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Unit 12. pgs 118,119: Crime

Unit 12 pg 118

a garden ornament = στολίδι του κήπου

harmless and good-natured = άκακος και καλοπροαίρετος

astonishingly   she received letters from the gnome = προς μεγάλη της έκπληξη έλαβε γράμματα από το..

sightseeing at various locations = επίσκεψη αξιοθέατων σε διάφορες τοποθεσίες

to treat = μεταχειρίζομαι

they treated him as a human being = τον μεταχειρίστηκαν σαν άνθρωπο

…..

he’s an expert = είναι ειδήμων (εξπέρ, ειδικός)

in a secret refuge = σε ένα μυστικό καταφύγιο

a criminal mastermind  = ένας ‘εγκέφαλος’ του εγκλήματος

a ransom note = σημείωμα για λύτρα

to demand money = απαιτώ χρήματα

the exact equivalent = το ακριβές αντίστοιχο

to start a fund = ξεκινώ ένα ταμείο (για συγκέντρωση χρημάτων)

a charitable fund = ένα φιλανθρωπικό ταμείο

to pay the fees = πληρώνω κόμιστρο (χρήματα για να έχω μία υπηρεσία)

to pay the ransom = πληρώνω λύτρα

it remained undiscovered = παραμένει κρυμμένο

an anonymous tip = μία ανώνυμη πληροφορία

about Kempton Bunton:

a retired driver = συνταξιούχος οδηγός

he was enraged = οργισμένος

he was acquitted of stealing the painting = αθωώθηκε για την κλοπή του πίνακα

he was accused of stealing the frame = κατηγορήθηκε για την κλοπή της κορνίζας

he was sentenced to 3 months in prison = καταδικάστηκε σε 3 μήνες φυλακή

……
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Unit 12 pg 119

an armoured truck = τεθωρακισμένο

a security guard = φύλακας ασφάλειας

to pepper-spray the guard = ρίχνω σπρέι πιπεριού στο φύλακα

to make an escape = δραπετεύω

to float away = πλέω μακριά

to plan diversion = σχεδιάζω κάτι για να τους αποσπάσω την προσοχή

classified ads = μικρές αγγελίες

to post an ad on a website = ποστάρω μία διαφήμιση στο διαδίκτυο

construction work = κατασκευαστικές εργασίες

mask and goggles = μάσκα και προστατευτικά γυαλιά

to rob the guard = ληστεύω το φρουρό

to flee = φεύγω για να γλιτώσω

at the scene of the crime = στον τόπο του εγκλήματος

the police are baffled = η αστυνομία έχει μπερδευτεί

to catch up with a criminal = βρίσκω τα ίχνη (εντοπίζω) τον εγκληματία

…..

to force your way in = μπαίνω με τη βία

to hold smn at gunpoint = κρατώ κπν με την απειλή όπλου

at once = αμέσως

apparently = προφανώς

he was overcome with shame = πλημμυρίστηκε από ντροπή

the police spokesperson = ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας

…..

to indirectly refer to sth = εμμέσως αναφέρομαι σε κτ

it involves money = συνεπάγεται χρήματα

the entertainment industry = η βιομηχανία της διασκέδασης

a prison sentence = ποινή φυλάκισης

to go through with your plans = φέρνω εις πέρας τα σχέδιά μου

to commit a crime = διαπράττω έγκλημα

for the benefit of others = για το καλό των άλλων

….. 



Target Vocabulary
Study Lists
Full Blast B1+

Unit 12 pg 120 – Word groups : Crime

verb person crime

Steal              = κλέβω thief theft/stealing

Burgle        = κάνω διάρρηξη

Break into  = κάνω διάρρηξη

burglar burglary

Rob                = ληστεύω 
Rob smn of their money

robber robbery

Smuggle = κάνω λαθρεμπόριο smuggler smuggling

Shoplift      = μικροκλοπές σε
                          καταστήματα

shoplifter shoplifting

Mug               = ληστεύω με βία mugger mugging

Murder = δολοφονώ (επίτηδες) murderer murder

Kill = σκοτώνω (μπορεί και
                             κατά λάθος)

killer killing

Commit arson = διαπράττω
                                   εμπρησμό

arsonist arson

Kidnap  = απάγω kidnapper kidnapping

Hijack = διαπράττω πειρατεία hijacker hijack

Caution: Προσοχή στις διαφορές

- You steal money = κλέβω τα χρήματα
- You steal a watch = κλέβω το ρολόι από κάποιον (το παίρνω)
- You rob smn of their watch = κλέβω το ρολόι από κάποιον (το παίρνω)

- You rob a bank = ληστεύω μία τράπεζα
- You rob a person = ληστεύω κάποιον (πχ. του παίρνω το κινητό)
- You burgle a house = κάνω διάρρηξη σε ένα σπίτι (όχι rob για house)
- You break into a house = κάνω διάρρηξη σε ένα σπίτι

- You break into a car = κάνω διάρρηξη σε ένα αυτοκίνητο (παίρνω κάτι από μέσα)

- You steal a car = κλέβω το ίδιο το αυτοκίνητο (το παίρνω και φεύγω)



Target Vocabulary
Study Lists
Full Blast B1+

Unit 12 pg 120 – Word groups : Crime (συνέχεια)

- You mug a person = επιτίθεμαι και ληστεύω κάποιον

- You kidnap a person = κάνω απαγωγή ( παίρνω τον ίδιο τον άνθρωπο)

verb noun adjective

To suspect             = υποψιάζομαι A suspect Suspected person

To arrest smn         = συλλαμβάνω - Arrested criminal

Το charge smn with sth = απαγγέλω κατηγορίες -

To accuse              = κατηγορώ An accused Accused suspect

To go on a trial    = δικάζομαι A trial -

To judge smn          = δικάζω A judge Prejudged decision

The jury = oι ένορκοι

To sentence        = καταδικάζω A (life) sentence -

To convict            = καταδικάζω A convict Convicted criminal

Unit 12 pg 122 – Idioms about Crime

the rich and powerful bend the rules = παραβαίνουν τους νόμους για να 
                                                                                                  εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους
and get off the hook easily                        = τη γλιτώνουν                                               
……………………………………………………………………………………………...
when a poor man has a brush with the law = έχουν μπλεξίματα με το νόμο
he is treated very strictly and 
he may even do time for a minor crime = πάνε φυλακή
……………………………………………………………………………………………...
sometimes when people do time 
they turn over a new leaf and become lawful = αλλάζουν σελίδα στη ζωή τους

but when people do time unfairly 
they take the law into their own hands = παίρνουν το νόμο στα χέρια τους
and they become vigilantes 



Target Vocabulary
Study Lists
Full Blast B1+

Unit 12 pg 120 – Phrasal verbs: Crime

The minister tries to cover up the dirty deal =  κουκουλώνω

but this time he can’t get away with it = τη γλιτώνω

because a special prosecutor is looking into the case. = ερευνώ μία υπόθεση

……………………………...................................................................................................

They held up the corner shop, = ληστεύω με απειλή όπλου

stole a small safe, took it out the city

and blew   it   up to open it. = ανατινάζω 

………………………………………………………………………………………………..

To break into a house = κάνω διάρρηξη

To break out of prison = δραπετεύω

…………...


