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Kapitel 1 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a   Bulgarisch   Βουλγαρικά     

1a   Deutsch   Γερμανικά Ich spreche Deutsch. Μιλώ Γερμανικά 

1a   Englisch   Αγγλικά     

1a   gut   καλά Guten Tag! Καλημέρα! 

1a   guten Tag   καλημέρα     

1a   Indonesisch   Ινδονησιακά     

1a   international   διεθνής     

1a   Italienisch   Ιταλικά     

1a   Japanisch   Ιαπωνικά     

1a   Russisch   Ρωσικά     

1a   Serbisch   Σερβικά     

1a   Sie   εσείς (πληθυντικός ευγένειας) Ordnen Sie zu. Κατατάξτε. 

1a   Türkisch   Τουρκικά     

1a   Ungarisch   Ουγγρικά     

1a   was   Τι; Was ist das? Τι είναι αυτό; 

1a   zu|ordnen   κατατάσσω, ταξινομώ     

1a   zusammen|gehören   εδώ: σχετίζομαι με …     

1a die Autobahn , -en ο αυτοκινητόδρομος     

1a das Butterbrot , -e 
η φέτα ψωμί αλειμμένη με 
βούτυρο 

    

1a   das   
το (οριστικό άρθρο σε ουδέτερο 
γένος) 

    

1a   der   
ο (οριστικό άρθρο σε αρσενικό 
γένος) 

    

1a   die   
η (οριστικό άρθρο σε θηλυκό 
γένος) 

    

1a die Flasche , -n το μπουκάλι     
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1a das Handtuch , "-er η πετσέτα     

1a der Kindergarten , "- το νηπιαγωγείο     

1a der Koffer , - η βαλίτσα     

1a der/die Kranke , -n ο/η ασθενής     

1a die Nudel , -n το ζυμαρικό     

1a das Würstchen , - το λουκάνικο     

1a das Würstel , - το λουκάνικο     

1b   auf   εδώ: στα (π.χ. στα Ιταλικά) 
"Würstchen" heißt auf Italienisch 
"wurstel". 

Το "Würstchen" στα 
Ιταλικά το λένε 
"wurstel". 

1b   heißen 
, er heißt, hat 
geheißen 

ονομάζομαι, λέγομαι     

1b   Ihr , Ihre 
δικός σας, δική σας, δικό σας 
(κτητικό άρθρο, πληθυντικός 
ευγένειας) 

Wie heißen die Wörter in Ihrer 
Sprache? 

Πώς είναι αυτές οι 
λέξεις στη γλώσσα 
σας; 

1b   in (+ D.) σε     

1b   Spanisch   Ισπανικά     

1b die Sprache , -n η γλώσσα     

1b   wie   Πώς;     

1b das Wort , "-er η λέξη     

1c   andere , anderer άλλος     

1c   deutsch   γερμανικός     

1c   ein , eine 
ένας, ένα (αόριστο άρθρο 
αρσενικού και ουδέτερου γένους) 

    

1c   kennen 
, er kennt, hat 
gekannt 

γνωρίζω     

1c das Kursplakat , -e 
αφίσα με εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο 
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1c   machen   κάνω, φτιάχνω Machen Sie ein Kursplakat. 
Φτιάξτε μία αφίσα με 
εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο. 

1c   sammeln   συλλέγω, συγκεντρώνω     

1c   und   και     

2a   auch   επίσης     

2a   bis bald   
θα τα πούμε σύντομα 
(χαιρετισμός) 

    

2a   ciao   γεια     

2a   danke   ευχαριστώ     

2a   die   
οι, τα (οριστικό άρθρο στον 
πληθυντικό και για τα τρία γένη) 

Wie heißen die Personen? 
Πώς ονομάζονται 
(αυτά) τα άτομα; 

2a   dir   
σε σένα (προσωπική αντωνυμία 
σε Δοτική) 

Wie geht's? - Gut, und dir? 
Πώς πάει; - Καλά, κι 
εσύ; 

2a   du   εσύ     

2a die Entschuldigung , -en η συγγνώμη Entschuldigung, wie heißt du? 
Συγγνώμη, πώς σε 
λένε; 

2a   ganz   εντελώς, τελείως Wie geht's? - Ganz gut, danke. 
Πώς πάει; - Πολύ 
καλά, ευχαριστώ. 

2a   gehen 
, er geht, ist 
gegangen 

πηγαίνω, περπατώ Wie geht's? 
Πώς πάει; (ερώτηση 
για την υγεία ή τη 
διάθεση κάποιου) 

2a   gut   καλά 
Wie geht es Ihnen? - Danke, 
sehr gut! 

  

2a   hallo   γεια     

2a   heißen 
, er heißt, hat 
geheißen 

ονομάζομαι, λέγομαι Ich heiße Niklas. Ονομάζομαι Niklas. 

2a   hören   ακούω     

2a   ich   εγώ      

2a   lesen , er liest, hat gelesen διαβάζω     

2a die Person , -en το άτομο, το πρόσωπο     
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2a   sehr   πολύ (πριν από επίθετο) Wie geht's? - Danke, sehr gut. 
Πώς πάει; - 
Ευχαριστώ, πολύ 
καλά. 

2a   sein , er ist, ist gewesen είμαι Hallo, ich bin Julia. Γεια, είμαι η Julia. 

2a   tschüs   γεια (αποχαιρετισμός)     

2a   wer   Ποιος; Wer bist du? Ποιος είσαι εσύ; 

2b die Situation , -en η κατάσταση, η περίσταση     

2b   spielen   παίζω     

2c   bekannt   γνωστός     

2c der Name , -n το όνομα     

2c   oder   ή Julia oder Niklas η Julia ή ο Niklas 

3a   auf Wiedersehen   γεια, εις το επανιδείν     

3a   das   
το (οριστικό άρθρο σε ουδέτερο 
γένος), εδώ: σε θέση δεικτικής 
αντωνυμίας, αυτό 

Das ist Frau Kowalski. 
Αυτή είναι η κυρία 
Kowalski. 

3a   es   αυτό     

3a   Frau   εδώ: η κυρία Χ Guten Morgen, Frau Weber. 
Καλημέρα, κυρία 
Weber. 

3a   gute Nacht   καληνύχτα     

3a   guten Abend   καλησπέρα     

3a   guten Morgen   καλημέρα     

3a   Herr   εδώ: ο κύριος Χ Guten Tag, Herr Hansen. 
Καλημέρα, κύριε 
Hansen. 

3a   Ihnen   
σε σας (προσωπική αντωνυμία σε 
Δοτική, πληθυντικός ευγένειας) 

Wie geht es Ihnen? 
Πώς είστε; 
(πληθυντικός 
ευγένειας) 

3a   mein , meine 
δικός μου, δική μου, δικό μου 
(κτητικό άρθρο) 

    

3b   formell   επίσημος     

3b   informell   ανεπίσημος     
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3b der Nachname , -n το επώνυμο     

3b das Personalpronomen , - η προσωπική αντωνυμία     

3b das Verb , -en το ρήμα     

3b der Vorname , -n το όνομα     

4a die Antwort , -en η απάντηση     

4a   aus (+ D.) από Ich komme aus Deutschland. 
Κατάγομαι από τη 
Γερμανία. 

4a   Deutschland   η Γερμανία     

4a   in (+ D.) σε Ich wohne in Frankfurt. 
Κατοικώ στη 
Φρανκφούρτη. 

4a   kommen 
, er kommt, ist 
gekommen 

έρχομαι, εδώ: κατάγομαι     

4a der Reiseführer , - ο ξεναγός Ich arbeite als Reiseführer. 
Εργάζομαι ως 
ξεναγός. 

4a die Reiseführerin , -nen η ξεναγός     

4a   sprechen 
, er spricht, hat 
gesprochen 

μιλώ     

4a das Telefon , -e το τηλέφωνο     

4a   welche , welcher Ποιος;     

4a   wo   Πού; Wo wohnen Sie? 
Πού μένετε; 
(πληθυντικός 
ευγένειας) 

4a   woher   Από πού; Woher kommst du? Από πού κατάγεσαι; 

4a   wohnen   κατοικώ, μένω     

4b der Aussagesatz , "-e η κύρια πρόταση     

4b   den   
τον (οριστικό άρθρο αρσενικού 
γένους σε Αιτιατική) 

    

4b das Interview , -s η συνέντευξη     

4b   variieren   ποικίλω, εδώ: δίνω εναλλακτικές     
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4b die W-Frage , -n 
η ερώτηση μερικής άγνοιας (με 
ερωτηματική λέξη) 

    

4c   er   αυτός     

4c   ergänzen   συμπληρώνω     

4c   sie   αυτή Sie kommt aus Deutschland. 
(Αυτή) κατάγεται από 
τη Γερμανία. 

5a   notieren   σημειώνω     

5a   wie   όπως 
Machen Sie ein Interview wie in 
Aufgabe 4. 

Κάντε κι εσείς μία 
συνέντευξη όπως στην 
άσκηση 4. 

5a   zwei   δύο     

5b der Partner , - ο σύντροφος     

5b die Partnerin , -nen η σύντροφος     

5b   raten , er rät, hat geraten μαντεύω     

5b   vor|stellen   συστήνω, παρουσιάζω 
Stellen Sie Ihren Partner im 
Kurs vor. 

Παρουσιάστε τον 
συμμεθητή σας στην 
τάξη. 

6a   acht   οκτώ     

6a   achtzehn   δεκαοκτώ     

6a der Buchstabe , -n το γράμμα (στο αλφάβητο)     

6a   dann   μετά     

6a   drei   τρία     

6a   dreizehn   δεκατρία     

6a   eins   ένα     

6a   elf   έντεκα     

6a   fünf   πέντε     

6a   fünfzehn   δεκαπέντε     

6a   laut   δυνατά, ηχηρά     
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6a   mit|sprechen 
, er spricht mit, hat 
mitgesprochen 

λέω μαζί με … (ταυτόχρονα)     

6a   neun   εννιά     

6a   neunzehn   δεκαεννιά     

6a   null   μηδέν     

6a   sechs   έξι     

6a   sechzehn   δεκαέξι     

6a   sieben   επτά     

6a   siebzehn   δεκαεπτά     

6a   vier   τέσσερα     

6a   vierzehn   δεκατέσσερα     

6a die Zahl , -en ο αριθμός     

6a   zehn   δέκα     

6a   zwanzig   είκοσι     

6a   zwölf   δώδεκα     

6b die Handynummer , -n 
το νούμερο του κινητού 
τηλεφώνου 

    

6c   dein , deine 
δικός σου, δική σου, δικό σου 
(κτητικό άρθρο) 

    

6c   fragen   ρωτώ     

6c   nach (+ D.) εδώ: για 
Fragen Sie nach der 
Telefonnummer. 

Ρωτήστε (για να 
μάθετε) τον 
τηλεφωνικό αριθμό 
(κάποιου). 

6c die Telefonnummer , -n το νούμερο του τηλέφωνου     

7a das Alphabet , -e το αλφάβητο     

7a   mit|lesen 
, er liest mit, hat 
mitgelesen 

διαβάζω μαζί με … (ταυτόχρονα)     

7a   zuerst   αρχικά     
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7b die E-Mail-Adresse , -n η ηλεκτρονική διεύθυνση     

7b das Gespräch , -e η συνομιλία     

7b   man   κάποιος     

7b   minus   μείον     

7b der Punkt , -e η τελεία der Punkt am Satzende 
η τελεία στο τέλος της 
πρότασης 

7b   sagen   λέω      

7b   schreiben 
, er schreibt, hat 
geschrieben 

γράφω     

7b der Unterstrich , -e η κάτω παύλα     

7c   bitte   παρακαλώ     

7c   buchstabieren   συλλαβίζω, λέω γράμμα-γράμμα     

7c der Dialog , -e ο διάλογος     

7c   ein bisschen   λιγάκι     

7c   langsam   αργά     

7c   nicht   δεν     

7c   noch einmal   άλλη μία φορά     

7c   verstehen 
, er versteht, hat 
verstanden 

καταλαβαίνω Das verstehe ich nicht. Αυτό δεν το κατανοώ. 

8a   Algerien   η Αλγερία     

8a   Arabisch   Αραβικά     

8a   Brasilien   η Βραζιλία     

8a   der   
το οριστικό θηλυκό άρθρο die στη 
Δοτική  

Sie kommt aus der Schweiz. 
(Αυτή) κατάγεται από 
την Ελβετία. 

8a   Französisch   Γαλλικά     

8a   Japan   η Ιαπωνία     

8a das Land , "-er η χώρα     

8a   lernen   μαθαίνω Sie lernt Spanisch. 
(Αυτή) μαθαίνει 
Ισπανικά. 
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8a   Österreich   η Αυστρία     

8a   Portugiesisch   Πορτογαλικά     

8a die Schweiz (Sg.) η Ελβετία     

8a   sie   αυτοί, αυτές, αυτά 
Kennst du die Personen? Wo 
wohnen sie? 

Γνωρίζεις (αυτά) τα 
άτομα; Από πού 
κατάγονται; 

8a die Tabelle , -n εδώ: ο πίνακας     

8a die USA (Pl.) οι ΗΠΑ Olivia kommt aus den USA. 
Η Olivia κατάγεται από 
τις ΗΠΑ. 

8a ÜB   Frankreich   η Γαλλία     

8a ÜB   Griechenland   η Ελλάδα     

8a ÜB   Italien   η Ιταλία     

8a ÜB   Mexiko   το Μεξικό     

8a ÜB   Portugal   η Πορτογαλία     

8a ÜB   Thailand   η Ταϊλάνδη     

8b   Polen   η Πολωνία     

8b   Polnisch   Πολωνικά     

8b   Rätoromanisch   
τα Ραιτορομανικά (η 4η επίσημη 
γλώσσα της Ελβετίας) 

    

8b   Russland   η Ρωσία     

8b   Spanien   η Ισπανία     

8b die Türkei (Sg.) η Τουρκία     

8b die Ukraine (Sg.) η Ουκρανία     

8c   zu   εδώ: ανά Arbeiten Sie zu zweit. Εργαστείτε σε δυάδες. 

8c   zweit   σε δυάδες     

8e   kurz   σύντομος 
Schreiben Sie einen kurzen 
Text. 

Γράψτε ένα σύντομο 
κείμενο. 

8e die Stadt , "-e η πόλη     

8e der Text , -e το κείμενο     
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k&k das Befinden (Sg.) η διάθεση, εδώ: η υγεία     

k&k   darauf   εδώ: σε αυτό     

k&k die Grammatik , -en η γραμματική     

k&k   grüßen   χαιρετώ     

k&k   reagieren   αντιδρώ σε …     

k&k das Redemittel , - το εκφραστικό μέσο     

k&k das Subjekt , -e το υποκείμενο (συντακτικό)     

k&k   über (+ A.) σχετικά με … über andere sprechen μιλώ για άλλους 

k&k   verabschieden   αποχαιρετώ     

k&k das W-Wort , "-er η ερωτηματική λέξη     
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Kapitel 2 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1   gern   ευχαρίστως     

1 die Leute (Pl.) οι άνθρωποι     

2a   fotografieren   φωτογραφίζω     

2a der Freund , -e ο φίλος     

2a die Freundin , -nen η φίλη     

2a   joggen   κάνω τζόκινγκ     

2a der Kollege , -n ο συνάδελφος     

2a die Kollegin , -nen η συνάδελφος     

2a die Musik (Sg.) η μουσική     

2a   singen 
, er singt, hat 
gesungen 

τραγουδώ     

2a   tanzen   χορεύω     

2a   an|kreuzen   σημειώνω με Χ     

2a   gehen , er geht, ist gegangen πηγαίνω, περπατώ Gehst du gern ins Kino? 
Σ' αρέσει να πηγαίνεις 
στο σινεμά; 

2a das Kino , -s ο κινηματογράφος, το σινεμά     

2a   kochen   μαγειρεύω     

2a   reisen   ταξιδεύω     

2a   schwimmen 
, er schwimmt, ist 
geschwommen 

κολυμπώ     

2b   antworten   απαντώ     

2b   arbeiten   εργάζομαι     

2b   gehen , er geht, ist gegangen εδώ: πάω 
Hörst du gern Musik? - Es geht 
so. 

Σ' αρέσει ν' ακούς 
μουσική; - Έτσι κι έτσι. 

2b   ja   ναι Liest du gern? - Ja, sehr gern. 
Σ' αρέσει να διαβάζεις; 
- Ναι, πολύ. 

2b   nein   όχι     
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2b   so   εδώ: τόσο 
Schwimmst du gern? - Nein, 
nicht so gern. 

Σ' αρέσει να 
κολυμπάς; - Όχι και 
τόσο. 

2b   so   εδώ: έτσι Singst du gern? - Es geht so. 
Σ' αρέσει να 
τραγουδάς; - Έτσι κι 
έτσι. 

3a das Buch , "-er το βιβλίο     

3a   Fußball (Sg. ohne Artikel) το ποδόσφαιρο Er spielt gern Fußball. 
Του αρέσει να παίζει 
ποδόσφαιρο. 

3a   lieben   αγαπώ     

3a die Sensation , -en η (υπέροχη) αίσθηση     

3a   super   τέλειο     

3a   toll   φανταστικό     

3a   wir   εμείς     

3b   am   εδώ: το 
Kochen wir am Wochenende 
Spaghetti? 

Να μαγειρέψουμε 
μακαρόνια το 
Σαββατοκύριακο; 

3b   arbeiten   δουλεύω     

3b die Endung , -en η κατάληξη (της λέξης)     

3b das Foto , -s η φωτογραφία     

3b   ihr   εσείς Joggt ihr morgen auch? 
Θα κάνετε κι εσείς 
τζόκινγκ αύριο; 

3b der Kommentar , -e το σχόλιο     

3b   lustig   χαρούμενος, εύθυμος     

3b der Moment , -e η στιγμή 
Im Moment lese ich ein Buch 
von Daniel Kehlmann. 

Αυτήν τη στιγμή 
διαβάζω ένα βιβλίο 
του Daniel Kehlmann. 

3b   morgen   αύριο     

3b die Spaghetti (Pl.) τα σπαγγέτι     

3b   von (+ D.) από 
Ich lese ein Buch von Daniel 
Kehlmann. 

Διαβάζω ένα βιβλίο 
του Daniel Kehlmann. 
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3b   wirklich   αληθινά Spielen Sie wirklich Fußball? 
Αλήθεια παίζετε 
ποδόσφαιρο; 

3b das Wochenende , -n το Σαββατοκύριακο     

3c   dritt   σε τριάδες Arbeiten Sie zu dritt. Εργαστείτε σε τριάδες. 

3c die Form , -en ο (γραμματικός) τύπος     

3c der Infinitiv , -e το απαρέμφατο     

3c   nennen , er nennt, hat genannt κατονομάζω     

3d das Hobby , -s το χόμπι     

3d   mit (+ D.) με     

4a der Dienstag , -e η Τρίτη     

4a der Donnerstag , -e η Πέμπτη     

4a der Freitag , -e η Παρασκευή     

4a der Mittwoch , -e η Τετάρτη     

4a der Montag , -e η Δευτέρα     

4a der Samstag , -e το Σάββατο     

4a der Sonntag , -e η Κυριακή     

4a   wann   Πότε;     

4b der Wochentag , -e η ημέρα της εβδομάδας     

4c die Frage , -n η ερώτηση     

4c   gehen , er geht, ist gegangen πηγαίνω 
Gehen wir ins Kino? - Nein, das 
geht leider nicht. 

Πάμε σινεμά; - Όχι, 
δυστυχώς δεν γίνεται. 

4c   leider   δυστυχώς     

4c   nach|sprechen 
, er spricht nach, hat 
nachgesprochen 

εδώ: επαναλαμβάνω     

4c die Satzmelodie , -n η τονικότητα της πρότασης     

5a   achten   προσέχω     

5a   auf (+ A.) εδώ: σε Achten Sie auf die Satzmelodie. 
Δώστε προσοχή στην 
τονικότητα της 
πρότασης. 
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5a   für (+ A.) για     

5a   oft   συχνά     

5b das Café , -s η καφετέρια     

5b   durch (+ A.) διά     

5b die Ja-/Nein-Frage , -n 
η ερώτηση ολικής άγνοιας 
(χωρίς ερωτηματική λέξη) 

    

5b   jede , jeder ο καθένας, η καθεμία, το καθένα     

5b der Kursraum , "-e η αίθουσα διδασκαλίας     

5b das Museum , Museen το μουσείο     

5b das Restaurant , -s το εστιατόριο     

5b das Schwimmbad , "-er το κολυμβητήριο     

5b das Stadion , Stadien το στάδιο     

5b der Tag , -e η ημέρα     

5b der Termin , -e το ραντεβού     

5b das Theater , - το θέατρο     

5b die Verabredung , -en η συνάντηση     

6a der Artikel , - το άρθρο     

6a der Arzt , "-e ο γιατρός     

6a die Ärztin , -nen η γιατρός     

6a das Auto , -s το αυτοκίνητο     

6a der Beruf , -e το επάγγελμα     

6a   bestimmt   συγκεκριμένος der bestimmte Artikel το οριστικό άρθρο 

6a der Computer , - ο υπολογιστής     

6a   feminin   θηλυκός     

6a   geben 
, es gibt, es hat 
gegeben 

δίνω, εδώ: υπάρχω Es gibt mehrere Möglichkeiten. 
Υπάρχουν 
περισσότερες (από 
μία) επιλογές. 

6a das Geld , -er τα χρήματα     
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6a das Glas , "-er εδώ: το ποτήρι     

6a der Kellner , - ο σερβιτόρος     

6a die Kellnerin , -nen η σερβιτόρα     

6a   maskulin   αρσενικός     

6a das Medikament , -e το φάρμακο     

6a   mehrere   περισσότεροι     

6a die Möglichkeit , -en η δυνατότητα     

6a   neutrum   ουδέτερος     

6a   passen   ταιριάζω με … Welches Foto passt zum Text? 
Ποια φωτογραφία 
ταιριάζει στο κείμενο; 

6a der Plural , -e ο πληθυντικός αριθμός     

6a die Rechnung , -en ο λογαριασμός     

6a der Schlüssel , - το κλειδί     

6a die Spritze , -n η σύριγγα     

6a der Stift , -e εδώ: το στιλό     

6a die Straße , -n ο δρόμος     

6a der Student , -en ο φοιτητής     

6a die Studentin , -nen η φοιτήτρια     

6a die Tablette , -n το χάπι     

6a der Taxifahrer , - ο οδηγός ταξί     

6a die Taxifahrerin , -nen η οδηγός ταξί     

6a   zu (+ D.) εδώ: σε Was passt zu den Berufen? 
Τι ταιριάζει στα 
επαγγέλματα; 

6b   markieren   μαρκάρω     

6b das Nomen , - το ουσιαστικό     

6c das Kapitel , - το κεφάλαιο     

6c der Kurs , -e εδώ: η τάξη     

6c der Lernwortschatz , "-e το λεξιλόγιο για εκμάθηση     
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6c die Seite , -n η σελίδα     

6c   suchen   ψάχνω     

6c das Übungsbuch , "-er το βιβλίο των ασκήσεων     

6c   vergleichen 
, er vergleicht, hat 
verglichen 

συγκρίνω     

6c   weitere , weiterer περαιτέρω     

7a der Abend , -e το βράδυ     

7a   aber   αλλά 
Ich arbeite viel, aber ich habe 
zwei Tage frei: Montag und 
Dienstag. 

Δουλεύω πολύ, αλλά 
έχω ρεπό 2 μέρες: τη 
Δευτέρα και την Τρίτη. 

7a   alt   γέρος Ich bin 22 Jahre alt. Είμαι 22 ετών. 

7a   bei (+ D.) εδώ: σε Ich arbeite bei "Taxi-Zentral". 
Εργάζομαι στην 
εταιρεία "Taxi-Zentral". 

7a   fahren , er fährt, ist gefahren πηγαίνω με όχημα     

7a   frei|haben 
, er hat frei, hat 
freigehabt 

έχω ρεπό     

7a   groß   μεγάλος     

7a   haben , er hat, hat gehabt έχω 
Ich habe pro Woche 24 Stunden 
Seminare und Kurse. 

Έχω 24 ώρες την 
εβδομάδα σεμινάρια 
και μαθήματα. 

7a   hier   εδώ     

7a das Jahr , -e το έτος 
Ich fahre 68.000 Kilometer pro 
Jahr. 

Διανύω 68.000 
χιλιόμετρα το χρόνο. 

7a der Kilometer , - το χιλιόμετρο     

7a das Krankenhaus , "-er το νοσοκομείο     

7a der Krankenpfleger , - ο νοσοκόμος     

7a die Krankenpflegerin , -nen η νοσοκόμα     

7a   meistens   
συνήθως, τις περισσότερες 
φορές 

    

7a der Nachmittag , -e το απόγευμα     
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7a   nachts   (γενικά) τις νυκτερινές ώρες     

7a der Patient , -en ο ασθενής     

7a die Patientin , -nen η ασθενής     

7a der Platz (Sg.) ο χώρος 
Wir haben Platz für 1.250 
Patienten. 

Διαθέτουμε χώρο για 
1250 ασθενείς. 

7a   pro   ανά     

7a das Seminar , -e το σεμινάριο     

7a die Stunde , -n η ώρα (60 λεπτά)     

7a die Universität , -en το πανεπιστήμιο     

7a   viel , viele πολύς     

7a   von … bis …   από … μέχρι … Ich arbeite von 6 bis 15 Uhr. 
Εργάζομαι από τις 
6.00 μέχρι τις 15.00. 

7a   warten   περιμένω     

7a die Woche , -n η εβδομάδα     

7a das Zimmer , - το δωμάτιο     

7b   ab (+ D.) από (και μετά) Nennen Sie die Zahlen ab 20. 
Πείτε τους αριθμούς 
από το 20 (και μετά). 

7b   alle   όλοι Notieren Sie alle Zahlen. 
Σημειώστε όλους τους 
αριθμούς. 

7b   (ein)hundert   εκατό     

7b   unterstreichen 
, er unterstreicht, hat 
unterstrichen 

υπογράφω     

7c die Information , -en η πληροφορία     

7c   von (+ D.) από Was sind Sie von Beruf? 
Τι επαγγέλεσθε; 
(πληθυντικός 
ευγένειας) 

7d   präsentieren   παρουσιάζω     

8a die Pluralform , -en 
ο (γραμματικός) τύπος σε 
πληθυντικό αριθμό 

    

8a der Singular , -e ο ενικός αριθμός     



Netzwerk neu A1 

Griechisches Glossar 

18 

 

 

8b   immer   πάντα     

8b die Pluralendung , -en 
η κατάληξη (γραμματικού) τύπου 
σε πληθυντικό αριθμό 

    

8c   gegenseitig   αμοιβαίος     

8c die Lernkarte , -n η καρτέλα εκμάθησης     

8c   tauschen   ανταλλάσσω     

9a der Architekt , -en ο αρχιτέκτονας     

9a die Architektin , -nen η αρχιτεκτόνισσα     

9a der Friseur , -e ο κομμωτής     

9a die Friseurin , -nen η κομμώτρια     

9a der Informatiker , - 
ο ειδικός στα συστήματα 
πληροφορικής 

    

9a die Informatikerin , -nen 
η ειδικός στα συστήματα 
πληροφορικής 

    

9a der Ingenieur , -e ο μηχανολόγος μηχανικός     

9a die Ingenieurin , -nen η μηχανολόγος μηχανικός     

9a der Lehrer , - ο δάσκαλος     

9a die Lehrerin , -nen η δασκάλα     

9a   noch   ακόμα 
Kennen Sie noch andere 
Berufe? 

Γνωρίζετε και άλλα 
επαγγέλματα; 

9a der Verkäufer , - ο πωλητής     

9a die Verkäuferin , -nen η πωλήτρια     

9a ÜB der Elektriker , - ο ηλεκτρολόγος     

9a ÜB die Elektrikerin , -nen η ηλεκτρολόγος     

9a ÜB der Erzieher , - ο παιδαγωγός     

9a ÜB die Erzieherin , -nen η παιδαγωγός     

9a ÜB der Handwerker , - ο τεχνίτης (μάστορας)     

9a ÜB die Handwerkerin , -nen η γυναίκα τεχνίτης     

9a ÜB der Journalist , -en ο δημοσιογράφος     
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9a ÜB die Journalistin , -nen η δημοσιογράφος     

9a ÜB der Jurist , -en ο νομικός     

9a ÜB die Juristin , -nen η νομικός     

9a ÜB der Koch , "-e ο μάγειρας     

9a ÜB die Köchin , -nen η μαγείρισσα     

9a ÜB der Mechaniker , - ο μηχανικός     

9a ÜB die Mechanikerin , -nen η μηχανικός     

9a ÜB der Polizist , -en ο αστυνόμος     

9a ÜB die Polizistin , -nen η αστυνόμος     

9b   berichten   εδώ: κάνω περιγραφές     

9b die Notiz , -en η σημείωση     

9b   studieren   σπουδάζω     

10a   an|sehen 
, er sieht an, hat 
angesehen 

κοιτάζω, βλέπω     

10a das Beispiel , -e το παράδειγμα zum Beispiel για παράδειγμα 

10a die Farbe , -n το χρώμα     

10a   stehen 
, er steht, hat 
gestanden 

στέκομαι, βρίσκομαι Wo steht die Frau? 
Πού είναι (αυτή) η 
γυναίκα; 

10a das Wörterbuch , "-er το λεξικό     

11a das Artikelbild , -er 
το σκίτσο όπου παρουσιάζονται 
(ουσιαστικά με) άρθρα 

    

11a   blau   μπλε     

11a   grün   πράσινο     

11a   merken   εδώ: απομνημονεύω     

11a   rot   κόκκινο     

11a das Taxi , -s το ταξί     

11a die Zeichnung , -en το σκίτσο     

11b   eigene , eigener (κατά)δικός μου     
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12a die Adresse , -n η διεύθυνση     

12a die Angabe , -n το δεδομένο, το στοιχείο 
Machen Sie persönliche 
Angaben. 

Δώστε προσωπικά 
στοιχεία. 

12a der Club , -s το κλαμπ     

12a der Familienname , -n το επώνυμο     

12a das Geburtsdatum , -daten η ημερομηνία γέννησης     

12a der Geburtsort , -e ο τόπος γέννησης     

12a   neu   καινούργιος     

12a   persönlich   προσωπικός     

12a   zusammen|passen   ταιράζω με …     

12b   Basketball (Sg. ohne Artikel) το μπάσκετ     

12b die E-Mail , -s το ηλεκτρονικό μήνυμα     

12b die Firma , Firmen η εταιρεία     

12b das Formular , -e το έντυπο     

12b die Hausnummer , -n 
ο αριθμός (στη διεύθυνση 
κατοικίας) 

    

12b   Karate   το καράτε     

12b   kein , keine κανείς (αρνητικό άρθρο)     

12b   männlich   αρσενικός     

12b die Postleitzahl , -en ο ταχυδρομικός κώδικας     

12b die Schule , -n το σχολείο     

12b der Sportclub , -s 
το κλαμπ με αθλητικές 
δραστηριότητες 

    

12b   Tennis (Sg. ohne Artikel) το τέννις     

12b   wählen   επιλέγω     

12b   weiblich   θηλυκός     

12b der Wohnort , -e ο τόπος κατοικίας     

12b   Yoga (Sg. ohne Artikel) η γιόγκα     
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12b   Zumba (Sg. ohne Artikel) η ζούμπα     

k&k   achtzig   ογδόντα     

k&k   dreißig   τριάντα     

k&k   eintausend   χίλια     

k&k   fünfzig   πενήντα     

k&k die Milliarde , -n το δισεκατομμύριο     

k&k die Million , -en το εκατομμύριο     

k&k   neunzig   ενενήντα     

k&k   sechzig   εξήντα     

k&k   siebzig   εβδομήντα     

k&k   tausend   χίλια     

k&k   verabreden   
συνεννοούμαι για μία 
συνάντηση, δίνω ραντεβού 

    

k&k   vierzig   σαράντα     



Netzwerk neu A1 

Griechisches Glossar 

22 

 

 

Kapitel 3 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a die Stadttour , -en η διαδρομή (ξενάγηση)     

1a die Station , -en η στάση     

1b der Bahnhof , "-e ο σιδηροδρομικός σταθμός     

1b die Bauzeit (Sg.) ο χρόνος (διάρκεια) κατασκευής     

1b der Besucher , - ο επισκέπτης     

1b die Besucherin , -nen η επισκέπτρια     

1b   bis (+ D.) μέχρι     

1b   breit   πλατύς, φαρδύς     

1b   erste , erster πρώτος     

1b der Euro , -s το ευρώ     

1b   hoch   ψηλός     

1b die Kirche , -n η εκκλησία     

1b das Konzert , -e η συναυλία     

1b das Konzerthaus , "-er το μέγαρο συναυλιών     

1b die Kosten (Pl.) τα έξοδα     

1b der Meter , - το μέτρο     

1b die Mitte (Sg.) η μέση, εδώ: το κέντρο     

1b das Rathaus , "-er το δημαρχείο     

1b der Star , -s 
εδώ: το πιο δημοφιλές σημείο 
στην πόλη 

    

1b der Turm , "-e ο πύργος, εδώ το καμπαναριό     

1b   über   εδώ: πάνω από Der Turm ist über 120 Jahre alt. 
Ο πύργος είναι 
πάνω από 120 ετών. 

1b   auf (+ D.) πάνω σε 
Die Schiffe fahren auf dem 
Fluss. 

Τα πλοία πλέουν στο 
ποτάμι. 

1b   bis zu   μέχρι (και) το …     
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1b   circa   περίπου = ca.   

1b   da   εκεί     

1b   dem   
τα οριστικά άρθρα der και das 
στη Δοτική 

    

1b der Fluss , "-e το ποτάμι     

1b der Hafen , "- το λιμάνι     

1b   in (+ D.) σε 
Der Zug fährt in 8 Stunden nach 
Warschau. 

Το τρένο αναχωρεί 
σε 8 ώρες για τη 
Βαρσοβία. 

1b das Meer , -e η θάλασσα     

1b der Mensch , -en ο άνθρωπος     

1b   nach (+ D.) εδώ: προς Der Zug fährt nach Warschau. 
Το τρένο πηγαίνει 
στη Βαρσοβία. 

1b das Schiff , -e το πλοίο     

1b   sehen , er sieht, hat gesehen βλέπω     

1b das Symbol , -e το σύμβολο     

1b der Zug , "-e το τρένο, η αμαξοστοιχία     

1d die Ausstellung , -en 
η έκθεση, η παρουσίαση 
εκθεμάτων 

    

1d die Brücke , -n η γέφυρα     

1d   lang   μακρύς     

1d der Ort , -e ο τόπος     

1d   über (+ A.) εδώ: σχετικά με 
Sammeln Sie Informationen 
über Ihre Stadt. 

Συγκεντρώστε 
πληροφορίες για την 
πόλη σας. 

2a   grüezi   γεια (χαιρετισμός στην Ελβετία)     

2a   grüß Gott   
καλημέρα (χαιρετισμός στην 
Αυστρία) 

    

2a das Hotel , -s το ξενοδοχείο     
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2a   moin   
καλημέρα (χαιρετισμός στη 
βόρεια Γερμανία) 

    

2a   so   έτσι So sagt man auf Deutsch: … 
Έτσι το λένε στα 
Γερμανικά: … 

2a die Taxifahrt , -en η διαδρομή με ταξί     

2a der Weg , -e ο δρόμος     

2b   interessant   ενδιαφέρων     

2b die Kunsthalle , -n ο τεχνοχώρος     

2b die Lösung , -en η λίμνη     

2b   okay   εντάξει     

2b der Plan , "-e το πλάνο, το σχέδιο     

2b   rechts   δεξιά     

2b   richtig   σωστός Ist der Satz richtig oder falsch? 
Είναι η πρόταση 
σωστή ή λάθος; 

2b   schon   ήδη     

2b   schön   ωραίος     

2b der See , -n η λύση     

2b   zeichnen   σχεδιάζω, σκιτσάρω     

3   auf|stehen 
, er steht auf, ist 
aufgestanden 

σηκώνομαι (ξυπνώ)     

3   bilden   σχηματίζω Bilden Sie drei Gruppen. Φτιάξτε τρεις ομάδες. 

3 die Gruppe , -n το γκρουπ, η ομάδα     

3   passend   ταιριαστός     

4a   unbestimmt   μη συγκεκριμένος der unbestimmte Artikel το αόριστο άρθρο 

4b das Haus , "-er το σπίτι     

4c der Satz , "-e η πρόταση     

5a   doppelt   διπλός     

5a der Konsonant , -en το σύμφωνο     

5a der Vokal , -e το φωνήεν     
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5a   vor (+ D.) πριν από 
Vor dem Nomen steht der 
Artikel. 

Πριν το ουσιαστικό 
μπαίνει το άρθρο. 

5b der Arm , -e 
το χέρι (από τον ώμο μέχρι τον 
καρπό) 

    

5b   klopfen   
χτυπώ (με το χέρι π.χ. στο 
τραπέζι) 

    

5b   kreisen   (περι)κυκλώνω     

5b der Tisch , -e το τραπέζι     

6a die Bildgeschichte , -n η εικονοϊστορία     

6a der Bus , -se το λεωφορείο     

6a das Fahrrad , "-er το ποδήλατο     

6a die U-Bahn , -en το μετρό     

6a   zeigen   δείχνω Zeigen Sie auf das Bild. Δείξτε στην εικόνα. 

6a   zu Fuß   με τα πόδια Pia geht zu Fuß. 
Η Pia πάει με τα 
πόδια. 

6a ÜB das Flugzeug , -e το αεροπλάνο     

6a ÜB die S-Bahn , -en ο προαστιακός (σιδηρόδρομος)     

6a ÜB die Straßenbahn , -en το τραμ     

6b   aber   αλλά Jetzt aber schnell! 
(Πάμε) λοιπόν τώρα 
γρήγορα! 

6b   also   λοιπόν Kein Bus, also schnell! 
Δεν έχει λεωφορεία, 
πάμε λοιπόν 
γρήγορα! 

6b das Bild , -er η εικόνα     

6b die Fahrkarte , -n το εισιτήριο για μέσα μεταφοράς     

6b das Glück (Sg.) η τύχη So ein Glück! Μα τι τύχη! 

6b   heute   σήμερα     

6b   jetzt   τώρα     

6b   schnell   γρήγορα     

6b der Test , -s το τεστ     
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6c die Konzertkarte , -n το εισιτήριο συναυλίας     

6c der Negationsartikel , - το αρνητικό άρθρο     

7a   links   αριστερά     

7a die Wegbeschreibung , -en η περιγραφή διαδρομής     

7b   geradeaus   ευθεία     

7c der Dank (Sg.) η ευχαριστία Vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. 

7c   einfach   απλός, εύκολος Das ist ganz einfach. 
Αυτό είναι πολύ 
εύκολο. 

7c   genau   ακριβώς Ja, genau. Ναι, ακριβώς. 

7c der Imperativ , -e η Προστακτική     

8 das Mal , -e η φορά Würfeln Sie drei Mal. 
Ρίξτε τα ζάρια τρεις 
φορές. 

8 der Markt , "-e η αγορά     

8 der Park , -s το πάρκο     

8 der Start , -s η αφετηρία, η εκκίνηση     

8   würfeln   ρίχνω τα ζάρια     

8 das Ziel , -e ο στόχος, εδώ: ο τερματισμός     

9a   an (+ D.) σε 
40.000 Filmfans sehen an 10 
Tagen über 100 Filme. 

40.000 σινεφίλ θα 
δουν σε 10 μέρες 
πάνω από 100 
ταινίες. 

9a der Chor , "-e η χορωδία     

9a   deutschsprachig   γερμανόφωνος     

9a   dirigieren   διευθύνω ορχήστρα ή χορωδία     

9a das Event , -s η εκδήλωση     

9a das Festival , -s το φεστιβάλ     

9a der Film , -e η ταινία     

9a der Filmfan , -s ο σινεφίλ     

9a der Gast , "-e ο φιλοξενούμενος     
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9a   ihr , ihre 
δικός της, δική της, δικό της 
(κτητικό άρθρο) 

Die Stadthalle zeigt ihre 
Produktionen. 

Η θεατρική σκηνή 
της πόλης 
παρουσιάζει τις 
παραγωγές της. 

9a das Orchester , - η ορχήστρα     

9a die Produktion , -en η παραγωγή     

9a das Publikum (Sg.) το κοινό     

9a der Regisseur , -e ο σκηνοθέτης     

9a die Regisseurin , -nen η σκηνοθέτις     

9a das Requiem , -s το ρέκβιεμ     

9a der Schauspieler , - ο ηθοποιός     

9a die Schauspielerin , -nen η ηθοποιός     

9a   sein , seine 
δικός του, δική του, δικό του 
(κτητικό άρθρο) 

Der Regisseur präsentiert 
seinen Film. 

Ο σκηνοθέτης 
παρουσιάζει την 
ταινία του. 

9a der Solist , -en ο σολίστ     

9a die Solistin , -nen η σολίστ     

9a das Theater-Festival , -s το θεατρικό φεστιβάλ     

9a das Ticket , -s το εισιτήριο     

9a die Welt , -en ο κόσμος     

9b   ähnlich   παρόμοιος     

9d   finden 
, er findet, hat 
gefunden 

βρίσκω Finden Sie Sport interessant? 
Βρίσκετε 
ενδιαφέροντα τα 
σπορ; 

10a der April (Sg.) ο Απρίλιος     

10a der August (Sg.) ο Αύγουστος     

10a der Dezember (Sg.) ο Δεκέμβριος     

10a der Februar (Sg.) ο Φεβρουάριος     

10a der Frühling (Sg.) η άνοιξη     
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10a der Herbst (Sg.) το φθινόπωρο     

10a der Januar (Sg.) ο Ιανουάριος     

10a der Juli (Sg.) ο Ιούλιος     

10a der Juni (Sg.) ο Ιούνιος     

10a der Mai (Sg.) ο Μάιος     

10a der März (Sg.) ο Μάρτιος     

10a der Monat , -e ο μήνας     

10a der November (Sg.) ο Νοέμβριος     

10a der Oktober (Sg.) ο Οκτώβριος     

10a der September (Sg.) ο Σεπτέμβριος     

10a der Sommer , - το καλοκαίρι     

10a der Winter , - ο χειμώνας     

10b die Jahreszeit , -en η εποχή του χρόνου     

10d das Plakat , -e η αφίσα     

k&k das Adjektiv , -e το επίθετο     

k&k das Ding , -e το πράγμα     

k&k die Position , -en η θέση     

k&k   stellen   θέτω eine Frage stellen θέτω ένα ερώτημα 
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Kapitel 4 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a der Apfelsaft , "-e ο χυμός μήλου     

1a die Banane , -n η μπανάνα     

1a das Brötchen , - το ψωμάκι     

1a die Butter (Sg.) το βούτυρο     

1a die/das Cola , -s το αναψυκτικό τύπου cola     

1a das Ei , -er το αυγό     

1a der Essig , -e το ξύδι     

1a das Fleisch (Sg.) το κρέας     

1a das Frühstück , -e το πρωινό (φαγητό)     

1a das Gemüse , - τα λαχανικά     

1a   guten Appetit   καλή όρεξη     

1a der/das Joghurt , -s το γιαούρτι     

1a die Kartoffel , -n η πατάτα     

1a der Käse (Sg.) το τυρί     

1a das Lebensmittel , - το τρόφιμο     

1a die Marmelade , -n η μαρμελάδα     

1a die Milch (Sg.) το γάλα     

1a das Mittagessen , - 
το μεσημεριανό φαγητό, το 
γεύμα 

    

1a das Müsli , -s τα δημητριακά     

1a das Öl , -e το λάδι     

1a der Orangensaft , "-e η πορτοκαλάδα     

1a der Pfeffer , - το πιπέρι     

1a das Salz , -e το αλάτι     

1a der Tee , -s το τσάι     
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1a   verbinden 
, er verbindet, hat 
verbunden 

συνδέω 
Verbinden Sie Nomen und 
Artikel. 

Συνδέστε ουσιαστικά 
με άρθρα. 

1a das Wasser , - το νερό     

1b die Muttersprache , -n η μητρική γλώσσα     

2a die Bäckerei , -en το αρτοποιείο     

2a   ein|kaufen   ψωνίζω     

2a die Metzgerei , -en το κρεοπωλείο     

2a der Supermarkt , "-e το σουπερμάρκετ     

1a das Abendessen , - το βραδινό φαγητό, το δείπνο     

1a das Brot , -e το ψωμί     

1a die Gurke , -n το αγγούρι     

1a der Kaffee , -s ο καφές     

1a der/das Keks , -e το μπισκότο     

1a der Kuchen , - το γλυκό, το κέικ     

1a die Sahne (Sg.) η κρέμα (σαντιγί)     

1a der Salat , -e η σαλάτα     

1a der Schinken , - το ζαμπόν     

1a die Schokolade , -n η σοκολάτα     

1a die Suppe , -n η σούπα     

1a die Tomate , -n η ντομάτα     

1a die Wurst , "-e το σαλάμι     

1a der Zucker (Sg.) η ζάχαρη     

2b der Apfel , "- το μήλο     

2c das Geschäft , -e το κατάστημα, το μαγαζί     

2c   kaufen   αγοράζω     

3a   bis später   
τα λέμε αργότερα 
(αποχαιρετισμός) 

    

3a die Einladung , -en η πρόσκληση     



Netzwerk neu A1 

Griechisches Glossar 

31 

 

 

3a das Essen , - το φαγητό     

3a   fertig   έτοιμος     

3a   gleich   αμέσως Das Essen ist gleich fertig. 
Το φαγητό (θα) είναι 
έτοιμο αμέσως. 

3a   grillen   ψήνω στα κάρβουνα     

3a die Nachricht , -en η είδηση, εδώ: το μήνυμα Sie schreibt Paul eine Nachricht. 
(Αυτή) στέλνει στον 
Paul ένα μήνυμα. 

3a   uns   εμάς Wir grillen heute Abend bei uns. 
Σήμερα θα κάνουμε 
BBQ σε μας (στο 
σπίτι μας). 

3a   vielleicht   ίσως     

3a die Zeit , -en ο χρόνος Wir haben morgen keine Zeit. 
Αύριο δεν έχουμε 
(καθόλου) χρόνο. 

3b   alles   τα πάντα, όλα     

3b   brauchen   χρειάζομαι     

3b der Einkaufszettel , - η λίστα με τα ψώνια     

3b das Getränk , -e το ποτό     

3b die Grillparty , -s το πάρτυ BBQ     

3b   mehr   περισσότερο, εδώ: πια Wir haben keinen Käse mehr. 
Δεν έχει μείνει 
καθόλου τυρί. 

3b   planen   σχεδιάζω, προγραμματίζω     

3b   stimmen   εδώ: ισχύω 
Oliven sind oft teuer. - Ja, 
stimmt. 

Οι ελιές είναι 
ακριβές. - Ναι, (αυτό) 
ισχύει. 

3b   teuer   ακριβός     

3c der Einkauf , "-e η αγορά     

3c ÜB die Birne , -n το αχλάδι     

3c ÜB der Fisch , -e το ψάρι     

3c ÜB das Hähnchen , - το κοτόπουλο     

3c ÜB die Olive , -n η ελιά     
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3c ÜB die Pommes frites (Pl.) οι τηγανιτές πατάτες     

3c ÜB der Reis (Sg.) το ρύζι     

3c ÜB   schmecken   γεύομαι, εδώ: έχω γεύση     

3c ÜB   süß   γλυκός Schokolade schmeckt süß. 
Η σοκολάτα είναι 
γλυκιά. 

3d der Akkusativ , -e η Αιτιατική     

3d der Nominativ , -e η Δοτική     

4   essen , er isst, hat gegessen τρώω     

4   zusammen   μαζί, από κοινού     

5a der Saft , "-e ο χυμός Ich trinke gerne Saft. 
Μ' αρέσει να πίνω 
χυμό. 

5a der Umlaut , -e 
η φθογγική αλλαγή στα 
φωνήεντα a, o, u 

    

6a der Cent , -s το σεντ     

6a   dort   εκεί     

6a   dran|kommen 
, er kommt dran, ist 
drangekommen 

είναι η σειρά μου     

6a der Einkaufswagen , - το καροτσάκι στο σουπερμάρκετ     

6a der Emmentaler , - το τυρί έμενταλ     

6a   etwas   κάτι Sonst noch etwas? Θέλετε κάτι άλλο; 

6a   finden 
, er findet, hat 
gefunden 

βρίσκω 
Entschuldigung, wo finde ich 
Reis? 

Συγγνώμη, πού θα 
βρω το ρύζι; 

6a das Gramm , - το γραμμάριο     

6a   gut   καλά Kommst du? - Also gut … 
Θα 'θεις; - Ε, ναι, 
καλά … 

6a der Kassenzettel , - 
η απόδειξη από ταμειακή 
μηχανή 

    

6a   kosten   κοστίζω     
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6a   machen   κάνω 
Zahlen, bitte. - Gern. Das macht 
12 Euro, bitte. 

Να πληρώσω, 
παρακαλώ. - 
Ευχαρίστως. Είναι 
12 ευρώ, παρακαλώ. 

6a   möchten 
, er möchte, hat 
gemocht 

θα ήθελα     

6a   nehmen 
, er nimmt, hat 
genommen 

παίρνω Ich nehme ein Brötchen, bitte. 
Θα πάρω ένα 
σαντουιτσάκι. 

6a der Preis , -e η τιμή     

6a   sonst   αλλιώς     

6a das Stück , -e/- το κομμάτι     

6a die Tüte , -n η σακούλα     

6a   wechseln   αλλάζω     

6a   wie viel , wie viele Πόσο;     

6b die Limonade , -n το αναψυκτικο     

6c   recherchieren   ερευνώ     

6d ÜB der Becher , - εδώ: το κεσεδάκι     

6d ÜB die Dose , -n εδώ: η κονσέρβα     

6d ÜB das Fett , -e το λίπος     

6d ÜB das Kilo , -s το κιλό = kg   

6d ÜB das Kilogramm , - το κιλό (χιλιόγραμμο) = kg   

6d ÜB der Liter , - το λίτρο     

6d ÜB das Maß , -e το μέτρο (π.χ. βάρους)     

6d ÜB die Packung , -en εδώ: το πακέτο     

6d ÜB die Verpackung , -en η συσκευασία     

7a   gerne   ευχαρίστως     

7a   gleichfalls   παρομοίως     

7a   lecker   νόστιμος     

7a   satt   χορτάτος     
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7b die Mahlzeit , -en 
η ώρα φαγητού (πρωινό, 
μεσημεριανό κτλ) 

Guten Appetit! - Mahlzeit! 
Καλή όρεξη! - 
Τρώμε! 

7b   prost   εις υγείαν     

7b   zum Wohl   εις υγείαν     

8a die Frau , -en η γυναίκα, η κυρία Die Frau trinkt gern Tee. 
Η κυρία θα πιεί ένα 
τσάι. 

8a der Mann , "-er ο άντρας, ο κυριος Der Mann möchte ein Brötchen. 
Ο κύριος θα ήθελε 
ένα σαντουιτσάκι. 

8a   trinken 
, er trinkt, hat 
getrunken 

πίνω     

9a   abends   (γενικά) τα βράδια     

9a   allein   μόνος     

9a die Arbeit , -en η δουλειά, η εργασία     

9a   asiatisch   ασιατικός     

9a der Döner , - ο γύρος     

9a   frühstücken   παίρνω πρωινό, προγευματίζω     

9a   gesund   υγιής, εδώ: υγιεινός     

9a   halb   μισός Ich frühstücke um halb acht. 
Παίρνω το πρωινό 
μου στις 7:30. 

9a die Kantine , -n η καντίνα     

9a   manchmal   καμιά φορά, πότε πότε     

9a der Mann , "-er ο άντρας 
Mein Mann und ich frühstücken 
zusammen. 

Ο άντρας κι εγώ 
παίρνουμε μαζί το 
πρωινό μας. 

9a der Mittag , -e το μεσημέρι     

9a   mittags   (γενικά) τα μεσημέρια     

9a   mögen , er mag, hat gemocht μ' αρέσει     

9a der Morgen , - το πρωί     

9a   morgens   (γενικά) τα πρωινά     

9a   nachmittags   (γενικά) τα απογεύματα     
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9a   nichts   τίποτα     

9a   nur   μόνο     

9a das Obst (Sg.) τα φρούτα     

9a die Pizza , -s/Pizzen η πίτσα     

9a   schlafen 
, er schläft, hat 
geschlafen 

κοιμάμαι     

9a das Sushi , -s το σούσι     

9a   um   εδώ: στις 
Abends um sieben essen wir 
alle zusammen. 

Τα βράδια στις 7 
τρώμε όλοι μαζί. 

9a   vormittags   
(γενικά) τις πρωινές ώρες (μέχρι 
το μεσημέρι) 

    

9a   wach   ξύπνιος     

9a   wenig   λίγος     

9b   erzählen   διηγούμαι     

9c der Vormittag , -e 
οι πρωινές ώρες (μέχρι το 
μεσημέρι) 

    

10a die Mindmap , -s το συνειρμικό διάγραμμα     

10b das Paar , -e το ζευγάρι     

10b das Thema , Themen το θέμα     

10c die Assoziation , -en ο συνειρμός     

10c   ein|fallen 
, es fällt ein, ist 
eingefallen 

μου 'ρχεται (στο μυαλό)     

10c   frei   ελέυθερος 
Sammeln Sie freie 
Assoziationen. 

Συγκεντρώστε 
ελεύθερους 
συνειρμούς. (Κάντε 
καταιγισμό ιδεών.) 

10c die Methode , -n η μέθοδος     

10c   thematisch   θεματικός     

10c die Wortgruppe , -n η ομάδα λέξεων     
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11   rund um   γύρω από ..., σχετικά με ... Berufe rund ums Essen 
Επαγγέλματα 
σχετικά με το φαγητό 
(με την εστίαση) 

11   als   εδώ: ως 
Max Schmidt arbeitet seit zwei 
Jahren als Koch. 

Ο Max Schmidt 
εργάζεται εδώ και 2 
χρόνια ως μάγειρας. 

11 die Altstadt , "-e το ιστορικό κέντρο της πόλης     

11   am   εδώ: σε 
Max Schmidt ist Koch am 
Bodensee. 

Ο Max Schmidt 
εόναι μάγειρας (σε 
ένα εστιατόριο) στη 
λίμνη της 
Κωσταντίας. 

11 die Arbeitszeit , -en το ωράριο εργασίας     

11   beantworten   απαντώ σε     

11 der Champignon , -s το μανιτάρι     

11 der Chef , -s εδώ: ο σεφ     

11 die Chefin , -nen εδώ: η σεφ     

11 das Dessert , -s το επιδόρπιο     

11   echt   πραγματικά Das ist dann echt stressig! 
Αυτό είναι 
πραγματικά 
αγχωτικό. 

11 das Fischgericht , -e 
το πιάτο με κύριο συσταρτικό το 
ψάρι 

    

11   frisch   φρέσκος     

11 das Gericht , -e το πιάτο (φαγητό)     

11   helfen , er hilft, hat geholfen βοηθώ     

11   klein   μικρός     

11   kreativ   δημιουργικός     

11   länger   εδώ: περισσότερο χρόνο     

11   natürlich   φυσικά, βέβαια Das ist natürlich nicht so schön. 
Αυτό βέβαια δεν είναι 
και τόσο ωραίο. 
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11   nett   ευγενικός     

11   normalerweise   κατά κανόνα     

11   probieren   δοκιμάζω     

11   schälen   ξεφλουδίζω     

11   schneiden 
, er schneidet, hat 
geschnitten 

κόβω Er schneidet das Gemüse. 
(Αυτός) κόβει τα 
λαχανικά. 

11   seit (+ D.) 
εδώ και … (για χρονικά 
διαστήματα) 

    

11 der Spaß (Sg.) η πλάκα Kochen macht Spaß. 
Η μαγειρική έχει 
πλάκα. 

11   stressig   αγχωτικός     

11 das Team , -s η ομάδα     

11   Uhr   η ώρα (στο ρολόι) Ich arbeite von 6 bis 15 Uhr. 
Δουλεύω από τις 6 
έως τις 3 η ώρα. 

11   waschen 
, er wäscht, hat 
gewaschen 

πλένω     

11   wichtig   σημαντικός     

11   zu|bereiten   εδώ: μαγειρεύω     

11   zurück   πίσω (επιστροφή)     

11 die Zwiebel , -n το κρεμμύδι     

k&k   führen   εδώ: διεξάγω ein Gespräch führen συζητώ 

k&k   unregelmäßig   ανώμαλος unregelmäßige Verben ανώμαλα ρήματα 

k&k die Vorliebe , -n η προτίμηση     
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Kapitel 5 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a der Alltag (Sg.) η καθημερινότητα     

1a   besuchen   επισκέπτομαι     

1a die Bibliothek , -en η (δανειστική) βιβλιοθήκη     

1a   duschen   κάνω ντους     

1a die Familie , -n η οικογένεια     

1a die Mensa , Mensen 
το εστιατόριο εκπαιδευτικού 
ιδρύματος 

    

1a die Oma , -s η γιαγιά     

1a   treffen , er trifft, hat getroffen συναντώ     

1a die Uni , -s το πανεπιστήμιο     

1b   nummerieren   (απ)αριθμώ     

2a   lange   (για) πολλή ώρα     

2a die Zeitung , -en η εφημερίδα     

2a   zu Mittag essen   τρώω για μεσημέρι, γευματίζω     

2b   abwechselnd   εναλλάξ     

3a das Büro , -s το γραφείο (χώρος)     

4a die Uhrzeit , -en η ώρα (στο ρολόι)     

4b   vor (+ D.) εδώ: πριν από Es ist fünf vor zwei. Η ώρα είναι 2 παρά 5. 

5a   inoffiziell   ανεπίσημος     

5a   kurz   εδώ: μικρής χρονικής διάρκειας Es ist kurz nach acht. 
Η ώρα είναι λίγο μετά 
τις 8. 

5a   nach (+ D.) εδώ: μετά από Es ist zwanzig nach sieben. Η ώρα είναι 7 και 20. 

5a   offiziell   επίσημος     

5a   spät   αργά     

5a   Uhr   η ώρα (στο ρολόι) Wie viel Uhr ist es? Τι ώρα είναι; 
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5a das Viertel , - το τέταρτο (εδώ: της ώρας) Es ist Viertel nach sechs. 
Η ώρα είναι 6 και 
τέταρτο. 

7a der Englisch-Test , -s το διαγώνισμα Αγγλικών     

7a der Geburtstag , -e τα γενέθλια     

7a die Geige , -n το βιολί     

7a der Geigenunterricht (Sg.) το μάθημα βιολιού     

7a der Kalender , - το ημερολόγιο     

7a der Mathe-Test , -s το διαγώνισμα Μαθηματικών     

7a die Mutter , "- η μητέρα     

7a der Onkel , - ο θείος     

7a das Spiel , -e το παιχνίδι, εδώ: ο αγώνας 
Florian hat am Sonntag ein 
Spiel. 

Ο Florian έχει αγώνα 
την Κυριακή. 

7a das Training , -s η προπόνηση     

7a die Trompete , -n η τρομπέτα     

7a   wie lange   Για πόση ώρα; Για πόσο χρόνο;     

7b   bleiben 
, er bleibt, ist 
geblieben 

(παρα)μένω     

7b die Eltern (Pl.) οι γονείς     

7b   falsch   λάθος     

7b das Kind , -er το παιδί     

7b   krank   άρρωστος     

7b die Musikschule , -n 
το ωδείο, η σχολή μουσικής 
αγωγής 

    

7b der Sohn , "-e ο γιος     

7b   telefonieren   μιλώ στο τηλέφωνο     

7b die Tochter , "- η κόρη     

7b der Trompetenunterricht (Sg.) το μάθημα τρομπέτας     

7b der Vater , "- ο πατέρας     

7b   zu Hause   (είμαι) στο σπίτι     
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8a   beschreiben 
, er beschreibt, hat 
beschrieben 

περιγράφω     

8a der Bruder , "- ο αδελφός     

8a   gehen , er geht, ist gegangen πηγαίνω 
Meine Kinder gehen in 
Frankfurt in die Schule. 

Τα παιδιά μου 
πηγαίνουν στη 
Φρανκφούρτη στο 
σχολείο. 

8a   ledig   ανύπαντρος, άγαμος     

8a der Possessivartikel , - το κτητικό άρθρο     

8a die Schwester , -n η αδελφή     

8a der Techniker , - 
αυτός που παρέχει τεχνολογικές 
υπηρεσίες 

    

8a die Technikerin , -nen 
αυτή που παρέχει τεχνολογικές 
υπηρεσίες 

    

8a   verheiratet   παντρεμένος, έγγαμος     

8a ÜB die Geschwister (Pl.) τα αδέλφια     

8a ÜB die Großeltern (Pl.) η γιαγιά και ο παππούς     

8a ÜB die Großmutter , "- η γιαγιά     

8a ÜB der Großvater , "- ο παππούς     

8a ÜB der Opa , -s ο παππούς     

8a ÜB der/die Verwandte , -n ο συγγενής     

8b die Fantasie (Sg.) η φαντασία     

8b ÜB das Baby , -s το μωρό     

8b ÜB der Junge , -n το αγόρι     

8b ÜB das Mädchen , - το κορίτσι     

9 die Regel , -n ο κανόνας     

9 das Wortende , -n η κατάληξη (της λέξης)     

10a der Ball , "-e η μπάλα     

10a das Gästebuch , "-er το βιβλίο των επισκεπτών     
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10a die Homepage , -s η αρχική σελίδα (σε ιστοσελίδα)     

10a der Hund , -e ο σκύλος     

10a das Motorrad , "-er η μοτοσυκλέτα     

10a der Sport (Sg.) εδώ: το άθλημα     

10a   unser , unsere 
δικός μας, δική μας, δικό μας 
(κτητικό άρθρο) 

    

10a   willkommen   
ευπρόσδεκτος, εδώ: καλώς 
ήρθατε 

    

10b   cool   κουλ, τέλειο     

10b der Eintrag , "-e η καταχώρηση     

10b   euer , eure 
δικός σας, δική σας, δικό σας 
(κτητικό άρθρο) 

    

10b das Familienfoto , -s η οικογενειακή φωτογραφία     

10b der Hamster , - το χάμστερ     

10b die Maus , "-e το ποντίκι     

10b das Saxofon , -e το σαξόφωνο     

10b   süß   γλυκός, εδώ: γλυκούλης Euer Hund ist so süß. 
Ο σκύλος σας είναι 
τόσο γλυκούλης. 

10b die Tour , -en η διαδρομή     

10c die Karte , -n η κάρτα 
Schreiben Sie fünf Karten mit 
Nomen. 

Γράψτε ουσιαστικά σε 
5 κάρτες. 

10c   plus   συν     

10c das Pronomen , - η αντωνυμία     

10c der Stapel , - η στοίβα     

10c   ziehen , er zieht, hat gezogen τραβώ Ziehen Sie eine Karte. Τραβήξτε μία κάρτα. 

11a der Gruß , "-e ο χαιρετισμός     

11a die Hausaufgabe , -n 
η εργασία (οι ασκήσεις) για το 
σπίτι 

    

11a   können , er kann, hat gekonnt μπορώ να …, ξέρω να …     
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11a   lieb   αγαπητός Liebe Grüße 
χαιρετισμός σε 
γράμμα, μήνυμα, 
καρτποστάλ κτλ. 

11a das Modalverb , -en το βοηθητικό ρήμα     

11a   müssen , er muss, hat gemusst 
πρέπει να …, είμαι 
υποχρεωμένος να … (από 
αντικειμενική αιτία) 

    

11a   nächste , nächster επόμενος     

11a das Problem , -e το πρόβλημα     

11a der Sonntagnachmittag , -e το απόγευμα της Κυριακής     

11a der Stress (Sg.) το στρες     

11a   wollen , er will, hat gewollt θέλω να …, έχω σκοπό να …     

11c   ja   ναι, εδώ: βέβαια 
Wir können ja morgen 
telefonieren, okay? 

Μπορούμε βέβαια να 
τα πούμε αύριο 
τηλεφωνικά, εντάξει; 

11c die Party , -s το πάρτυ     

12   dreimal   τρεις φορές     

12 die Idee , -n η ιδέα     

12   leid|tun 
, er tut leid, hat 
leidgetan 

πονώ, προκαλώ πόνο Tut mir leid. Λυπάμαι. 

12   mir   σε μένα      

12   schade 
 

κρίμα     

12 der Sprachkurs , -e τα μαθήματα (ξένης) γλώσσας     

12   verschieden   διαφορετικός     

13a   auf Wiederhören   χαιρετισμός στο τηλέφωνο     

13a die Aussage , -n εδώ: η πρόταση     

13a   frei   ελεύθερος 
Leider ist am Montag kein 
Termin frei. 

Δυστυχώς τη Δευτέρα 
δεν υπάρχει κανένα 
κενό ραντεβού. 
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13a   haben , er hat, hat gehabt έχω Ich hätte gern einen Termin. 
Θα ήθελα (να κλείσω) 
ένα ραντεβού. 

13a   noch mal   άλλη μία φορά 
Wie war noch mal Ihr Name, 
bitte? 

Μου λέτε άλλη μία 
φορά το όνομά σας, 
παρακαλώ; 

13a die Praxis , Praxen το ιατρείο 
Mara ruft in der Praxis von Dr. 
Steinig an. 

Η Mara παίρνει 
τηλέφωνο στο ιατρείο 
του κυρίου Steinig. 

13a   tun , er tut, hat getan κάνω Was kann ich für Sie tun? 
Τι μπορώ να κάνω για 
σας; 

14   ab (+ D.) από (και μετά) 
Heute ab 16 Uhr bin ich beim 
Friseur. 

Σήμερα από τις 16.00 
και μετά θα είμαι στο 
κομμωτήριο. 

14   höflich   ευγενικός     

14 die Höflichkeit (Sg.) η ευγένεια     

14 der Kunde , -n ο πελάτης     

14 die Kundin , -nen η πελάτισσα     

14   offen   ανοιχτός     

14 die Rollenkarte , -n 
η κάρτα που περιγράφει έναν 
ρόλο 

    

14 die Sprachschule , -n το κέντρο ξένων γλωσσών     

14 das Telefongespräch , -e η τηλεφωνική συνομιλία     

14   überlegen   σκέφτομαι, αναλογίζομαι     

14   unhöflich   αγενής     

14   vereinbaren   συμφωνώ     

14   vor|bereiten   προετοιμάζω     

14   vorher   πριν, πρωτύτερα     

15a die Bar , -s το μπαρ     

15a die Besprechung , -en 
εδώ; η (επαγγελματική) 
συνάντηση 
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15a   da sein   είμαι εκεί     

15a die Minute , -n το λεπτό     

15a die Pünktlichkeit (Sg.) η συνέπεια (σε θέματα ώρας)     

15a   sitzen , er sitzt, hat gesessen κάθομαι     

15a   zu   
εδώ: υπερβολικά, πάνω από το 
όριο (πριν από επίθετο) 

Er kommt zu spät. 
(Αυτός) άργησε 
υπερβολικά. 

15b die halbe Stunde , -n μισή ώρα     

15b die Sekunde , -n το δευτερόλεπτο     

15b die Verspätung , -en η καθυστέρηση     

15b die Zeitangabe , -n 
ο προσδιορισμός χρόνου 
(εμπρόθετος ή επιρρηματικός) 

    

15c   entschuldigen   συγχωρώ Bitte entschuldigen Sie. Συγγνώμη, παρακαλώ. 

15c   gut   καλά Entschuldigung! - Schon gut. Συγγνώμη! - Όλα καλά. 

15c   machen   κάνω 
Entschuldigung! - Macht 
nichts. 

Συγγνώμη! - Δεν 
πειράζει. 

15c   pünktlich   συνεπής (σε θέματα ώρας)     

15c   um (+ A.) εδώ: για Ich bitte um Entschuldigung. 
Παρακαλώ να με 
συγχωρέσετε. 

k&k das Satzende , -n 
το τελευταίο τμήμα της 
πρότασης 

    

k&k die Satzklammer , -n το μεσαίο τμήμα της πρότασης     

k&k die Tageszeit , -en η φάση της ημέρας     
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Kapitel 6 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a   feiern   γιορτάζω     

1a das Fitness-Studio , -s το γυμναστήριο     

1a die Freizeitaktivität , -en 
η δραστηριότητα στον ελεύθερο 
χρόνο 

    

1a   glauben   πιστεύω Ich glaube, der Mann klettert. 
Πιστεύω, ότι (αυτός) 
ο άντρας κάνει 
αναρρίχηση. 

1a   klettern   
σκαρφαλώνω, εδώ: κάνω 
αναρρίχηση 

    

1a der Ski , - το σκι     

1a   wandern   κάνω πεζοπορίες     

2b die Pantomime (Sg.) η παντομίμα     

2b das Ratebild , -er 
η εικόνα για να μαντέψει κάποιος 
περί τίνος πρόκειται 

    

3a   denn   εδώ: λοιπόν Was denn? Τι λοιπόν; 

3a   echt   αληθινά 
Sofia hat morgen Geburtstag. - 
Echt? 

Η Sofia έχει αύριο 
γενέθλια. - Αλήθεια; 

3a   ein|laden 
, er lädt ein, hat 
eingeladen 

προσκαλώ     

3a die Fahrradtour , -en 
η διαδρομή με ποδήλατα, η 
ποδηλατάδα 

    

3a   klar   σαφώς Kommst du heute? - Klar. 
Θα έρθεις σήμερα; - 
Σαφώς. 

3a   klingen 
, er klingt, hat 
geklungen 

ηχώ, εδώ: ακούγομαι 
Machen wir eine Fahrradtour? - 
Klingt gut. 

Να κάνουμε μια 
ποδηλατάδα; - 
Ακούγεται καλό. 

3a das Picknick , -s το πικνίκ     

3a   schenken   δωρίζω, χαρίζω     

3a die Überraschung , -en η έκπληξη     
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3a   wen   Ποιον;     

3a   werden , er wird, ist geworden γίνομαι Sofia wird am Samstag 30. 
Η Sofia γίνεται το 
Σάββατο 30 ετών 

4a   besonders   ιδιαίτερος 
Was ist am Geburtstag 
besonders? 

Τι το ιδιαίτερο έχουν 
τα γενέθλια; 

4a das Datum , Daten η ημερομηνία     

4a die Ordinalzahl , -en το τακτικό αριθμητικό     

4b   auf|stellen   στήνω     

6a   ab|holen   
πηγαίνω και παίρνω κάτι ή 
κάποιον από κάπου (π.χ. από 
αεροδρόμιο) 

    

6a   Achtung (Sg. ohne Artikel) η προσοχή Achtung: Sofia weiß nichts! 
Προσοχή: Η Sofia 
δεν ξέρει τίποτα. 

6a   an|fangen 
, er fängt an, hat 
angefangen 

αρχίζω     

6a   an|rufen   παίρνω τηλέφωνο     

6a der Ausflug , "-e η εκδρομή     

6a der Betreff , -e το θέμα (σε μία επιστολή)     

6a   ein|sammeln   συλλέγω, συγκεντρώνω     

6a das Geschenk , -e το δώρο     

6a   hoffentlich   μακάρι να ..., ελπίζω να ...     

6a   mit|bringen 
, er bringt mit, hat 
mitgebracht 

φέρνω μαζί (μου)     

6a   mit|kommen 
, er kommt mit, ist 
mitgekommen 

έρχομαι μαζί με κάποιον     

6a   mit|machen   κάνω κάτι μαζί με κάποιον     

6a der Regen , - η βροχή     

6a   schicken   στέλνω     

6a der Treffpunkt , -e το σημείο συνάντησης     

6a der Überraschungstag , -e η ημέρα-έκπληξη     



Netzwerk neu A1 

Griechisches Glossar 

47 

 

 

6a   wissen , er weiß, hat gewusst ξέρω     

6c   trennbar   χωριζόμενος trennbare Verben χωριζόμενα ρήματα 

7a   auf|hören   σταματώ     

7a das Fest , -e η γιορτή     

8 die Anrede , -n η προσφώνηση     

8 die Einladungs-Mail , -s το μήνυμα-πρόσκληση     

8   herzlich   εγκάρδιος Herzliche Grüße 

με εγκάρδιους 
χαιρετισμούς 
(χαιρετισμός σε 
επιστολή) 

8 die Mail , -s το ηλεκτρονικό μήνυμα     

10a die Apfelsaftschorle , -n 
ο χυμός μήλου με ανθρακούχο 
νερό 

    

10a   bestellen   παραγγέλνω     

10a die Bestellung , -en η παραγγελία     

10b   bringen 
, er bringt, hat 
gebracht 

φέρνω     

10b   dich   εσένα     

10b   euch   εσάς     

10b   ihn   αυτόν     

10b   mich   εμένα     

10b   natürlich   φυσικά 
Ein Wasser, bitte. - Natürlich. 
Ich bringe es gleich. 

Ένα νερό 
παρακαλώ. - 
Φυσικά. Σας το 
φέρνω αμέσως. 

10b   sie   αυτή  
Wo ist Hanna? Das Schnitzel ist 
für sie. 

Πού είναι η Hanna? 
Το σνίτσελ είναι γι' 
αυτήν. 

10b der Teil , -e το τμήμα     

9   passieren   συμβαίνω     
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9   verboten   απαγορευμένο     

11 das Eis (Sg.) το παγωτό     

11 die Pommes (Pl.) οι τηγανητές πατάτες     

11 die Salami , -s το σαλάμι     

11 das Schnitzel , - το σνίτσελ     

11 die Speisekarte , -n το μενού (εστιατορίου)     

11 die Tomatensuppe , -n η ντοματόσουπα     

11c ÜB die Gabel , -n το πηρούνι     

11c ÜB der Löffel , - το κουτάλι     

11c ÜB das Messer , - το μαχαίρι     

11c ÜB die Serviette , -n η πετσέτα (φαγητού)     

11c ÜB die Tasse , -n το φλυτζάνι     

11c ÜB der Teller , - το πιάτο     

12a   bezahlen   πληρώνω     

12a   getrennt   χωριστός     

12a   ordnen   βάζω σε τάξη Ordnen Sie den Dialog. 
Βάλτε το διάλογο στη 
σωστή σειρά 

12a   stimmen   εδώ: είμαι εντάξει 
Das macht 13,80 €. - Hier sind 
15 €. Stimmt so.) 

Σύνολο 13,80 ευρώ. 
- Ορίστε 15. Είμαστε 
εντάξει. 

12a   zahlen   πληρώνω     

12b   geben , er gibt, hat gegeben δίνω Sie gibt dem Kellner Trinkgeld. 
(Αυτή) δίνει 
φιλοδώρημα στον 
σερβιτόρο. 

12b das Trinkgeld , -er το φιλοδώρημα     

12b ÜB   danke schön   ευχαριστώ πολύ     

12b ÜB   gehen , er geht, ist gegangen πάω 
Zahlen, bitte. - Gern. Geht das 
zusammen? 

Να πληρώσουμε, 
παρακαλώ. - 
Ευχαρίστως. Όλα 
μαζί; 
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13a der Durst (Sg.) η δίψα     

13a der Hunger (Sg.) η πείνα     

13a   wieder   ξανά     

13b der Besuch , -e η επίσκεψη     

13b   kalt   κρύος, ψυχρός     

13b das Präteritum , Präterita 
παρελθοντικός χρόνος 
(γραμματική) 

    

13b   warm   ζεστός, θερμός     

14a   an (+ D.) εδώ: σε 
Wir sitzen draußen an Tischen 
und Bänken. 

Θα κάτσουμε έξω σε 
τραπέζια και σε 
πάγκους. 

14a die Bank , "-e ο πάγκος, το παγκάκι Die Leute sitzen auf der Bank. 
Οι άνθρωποι 
κάθονται στον 
πάγκο. 

14a das Beisl , -/-n η παμπ (Γερμανικά Αυστρίας)     

14a die Beiz , -en η παμπ (Γερμανικά Ελβετίας)     

14a der Biergarten , "- η υπαίθρια μπυραρία      

14a   draußen   έξω, σε εξωτερικό χώρο     

14a   geöffnet   ανοιχτός     

14a das Kaffeehaus , "-er το καφέ     

14a die Kneipe , -n η παμπ     

14a das Lokal , -e η ταβέρνα     

14a   selbst   ο ίδιος     

14a die Selbstbedienung (Sg.) το σελφ σέρβις     

14a die Sonne (Sg.) ο ήλιος     

14a der Spielplatz , "-e η παιδική χαρά     

14a die Strandbar , -s το μπαράκι στην παραλία     

14a   typisch   χαρακτηριστικός     

14a   überall   παντού     

14a   voll   γεμάτος Die Kneipe ist am Abend voll. 
Η παμπ το βράδυ 
είναι γεμάτη. 
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14a das Wetter , - ο καιρός     

15a die Anmeldung , -en η δήλωση, η εγγραφή die Anmeldung zum Marathon 
η εγγραφή στον 
μαραθώνιο 

15a die Anzeige , -n η αγγελία     

15a die Atmosphäre (Sg.) η ατμόσφαιρα     

15a   auf|passen   δίνω προσοχή σε …, προσέχω     

15a der Beginn (Sg.) η αρχή     

15a   beginnen   αρχίζω     

15a   besondere , besonderer ιδιαίτερος     

15a der Eintritt , -e η είσοδος     

15a   enden   τελειώνω     

15a   fehlen   λείπω     

15a der Franken , - το φράγκο (νόμισμα)     

15a   früh   νωρίς     

15a   genießen 
, er genießt, hat 
genossen 

απολαμβάνω     

15a der Halbmarathon , -s ο ημιμαραθώνιος     

15a die Karte , -n εδώ: το εισιτήριο 
Die Karten für das Konzert 
kosten 49 €. 

Τα εισιτήρια για τη 
συναυλία κοστίζουν 
49 ευρώ. 

15a der Konzertbeginn (Sg.) η έναρξη της συναυλίας     

15a die Kultur-Nacht , "-e η νύχτα με πολιτιστικά δρώμενα     

15a   laufen , er läuft, ist gelaufen τρέχω     

15a   los sein 
, er ist los, ist los 
gewesen 

συμβαίνω Was ist los? 
Τι τρέχει; Τι 
συμβαίνει; 

15a der Marathon , -s ο μαραθώνιος     

15a die Museumsnacht , "-e 
η νύχτα που τα μουσεία 
παραμένουν ανοιχτά 

    

15a die Nacht , "-e η νύχτα     
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15a die Natur (Sg.) η φύση     

15a das Open-Air-Kino , -s 
ο θερινός (υπαίθριος) 
κινηματογράφος 

    

15a das Programm , -e το πρόγραμμα     

15c die Aktivität , -en η δραστηριότητα     

15c das Fußballspiel , -e ο αγώνας ποδοσφαίρου     

15c die Lust (Sg.) η όρεξη, το κέφι 
Kommst du mit? - Nein, ich habe 
keine Lust. 

Θα έρθεις μαζί; - 
Όχι, δεν έχω 
καθόλου κέφι. 

15c   warum   Γιατί;     

k&k das Ereignis , -se το συμβάν     

k&k die Präposition , -en η πρόθεση     
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Kapitel 7 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a der Arbeitsalltag (Sg.) 
η καθημερινότητα στον 
εργασιακό χώρο 

    

1a   an|nehmen 
, er nimmt an, hat 
angenommen 

εδώ: παραλαμβάνω     

1a   mit|nehmen 
, er nimmt mit, hat 
mitgenommen 

παίρνω μαζί (μου)     

1a das Paket , -e το πακέτο, το δέμα     

1a der Ticketkauf , "-e η αγορά εισιτηρίου     

1c   bis dann   μέχρι τότε     

1c   doch   
κι όμως (ναι, καταφατική 
απάντηση σε αρνητική ερώτηση) 

Kommst du heute nicht? - Doch. 
Δεν θα 'ρθεις σήμερα; 
- Κι όμως (Ναι.Και 
βέβαια θα έρθω) 

1c   klar   καθαρά, ξεκάθαρα Und, wie geht's? - Alles klar. 
Λοιπόν, πώς πάει; - 
Όλα καλά. 

1c die Reihenfolge , -n η σειρά     

1c   später   αργότερα     

1e   einkaufen gehen 
, er geht einkaufen, ist 
einkaufen gegangen 

πάω για ψώνια     

1e der Nachbar , -n ο γείτονας     

1e die Nachbarin , -nen η γειτόνισσα     

2a   als   εδώ: απ' ό,τι 
Das Leben hier ist ganz anders 
als zu Hause. 

Η ζωή εδώ είναι 
εντελώς διαφορετική 
απ' ό,τι στην πατρίδα. 

2a   anders   αλλιώς, αλλιώτικος, διαφορετικός     

2a   bedeuten   σημαίνω Was bedeutet das? Τι σημαίνει αυτό; 

2a die Computerarbeit (Sg.) η εργασία στον υπολογιστή     

2a   endlich   επιτέλους     

2a   erklären   εξηγώ     
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2a der Fehler , - το λάθος     

2a das Leben , - η ζωή     

2a   leicht   εύκολος     

2a das Lied , -er το τραγούδι     

2a die Pause , -n η παύση, εδώ: το διάλειμμα     

2a das Praktikum , Praktika η πρακτική εξάσκηση     

2a   supernett   πάρα πολύ ευγενικοί     

2a   zu (+ D.) εδώ σε 
Meine Chefin nimmt mich zu 
Kunden mit. 

Η διευθύντριά μου με 
παίρνει μαζί (σε 
επισκέψεις) σε 
πελάτες. 

2c die Apfelschorle , -n 
ο χυμός μήλου με ανθρακούχο 
νερό 

    

2d   verwenden   χρησιμοποιώ     

3a der Kundenbesuch , -e η επίσκεψη σε πελάτες     

3a der Mitarbeiter , - ο συνεργάτης     

3a die Mitarbeiterin , -nen η συνεργάτιδα     

3a das Sommerfest , -e η γιορτή του θέρους     

3a der Urlaub , -e 
η άδεια, οι διακοπές (από τη 
δουλειά) 

    

3c der Dativ , -e η Δοτική     

3c   wem   Σε ποιον;     

4c die Aussprache (Sg.) η προφορά     

4c der Silbenanfang , "-e 

τα πρώτα γράμματα της αρχικής 
συλλαβής ενός συνθετικού μίας 
σύνθετης λέξης (τα οποία δεν 
είναι στην αρχή της σύνθετης 
λέξης) 

    

4c der Wortanfang , "-e 
τα πρώτα γράμματα σε μία 
συλλαβή (η οποία είναι στην 
αρχή της λέξης) 
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4c das Wortinnere (Sg.) 
γράμματα μέσα στη λέξη (τα 
οποία δεν αποτελούν αρχικά 
γράμματα μίας λέξης) 

    

5a   nach Hause   προς το σπίτι (κατεύθυνση)     

5a   wohin   Προς τα πού;     

5a ÜB der Automat , -en το αυτόματο μηχάνημα     

5a ÜB   bar   μετρητά Zahlen Sie bar oder mit Karte? 
Θα πληρώσετε με 
μετρητά ή με κάρτα; 

5a ÜB   genug   αρκετά     

5a ÜB   holen   φέρνω     

5a ÜB das Konto , Konten ο τραπεζικός λογαριασμός      

5a ÜB die Kontonummer , -n 
ο αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού 

    

5a ÜB die Kreditkarte , -n η πιστωτική κάρτα     

5a ÜB   überweisen 
, er überweist, hat 
überwiesen 

εμβάζω     

5b die Bank , -en η τράπεζα 
Tom muss heute Nachmittag zur 
Bank gehen. 

Ο Tom πρέπει σήμερα 
το απόγευμα να πάει 
στην τράπεζα. 

5b der Bericht , -e εδώ: η αναφορά     

5b   dauern   διαρκώ     

5b   korrigieren   διορθώνω     

5b die Post (Sg.) το ταχυδρομείο     

5c   so   τόσο So ein Zufall! Μα τι σύμπτωση! 

5c der Zufall , "-e η σύμπτωση     

5d die Kurzform , -en ο σύντομος (γραμματικός) τύπος     

5d die Ortsangabe , -n 
ο τοπικός προσδιορισμός 
(επιρρηματικός ή εμπρόθετος) 

    

5e der Zahnarzt , "-e ο οδοντίατρος     

5e die Zahnärztin , -nen η οδοντίατρος     

5f der Bäcker , - ο φούρναρης, ο αρτοποιός 
Ich gehe zum Bäcker und kaufe 
Brot. 

Πάω στο φούρνο να 
αγοράσω ψωμί. 
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5f der Hausmeister , - ο επιστάτης     

5f die Hausmeisterin , -nen η επιστάτρια     

6a der Akku , -s η επαναφορτιζόμενη μπαταρία     

6a   an|machen   θέτω σε λειτουργία     

6a   aus-machen   θέτω εκτός λειτουργίας     

6a die Datei , -en το αρχείο     

6a   drucken   εκτυπώνω     

6a der Drucker , - ο εκτυπωτής     

6a   ein|geben 
, er gibt ein, hat 
eingegeben 

εδώ: πληκτρολογώ das Passwort eingeben βάζω τον κωδικό 

6a   hoch|fahren 
, er fährt hoch, hat 
hochgefahren 

ενεργοποιώ     

6a   leer   άδειος, κενός Mein Akku ist gleich leer. 
Η μπαταρία μου θα 
αδειάσει σε λίγο. 

6a die Medien (Pl.) τα μέσα     

6a der Mist (Sg.) κρίμα Mist, mein Akku ist gleich leer. 
Να πάρει, η μπαταρία 
μου θα αδειάσει σε 
λίγο. 

6a das Netz (Sg.) το διαδίκτυο Ich habe kein Netz. 
Δεν έχω (πρόσβαση 
στο) διαδίκτυο. 

6a   offline   εκτός σύνδεσης (στο διαδίκτυο)     

6a   öffnen   ανοίγω eine Datei öffnen ανοίγω ένα αρχείο 

6a das Passwort , "-er ο κωδικός      

6a   speichern   αποθηκεύω     

6a das WLAN (Sg.) το WiFi     

7a   aktuell   επίκαιρος     

7a   argentinisch   αργεντίνικος     

7a der Brief , -e το γράμμα, η επιστολή     

7a   diskutieren   συζητώ     
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7a der/die Erwachsene , -n ο ενήλικας, η ενήλικη     

7a   ganz   εντελώς, εδώ: ολόκληρος 
Ich möchte Leute aus der 
ganzen Welt kennenlernen. 

Θα ήθελα να γνωρίσω 
ανθρώπους απ' όλον 
τον κόσμο. 

7a das Jahrestreffen , - η ετήσια συνάντηση     

7a   kennen|lernen   
γνωρίζω κάποιον για πρώτη 
φορά 

    

7a das Mitglied , -er το μέλος     

7a die Musikgruppe , -n το μουσικό συγκρότημα     

7a die Präsentation , -en η παρουσίαση     

7a   samstags   (γενικά) τα Σάββατα     

7a die Spezialität , -en η σπεσιαλιτέ     

7a der Stadtpark , -s το αστικό πάρκο     

7a   Südamerika   η Νότια Αμερική     

7a   zeigen   δείχνω, εδώ: προβάλλω 
Das Kino zeigt einen Film aus 
Spanien. 

Στον κινηματογράφο 
προβάλλεται σήμερα 
μία ταινία από την 
Ισπανία. 

7b der Kontakt , -e η επαφή     

7b das Sprachinstitut , -e το ινστιτούτο ξένων γλωσσών     

8a der Absender , - ο αποστολέας     

8a der Briefstandard , -s 
τα σταθερά στοιχεία σε μία 
επιστολή 

    

8a der Empfänger , - ο παραλήπτης     

8a die Empfängerin , -nen η παραλήπτρια     

8a die Unterschrift , -en η υπογραφή     

8b die Anredeformel , -n η προσφώνηση     

8b   auswendig   απ' έξω, από μνήμης 
Lernen Sie die Wörter 
auswendig. 

Να αποστηθίσετε τις 
λέξεις. 
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8b die Dame , -n η κυρία 
Sehr geehrte Damen und 
Herren, … 

Αξιότιμες κυρίες, 
αξιότιμοι κύριοι, … 

8b   freundlich   φιλικός Mit freundlichen Grüßen 
με φιλικούς 
χαιρετισμούς 

8b   geehrt   αξιότιμος     

8b die Grußformel , -n ο χαιρετισμός     

8c   an (+ A.) εδώ: προς Schreiben Sie an Herrn Müller. 
Γράψτε (μία επιστολή) 
στον κύριο Müller. 

8c   denken , er denkt, hat gedacht σκέφτομαι     

9a die Krankheit , -en η ασθένεια     

9a die Mittagspause , -n 
το μεσημεριανό διάλειμμα (για 
φαγητό) 

    

9a die Politik (Sg.) η πολιτική     

9a die Religion , -en η θρησκεία     

9a die Serie , -n η (τηλεοπτική) σειρά     

9c der Aufzug , "-e ο ανελκυστήρας     

9c   beliebt   αγαπητός     

9c   dazu   εδώ: σχετικά με αυτό     

9c   die meisten   οι περισσότεροι     

9c das Fernsehen (Sg.) η τηλεόραση 
Gestern war ein Fußballspiel im 
Fernsehen. 

Χτες είχε έναν αγώνα 
ποδοσφαίρου στην 
τηλεόραση. 

9c   formulieren   διατυπώνω     

9c   gar   εντελώς     

9c das Gesprächsthema , -themen το θέμα συζήτησης     

9c   gestern   χτες     

9c   interessieren   ενδιαφέρομαι     

9c   langweilig   βαρετός     

9c   neutral   ουδέτερος     
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9c   reden   μιλώ     

9c   schwer   δύσκολος 
Die Aufgabe ist gar nicht so 
schwer. 

Η άσκηση δεν είναι 
καθόλου δύσκολη. 

9c der Small Talk , -s η ψιλοκουβέντα     

9d   eigentlich   τελικά     

9d   heiß   ζεστός, θερμός     

9d   oder   ή Das ist schrecklich, oder? 
Αυτό είναι τρομερό, 
(έτσι) δεν είναι; 

9d   regnen   βρέχω     

9d   schon wieder   και πάλι     

9d   schrecklich   τρομερός     
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Kapitel 8 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a   leben   ζω     

1b die Chips (Pl.) τα πατατάκια     

1b das Experiment , -e το πείραμα     

1b   weg|räumen   εδώ: αποσύρω, μαζεύω     

1c das Bett , -en το κρεβάτι     

1c   egal   αδιάφορο     

1c der/die Erste , -n ο πρώτος, η πρώτη     

1c   faul   τεμπέλης     

1c   fit   σε φόρμα     

1c die Freizeit (Sg.) ο ελεύθερος χρόνος     

1c   hungrig   πεινασμένος     

1c   hurra   ζήτω     

1c   los|gehen 
, er geht los, ist 
losgegangen 

ξεκινώ     

1c   müde   κουρασμένος     

1c   regelmäßig   σε τακτά διαστήματα     

1c   richtig   σωστός, εδώ: πάρα πολύ Morgens bin ich richtig hungrig. 
Το πρωί πεινώ στ’ 
αλήθεια πάρα πολύ. 

1c   schaffen   καταφέρνω     

1c   sicher   σίγουρα 
Heute bin ich sicher die Erste im 
Büro. 

Σήμερα είναι σίγουρο 
ότι είμαι η πρώτη 
(που θα πάει) στο 
γραφείο. 

1c die Süßigkeit , -en το γλυκό     

1c   täglich   καθημερινά     

2a   gefährlich   επικίνδυνος     
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2a   gerade   εδώ: τώρα     

2a die Sprachnachricht , -en το μήνυμα κειμένου     

2a   vergessen 
, er vergisst, hat 
vergessen 

ξεχνώ     

2a   vermissen   χάνω (μτφ)     

3a   aktiv   ενεργός, εδώ: κινητικός     

3a   an|ziehen 
, er zieht an, hat 
angezogen 

φορώ     

3a der Comic , -s το κόμικ     

3a die Fitness-App , -s 
η (ηλεκτρονική) εφαρμογή για 
καλή φόρμα  

    

3a   geben , er gibt, hat gegeben δίνω Gib alles! Δώστα όλα! 

3a   holen   φέρνω Hol ein Glas Wasser. 
Φέρε (μου) ένα 
ποτήρι νερό. 

3a   mindestens   τουλάχιστον     

3a   raus|gehen 
, er geht raus, ist 
rausgegangen 

βγαίνω έξω     

3a   sportlich   αθλητικός     

3a der Sportschuh , -e το αθλητικό παπούτσι     

3a   weiter|machen   συνεχίζω     

3c die Aufforderung , -en η προτροπή, η διαταγή     

3d die App , -s η (ηλεκτρονική) εφαρμογή      

3d   ruhig   ήρεμος, ήσυχος Seid bitte ruhig! Ησυχάστε. 

4   auf|machen   ανοίγω     

4   auf|schreiben 
, er schreibt auf, hat 
aufgeschrieben 

καταγράφω     

4 das Fenster , - το παράθυρο     

4   leise   χαμηλόφωνος     

4 die Tafel , -n ο πίνακας 
Schreiben Sie den Satz an die 
Tafel. 

Γράψτε την πρόταση 
στον πίνακα. 
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4   vor|lesen 
, er liest vor, hat 
vorgelesen 

διαβάζω, κάνω ανάγνωση     

4   wiederholen   επαναλαμβάνω     

5a   wiegen 
, er wiegt, hat 
gewogen 

ζυγίζω     

5b das Alter (Sg.) η ηλικία     

5b das Gewicht (Sg.) το βάρος     

5b die Größe , -n το μέγεθος     

5b   schwer   βαρύς 
Wie groß und wie schwer ist die 
Person? 

Τι ύψος και τι βάρος 
έχει αυτό το άτομο; 

6a der Bauch , "-e η κοιλιά     

6a das Bein , -e 
το πόδι (από τον μηρό μέχρι τον 
αστράγαλο) 

    

6a der Finger , - το δάχτυλο     

6a der Fuß , "-e το πόδι, το μετατάρσιο     

6a der Hals , "-e ο λαιμός     

6a die Hand , "-e το χέρι, το μετακάρπιο     

6a das Knie , - το γόνατο     

6a der Kopf , "-e το κεφάλι     

6a der Körper , - το σώμα     

6a der Rücken , - η πλάτη     

6b der Körperteil , -e το μέλος του σώματος     

6b ÜB   ab|wechseln   εναλλάσσω     

6b ÜB das Auge , -n το μάτι     

6b ÜB das Gesicht , -er το πρόσωπο     

6b ÜB das Haar , -e η τρίχα, το μαλλί     

6b ÜB der Mund , "-er το στόμα     

6b ÜB die Nase , -n η μύτη     

6b ÜB das Ohr , -en το αυτί     
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6b ÜB der Zahn , "-e το δόντι     

6c ÜB   riechen 
, er riecht, hat 
gerochen 

μυρίζω     

8a   bekommen 
, er bekommt, hat 
bekommen 

λαμβάνω     

8a der Doktor , Doktoren ο γιατρός     

8a die Doktorin , -nen η γιατρός     

8a das Rezept , -e η συνταγή     

8a die Salbe , -n η αλοιφή     

8a der Unfall , "-e το ατύχημα     

8a der Verband , "-e ο επίδεσμος     

8a   verletzt   τραυματισμένος     

8b die Apotheke , -n το φαρμακείο     

8b   bewegen   κινώ     

8b   gute Besserung   περαστικά     

8b   hin|legen (sich) ξαπλώνω     

8b die Kontrolle , -n ο έλεγχος     

8b   kontrollieren   ελέγχω     

8b   sauber machen   καθαρίζω     

8b   sich   αυτοπαθής αντωνυμία     

8b   weh|tun 
, er tut weh, hat 
wehgetan 

πονώ     

8b die Wunde , -n το τραύμα, η πληγή     

8c der Arztbesuch , -e η ιατρική επίσκεψη     

8c   sofort   αμέσως     

8c   sollen , er soll, hat gesollt 
πρέπει να … (διαταγή, σύσταση, 
προτροπή) 

    

10a die Bauchschmerzen (Pl.) ο κοιλόπονος     

10a   erkältet   κρυωμένος     
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10a das Fieber (Sg.) ο πυρετός     

10a   husten   βήχω     

10a   schlecht   άσχημα     

10a   total   πλήρως, εντελώς     

10b   baden   κάνω μπάνιο     

10b   dürfen , er darf, hat gedurft επιτρέπεται να …     

10b   erlaubt sein   επιτρέπεται     

10b   gegen (+ A.) ενάντια σε      

10b der Hustensaft , "-e το σιρόπι για το βήχα     

10b   nehmen 
, er nimmt, hat 
genommen 

παίρνω 
Den Hustensaft müssen Sie 
abends nehmen. 

Το σιρόπι για το 
βήχα πρέπει να το 
παίρνετε το βράδυ. 

10b   rauchen   καπνίζω     

10b der Schmerz , -en ο πόνος     

10b   zweimal   δύο φορές     

10c die Anweisung , -en η οδηγία     

10c   geben , er gibt, hat gegeben δίνω Der Arzt gibt Anweisungen. 
Ο γιατρός δίνει 
οδηγίες. 

10c die Halsschmerzen (Pl.) ο πονόλαιμος     

10c die Kopfschmerzen (Pl.) ο πονοκέφαλος     

10c die Rückenschmerzen (Pl.) ο πόνος στην πλάτη (στη μέση)     

11 die Rolle , -n ο ρόλος Tauschen Sie die Rollen. Αλλάξτε ρόλους. 

11a ÜB das Pflaster , - το τσιρότο     

11a ÜB der Saft , "-e ο χυμός, εδώ: το σιρόπι 
Nehmen Sie einen Saft gegen 
den Husten. 

Πάρτε ένα σιρόπι για 
το βήχα. 

11a ÜB der Tropfen , - οι σταγόνες     

12a der Honig (Sg.) το μέλι     

12a die Hühnersuppe , -n η κοτόσουπα     
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12a die Nelke , -n το γαρύφαλο     

12a der Schnupfen , - το συνάχι     

12a   vermuten   υποθέτω     

12a die Zahnschmerzen (Pl.) ο πονόδοντος     

12b die Bitte , -n η παράκληση Ich habe eine Bitte: … 
Έχω μία παράκληση 
… 

12b   ein|schlafen 
, er schläft ein, ist 
eingeschlafen 

αποκοιμάμαι     

12b der Forumsbeitrag , "-e η καταχώρηση σε φόρουμ     

12b das Hausmittel , - το (οικιακό) γιατροσόφι     

12b   inhalieren   εισπνέω     

12b   jemand   κάποιος     

12b   perfekt   τέλειος     

12b die Schlaftablette , -n το υπνωτικό χάπι     

12b das Suppenhuhn , "-er η κότα για ζωμό     

12b der Tipp , -s η συμβουλή     

12b   versuchen   προσπαθώ     

12c   auf|hängen   αναρτώ     

12c der Zettel , - το φύλλο χαρτί     

13a   anstrengend   κοπιαστικός     

13a das Blut (Sg.) το αίμα     

13a das Ergebnis , -se το αποτέλεσμα     

13a   glücklich   ευτυχισμένος     

13a das Labor , -e το εργαστήριο     

13a der Laborant , -en ο υπεύθυνος εργαστηρίου     

13a die Laborantin , -nen η υπεύθυνη εργαστηρίου     

13a der Notarzt , "-e ο γιατρός πρώτων βοηθειών     

13a die Notärztin , -nen η γιατρός πρώτων βοηθειών     
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13a der Physiotherapeut , -en ο φυσιοθεραπευτής     

13a die Physiotherapeutin , -nen η φυσιοθεραπεύτρια     

13a die Physiotherapie , -n η φυσιοθεραπεία     

13a der Sportler , - ο αθλητής     

13a die Sportlerin , -nen η αθλήτρια     

13a die Strategie , -n η στρατηγική     

13a die Übung , -en η άσκηση     

13a   untersuchen   εξετάζω     

13b   dazu|gehören   ανήκω σε …     

13b die Hilfe , -n η βοήθεια Danke für Ihre Hilfe. 
Σας ευχαριστώ για τη 
βοήθεια. 

13b das Kompositum , Komposita η σύνθετη λέξη     

13b der Kontext , -e 
το περικείμενο, τα 
συμφραζόμενα 

    

13b der Therapeut , -en ο θεραπευτής     

13b die Therapeutin , -nen η θεραπεύτρια     

13b der/die Verletzte , -n ο/η τραυματίας     

13b   zerlegen   (κατά)κερματίζω     

13c der Ausdruck , "-e η έκφραση     

k&k   aus|drücken   εκφράζω     

k&k die Erlaubnis , -se η άδεια     

k&k das Gebot , -e η εντολή     

k&k das Verbot , -e η απαγόρευση     

k&k   wieder|geben 
, er gibt wieder, hat 
wiedergegeben 

εδώ: μεταφέρω τα λόγια κάποιου     
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Kapitel 9 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a das Arbeitszimmer , - το δωμάτιο εργασίας     

1a das Bad , "-er το μπάνιο     

1a der Balkon , -e το μπαλκόνι     

1a der Fernseher , - η τηλεόραση     

1a der Flur , -e ο διάδρομος     

1a das Gerät , -e η συσκευή     

1a der Herd , -e η εστία (μαγειρέματος)     

1a die Kaffeemaschine , -n η καφετιέρα     

1a das Kinderzimmer , - το παιδικό δωμάτιο     

1a die Küche , -n η κουζίνα     

1a der Kühlschrank , "-e το ψυγείο     

1a die Lampe , -n η λάμπα     

1a die Möbel (Pl.) τα έπιπλα     

1a das Regal , -e το ράφι     

1a das Schlafzimmer , - το υπνοδωμάτιο     

1a der Schrank , "-e το ντουλάπι     

1a der Schreibtisch , -e το γραφείο     

1a der Sessel , - η πολυθρόνα     

1a das Sofa , -s ο καναπές     

1a die Spülmaschine , -n το πλυντήριο πιάτων     

1a der Stuhl , "-e η καρέκλα     

1a der Teppich , -e το χαλί     

1a die Toilette , -n η τουαλέτα     

1a die Waschmaschine , -n το πλυντήριο ρούχων     

1a die Wohnung , -en το διαμέρισμα     
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1a das Wohnzimmer , - το καθιστικό     

1b   oben   επάνω     

1b die Pflanze , -n το φυτό     

1b   ziehen , er zieht, ist gezogen εδώ: εγκαθίσταμαι 
Beata ist in eine Wohnung 
gezogen. 

Η Beata μετακόμισε 
σ' ένα διαμέρισμα. 

2a   besonders   ιδιαιτέρως 
Ich bin besonders gern in der 
Küche. 

Με ευχαριστεί 
ιδιαίτερα να είμαι 
στην κουζίνα. 

2a der Lieblingsort , -e το αγαπημένο (μου) μέρος     

2b das Lieblingszimmer , - το αγαπημένο (μου) δωμάτιο     

3a   hell   φωτεινό     

3a   maximal   το περισσότερο     

3a   qm   το τ.μ. = Quadratmeter 
το τετραγωνικό 
μέτρο 

3a die Terrasse , -n η ταράτσα     

3a   ungefähr   περίπου     

3a die Wohnungssuche (Sg.) η αναζήτηση κατοικίας     

3a das Zentrum , Zentren το κέντρο (της πόλης)     

3b die Miete , -n το ενοίκιο     

3b der Wunsch , "-e η επιθυμία     

3c das Apartment , -s το διαμέρισμα     

3c   billig   φτηνός     

3c   direkt   κατευθείαν direkt am Bahnhof 
ακριβώς δίπλα στον 
σιδηροδρομικό 
σταθμό 

3c die Dusche , -n το ντους     

3c   elegant   κομψός     

3c   ideal   ιδανικός     

3c   jung   νέος     
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3c die Nähe (Sg.) η εγγύτητα, εδώ: η γειτονιά     

3c   renoviert   ανακαινισμένος     

3c der Stock , "-e ο όροφος     

3c   top   κορυφαίος     

3c   vermieten   εκμισθώνω     

3c die Wohnfläche , -n 
η κατοικήσιμη επιφάνεια, το 
εμβαδόν 

    

3c die Wohnungsanzeige , -n η αγγελία κατοικίας     

3c   zentral   κεντρικός     

3d   dunkel   σκοτεινός     

3d   günstig   οικονομικός     

4a   stellen   βάζω, τοποθετώ 
Carla will den Computer in die 
Küche stellen. 

Η Carla θέλει να 
βάλει τον υπολογιστή 
στην κουζίνα. 

4f ÜB   aus|füllen   συμπληρώνω ein Formular ausfüllen 
συμπληρώνω ένα 
έντυπο 

4f ÜB   besichtigen   βλέπω, επιθεωρώ     

4f ÜB die Kiste , -n η κούτα     

4f ÜB das Licht , -er το φως     

4f ÜB   packen   πακετάρω     

4f ÜB   schließen 
, er schließt, hat 
geschlossen 

κλείνω Bitte schließ die Tür. 
Κλείσε την πόρτα, 
παρακαλώ. 

4f ÜB die Tür , -en η πόρτα     

4f ÜB   um|ziehen 
, er zieht um, ist 
umgezogen 

μετακομίζω     

4f ÜB der Umzug , "-e η μετακόμιση     

4f ÜB   unterschreiben 
, er unterschreibt, hat 
unterschrieben 

υπογράφω     

4f ÜB der Vermieter , - ο εκμισθωτής     

4f ÜB die Vermieterin , -nen η εκμισθώτρια     
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4f ÜB der Vertrag , "-e το συμβόλαιο     

4f ÜB   zu|machen   κλείνω     

5a   freuen (sich) χαίρομαι     

5a   scheinen 
, er scheint, hat 
geschienen 

λάμπω     

5b   fehlend   αυτός που λείπει     

5c   bald   σύντομα     

5c die Feier , -n η γιορτή     

5c der Glückwunsch , "-e η ευχή     

5c der Samstagabend , -e το Σαββατόβραδο     

6a die Einweihungsfeier , -n τα εγκαίνια     

6b   genau   ακριβώς Wo genau sind die Dinge? 
Πού ακριβώς είναι τα 
πράγματα; 

6b   hinter (+ D.) πίσω από     

6b   neben (+ D.) δίπλα από/σε     

6b   über (+ D.) πάνω από 
Das Bild ist über dem 
Fernseher. 

Ο πίνακας είναι 
(κρέμεται στον τοίχο) 
πάνω από την 
τηλεόραση. 

6b   unter (+ D.) κάτω από     

6b   zwischen (+ D.) ανάμεσα σε     

7a   aus|sehen 
, er sieht aus, hat 
ausgesehen 

φαίνομαι     

7a die Begeisterung (Sg.) ο ενθουσιασμός     

7a   doch   βέβαια Die Lampe ist doch toll! 
Μα η λάμπα είναι 
καταπληκτική. 

7a   gemütlich   άνετος, βολικός     

7a   hässlich   άσχημος     

7a   nicht mehr   όχι πια     
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7b die Äußerung , -en η έκφραση άποψης     

7b   negativ   αρνητικός     

7b   positiv   θετικός     

9a   braun   καφέ     

9a   gelb   κίτρινο     

9a   grau   γκρι     

9a   lila   μωβ     

9a   orange   πορτοκαλί     

9a   schwarz   μαύρο     

9a   weiß   άσπρο     

10a die Altbauwohnung , -en το διαμέρισμα σε παλιό οίκημα     

10a   aus (+ D.) από (υλικό) Die Treppen sind aus Holz. 
Οι σκάλες είναι από 
ξύλο. 

10a die Decke , -n το ταβάνι     

10a das Fachwerkhaus , "-er το σπίτι με ξυλοδεσιά     

10a der Garten , "- ο κήπος     

10a das Hochhaus , "-er η πολυκατοικία     

10a das Holz , "-er το ξύλο     

10a das Loft , -s 
ο ενιαίος κατοικήσιμος 
(βιομηχανικός) χώρος 

    

10a der Raum , "-e ο χώρος     

10a das Reihenhaus , "-er 
το σπίτι σε σειρά σπιτιών με 
ενιαία και ομοιόμορφη 
κατασκευή  

    

10a die Treppe , -n η σκάλα     

10a die Überschrift , -en ο τίτλος, η επικεφαλίδα     

10b der Bewohner , - ο κάτοικος     

10b die Bewohnerin , -nen η κάτοικος     
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10b der Nachteil , -e το μειονέκτημα     

10b der Vorteil , -e το πλεονέκτημα     

10c die Wohnform , -en ο τύπος του κατοικείν     

11a der Baum , "-e το δέντρο     

11a der Blick , -e η θέα     

11a die Blume , -n το λουλούδι     

11a   ein paar   μερικά     

11a das Erdgeschoss , -e το ισόγειο     

11a die Lage , -n η τοποθεσία     

11a   nie   ποτέ     

11a   weit   μακριά Von hier ist es nicht weit zur Uni. 
Το πανεπιστήμιο δεν 
είναι μακριά από δω. 

11a die WG , -s η συγκατοίκηση     

11a die Wohn-Situation , -en η κατάσταση του κατοικείν     

11a   zufrieden   ευχαριστημένος     

11a   zurzeit   για την ώρα     

11b das Heft , -e το τετράδιο     

11b der Textbaustein , -e η λέξη - μέρος ενός κειμένου     

k&k der Gefallen (Sg.) η χάρη, εδώ: η αρέσκεια     

k&k das Missfallen (Sg.) η δυσαρέσκεια     

k&k die Wechselpräposition , -en 
η πρόθεση που συντάσσεται και 
με Αιτιατική και με Δοτική 
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Kapitel 10 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a das Studium , Studien οι σπουδές     

1a   betreuen   φροντίζω, επιτηρώ     

1a   geben , er gibt, hat gegeben δίνω Ich gebe Unterricht an der Uni. 
Παραδίδω μαθήματα 
στο πανεπιστήμιο. 

1a   malen   ζωγραφίζω     

1a   segeln   κάνω ιστιοπλοΐα     

1a der Unterricht (Sg.) το μάθημα     

1b der Künstler , - ο καλλιτέχνης     

1b die Künstlerin , -nen η καλλιτέχνιδα     

1b die Radiosendung , -en η ραδιοφωνική εκπομπή     

1b der Segellehrer , - ο δάσκαλος ιστιοπλοΐας     

1b die Segellehrerin , -nen η δασκάλα ιστιοπλοΐας     

1 ÜB der Arbeitsplatz , "-e η θέση εργασίας     

1 ÜB die Baustelle , -n τα έργα (π.χ. στο δρόμο)     

1 ÜB das Kaufhaus , "-er το εμπορικό κατάστημα     

1 ÜB die Werkstatt , "-en το συνεργείο     

2a die Karriere , -n η καριέρα     

2a der Punkt , -e εδώ: ο βαθμός 
Geben Sie Punkte: Was ist 
wichtig, was nicht? 

Βαθμολογήστε: Τι 
είναι σημαντικό και τι 
όχι; 

2a   verdienen   κερδίζω χρήματα (από εργασία)     

2b die Kursstatistik , -en η στατιστική στην τάξη     

3a der Feierabend , -e 
το ελεύθερο απόγευμα (μετά τη 
δουλειά) 

    

3a   fleißig   επιμελής     

3a   haben , er hat, hat gehabt έχω     
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3a   laufen , es läuft, ist gelaufen τρέχω, εδώ: εξελίσσομαι Heute läuft es gut.  
Σήμερα τα πράγματα 
εξελίσσονται καλά. 

3a   leer   άδειος, κενός Der Kühlschrank ist leer. 
Το ψυγείο είναι 
άδειο. 

3a   letzte , letzter τελευταίος     

3a   mal   λοιπόν     

3a der Professor , Professoren ο καθηγητής πανεπιστημίου     

3a die Professorin , -nen η καθηγήτρια πανεπιστημίου     

3a das Projekt , -e το έργο, το πρότζεκτ     

3a das Semester , - το εξάμηνο σπουδών     

3a   vorbei sein   έχω παρέλθει     

3b   ebenso   παρομοίως     

3b das Partizip , -ien η μετοχή (γραμματικός τύπος)     

3b das Perfekt (Sg.) ο Παρακείμενος     

3b   sein , er ist, ist gewesen είμαι     

4a die Prüfung , -en η εξέταση     

4a die Statistik , -en η στατιστική     

4a   trainieren   προπονούμαι     

4a das Unicafé , -s η καφετέρια στο πανεπιστήμιο     

4b   beide   και οι δύο     

5a   kaum   σχεδόν καθόλου     

5a   nehmen 
, er nimmt, hat 
genommen 

παίρνω 
Er hat vier Wochen Urlaub 
genommen. 

(Αυτός) πήρε τρεις 
εβδομάδες άδεια. 

5b der Anhang , "-e 
εδώ: το παράρτημα στο πίσω 
μέρος του βιβλίου 

    

5b die Liste , -n η λίστα, ο κατάλογος     

6 die Aufgabe , -n η εργασία, εδώ η άσκηση     

6   mischen   ανακατεύω     

7a die Agentur für Arbeit (Sg.) το πρακτορείο εύρεσης εργασίας     



Netzwerk neu A1 

Griechisches Glossar 

74 

 

 

7a   arbeitslos   άνεργος     

7a die Bewerbung , -en η αίτηση για πρόσληψη     

7a   durch (+ A.) διά, μέσω 
Die Stelle habe ich durch ein 
Job-Portal gefunden. 

Έχω βρει τη θέση 
μέσω μίας 
πλατφόρμας 
εύρεσης εργασίας. 

7a die Ehefrau , -en η σύζυγος     

7a der Ehemann , "-er ο σύζυγος     

7a   eilig   βιαστικός Ich habe es immer eilig. 
Είμαι πάντα 
βιαστικός. 

7a   fliegen , er fliegt, ist geflogen πετώ     

7a   freundlich   φιλικός Der Chef ist immer freundlich. 
Ο διευθυντής είναι 
πάντα φιλικός. 

7a   früher   παλιότερα     

7a die Heimat (Sg.) η πατρίδα     

7a der Hotelchef , -s ο διευθυντής ξενοδοχείου     

7a die Hotelchefin , -nen η διευθύντρια ξενοδοχείου     

7a das Internet (Sg.) το διαδίκτυο     

7a der Job , -s η (περιστασιακή) δουλειά     

7a das Job-Portal , -e 
η πλατφόρμα για 
(περιστασιακές) δουλειές 

    

7a   nur noch   ακόμα     

7a das Profil , -e το προφίλ     

7a der Sekretär , -e ο γραμματέας     

7a die Sekretärin , -nen η γραμματέας     

7a die Stelle , -n η θέση (εργασίας)     

8a die Ortsveränderung , -en 
η μετακίνηση από ένα σημείο σε 
ένα άλλο 

    

9a das Angebot , -e η προσφορά ein Angebot schreiben 
γράφω μία 
προσφορά 



Netzwerk neu A1 

Griechisches Glossar 

75 

 

 

9a die Nachrichten (Pl.) οι ειδήσεις Nachrichten im Internet 
οι ειδήσεις στο 
διαδίκτυο 

9a   normal   φυσιολογικός, νορμάλ     

9a der Spaziergang , "-e ο περίπατος     

9a der Tennisplatz , "-e το τεραίν του τέννις     

9a   wirklich   πραγματικά Wie war es wirklich? 
Πώς ήταν τα 
πράγματα στ' 
αλήθεια; 

10a   her   προς τα εδώ     

11a der Anruf , -e η τηλεφωνική κλήση     

11a die Durchwahl , -en ο εσωτερικός κωδικός κλήσης     

11a   verbinden 
, er verbindet, hat 
verbunden 

συνδέω 
Können Sie mich mit Frau Hofer 
verbinden? 

Μπορείτε να με 
συνδέσετε με την 
κυρία Hofer; 

11c   bestimmt   συγκεκριμένα 
Sie möchten eine bestimmte 
Person sprechen. 

Θα θέλατε να 
μιλήσετε σε κάποιον 
συγκεκριμένα. 

11c   melden (sich) αναφέρομαι     

11c   wie bitte   Πώς είπατε, παρακαλώ;     

12 der Anschluss , "-e η σύνδεση     

12   besetzt   κατειλημμένος     

12 die Computerfirma , -firmen η εταιρεία υπολογιστών     

12 das Computerproblem , -e το πρόβλημα στον υπολογιστή     

12   vor|spielen   παρουσιάζω σε κοινό     

13a der Anfang , "-e η αρχή     

13a die Attraktion , -en ο πόλος έλξης     

13a das Ausland (Sg.) το εξωτερικό     

13a   berühmt   φημισμένος     

13a die Bühne , -n η (θεατρική) σκηνή, το πάλκο     
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13a das Ende , -n το τέλος     

13a das Festspiel , -e το φεστιβάλ     

13a der Händler , - ο έμπορος     

13a die Händlerin , -nen η έμπορος     

13a   insgesamt   συνολικά     

13a das Karussell , -e το καρουζέλ     

13a das Kulturfestival , -s το φεστιβάλ πολιτισμού     

13a die Oper , -n η όπερα     

13a   statt|finden 
, er findet statt, hat 
stattgefunden 

λαμβάνω χώρα, συμβαίνω     

13a der Stollen , - 
χριστουγεννιάτικο 
(παραδοσιακό) ψωμί 

    

13a   verkaufen   πουλώ     

13a die Ware , -n το εμπόρευμα     

13a der Weihnachtsmarkt , "-e η χριστουγεννιάτικη αγορά     

13a der Zuschauer , - ο θεατής     

13a die Zuschauerin , -nen η γυναίκα θεατής     

13b die Veranstaltung , -en η διοργάνωση, η εκδήλωση     

13d der Statist , -en ο κομπάρσος     

13d die Statistin , -nen η κομπάρσα     

13f der Saison-Job , -s η εποχιακή δουλειά     

k&k   nach|fragen   (επ)ερωτώ     
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Kapitel 11 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a   gefallen , er gefällt, hat gefallen μ' αρέσει     

1a die Jacke , -n το σακάκι, η ζακέτα     

1a   doof   χαζός     

1a   eng   στενός     

1a das Hemd , -en το πουκάμισο     

1a die Hose , -n το παντελόνι     

1a der Rock , "-e η φούστα     

1a   stehen 
, er steht, hat 
gestanden 

στέκομαι, εδώ: ταιριάζω Die Hose steht dir sehr gut. Το παντελόνι σου πάει. 

1a das T-Shirt , -s το κοντομάνικο μπλουζάκι     

1a   viel zu   πάρα πολύ Das T-Shirt ist viel zu eng. 
Το κοντομάνικο 
μπλουζάκι είναι 
υπερβολικά στενό. 

1a   weit   φαρδύς Das T-Shirt ist zu weit. 
Το κοντομάνικο 
μπλουζάκι είναι 
υπερβολικά φαρδύ. 

1b die Geschichte , -n η ιστορία     

2a der Anzug , "-e το κοστούμι     

2a   aus|gehen 
, er geht aus, ist 
ausgegangen 

βγαίνω έξω (για διασκέδαση)     

2a das Kleid , -er το φόρεμα     

2a die Kleidung (Sg.) τα ρούχα     

2a die Krawatte , -n η γραβάτα     

2a der Pullover , - το πουλόβερ     

2a   tragen , er trägt, hat getragen φορώ     

2a ÜB die Bluse , -n το γυναικείο πουκάμισο     

2a ÜB die Jeans , - το παντελόνι τζιν     



Netzwerk neu A1 

Griechisches Glossar 

78 

 

 

2a ÜB der Mantel , "- το παλτό     

2a ÜB die Mütze , -n το κασκέτο     

2a ÜB der Schuh , -e το παπούτσι     

2a ÜB der Stiefel , - η μπότα     

2a ÜB die Tasche , -n η τσάντα     

2b   gleich   ίδιος 
Welche Wörter sind in anderen 
Sprachen gleich? 

Ποιες λέξεις είναι ίδιες 
(με αυτές) σε άλλες 
γλώσσες; 

3a das Kleidergeschäft , -e το κατάστημα ρούχων     

3a der Laden , "- το μαγαζί     

3a der Secondhand-Laden , "- 
το μαγαζί με μεταχειρισμένα 
(ρούχα) 

    

3c   weiter|hören   ακούω (το) παρακάτω     

4a   also   λοιπόν 
Also, ich finde diese Jacke sehr 
schön. 

Λοιπόν, αυτό το σακάκι 
το βρίσκω ωραίο. 

4a   besser   καλύτερος     

4a   daneben   εκεί δίπλα     

4a die Entscheidung , -en η απόφαση     

4a der Hut , "-e το καπέλο     

4a   meinen   νομίζω     

4a der Quatsch (Sg.) η βλακεία, η ανοησία     

4a   schauen   βλέπω     

4b der Schal , -s το φουλάρι     

4b das Sweatshirt , -s το φούτερ     

4b das Tuch , "-er το μαντήλι     

5a   an|kommen 
, er kommt an, ist 
angekommen 

φτάνω     

5a   böse   θυμωμένος     
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5a   empfehlen 
, er empfiehlt, hat 
empfohlen 

συνιστώ     

5a   entdecken   ανακαλύπτω     

5a die Klamotten (Pl.) τα κάζουαλ ρούχα     

5a   nerven   εκνευρίζω     

5a   ohne (+ A.) χωρίς     

5a   passen   ταιριάζω Die Hose hat nicht gepasst. 
Το παντελόνι δεν (μου) 
έκανε. 

5a die Reaktion , -en η αντίδραση     

5a die Sache , -n το πράγμα     

5a   um|tauschen   
αλλάζω ρούχα (επιστρέφω και 
παίρνω άλλα) 

    

5a   vorgestern   προχτές     

5a   zurück|schicken   στέλνω πίσω, επιστρέφω     

5b das Präfix , -e το πρόθεμα     

6a   betont   τονισμένο     

6a die Betonung , -en ο τονισμός     

7   fern|sehen 
, er sieht fern, hat 
ferngesehen 

βλέπω τηλεόραση     

8b   an|probieren   δοκιμάζω     

8b   aus|ziehen 
, er zieht aus, hat 
ausgezogen 

βγάζω (ρούχα)     

9a   shoppen   ψωνίζω     

9b der Pulli , -s το πουλόβερ     

10a die Abendkleidung (Sg.) το ντύσιμο για βραδινή έξοδο     

10a die Bademode , -n 
μαγιώ, πετσέτες, αξεσουάρ 
μπάνιου 

    

10a die Damenmode , -n η γυναικεία ένδυση     

10a das Duschgel , -s το αφρόλουτρο     
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10a das Elektrogerät , -e η ηλεκτρική συσκευή     

10a das Fitnessgerät , -e το όργανο γυμναστικής     

10a das Fotozubehör (Sg.) τα αξεσουάρ φωτογραφίας     

10a die Freizeitkleidung (Sg.) 
τα ρούχα για τον ελεύθερο 
χρόνο 

    

10a die Haushaltswaren (Pl.) τα οικιακά σκεύη     

10a die Herrenmode , -n η ανδρική ένδυση     

10a der/die Jugendliche , -n ο έφηβος, η έφηβη      

10a die Kamera , -s η φωτογραφική μηχανή     

10a die Kasse , -n το ταμείο     

10a die Kosmetik , -a τα καλλυντικά     

10a der Kugelschreiber , - το στυλό     

10a die Mode , -n η μόδα     

10a das Parfüm , -e/-s το άρωμα     

10a die Parfümerie , -n το αρωματοπωλείο     

10a der Schmuck (Sg.) το κόσμημα     

10a die Schreibwaren (Pl.) η γραφική ύλη     

10a die Spielwaren (Pl.) τα παιχνίδια     

10a die Sportkleidung (Sg.) η αθλητική ένδυση     

10a die Uhr , -en το ρολόι Im Kaufhaus gibt es Uhren. 
Στο πολυκατάστημα έχει 
ρολόγια. 

10a das Untergeschoss , -e το υπόγειο     

10a die Zeitschrift , -en το περιοδικό     

10b das Produkt , -e το προϊόν     

10c der Bleistift , -e το μολύβι     

10c   kaputt   χαλασμένο     

10c das Papier , -e το χαρτί     
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10c die Tafel , -n ο πίνακας 
Sehen Sie die Tafel im 
Kaufhaus an. 

Κοιτάξτε με προσοχή τον 
πίνακα στο 
πολυκατάστημα. 

10c der Wortteil , -e το τμήμα της λέξης     

11a   danken   ευχαριστώ     

11a   kriegen   λαμβάνω     

11b der Buchladen , "- το βιβλιοπωλείο     

11b ÜB   auf sein   είμαι ανοικτός     

11b ÜB   geschlossen   κλειστός     

11b ÜB   öffnen   ανοίγω 
Wir öffnen unsere Bäckerei auch 
am Sonntag. 

Ο φούρνος μας είναι 
ανοικτός και τις 
Κυριακές. 

11b ÜB das Schild , -er η πινακίδα, η ταμπέλα     

11b ÜB   schließen 
, er schließt, hat 
geschlossen 

κλείνω 
Unser Geschäft schließt am 
Freitag schon um 15 Uhr. 

Το κατάστημά μας 
κλείνει τις Παρασκευές 
ήδη από τις 3 το 
μεσημέρι. 

11b ÜB   zu sein   είμαι κλειστός     

11b ÜB   zu|haben 
, er hat zu, hat 
zugehabt 

είμαι κλειστός     

12a das Atelier , -s το ατελιέ     

12a   attraktiv   ελκυστικός     

12a   auf jeden Fall   σε κάθε περίπτωση     

12a die Fernsehproduktion , -en η τηλεοπτική παραγωγή     

12a die Filmproduktion , -en η κινηματογραφική παραγωγή     

12a der Fotograf , -en ο φωτογράφος     

12a die Fotografin , -nen η φωτογράφος     

12a die Hauptstadt , "-e η πρωτεύουσα     

12a   individuell   ατομικός, εξατομικευμένος     
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12a der Infotext , -e το πληροφοριακό κείμενο     

12a das Label , -s η ετικέτα     

12a   lebendig   ζωντανός     

12a der Modedesigner , - ο σχεδιαστής μόδας     

12a die Modedesignerin , -nen η σχεδιάστρια μόδας     

12a die Musikproduktion , -en η μουσική παραγωγή     

12a   rund   εδώ: περίπου rund 1.000 Studenten  περίπου 100 φοιτητές 

12a die Szene , -n η σκηνή     

12a die Trendstadt , "-e 
η πόλη που ως προορισμός 
έχει γίνει μόδα. 

    

12b   bequem   άνετος     

12b der Deckel , - εδώ: εξωτερική επένδυση     

12b der Haushalt , -e το νοικοκυριό     

12b der Individualist , -en 
εδώ: ο καταναλωτής με 
ιδιαίτερες προτιμήσεις 

    

12b die Individualistin , -nen 
εδώ: η καταναλώτρια με 
ιδιαίτερες προτιμήσεις 

    

12b das Modell , -e το μοντέλο     

12b   nicht nur   όχι μόνο     

12b die Saison , -en/-s η σεζόν     

12b der Schuhfan , -s 
ο φανατικός αγοραστής 
παπουτσιών 

    

12b der Schuhladen , "- το κατάστημα με παπούτσια     

12b der Shop , -s το μαγαζί     

12b das Souvenir , -s το σουβενίρ     

12b   unterwegs   καθοδόν     

12b die Variation , -en η εναλλακτική (λύση), η εκδοχή     

12b die Architektur (Sg.) η αρχιτεκτονική     

12b der Designer , - ο σχεδιαστής     
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12b die Designerin , -nen η σχεδιάστρια     

12b   einfach   απλά 
Das Geschäft ist einfach für 
jeden. 

Το μαγαζί είναι απλά για 
όλους. 

12b die Erfindung , -en η εφεύρεση     

12b der Hof , "-e η αυλή     

12b   originell   πρωτότυπος     

12b   praktisch   πρακτικός     

12b der Stichpunkt , -e το σημείο αναφοράς     

12b   topaktuell   εξαιρετικά επίκαιρος     

12c die Öffnungszeiten (Pl.) το ωράριο λειτουργίας     

k&k der Demonstrativartikel , - το δεικτικό άρθρο     

k&k der Interrogativartikel , - η ερωτηματική λέξη     

k&k der Kleiderkauf , "-e η αγορά ρούχων     

k&k   orientieren (sich) προσανατολίζομαι     
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Kapitel 12 

Aufgabe Artikel Grundform gr. Info Übersetzung Grundform Beispielsatz 
Übersetzung 
Beispielsatz 

1a   ab   εδώ: Πάμε! Ab in den Urlaub! Πάμε διακοπές! 

1a der Badeurlaub , -e 
οι διακοπές για μπάνια (π.χ. στη 
θάλασσα) 

    

1a der Campingurlaub , -e οι διακοπές σε κάμπινγκ     

1a der Ski-Urlaub , -e οι διακοπές για σκι (στα χιόνια)     

1a der Stadturlaub , -e 
οι διακοπές σε αστικούς 
προορισμούς 

    

1b der Badeanzug , "-e το μαγιώ     

1b die Badehose , -n το μαγιώ     

1b der Bikini , -s το μπικίνι     

1b das Gepäck (Sg.) οι αποσκευές     

1b das Geschirr (Sg.) τα πιατικά     

1b der Handschuh , -e το γάντι     

1b die Handtasche , -n η τσάντα χειρός     

1b der Helm , -e το κράνος     

1b die Regenjacke , -n το αδιάβροχο     

1b der Regenschirm , -e η ομπρέλα     

1b der Reiseführer , - ο ταξιδιωτικός οδηγός (βιβλίο) 
Liest du den Reiseführer über 
Basel? 

Διαβάζεις τον 
ταξιδιωτικό οδηγό 
για τη Βασιλεία; 

1b die Reisetasche , -n η τσάντα ταξιδίου     

1b der Schlafsack , "-e ο υπνόσακος     

1b die Seife , -n το σαπούνι     

1b die Sonnenbrille , -n τα γυαλιά ηλίου     

1b die Sonnencreme , -s η αντηλιακή κρέμα     

1b die Winterjacke , -n το μπουφάν     
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1b das Zelt , -e το αντίσκηνο     

2b   ein|packen   πακετάρω, φτιάχνω βαλίτσες     

2d das Kofferpacken (Sg.) η ετοιμασία της βαλίτσας     

3a die Städtereise , -n το ταξίδι σε αστικό προορισμό     

3a die Stadtführung , -en η ξενάγηση πόλης     

3a ÜB die Anmeldung , -en η δήλωση, η εγγραφή 
Ergänzen Sie Ihre Daten in der 
Anmeldung. 

Συμπληρώστε τα 
στοιχεία σας για την 
εγγραφή σας. 

3a ÜB der Ausweis , -e η ταυτότητα (έγγραφο)     

3a ÜB   da vorne   εκεί μπροστά     

3a ÜB die Daten (Pl.) τα στοιχεία     

3a ÜB das Doppelzimmer , - το δίκλινο δωμάτιο     

3a ÜB das Einzelzimmer , - το μονόκλινο δωμάτιο     

3a ÜB die Karte , -n η (πιστωτική) κάρτα 
Sie können mit Karte oder bar 
zahlen. 

Μπορείτε να 
πληρώσετε με κάρτα 
ή με μετρητά. 

3a ÜB die Papiere (Pl.) τα χαρτιά (έγγραφα) 
Ich brauche Ihre Papiere: den 
Ausweis oder Pass. 

Θα χρειαστώ τα 
χαρτιά σας: την 
ταυτότητά σας ή το 
διαβατήριό σας. 

3a ÜB der Pass , "-e το διαβατήριο     

3a ÜB   reservieren   κλείνω (δωμάτιο)     

3a ÜB die Rezeption , -en 
η ρεσεψιόν, το γραφείο 
υποδοχής 

    

3a ÜB   so   εδώ: λοιπόν 
So, Herr Wolan, wie geht es 
Ihnen? 

Λοιπόν, κύριε 
Wolan, πώς είστε; 

3a ÜB   unten   κάτω     

3a ÜB   wünschen   εύχομαι     

3b die Bergtour , -en η διαδρομή στα βουνά     



Netzwerk neu A1 

Griechisches Glossar 

86 

 

 

3b   spazieren gehen 
, er geht spazieren, ist 
spazieren gegangen 

πηγαίνω βόλτα     

3b die/das Tram , -s το τραμ     

3b der Vorschlag , "-e η πρόταση     

3d   danach   μετά     

3d der Schluss , "-e το τέλος     

3d   zum Schluss   στο τέλος     

4a   ein|steigen 
, er steigt ein, ist 
eingestiegen 

επιβιβάζομαι     

4a die Haltestelle , -n η στάση (π.χ. λεωφορείου)     

4a die Route , -n η διαδρομή     

4a   um|steigen 
, er steigt um, ist 
umgestiegen 

μετεπιβιβάζομαι     

4b   benutzen   χρησιμοποιώ     

4b die Nummer , -n το νούμερο     

4b der Platz , "-e εδώ: η πλατεία 
Das Kino ist am Potsdamer 
Platz. 

Ο κινηματογράφος 
είναι στην πλατεία 
Potsdam. 

4b ÜB   ab|fahren 
, er fährt ab, ist 
abgefahren 

αναχωρώ     

4b ÜB die Abfahrt , -en η αναχώρηση     

4b ÜB   alle   όλοι, εδώ: κάθε 
Die S-Bahn fährt alle 10 
Minuten. 

Ο προαστιακός 
σιδηρόδρομος έχει 
δρομολόγια κάθε 10 
λεπτά. 

4b ÜB die Ankunft , "-e η άφιξη     

4b ÜB der Ausgang , "-e η έξοδος     

4b ÜB   aus|steigen 
, er steigt aus, ist 
ausgestiegen 

αποβιβάζομαι     

4b ÜB der Bahnsteig , -e η αποβάθρα (σταθμού)     
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4b ÜB die Ecke , -n η γωνία     

4b ÜB der Flughafen , "- το αεροδρόμιο     

4b ÜB   gegenüber   απέναντι από     

4b ÜB das Gleis , -e η αποβάθρα (σταθμού)     

4b ÜB   nehmen 
, er nimmt, hat 
genommen 

παίρνω 
Nehmen Sie den Bus Nummer 
18 zum Flughafen. 

Πάρτε το λεωφορείο 
18 για το 
αεροδρόμιο. 

5a   denn   εδώ: γιατί, διότι 
In Basel ist es schön, denn man 
kann viel machen. 

Στη Βασιλεία είναι 
πολύ ωραία, γιατί 
έχει πολλά πράγματα 
να κάνει κανείς. 

5a die Postkarte , -n η καρτ ποστάλ     

5a   shoppen gehen 
, er geht shoppen, ist 
shoppen gegangen 

πάω για ψώνια     

5a die Tante , -n η θεία     

5a der Zoo , -s ο ζωολογικός κήπος     

5b die Kunst , "-e η τέχνη     

6a die Sehenswürdigkeit , -en το αξιοθέατο     

7a die Auskunft , "-e η πληροφορία Auskunft geben δίνω πληροφορίες 

7a   außerhalb   εκτός, έξω από     

7a der/die Bekannte , -n ο γνωστός / η γνωστή     

7a   erst   μόλις     

7a   etwas   κάτι, εδώ: κάπως 
Die Jugendherberge war etwas 
außerhalb. 

Ο ξενώνας νέων 
ήταν κάπως 
απόκεντρος. 

7a   froh   χαρούμενος     

7a der Handy-Akku , -s 
η (επαναφορτιζόμενη) μπαταρία 
του κινητού τηλέφωνου 

    

7a die Jugendherberge , -n ο ξενώνας νέων     

7a   k.o.   νοκ άουτ, εξουθενωνένος     
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7a   los|fahren 
, er fährt los, ist 
losgefahren 

ξεκινώ     

7a der Mann , "-er ο άντρας, εδώ: ρε Mann, bin ich froh! 
Ρε συ, είμαι πολύ 
χαρούμενος! 

7a die Pension , -en η πανσιόν     

7a der Reisebericht , -e 
η περιγραφή ταξιδιωτικών 
εμπειριών 

    

7a   sauber   καθαρός     

7a der Schaffner , - ο ελεγκτής (εισιτηρίων)     

7a die Schaffnerin , -nen η ελέγκτρια (εισιτηρίων)     

7a   tatsächlich   πράγματι     

7a   übernachten   διανυκτερεύω     

7a   verpassen   χάνω (π.χ. ευκαιρία, λεωφορείο)     

7a   wecken   ξυπνώ κάποιον     

7a   zurück|fahren 
, er fährt zurück, ist 
zurückgefahren 

επιστρέφω (με όχημα)     

7b   zurück|finden 
, er findet zurück, hat 
zurückgefunden 

βρίσκω το δρόμο του γυρισμού     

7c die Art (Sg.) ο τρόπος     

7c das Fragewort , "-er η ερωτηματική λέξη     

7c der Grund , "-e η αιτία     

7c die Weise (Sg.) ο τρόπος     

7d   chillen   χαλαρώνω     

7d   gehören   ανήκω     

7d die Lieblingsfarbe , -n το αγαπημένο (μου) χρώμα     

7d die Reise , -n το ταξίδι     

7d das Skifahren (Sg.) το σκι     

7d   wunderbar   θαυμάσιος     

8b das Deutschbuch , "-er το βιβλίο Γερμανικών     
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8b der Flug , "-e η πτήση     

10c die Wortliste , -n ο κατάλογος λέξεων     

11a die Himmelsrichtung , -en το σημείο του ορίζοντα     

11a die Karte , -n εδώ: ο χάρτης 
Suchen Sie die Städte auf der 
Karte. 

Βρείτε τις πόλεις 
στον χάρτη. 

11a   liegen , er liegt, hat gelegen βρίσκομαι 
Wo liegen die Städte in 
Deutschland? 

Πού είναι αυτές οι 
πόλεις στη Γερμανία; 

11a der Norden (Sg.) ο Βορράς     

11a der Osten (Sg.) η Ανατολή     

11a der Süden (Sg.) ο Νότος     

11a   vorne   μπροστά     

11a der Westen (Sg.) η Δύση     

11b der Berg , -e το βουνό     

11b   bewölkt   συννεφιασμένος     

11b die Burg , -en ο πύργος, το κάστρο     

11b der Grad , -e ο βαθμός     

11b das Pech (Sg.) η ατυχία     

11b   schneien   χιονίζω     

11b   sonnig   ηλιόλουστος     

11b der Traum , "-e το όνειρο     

11b die Urlaubsnachricht , -en 
το μήνυμα (που στέλνουμε σε 
κάποιον) από τις διακοπές 

    

11b der Wetterbericht , -e το δελτίο καιρού     

11b der Wind , -e ο άνεμος, ο αέρας     

11b die Wolke , -n το σύννεφο     

11b   zum Glück   ευτυχώς     

11c der Schnee (Sg.) το χιόνι     

11c   windig   με αέρα     
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11d die Hitze (Sg.) η ζέστη     

11d das Mistwetter (Sg.) ο παλιόκαιρος     

11d   schütten   εδώ: βρέχει πολύ Es schüttet, so ein Regen! 
Μα τι βροχή, βρέχει 
καρεκλοπόδαρα! 

11d   selten   σπάνια     

12a   einmal   μια φορά     

12a das Reiseziel , -e ο ταξιδιωτικός προορισμός     

12b der Abschnitt , -e εδώ: η παράγραφος     

12b das Angebot , -e η προσφορά 
In der Stadt gibt es viele 
Angebote für Kultur. 

Στην πόλη υπάρχουν 
πολλές πολιτιστικές 
προτάσεις. 

12b die Bewegung , -en η κίνηση     

12b der/die Deutsche , -n ο Γερμανός, η Γερμανίδα     

12b das Dorf , "-er το χωριό     

12b die Insel , -n το νησί     

12b die Kultur (Sg.) ο πολιτισμός     

12b die Landschaft , -en το τοπίο     

12b   populär   δημοφιλής     

12b der Strand , "-e η παραλία     

12b der Traumurlaub , -e οι διακοπές των ονείρων (μου)     

12b   wunderschön   θαυμάσιος     

k&k der Urlaubsort , -e ο τόπος των διακοπών (μου)     

 


