Target Vocabulary
Study Lists

Full Blast B2
Unit 4. pgs 38,39: Holidays - Sightseeing
Unit 4 pg 38 – Menhirs
to enjoy mystery
to join smn on a trip
to turn 12
to build a huge monument
the reason why
there are no definite answers
……
menhirs:
- long stones
- upright stones
- to stand alone or in groups
- to extend in a straight line
- to have a square shape
- to have uneven surfaces

= απολαμβάνω τα μυστήρια
= πάω μαζί με κπν σ’ένα ταξίδι
= γίνομαι 12 (ετών)
= χτίζω ένα τεράστιο μνημείο
= ο λόγος για τον οποίο
= δεν υπάρχουν οριστικές απαντήσεις
= τα μενίρ:
= μακριές πέτρες
= όρθιες πέτρες
= στέκονται μόνες ή σε ομάδες
= εκτείνονται σε μία ευθεία γραμμή
= έχουν τετραγωνισμένο σχήμα
= έχουν άνισες επιφάνειες

Unit 4 pg 39 – Menhirs
it lies fractured in 4 pieces
it weighs 300 tonnes
it used to stand 65 feet tall
machine
machinery

= κείτεται σπασμένο σε 4 κομμάτια
= ζυγίζει 300 τόνους
= ήταν 65 πόδια ψηλό (δηλ. 22 μέτρα σαν 7όροφη πολυκατοικία)
(διαιρούμε τα πόδια διά του 3 για να βρούμε τα μέτρα)

= μηχανή
= μηχανικός εξοπλισμός

menhirs were used:
- to show who the land belonged to
- as calendars
- in ceremonies

= χρησιμοποιούνταν
= για να δείχνουν σε ποιόν ανήκει η γη
= ως ημερολόγια
= σε τελετές

Druids were religious leaders
…..

= Οι Δρυίδες ήταν θρησκευτικοί ηγέτες
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Unit 4 pg 39 – Yonaguni
it’s considered a monument = θεωρείται μνημείο
it’s an underwater rock
= είναι ένας υποθαλάσσιος βράχος
a rock formation
= ένας βραχώδης σχηματισμός
…..
a famous diving site
= διάσημος τόπος καταδύσεων
a rectangular formation
= παραλληλόγραμμος σχηματισμός
it has a series of terraces
= έχει μία σειρά από ταράτσες (επίπεδες επιφάνειες)
it has a series of broad steps = έχει μία σειρά από φαρδιά σκαλιά
it’s like an architectural design = είναι σαν ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο
it’s just 16 feet below sea level = είναι 16 πόδια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας (16:3=5μέτρα)
it’s a site of controversy
= είναι ένας αμφιλεγόμενος τόπος
…..
an advocate of the man-made construction = ένας υποστηρικτής του ότι είναι ανθρώπινη κατασκευή
it’s an artificial construction
= είναι μία τεχνητή κατασκευή
there signs of drawings
= υπάρχουν σημάδια από σχέδια
people engraved drawings on the rock
= άνθρωποι χάραξαν σχέδια στο βράχο
the drawings are like characters (letters)
= τα σχέδια είναι σαν χαρακτήρες γραμμάτων
characters of an ancient script
= χαρακτήρες από αρχαίο χειρόγραφο
…..
it’s nothing more than a natural formation = δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα φυσικό σχηματισμό
the argument is settled
= η διαφωνία έχει οριστικά λυθεί
a handful of believers
= μια χούφτα (δηλ. λίγοι) υποστηρικτές
it remains a mystery
= παραμένει μυστήριο
to form your own theory
= να σχηματίσεις τη δική σου θεωρεία
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Unit 4 pg 40 Easily confused words
………...ADJECTIVES……………..
Sue and Mary are identical twins.
They look alike:
- They have the same hairstyle
- They wear similar clothes
...................VERBS...............................
Spread the news in the school
Spread the butter on the bread
the fire spreads

= πανομοιότυπος
= το ίδιο (το alike δεν ακολουθείτε από ουσιαστικό)
= το ίδιο (ακριβώς) (exactly the same)
= παρόμοιο (περίπου)

= απλώνω (ακατάστατα προς όλες τις κατευθύνσεις)

Stretch your legs
Stretch the limits of your imagination
Stretch up to reach the top shelf

= τεντώνω (σαν λάστιχο)

Extend your battery life
Extend your holidays
Extend a deadline

= επιμηκύνω, μακραίνω (σε μήκος)

Expand (broaden) your knowledge
Expand (broaden) your vocabulary
Expand your business

= διευρύνω (σε πλάτος), μεγαλώνω

.................NOUNS....................................
the loss of a beloved person leads to depression = η απώλεια (χάνω τελείως)
the loss of all the family money was a disaster
the loss of hope leads to suicide
the absence of concentration leads to mistakes = η απουσία ενός ανθρώπου ή ενός χαρακτηριστικού
the absence of a student from school
the absence of a worker from his job
the lack of money leads to misery
the lack of talent makes her performance dull
the lack of communication leads to loneliness
the lack of enthusiasm makes her bored

= όχι αρκετό από ένα χαρακτηριστικό, μία ποιότητα
(δηλαδή έχω λίγο αλλά δε φτάνει)

the shortage of water leads to drought
the shortage of food supplies forced them to surrender
the shortage of doctors
the shortage of energy

= όχι αρκετό σαν το lack αλλά για πιο μετρήσιμα
και χειροπιαστά πράγματα
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…………NOUNS…………………….
At first there was an argument between the two boys
λογομαχία
because there was a conflict of interest
σύγκρουση συμφερόντων
and eventually there was a fight between the two boys.
καυγάς με χρήση βίας
There’s a lot of controversy surrounding the issue of violence. Many people believe that it’s okay
to turn to violence in cases of self-defense. [ Controversy = αμφιλεγόμενο θέμα]
Unit 4 pg 40 Derivatives
verb

noun (noun person)

adjective

counsel = συμβουλεύω
...................................................
consult = συμβουλεύομαι

counselor = σύμβουλος
................................................
consultation = συμβουλή
consultant = σύμβουλος

...………..…………………….
consultative = συμβουλευτικό

advise = συμβουλεύω

advice = συμβουλή
advisor = σύμβουλος
adviser = σύμβουλος

advisory = συμβουλευτικό

electrify = α. δίνω ρεύμα,
β. ενθουσιάζω

inspect = επιθεωρώ

electricity
electrician

electric (κυριολεκτικό & μεταφορικό)
eg electric cars
eg.electric atmosphere
..…...……..………...……...
electrical (κυριολεκτικό)
eg.electrical emgineer

history
historian

historic event = πολύ σημαντικό
ιστορικής σημασίας
.......................
historical event = απλά είναι
παλιό γεγονός – όχι αναγκαστικά
σημαντικό

inspector
science
scientist

plumb =μετρώ τα βάθη

plumber = υδραυλικός

scientific
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Unit 4 pg 40 Derivatives (continued)
verb

noun (noun person)

adjective

chemistry
chemist

chemical

reception
receptionist = ρεσεψιονίστ
receiver = (από) δέκτης

receptive = με καλή αντίληψη

mathematics
mathematician

mathematical

operate

operation = λειτουργία
operator =χειριστής

operational = επιχειρησιακός

account

accountability = λογοδοσία,
Accountable = υπεύθυνος
υπευθυνότητα
accounting = λογιστική
accountancy = λογιστική
accountant = λογιστής

decorate

decorator

produce

product
producer

productive

politics
politician

political

receive

attend

attention = προσοχή
attendance = συμμετοχή σε εκδήλωση
attendant = αυτός που σε προσέχει (eg. flight attendant)
farm
farmer

Unit 4 pg 40 Derivatives: Compound adjectives
first

-

hand

ordinal + hyphen + noun
number

1.
2.
3.
4.
5.
6.

First-aid kit
= πρώτες βοήθειες
first-born son
= πρωτότοκος
first-class passenger = πρώτης θέσης
first-degree sunburn = πρώτου βαθμού
first-hand car
= πρώτο χέρι (καινούργιο)
first-night nerves = της πρώτης νύχτας (χωρίς εμπειρία)
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Unit 4 pg 42 Easily confused words
a vision for the future
a vivid imagination
it’s fantasy. it’s not real
…..
raise sth
raise your hand
raise the prices
raise money = συλλέγω
raise a child = ανατρέφω

= το όραμα, το σχέδιο
= η δημιουργική φαντασία, η δυνατότητα να οραματίζεσαι
= η φαντασία ως εικόνα (όχι ως διαδικασία = imagination)

sth rises
the prices rise
the sun rises

= (αμετάβατο) κάτι χειροπιαστό υψώνεται

sth arises
doubts arise
problems arise
…..
an effect
to affect

= (αμετάβατο) κάτι άυλο υψώνεται

= (μεταβατικό) υψώνω κάτι

= ουσιαστικό – επίδραση
= ρήμα – επηρεάζω

a result
= ουσιαστικό – αποτέλεσμα
to result in
= ρήμα – καταλήγει σε
.....
Unit 4 pg 42 Compound words with prefix interVerbs with prefix inter-

Nouns with prefix inter-

interact

interaction

= αλληλεπίδραση

interpret

interpretation

= ερμηνεία

interfere

(stop interfering in my life)

interference

= εμπλοκή (πιο πολύ ως ενόχληση)

intervene

(the police must intervene to stop the riot)

intervention

= παρέμβαση (για να δώσω λύση)

intersect

intersection

= διασταύρωση

interrogate

interrogation

= ανάκριση

interrupt

interruption

= διακοπή

interconnect

interconnection = διασύνδεση
---

internet

= διαδίκτυο

---

international

= διεθνές

---

intermission

= διάλειμμα

END of Unit 4

