
LESSON 2  

1. means of transport: μέσα μεταφοράς 
2. mule: μουλάρι 
3. on foot: με τα πόδια 
4. car: αυτοκίνητο 
5. taxi: ταξί 
6. bus: λεωφορείο 
7. coach: πούλμαν 
8. plane: αεροπλάνο 
9. bicycle: ποδήλατο 
10. motorbike: μοτοσικλέτα 
11. tram: τραμ 
12. train: τρένο 
13. steam train: ατμοκίνητο τρένο 
14. boat: βάρκα 
15. ship: πλοίο, καράβι 
16. omnibus: old fashioned bus 
17. horse carriage: άμαξα 
18. underground station: υπόγειος σιδηρόδρομος 
19. railway station: σιδηροδρομικός σταθμός 
20. suburban railway: προαστιακός σιδηρόδρομος 
21. school bus: σχολικό λεωφορείο  
22. double- decker: διώροφο λεωφορείο 
23. London Transport Museum: μουσείο μέσων μεταφοράς του Λονδίνου 
24. Opening hours: ώρες λειτουργίας 
25. Admission: είσοδος 
26. Prebook: κάνω κράτηση εκ των προτέρων/ book sth in advance 
27. Accompanied by: με τη συνοδεία 
28. Adult: ενήλικας 
29. Location: τοποθεσία 
30. The nearest: το πιο κοντινό  
31. Gift shop: μαγαζί με είδη δώρου 
32. Treasure hunt game: παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού 
33. Button:  κουμπί 
34. Pretend: προσποιούμαι 
35. Reservation: κράτηση 
36. Ask for directions: ζητώ οδηγίες/κατευθύνσεις 
37. Give information: δίνω πληροφορίες 
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38. Everyday expressions: καθημερινές εκφράσεις 
39. Excuse me! συγγνώμη! 
40. How can I get to? Πώς μπορώ να πάω σε… 
41. Can you tell me where the bank is please? Μπορείτε να μου πείτε πως θα πάω στην 

τράπεζα παρακαλώ; 
42. Can you show me the way to the theatre? Μπορείτε να μου δείξετε το δρόμο προς 

το θέατρο παρακαλώ; 
43. What time? Τι ώρα; 
44. How much is it? Πόσο κάνει; 
45. Go straight ahead: πήγαινε/ετε όλο ευθεία 
46. Turn left: στρίψε αριστερά 
47. Turn right: στρίψε δεξιά 
48. It’s on the corner of Hill street and Plapouta street: είναι στη γωνία των οδών 

Χιλ και Πλαπούτα 
49. You can’t miss it: Δεν μπορείς να το χάσεις, Είναι αδύνατο να μη το βρείτε… 
50. Opposite: απέναντι 
51. Behind:πίσω από 
52. In front of: μπροστά από 
53. Places of interest: σημεία/μέρη ενδιαφέροντος 
54. Places of worship: σημεία/μέρη λατρείας 
55. Recreation: ψυχαγωγία 
56. Map: χάρτης 
57. Per hour: την ώρα 
58. Follow the instructions: ακολουθήστε τις οδηγίες 
59. Ticket office: εκδοτήριο εισιτηρίων 
60. Bus conductor: ελεγκτής 

 

1. Copy and learn: 
 
• means of transport: ________________________________________ 
• mule:___________________________________________________ 
• on foot:_________________________________________________ 
• coach:___________________________________________________ 
• underground station:________________________________________ 
• railway station:____________________________________________ 
• Map:____________________________________________________ 
• Ticket office:_____________________________________________ 
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• Excuse me!_______________________________________________ 
• Go straight ahead:_________________________________________ 
• Give information:__________________________________________ 
• Admission:_______________________________________________ 
• Location:_________________________________________________ 
• Pretend:_________________________________________________ 
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