
6th grade 

Unit 7 

Lesson 1 

1. Extract:  απόσπασμα   
2. Nickname:  παρατσούκλι 
3. Torpedo:  τορπίλη 
4. champion:  πρωταθλητής 
5. championship: πρωτάθλημα 
6. hold:   κρατώ 
7. record holder: κάτοχος ρεκόρ 
8. protect:  προστατεύω 
9. protection:  προστασία 
10. activity:  δραστηριότητα 
11. stairs:  σκαλιά, σκάλα 
12. shake hands with: κάνω χειραψία με… 
13. article:  άρθρο 
14. distance:  απόσταση 
15. dominate:  κυριαρχώ, επικρατώ, υπερέχω 
16. event:   γεγονός 
17. relay team:  ομάδα σκυταλοδρομίας  
18. exceptional:  εξαιρετικός, υπέροχος 
19. In total:  συνολικά 
20. so far:  μέχρι τώρα 
21. Phantom:  φάντασμα 
22. entertainment διασκέδαση 
23. produce:  παράγω 
24. production:  παραγωγή 
25. compare:  συγκρίνω 
26. originally:  αρχικά 
27. audience:  ακροατήριο 
28. break the record: σπάω το ρεκόρ 
29. composer:  συνθέτης 
30. review:  κριτική 
31. performance: παράσταση 
32. swimming styles: είδη κολύμβησης 
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33. freestyle:  ελεύθερο  
34. relay race:  σκυταλοδρομία  
35. backstroke:  ύπτιο  
36. breast stroke: πρόσθιο   
37. breast:  στήθος  
38. butterfly:  πεταλούδα   
39. retire:  αποσύρομαι 
40. soap opera:  σαπουνόπερα 
41. magazine cover: εξώφυλλο περιοδικού 
42. be injured:  τραυματίζομαι 
43. achieve:  επιτυγχάνω, κατορθώνω 
44. achievement: επίτευγμα 
45. discuss:  συζητώ 
46. discussion:  συζήτηση 
47. reason:             αιτία 

Lesson 2 

1. Contest:    διαγωνισμός 
2. Beauty contest:   διαγωνισμός ομορφιάς 
3. Ferret:    κουνάβι 
4. Skewer:    a long pointed piece of metal or wood that is 

pushed through pieces of food to keep them together or hold them in, 
σουβλάκι 

5. Beat:    νικώ κάποιον 
6. Author:    writer (συγγραφέας) 
7. Scientist:    επιστήμονας 
8. Habit:    συνήθεια 
9. Captivate:    αιχμαλωτίζω 
10. Imagination:   φαντασία 
11. Ramp:    ράμπα 
12. Bill:     λογαριασμός 
13. Salty:    αλμυρός 
14. Destination:   προορισμός 
15. Sanctuary:    ιερό, άσυλο 
16. Spirit:    πνεύμα 
17. Vet:     κτηνίατρος 
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18. Rotation:    περιστροφή 
19. Success:    επιτυχία 
20. Unique:    μοναδικός/ή 
21. Status:    θέση, κατάσταση (social status) 
22. Skater:     a person who skates 
23. Currently:    at the present time 
24. Recently:    πρόσφατα 
25. So far:    μέχρι τώρα 
26. Apply:    εφαρμόζω 
27. Victory:    νίκη 
28. At least:    τουλάχιστον 
29. Stunt:    a difficult and dangerous action  
30. Stuntman:    κασκαντέρ 
31. Champion:    πρωταθλητής 
32. Compete:    συναγωνίζομαι, διαγωνίζομαι 
33. Revive:    αναβιώνω 
34. Host:    οικοδεσπότης 
35. Billion:    δισεκατομμύριο 
36. Witness:    μάρτυρας 
37. Entrant:    a person or group that enters, joins, or takes 

part in something. 
38. Anti-depressant:   αντικαταθλιπτικό 
39. Earn money:   βγάζω χρήματα (get money from work that you 

do) 
40. Opportunity:   ευκαιρία 
41. Imagination:   φαντασία 
42. Interest:    ενδιαφέρον 
43. Be interested in:   ενδιαφέρομαι για 
44. Interesting:   ενδιαφέρον 
45. Excited:    ενθουσιασμένος/η 
46. Exciting:    συναρπαστικό 
47. I am bored:   βαριέμαι 
48. It is boring:   είναι βαρετό 
49. Unusual:    ασυνήθιστος 
50. Revenge is a dish best served cold: η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που 

τρώγεται κρύο 
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