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UNIT: 2 – GOING SHOPPING 
 
LESSON: 1 At the supermarket (pages: 13-14) 
 
1. fashion (n) = μόδα 
2. pleasure (n) = ικανοποίηση, ευχαρίστηση 
3. department store (n) = πολυκατάστημα 
4. mall (n) = εμπορικό κέντρο 
5. cashier – cashier’s = ταμίας -  ταμείο  
6. select (v) – selection (n) = επιλέγω - επιλογή 
7. tempt (v) – temptation (n) = δελεάζω, βάζω σε πειρασμό - πειρασμός 
8. tempting (adj) = δελεαστικός 
9. cream cake (n) = πάστα 
10. dessert (n) = επιδόρπιο 
11. taste (n) = γεύση 
12. tasty, delicious (adj) = γευστικός, νόστιμος 
13. pastries (n) = γλυκά, αρτοσκευάσματα 
14. prepare (v) – preparation (n) = προετοιμάζομαι - προετοιμασία  
15. include (v) = συμπεριλαμβάνω, περιλαμβάνω 
16. special occasion = ειδική περίσταση 
17. celebration cake = τούρτα 
18. baker – bakery = αρτοποιός – αρτοποιείο 
19. poultry = πουλερικά 
20. train (v) – training (n) = εξασκούμαι – εξάσκηση 
21. lamb (ν) = αρνάκι 
22. ribs = πλευρά 
23. pork chops = χοιρινά παϊδάκια 
24. steak (n) = μπριζόλα 
25. mince (n) = κιμάς 
26. greengrocer (n) = μανάβης 
27. superb (adj) = εξαίσιος, υπέροχος 
28. organic products = βιολογικά προϊόντα  
29. mushrooms (n) = μανιτάρια 
 
VOCABULARY (Page: 14) 
 
1. healthy (adj) = υγιεινός e.g. We must eat healthy food.   
2. variety (n) = ποικιλία   
3. sweets (n) = γλυκά 
4. price (n) = τιμή 
5. can/tin of cider = τενεκεδένιο κουτάκι μηλίτη   
6. carton (n) = χαρτόκουτο       
7. a dozen of eggs = μια ντουζίνα (12) αυγά   
8. packet (n) = πακέτο 
9. pound (n) = κιλό  
10. a jar of jam = ένα βάζο μαρμελάδα 
11. bottle (n) = μπουκάλι 
12. flour (n) = αλεύρι e.g. You need flour to make a cake! 



 

 

13. groceries (n) = ψώνια από το supermarket  
14. Soft drink (n)= αναψυκτικό    
 
LESSON: 2 – At the mall (pages: 18-19) 
 
1. receipt (n) = απόδειξη    
2. bookshop (n) = βιβλιοπωλείο e.g. I love buying books from a bookshop! 
3. periodical (n) = περιοδικό  
4. tax (n) = φόρος  
5. change (n) = ρέστα e.g. Here is your change, sir! 
6. costumer (n) = πελάτης  
7. sweater (n) = φούτερ μπλούζα  
8. track suit (n) = αθλητική φόρμα 
9. tie (n) = γραβάτα 
10. too big = πολύ μεγάλος  e.g. Anna’s skirt is too big for her to wear! 
11. prepare (v) = ετοιμάζω, προετοιμάζω    
12. tray (n) = δίσκος  
 
VOCABULARY (Pages: 20-21) 
 
1. Look (v) = φαίνομαι   
2. Sound (v) = ακούγεται 
3. Feel (v) = έχει αφή  
4. Smell (v) = έχει μυρωδιά 
5. Taste (v) = έχει γεύση 
6. Lovely (adj) = ωραίος, όμορφος 
7. Cute (adj) = χαριτωμένος  
8. Smart (adj) = κομψός 
9. Elegant (adj) = κομψός 
10. Short ≠ long (adj) = μακρύς ≠ 

κοντός 
11. Tight ≠ loose (adj) = στενός ≠ 

χαλαρός, φαρδύς 
12. Baggy (adj) = φαρδύς 
13. Pale green = ανοιχτό πράσινο  

14. Dark/navy blue = σκούρο / 
ναυτικό μπλε 

15. Cotton (adj) = βαμβακερός 
16. Woolen (adj) = μάλλινος  
17. Leather (adj) = δερμάτινος 
18. Denim (adj) = τζιν  
19. Linen (adj) = λινό  
20. Silk (adj) = μεταξωτός 
21. Nylon (adj) = νάυλον 
22. Polyester (adj) = πολυεστέρας 
23. Skirt (n) = φούστα 
24. Pants (n) = παντελόνι 
25. A pair of snickers = αθλητικά 

παπούτσια 

 
VOCABULARY (Page: 23) 
 
1. Yoghurt = γιαούρτι 
2. Fridge (n) = ψυγείο 
3. Exciting (adj) = συναρπαστικός 
4. Nasty (adj) = ενοχλητικός, κακός 
5. Boring (adj) = βαρετός e.g. This film is really boring. 
6. Old fashioned (adj) = παλιομοδίτικος 
7. Tidy (v) = τακτοποιώ, συγυρίζω 
8. Suit (v) = ταιριάζει (αν κάτι μας πάει) 
9. Fit (v) = με χωράει (σαν μέγεθος) e.g. This skirt doesn’t fit me. It’s too small. 
10. Match (v) = ταιριάζει (το ένα χρώμα ή ρούχο με το άλλο) 
11. Size (n) = μέγεθος  
12. Perfectly (adv) = τέλεια 
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