Target Vocabulary
Study Lists

Full Blast B2
Unit 1. pgs 8,9: People - Lifestyles
Unit 1 pg 8
(Jane Markham – Spain)
the Department for Education
- to track down truants
- to skip school on a regular basis
- to convince them to go back

= στον τομέα της εκπαίδευσης
= εντοπίζω όσους κάνουν κοπάνα
= χάνω μαθήματα τακτικά
= τους πείθω να γυρίσουν

there comes a point in life when..
to need a change:
- to pack your bag
- to grab a friend
- to head for a place

= έρχεται μία στιγμή στη ζωή
= χρειάζεται μία αλλαγή
= πακετάρεις το σάκο σου
= ‘αρπάζεις’ ένα φίλο
= ‘βάζεις πλώρη’ για ένα μέρος

plus
to get a job
to rent a flat
teachers are in demand
getting married was

= επιπλέον
= βρίσκω δουλειά
= νοικιάζω ένα διαμέρισμα
= οι δάσκαλοι ήταν σε ζήτηση (δηλ. χρειάζονταν δασκάλους)

not a long way away

to miss the scenery
to miss the countryside
to walk out your front door
to be in green fields

= ο γάμος δεν ήταν μακρυά (δεν άργησε να έρθει)

= μου λείπει η θέα του τοπίου
= μου λείπει η εξοχή
= περπατάς έξω από την πόρτα σου (μόλις βγεις από το σπίτι)
= βρίσκεσαι στο πράσινα λιβάδια

(Neil & Barbara - Morocco)
a retired couple
currently living in.. Morocco
it’s never too late
to go after what you like
on the occasion of..
..a wedding anniversary

= ζευγάρι συνταξιούχων
= τώρα ζουν στο..
= ποτέ δεν είναι αργά
= να ‘κυνηγήσεις’ (επιδιώξεις) αυτό που σου αρέσει
= στην περίσταση μιας..
= ..επετείου γάμου

to be absolutely amazed
to be enchanted by:
- the sights
- the smells
- the scenery

= είσαι απόλυτα εντυπωσιασμένος
= είσαι μαγεμένος από
= τα πράγματα να δεις
= τις μυρωδιές
= τη θέα του τοπίου

Target Vocabulary
Study Lists

Full Blast B2
Unit 1 pg 8 (continued)
to put off a date
= αναβάλω μία ημερομηνία
the departure back home
= η αναχώρηση για πίσω στην πατρίδα
time passes without noticing it = ο χρόνος περνά χωρίς να το καταλάβεις (παρατηρείς)
you are not to leave anytime soon = δε σκοπεύεις να φύγεις σύντομα
it has become apparent
= έχει γίνει φανερό
to settle in a new house
= τακτοποιούμε σε ένα νέο σπίτι
pension money
= τα χρήματα της σύνταξης
to live comfortably
= ζω άνετα
to make friends
= κάνω φίλους
Unit 1 pg 9
(Jason - Dubai)
to finish university
to graduate
to go on a working holiday

= τελειώνω το πανεπιστήμιο
= αποφοιτώ
= πάω σε διακοπές εργασίας

construction activities:
- luxury flats
- company headquarters

= κατασκευαστικές δραστηριότητες
= πολυτελή διαμερίσματα
= τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας

on every corner
to carry out the work

= σε κάθε γωνιά
= φέρνω εις πέρας τη δουλειά

a highly enticing opportunity = μία πολύ δελεαστική ευκαιρία
- hardworking
= δουλευταράς
- imaginative
= με ζωηρή φαντασία
- practical
= πρακτικός
a permanent job
= μία μόνιμη δουλειά
a temporary job
= μία προσωρινή δουλειά
the amount of the job
= ο όγκος της δουλειάς
it keeps you on the go
= σε κρατάει απασχολημένο
always try to do better
= διαρκώς προσπαθείς να τα κάνεις καλύτερα
plus
= επιπλέον
to secure my future
= εξασφαλίζω το μέλλον μου
the money is great
= τα λεφτά είναι καλά (δηλ. αρκετά)
to have a feeling of accomplishment = έχεις το αίσθημα ότι τα έχεις καταφέρει
(Leon – Argentina)
to set off for holidays
passport
important documents
to have a sense of helplessness

= ξεκινώ για διακοπές
= διαβατήριο
= σημαντικά έγγραφα
= έχεις το αίσθημα ότι είσαι αβοήθητος

Target Vocabulary
Study Lists

Full Blast B2
Unit 1 pg 9 (continued)
it takes time
= παίρνει χρόνο
to issue a new passport
= εκδίδω ένα νέο διαβατήριο
a gesture of self-sacrifice
= μία χειρονομία αυτοθυσίας
an unexpected gesture
= μία αναπάντεχη χειρονομία
an unfortunate event
= ένα ατυχές γεγονός
to make the most of sth
= εκμεταλλεύομαι πλήρως μία ευκαιρία
fortunately
= ευτυχώς
unfortunately
= δυστυχώς
to take on an employee
= προσλαμβάνω έναν εργαζόμενο
to take smn on a full-time salary = προσλαμβάνω με μισθό πλήρους απασχόλησης
…..
negative event
= αρνητικό γεγονός
natural beauty
= φυσική ομορφιά
to set up a business
= στήνω μία επιχείρηση
an extension to sth
= μία επιμήκυνση σε κτ
to change your attitude
= αλλάζω τη στάση μου
a radical change
= μία ριζική αλλαγή
Unit 1 pg 10 Derivatives
verb

noun

adjective

--

(im)probability

(im) probable
(im) probably (adverb)

--

cord

cordless

--

(un)happy

(un)happiness

respond

response

(ir)responsible
(un)responsive

legalize

law
legalization

(il)legal
(il)legitimate
(un)lawful

correct

correction

(in)correct
incorrigible = αδιόρθωτος

personalize = προσωποποιώ
impersonate = υποδύομαι

person
personality

(im)personal

= νόμιμος
= νομότυπος
= νομιμόφρων

Target Vocabulary
Study Lists

Full Blast B2
Unit 1 pg 10 Easily confused words (continued)
It’s near. You can walk
It’s nearly lunchtime

= είναι κοντά
= είναι σχεδόν (ώρα για μεσημεριανό)

You are late
I’ve lately seen some great films

= είσαι αργοπορημένος
= έχω πρόσφατα δει..

This game is nothing like the real thing
It’s likely it will rain
He works like a slave
He works as a waiter
It’s got high standards
I highly recommend it

= ..καμία σχέση με..
= είναι πιθανό να..
= δουλεύει σαν σκλάβος (μεταφορικά, παρομοίωση)
= δουλεύει ως σερβιτόρος (κυριολεκτικά)

= έχει υψηλά στάνταρντ
= το συστήνω πολύ (ανεπιφύλακτα)

Unit 1 pg 10 Phrasal verbs.
to go after a dream
to set off on a journey
to hear for a place
to settle in a place
to carry out an experiment
to end up in trouble
to track down a problem
to put off sth unpleasant

= κυνηγώ τα όνειρά μου
= ξεκινώ για ένα ταξίδι
= μαθαίνω για ένα μέρος
= βολεύομαι, τακτοποιούμαι σε ένα μέρος
= διεξάγω ένα πείραμα
= καταλήγω σε μπελάδες
= εντοπίζω ένα πρόβλημα
= αναβάλω κάτι δυσάρεστο

Go after your dreams. Set off on a long journey in Africa. Head for a mountainous village
where you can settle in a wooden hut with local people. Carry out your social experiments and
if you end up in trouble try to track down the underlying cause of the problem and then solve it.
Take immediate action. Don’t put off the unpleasant jobs because the problems will come back
with a vengeance.
to set up your own business = στήνω την επιχείρησή μου
to set off fireworks
= ανάβω πυροτεχνήματα
to set off on a journey
= ξεκινώ ένα ταξίδι
…..
to settle down and have kids = κάνω οικογένεια
to settle in a new place
= βολεύομαι σ’ ένα νέο μέρος
…..
to call off a meeting
= αναβάλω κάτι προγραμματισμένο
to put off sth unpleasant
= αποφεύγω (αναβάλω) κάτι δυσάρεστο
to be put off by sth unpleasant = αποθαρρύνομαι από κάτι δυσάρεστο (παθητική σημασία)
…..
to see smn off at the station = ξεπροβοδίζω κπν
to turn out well
= προκύπτει όμορφα

Target Vocabulary
Study Lists

Full Blast B2
Unit 1 pg 12 Easily confused words
a valley between two hills
a plain extending from the hill to the coast
a plateau on the mountains
the fields

= κοιλάδα (ανάμεσα σε υψώματα)
= πεδιάδα (ανάμεσα σε βουνό και ακτή)
= οροπέδιο (πεδιάδα πάνω στα βουνά)
= οι αγροί (καλλιεργήσιμες επίπεδες εκτάσεις)

in the eastern coast of Attica
there is a nice beach called ‘Schinias’

= ακτογραμμή (εκεί που η θάλασσα συναντά τη ξηρά)
= παραλία (οργανωμένη για επισκέπτες)

I love walking along the seashore
or along the river bank

= ακρογιαλιά (ήπια ακτή αλλά όχι οργανωμένη παραλία)
= όχθες του ποταμού

when it rains you see ponds of water in the streets = λιμνούλες
the swamps are full of frogs and plants
= βάλτοι
the English channel separates the UK from France
the Corinth canal is 6,5 km long and finished in 1893

= φυσικό θαλάσσιο πέρασμα
= τεχνητό κανάλι, διώρυγα

a spring in Zagorochoria = κυριολεκτικά πηγή που αναβλύζει
Spring water is an invaluable source of life
= μεταφορικά πηγή ζωής
and also a source of income for the locals
= μεταφορικά πηγή εισοοδήματος
‘Vikos” bottled water comes directly from

you transport products (goods)
you transfer money (people)
you transmit signals (information)
you direct smn to a destination
you guide smn on how to cook
you lead smn to victory

= μεταφέρω κτ ογκώδες, μεγάλο (πιο κυριολεκτικό)
= μετακινώ κτ μικρότερο (πιο μεταφορικό)
= μεταδίδω κτ άυλο

= δείχνω κυριολεκτικά το δρόμο
= εξηγώ πως να γίνει κτ ή τι σημαίνει κτ (tourist guide)
= καθοδηγώ ως ηγέτης

the starting point for the race is the post office
the archaeological site has its own internet site
the exact location of our school is Androutsou 3, Marousi
Marousi is a cosmopolitan area
the position of our school is convenient for public transport

END of Unit 1

= το σημείο εκκίνησης
= αρχαιολογικός χώρος / ιστοσελίδα
= η ακριβής τοποθεσία
= περιοχή (με την ευρύτερη έννοια)
= θέση μέσα σ’ ένα οργανωμένο σύνολο

