπαινος
v 2. express approval επαινώ
v pray προσεύχομαι
n prayer προσευχή
adj precious πολύτιμος
v prefer προτιμώ
adj pregnant έγκυος
n prejudice προκατάληψη

premier
n 1. state government leader πολιτειακός πρωθυπουργός
adj 2. leading ηγετικός
n preparation προετοιμασία
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prepare – progress

v prepare προετοιμάζω
n preposition πρόθεση (γραμματική)
n prescription (doctor’s) συνταγή γιατρού

present
n 1. gift δώρο
v 2. give out παρουσιάζω, δωρίζω
adj 3. opposite absent παρών
phrase 4. at present (now) επί του παρόντος
n president πρόεδρος

press
n 1. media τύπος, εφημερίδες
v 2. push πιέζω
v pretend υποκρίνομαι
adj pretty όμορφος
v prevent προλαμβάνω, αποτρέπω
adj previous προηγούμενος
n price τιμή
v prick τρυπώ, τσιμπώ
n pride υπερηφάνεια
adj primary πρωτεύων
n primary school δημοτικό σχολείο
n prime minister πρωθυπουργός

principal
n 1. school head διευθυντής σχολείου
adj 2. leading επικεφαλής
n principle αρχή, ιδανικό

print
v 1. of handwriting γράφω με κεφαλαία
v 2. of machine τυπώνω, εκτυπώνω
n printer (computer) εκτυπωτής
n prison φυλακή
adj private ιδιωτικός, απόρρητος
n prize βραβείο
n probability πιθανότητα
adj probable πιθανός
adv probably πιθανώς
n problem πρόβλημα
v proceed προχωρώ
n process διαδικασία
n procession παρέλαση, πομπή

produce
n 1. yield παραγωγή
v 2. make παράγω
n product προϊόν
n profession επάγγελμα
n professor καθηγητής πανεπιστημίου
n profit κέρδος
n program πρόγραμμα
n progress πρόοδος
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project – pyjamas

n project (as school project) εργασία (π.χ. σχολική)
promise

n 1. assurance υπόσχεση
v 2. vow υπόσχομαι
n pronoun αντωνυμία
v pronounce προφέρω
n pronunciation προφορά
n proof απόδειξη
adj proper κατάλληλος
adv properly καταλλήλως, σωστά
n property ιδιότητα, ακίνητο
v protect προστατεύω
n protection προστασία

protest
n 1. objection διαμαρτυρία, αντίρρηση
v 2. object διαμαρτύρομαι
adj proud περήφανος
v prove αποδεικνύω
v provide παρέχω
n pub παμπ
adj public δημόσιος
n public school δημόσιο σχολείο
phrase public transport δημόσιες συγκοινωνίες

pull
v 1. tug τραβώ
phr v 2. pull down (demolish) κατεδαφίζω
phr v 3. pull up (stop) σταματώ
colloq phr 4. pull oneself together συνέρχομαι
n pump αντλία
adj punctual ακριβής στην ώρα του
v punish τιμωρώ
n punishment τιμωρία

pupil
n 1. eye part κόρη οφθαλμού
n 2. school student μαθητής
adj pure καθαρός, αγνός
adj purple μωβ

push
v 1. exert force σπρώχνω
phr v 2. push in (go before your turn) προσπερνώ, παραβιάζω τη σειρά 

προτεραιότητας 
put

v 1. place τοποθετώ
phr v 2. put away (pack up) συμμαζεύω
phr v 3. put off (delay) αναβάλλω
phr v 4. put on (dress in) φορώ
phr v 5. put out (as fire) σβήνω (φωτιά)
phr v 6. put up with (endure) υπομένω
n puzzle γρίφος
n pyjamas πιτζάμες
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pyramid – realise

n pyramid πυραμίδα

Q
v qualify (make competent) προκρίνομαι
adj quality ποιότητα
n quantity ποσότητα
v quarrel καυγαδίζω
n quarter τέταρτο
n queen βασίλισσα
n question ερώτηση
n queue ουρά
adj quick γρήγορος
adv quickly γρήγορα
adj quiet αθόρυβος, ήσυχος
adv quietly αθόρυβα
v quit σταματώ
adv quite εντελώς

R
race

n 1. competition αγώνας
n 2. ethnicity φυλή
v 3. compete συναγωνίζομαι
n racism ρατσισμός
n radio ραδιόφωνο
n radius ακτίνα
n railing κάγκελο, ράγα
n railway σιδηρόδρομος
n rain βροχή
n rain coat αδιάβροχο
v raise σηκώνω, ανατρέφω
pt v ran *see run
pt v rang *see ring
n range εύρος
v rank κατατάσσω
adj rapid ταχύς
adj rare σπάνιος
n rash (skin eruption) εξάνθημα
adv rather (to a certain extent) μάλλον, κάπως
adj raw ωμός, ακατέργαστος

reach
v 1. arrive at φτάνω
phrase 2. out of reach (unobtainable) ανέφικτο
v react αντιδρώ
n reaction αντίδραση
v read διαβάζω
adj ready έτοιμος
adj real πραγματικός
v realise συνειδητοποιώ
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really – republic

adv really πραγματικά
adj rear οπίσθιος
n reason αίτιο, λόγος
v receive (get) λαμβάνω
adj recent πρόσφατος
n recess (morning tea) πρωινό διάλειμμα
colloq reckon (think or suppose) υποθέτω, νομίζω
v recognise αναγνωρίζω
v record καταγράφω

recount
n 1. story genre αφήγημα
v 2. narrate διηγούμαι

recover
v 1. get back ανακτώ
v 2. get better αναρρώνω
n rectangle ορθογώνιο
adj red κόκκινος
v reduce μειώνω
v refer αναφέρομαι, ανατρέχω, παραπέμπω
n referee διαιτητής
n refrigerator ψυγείο
n refugee πρόσφυγας
v refuse αρνούμαι
n region περιοχή, περιφέρεια
v regret μετανιώνω
adj regular τακτικός, κανονικός
adv regularly τακτικά
n relation (kin) συγγένεια
n relationship σχέση
n relative συγγενής
v relax χαλαρώνω
n religion θρησκεία
v remain παραμένω
n remark παρατήρηση, σχόλιο, σημείωση
v remember θυμάμαι
v remind υπενθυμίζω
n reminder υπενθύμιση
v remove απομακρύνω, αφαιρώ

rent
n 1. payment for accommodation ενοίκιο
v 2. hire νοικιάζω
v repeat επαναλαμβάνω
v replace αντικαθιστώ
v reply απαντώ

report
n 1. written account αναφορά, έκθεση
v 2. give an account δίνω αναφορά
n reporter δημοσιογράφος, ρεπόρτερ
n republic δημοκρατία
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request – ring

request
n 1. petition αίτημα
v 2. ask for αιτούμαι, ζητώ
v rescue σώζω

reserve
n 1. park πάρκο
v 2. keep aside κρατώ απόθεμα
n resident κάτοικος
n respect σεβασμός
n responsibility ευθύνη, υποχρέωση
adj responsible υπεύθυνος

rest
n 1. relaxation ξεκούραση
v 2. relax ξεκουράζομαι, χαλαρώνω
n 3. remainder υπόλοιπο
n restaurant εστιατόριο
n rest room τουαλέτα, λουτρό
n result αποτέλεσμα

return
n 1. arrival back επιστροφή
v 2. go back to επιστρέφω
v 3. give back to δίνω πίσω
phrase 4. return tickets εισιτήρια μετ’ επιστροφής

reverse
adj 1. opposite forward αντίστροφος
v 2. go backwards αντιστρέφω, κάνω όπισθεν 
v revise αναθεωρώ

revolution
n 1. full circle περιστροφή
n 2. war επανάσταση
n reward ανταμοιβή
n rhythm ρυθμός
n ribbon κορδέλα
n rice ρύζι
adj rich πλούσιος
v rid ξεφορτώνομαι, απελευθερώνω
v ride ιππεύω, οδηγώ, επιβαίνω

right
adj 1. opposite wrong σωστός
adj 2. opposite left δεξιός
adv 3. direction δεξιά
n 4. just claim δικαίωμα
phrase 5. all right (as for health) καλά 
phrase 6. all right (as for agreement) εντάξει
phrase 7. right now (immediately) αμέσως
n right angle ορθή γωνία

ring
n 1. jewellery δαχτυλίδι
v 2. as a phone τηλεφωνώ
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ripe – run

v 3. as a bell κουδουνίζω
adj ripe ώριμος

rise
n 1. ascent ανατολή/άνοδος
v 2. get up σηκώνομαι
n risk κίνδυνος, ρίσκο
n river ποτάμι
n road δρόμος
v roar βρυχώμαι, μουγκρίζω
n robot ρομπότ
n rock βράχος
n rockpool βραχώδης πισίνα/λιμνούλα
n rod βέργα
pt v rode *see ride

roll
n 1. absentee list κατάλογος απόντων
n 2. form of bread φραντζολάκι
v 3. move by turning over κυλώ
n roof στέγη
n room δωμάτιο
n root ρίζα
n rope σχοινί

rose
n 1. flower τριαντάφυλλο
pt v 2. *see rise
adj rough τραχύς, άγριος, ανώμαλος

round
adj 1. circular στρογγυλός
phrase 2. round the corner πίσω από τη γωνία

row
n 1. arrangement in a line σειρά, γραμμή
n 2. fight καυγάς
v 3. as a boat κωπηλατώ
adj royal βασιλικός
v rub τρίβω
n rubber γόμα/λάστιχο
n rubbish σκουπίδι
adj rude αγενής
v ruin καταστρέφω

rule
n 1. regulation κανόνας
v 2. as a line χαράζω
v 3. govern κυβερνώ
n ruler (school equipment) χάρακας

run
v 1. move fast τρέχω
phrase 2. a river runs into the ocean το ποτάμι καταλήγει στη θάλασσα
phr v 3. run away from το σκάω, τρέπομαι σε φυγή
phr v 4. run out of ξεμένω από
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rung – scissors

phr v 5. run over (with a car) πατώ με αυτοκίνητο
n rung (of a ladder) σκαλί
n runner-up επιλαχών
phrase runny nose συνάχι/συναχωμένη μύτη
v rush εφορμώ, σπεύδω

S
adj sad λυπημένος
adj safe ασφαλής
pt v said *see say

sail
n 1. part of ship πανί πλοίου
v 2. cause movement of ship using 

wind
πλέω, αρμενίζω

n salad σαλάτα
n salary μισθός
n sale πώληση
n salt αλάτι
adj same ίδιος
n sand άμμος
n sandal πέδιλο
n sandwich σάντουιτς
pt v sang *see sing
pt v sat *see sit
n satisfaction ικανοποίηση
adj satisfactory ικανοποιητικός
adj satisfied ικανοποιημένος
v satisfy ικανοποιώ
n sauce σάλτσα
n sausage λουκάνικο

save
v 1. rescue σώζω
v 2. keep on computer αποθηκεύω σε υπολογιστή 
v 3. keep as money εξοικονομώ

saw
n 1. tool πριόνι
pt v 2. *see see
v say λέω

scale
n 1. covering on animals λέπι
n 2. measuring device ζυγαριά
adj scarce σπάνιος
n scarf κασκόλ
n scene σκηνή
n scenery σκηνικό, τοπίο
n school σχολείο
n school shoe σχολικό παπούτσι
n science επιστήμη
n scissors ψαλίδι
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score – set

score
n 1. points made in a game σκορ
v 2. to get points σκοράρω
v scream ουρλιάζω
n screen οθόνη
n screw βίδα
n sea θάλασσα
n seagull γλάρος

search
n 1. the act of searching ψάξιμο, αναζήτηση
v 2. look for ψάχνω
n season εποχή
n seat θέση, κάθισμα

second
n 1. unit of time δευτερόλεπτο
adj 2. after first δεύτερος
adv secondly δευτερευόντως

secret
n 1. something hidden μυστικό
adj 2. unknown by others μυστικός
n section τομέας
v see βλέπω
n seed σπόρος
v seek ψάχνω
adv seldom σπανίως, σπάνια
v select επιλέγω
adj selfish εγωιστής
v sell πουλώ
v send στέλνω

sense
n 1. one of the five faculties αίσθηση
phrase 2. make sense (be intelligible) βγάζω νόημα, έχω λογικό ειρμό
adj sensible γνωστικός, λογικός, συνετός
pt v sent *see send
n sentence πρόταση

separate
adj 1. disconnected χωριστός
v 2. to keep apart χωρίζω
n sequence σειρά, ακολουθία
n series σειρά

serious
adj 1. important σημαντικός
adj 2. opposite of lighthearted σοβαρός
n servant υπηρέτης
v serve υπηρετώ
n service υπηρεσία

set
v 1. to put in a particular place τοποθετώ
n 2. a group of things σύνολο, σετ
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settle – short cut

phr v 3. set off (go) ξεκινώ
phr v 4. set out (put in order) τακτοποιώ 
phr v 5. set up (prepare) προετοιμάζω

settle
v 1. to live in εγκαθίσταμαι
phr v 2. settle on (agree on) συμφωνώ
n settlement οικισμός/συμβιβασμός
n settler κάτοικος
adj several αρκετοί
v sew ράβω
n sex φύλο/σεξ
n sexism σεξισμός
n shade σκιά, ίσκιος
n shadow σκιά
v shake κουνώ, ανακινώ, ταρακουνώ
v shall θα
adj shallow ρηχός
n shame ντροπή
n shampoo σαμπουάν
n shape σχήμα

share
n 1. portion μερίδα
v 2. divide up μοιράζω, μοιράζομαι
adj sharp αιχμηρός
n sharpener ξύστρα
v shave ξυρίζω
pron she αυτή
n sheep πρόβατο

sheet
n 1. of paper φύλλο χαρτιού
n 2. of bedding σεντόνι
n shelf ράφι
n shell (of sea) κοχύλι
n shelter καταφύγιο
v shine λάμπω
adj shiny λαμπερός
n ship πλοίο
n shirt πουκάμισο
n shock κραδασμός, πλήγμα, σοκ
n shoe παπούτσι
v shoot πυροβολώ/γυρίζω ταινία

shop
n 1. place to buy goods κατάστημα, μαγαζί
v 2. buy goods ψωνίζω
n shore ακτή

short
adj 1. opposite tall κοντός
adj 2. opposite long βραχύς, σύντομος
n shortcut συντόμευση
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shorts – skate

n shorts (clothing) κοντό παντελόνι, σορτσάκι
shot

n 1. gunfire πυροβολισμός
pt v 2. *see shoot
v should πρέπει
v shout φωνάζω
v shove σπρώχνω

show
v 1. display δείχνω, εμφανίζω
n 2. as on TV εκπομπή, σόου
phr v 3. show off (be pretentious) κάνω επίδειξη

shower
n 1. weather condition βροχή
v 2. wash oneself κάνω ντους
n 3. bathroom apparatus ντους
v shrink συρρικνώνω, συρρικνώνομαι
v shut κλείνω
adj shy ντροπαλός
adj sick άρρωστος
n sick bay αναρρωτήριο
n side πλευρά
adv sideways πλευρικά
n sight όραση

sign
n 1. information board πινακίδα
v 2. write one’s signature υπογράφω
n signal σινιάλο
n signature υπογραφή
n sign language νοηματική γλώσσα
n silence σιωπή
adj silent σιωπηλός
n silk μετάξι
adj silly ανόητος
n silver ασήμι
adj similar παρόμοιος
adj simple απλός
v sing τραγουδώ
adj single μόνος, μεμονωμένος/άγαμος
n singlet φανέλα
n singular (grammatical) ενικός αριθμός

sink
n 1. tub for washing νεροχύτης
v 2. go down βυθίζομαι
n Sir (respectful form of address) κύριος (προσφώνηση)
n sister αδελφή
v sit κάθομαι

skate
v 1. glide over the ground πατινάρω
n 2. equipment for skating πατίνια
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skateboard – so

n skateboard σκέιτμπορντ, τροχοσανίδα
n skateboarding το άθλημα του σκέιτμπορντ
n ski σκι
n skiing το άθλημα του σκι
adj skilful ικανός, επιδέξιος
n skill ικανότητα, δεξιότητα
n skin δέρμα

skip
v 1. jump πηδώ, κάνω σκοινάκι
v 2. pass over προσπερνώ, παραλείπω
n skirt φούστα
n sky ουρανός
n slang καθομιλουμένη, γλώσσα της πιάτσας
v slap ραπίζω, χαστουκίζω
n slave σκλάβος
v sleep κοιμάμαι
adj sleepy νυσταγμένος
pt v slept *see sleep
n slice φέτα
v slide γλιστρώ
adj slim λεπτός
n sling σφεντόνα
v slip γλιστρώ, ξεγλιστρώ
n slipper (type of shoe) παντόφλα
adj slippery ολισθηρός
v slit σχισμή
n slope πλαγιά, κλίση

slow
adj 1. opposite fast αργός
adj 2. behind time καθυστερημένος
adv slowly αργά
adj small μικρός
adj smart (clever) έξυπνος
v smash σπάω

smell
n 1. odour μυρωδιά, οσμή
v 2. inhale an odour μυρίζω

smile
n 1. facial expression χαμόγελο
v 2. make facial expression χαμογελώ

smoke
n 1. visible substance from fire καπνός
v 2. inhale a substance καπνίζω
adj smooth απαλός, ομαλός
n snack σνακ
n snake φίδι
v sneeze φταρνίζομαι
n snow χιόνι
conj so (consequently) επομένως
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soap – sphere

n soap σαπούνι
n soccer ποδόσφαιρο
n society κοινωνία
n sock (clothing) κάλτσα

soft
adj 1. opposite hard μαλακός
adj 2. opposite loud χαμηλόφωνος
adv softly μαλακά, αθόρυβα
pt v sold *see sell

solid
adj 1. having three dimensions στερεός, συμπαγής
n 2. matter that is not liquid or gas στερεό σώμα

solution
n 1. answer λύση
n 2. mixture (scientific) διάλυμα
v solve επιλύω
det some μερικά
n somebody κάποιος
n someone ένας
adv sometimes μερικές φορές
n son γιος
n song τραγούδι
adv soon σύντομα

sore
adj 1. painful οδυνηρός
n 2. painful spot πληγή
phrase 3. sore throat πονόλαιμος
adj sorry μετανιωμένος
v sort ταξινομώ
n soul ψυχή
n sound ήχος
n soup σούπα
adj sour ξινός/δύστροπος
n south νότος

space
n 1. outside earth’s atmosphere διάστημα
n 2. room χώρος
n spade φτυάρι
adj spare εφεδρικός
v speak μιλώ
adj special εξαιρετικός/ειδικός
n speech ομιλία

speed
n 1. rapidity ταχύτητα
v 2. go fast τρέχω
v spell συλλαβίζω, ορθογραφώ
v spend ξοδεύω
pt v spent *see spend
n sphere σφαίρα
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spill – starfish

v spill χύνω
v spin στριφογυρίζω, περιστρέφω, 

περιστρέφομαι
n spirit (soul) πνεύμα
v spit φτύνω
v splash πιτσιλώ
v split χωρίζω
v spoil σπαταλώ/κακομαθαίνω
pt v spoke *see speak
n spoon κουτάλι
n sport σπορ, άθλημα
n sports oval γήπεδο
n sports shoe αθλητικό παπούτσι

spot
n 1. circular pattern κουκίδα
n 2. sore σημάδι
n 3. place σημείο
v 4. see εντοπίζω
v spread απλώνω

spring
n 1. season Άνοιξη
v 2. jump ξεπηδώ

spy
n 1. person who keeps secret 

watch on others
κατάσκοπος

v 2. watch κατασκοπεύω
square

n 1. plane figure τετράγωνο
adj 2. shaped as a square τετράγωνος
n staffroom δωμάτιο προσωπικού
n stage σκηνή θεάτρου, παλκοσένικο
n stair σκαλοπάτι

stamp
n 1. as for postage γραμματόσημο
v 2. impress a mark on σφραγίζω
v 3. strike with foot ποδοκροτώ

stand
v 1. take upright position στέκομαι
phr v 2. stand back υποχωρώ
phr v 3. stand for (signify) εκπροσωπώ, αντιπροσωπεύω
phr v 4. stand up for (defend) υποστηρίζω, υπερασπίζομαι
colloq phr 5. I can’t stand it (I hate it) δεν το αντέχω, το μισώ
n standard πρότυπο, στάνταρ

star
n 1. astral body άστρο
n 2. famous actor, singer etc. διασημότητα
adj 3. shape αστεροειδής (σχήμα)
n starfish αστερίας



66

start – stop

start
n 1. beginning αρχή, έναρξη
v 2. begin ξεκινώ

state
v 1. say δηλώνω
n 2. political division πολιτεία
n statement δήλωση

station
n 1. of railway σιδηροδρομικός σταθμός
n 2. police station αστυνομικό τμήμα
n statue άγαλμα
v stay παραμένω
adj steady σταθερός
n steak μπριζόλα
v steal κλέβω
n steam ατμός
n steel ατσάλι, χάλυβας
adj steep απότομος
n stem μίσχος, κοτσάνι

step
v 1. move using feet βηματίζω
n 2. stair σκαλί
phrase 3. watch your step (be careful) Πρόσεχε που πατάς!
n stepbrother ετεροθαλής αδελφός
n stepfather θετός πατέρας
n stepmother θετή μητέρα
n stepsister ετεροθαλής αδελφή

stick
v 1. fasten κολλώ
n 2. piece of wood βέργα, μπαστούνι
adj sticky κολλώδης, κολλητικός
adj stiff άκαμπτος, δύσκαμπτος

still
adv 1. without moving ακίνητος
adv 2. yet ακόμη, εν τούτοις
v sting κεντρίζω, τσιμπώ

stink
n 1. bad odour δυσοσμία
v 2. smell very bad βρωμάω
v stir ανακατεύω
pt v stole *see steal
n stomach στομάχι
n stomach ache στομαχόπονος
n stone πέτρα
pt v stood *see stand

stop
n 1. cessation διακοπή, στάση, παύση
v 2. halt σταματώ
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store – suburb

n store κατάστημα
n storey όροφος
n storm καταιγίδα
n story ιστορία
n stove φούρνος
n stove top μαγειρική εστία

straight
adj 1. not crooked ευθύς, ίσιος
adj 2. not wavy or curly (of hair) ίσιος
phrase 3. straight ahead ίσια
v straighten ισιώνω
v strain καταπονώ, κοπιάζω
adj strange παράξενος
n stranger ξένος
n strawberry φράουλα
n stream ρυάκι
n street δρόμος, οδός
n strength δύναμη, αντοχή

stress
v 1. put emphasis on τονίζω
n 2. tension ένταση
adj strict αυστηρός

strike
v 1. hit χτυπώ
n 2. blow χτύπημα
phrase 3. on strike (not working) απεργώ
n string χορδή
n strip ταινία, λωρίδα
v stroke χαϊδεύω
adj strong (powerful) δυνατός, ισχυρός
n struggle αγώνας
pt v stuck *see stick
n student σπουδαστής, μαθητής, φοιτητής

study
n 1. room of house γραφείο
v 2. endeavour to acquire 

knowledge
μελετώ, διαβάζω

stuff
n 1. material πράγμα
v 2. push χώνω
adj stupid ανόητος, βλάκας
n style στιλ

subject
n 1. course of study μάθημα
n 2. topic θέμα
n substance ουσία
v subtract αφαιρώ
n subtraction αφαίρεση
n suburb προάστιο
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succeed – survey

v succeed καταφέρνω, επιτυγχάνω
n success επιτυχία
v suck γλείφω
adj sudden ξαφνικός, αιφνίδιος
adv suddenly ξαφνικά
v suffer υποφέρω
n sugar ζάχαρη
v suggest προτείνω
n suggestion υπόδειξη

suit
n 1. clothing κοστούμι
v 2. be appropriate ταιριάζω
adj suitable κατάλληλος
n sum (total) σύνολο
n summer καλοκαίρι
n sun ήλιος
n sunburn ηλιακό έγκαυμα
n sunglasses γυαλιά ηλίου
n sunhat καπέλο ηλίου
adj sunny ηλιόλουστος
n sunscreen αντηλιακό
n sunshine λιακάδα

supply
n 1. provisions προμήθεια
v 2. provide προμηθεύω

support
n 1. assistance υποστήριξη
v 2. provide assistance βοηθώ, υποστηρίζω
v suppose (assume) υποθέτω
adj sure βέβαιος

surf
n 1. seaswell σερφάρισμα
v 2. ride a surfboard σερφάρω
n surface επιφάνεια
n surfboard σανίδα του σερφ
n surfer σέρφερ

surgery
n 1. doctor’s room ιατρείο
n 2. operation by doctor εγχείρηση
n surname επώνυμο

surprise
n 1. unexpected event έκπληξη
v 2. catch unprepared εκπλήσσω
adj 3. unexpected απρόσμενος
v surrender παραδίδομαι
v surround περικυκλώνω

survey
n 1. poll έρευνα
v 2. ask questions of ερευνώ
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survival – tame

n survival επιβίωση
v survive επιβιώνω
n swagman περιπλανώμενος εργάτης
v swallow καταπίνω
pt v swam *see swim

swear
v 1. use bad language βρίζω
v 2. take oath of truth ορκίζομαι
v sweep σκουπίζω
adj sweet γλυκός
n sweet corn καλαμπόκι
n sweet potato γλυκοπατάτα
v swim κολυμπώ
n swimmer κολυμβητής
n swimming κολύμπι
n swimming carnival αγώνες κολύμβησης
n swimming costume μαγιό

swing
v 1. sway κουνιέμαι, ταλαντεύομαι
n 2. play equipment κούνια

switch
n 1. device for turning on/off διακόπτης
v 2. change αλλάζω
adj swollen πρησμένος
phrase swollen ankle πρησμένος αστράγαλος
n sword σπαθί

T
table

n 1. furniture τραπέζι
n 2. list πίνακας
n table tennis πινγκ πονγκ
n tablet (medication) χάπι, δισκίο
n tail ουρά

take
v 1. seize παίρνω
v 2. last for (as time) διαρκώ
phr v 3. take away (mathematical) αφαιρώ
phr v 4. take away (remove) απομακρύνω
phr v 5. take away (fast food) παίρνω φαγητό σε πακέτο
phr v 6. take off (as clothing) γδύνομαι
phr v 7. take off (as plane) απογειώνομαι
n tale ιστορία

talk
n 1. conversation συζήτηση
v 2. converse συζητώ, μιλώ
adj tall ψηλός
adj tame εξημερωμένος, ήμερος
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tan – terrific

tan
v 1. sunbake μαυρίζω από τον ήλιο, κάνω 

ηλιοθεραπεία
adj 2. colour ηλιοκαμένος
n tank δεξαμενή
n tap (as for water) βρύση
v tape (record) ηχογραφώ
n task καθήκον, εργασία

taste
v 1. sample δοκιμάζω
phrase 2. the food tastes good το φαγητό έχει καλή γεύση
adj tasty νόστιμος
pt v taught *see teach
n tax φόρος
n taxi ταξί

tea
n 1. beverage τσάι
n 2. dinner δείπνο
v teach διδάσκω
n teacher δάσκαλος, καθηγητής
n teacher’s aide βοηθός/βοήθημα δασκάλου
n team ομάδα

tear
v 1. rip σχίζω
n 2. liquid from the eye δάκρυ
v tease πειράζω, κοροϊδεύω
n technology τεχνολογία
n teenager έφηβος

telephone
n 1. device for phoning τηλέφωνο
v 2. ring τηλεφωνώ
n telephone booth τηλεφωνικός θάλαμος
n telescope τηλεσκόπιο

television
n 1. receiver for broadcasts δέκτης τηλεόρασης
abbrev 2. TV τηλεόραση
v tell λέω, μιλώ
n temper χαρακτήρας, διάθεση
n temperature θερμοκρασία
n temple ναός
adj temporary προσωρινός
n tennis τένις
n tent σκηνή, τέντα

term
n 1. a period of time χρονική περίοδος
n 2. a naming word όρος, έννοια
adj terrible τρομερός
adj terrific υπέροχος
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test – tie

test
n 1. examination τεστ, εξέταση
v 2. check εξετάζω
n text κείμενο

thank
v 1. express appreciation ευχαριστώ
phrase 2. give thanks ευχαριστώ
int 3. thank you (polite expression of 

gratitude)
σ’ ευχαριστώ

that
pron 1. indicator of person or thing εκείνος
conj 2. used as subject of relative 

clause
που

det the ο
n theatre θέατρο
pron their δικός τους
pron them αυτούς
adv then τότε
adv there εκεί
conj therefore επομένως
n thermometer θερμόμετρο
pron they αυτοί
adj thick πηχτός, πυκνός
n thief κλέφτης
adj thin λεπτός
v think σκέφτομαι
n thong (footwear) σαγιονάρα

thought
n 1. idea σκέψη
pt v 2. *see think

thread
n 1. cotton νήμα
v 2. put through eye of needle περνώ κλωστή
pt v threw *see throw
prep through (from one side to 

another)
ανάμεσα, μέσω

v throw ρίχνω, πετώ
n thumb αντίχειρας
n thunder κεραυνός
n thunderstorm καταιγίδα
adv thus συνεπώς
v tick (indicate correctness) σημειώνω
n ticket εισιτήριο
n tide παλίρροια
adj tidy τακτοποιημένος

tie
n 1. clothing γραβάτα
v 2. fasten δένω
n 3. equal place ισοπαλία
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tight – town

adj tight σφιχτός
v tilt γέρνω

time
n 1. measurement of duration χρόνος
phrase 2. in time (not late) έγκαιρα
phrase 3. on time (at the appointed time) στη σωστή ώρα
phrase 4. at times μερικές φορές
phrase 5. a good time κατάλληλη ώρα
phrase 6. take your time (don’t rush) με την ησυχία σου
phrase 7. What’s the time? Τι ώρα είναι;
phrase 8. two times four (mathematical) επί (μαθηματικά)
n timetable χρονοδιάγραμμα

tip
n 1. hint συμβουλή
n 2. rubbish dump σκουπιδότοπος
v 3. tilt γέρνω
n 4. pointed extremity μύτη, αιχμή
phr v 5. tip over (spill) ρίχνω, χύνω
n tissue ιστός/χαρτομάντιλο
n title τίτλος
prep to προς/να
n today σήμερα
n toe δάχτυλο ποδιού
adv together μαζί
n toilet τουαλέτα
pt v told *see tell
n tomato ντομάτα
n tomorrow αύριο
n tongue γλώσσα
pt v took *see take
n tool εργαλείο
n tooth δόντι
n toothache πονόδοντος

top
n 1. highest point κορυφή
n 2. clothing μπλούζα
n topic θέμα
pt v tore *see tear

total
n 1. complete amount σύνολο
v 2. add up προσθέτω
v touch αγγίζω
n tour περιοδεία, εκδρομή
v tow ρυμουλκώ
prep towards προς
n towel πετσέτα
n tower πύργος
n town πόλη
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toy – turn

n toy παιχνίδι
v trace ιχνηλατώ
n track (pathway) μονοπάτι
n tracksuit αθλητική φόρμα
n tractor τρακτέρ

trade
n 1. exchange of commodities εμπόριο
v 2. carry on trade εμπορεύομαι
n traffic κίνηση, κυκλοφορία οχημάτων

train
n 1. means of transport τρένο
v 2. practise προπονούμαι

trap
n 1. device for catching things παγίδα
v 2. catch παγιδεύω
n trapezium τραπέζιο
v travel ταξιδεύω
v tread βαδίζω, περπατώ
v treat (as a disease) θεραπεύω, κουράρω
n tree δέντρο
v tremble τρέμω
n triangle τρίγωνο
phrase triangular prism τριγωνικό πρίσμα
n tribe φυλή
v trick εξαπατώ
v trim ψαλιδίζω, περικόβω

trip
n 1. journey ταξίδι
v 2. fall over πέφτω, σκοντάφτω
adj tropical τροπικός

trouble
n 1. problem πρόβλημα
v 2. cause worry προβληματίζω
phr 3. in trouble with αντιμετωπίζω δυσκολία
n trousers παντελόνι
n truck φορτηγό
adj true αληθινός
n trunk (as of elephant) προβοσκίδα

try
n 1. attempt δοκιμάζω
phrase 2. try hard προσπαθώ σκληρά
phr v 3. try on (as for clothing) δοκιμάζω ρούχα
phr v 4. try out for (audition for) συμμετέχω σε οντισιόν
n T-shirt κοντομάνικο μπλουζάκι
n tub λεκάνη
n tube σωλήνας

turn
v 1. move around στρίβω
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twice – urge

n 2. action following someone 
else’s

στροφή

phr v 3. turn into (become) μετατρέπω, μετατρέπομαι
phr v 4. turn off (switch off) κλείνω
phr v 5. turn on ανοίγω
phr v 6. turn up (arrive) εμφανίζομαι
adv twice δύο φορές
v twist στρίβω

type
n 1. kind τύπος, είδος
v 2. use a machine to write πληκτρολογώ, δακτυλογραφώ
n tyre λάστιχο

U
adj ugly άσχημος
n umbrella ομπρέλα
n uncle θείος
adj unconscious αναίσθητος
prep under κάτω
v undergo υφίσταμαι, υποβάλλομαι
adj underground υπόγειος
v underline υπογραμμίζω
adv underneath κάτω από
n underpants σώβρακο
v understand καταλαβαίνω
pt v understood *see 

understand
n underwear εσώρουχο
v undo ακυρώνω, αναιρώ
adj unemployed άνεργος
n uniform στολή
n union ένωση

unit
n 1. type of housing διαμέρισμα
n 2. measurement μονάδα μέτρησης
v unite ενώνω
n universe σύμπαν
n university πανεπιστήμιο
prep until ώσπου
adj unusual ασυνήθιστος
prep up (to a higher place) πάνω
prep upon (up and on) επί, μόλις
adj upper ανώτερος
adj upright κατακόρυφος, όρθιος/έντιμος
adj upset αδιάθετος, στενοχωρημένος
adj upside-down ανάποδος
adv upstairs πάνω, στον επάνω όροφο
v urge παρακινώ
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urgent – wall

adj urgent επείγων
pron us εμάς, εμείς

use
n 1. the act of using χρήση
v 2. employ χρησιμοποιώ
adj used (not new) χρησιμοποιημένος

V
n vaccination εμβολιασμός
adj vain ανώφελος/ματαιόδοξος
n valley κοιλάδα
adj valuable πολύτιμος

value
n 1. worth αξία
v 2. to hold in high esteem εκτιμώ
n van (truck) φορτηγό αυτοκίνητο
n variety ποικιλία
v vary ποικίλω
adj various διάφοροι
n vegetable λαχανικό
n vegetable garden λαχανόκηπος
n vegetarian χορτοφάγος
n vehicle όχημα
n verandah βεράντα
n verb ρήμα
adv very πολύ
abbrev vet *see veterinarian
n veterinarian κτηνίατρος
n video (recording) βίντεο
n view άποψη, θέα
n village χωριό
adj violent βίαιος
n violin βιολί
v visit επισκέπτομαι
n visitor επισκέπτης
n voice φωνή
n volleyball (game) βόλεϊ, πετοσφαίριση
n volume ένταση ήχου/όγκος
v vote ψηφίζω
n vowel φωνήεν
n voyage ταξίδι

W
n wage μισθός
v wait περιμένω
v wake ξυπνώ
v walk περπατώ
n walkway πεζόδρομος
n wall τοίχος
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wallaby – Web

n wallaby είδος μικρόσωμου καγκουρό
n wallet πορτοφόλι
v wander περιπλανιέμαι
v want θέλω
n war πόλεμος
n waratah είδος αυστραλιανού λουλουδιού
n wardrobe ντουλάπα, γκαρνταρόμπα
adj warm (opposite cool) ζεστός
adj warm-blooded θερμόαιμος
v warn προειδοποιώ
n warning προειδοποίηση
pt v was *see be

wash
v 1. clean with water καθαρίζω με νερό
phr v 2. wash up (of dishes) πλένω πιάτα
n washing machine (clothes) πλυντήριο ρούχων

waste
v 1. employ uselessly ξοδεύω, χαραμίζω
n 2. rejected products σκουπίδια, απορρίμματα

watch
n 1. timepiece ρολόι
v 2. look at κοιτάζω
phr v 3. watch out (be careful) πρόσεχε!

water
n 1. liquid νερό
v 2. moisten υγραίνω
n watermelon καρπούζι
n wattle tree είδος ακακίας

wave
n 1. swell of water κύμα
v 2. make a hand signal γνέφω
adj wavy κυματιστός
n wax κερί

way
n 1. road δρόμος
phrase 2. a long way μακριά
phrase 3. a good way με καλό τρόπο
phrase 4. give way υποχωρώ
pron we εμείς
adj weak αδύναμος
n wealth πλούτος
adj wealthy πλούσιος
n weapon όπλο

wear
v 1. erode διαβρώνω
v 2. put on (as for clothing) φορώ
n web (as for spider) ιστός
abbrev Web *see World Wide 

Web
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wedding – width

n wedding γάμος
n week εβδομάδα
v weigh ζυγίζω
n weight βάρος

welcome
n 1. a kind greeting καλωσορίζω, καλωσορίσατε
int 2. You’re welcome! (polite 

response to thank you)
Παρακαλώ! (απάντηση στο 
ευχαριστώ)

well
n 1. hole in earth πηγάδι
adj 2. in good health καλά
adv 3. in a satisfactory manner ικανοποιητικά
int 4. Well! (expresses relief, pause) Λοιπόν!
int 5. Well done! Μπράβο!
pt v went *see go
pt v were *see be
n west δύση

wet
v 1. moisten υγραίνω
adj 2. opposite dry υγρό, μουσκεμένο
pron what (interrogative) τι
n wheel τροχός
pron when (interrogative) πότε
conj whenever όποτε, οποτεδήποτε
pron where (interrogative) πού

which 
pron 1. what one of a number 

(interrogative)
ποιο 

pron 2. relative (refers to something 
previously mentioned)

που, το οποίο

conj while ενώ
n whip μαστίγιο
v whisper ψιθυρίζω 

whistle
v 1. make a musical sound σφυρίζω
n 2. equipment used to make a 

sound
σφυρίχτρα

adj white λευκός, άσπρος
n whiteboard λευκός πίνακας

who
pron 1. interrogative ποιος
pron 2. relative pronoun όποιος
adj whole ολόκληρος
adv why γιατί
adj wicked κακός, μοχθηρός
adj wide πλατύς
n widow χήρα
n widower χήρος
n width πλάτος
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wild – write

adj wild άγριος
will

v 1. auxiliary used in future tense θα
n 2. declaration of wishes on one’s 

death
διαθήκη

n 3. choice of one’s actions θέληση
v win κερδίζω, νικώ

wind
n 1. movement of air αέρας, άνεμος
v 2. turn in a circular way γυρίζω, περιστρέφομαι
colloq phr 3. wind up (finish) καταλήγω
phr v 4. wind up (as a clock) κουρδίζω
n windmill ανεμόμυλος
n window παράθυρο
n window sill περβάζι
adj windy ανεμόδαρτος, ανεμοδαρμένος
n wing φτερό, πτέρυγα
n winter χειμώνας
v wipe σκουπίζω
n wire σύρμα
adj wise σοφός
n wish επιθυμία
prep with με
v withdraw (as for money) αποσύρω (π.χ. χρήματα)
n witness μάρτυρας
pt v woke *see wake
n woman γυναίκα
n wombat φασκωλόμυς (ζώο)
pt v won *see win
v wonder αναρωτιέμαι
n wood ξύλο
n woodwork ξύλινη κατασκευή, ξυλουργία
n wool μαλλί
n word λέξη
pt v wore *see wear

work
n 1. labour δουλειά, εργασία
v 2. carry out labour δουλεύω, εργάζομαι
v 3. be operational λειτουργώ
phr v 4. work out (solve) επιλύω
n world κόσμος
n World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός
v worry ανησυχώ
adv worse χειρότερος
n worth αξία
v wrap τυλίγω
v wring στύβω
n wrist καρπός
v write γράφω
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wrong – zucchini

adj wrong (incorrect) λανθασμένος
pt v wrote *see write
abbrev www * see World Wide 

Web

X
n x-ray ακτίνες Χ, ακτινογραφία

Y
n yacht γιοτ, θαλαμηγός
n yard αυλή
v yawn χασμουριέμαι
n year χρόνος, έτος
adj yellow κίτρινος
int yes ναι
n yesterday χθες
pron you εσύ, εσείς
adj young νέος
pron your (possessive) δικός σου

Z
n zone ζώνη
n zoo ζωολογικός κήπος
n zucchini κολοκυθάκι
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Appendix 1

Numerals and Ordinals

Symbol Numeral Ordinal

1 one first

2 two second

3 three third

4 four fourth

5 five fifth

6 six sixth

7 seven seventh

8 eight eighth

9 nine ninth

10 ten tenth

11 eleven eleventh

12 twelve twelfth

13 thirteen thirteenth

14 fourteen fourteenth

15 fifteen fifteenth

16 sixteen sixteenth

17 seventeen seventeenth

18 eighteen eighteenth

19 nineteen nineteenth

20 twenty twentieth

30 thirty thirtieth

40 forty fortieth

50 fifty fiftieth

60 sixty sixtieth

70 seventy seventieth

80 eighty eightieth

90 ninety ninetieth

100 one hundred one hundredth

1000 one thousand one thousandth

10000 ten thousand ten thousandth

100000 one hundred thousand one hundred thousandth

1000000 one million one millionth
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Appendix 2

Common Countries/States and their Adjectival Forms

Country/State Adjectival Form Country/State Adjectival Form

Afghanistan Afghani Japan Japanese

Argentina Argentinian Korea Korean

Bangladesh Bangladeshi Kosovo Kosovar

Bolivia Bolivian Kurdistan Kurdish

Brazil Brazilian Laos Laotian

Bulgaria Bulgarian Lebanon Lebanese

Cambodia Cambodian Macedonia Macedonian

Chile Chilean Malaysia Malaysian

China Chinese Nigeria Nigerian

Colombia Colombian Pakistan Pakistani

Cook Islands Cook Islanders Peru Peruvian

Croatia Croatian Philippines Filipino

East Timor East Timorese Poland Polish

Ecuador Ecuadorian Portugal Portuguese

Egypt Egyptian Russia Russian

El Salvador El Salvadorian Samoa Samoan

Eritrea Eritrean Serbia Serbian

Ethiopia Ethiopian Somalia Somalian

Fiji Fijian Sudan Sudanese

Ghana Ghanian Syria Syrian

Greece Greek Taiwan Taiwanese

Hungary Hungarian Thailand Thai

India Indian Tonga Tongan

Indonesia Indonesian Turkey Turkish

Iran Iranian Ukraine Ukrainian

Iraq Iraqi Uruguay Uruguayan

Israel Israeli Venezuela Venezuelan

Italy Italian Vietnam Vietnamese
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Appendix 3 

Common Irregular Verbs

Base Form Past Tense Past participle
awake awoke awoken
be was, were been
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bid bid bid
bite bit bitten
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burn burned/burnt burned/burnt
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
dig dug dug
do did done
draw drew drawn
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drive drove driven
drink drank drunk
eat ate eaten
fall fell fallen
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got gotten
give gave given
go went gone
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
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Common Irregular Verbs (continued)

Base Form Past Tense Past participle
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
learn learned/learnt learned/learnt
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
show showed showed/shown
shut shut shut
sing sang sung
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
swim swam swum
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told 
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke woken
wear wore worn
win won won
write wrote written
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Appendix 4

Times 

Analog time 24 hour time
12.00am 12 o’clock; midnight 00:00 zero zero hundred hours
1.00am 1 o’clock 01:00 zero one hundred hours
2.00am 2 o’clock 02:00 zero two hundred hours
3.00am 3 o’clock 03.00 zero three hundred hours
4.00am 4 o’clock 04.00 zero four hundred hours
5.00am 5 o’clock 05.00 zero five hundred hours
6.00am 6 o’clock 06:00 zero six hundred hours 
7.00am 7 o’clock 07:00 zero seven hundred hours
8.00am 8 o’clock 08:00 zero eight hundred hours
9.00am 9 o’clock 09.00 zero nine hundred hours
10.00am 10 o’clock 10:00 ten hundred hours
11.00am 11 o’clock 11:00 eleven hundred hours
12.00pm 12 o’clock; midday; noon 12:00 twelve hundred hours
1.00pm 1 o’clock 13:00 thirteen hundred hours
2.00pm 2 o’clock 14:00 fourteen hundred hours
3.00pm 3 o’clock 15:00 fifteen hundred hours
4.00pm 4 o’clock 16:00 sixteen hundred hours
5.00pm 5 o’clock 17:00 seventeen hundred hours
6.00pm 6 o’clock 18:00 eighteen hundred hours
7.00pm 7 o’clock 19:00 nineteen hundred hours
8.00pm 8 o’clock 20:00 twenty hundred hours
9.00pm 9 o’clock 21:00 twenty one hundred hours
10.00pm 10 o’clock 22:00 twenty two hundred hours
11.00pm 11 o’clock 23:00 twenty three hundred hours

Examples of quarter and half hours (analog)

quarter to three
2.45am or 2.45pm

three o’clock
3.00am or 3.00pm

quarter past three
3.15am or 3.15pm

half past three
3.30am or 3.30pm

zero two forty five zero three hundred hours zero three fifteen zero three thirty

Examples of quarter and half hours (24 hour time)
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Appendix 5

Days of the week/Months of the year/Units of time
         
Days Months Units of time
Monday January 60 seconds = 1 minute

Tuesday February 60 minutes = 1 hour

Wednesday March 24 hours = 1 day

Thursday April 7 days = 1 week

Friday May 4 weeks = 1 month

Saturday June 12 months = 1 year

Sunday July 4 years = 1 leap year

August 10 years = 1 decade

September 100 years = 1 century

October 1000 years = 1 millenium

November

December

         

Appendix 6

Weights and measures 

Weight (mass) Length Volume
1000 milligrams = 1 gram 1000 millimetres = 1 metre 1000 millilitres = 1 litre

1000 grams = 1 kilogram 100 centimetres = 1 metre 1000 litres = 1 cubic 
metre1000 kilograms = 1 metric tonne 1000 metres = 1 kilometre
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