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Unit 2. pgs 18,19: Art - Fashion

Unit 2 pg 18

it’s weird = είναι παράξενο
it’s a sign of modern times = είναι σημάδι των καιρών μας
a trip back into past = ταξίδι στο παρελθόν
back in time = πίσω στο παρελθόν
the further back the less interesting = όσο πιο παλιά τόσο 
                                                              λιγότερο ενδιαφέρον
the way you dress is uninteresting = ο τρόπος που ντύνεσαι 
                                                               είναι αδιάφορος
the way you dress is outdated = ο τρόπος που ντύνεσαι

    είναι παλιομοδίτικος
to invent a way to dress = να ανακαλύψεις έναν τρόπο ντυσίματος
a fascinating way to dress = ένα συναρπαστικό τρόπο ντυσίματος
a way to beautify yourself = έναν τρόπο να καλλωπίζεις τον εαυτό σου
advanced technology = προχωρημένη τεχνολογία
creative people = δημιουργικοί άνθρωποι
to design and made clothes = σχεδιάζω και κατασκευάζω ρούχα
……
fashion accessories = σχεδιάζω αξεσουάρ
to add some colour to your jeans = βάλε χρώμα στα τζιν σου
to add some decoration to your jeans= πρόσθεσε λίγη διακόσμηση στο τζιν σου
a three-piece suit = κουστούμι 3 τεμαχίων
a scarf = κασκόλ, μαντήλι
a ruff = περιλαίμιο
it’s predominantly female = είναι κυρίως γυναικείο
it’s worn by women = φοριέται από γυναίκες
to dirty your clothes = το να βρωμίζεις τα ρούχα σου
a changeable piece of clothing = ένα ρούχο φτιαγμένο για να αλλάζει συχνά
to expand in width = διευρύνεται σε πλάτος
to reach a huge size = φτάνει σε ένα τεράστιο μέγεθος
to require support = απαιτεί υποστήριξη
a cartwheel = ρόδα κάρου
underneath
…..
to have a mania for big size = έχει μανία για μεγάλα μεγέθη
a Spanish invention = Ισπανική εφεύρεση
a piece of underwear = ένα εσώρουχο
to resemble a birdcage = μοιάζει με κλουβί πουλιού
to expand outwards = εκτείνεται προς τα έξω
to form a shape = σχηματίζει ένα σχήμα
any imaginable shape = ότι σχήμα μπορείς να φανταστείς
any kind of shape = κάθε είδους σχήμα
…..
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Unit 2 pg 19
to move forward = κινούμαι μπροστά (προοδεύω)
the in thing = αυτό που είναι μέσα στη μόδα
to have your hair at collar length = έχεις τα μαλλιά σου μέχρι τους ώμους
to brush your hair back = χτενίζεις τα μαλλιά σου πίσω
to be fashion-conscious = το να παρακολουθείς τη μόδα
forehead = μέτωπο
loose curls = αραιές μπούκλες 
pointed beards = μυτερό μουσάκι
wide moustaches = φαρδιά μουστάκια
in the 1640s the hairstyles grew longer = τη δεκαετία του 1640 η μόδα στα μαλλιά γίνεται πιο μακρυά
…..
a big-haired singer = τραγουδιστής με ‘μαλλούρα’
hair extensions = επιμηκύνσεις μαλλιών
to dye your hair = βάφω τα μαλλιά μου
to look back to smn = κοιτώ πίσω να δω (να θυμηθώ) κπν
to look back in time = κοιτώ πίσω στο χρόνο (να θυμηθώ)
to wear a wig = φορώ περούκα
the wigs were ridiculously high = οι περούκες ήταν γελοία ψηλές
to reach 1 metre = φτάνουν το 1 μέτρο
to decorate with ornaments: = διακοσμώ με στολίδια
- a silk bow = μεταξένιο παπιγιόν
- a pearl = μαργαριτάρι
- a diamond = διαμάντι
- naval vessel = ναυτικό σκάφος
- notorious vessel = ένα κακόφημο σκάφος

white powder = λευκή πούδρα
to powder your hair = να βάλεις πούδρα στα μαλλιά σου
to make it look white = τα κάνεις να δείχνουν λευκά
…..
an important accessory = σημαντικό αξεσουάρ 
to melt away = λιώνει
to apply a foundation = βάζω μία βάση
it’s made from: = φτιάχνεται από
- egg-white = ασπράδι αυγού
- lead = μόλυβδο
- various substances = διάφορες ουσίες
- rice powder = πούδρα ριζιού
in different colours: = σε διάφορα χρώματα
- rouge = ροζ
- deep red = βαθύ κόκκινο
- cherry = κερασί

a perfect style = ένα τέλειο στυλ

to perfect a style = τελειοποιώ το στυλ
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Unit 2 pg 19 (continued)

to send a message = στέλνω ένα μήνυμα
a piece of fabric = ένα κομμάτι ύφασμα

women in the 1920s:
- enter the workforce = μπαίνω στη αγορά εργασίας
- cut their hair short = κόβω τα μαλλιά κοντά
- wear trousers = φορώ παντελόνια
- need to feel comfortable = χρειάζεται να νιώθουν άνετα

to have a boyish look = έχουν αγορίστικη εμφάνιση
a unisex outfit (for boys and girls) = φορεσιά και για άντρες και για γυναίκες 
to hop = κάνω ένα άλμα (πηδώ)
hop to the 1960s = ας κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο στη δεκαετία του 1960
rage = η οργή, η τρέλα, η μόδα
the rage of that time = η μόδα εκείνης της εποχής
contemporary rock stars = οι σύγχρονοι ροκ αστέρες
to spot = εντοπίζω
spot the differences = εντοπίζω τις διαφορές
spot the similarities = εντοπίζω τις ομοιότητες
…..
fashion can be: = η μόδα μπορεί να είναι
- strange ≠ casual = παράξενη ≠ συνηθισμένη
- space simple ≠ over-the-top = τελείως απλή ≠ τελείως ασυνήθιστη
- extra mini ≠ maxi = μίνι ≠ μάξι
- ultra tight ≠ baggy = έξτρα στενή ≠ φαρδιά

to serve a purpose = επιτελεί ένα σκοπό
to show social status = δείχνει κοινωνικό κύρος
for the sake of variety = για χάρη της ποικιλίας
fashion industry = η βιομηχανία της μόδας
innovative fashion

Unit 2 pg 20 Word sets: Strong adjectives & adverbs

Positive  Negative 

it’s hilarious  = very funny

I’m thrilled     = really happy

it’s adorable  = extremely cute

it’s immense = incredibly big

it’s essential  = absolutely important

it’s boiling in here  = very hot

it’s tiny                    = really small

I’m starving          = extremely hungry

it’s filthy                  = incredibly dirty

it’s impossible      = terribly difficult 
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Unit 2 pg 20 Derivatives: Compound nouns

haircut = κούρεμα bathrobe = ρόμπα μπάνιου
ponytail = αλογοουρά raincoat = αδιάβροχο
eyebrows = φρύδια cartwheel = ρόδα κάρου
cheekbones = κόκαλα στα μάγουλα catwalk = πασαρέλα
fingerprint = δακτυλικό αποτύπωμα software = πρόγραμμα υπολογιστή

Unit 2 pg 20 Derivatives with Under and Out as prefix

Under Out

I was undercharged = πληρώνω λιγότερα

The burger is underdone = είναι άψητο

I’m underpaid = είμαι κακοπληρωμένος

It’s an outdoor cinema = υπαίθριο σινεμά

He’s an outgoing person = εξωστρεφής, κοινωνικός 

He’s got a positive outlook on life = θετική 
                                                              στάση ζωής

Unit 2 pg 22 Derivatives

verbs nouns adjectives

attract attraction attractive

-- ambition ambitious

play play
game

playful

wear underwear wearable
worn out

-- talent talented

mystify mystery mysterious

impress impression impressive
(un)impressed

(dis)please pleasure (un)pleasant    = ευχάριστο
(dis)pleasing   = ευχάριστο
(dis)pleased    = ευχαριστημένος

confide (in smn) confidence confident

-- week weekly

sense senses (in)sensitive = ευαίσθητος
sensible = συνετός, λογικός
insensible = λιπόθυμος, 
                     χωρίς αισθήσεις
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Unit 2 pg 22 Derivatives (continued)

verbs nouns adjectives

-- emotion emotional

consider consideration considerable

thank -- thankful

imagine imagination (un)imaginative

Unit 2 pg 22 Derivatives: Compound adjectives
                                                
                       1                  2                     3

adjective     -hyphen-     past participle 
               dark           -          skinned

colour
purple-coloured hairspray = μωβ βαφή μαλλιών  
dark-skinned Kenyan man = σκουρόχρωμος Κενυάτης

number
three-wheeled motorbike = τρίτροχο μηχανάκι

size
long-sleeved shirt = μακρυμάνικο πουκάμισο
middle-aged man = μεσήλικας άνδρας

adjective
kind-hearted man = καλόκαρδος άνδρας
left-handed man = αριστερόχειρας άνδρας

END of Unit 2


