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Unit 7. pgs 68,69: Entertainment

Unit 7 pg 68

to be involved in entertainment = ασχολούμαι στον τομέα της διασκέδασης
the entertainment industry = η βιομηχανία της διασκέδασης
to attend a school = παρακολουθώ ένα σχολείο
the future performers = οι μελλοντικοί καλλιτέχνες (που δίνουν παραστάσεις)

…..
to be bullied by other kids = του ασκείται εκφοβισμός
to be teased by other kids = τον πειράζουν
bullying = εκφοβισμός
a bully = νταής, εξυπνάκιας
art is my escape = η τέχνη είναι η διαφυγή μου
to be an art major = το πτυχίο μου είναι πάνω στην τέχνη
to be fed up with being teased = κουράστηκα να με πειράζουν
to give up school = παρατώ το σχολείο (drop out)
set = stage design = τα σκηνικά
school is a drag = το σχολείο είναι ένα μαρτύριο
it’s worth it = αξίζει τον κόπο

to embrace differences: ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ τη ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
- no in crowd = όχι ‘ιν’ τύποι 
- no cool kids = όχι κάποιοι ‘ιν’ και οι άλλοι σκουπίδια
- no geeks = δε θεωρούμε κανένα ‘καραγκιόζη’
- no beauty queens = όχι ‘βασίλισσες της ομορφιάς’
                                              (δε δεχόμαστε μόνο όσες κοπέλες μοιάζουν με φωτομοντέλα)

…..
nothing beats being in LaGuardia school = τίποτα καλύτερο από..
music seeps through the walls = η μουσική διεισδύει μέσα από τους τοίχους
it gives you strength = σου δίνει δύναμη
to see the world through music = βλέπεις τον κόσμο μέσα από τη μουσική
to waste time = χάνεις το χρόνο σου
to focus on sth = επικεντρώνεσαι σε κτ
the perfect execution of a piece of music  = η άριστη εκτέλεση των κομματιών
the jam sessions = μαθήματα αυτοσχεδιασμού
we all feel the same passion = όλοι νιώθουμε το ίδιο πάθος
a full-blown opera = μία πλήρης όπερα
to hang out at the cafeteria = πάω (για βόλτα) στην καφετέρια
anything goes = όλα ταιριάζουν
to walk down the hallway = περπατώ στο διάδρομο
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Unit 7 pg 68 (continued)

to walk up and down the corridor = πάω πάνω-κάτω στο διάδρομο
it’s quite overwhelming = είναι αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά
to have awards = έχω επαίνους
to be committed to acting = είναι αφοσιωμένος στην ηθοποιία 
what I originally thought = αυτό που αρχικά νόμιζα
to become self-aware = αποκτώ αυτοεπίγνωση

Unit 7 pg 69

the entry audition = πάω σε οντισιόν
a gruelling audition = μία σκληρά οντισιόν
to undergo an audition = υποβάλλομαι σε μία οντισιόν
to miss my footing = χάνω το βηματισμό μου
to be upset = αναστατώνομαι
to make a mistake = κάνω λάθος
it got to me = με επηρέασε πολύ
to have panic attacks = έχω κρίσεις πανικού
fierce competition = άγριος ανταγωνισμός
to keep fit = κρατιέμαι σε φόρμα
we want the lead = θέλουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
it’s human nature = είναι στην ανθρώπινη φύση
Break a leg! = Καλή Τύχη
…..
to enroll at a school = εγγράφομαι σε ένα σχολείο
to win the lottery = κερδίζω το λαχείο
to recall a happy moment = θυμάμαι χαρούμενες στιγμές
to rub shoulders with stars = συναναστρέφομαι με διασημότητες
I have improved 100% = έχω βελτιωθεί 100%
it has become a chore = έχει καταντήσει αγγαρεία
it has drained my creativity = έχει ρουφήξει όλη τη δημιουργικότητά μου
…..
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Unit 7 pg 70 – Idioms

She’s a great actress. She stole the show ΚΛΕΒΕΙ την ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

but overall the performance was a flop. ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

I wonder what was happening behind the scenes ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

- I’m furious. My p/c is acting up again. ΚΑΝΕΙ ΝΕΡΑ
  I can’t get online.
- Don’t make a song and dance about it. ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΘΕΜΑ
  The technician will fix it.

- Mary is so moody. Now she’s changed her tune and ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΥΛ / ΓΝΩΜΗ
  she doesn’t want to come to the party with me.
- You know Mary. She’s always blowing her own trumpet    ΕΥΛΟΓΕΙ τα ΓΕΝΙΑ της
   because she wants people to admire her. You have to 
   face the music mate: either you break up or you come    ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΑΤΑ

   to terms with her mood swings.

Unit 7 pg 70 – prefix under- (υπό)

The company is understaffed and = υποστελεχωμένο

the employees are underpaid = κακοπληρωμένο

You must undertake more responsibility = αναλαμβάνω ευθύνη

because the food is always undercooked = όχι αρκετά μαγειρεμένο

and the cat is so underfed = υποσιτισμένος

Don’t underestimate the power of the people = υποτιμώ

This place is a mess. First time I went I was
overcharged and today I was undercharged = με χρέωσε λιγότερο

Unit 7 pg 72 – prefix out- (ξεπερνώ)

She has a positive outlook on life. = θετική στάση ζωής

She looks elegant in her sports outfit. = αθλητική ενδυμασία

She has a very outgoing personality and = εξωστρεφής

she’s taken up many outdoor activities. = έξω, στην ύπαιθρο
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Unit 7 pg 72 – prefix out- (continued)

the kids outgrow their clothes quickly = μεγαλώνω τόσο που τα ρούχα μου είναι μικρύνει 

men outnumber women in the room = υπερτερούν αριθμητικά

an outbreak of flu = ξέσπασμα

a factory outlet = κατάστημα

an outsider in the class = ξενόφερτος (δεν ανήκει εδώ)

the output of the factory = η παραγωγή (του εργοστασίου)

Unit 7 pg 72 – Words with double meaning

to act strangely = to act up =  to misbehave = συμπεριφέρομαι περίεργα

to get a   ticket = to get a fine = πρόστιμο

to direct smn to do sth = κατευθύνω κπν

to book a room = to reserve a room = κλείνω

a plot of land to build a house = οικόπεδο (οικοδομήσιμο)

the final stage of the construction = το τελικό στάδιο

the scene   of the crime = σκηνή του εγκλήματος

your school performance = παράσταση


