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A  
absorb απορροφώ 
acceleration επιτάχυνση 
acid rain όξινη βροχή 
adapt προσαρμόζω 
adaptation προσαρμογή 
adjust ρύθμιση 
air αέρας 
air pressure πίεση αέρα 
air resistance αντίσταση αέρα 
alto άλτο 
amount ποσό 
amphibian αμφίβιο 
analyze ανάλυση 
anemometer ανεμόμετρο 
animal ζώο 
apply εφαρμογή 
around γύρω 
arrange διάταξη 
artery αρτηρία 
arthropod αρθρόποδα 
asteroid αστεροειδής 
atmosphere ατμόσφαιρα 
atom άτομο 
axis άξονας 

B  
balance ισορροπία 
balanced forces ισορροπημένες δυνάμεις 
bar graph ραβδόγραμμα 
barometer βαρόμετρο 
battery μπαταρία 
behavior συμπεριφορά 
beneficial ευεργετικός 
best βέλτιστος 
bird πουλί 
blink αναβοσβήνω 
block μπλοκ 
blood tissue ιστός αίματος 
blood vessel αιμοφόρο αγγείο 
body heat θερμοκρασία σώματος 



SCIENCE GLOSSARY - ELEMENTARY SCHOOL LEVEL 
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

NYS Language RBERN                                                                                                                                                 2 

ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
bone οστό 
bone tissue οστικός ιστός 
brain εγκέφαλος 
breathe αναπνέω 
bronchi βρόγχοι 
buoyant force άνωση 

C 
 

calculator υπολογιστής 
camera κάμερα 
camouflage καμουφλάζ 
capillary τριχοειδές 
carnivore σαρκοφάγο 
caterpillar κάμπια 
cause-and-effect αιτία και αποτέλεσμα 
cell κύτταρο 
cell membrane κυτταρική μεμβράνη 
cell wall κυτταρικό τοίχωμα 
Celsius (C˚) Κελσίου (˚C) 
centimeter (cm) εκατοστό (cm) 
central nervous system κεντρικό νευρικό σύστημα 
change αλλαγή 
change of direction αλλαγή κατεύθυνσης 
change of motion αλλαγή κίνησης 
change of speed μεταβολή ταχύτητας 
characteristic χαρακτηριστικό 
chemical χημική ουσία 
chemical change χημική μεταβολή 
chemical property χημική ιδιότητα 
chemical weathering χημική διάβρωση 
chlorophyll χλωροφύλλη 
chloroplast χλωροπλάστης 
choose επιλέγω 
cinder cone volcano θράκα κώνου ηφαιστείου 
circuit κύκλωμα 
circulatory system κυκλοφορικό σύστημα 
cirro- θυσανο- 
cirrus cloud θύσανοι 
classification ταξινόμηση 
classify ταξινομώ 
claws νύχια ζώου 
climate κλίμα 
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cloud σύννεφο 
collect συλλέγω 
color χρώμα 
column στήλη 
comet κομήτης 
common κοινός 
community κοινότητα 
compare σύγκριση 
compass πυξίδα 
competition ανταγωνισμός 
composite volcano σύνθετο ηφαίστειο 
compost pile σωρός λιπάσματος 
compound ένωση (χημική) 
compound microscope σύνθετο μικροσκόπιο 
computer υπολογιστής 
conclusion συμπέρασμα 
condensation συμπύκνωση 
condition συνθήκη 
conduction μεταβίβαση 
conductivity αγωγιμότητα 
conductors αγωγοί 
conservation διατήρηση 
consumer καταναλωτής 
contain περιέχω 
container δοχείο, περιέκτης 
content περιεχόμενο 
convection μεταγωγή 
crest κορυφογραμμή 
crust φλοιός 
crystal κρύσταλλος 
cubic centimeter κυβικό εκατοστό 
cycle κύκλος 
cytoplasm κυτταρόπλασμα 

D 
 

dam φράγμα 
data δεδομένα 
data table πίνακας δεδομένων 
decomposer αποδομητής 
decrease μείωση 
define καθορίζω 
definite καθορισμένος 
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density πυκνότητα 
deposition απόθεση 
derived προκύπτει από 
describe περιγραφή 
design σχέδιο 
development ανάπτυξη 
diagram διάγραμμα 
die μήτρα (καλούπι) 
difference διαφορά 
digestive system πεπτικό σύστημα 
direction κατεύθυνση 
directly απευθείας 
discuss συζήτηση 
disperse διασκορπίζω 
distance απόσταση 
distribute διανέμω 
draw σχεδιάζω 

E  
earth Γη 
earthquake σεισμός 
earthworm σκουλήκι 
eat τρώω 
echo ηχώ 
ecosystem οικοσύστημα 
effect επίπτωση 
efficient αποτελεσματικός 
egg αυγό 
electric ηλεκτρικός 
electric current ηλεκτρικό ρεύμα 
electrical energy ηλεκτρική ενέργεια 
electromagnet ηλεκτρομαγνήτης 
electromagnetism ηλεκτρομαγνητισμός 
electron ηλεκτρόνιο 
elements στοιχεία 
elevation ανύψωση 
eliminate εξαλείφω 
emit εκπομπή 
energy ενέργεια 
energy resources ενεργειακοί πόροι 
environment περιβάλλον 
equal ίσος 
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erosion διάβρωση 
error σφάλμα 
eruption έκρηξη 
esophagus οισοφάγος 
establish καθιερώνω 
estimate εκτιμώ 
estimation εκτίμηση 
evaluate αξιολόγηση 
evaporate εξατμίζω 
evaporation εξάτμιση 
evidence απόδειξη 
example παράδειγμα 
exercise άσκηση 
exoskeleton εξωσκελετός 
experiment πείραμα 
explain εξήγηση 
external εξωτερικός 
eyes μάτια 

F  
fact γεγονός 
factor παράγοντας 
Fahrenheit (°F) Φαρενάιτ (°F) 
fault ρήγμα, σφάλμα 
feather φτερό 
feature χαρακτηριστικό 
features χαρακτηριστικά 
fins πτερύγια 
fish ψάρι 
fixed pulley σταθερή τροχαλία 
float επιπλέω 
flood πλημμύρα 
flowers λουλούδια 
food chain τροφική αλυσίδα 
food web δίκτυο τροφίμων 
force δύναμη 
form μορφή 
former πρώην 
formula τύπος 
fossil απολίθωμα 
fossil fuel ορυκτά καύσιμα 
frequency συχνότητα 
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friction τριβή 
fruit καρπός 
fulcrum υπομόχλιο 
function συνάρτηση 
fur γούνα 

G  
galaxy γαλαξίας 
gas αέριο 
generation γενιά 
generator γεννήτρια 
germinate φυτρώνω 
germination βλάστηση 
glacier παγετώνας 
graduated cylinder βαθμονομημένος κύλινδρος 
gram (g) γραμμάριο (g) 
graph γραφική παράσταση 
graphic γραφικός 
gravity βαρύτητα 
greatest μεγαλύτερος 
green plant πράσινο φυτό 
ground έδαφος 
groundwater υπόγεια ύδατα 
grow καλλιεργώ, αναπτύσσω(-ομαι) 
growth ανάπτυξη 

H  
habitat βιότοπος 
hail χαλάζι 
hair μαλλιά 
hand lens φακός χειρός 
hardness σκληρότητα 
harmful επιβλαβής 
health υγεία 
healthy habit υγιεινή συνήθεια 
hearth εστία 
hearth muscle καρδιακός μυς 
heat  θερμότητα  
heat energy ενέργεια θερμότητας 
herbivore φυτοφάγο ζώο 
hibernation χειμερία νάρκη 
host ξενιστής 
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human άνθρωπος 
humidity υγρασία 
hurricane τυφώνας 
hygrometer υγρόμετρο 
Hypothesis 
 

Υπόθεση 
 

I 
 

identify ταυτοποίηση 
identical ταυτόσημος 
igneous rock πυριγενή πετρώματα 
illuminate διαφωτίζω 
illustrate εικονογραφώ 
inclined plane κεκλιμένο επίπεδο 
increase αύξηση 
Independent variable Ανεξάρτητη μεταβλητή 
indicate υποδεικνύω 
inference συμπέρασμα 
information πληροφορίες 
inherit κληρονομώ 
inherited adaption κληρονομημένη προσαρμογή 
inherited trait κληρονομικό χαρακτηριστικό 
inquiry έρευνα 
insect έντομο 
insulator απομονωτής 
interact αλληλεπιδρώ 
internal εσωτερικός 
interpret ερμηνεία 
interval διάστημα 
invertebrate ασπόνδυλος 
investigate έρευνα 

J  
jaw σιαγώνα 
jellyfish μέδουσα 
joint άρθρωση - σύνδεση 
journal εφημερίδα 

K  
kilogram (kg) χιλιόγραμμο (kg) 
kiloliter (kl) χιλιόλιτρο (kl) 
kilometer (km) χιλιόμετρο (km) 
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kinetic energy κινητική ενέργεια 
kingdom βασίλειο 
kitten γατάκι 
knowledge γνώση 

L  
label ετικέτα, επισήμανση 
land γη, έδαφος 
landslide κατολίσθηση 
large intestine παχύ έντερο 
larva κάμπια 
latitude γεωγραφικό πλάτος 
lava λάβα 
leaf φύλλο 
learned μαθημένος 
learned adaptation μαθημένη προσαρμογή 
least ελάχιστος 
leaves φύλλα 
leg πόδι 
length μήκος 
levee ανάχωμα 
lever μοχλός 
life cycle κύκλος ζωής 
life span διάρκεια ζωής 
light φως 
lighting φωτισμός 
line graph γράφημα γραμμής 
lines of force γραμμές δύναμης 
liquid υγρό 
list λίστα 
liter (L) λίτρο (L) 
live ζω 
living ζωή 
living thing ζωντανό ον 
location τοποθεσία 
lunar eclipse έκλειψη σελήνης 
lungs πνεύμονες 
luster λάμψη 

M  
magma μάγμα 
magnet μαγνήτης 
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magnetic field μαγνητικό πεδίο 
magnetic force μαγνητική δύναμη 
magnetism μαγνητισμός 
magnifier μεγεθυντικός φακός 
maintain διατηρώ 
major μείζων 
mammal θηλαστικό 
mass μάζα 
mates σύντροφοι 
matter ύλη 
measure μετρώ 
mechanical μηχανικός 
mechanical energy μηχανική ενέργεια 
metamorphic rock μεταμορφωμένα πετρώματα 
metamorphosis μεταμόρφωση 
meter (m) μέτρο (m) 
meter stick ράβδος μέτρησης 
method μέθοδος 
metric ruler μετρικός χάρακας 
microscope μικροσκόπιο 
migration μετανάστευση 
milligram (mg) χιλιοστόγραμμο (mg) 
millimeter (mm) χιλιοστόμετρο (mm) 
mineral ορυκτό 
mitochondria μιτοχόνδρια 
mixture μείγμα 
models μοντέλα 
moisture υγρασία 
molecule μόριο 
mollusk μαλάκιο 
motion κίνηση 
motor κινητήρας 
mouth στόμα 
movable pulley κινητή τροχαλία 
muscle tissue μυϊκός ιστός 
muscular system μυϊκό σύστημα 

N  
nail νύχι 
natural events φυσικά φαινόμενα 
negative αρνητικός 
nervous system νευρικό σύστημα 
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neuron νευρώνας 
niche κόγχη 
nimbus μελανίας (βροχερό σύννεφο) 
nonliving thing μη ζωντανό πράγμα 
nonrenewable μη ανανεώσιμος 
nonrenewable energy resource μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
nose μύτη 
nucleus πυρήνας 
number αριθμός 
nutrient θρεπτική ουσία 

O  
object αντικείμενο 
objective lens αντικειμενικός φακός 
observable  παρατηρήσιμος  
observation παρατήρηση 
observe παρατηρώ 
obtained λήφθηκε 
occur συμβαίνει 
odor οσμή 
offspring απόγονος 
omnivore παμφάγο 
opinion γνώμη 
orbit τροχιά 
order σειρά 
organ όργανο 
organ system σύστημα οργάνων 
organism οργανισμός 
organize οργανώνω 
original πρωτότυπος 
ovary ωοθήκη 
overabundance υπεραφθονία 
ozone όζον 

P  
parallel circuit παράλληλο κύκλωμα 
parasite παράσιτο 
path μονοπάτι 
pattern πρότυπο 
percent, percentage επί τοις εκατό, ποσοστό 
period περίοδος 
permanent magnet μόνιμος μαγνήτης 
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phases φάσεις 
phenomena φαινόμενα 
photosynthesis φωτοσύνθεση 
physical φυσικός 
physical change φυσική μεταβολή 
physical environment φυσικό περιβάλλον 
physical property φυσική ιδιότητα 
physical weathering φυσική διάβρωση 
pie graph γράφημα πίτας 
pistil ύπερος άνθους 
pitch πίσσα 
planet πλανήτης 
plant φυτό 
polar πολικός 
pollen γύρη 
pollinate γονιμοποίηση άνθους 
pollution ρύπανση 
position θέση 
positive θετικός 
potential energy δυναμική ενέργεια 
precipitation ατμοσφαιρική κατακρήμνιση 
predator αρπακτικό 
predict προβλέπω 
prediction πρόβλεψη 
presence παρουσία 
previous προηγούμενος 
prey λεία 
primary πρωταρχικός 
probable πιθανός 
procedure διαδικασία 
process διεργασία 
produce παράγω 
producer παραγωγός 
properties ιδιότητες 
protect προστατεύω 
proton πρωτόνιο 
provide παρέχω 
pull έλξη 
pulley τροχαλία 
pupa νύμφη εντόμου 
puppies κουτάβια 
push ώθηση 
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R  
rabbit κουνέλι 
radiation ακτινοβολία 
rain βροχή 
rearrange ανακατατάσσω 
reason λόγος 
receive λαμβάνω 
record καταγράφω 
rectum ορθό (έντερο) 
recycle ανακυκλώνω 
reduce μειώνω 
refer αναφέρομαι 
reflect αντικατοπτρίζω 
refract διαθλώ 
relationship σχέση 
relative humidity σχετική υγρασία 
relevant σχετικός 
remain the same παραμένει το ίδιο 
renewable ανανεώσιμος 
renewable energy resource ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
repair επισκευή 
repel αποκρούω 
represent εκπροσωπώ 
reproduce αναπαράγω 
reproduction αναπαραγωγή 
reptile ερπετό 
required απαιτούμενος 
respiratory system αναπνευστικό σύστημα 
respond απαντώ 
response απάντηση 
responsible υπεύθυνος 
result αποτέλεσμα 
rest υπόλοιπο 
reuse επαναχρησιμοποίηση 
revolution στροφή 
revolve περιστρέφομαι 
riding a bicycle κάνω ποδήλατο 
rock βράχος 
rock cycle κύκλος βράχων 
role ρόλος 
root ρίζα 
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ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
rotate περιστρέφω 
rotation περιστροφή 
rubbing τριβή 
ruler (metric) χάρακας (μετρικός) 
runoff απορροή 

S  
saliva σάλιο 
salivate σαλιώνω 
scale κλίμακα 
scientific inquiry επιστημονική διερεύνηση 
scientific investigation επιστημονική έρευνα 
scientific thinking επιστημονική σκέψη 
screw βίδα 
seasonal εποχικός 
seasonally εποχικότητα 
seasons εποχές 
secondary δευτερεύων 
sediment ιζήματα 
sedimentary rock ιζηματογενή πετρώματα 
seed σπόρος 
seedling σποριόφυτο 
select επιλέγω 
senses αισθήσεις 
sense organ αισθητήριο όργανο 
sequences ακολουθίες 
series circuit κύκλωμα σειράς 
sewage απόβλητα, υπόνομος 
shadows σκιές 
shape σχήμα 
shells κοχύλια 
shelter καταφύγιο 
shield volcano ασπιδοειδές ηφαίστειο 
shiver ρίγος 
significant σημαντικός 
similarity ομοιότητα 
simple machine απλό μηχάνημα 
sink βυθίζω 
situation κατάσταση 
size μέγεθος 
skeletal muscle σκελετικός μυς 
skeletal system σκελετικό σύστημα 
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skin δέρμα 
sky ουρανός 
sleet χιονόνερο 
small intestine λεπτό έντερο 
smooth muscle λείος μυς 
snow χιόνι 
soil έδαφος 
soil texture υφή εδάφους 
solar cell ηλιακή μπαταρία 
solar system ηλιακό σύστημα 
solid στερεός 
solidification στερεοποίηση 
solubility διαλυτότητα 
solute διαλυτός 
solution λύση, διάλυμα 
sound ήχος 
sound recorder συσκευή εγγραφής ήχου 
source πηγή 
space χώρος, διάστημα 
species είδος 
specific συγκεκριμένος 
speed ταχύτητα 
spine σπονδυλική στήλη 
spinal cord νωτιαίος μυελός 
sponge σφουγγάρι 
spore σπόριο 
spring scale ζυγαριά με ελατήρια 
sprout βλαστάρι 
stages στάδια 
stamen στήμονας 
stalks κοτσάνια 
star αστέρι 
state κατάσταση 
static charge στατικό φορτίο 
static electricity στατικός ηλεκτρισμός 
stem στέλεχος 
stigma στίγμα 
stimulus ερέθισμα 
stomach στομάχι 
storms καταιγίδες 
stopwatch χρονόμετρο 
strategy στρατηγική 
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strato στρατο- 
stratus cloud νεφόστρωμα 
streak ράβδωση 
structural adaptation διαρθρωτική/δομική προσαρμογή 
structure δομή 
subsoil υπέδαφος 
substance ουσία 
summarize συνοψίζω 
sun ήλιος 
sunny ηλιόλουστος 
support υποστήριξη 
surface επιφάνεια 
survive, survival επιβιώνω, επιβίωση 
surviving επιζών 
sweat ιδρώτας 
switch διακόπτης 
system σύστημα 

T  
tadpole γυρίνος 
tape measure μετροταινία 
teeth δόντια 
temperate εύκρατος 
temperature θερμοκρασία 
temporary magnet προσωρινός μαγνήτης 
theory θεωρία 
thermometer θερμόμετρο 
thrive ευημερώ 
thunderstorm καταιγίδα 
tissue ιστός 
tongue γλώσσα 
tool εργαλείο 
topsoil φυτικό έδαφος 
tornado ανεμοστρόβιλος 
trachea τραχεία 
trait χαρακτηριστικό γνώρισμα 
transfer μεταφέρω 
transport μεταφορά 
trial δοκιμή 
tropical τροπικός 
troposphere τροπόσφαιρα 
trough χαμηλό, ζώνη χαμηλού βαρομετρικού 
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trunks κορμοί 
turbine στρόβιλος (τουρμπίνα) 
type τύπος 

U  
unbalanced forces μη ισορροπημένες δυνάμεις 
unequal άνισος 
under κάτω από 
universe σύμπαν 

V  
vacuole κενοτόπιο 
variable μεταβλητή 
vegetable λαχανικό 
vein φλέβα 
vertebrate σπονδυλωτό 
visible ορατός 
volcano ηφαίστειο 
voltmeter βολτόμετρο 
volume όγκος 

W  
waste απόβλητα 
water νερό 
water cycle κύκλος του νερού 
water vapor υδρατμός 
wavelength μήκος κύματος 
weather καιρός 
weathering αποσάθρωση 
wedge σφήνα 
week εβδομάδα 
weight βάρος 
wheel and axle τροχός και άξονας 
width πλάτος 
wind άνεμος 
wind vane ανεμοδείκτης 
wings φτερά, πτέρυγες 
  

 




