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Unit 8. pgs 78,79: Environment

Unit 8 pg 78

to team up for the planet = συνεργαζόμαστε για τον πλανήτη

a world-renowned model = διάσημο φωτομοντέλο

a well-known model = γνωστό φωτομοντέλο

a goodwill ambassador = πρεσβευτής καλής θέλησης

an entrepreneur = ένας νέος & τολμηρός επιχειρηματίας

to save the planet = σώζω τον πλανήτη

it’s all in a day’s work = είναι όλο μέρος της καθημερινής ρουτίνας

people from all walks of life = άνθρωποι από κάθε κοινωνική θέση

to commemorate an anniversary = τιμούμε την επέτειο

to maintain an activity throughout the year = διατηρούμε αυτή τη δράση όλο το χρόνο

to join forces = ενώνουμε τις δυνάμεις μας (team up)

a common purpose = ένας κοινός σκοπός

a tremendous difference = τεράστια διαφορά

to make a difference = κάνει τη διαφορά

to make a contribution: ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ

- to clean up beaches = καθαρίζουμε παραλίες

- to use public transport = χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς

- to turn off unnecessary lights = σβήνουμε τα φώτα που δε χρειάζονται

- to switch to energy-efficient light bulbs = βάζουμε οικονομικές λάμπες

- to recycle = ανακυκλώνουμε

- to car-pool = μοιραζόμαστε το αυτοκίνητό μας

- to take up a green activity = αναλαμβάνουμε δράσεις για τη φύση

- to pledge to plant trees = υποσχόμαστε να φυτεύσουμε δέντρα

Unit 8 pg79

a substantial step = ένα σημαντικό βήμα
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Unit 8 pg 79 (continued)

the invaluable role of forests: Ο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

- they capture carbon dioxide (CO2) = εγκλωβίζουν το διοξείδιο του άνθρακα

- they provide life-sustaining oxygen = παρέχουν οξυγόνο απαραίτητο για τη ζωή

- they decrease the impact of floods  = μειώνουν την καταστροφικότητα των πλημμυρών

- they control soil erosion  = ελέγχουν τη διάβρωση του εδάφους

- they secure fresh water = εξασφαλίζουν το πόσιμο νερό

- they provide home for..                         παρέχουν βιότοπο..

   ..80% of the Earth’s biodiversity  = ..για το 80% της βιοποικιλότητας

…..

to host an event = φιλοξενώ μία εκδήλωση

to kick a habit = απαλλάσσομαι από μία (κακή) συνήθεια

to achieve carbon neutrality = επιτυγχάνω μηδενική επιβάρυνση στο περιβάλλον (ανθρακική ουδετερότητα)

to make long-term changes = κάνω μακροχρόνιες αλλαγές

to bring attention to sth = στρέφω την προσοχή κπ σε κτ

the conservation of a lake = η συντήρηση της λίμνης 

a rapidly disappearing lake = μία ταχέως εξαφανιζόμενη λίμνη

to generate income = παράγω εισόδημα

coolers powered by solar energy = ψυγειάκια που δουλεύουν με τον ήλιο  

to have limited access to electricity = έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρικό

to have a lasting impact = έχει επίπτωση που διαρκεί

to mobilise people = κινητοποιώ ανθρώπους

people from all walks of life = άνθρωποι από κάθε κοινωνική θέση

…..

to have your fair share of success = έχεις και εσύ το μερίδιό σου στην επιτυχία

to raise public awareness = κάνεις τους ανθρώπους να προσέξουν και να καταλάβουν

to promote an idea = προωθείς μία ιδέα

to make a substantial change = κάνω μία ουσιώδη αλλαγή

the lungs of the Earth = οι πνεύμονες της Γης

to focus attention on sth = να εστιάσεις την προσοχή σε κτ

the melting ice = οι πάγοι που λιώνουν
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Unit 8  pg 80 Idioms related to natural features

Peter has been walking on air since he won the lottery money ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ 7ο ΟΥΡΑΝΟ

but his wife Lucy has been under the weather because she says ΕΙΝΑΙ ΠΕΣΜΕΝΟΣ

that this money is only a drop in the ocean compared to how ΣΤΑΓΟΝΑ στον ΩΚΕΑΝΟ
much they owe to the bank.

Personally, I think that the money is only the tip of the iceberg. Η ΚΟΡΥΦΗ του ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ

Peter is like living in another world whereas ΖΕΙ στον ΚΟΣΜΟ του

Lucy is a practical and down-to -earth person so they often fight. ΠΡΟΣΓΕΙΩΜΕΝΟΣ
……………………………………………………..
Appearances can be deceiving. My granddad is older than the hills  ΠΟΛΥ ΓΕΡΟΣ

but he is as strong as an ox. He’s also very outgoing and sociable.    ΔΥΝΑΤΟΣ σα ΤΑΥΡΟΣ

He can break the ice and make himself    ΣΠΑΩ τον ΠΑΓΟ

feel comfortable in a flash even with a group of teenagers.    ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

Unit 8 pg 80 – Easily confused words

True love is invaluable = ανεκτίμητο (δε μετριέται με χρήματα)

An antique diamond ring is priceless = ανεκτίμητο (δηλ. υπερβολικά ακριβό)

My old cellphone is worthless = άχρηστο – δίχως αξία

We mustn’t raise the prices. = (μεταβατικό) αυξάνω κάτι

The prices mustn’t rise. = (αμετάβατο) κάτι αυξάνεται

Otherwise many problems will arise. = (αμετάβατο) κάτι προκύπτει

To maintain a car in good condition = Διατηρώ κάτι μηχανικό σε καλή κατάσταση λειτουργίας
To maintain a road in good condition
To maintain a building in good condition

To preserve the traditions = Διατηρώ αναλλοίωτο.
To preserve the balance.
To preserve a monument.

Preserve the food. Put it in the fridge. = Να μη χαλάσει το φαΐ
Conserve the water. Don’t waste it for car washing. = Να κάνουμε οικονομία στο νερό
Conserve energy. Turn off the lights when you leave the room = Να κάνουμε οικονομία στο ρεύμα

A nature preserve = A nature reserve = προστατευόμενη περιοχή

Keep quiet = παραμένω σιωπηλός
Keep fit
Keep it in your pocket
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Unit 8 pg 80 – Easily confused words

protect your skin against the sun = Προστατεύω (με προθέσεις against, from, with)

protect your kids from street violence

protect your car with a cover

defend your country against the enemies = Αμύνομαι ή Υπερασπίζομαι με επιχειρήματα 
defend yourself at the court 
defend your position

rescue people from a burning building = Διασώζω από κάτι που απειλεί τη ζωή σου
rescue animals from poachers
a search and rescue team are looking for survivors

Unit 8 pg 82 – Phrasal Verbs : Be eco-friendly

We’ve come up with tips to protect the environment: = σκαρφίζομαι

- Call for a ban on plastic bags = καλώ σε δράση

- Cut down on the use chemical detergents at home = περιορίζω

- Don’t throw away cooking oil in the sink = πετώ στα σκουπίδια

Illegal logging can wipe out whole forests: = εξαφανίζω

- We must phase out the danger of illegal logging = εξαφανίζω

- We shouldn’t use up the earth’s resources irresponsibly = εξαντλώ, καταναλώνω

Never stop talking to family and friends until
they all come round to a greener lifestyle = πείθω

Unit 8 pg 82 – Word sets : Environment

consume = use up = καταναλώνω, εξαντλώ
waste = σπαταλώ απερίσκεπτα
vanish = wipe out = αφανίζω, εξαφανίζω

dispose of = throw away = πετώ στα σκουπίδια (με οργανωμένο τρόπο)
litter = throw away = πετώ στο δρόμο σκουπίδια (όπου να είναι – όχι σε κάδους)

recycle = ανακυκλώνω
raise awareness of sth = αποκτώ επίγνωση ενός προβλήματος


