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Unit 3. pgs 28,29: Science - Technology 

Unit 3 pg 28 §A. Setup guide

purchase a Cellusurf package= αγόρασε ένα πακέτο (κιτ) Cellusurf 
to activate your internet = ενεργοποίησε το ίντερνετ σου
follow some easy steps : = ακολούθησε μερικά απλά βήματα
- log on to the website = μπες στην ιστοσελίδα
- enter your code = βάλε τον κωδικό σου
- an 8-digit code = ένα 8-ψήφιο κωδικό
- click on the ‘activate’ icon = κάνε κλικ στο εικονίδιο ‘ενεργοποίηση’
- type your devise number = πληκτρολόγησε τον αριθμό της συσκευής σου
- get the payment details = λάβε τις πληροφορίες πληρωμής
- receive a password via email           = λάβε ένα κωδικό πρόσβασης μέσω email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

- retrieve your password from your email   = ανέσυρε τον κωδικό πρόσβασης από το email
- turn off & on your device = έτάνοιξε & κλείσε τη συσκευή 
- enter the password = βάλε τον κωδικό πρόσβασης

troubleshooting = επίλυση προβλημάτων
technical support = τεχνική υποστήριξη
get great discounts = παίρνω μεγάλες εκπτώσεις
…..
§B. Email to Ben

gadget = γκατζετάκι, μαραφέτι, συσκευή
to provide a service = παρέχω μία υπηρεσία
to have access to a network = έχω πρόσβαση σε ένα δίκτυο
exclusive network = αποκλειστικό δίκτυο
My sister says Cellusurf is the best:
- apparently she is correct = προφανώς έχει δίκιο
- we can take her word for it = μπορούμε να την εμπιστευτούμε
- we can have a free trial = μπορούμε να κάνουμε δωρεάν δοκιμή
- we must access the website = πρέπει να έχουμε πρόσβαση στην ιστοσελίδα
- we must give our details = πρέπει να δώσουμε το στοιχεία μας
- it takes 5 minutes to set up = παίρνει 5’ λεπτά να το εγκαταστήσεις
…..
§C. Article

the internet has revolutionised communication: το διαδίκτυο έχει προκαλέσει 
                                                                            επαναστατικές αλλαγές στην επικοινωνία
- it’s faster = ταχύτερο
- it’s cheaper = φθηνότερο
- it’s more accessible = πιο προσβάσιμο 
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Unit 3 pg 28 - §C. Article (continued)

the internet continues to expand  = το διαδίκτυο συνεχίζει να επεκτείνεται
the internet has found a way into our pocket  = το διαδίκτυο έχει βρει τρόπο να ‘μας παίρνει τα λεφτά’
there’s no clear line between a p/c and a phone  = δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή μεταξύ..
to place new demands on cellphones  = θέτει νέες απαιτήσεις για τα κινητά
to contact your long lost uncle  = να επικοινωνήσεις με τον από καιρό χαμένο θείο
to become more sophisticated  = γίνεται πιο περίπλοκο
an ever-increasing number of people  = ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων 

Unit 3 pg 29 - §D. Brochure

a fast-growing company = μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία 
an increasing demand = μία αυξανόμενη ζήτηση
to specialise in sth = εξειδικεύομαι σε κτ
to be on the move = το να βρίσκεσαι σε κίνηση (κάνεις διαρκώς δουλειές)
…..
its success lies in many factors: = η επιτυχία βασίζεται σε πολλούς παράγοντες:
- efficient provision of internet = αποτελεσματική παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο
- well-organised customer service = καλά οργανωμένη εξυπηρέτηση πελατών
- attentive customer service = εξυπηρέτηση πελατών με μεγάλη προσοχή
- ranked at the top = αξιολογείται στην κορυφή
…..
an attractive company to work for: = μία ελκυστική εταιρεία για να δουλεύεις: 
- above-average salaries = μισθοί πάνω από το μέσο όρο
- an ideal environment = ένα ιδανικό περιβάλλον
- an employee-centred culture = μία κουλτούρα που στρέφεται γύρω από τον εργαζόμενο
- to assist the employees = να βοηθάς τους εργαζόμενους
- to motivate the employees = να παρακινείς τους εργαζόμενους
- to reach your potential = να φτάνεις την πραγματική σου δυνατότητα
- to perform your best = να αποδίδεις τα καλύτερά σου
- to achieve success = να κατορθώνεις την επιτυχία
- to achieve your goals = να κατορθώνεις τους στόχους σου
- to make progress = να κάνεις πρόοδο
…..
effective advertising = αποτελεσματική διαφήμιση (effective=efficient)
special promotions = ειδικές προωθητικές κινήσεις
to win over customers = να κερδίζεις πελάτες 
- free trials = δωρεάν δοκιμές
- special offers = ειδικές προσφορές
to gain a customer base = αποκτώ μία βάση πελατών
to reach a remarkable figure = φτάνω ένα αξιοσημείωτο αριθμό
to grow quickly = αναπτύσσομαι ταχέως

it comes as no surprise = δεν εκπλήσσει 
it looks set to grow = δείχνει αποφασισμένο να αναπτυχθεί (grow=develop)
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Unit 3 pg 30 Derivatives: Compound nouns deriving from phrasal verbs

verb + preposition

1. (to set up) the setup of a programme  = η εγκατάσταση 

2. (to lay out) the layout of the article = η δομή

3. (to get away) the getaway car = η διαφυγή  

4. (to come back) the final comeback = η επιστροφή

5. (to let down) the film was a letdown = η απογοήτευση

6. (to take off) the takeoff of the plane = η απογείωση

preposition + verb

1. (to put in) the input of new ideas = η είσοδος, εισαγωγή

2. (to take in) the intake of calories = η πρόσληψη

3. (to fall down) the downfall of the government = η πτώση

4. (to break out) the outbreak of the war = το ξέσπασμα

Unit 3 pg 30 Easily confused words

to observe the world = παρατηρώ επισταμένα (επίτηδες)

to notice that sth is wrong = τυχαίνει να προσέξω κάτι (τυχαία)

to recognize an old friend = αναγνωρίζω, ξαναθυμάμαι κάτι που το ήξερα

to remark sth = σχολιάζω

the thunderbolt  is a symbol of danger = σύμβολο (συνήθως ένα σχήμα/ μία εικόνα)

waving your hand is signal to say goodbye = σινιάλο (συνήθως κουνώντας κάτι)

sweat on your forehead is a sign of anxiety = σημάδι (οτιδήποτε λειτουργεί ως μία υπενθύμιση)

thumps up is a gesture meaning OK! I agree = χειρονομία (με τα χέρια)
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Unit 3 pg 30 Collocations:Expressions with take

1. take my advice. take a break every 2 hours = άκουσέ με

2. take a break. don’t work for so long = κάνε διάλειμμα

3. take a test to prove that you’re good at English= δώσε εξετάσεις

4. take turns. it’s not only for you = πάρτε σειρά

5. take into account all the facts = λάβε υπόψιν

6. take pride in your achievements = να είσαι περήφανος

7. take measures against car theft = πάρε μέτρα

8. take responsibility for your actions = ανέλαβε την ευθύνη

9. I didn’t take notice of your new shoes = προσέχω, παρατηρώ

10.don’t take advantage of his weakness = εκμεταλλεύομαι

Unit 3 pg 32 Verbs + prepositions

on with to in

Congratulate on Argue with Object to Participate in

Comment on Cooperate with Consent to Result in

Rely on Deal with Subscribe to Confide in

Insist on Be involved with smn Refer to Involve in sth

Correspond with Correspond to Deal in (antiques)

* Deal with criminals = έχει δουλειές με..
He deals in antiques = εμπορεύεται αντίκες

** He’s involved in the crime = έχει συμμετοχή
He was involved with the criminals = συναναστρέφεται

*** He corresponds with all his former schoolmates = αλληλογραφεί
He corresponds to all the requests immediately = ανταποκρίνεται
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Unit 3 pg 32 Word sets:  Promotion

to promote a new product = προωθώ

to distribute fliers for the promotion of a product = μοιράζω φυλλάδια

to advertise a new product = διαφημίζω

TV advertising = TV commercials     = τηλεοπτικές διαφημίσεις

to launch a new product on the market = ‘εγκαινιάζω’, προωθώ

the new product makes the headlines = γίνεται πρωτοσέλιδο
front page headlines

to put an announcement on a notice board = βάζω ανακοίνωση

notice board = bulletin board = πίνακας ανακοινώσεων

a memo = a quick note to remind sth (memory) = σημείωμα, υπόμνημα
to circulate a memo in the company = κυκλοφορώ ένα σημείωμα στην εταιρεία

if you want to know more:
come by our store = επισκεφτείτε το κατάστημά μας

check out our web page = επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
                                                                                                (web page = internet site)

END of Unit 3


