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UNIT: 6 – ME, MYSELF AND MY FUTURE JOB 
 
Page: 61 VOCABULARY  
 
1. safety rules = κανόνες ασφαλείας 
2. working environment = εργασιακό περιβάλλον  
3. skill, ability (n) = ικανότητα 
4. personal traits = προσωπικά χαρακτηριστικά   
5. new year resolutions = αποφάσεις για τη νέα χρονιά 
6. possibility (n) = πιθανότητα 
7. permit (v) - permission (n) = επιτρέπω, άδεια 
8. advice (v, n) = συμβουλεύω, συμβουλή 
9. predict (v) - prediction (n) = προβλέπω, πρόβλεψη 
10. promise (v, n) = υπόσχομαι, υπόσχεση 
11. warn (v) - warning (n) = προειδοποιώ, προειδοποίηση 
12. request (v, n) = ζητάω, αίτημα 
13. offer (v, n) = προσφέρω, προσφορά 
14. intend to (v) – intention (n) = σκοπεύω να…/ προτίθεμαι να…, πρόθεση 
 
LESSON: 1 Talking About Jobs and Careers (pages: 62-63) 
 
1. ecologist (n) = οικολόγος  
2. jewellery designer = σχεδιαστής κοσμημάτων  
3. air traffic controller = ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας  
4. hairdresser (n) = κομμωτής, -τρια 
5. shift (n) = βάρδια 
6. communication skill = επικοινωνιακή ικανότητα  
7. precious stones = πολύτιμες πέτρες 
8. necklace (n) = κολιέ, περιδέραιο  
9. earrings (n) = σκουλαρίκια 
10. tool (n) = εργαλείο 
11. delicate (adj) =  
12. require (v) = ζητάω 
13. dexterity (n) = δεξιότητα 
14. coordination (n) = συγχρονισμός  
15. patience (n) = υπομονή 
16. concentration (n) = συγκέντρωση 
17. knowledge (n) = γνώση 
18. direct (v) – direction (n) = κατευθύνω - κατεύθυνση 
19. flying schedule = πρόγραμμα πτήσης  
20. instruct (v) – instruction (n) = δίνω οδηγίες - οδηγία 
21. for many different reasons = για πολλούς και διάφορους λόγους 
22. vary (v) – variety (n) = ποικίλω - ποικιλία 



 

 

23. responsible (adj) = υπεύθυνος 
24. compassionate (adj) = συμπονετικός 
25. nutrition (n) = διατροφή 
26. razor (n) = ξυράφι 
27. create (v) – creation (n) – creative (adj) = δημιουργώ, δημιουργία, δημιουργικός 
28. self- confident (adj) = αυτός που έχει αυτοπεποίθηση 
29. certain (adj) = ορισμένος, βέβαιος 
30. independently (adv) = ανεξάρτητα 
 
Pages: 64-65 VOCABULARY 
 
1. lifeguard (n) = ναυαγοσώστης   
2. dive (v) = βουτάω 
3. well trained = καλά εκπαιδευμένος 
4. facilities (n) = εγκαταστάσεις 
5. candidate (n) = υποψήφιος 
6. repair (v) = επισκευάζω  
7. work under pressure = δουλεύω υπό πίεση 
 
LESSON: 2 – What do they do? (pages: 66-72) 
 
1. tour guide (n) = ξεναγός 
2. meteorologist, weather forecaster (n) = μετεωρολόγος, εκφωνητής δελτίου καιρού 
3. threat (n) = απειλώ 
4. on-the-spot decision = απόφαση της στιγμής  
5. suitcase (n) = βαλίτσα 
6. to accomplish a goal (n) = πετυχαίνω έναν στόχο 
7. goggles (n) = γυαλιά / μάσκα (δύτη, για τη θάλασσα)  
8. aisles (n) = διάδρομοι, πτέρυγες 
9. tamper with (v) = πειράζω κάτι, ανακατεύομαι (εκεί που δεν πρέπει) 
10. muscles (n) = μύες 
11. assist (v) = assistance (n) = βοηθώ, βοήθεια 
12. liquid (n) = υγρό 
13. grease (n) = γράσο, λιπαντικό  
14. challenge (v, n) = προκαλώ, πρόκληση 
15. fascinated (adj) = γοητευμένος 
16. skyscraper (n) = ουρανοξύστης 
17. budget (n) = προϋπολογισμός 
18. a wide range/variety of… = μία ευρεία ποικιλία από… 
19. exhausted (adj) = very tired, εξαντλημένος 
 

Σαββινίδου Ευαγγελία 
ΠΕ 06 


