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Unit 1. pgs 8,9: People 

Unit 1 pg 8
…..

to be bombarded with = βομβαρδίζομαι με

to be on everybody’s lips = είναι στα χείλη όλων

to be in the spotlight = είναι στο κέντρο της προσοχής

to sing tunes = τραγουδώ ένα μουσικό σκοπό

to cheer champions = επευφημώ τους πρωταθλητές

to read an author = διαβάζω ένα συγγραφέα

a bestselling author = ένας επιτυχημένος συγγραφέας

…..

to be oblivious to sth = αγνοώ κτ

to ask scornfully = ρωτώ με υπεροψία

…..

to worship celebrities = λατρεύω τις ‘φίρμες’

to hang posters on the wall = κρεμώ αφίσες

the posters fade away = οι αφίσες ξεθωριάζουν

to feature a centrefold = έχει ένα ολοσέλιδο (και τις δύο σελίδες)

to lose interest in sth = χάνω το ενδιαφέρον μου σε κτ

to forget yesterday’s headliners = ξεχνάς τις χτεσινές δημοσιότητες

to be fickle by nature = εκ φύσεως ασταθείς

…..

to be a legend = είναι θρύλος

to have staying power = δύναμη που διαρκεί στο χρόνο

nonetheless = ωστόσο

an accomplishment = ένα κατόρθωμα

to bring about a change = προκαλώ μία αλλαγή

the all time classics = κλασσικό σε κάθε εποχή

a tested author = δοκιμασμένος συγγραφέας

to name but a few = για να αναφέρουμε λίγα ενδεικτικά

to be overawed by smn = υπερεκτιμάται

to stand the test of time = δοκιμασμένο μέσα στο χρόνο
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Unit 1 pg 9

brilliant = εξαίρετο

brilliance = λαμπρότητα

to exclaim = αναφωνώ

to explain = εξηγώ

…..

- achievement = κατόρθωμα

- distinction = διάκριση

- accomplishment = επίτευγμα

to win a Nobel prize = κερδίζω Νόμπελ

to win a gold medal = κερδίζω χρυσό μετάλλιο

……

to be a champion in your field = πρωταθλητής στον τομέα σου

it truly matters = πράγματι αξίζει

it makes you feel special = σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστός

to enjoy spending time with smn = απολαμβάνεις να περνάς χρόνο με κπν

to make a difference = κάνει τη διαφορά

to have credentials = έχει τα εχέγγυα (σε πείθει ότι είναι σωστό)

to have certificates = έχει πτυχία

to be on everybody’s lips = είναι στα χείλη όλων

to believe in smn = πιστεύω σε κπν

to belong with smn = ανήκω σε κπν

…..
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Unit 1 pg 10 – Word Groups: about People 
FAMILY members
bride     = νύφη
groom   = γαμπρός

spouse   = ο/η σύζυγος 
husband = ο σύζυγος
wife       = η σύζυγος
ex-husband = ο πρώην..
ex-wife       = η πρώην..

relatives = συγγενείς
aunt        = θεία
uncle      = θείος

in-laws              = τα πεθερικά
mother-in-law   = πεθερά
father-in-law     = πεθερός

stepmother = μητριά
stepfather   = πατριός

cousin     = ξαδέλφη/ξάδελφος
son          = γιός
daughter  = κόρη

FRIENDS
mate = φιλαράκι
pal    = φιλαράκι

peer  = συνομήλικος
acquaintance = απλά γνωστός

WORK mates
colleague   = συνάδελφος
co-worker  = συνάδελφος

associate = συνεταίρος
partner    = συνέταιρος

boss          = αφεντικό
supervisor = προϊστάμενος

SCHOOL mates
classmates        = συμμαθητές
fellow students = συμμαθητές

headmaster  = διευθυντής
headteacher  = διευθυντής

Unit 1 pg12 Phrasal verbs about People 

BREAK UP          (John)- I’m devastated. I broke up with my wife.                   ΧΩΡΙΖΩ      

LOOK smn UP     (Bill) - Oh I’m sorry. If you come to my town look me up.    ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ

PUT smn UP                     Actually I can put you up for a couple of days.          ΦΙΛΟΞΕΝΩ

PICK smn UP                   And if you fly here I can pick you up from                ΠΑΙΡΝΩ ΜΕ
                                          the airport.                                                                        ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

sth COMES UP    (John) - I’m grateful for your generosity but a problem 
                                           has come up at work and I can’t take any time off.  ΚΑΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

 KEEP UP                          There’s a lot going on at the office 
                                           and I can’t keep up.                                                    ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ
                                                                                                                                   ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
                              (Bill) - Ok mate. If you have some time off let me know.
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Adjectives pgs 10,12,13,14,15 about People

Positive  Negative 

(γενναιόδωρος) generous

(εξωστρεφής) extrovert

(υποστηρικτικός, βοηθητικός)supportive = helpful

truthful=dependable = trustworthy = reliable
(ειλικρινής, αξιόπιστος = αξιόπιστος = αξιόπιστος) 

(χαρούμενος) cheerful

(συνετός) thoughtful

(ευχαριστημένος, χαρούμενος) pleased = delighted

(καλόβολος) easy-going

(διακριτικός) discreet

(ελπιδοφόρος, αισιόδοξος) hopeful = optimistic

(έκπληκτος, έκπληκτος) surprised = astonished

(ήρεμος) calm

(ευγενικός) kind

(ζηλιάρης, ζηλιάρης)jealous = envious

≠ stingy (τσιγκούνης)

≠ introvert = reserved = shy

(εσωστρεφής, μαζεμένος, ντροπαλός)

≠ selfish = insensitive (εγωιστής, αναίσθητος)

≠ unreliable (αναξιόπιστος)

≠  grumpy = miserable = depressed = moody

(κακόκεφος, μίζερος, καταθλιπτικός, κυκλοθυμικός)

≠ risk-taker (παράτολμος)

≠ annoyed = irritated (ενοχλημένος, ενοχλημένος)

≠ stubborn = bossy (ξεροκέφαλος, αυταρχικός)

≠ nosy (αδιάκριτος “χώνει τη μύτη του..”)

≠ pessimistic (απαισιόδοξος)

≠ indifferent (αδιάφορος)

≠ upset (ταραγμένος)

≠ impolite (αγενής)

≠ good-natured (καλοπροαίρετος)


