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1. pollute (v) – pollution (n), pollutants (n) = μολύνω, μόλυνση, ρύποι 
2. endangered species = είδη υπό εξαφάνιση (που απειλούνται με εξαφάνιση) 
3. celebrate (v) – celebration (n) = γιορτάζω, εορτασμός 
4. worldwide = παγκοσμίως 
5. bird feeder can (n) = δοχείο τροφής πουλιών 
6. waste (v, n) = σπαταλάω, σπατάλη/απόβλητα 
7. instead of… = αντί για 
8. litter (v) = ρίχνω σκουπίδια 
9. garbage (n) = σκουπίδια 
10. factory (n) = εργοστάσιο 
11. recycle (v, n) = ανακυκλώνω, ανακύκλωση 
 
LESSON: 1 An Earth Day Story (pages: 98-101) 
 
1. rough (adj) = difficult, δύσκολος  

2. company (n) = εταιρεία  

3. get rid of = ξεφορτώνομαι, απαλλάσσομαι από 
4. industrial waste (n) = βιομηχανικά απόβλητα 
5. become extinct = εξαφανίζομαι, εκλείπω 

6. dump (v) = ρίχνω, πετάω 

7. toxic waste = τοξικά απόβλητα 
8. make a difference = κάνω τη διαφορά 
9. tide (n) = παλίρροια 
10. wash up (phr.v) = εκβράζω (στην  ξηρά) 
11. shore (n) = ακτή 
12. be out of breath = λαχανιάζω 

13. obvious (adj) – obviously (adv) = φανερός, προφανής - φανερά, προφανώς 
14. quit (v) = give up, παραιτούμαι, εγκαταλείπω 
15. bend (v) = λυγίζω 

16. elderly people = ηλικιωμένοι άνθρωποι 
17. stare at sb (v) = κοιτάζω επίμονα κάποιον 
18. nod (v, n) = κάνω νεύμα, νεύμα 
19. divide (v) – division (n) = διαιρώ, διαίρεση 
20. be disappointed with sb/sth (v) = απογοητεύομαι με κάποιον/κάτι 
21. give up (phr.v) = quit, παραιτούμαι, εγκαταλείπω 

22. soil (n) = χώμα, έδαφος 
23. careless ≠ careful (adj) = απρόσεχτος ≠ προσεκτικός 
24. shell (n) = κοχύλι, κέλυφος 
25. awful/nasty experience = απαίσια εμπειρία 

 



 

 

LESSON: 2 – Save the Endangered Species (pages: 102-105) 
 
1. recognise (v) = αναγνωρίζω 

2. face (v) = αντιμετωπίζω 

3. lay eggs = γεννάω αυγά 
4. disturb (v) – disturbance (n) = ενοχλώ ≠ ενόχληση 
5. habitat (n) = βιότοπος, φυσικό περιβάλλον 
6. weigh (v) – weight (n) = ζυγίζω, βάρος 
7. rainforest (n) = τροπικό δάσος 
8. ground (n) = έδαφος 
9. head for = κατευθύνομαι προς 
10. as a result = ως αποτέλεσμα 
11. because of = εξαιτίας 
12. symbolize (v) – symbol (n) = συμβολίζω, σύμβολο 
13. sensitise (v) = ευαισθητοποιώ 

 
LESSON: 3 – The Awful 5 – Check yourself (pages: 106-108) 

 

1. headache (n) = πονοκέφαλος 
2. cancer (n) = καρκίνος 
3. smog (n) = αιθαλομίχλη, νέφος 
4. harmful ≠ harmless (adj) = επιβλαβής ≠ αβλαβής, άκακος 
5. late breaking story = ιστορία της τελευταίας στιγμής 
6. picket (v) = φρουρώ 

7. legislation (n) = νομοθεσία 
8. truck (n) = φορτηγό 
9. fuel (n) = καύσιμα 
10. evil (adj) = κακός, μοχθηρός 
11. chant (v) = τραγουδάω, ψάλλω 
12. cause (v) = προκαλώ 
13. disease (n) = αρρώστια, ασθένεια 
14. prove (v) = αποδεικνύω 
15. chimney (n) = καμινάδα, καπνοδόχος 
16. power plant (n) = εργοστάσιο ηλεκτρισμού / παραγωγής ενέργειας 
17. rotten (adj) = σάπιος 
18. react (v) – reaction (n) = αντιδρώ, αντίδραση 
19. acid rain = όξινη βροχή 
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