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LESSON: 1 –DIARIES 
 
Page: 49 VOCABULARY 
 

1. through = μέσα από, δια μέσου  
2. questionnaire (n) = ερωτηματολόγιο   
3. diary (n) = ημερολόγιο 
4. leaflet (n) = φυλλάδιο  
5. memory (n) = μνήμη, ανάμνηση       
6. a recorded message (n) = ηχογραφημένο μήνυμα   
7. public transport (n) = μέσα μαζικής μεταφοράς  
8. crawl (v) = σέρνομαι, αρκουδίζω 
9. bite (v) = δαγκώνω 
10. nail (n) = νύχι, καρφί 

 
Page: 50-51 VOCABULARY 
  

1. heel (n) = τακούνι  
1. high heeled shoes = ψηλοτάκουνα παπούτσια 
2. bell (n) = καμπάνα 
3. bottom (n) = πάτος, πυθμένας 
4. bell bottomed pants = παντελόνι καμπάνα 
5. admire (v) = θαυμάζω 
6. pony tail (n) = αλογοουρά, κοτσίδα 
7. cute (adj) = χαριτωμένος, έξυπνος 
8. explain (v) = εξηγώ 
9. tunic (n) = χιτώνας 
10. toga (n) = τήβεννος 
11. braid (n) = πλεξούδα (μαλλιών) 
12. beard (n) = γένι, μούσι 
13. perfume (n) = άρωμα 
14. uniform (n) = στολή 

 
LESSON: 2 VOCABULARY – TRANSPORTATION 
 
Page: 54-55 VOCABULARY 
 

1. admission (n)= είσοδος 
2. location (n) = τοποθεσία 



 

 

3. underground station = μετρό 
4. omnibus (n)= λεωφορείο 
5. double-decker bus (n)= διώροφο λεωφορείο 
6. give directions = δίνω οδηγίες 
7. go straight = πηγαίνω ευθεία 
8. turn left/right = στρίβω αριστερά/δεξιά  
9. It’s on the corner of… = είναι στην γωνία του…  
10. take the first turning = πάρε την πρώτη στροφή 
11. near = κοντά 
12. opposite = απέναντι 
13. behind = πίσω από 
14. in front of = μπροστά από 
15. between = ανάμεσα σε 
16. You can’t miss it = δεν μπορεί να μην το δεις 

 
Page: 56-57 VOCABULARY 
 

1. rule (n) = κανόνας 
2. consume (v) = καταναλώνω 
3. lean against… = ακουμπώ, στηρίζομαι 
4. automatic (adj)= αυτόματος 
5. automatically (adv) = αυτόματα 
6. simulator (n) = προσομοιωτής 
7. real (adj) = αληθινός, πραγματικός 
8. lever (n) = μοχλός 
9. button (n) = κουμπί 
10. tracks (n) = γραμμές τρένου 
11. smart (adj) = έξυπνος, κομψός 
12. disgust (v-n) = αηδιάζω, αηδία 
13. disgusting (adj) = αηδιαστικός 
14. stink-stank-stunk (v) = βρωμάω 
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