
Unit 6 
Lesson 1 
1. working environment: εργασιακό περιβάλλον  
2. interview:   συνέντευξη   
3. skill:    δεξιότητα  
4. ability:   ικανότητα   
5. personal traits:  προσωπικά χαρακτηριστικά 
6. career:   καριέρα   
7. rule:    κανόνας   
8. safety:   ασφάλεια   
9. safety rules:  κανόνες ασφαλείας  
10. possibility:   δυνατότητα   
11. permit:   επιτρέπω   
12. permission:   άδεια   
13. advice:   συμβουλές   
14. predict:                     προβλέπω  
15. prediction:            πρόβλεψη  
16. warn:    προειδοποιώ   
17. warning:   προειδοποίηση  
18. request:   παράκληση, αίτημα  
19. offer:    προσφέρω  
20. express:   εκφράζω   
21. intention:   πρόθεση   
22. in my spare time:  στον ελεύθερό μου χρόνο 
23. jewellery:   κοσμήματα   
24. designer:   σχεδιαστής/στρια   
25. lab / laboratory:  εργαστήριο   
26. shift:    βάρδια   
27. work shifts:   εργάζομαι με βάρδιες  
28. care for...:   φροντίζω   
29. stone:    πέτρα, λίθος   
30. precious:   πολύτιμος   
31. precious stones:  πολύτιμοι λίθοι  
32. earring:   σκουλαρίκι   
33. necklace:   κολιέ  
34. loads of:   ένα σωρό από, πολύ  
35. tool:    εργαλείο   
36. delicate:   ντελικάτος 
37. piece:    κομμάτι   
38. require:   απαιτώ, χρειάζομαι  
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39. attention:   προσοχή   
40. dexterity:   επιδεξιότητα   
41. coordinate:   συντονίζω   
42. coordination:  συντονισμός   
43. patient:                     υπομονετικός 
44. patience:   υπομονή   
45. concentrate on...:  συγκεντρώνομαι σε…/ focus on  
46. concentration:  αυτοσυγκέντρωση  
47. artistic ability:  καλλιτεχνική ικανότητα 
48. artist:   καλλιτέχνης   
49. knowledge:   γνώσεις   
50. fashion:   μόδα   
51. important:   σημαντικός   
52. movement:   κίνηση   
53. direct:   κατευθύνω   
54. schedule:   πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα 
55. handle:              χειρίζομαι   
56. take off:   απογειώνομαι  
57. land:    προσγειώνομαι  
58. occupation:   επάγγελμα   
59. speech:   λόγος, ομιλία  
60. communicate:  επικοινωνώ   
61. communication:  επικοινωνία   
62. foreign languages:  ξένες γλώσσες  
63. volunteer:   εθελοντής,    
64. certain:   σίγουρος, βέβαιος 
65. independent:   ανεξάρτητος   
66. biology:   βιολογία   
67. instruct:                           διδάσκω, δίνω οδηγίες, δείχνω 
68. member:   μέλος   
69. take care of:  φροντίζω   
70. reason:   αιτία   
71. location:   τοποθεσία   
72. in a single day:  σε μια μόνο ημέρα  
73. vary:    ποικίλω, διαφέρω  
74. variety:   ποικιλία   
75. depend on...:   εξαρτώμαι από..  
76. hard working:  εργατικός   
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77. responsible:   υπεύθυνος   
78. compassionate:  συμπονετικός  
79. cheerful:   εύθυμος   
80. first aid:   πρώτες βοήθειες  
81. nutrition:   διατροφή   
82. scissors:   ψαλίδι   
83. razor:    ξυράφι   
84. rollers:   ρολά (για τα μαλλιά)  
85. dryer:                               πιστολάκι για μαλλιά 
86. straight:   ευθύς   
87. straighten:   ισιώνω   
88. create:   δημιουργώ   
89. creation:   δημιουργία   
90. creative:   δημιουργικός  
91. self-confident:  που έχει αυτοπεποίθηση 
92. chemistry:   χημεία                                   
93. lifeguard:   ναυαγοσώστης 
94. facilities:   εγκαταστάσεις 
95. candidate:   υποψήφιος 
96. instrument:   όργανο 
97. musical instrument: μουσικό όργανο 
98. polite:   ευγενικός 
99. press:    πιέζω 
100. pressure:   πίεση 
101. under pressure:  υπό πίεση                               
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