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Aspekte neu B1plus 
Ελληνικό Γλωσσάριο 

 

 

Kapitel 1 – Leute heute  

Auftakt 
 

 

 alleinerziehend μεγαλώνοντας μόνος παιδιά, μονογονέας 
 allerdings ωστόσο 
 aufwachsen 

wächst auf, wuchs auf, ist aufgewachsen 
αναπτύσσομαι, εδώ: μεγαλώνω 

 eigentlich βασικά, κανονικά 
 das Erlebnis, -se η εμπειρία 
 sich freuen auf + A. / über + A. χαίρομαι (περιμένω με χαρά / χαίρομαι για ...) 
 jeder, jede κaθένας, καθεμία 
 lauter πάρα πολλοί, μόνο  
 Ich wohne in einem Haus mit lauter kleinen 

Wohnungen. 
Μένω σε ένα σπίτι που έχει πολλά μικρά 
διαμερίσματα. 

 der Lebensstil, -e ο τρόπος ζωής 
 die Leidenschaft, -en το πάθος 
 schlagen 

schlägt, schlug, hat geschlagen 
χτυπώ 

 Mein Herz schlägt für Fußball. Το ποδόσφαιρο κάνει την καρδιά μου να χτυπά 
δυνατά. 

 der/die Schornsteinfeger/in, -/-nen ο καπνοδοχοκαθαριστής / η καπνοδοχοκαθαρίστρια 
 das Stadion, Stadien το στάδιο, το γήπεδο 
 trotzdem παρ΄ όλα αυτά 
 vermissen μου λείπει  
 woanders κάπου αλλού 
 sich wohlfühlen αισθάνομαι άνετα, καλά 
 zu Hause στο σπίτι 
 zulassen 

lässt zu, ließ zu, hat zugelassen 
επιτρέπω 

1a der Kurztext, -e το σύντομο κείμενο 
 welcher, welche, welches ποιος, ποια, ποιο 
 die Wohnsituation, -en η κατάσταση στέγασης, τα χαρακτηριστικά κατοικίας 

(π.χ. ιδιοκτησία, ενοίκιο, συγκατοίκηση) 
1b auswählen επιλέγω 
 die Person, -en το άτομο 
2 einige μερικοί 
 der Satz, "-e η πρόταση 
 das Thema, Themen το θέμα, το ζήτημα 
Modul 1  
 
1 diese, diese, dieses αυτός ο, αυτή η, αυτό το 
 der Spruch, "-e η ρήση, το απόφθεγμα 
2 ansehen 

sieht an, sah an, hat angesehen 
κοιτάζω, παρατηρώ προσεκτικά 

 gehen um + A. 
geht, ging, ist gegangen 

εδώ: πρόκειται για ..., έχω ως θέμα 

 In der Geschichte geht es um … Η ιστορία έχει ως θέμα … 
3a das Abenteuer, - η περιπέτεια 
 das Album, Alben το άλμπουμ 
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 die Anfangseuphorie (Sg.) η αρχική ευφορία 
 auf einmal εδώ: ξαφνικά, μεμιάς  
 Auf einmal war Simona berühmt. Ξαφνικά η Simona έγινε διάσημη. 
 aufgeben 

gibt auf, gab auf, hat aufgegeben 
παραιτούμαι  

 Es gibt Menschen, die niemals aufgeben. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα παρατούν ποτέ. 
 der Auftritt, -e η εμφάνιση 
 ausprobieren δοκιμάζω 
 aussehen 

sieht aus, sah aus, hat ausgesehen 
φαίνομαι, μοιάζω  

 Es sieht so aus, als würde sich mein Traum 
bald erfüllen. 

Φαίνεται πως το όνειρό μου θα εκπληρωθεί 
σύντομα. 

 die Band, -s το συγκρότημα 
 berichten εδώ: αναφέρω 
 davon εδώ: αυτό 
 eigen, eigene  δικός μου, δική μου, δικό μου 
 Er hat eine eigene Praxis eröffnet. Άνοιξε δικό του ιατρείο. 
 die Erde (Sg.) η γη 
 erfolgreich επιτυχημένος 
 erfüllen εκπληρώνω  
 sich einen Traum erfüllen εκπληρώνω το όνειρό μου 
 die Ernüchterung, -en εδώ: η προσγείωση στην πραγματικότητα 
 eröffnen ανοίγω 
 der Fernsehsender, - ο τηλεοπτικός σταθμός 
 folgen ακολουθώ 
 gefangen nehmen αιχμαλωτίζω, εδώ: συνεπαίρνω 
 gelten als + N. 

gilt, galt, hat gegolten 
θεωρούμαι (ως) 

 der Gesangsunterricht (Sg.) τα μαθήματα τραγουδιού 
 die Geschichte (Sg.) η ιστορία 
 die Geschichte der Menschheit η ιστορία της ανθρωπότητας 
 die Grenzerfahrung, -en η οριακή εμπειρία, η εμπειρία στην οποία δοκιμάζονται 

οι ψυχικές και σωματικές αντοχές του ατόμου 
 herausbringen 

bringt heraus, brachte heraus, hat 
herausgebracht 

εδώ: κυκλοφορώ  

 Ich hoffe, meine Lieblingsband bringt bald 
ein neues Album heraus. 

Ελπίζω, το αγαπημένο μου συγκρότημα να 
κυκλοφορήσει σύντομα το νέο του άλμπουμ. 

 der Klick, -s το κλικ 
 das Knie, - το γόνατο 
 die Landschaft, -en το τοπίο 
 laufen 

läuft, lief, ist gelaufen 
τρέχω, εδώ: εξελίσσομαι 

 Alles läuft wie geplant. Όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο. 
 der Lebenstraum, "-e το όνειρο ζωής 
 der Lebensunterhalt (Sg.) τα προς το ζην, ο βιοπορισμός 
 machen  κάνω 
 etw. aus jmd. machen κάνω κάποιον κάτι 
 manche μερικοί 
 mäßig μέτριος 
 die Matura (Sg.) το απολυτήριο Λυκείου στην Αυστρία και στην Ελβετία 
 nachdem αφού 
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 nächster, -e, -es επόμενος, εδώ: ο πλησίον 
 nah, näher, am nächsten κοντινός 
 nur noch εδώ: πια μόνο 
 der/die Physiotherapeut/in, -en/-nen ο φυσιοθεραπευτής / η φυσιοθεραπεύτρια 
 die Praxis, Praxen εδώ: το φυσιοθεραπευτήριο 
 der/die Profifußballer/in, -/-nen ο/η επαγγελματίας ποδοσφαιριστής 

 die Profikarriere, -n η καριέρα ενός επαγγελματία αθλητή 
 der/die Sänger/in, -/-nen ο τραγουδιστής, η τραγουδίστρια 
 scheinen 

scheint, schien, hat geschienen 
φαίνομαι, μοιάζω  

 Das Ziel scheint unerreichbar. Ο στόχος μοιάζει ανέφικτος. 
 der Schritt, -e το βήμα 
 schwer  εδώ: βαριά, σοβαρά  
 Er hat sich schwer am Knie verletzt. Τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο. 
 der Star, -s ο αστέρας 
 der Stichpunkt, -e η σημείωση, το κύριο σημείο 
 die Tabelle, -n ο πίνακας 
 der Tanzunterricht (Sg.) τα μαθήματα χορού 
 tatsächlich πράγματι 
 trainieren προπονούμαι 
 trennen (sich) von + D. χωρίζω από ..., 
 unterschiedlich διαφορετικός 
 verbringen 

verbringt, verbrachte, hat verbracht 
περνώ (π.χ. χρόνο) 

 verwirklichen πραγματοποιώ  
 die Völkerkunde (Sg.) η Eθνολογία 
 völlig εντελώς, τελείως 
 von … an από ... κι έπειτα 
 weit  ευρύς, μακρινός 
 die große weite Welt μεγάλος μακρινός κόσμος 
 weiterversuchen συνεχίζω να προσπαθώ 
 die Wüste, -n η έρημος 
 zunächst αρχικά 
 zusammenstellen συγκροτώ 
3b anhand + G. βάσει 
4a ausdrücken εκφράζω 
 der Beispielsatz, "-e η παραδειγματική πρόταση  

 folgend ακόλουθος 
4b andere άλλοι 
 das Ereignis, -se το γεγονός, το συμβάν 
 mündlich προφορικός 
 die Regel, -n ο κανόνας 
 die Vergangenheit (Sg.) το παρελθόν 
 verwenden χρησιμοποιώ 
 der Zeitungsartikel, - το άρθρο εφημερίδας 
5 beenden τελειώνω 
 unbedingt Οπωσδήποτε 
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Modul 2  
 
1a erkennen 

erkennt, erkannte, hat erkannt 
αναγνωρίζω 

 heutzutage σήμερα, στην εποχή μας 
 pflegen φροντίζω, εδώ: διατηρώ 
 schwierig δύσκολος 
 stressig αγχώδης 
 um … zu για να 
 ehrgeizig φιλόδοξος 
 ehrlich ειλικρινής, έντιμος 
 die Eigenschaft, -en η ιδιότητα 
 gebildet μορφωμένος, καλλιεργημένος 
 großzügig γενναιόδωρος 
 gut aussehend εμφανίσιμος, ωραίος 
 hilfsbereit εξυπηρετικός 
 der Humor (Sg.) το χιούμορ 
 loyal πιστός, έντιμος 
 sportlich αθλητικός 
 unternehmungslustig δραστήριος, του αρέσει να κάνει πράγματα 
 verantwortungsbewusst με αίσθημα ευθύνης 
 vergleichen 

vergleicht, verglich, hat verglichen 
συγκρίνω 

 verschwiegen  εχέμυθος 
 Mein bester Freund ist wirklich sehr 

verschwiegen. Ich kann ihm alles erzählen. 
Ο καλύτερος μου φίλος είναι πράγματι εχέμυθος. 
Μπορώ να του πω τα πάντα. 

 verständnisvoll γεμάτος κατανόηση 
 witzig αστείος 
 zuverlässig αξιόπιστος 
2 der Abschnitt, -e εδώ: το απόσπασμα 
 ankommen auf + A. 

kommt an, kam an, ist angekommen 
εδώ: έχει σημασία  

 Worauf kommt es dir in einer Freundschaft 
an? 

Τι έχει σημασία για εσένα στη φιλία; 

 beantworten απαντώ 
 häufig συχνός, εδώ: συχνά 
 passend εδώ: κατάλληλος 
 skypen μιλώ μέσω skype 
 bestimmt  εδώ: ορισμένος, συγκεκριμένος 

 Ich habe Freunde für bestimmte Aktivitäten. Έχω φίλους για ορισμένες δραστηριότητες 
 das Netzwerk, -e το δίκτυο 
 nummerieren αριθμώ 
 die Phase, -n η φάση, η περίοδος 
 der Radiobeitrag, "-e η ραδιοφωνική εκπομπή 
 die Reihenfolge, -n η σειρά 
 die Unterscheidung, -en η διάκριση 
3a das Redemittel, - το εκφραστικό μέσο 
3b danach μετά, στη συνέχεια 
 das Ergebnis, -se το αποτέλεσμα 
 informieren über + A. ενημερώνω για … 
 die Rolle, -n ο ρόλος 
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 spielen  παίζω  
 eine/keine Rolle spielen παίζει/δεν παίζει ρόλο 
 stehen 

steht, stand, hat gestanden 
εδώ: βρίσκομαι, καταλαμβάνω  

 an erster/letzter Stelle stehen βρίσκομαι στην πρώτη/τελευταία θέση 

 die Stelle, -n  εδώ: η θέση 
 Familie steht für mich an erster Stelle. Η οικογένεια για μένα καταλαμβάνει την πρώτη 

θέση. 
4 die Redewendung, -en ο ιδιωματισμός 
 der Reim, -e η ομοιοκαταληξία, η ρίμα εδώ: ο στίχος 

 das Sprichwort, "-er η παροιμία 
 

Modul 3  
 
1a bezeichnen χαρακτηρίζω 
 der/die Held/in, -en/-nen ο ήρωας, η ηρωίδα 
 verbessern βελτιώνω 
 verstehen unter + D. 

versteht, verstand, hat verstanden 
εννοώ με … 

 Was verstehst du unter diesem Ausdruck? Τι σημαίνει για σένα αυτή η έκφραση; 
1b der Grund, "-e η αιτία 
 die Umfrage, -n η δημοσκόπηση 
 das Armenviertel, - η φτωχογειτονιά 
 einsetzen (sich) für + A. / gegen + A.  δραστηριοποιούμαι, παλεύω για/ενάντια …  
 sich gegen Rassismus einsetzen παλεύω ενάντια στο ρατσισμό 
 entdecken ανακαλύπτω 
 die Gleichstellung (Sg.) η ισότητα 
 kämpfen für + A. / gegen + A. αγωνίζομαι για/ενάντια … 
 kümmern (sich) um + A. φροντίζω  
 der/die Leprakranke, -n ο λεπρός/η λεπρή 
 mithilfe + G. με τη βοήθεια 
 der Rassismus (Sg.) ο ρατσισμός 
 umkreisen κινούμαι γύρω από 
 der Weltraum (Sg.) το διάστημα 
2a der Alltag (Sg.) η καθημερινότητα 
 der Einsatz, "-e εδώ: η επέμβαση 
 ertrinken 

ertrinkt, ertrank, ist ertrunken 
πνίγομαι 

 fassen πιάνω, αρπάζω 
 der Gedanke, -n η σκέψη 
 gelingen 

gelingt, gelang, ist gelungen 
πετυχαίνω, καταφέρνω 

 herausziehen 
zieht heraus, zog heraus, hat herausgezogen 

τραβώ έξω 

 die Kraft, "-e η δύναμη 
 lebensrettend σωτήριος 
 loslassen 

lässt los, ließ los, hat losgelassen 
αφήνω 

 die Maßnahme, -n το μέτρο, η ενέργεια 
 nahegehen 

geht nahe, ging nahe, ist nahegegangen 
εδώ: ταράζω, συγκινώ  
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 Die Trennung von meinem Freund geht mir 
immer noch sehr nahe. 

Ο χωρισμός από το φίλο μου με ταράζει ακόμη 
πολύ. 

 nicht mehr όχι πια  
 retten vor + D. σώζω από … 
 die Rettung, -en η διάσωση 
 schaffen καταφέρνω  
 Ich glaube, ich schaffe die Prüfung morgen 

nicht. 
Νομίζω πως δεν θα καταφέρω να περάσω αύριο τις 
εξετάσεις. 

 die Strömung, -en εδώ: το ρεύμα της θάλασσας 
 überleben επιζώ 
 überlegen σκέφτομαι 
 das Ufer, - η όχθη 
 untergehen 

geht unter, ging unter, ist untergegangen 
βυθίζομαι, βουλιάζω 

 vierjährig τετράχρονος 
 zusammenfassen συνοψίζω 
 heldenhaft ηρωικός 
 abwechslungsreich ποικιλόμορφος 
 die Bahnhofsmission, -en χριστιανική οργάνωση παροχής βοήθειας που 

δραστηριοποιείται σε σταθμούς τρένων  
 begleiten συνοδεύω 
 behindert ανάπηρος 
 belegt εδώ: σκεπασμένος 
 belegte Brote τα σάντουιτς 
 die Biografie, -n η βιογραφία 
 dankbar ευγνώμων 
 ehrenamtlich εθελοντικός 
 der Mitmensch, -en ο συνάνθρωπος 
 der/die Reisende, -n ο ταξιδιώτης/η ταξιδιώτισσα 
 die Reiseverbindung, -en η ανταπόκριση ταξιδιωτικού μέσου 
 tätig εργαζόμενος 
 weitere περαιτέρω 
 Hast du noch weitere Vorschläge? Έχεις κάποιες περαιτέρω προτάσεις; 
 engagieren (sich) für + A. / gegen + A. δραστηριοποιούμαι υπέρ/ενάντια σε … 

 erforschen ερευνώ, εξετάζω 
 experimentieren mit + D. πειραματίζομαι με … 
 formulieren διατυπώνω 
 gründen ιδρύω 
 die Herkunft, "-e η καταγωγή 
 die Leistung, -en η επίδοση 
3b Aushängen 

 
αναρτώ 

Modul 4  
 
1a der Drache, -n ο δράκος 
 das Hufeisen, - το πέταλο 
 das Kleeblatt, "-er το φύλλο τριφυλλιού 
 der Rabe, -n το κοράκι 
 schwarz μαύρος 
 die Spinne, -n η αράχνη 
 die Sternschnuppe, -n το πεφταστέρι 
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 das Symbol, -e το σύμβολο 
 das Unglück (Sg.) η κακοτυχία, η γρουσουζιά 
 vierblättrig τετράφυλλος 
 die Winkekatze, -n η φιγούρα «γάτας που γνέφει/χαιρετάει» - 

(χρησιμοποιείται ως γούρι κυρίως στην Ιαπωνία) 
2a der Begriff, -e η έννοια 
 die Entspannung (Sg.) η ξεκούραση, η χαλάρωση 
 die Freiheit, -en η ελευθερία 
 der Frieden (Sg.) η ειρήνη 
 die Karriere, -n η σταδιοδρομία 
 der Reichtum, "-er (meistens nur Sg.) ο πλούτος 
 die Ruhe (Sg.) εδώ: η ηρεμία 
 die Schönheit (Sg.) η ομορφιά 
2b die Auswahl (Sg.) η επιλογή 
 begründen αιτιολογώ 
 die Behandlung, -en εδώ: η θεραπεία 
 leisten (sich) έχω τα οικονομικά μέσα  
 Ich bin reich und kann mir viele Kleider 

leisten. 
Είμαι πλούσιος και μπορώ να αγοράσω πολλά 
ρούχα. 

3 bearbeiten επεξεργάζομαι 
 scheiden lassen (sich) παίρνω διαζύγιο 
 das Schlüsselwort, "-er η λέξη κλειδί 
 der Studienplatz, "-e η θέση φοίτησης 
 die Übereinstimmung, -en η αντιστοιχία, η συμφωνία 
 unglücklich δυστυχισμένος 
 unterstreichen 

unterstreicht, unterstrich, hat unterstrichen 
υπογραμμίζω 

 die Weiterbildung, -en η μετεκπαίδευση 
4a also  λοιπόν 
 Also, ich möchte heute … präsentieren. Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να παρουσιάσω ... 
 die Ansicht, -en  η άποψη, η γνώμη 
 Ich bin der Ansicht, dass … Είμαι της άποψης ότι ... 
 äußern εκφράζω 
 da  εδώ, σε αυτή την περίπτωση  
 Da hast du völlig recht. Εδώ έχεις απολύτως δίκιο. 
 genau  ακριβώς 
 Ich finde Neid doof. – Ja, genau. Το βρίσκω χαζό να ζηλεύεις. – Ναι, ακριβώς. 
 recht σωστός, κατάλληλος 
 Du hast recht. Έχεις δίκιο. 
 der Standpunkt, -e η θέση, η άποψη 
 die Überschrift, -en η επικεφαλίδα 
 überzeugt sein von + D. είμαι πεπεισμένος για … 
 widersprechen 

widerspricht, widersprach, hat widersprochen 
αντικρούω, αντιμιλώ 

 zustimmen συμφωνώ 
 der Zweifel, - η αμφιβολία 
 zweifeln an + D. αμφιβάλλω για … 
4b abhängen von + D. εξαρτώμαι από ... 
 das Aussehen (Sg.) η εμφάνιση 
 die Beziehung, -en η σχέση 
 die Bildung (Sg.) η εκπαίδευση, η μόρφωση 
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 dauerhaft μόνιμος, εδώ: μόνιμα 
 die Erfüllung (Sg.) η εκπλήρωση 
 innen μέσα 
 der Prozess, -e η διαδικασία 
 sondern  αλλά  
 Glück kommt nicht von außen, sondern von 

innen. 
Η ευτυχία δεν προέρχεται από έξω, αλλά από μέσα. 

 der Zustand, "-e η κατάσταση 
5a abergläubisch προληπτικός 
 die Aktentasche, -n ο χαρτοφύλακας 
 anhaben 

hat an, hatte an, hat angehabt 
φοράω 

 Heute habe ich zum ersten Mal mein neues 
Kleid an. 

Σήμερα φόρεσα για πρώτη φορά το καινούριο μου 
φόρεμα. 

 ansetzen εδώ: φέρνω στα χείλη 
 Er setzte das volle Glas an und trank es leer. Έφερε το γεμάτο ποτήρι στα χείλη του και το 

άδειασε. 
 anstellen  βάζω σε λειτουργία 
 Jeden Morgen stelle ich als Erstes die 

Kaffeemaschine an. 
Κάθε πρωί βάζω πρώτ΄ απ΄όλα σε λειτουργία την 
καφετιέρα. 

 belehren  νουθετώ, διαφωτίζω, εδώ: αλλάζω γνώμη  
 jmd. eines Besseren belehren αλλάζω τη γνώμη κάποιου 
 besonderer, -e, -es ιδιαίτερος 
 der Blogeintrag, "-e η καταχώριση σε ιστολόγιο 
 bloß  απλά, μόνο 
 Wenn ich bloß nicht so faul gewesen wäre! Μόνο να μην ήμουν τόσο τεμπέλης! 
 deswegen γι΄αυτό το λόγο 
 doch  όμως, μα, αφού  
 Du kennst mich doch! Αφού με ξέρεις! 
 durchsehen 

sieht durch, sah durch, hat durchgesehen 
ελέγχω, εξετάζω 

 einschenken  βάζω στο ποτήρι  
 Hast du Durst? Ich schenke dir ein Glas 

Wasser ein. 
Διψάς; Θα σου βάλω ένα ποτήρι νερό. 

 die Erleichterung (Sg.) η ανακούφιση 
 die Ersatztube, -n το εφεδρικό σωληνάριο 
 erwachen ξυπνώ 
 feststellen διαπιστώνω  
 gar εδώ: καθόλου 
 greifen nach + D. / zu + D. 

greift, griff, hat gegriffen 
απλώνω το χέρι να πιάσω  

 halten 
hält, hielt, hat gehalten 

κρατώ  

 jmd. im Arm halten κρατώ κάποιον αγκαλιά 
 heutig σημερινός 
 die Kaffeekanne, -n η κανάτα του καφέ, η καφετιέρα 
 der Knall (Sg.) ο κρότος 
 die Müllabfuhr (Sg.) εδώ: η υπηρεσία καθαριότητας 
 offensichtlich προφανώς 
 die Runde, -n  εδώ: η παρέα  
 Gestern haben wir bei mir gegrillt und es war Χτες ψήσαμε στο σπίτι μου και η παρέα ήταν 
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eine lustige Runde. χαρούμενη. 
 schauen κοιτάζω 
 das Schicksal, -e η μοίρα 
 schimpfen εδώ: βρίζω 
 der Schreibtisch, -e το γραφείο 
 die Sprung, "-e το άλμα 
 spucken φτύνω 
 stoßen 

stößt, stieß, hat gestoßen 
εδώ: ρίχνω 

 Er hat das Glas vom Tisch gestoßen. Έριξε το ποτήρι από το τραπέζι. 
 der Strumpf, "-e η κάλτσα 
 überhaupt εδώ: καθόλου 
 unruhig ανήσυχος 
 die Unterlagen (Pl.) τα έγγραφα 
 verschlafen 

verschläft, verschlief, hat verschlafen 
δεν ξυπνώ εγκαίρως, παρακοιμάμαι 

 wohl καλά, εδώ: μάλλον 
 die Zahnpasta, -pasten η οδοντόκρεμα 
 zusammenkommen 

kommt zusammen, kam zusammen, ist 
zusammengekommen 

εδώ: μαζεύομαι 

5b der/die Erzähler/in, -/-nen ο αφηγητής/η αφηγήτρια 
 das Missgeschick, -e η ατυχία, η αναποδιά 
5c der Ausdruck, "-e η έκφραση 
 Kennst du den Ausdruck „Kopf hoch!"? Γνωρίζεις την έκφραση «Το κεφάλι ψηλά!»; 
 beachten προσέχω, παρατηρώ 
 durcheinander εδώ: μπερδεμένος 
 die Erklärung, -en η εξήγηση, η ερμηνεία 
 schaden βλάπτω 
 überzeugen von + D. πείθω (για) 
5d tun 

tut, tat, hat getan 
κάνω  

 Was sollte man an diesem Tag nicht tun? Τι δεν πρέπει να κάνει κανείς την ημέρα αυτή; 
5e das Pech (Sg.) η ατυχία 
 der Spiegel, - ο καθρέφτης 
 zerbrechen 

zerbricht, zerbrach, ist zerbrochen 
σπάω 

6a die Eckdaten (Pl.) τα βασικά στοιχεία  
 etwa περίπου 
 die Geburt, -en η γέννηση 
 der Kreißsaal, die Kreißsäle η αίθουσα τοκετού 
 üblich συνήθης 
 verlaufen 

verläuft, verlief, ist verlaufen 
εξελίσσομαι 

 Die Operation ist normal verlaufen. Η εγχείρηση εξελίχθηκε ομαλά. 
 weitgehend εδώ: σε γενικές γραμμές, ως επί το πλείστον 
 wiegen 

wiegt, wog, hat gewogen 
ζυγίζω 

6b aussprechen 
spricht aus, sprach aus, hat ausgesprochen 

εδώ: εκφράζω 

 die Freude, -n η χαρά 
 die Nachricht, -en η είδηση 
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 reagieren auf + A. αντιδρώ σε …, εδώ: απαντώ σε … 
 riesig τεράστιος, εδώ: πάρα πολύ 
 bedanken (sich) bei + D. ευχαριστώ κάποιον 
 beglückwünschen zu + D. συγχαίρω για … 
 erkundigen nach + D., bei + D. ρωτώ κάποιον να μάθω για …, ζητώ πληροφορίες από 

… για … 
 der Punkt, -e  εδώ: το σημείο, το θέμα  
 Wie viele Punkte stehen heute auf der 

Tagesordnung? 
Πόσα θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη; 

Porträt 
 

 

 die Abschaffung (Sg.) η κατάργηση 
 Ich bin für die Abschaffung der 

Studiengebühren. 
Είμαι υπέρ της κατάργησης των διδάκτρων στα 
πανεπιστήμια. 

 ähnlich παρόμοιος 
 anerkennen 

erkennt an, erkannte an, hat anerkannt 
αναγνωρίζω 

 auffallen 
fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen 

πέφτω στην αντίληψη, προσέχω 

 auftreten 
tritt auf, trat auf, ist aufgetreten 

εμφανίζομαι 

 der Ausschnitt, -e  το μέρος, το απόσπασμα 
 Hier ein Ausschnitt des Fragebogens. Ακολουθεί ένα απόσπασμα του ερωτηματολογίου. 
 ausüben ασκώ 
 die Auszeichnung, -en ο έπαινος, η διάκριση 
 begegnen συναντώ, εδώ: αντιμετωπίζω 
 bereits ήδη 
 die Beschäftigung, -en η απασχόληση 
 bewundern (für + A.) θαυμάζω για … 
 der Charakterzug, "-e το στοιχείο του χαρακτήρα 
 dahin εδώ: προς αυτή την κατεύθυνση 
 derzeitig τωρινός, σημερινός 
 derjenige, diejenige, dasjenige εκείνος, εκείνη, εκείνο 
 der/die Dirigent/in, -en/-nen ο διευθυντής / η διευθύντρια ορχήστρας 
 die Echtheit (Sg.) η γνησιότητα 
 der Einblick, -e η ματιά, η εικόνα, η ιδέα 
 der Einfluss, "-e η επιρροή 
 das Engagement, -s η κινητοποίηση, η δράση 
 der Erfolg, -e η επιτυχία 
 der Fragebogen, "- το ερωτηματολόγιο 
 geben 

gibt, gab, hat gegeben  
δίνω, παρέχω  

 Einblick geben in etw. παρέχω μία εικόνα για … 
 gegenseitig αμοιβαίος 
 das Geheimnis, -se το μυστικό 
 die Geige, -n το βιολί 
 der/die Geiger/in, -/-nen ο βιολιστής / η βιολίστρια 
 die Geisteshaltung, -en ο τρόπος σκέψης 
 herausragend εξέχων 
 interviewen παίρνω συνέντευξη 
 der Irrtum, "-er το σφάλμα, εδώ: η πλάνη 
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 die Jugend (Sg.) η νεολαία 
 der/die Künstler/in, -/-nenlk ο καλλιτέχνης/η καλλιτέχνις 
 die Leitung, -en η διεύθυνση, εδώ: η επίβλεψη 
 das Menschenrecht, -e το ανθρώπινο δικαίωμα 
 musikalisch μουσικός 
 musizieren παίζω μουσική 
 nachhaltig μόνιμος και διαρκής 
 der Nachwuchs (Sg.) η νέα γενιά 
 nutzen χρησιμοποιώ 
 die Persönlichkeit, -en η προσωπικότητα 
 das Porträt, -s το πορτρέτο 
 die Rassentrennung (Sg.) ο φυλετικός διαχωρισμός 
 die Reform, -en η μεταρρύθμιση 
 die Schwäche, -n η αδυναμία 
 selten σπάνιος, εδώ: σπάνια 
 solche τέτοιοι 
 der/die Solist/in, -en/-nen ο/η σολίστ 
 die Ungeduld (Sg.) η ανυπομονησία 
 das Verbot, -e η απαγόρευση 
 der/die Verfechter/in, -/-nen ο/η υπέρμαχος 
 der/die Violinist/in, -en/-nen ο βιολιστής/η βιολίστρια 
 weltberühmt παγκοσμίως διάσημος  
 wenig λίγος, μικρός  
 Ich bin ein wenig traurig,  dass … Είμαι λίγο στενοχωρημένος που … 
 der Wettbewerb, -e ο διαγωνισμός 
 die Zusammenarbeit, -en η συνεργασία  
 zusammenfassend περιληπτικά, συνοπτικά 

 
Grammatik 
 
 die Ausnahme, -n η εξαίρεση 
 der Roman, -e το μυθιστόρημα 
 die Übersicht, -en ο συνοπτικός πίνακας 
 wachsen 

wächst, wuchs, ist gewachsen 
αναπτύσσομαι 
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Kapitel 2 – Wohnwelten  

Auftakt 
 

 

1 entscheiden (sich) für/gegen + A. 
entscheidet sich, entschied sich, hat sich 
entschieden 

αποφασίζω 

2a ab und zu πού και πού  
 Ab und zu gehe ich gern ins Kino. Πού και πού μου αρέσει να πηγαίνω στον 

κινηματογράφο. 
 ausgehen 

geht aus, ging aus, ist ausgegangen 
βγαίνω έξω  

 Ich mag es, abends mit meinen Freunden 
auszugehen. 

Μου αρέσει να βγαίνω τα βράδια με τους φίλους 
μου. 

 die Ausstellung, -en η έκθεση 
 funktionieren λειτουργώ 
 das Gehalt, "-er ο μισθός 
 öffentlich δημόσιος 
 regelmäßig τακτικός, εδώ: τακτικά 
 ständig συνεχής, εδώ: συνεχώς 
 der Stau, -s το μποτιλιάρισμα 
 im Stau stehen βρίσκομαι σε μποτιλιάρισμα 
 das Verkehrssystem, -e το σύστημα μεταφορών 
 verzichten auf + A. απέχω (από …) 
 vor allem προ πάντων 
 die Vorliebe, -n η προτίμηση 
 der Wechsel, - η αλλαγή 
 zu Fuß με τα πόδια 
2b die Auswertung, -en η αξιολόγηση, η ερμηνεία  
 die Beschreibung, -en η περιγραφή 
 zutreffen auf + A. 

trifft zu, traf zu, hat zugetroffen 
ταιριάζω σε …, ισχύω  

 Trifft die Beschreibung auf dich zu? Ταιριάζει αυτή η περιγραφή σε σένα; 
 

Modul 1  
 

 

1c austauschen (sich) über + A. ανταλλάσσω απόψεις (για …)  
 Tauschen Sie sich über dieses Thema aus. Ανταλλάξτε απόψεις γι΄ αυτό το θέμα. 
2a aufräumen συγυρίζω, τακτοποιώ 
 herkommen 

kommt her, kam her, ist hergekommen 
έρχομαι εδώ 

 herumstehen 
steht herum, stand herum, hat herumgestanden 

στέκομαι άσκοπα 

 hinlaufen 
läuft hin, lief hin, ist hingelaufen 

τρέχω προς 

 noch einmal ακόμη μια φορά 
 reinkommen 

kommt rein, kam rein, ist reingekommen 
έρχομαι μέσα 

 vorbeikommen 
kommt vorbei, kam vorbei, ist vorbeigekommen 

περνώ 
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 zerreißen 
zerreißt, zerriss, ist zerrissen 

σκίζω 

2d bilden  σχηματίζω  
 Bilde einen Satz mit „Liebe". Σχημάτισε μια πρόταση με τη λέξη «αγάπη». 
 die Liste, -n ο κατάλογος, η λίστα 
3 erstellen εδώ: συντάσσω 
4a auffällig εντυπωσιακός 
 beschreiben 

beschreibt, beschrieb, hat beschrieben 
περιγράφω 

 die Einleitung, -en η εισαγωγή 
 die Fortsetzung, -en η συνέχεια 
 der Gegensatz, "-e η αντίθεση 
 die Grafik, -en η γραφική παράσταση 
 die Hälfte, -n το μισό 
 der Hauptpunkt, -e το βασικό σημείο 
 die Lage (Sg.) η τοποθεσία, η περιοχή  
 Das Büro hat eine ruhige Lage. Το γραφείο βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή. 
 die Möbel (Pl.) τα έπιπλα 
 verbinden mit + D. 

verbindet, verband, hat verbunden 
συνδέω με …  

 Was verbindest du mit diesem Ausdruck? Με τι συνδέεις την έκφραση αυτή; 
4b eingehen auf + A. 

geht ein, ging ein, ist eingegangen 
αναφέρομαι σε ...  

 Ich gehe auf deine Worte ein. Αναφέρομαι στα λόγια σου. 
 überraschen εκπλήσσω 
 der Wert, -e  η αξία, εδώ: η τιμή   

 Was ist der höchste Wert in dieser Grafik? Ποια είναι η υψηλότερη τιμή σε αυτή τη γραφική 
παράσταση; 

Modul 2  
 

 

1 die Obdachlosigkeit (Sg.) η έλλειψη στέγης 
2a die Arbeitslosigkeit (Sg.) η ανεργία 
 die Armut (Sg.) η φτώχεια 
 die Chancenlosigkeit (Sg.) η έλλειψη ευκαιριών 
 einordnen in + A. ταξινομώ σε … 
 die Einsamkeit (Sg.) η μοναξιά 
 die Erfolglosigkeit (Sg.) αποτυχία 
 das Gefühl, -e το συναίσθημα 
 die Gesellschaft, -en η κοινωνία, εδώ: η συντροφιά  
 jmd. Gesellschaft leisten κάνω παρέα σε κάποιον 
 das Hilfsangebot, -e η παροχή βοήθειας 
 die Hoffnung, -en η ελπίδα 
 die Krankheit, -en η ασθένεια 
 die Möglichkeit, -en η δυνατότητα 
 die Notunterkunft, "-e το προσωρινό κατάλυμα 
 die Randgruppe, -n η περιθωριακή ομάδα 
 die Scheidung, -en το διαζύγιο 
 die Schulden (Pl.) τα χρέη 
 das Sozialamt, "-er η κοινωνική υπηρεσία 
 die Ursache, -n η αιτία 
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 das Wohnheim, -e εδώ: το άσυλο αστέγων 
2b je εδώ: από 
 der/die Obdachlose, -n ο άστεγος / η άστεγη 
3a ansprechen 

spricht an, sprach an, hat angesprochen 
εδώ: αναφέρω, θίγω 

 möglichst όσο το δυνατόν 
 das Schema, -ta το διάγραμμα 
 das Stichwort, "-er η λέξη κλειδί, η σημείωση 
 thematisch θεματικά 
 die Themengruppe, -n το θεματικό σύνολο 
 das Ziel, -e ο στόχος 
3c die Gemeinsamkeit, -en το κοινό στοιχείο 
4 obdachlos άστεγος 
5 der Staat, -en το κράτος 
Modul 3  
 

 

 betten (sich) ξαπλώνω, στρώνω  
 Wie man sich bettet, so liegt man. Όπως στρώσεις, θα κοιμηθείς. 
1 die Badewanne, -n η μπανιέρα 
 erwarten (von + D.) περιμένω, απαιτώ από … 
 gemütlich άνετος, αναπαυτικός 
2a der Abenteuerroman, -e το μυθιστόρημα περιπέτειας 
 angenehm ευχάριστος 
 ausstatten (mit + D.) εξοπλίζω, επιπλώνω με … 
 der/die Autor/in, -en/-nen ο/η συγγραφέας 
 der/die Besitzer/in, -/-nen ο ιδιοκτήτης/η ιδιοκτήτρια 
 betreten 

betritt, betrat, hat betreten 
εισέρχομαι 

 bewegend  συγκινητικός  
 Das Haus hat eine bewegende Geschichte. Το σπίτι έχει μία συγκινητική ιστορία. 
 die Branche, -n ο κλάδος 
 bunt πολύχρωμος 
 dafür εδώ: ως αντάλλαγμα 
 darum  γι΄ αυτό το λόγο 
 Ich verstehe mich nicht mehr mit meinen 

Eltern, darum möchte ich ausziehen. 
Δεν τα πηγαίνω πια καλά με τους γονείς μου. Γι΄ 
αυτό το λόγο θέλω να μετακομίσω. 

 dazugehören ανήκω σε αυτό  
 der/die Dompteur/in, -e/-nen ο θηριοδαμαστής/η θηριοδαμάστρια 
 ehemalig πρώην 
 einst αλλοτινός 
 erleben βιώνω, εδώ: περνώ, διέρχομαι 
 der Euro, -s το ευρώ 
 die Fluggesellschaft, -en η αεροπορική εταιρεία 
 das Forschungslabor, -e το ερευνητικό εργαστήριο 
 geben 

gibt, gab, hat gegeben 
δίνω  

 einen Namen geben δίνω ένα όνομα 
 gehen 

geht, ging, ist gegangen 
πηγαίνω  

 auf Tournee gehen πηγαίνω περιοδεία 
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 die Gemütlichkeit (Sg.) η άνεση 
 die Geschichte, -n  η ιστορία  
 Ich erzähle dir eine Geschichte: … Θα σου διηγηθώ μια ιστορία: … 
 glanzvoll λαμπρός 
 hinabtauchen καταδύομαι βαθιά 
 investieren in + A. επενδύω σε … 
 jener, jene εκείνος, εκείνη 
 kein … mehr κανένας … πια 
 der Löwe, -n το λιοντάρι 
 die Luxusherberge, -n το πολυτελές ξενοδοχείο 
 die Manege, -n η αρένα του τσίρκου 
 die Meile, -n το μίλι 
 der Meter, - (m) το μέτρο 
 der/die Präsident/in, -en/-nen ο/η πρόεδρος 
 das Publikum (Sg.) το κοινό 
 die Sägespäne (Pl.) τα πριονίδια 
 die Sauna, Saunen η σάουνα 
 schaffen 

schafft, schuf, hat geschaffen  
εδώ: δημιουργώ  

 Das Licht im Restaurant schafft eine 
angenehme Atmosphäre. 

Το φως στο εστιατόριο δημιουργεί μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα. 

 der Schlafplatz, "-e το μέρος για να κοιμηθεί κανείς 
 sogar ακόμα και 
 der Spaß, "-e  η διασκέδαση  
 Viel Spaß! Καλή διασκέδαση! 
 tauchen καταδύομαι 
 die Tournee, -n η περιοδεία 
 umbauen ανακατασκευάζω 
 umfunktionieren zu + D. μετατρέπω σε... 
 die Umgebung, -en το περιβάλλον 
 unterwegs καθ΄ οδόν 
 der Vorschlag, "-e η πρόταση 
 zahlend  αυτός που πληρώνει  
 zahlende Gäste πελάτες που πληρώνουν 
 der Zirkus, -se το τσίρκο 
 der Zirkuswagen, - το βαγόνι του τσίρκου 
3c lauten  εδώ: είμαι  
 Wie lautet Ιhr Name, bitte? Πώς είναι το όνομά σας, παρακαλώ; 
3d durchstreichen 

streicht durch, strich durch, hat durchgestrichen 
διαγράφω 

4 vorlesen 
liest vor, las vor, hat vorgelesen 

διαβάζω δυνατά 

5 faszinierend συναρπαστικός 
Modul 4  
 

 

1a der/die Nesthocker/in, -/-nen αυτός που μένει με τους γονείς του μέχρι μεγάλη ηλικία 
 ungewöhnlich ασυνήθιστος 
2a der Ablösungsprozess, -e η διαδικασία αποδέσμευσης 
 angeben 

gibt an, gab an, hat angegeben 
δηλώνω  

 In der Umfrage geben 90 % an, sich gut mit Στη δημοσκόπηση το 90% δηλώνει ότι τα πηγαίνει 
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ihren Eltern zu verstehen. καλά με τους γονείς του, 

 anhänglich αφοσιωμένος, εδώ: προσκολλημένος 
 der Anspruch, "-e εδώ: η απαίτηση 
 die Ausbildungszeit, -en η περίοδος εκπαίδευσης 
 ausgeglichen  ισορροπημένος, ήρεμος  
 Das Verhältnis zwischen mir und meinen 

Eltern ist sehr ausgeglichen. 
Η σχέση με τους γονείς μου είναι πολύ 
ισορροπημένη. 

 der Auszug, "-e  εδώ: η μετακόμιση  
 Ich kann den Auszug meiner Tochter kaum 

erwarten. 
Περιμένω με ανυπομονησία να μετακομίσει η κόρη 
μου από το σπίτι. 

 beherbergen φιλοξενώ 
 beliebt δημοφιλής 
 die Bequemlichkeit, -en η άνεση, η νωθρότητα 
 das Berufsleben (Sg.) η επαγγελματική ζωή 
 beweisen 

beweist, bewies, hat bewiesen 
αποδεικνύω, επιβεβαιώνω 

 das Bundesamt, "-er η ομοσπονδιακή υπηρεσία 
 dagegen αντιθέτως 
 daher γι΄αυτό το λόγο 
 damit  για να  
 Ich spare, damit ich mir ein Auto kaufen 

kann. 
Κάνω οικονομίες για να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. 

 darunter  ανάμεσα σε αυτούς  
 Es gibt viele Typen von Menschen, darunter 

die „Nesthocker". 
Υπάρχουν πολλοί τύποι ανθρώπων, ανάμεσά τους 
αυτοί που μένουν μέχρι μεγάλη ηλικία με τους 
γονείς. 

 der Durchschnitt, -e ο μέσος όρος 
 eher  νωρίτερα  
 Frauen treten eher ins Berufsleben als 

Männer. 
Οι γυναίκες εισέρχονται νωρίτερα στην 
επαγγελματική ζωή από τους άντρες. 

 eindeutig  ξεκάθαρος, σαφής 
 eintreten  

tritt ein, trat ein, ist eingetreten 
εισέρχομαι 

 ins Berufsleben eintreten εισέρχομαι στην επαγγελματική ζωή 
 die Eltern-Kind-Beziehung, -en η σχέση γονέα παιδιού 
 entwickeln  αναπτύσσω  
 ein neues Produkt entwickeln αναπτύσσω ένα καινούριο προϊόν 
 die Erziehungsmethode, -n η μέθοδος διαπαιδαγώγησης 
 gemeinsam κοινός 
 geputzt καθαρισμένος 
 geschehen 

geschieht, geschah, ist geschehen 
συμβαίνει 

 halten 
hält, hielt, hat gehalten 

κρατώ, τηρώ  

 ein Versprechen halten τηρώ μια υπόσχεση 
 die Heirat, -en ο γάμος 
 immerhin πάντως, τελικά 
 individuell ατομικός, προσωπικός 
 klarkommen mit + D. 

kommt klar, kam klar, ist klargekommen 
τα πηγαίνω καλά με …  
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 Mit meinen Eltern bin ich immer ganz gut 
klargekommen. 

Με τους γονείς μου πάντα τα πήγαινα αρκετά καλά. 

 lediglich μόνο 
 melden  αναφέρω  

 Das Statistische Bundesamt meldet, dass … Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι 
… 

 neben  + D. εδώ: εκτός από  
 Neben finanziellen Gründen gibt es auch 

andere Ursachen für die zunehmende Zahl 
an Nesthockern. 

Εκτός από τις οικονομικές υπάρχουν και άλλες 
αιτίες για τον αυξημένο αριθμό ατόμων που μένουν 
μέχρι μεγάλη ηλικία με τους γονείς. 

 nennen 
nennt, nannte, hat genannt 

ονομάζω, εδώ: αναφέρω 

 nicht nur όχι μόνο 
 räumlich σχετικός με το χώρο 
 rein καθαρός, απλός 
 selbstverständlich αυτονόητος 
 sondern auch  αλλά και  
 nicht nur …, sondern auch ... όχι μόνο ... αλλά και ... 

 steigen 
steigt, stieg, ist gestiegen 

ανεβαίνω  

 Die Zahl von „Nesthockern“ steigt. Ο αριθμός των ατόμων που μένουν μέχρι μεγάλη 
ηλικία με τους γονείς ανεβαίνει. 

 die Trennung, -en ο χωρισμός 
 unabhängig ανεξάρτητος 
 und so weiter (usw.) και τα λοιπά (κτλ.) 
 verantwortlich υπεύθυνος 
 vielschichtig πολυσύνθετος, πολύπλοκος 
 wissenschaftlich επιστημονικός 
 der Textabschnitt, -e το απόσπασμα κειμένου 
 verlassen 

verlässt, verließ, hat verlassen 
εγκαταλείπω  

 Sie verlässt ihren Mann, weil sie sich nur 
noch streiten. 

Χωρίζει από το σύζυγό της, επειδή πια μόνο 
μαλώνουν. 

3 unterscheiden 
unterscheidet, unterschied, hat unterschieden 

διαφέρω 

 anstrengend κουραστικός 
 einarbeiten (sich) in + A. εξοικειώνομαι με ... 
 erst mal πρώτ΄ απ΄ όλα 
 der Gruß, "-e  ο χαιρετισμός  
 viele/herzliche/liebe Grüße πολλοί/εγκάρδιοι χαιρετισμοί 
 knapp ελάχιστος, ανεπαρκής 
 der/die Krankenpfleger/in, -/-nen ο νοσηλευτής / η νοσηλεύτρια 
 so … wie  τόσο ... όσο  
 Ich verdiene so viel Geld wie meine 

Schwester. 
Κερδίζω τόσα χρήματα όσα η αδερφή μου. 

 der Stress (Sg.) το άγχος 
 überfliegen 

überfliegen, überflog, hat überflogen 
διατρέχω, ξεφυλλίζω, ρίχνω μια ματιά  

 Bitte überfliegen Sie kurz den Text. Παρακαλώ, διατρέξτε σύντομα το κείμενο. 
 vorbei sein τελειώνω 
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 während + G. κατά τη διάρκεια  
 während der Ausbildung κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
 die Wand, "-e  ο τοίχος  
 die eigenen vier Wände το δικό μου σπίτι 
 zwar μεν 
4b bis bald τα λέμε σύντομα 
 geben 

gibt, gab, hat gegeben 
δίνω  

 Ratschläge geben δίνω συμβουλές 
 der Ratschlag, "-e η συμβουλή 
4c die Anrede, -n η προσφώνηση 
 dabei  εδώ: παράλληλα  
 Ich räume meine Wohnung auf. Dabei höre 

ich Musik. 
Συγυρίζω το διαμέρισμά μου. Παράλληλα ακούω 
μουσική. 

 die Grußformel, -n ο χαιρετισμός 
 der Nachteil, -e το μειονέκτημα 
 die Sicht (Sg.) η άποψη 
 der Vorteil, -e το πλεονέκτημα 
5 abraten von + D. 

rät ab, riet ab, hat abgeraten 
αποτρέπω από ...  

Ich rate dir von dieser Reise ab. Σε αποτρέπω από αυτό το ταξίδι. 
 die Anstellung, -en η πρόσληψη, η θέση 
 der/die Anwalt/Anwältin, "-e/-nen ο/η δικηγόρος 
 der/die Arzt/Ärztin, "-e/-nen ο/η γιατρός 
 befürchten φοβάμαι 
 ermutigen zu + D. ενθαρρύνω για ... 
 der/die Mitbewohner/in, -/-nen ο/η συγκάτοικος 

 raten zu + D. 
rät, riet, hat geraten 

συμβουλεύω, προτρέπω  

 Ich rate dir dazu, dich viel zu bewegen. Σε συμβουλεύω να κινείσαι πολύ. 
 das Rollenspiel, -e το παιχνίδι ρόλων 
 übernehmen 

übernimmt, übernahm, hat übernommen 
αναλαμβάνω, εδώ: παίζω 

 die Unterstützung, -en η υποστήριξη 
 der/die Verkäufer/in, -/-nen ο πωλητής / η πωλήτρια 
 die Wahl, -en η επιλογή 
 die Wohngemeinschaft, -en (WG) η συγκατοίκηση  

Porträt 
 

 

 der Anhang, "-e εδώ: το παράρτημα στο τέλος του βιβλίου 
 architektonisch αρχιτεκτονικός 
 die Art, -en το είδος 
 die Attraktion, -en η ατραξιόν, το αξιοθέατο 
 bauen κτίζω 
 das Bauwerk, -e το κτίσμα, το οικοδόμημα 
 
 

befinden (sich) 
befindet, befand, hat befunden 

βρίσκομαι  

 Die Küche befindet sich im 1. Stock. Η κουζίνα βρίσκεται στον πρώτο όροφο. 
 der Bereich, -e η περιοχή, ο τομέας 
 der/die Besucher/in, -/-nen ο επισκέπτης/η επισκέπτρια 
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 die Burg, -en το κάστρο 
 decken  καλύπτω, στρώνω  
 den Tisch decken στρώνω το τραπέζι 
 deutschsprachig γερμανόφωνος 
 dringen durch + A. διαπερνώ  
 Durch die Wand dringt kein Laut. Κανένας ήχος δεν διαπερνά τον τοίχο. 
 das Eingangstor, -e η πύλη εισόδου 
 erschöpft εξαντλημένος 
 die Fantasie, -n η φαντασία 
 der Farbeffekt, -e το χρωματικό εφέ 
 der Fortschritt, -e η πρόοδος 
 führen  εδώ: διεξάγω, κάνω  
 ein Gespräch führen mit jmd. κάνω μια συζήτηση με κάποιον 
 führen  εδώ: ξεναγώ  
 Touristen durch eine Stadt führen ξεναγώ τουρίστες σε μία πόλη 
 der Fußboden, "- το πάτωμα 
 das Gerücht, -e η φήμη 
 der Hof, "-e η αυλή 
 ideal ιδανικός 
 das Inland (Sg.) το εσωτερικό της χώρας 
 innerhalb + G. μέσα σε  
 innerhalb von 30 Minuten μέσα σε 30 λεπτά 
 insgesamt συνολικά  
 das Jahrhundert, -e ο αιώνας 
 der Kastellan, -e ο διαχειριστής ενός κάστρου 
 der Klangeffekt, -e το ηχητικό εφέ 
 klicken ακούγεται ο ήχος της φωτογραφικής μηχανής 

 Die Fotoapparate klicken leise. Ακούγεται ο σιγανός ήχος των φωτογραφικών 
μηχανών. 

 der König, -e ο βασιλιάς 
 das Königshaus, "-er ο βασιλικός οίκος 
 der Königspalast, "-e το βασιλικό ανάκτορο 
 die Kulisse, -n εδώ: το σκηνικό 
 die Kunst, "-e η τέχνη 
 künstlich τεχνητός 
 der Laut, -e ο ήχος 
 lebhaft ζωηρός 
 legen  θέτω, εδώ: πέφτω, καλύπτω  

 Eine erschöpfte Stille legt sich über die Burg. Μία αχνή σιωπή καλύπτει το κάστρο. 
 leisten  εδώ: κρατώ  
 jmd. Gesellschaft leisten κρατώ συντροφιά σε κάποιον 
 der Lichteffekt, -e το φωτιστικό εφέ 
 das Märchenschloss, "-er το παραμυθένιο κάστρο 
 die Mauer, -n το τείχος 
 menschenscheu ντροπαλός 
 meterdick μέτρα σε πάχος 
 das Mitglied, -er το μέλος 
 der Mond, -e η σελήνη 
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 die Neugierde (Sg.) η περιέργεια 
 das Personal (Sg.) το προσωπικό 
 die Romantik (Sg.) ο ρομαντισμός 
 das Schlafzimmer, - το υπνοδωμάτιο 
 schleusen περνώ, εδώ: οδηγώ  
 das Schloss, "-er  το ανάκτορο, το κάστρο  
 das Schloss Neuschwanstein το κάστρο Neuschwanstein 
 die Sehnsucht, "-e η νοσταλγία 
 speisen γευματίζω 
 das Speisezimmer, - η τραπεζαρία 
 der Sternenhimmel, - ο έναστρος ουρανός 
 der Stil, -e το στιλ, το ύφος 
 die Stille (Sg.) η σιωπή, η ησυχία 
 das Stockwerk, -e ο όροφος 
 technisch τεχνολογικός 
 die Traumwelt, -en ο ονειρικός κόσμος 
 umringen περιβάλλω 
 verfolgen εδώ: παρακολουθώ 
 verknüpfen (mit + D.) συνδέω με ... 
 versenkbar ανασυρόμενος 
 verstecken κρύβω 
 verträumt ονειροπόλος 
 das Vorbild, -er το πρότυπο  
 die Vorlage, -n το υπόδειγμα 
 zuprosten  κάνω πρόποση  
 Er nahm das Glas und prostete seinen 

Gästen zu. 
Πήρε το ποτήρι και έκανε πρόποση στους 
καλεσμένους. 

 zurückziehen (sich) 
zieht sich zurück, zog sich zurück, hat sich 
zurückgezogen 

αποσύρομαι  

 Ich bin gern allein und ziehe mich oft zurück. Μου αρέσει να είμαι μόνος και συχνά αποσύρομαι. 
Grammatik 
 

 

 der Bandit, -en ο εγκληματίας, ο ληστής 
 der/die Bauer/Bäuerin, -n/-nen ο αγρότης/η αγρότισσα 
 beistehen  

steht bei, stand bei, ist beigestanden 
συμπαραστέκομαι   

 Meine beste Freundin steht mir in allen 
schwierigen Situationen bei. 

Η καλύτερή μου φίλη μου συμπαραστέκεται σε όλες 
τις δύσκολες καταστάσεις. 

 darstellen παρουσιάζω 
 der/die Doktorand/in, -en/-nen ο υποψήφιος/η υποψήφια διδάκτωρ 
 der Fall, "-e η περίπτωση  
 auf jeden/keinen Fall σε κάθε / σε καμία περίπτωση 
 fortlaufen 

läuft fort, lief fort, ist fortgelaufen 
φεύγω, το σκάω 

 der Glaube (Sg.) η πίστη 
 hinfallen 

fällt hin, fiel hin, ist hingefallen 
πέφτω κάτω 

 missfallen 
missfällt, missfiel, hat missfallen 

δεν αρέσω  
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 Mir missfällt, wie du mit mir sprichst! Δεν μου αρέσει ο τρόπος που μου μιλάς! 
 nachdenken über + A. 

denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht 
συλλογίζομαι, σκέφτομαι για ... 

 der/die Polizist/in, -en/-nen ο/η αστυνομικός 
 der/die Praktikant/in, -en/-nen ο ασκούμενος/η ασκούμενη 
 der Soldat, -en ο στρατιώτης 
 weglaufen 

läuft weg, lief weg, ist weggelaufen 
το βάζω στα πόδια  
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Kapitel 3 – Wie geht's denn so?  

Auftakt 
 

 

1b der/die Bettler/in, -/-nen ο επαίτης/η επαίτιδα 
 halten 

hält, hielt, hat gehalten 
κρατώ, διατηρώ  

 etw. kühl/warm halten διατηρώ κάτι κρύο/ζεστό 
 das Huhn, "-er η κότα 
 der/die Kaiser/in, -/-nen ο αυτοκράτορας/η αυτοκράτειρα 
 die Plage, -n το βάσανο, η ταλαιπωρία 
 ruhen αναπαύομαι 
2a befolgen ακολουθώ  
 einen Ratschlag befolgen ακολουθώ μια συμβουλή 
2b die Tat, -en η πράξη 
 umsetzen εφαρμόζω, πραγματοποιώ 
Modul 1 
 

 

 die Versuchung, -en ο πειρασμός 
1a die Süßigkeit, -en το γλυκό (σοκολάτα, καραμέλα κ.τ.λ.) 
 die Süßspeise, -n το γλύκισμα 
1b das Bonbon, -s η καραμέλα 
 der Fruchtgummi, -s το ζελεδάκι φρούτων 
 der Keks, -e το μπισκότο 
 der Schokoriegel, - η μπάρα σοκολάτας 
1c aromatisch αρωματικός 
 cremig κρεμώδης 
 fruchtig φρουτώδης 
 gepfeffert με πιπέρι 
 gewürzt καρυκευμένος 
 herb στυφός 
 köstlich νόστιμος, εύγευστος 
 sahnig κρεμώδης 
 säuerlich υπόξινος 
 süßlich γλυκός 
 zartbitter γλυκόπικρος 
 zuckersüß πολύ γλυκός 
2a das Aroma, Aromen το άρωμα 
 beeinflussen επηρεάζω 
 bis zu (+ D.) έως και  
 Bis zu 50 % Zucker kann eine Tafel 

Schokolade enthalten. 
Μια πλάκα σοκολάτας μπορεί να περιέχει έως και 
50% ζάχαρη. 

 bitter-herb πικρός-στυφός 
 enthalten 

enthält, enthielt, hat enthalten 
περιέχω 

 entstehen 
entsteht, entstand, ist entstanden 

δημιουργούμαι 

 der/die Ethnologe/Ethnologin, -n/-nen ο/η εθνολόγος 
 das Fett, -e το λίπος 

http://www.klett.gr/


Aspekte | neu B1 plus Griechisches Glossar 

25 

                        © Klett Hellas εκδοτική ΕΠΕ 2015 | www.klett.gr | Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 
                     Επιτρέπεται η φωτύπηση του γλωσσαρίου αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς.  
               

 

Aspekte neu B1plus 
Ελληνικό Γλωσσάριο 

 

 ganz, ganzer, -e, -es όλος, ολόκληρος  

 Er hat den ganzen Kuchen gegessen. Έφαγε όλο το γλυκό. 
 das Gebiet, -e η περιοχή 
 das Gefäß, -e το δοχείο, το αγγείο  
 die Geschmacksvariante, -n η ποικιλία γεύσεων 
 der Geschmacksverbesserer, - ο ενισχυτής γεύσης 
 gesüßt με προσθήκη γλυκαντικού 
 das Glückshormon, -e η ορμόνη της ευτυχίας 
 der Hauptbestandteil, -e το κύριο συστατικό 
 heilen θεραπεύω  
 der Honig, -e το μέλι 
 der Husten (Sg.) ο βήχας 
 der/die Indianer/in, -/-nen ο Ινδιάνος/η Ινδιάνα 
 der Kakao, -s το κακάο 
 das Kakaopulver, - η σκόνη κακάο 
 die Kalorie, -n η θερμίδα 
 der Karamell, -e η καραμέλα 
 das Koffein (Sg.) η καφεΐνη 
 die Köstlichkeit, -en η λιχουδιά, η νοστιμιά 
 das Marzipan (Sg.) η αμυγδαλόπαστα 
 menschlich ανθρώπινος 
 das Milchpulver, - το γάλα σε σκόνη 
 mischen αναμειγνύω 
 nahestehen (sich) 

stehen sich nahe, standen sich nahe, haben 
sich nahegestanden 

εδώ: πλησιάζω, μοιάζω  

 Diese Variante dürfte dem heutigen Kakao 
am nächsten stehen. 

Αυτή η παραλλαγή πρέπει  να μοιάζει περισσότερο 
με το σημερινό κακάο. 

 naschen von + D. τρώω λιχουδιά, τρώω κρυφά 
 Hast du schon wieder von der Schokolade 

genascht? 
Πάλι έφαγες σοκολάτα; 

 die Nervennahrung (Sg.) η τροφή για το μυαλό 
 der Nougat (Sg.) η πραλίνα 
 die Nuss, "-e ο ξηρός καρπός  
 pro ανά, κάθε  
 Wie viel Schokolade isst du pro Woche? Πόση σοκολάτα τρως κάθε εβδομάδα; 
 die Reihe (Sg.) η σειρά  
 Die Firma produziert eine ganze Reihe 

spezieller Produkte. 
Η εταιρεία παράγει μια ολόκληρη σειρά ειδικών 
προϊόντων. 

 rund um + A. γύρω από, ό,τι σχετίζεται με  
 das Sahnepulver, - η κρέμα γάλακτος σε σκόνη 
 der Schokoladenladen, "- το κατάστημα σοκολάτας 
 der/die Schokoliebhaber/in, -/-nen ο λάτρης/η λάτρις της σοκολάτας 

 sorgen für + A. φροντίζω για … 
 der/die Spitzenreiter/in, -/-nen αυτός/αυτή που βρίσκεται στην κορυφή 
 die Tafel, -n η πλάκα  
 eine Tafel Schokolade μια πλάκα σοκολάτα 
 die Variante, -n η παραλλαγή 
 das Vergnügen, - εδώ: η απόλαυση 
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 verraten 
verrät, verriet, hat verraten 

προδίδω, αποκαλύπτω 

 die Vollmilchschokolade, -n η σοκολάτα γάλακτος 
 weiterentwickeln αναπτύσσω περαιτέρω 
 wissenswert αξιοσημείωτος, ενδιαφέρων 
 das Wunder, - το θαύμα 
 zählen zu + D. συγκαταλέγομαι μεταξύ …  
 Ich zähle zu den größten Schokoladenfans. Συγκαταλέγομαι μεταξύ των μεγαλύτερων οπαδών 

της σοκολάτας. 
 der Zuckergehalt (Sg.) η περιεκτικότητα σε ζάχαρη 
 zusätzlich πρόσθετος 
2b erstaunlich εκπληκτικός 
3 der Feiertag, -e η γιορτή, η αργία 
 der Festtag, -e η γιορτή 
 verschenken χαρίζω 
4a die Abkürzung, -en η συντομογραφία 
 der Bestandteil, -e το συστατικό 
 das Fremdwort, "-er η ξένη λέξη 
4b der Ernährungstipp, -s η συμβουλή διατροφής 
 der/die Feinschmecker/in, -/-nen ο/η γκουρμέ, ο καλοφαγάς/η καλοφαγού 
 der Kaugummi, -s η τσίχλα 
 der Koch, "-e ο μάγειρας 
 der/die Konditor/in, -en/-nen ο ζαχαροπλάστης/η ζαχαροπλάστρια 
 der/die Konsument/in, -en/-nen ο καταναλωτής/η καταναλώτρια 
 die Mahlzeit, -en το γεύμα 
 die Nachspeise, -n το επιδόρπιο 
 die Torte, -n η τούρτα 
 die Zutat, -en το υλικό 
Modul 2 
 
1a achten auf + A. προσέχω 
 das Bioprodukt, -e το βιολογικό προϊόν 
 der/die Bürger/in, -/-nen ο / η πολίτης 
 das Etikett, -e(n) /-s η ετικέτα 
 das Fertiggericht, -e το προμαγειρεμένο φαγητό 
 die Tiefkühlware, -n το κατεψυγμένο προϊόν 
 der/die Verbraucher/in, -/-nen ο καταναλωτής, η καταναλώτρια 
 die Vermutung, -en η εικασία, η υπόθεση 
1b rundum εντελώς, πλήρως 
 Mit meinem neuen Partner bin ich rundum 

glücklich. 
Είμαι πλήρως ευτυχισμένη με το νέο μου σύντροφο. 

1c der Beitrag, "-e εδώ: η εκπομπή  
 Ich habe gestern einen interessanten Beitrag 

im Fernsehen gesehen. 
Είδα χτες μια ενδιαφέρουσα εκπομπή στην 
τηλεόραση. 

2a die Aktion, -en η εκστρατεία, η ενέργεια 
 werben für + A. 

wirbt, warb, hat geworben 
διαφημίζω 

 durchführen διεξάγω 
 die Tonne, -n εδώ: ο κάδος σκουπιδιών 
 unterstützen υποστηρίζω 
 verbrauchen καταναλώνω 
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 das Viertel, - το τέταρτο  
 Ein Viertel der Lebensmittel landet im Müll. Ένα τέταρτο των τροφίμων καταλήγει στα 

σκουπίδια. 
3a die Brotfabrik, -en το εργοστάσιο αρτοποιίας 
 ekelig αηδιαστικός 
 entsorgen απορρίπτω, πετώ στα σκουπίδια 
 gestehen 

gesteht, gestand, hat gestanden 
ομολογώ, παραδέχομαι  

 Ich gestehe: Ich werfe oft Lebensmittel weg. Ομολογώ ότι πετώ συχνά τρόφιμα στα σκουπίδια. 
 lagern αποθηκεύω 
 die Nachbarschaft, -en η γειτονιά 
 spenden κάνω δωρεά, δωρίζω 
 statt + D. αντί 
 teilen εδώ: συμφωνώ  
 Ich teile deine Meinung. Συμφωνώ με την άποψή σου. 
 umgehen 

geht um, ging um, ist umgegangen 
εδώ: μεταχειρίζομαι, φέρομαι  

 Er geht sehr liebevoll mit seiner kleinen 
Schwester um. 

Φέρεται στη μικρή του αδερφή με πολλή καλοσύνη. 

 verantwortungsvoll υπεύθυνος, εδώ: υπεύθυνα 
 wegschmeißen 

schmeißt weg, schmiss weg, hat 
weggeschmissen (ugs.) 

πετώ στα σκουπίδια (στην καθομιλουμένη) 

3c vertreten 
vertritt, vertrat, hat vertreten 

εδώ: εκπροσωπώ, υποστηρίζω  

 Ich vertrete die gleiche Meinung wie du. Υποστηρίζω την ίδια άποψη με εσένα. 
3d die Lebensmittelverschwendung (Sg.) η σπατάλη τροφίμων 
Modul 3 
 

 

1 herzhaft δυνατά, με την καρδιά μου  
2a abnehmen 

nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen 
εδώ: αδυνατίζω  

 Durch das viele Joggen habe ich schon 2 
Kilo abgenommen. 

Κάνοντας πολύ τζόκινγκ έχω αδυνατίσει ήδη 2 κιλά. 

 anfänglich αρχικός 
 anregen zu + D παροτρύνω, παρακινώ 
 die Anwendung, -en η εφαρμογή  
 die Anwendung von Wissen η εφαρμογή της γνώσης 
 die Anzahl (Sg.) ο αριθμός 
 die Atemübung, -en η άσκηση αναπνοής 
 die Auswirkung, -en η επίδραση  
 die Auswirkung auf den Körper η επίδραση στο σώμα 
 bewegen κινώ  
 die Bewegung, -en η κίνηση 
 der Beweis, -e η απόδειξη 
 bilden εδώ: παράγω  
 Der Körper bildet Hormone. Το σώμα παράγει ορμόνες. 
 die Dehnübung, -en η άσκηση διατάσεων 
 die Durchblutung (Sg.) η αιμάτωση 
 die Ebene, -n το επίπεδο 
 echt γνήσιος, αληθινός  
 ein echtes Lachen γνήσιο γέλιο 
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 das Endorphin, -e η ενδορφίνη 
 erfrischen εδώ: αναζωογονώ 
 das Fachgebiet, -e ο ειδικός επιστημονικός τομέας 
 fließen 

fließt, floss, ist geflossen 
κυλώ 

 geraten in + A. 
gerät, geriet, ist geraten 

εδώ: περιέρχομαι σε ... 

 gering μικρός, ελάχιστος 
 der Gesichtsmuskel, -n ο μυς του προσώπου 
 heftig εδώ: δυνατός 
 der Herzschutz (Sg.) η προστασία της καρδιάς 
 die Kilokalorie, -n η χιλιοθερμίδα 
 die Klatschübung, -en η άσκηση με παλαμάκια 
 längst εδώ και καιρό  

 Für die Wirkung von Lach-Yoga gibt es 
längst Beweise. 

Για την επίδραση της γιόγκα του γέλιου υπάρχουν 
εδώ και καιρό αποδείξεις. 

 mühevoll επίπονος 
 pantomimisch παντομιμικός 
 praktizieren ασκώ, εδώ: εφαρμόζω 
 schädlich βλαβερός 
 sogenannt επονομαζόμενος, λεγόμενος 
 der Stresszustand, -"e η κατάσταση άγχους 
 die Träne, -n το δάκρυ 
 übergehen (in + A.) 

geht über, ging über, ist übergegangen 
εδώ: μετατρέπομαι  

 Das Weinen ging kurze Zeit später in Lachen 
über. 

Το κλάμα μετατράπηκε λίγη ώρα αργότερα σε γέλιο. 

 verbunden (mit + D.) συνδυασμένος με ... 
 vermuten υποθέτω  
 der Volksmund (Sg.) η λαϊκή ρήση 
 die Volksweisheit, -en η λαϊκή σοφία 
 während ενώ  
 Während Peter aufräumt, putze ich den 

Boden. 
Ενώ ο Peter συγυρίζει, εγώ καθαρίζω το πάτωμα. 

 wertvoll πολύτιμος 
 wirken (gegen + Α.) επιδρώ, δρω  
 Das Medikament wirkt gegen Schmerzen. Το φάρμακο δρα ενάντια στους πόνους. 
 die Wirkung, -en η επίδραση 
 die Wissenschaft, -en η επιστήμη 
 zudem επίσης, επιπλέον 
3a beschäftigt απασχολημένος 
 die Medizin (Sg.) εδώ: το φάρμακο 
 verringern μειώνω, ελαττώνω, περιορίζω  
4 hervorheben 

hebt hervor, hob hervor, hat hervorgehoben 
τονίζω 

 der Lernstoff (Sg.) η μαθησιακή ύλη 
 das Plakat, -e η αφίσα 
 vereinfachen απλοποιώ 
 das Zeichen, - το σύμβολο 
 der Zusammenhang, "-e η σχέση, η συνάφεια 
5 die Erkenntnis, -se η γνώση, η διαπίστωση 
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Modul 4 
 
1a fröhlich χαρούμενος, εδώ: χαρούμενα 
 /die der Frühaufsteher/in, -/-nen αυτός/αυτή που ξυπνάει νωρίς το πρωί, ο «πρωινός 

τύπος» 
 der Nachtmensch, -en ο «βραδινός τύπος» 
 schwerfallen 

fällt schwer, fiel schwer, ist schwergefallen 
μου είναι δύσκολο  

 Es fällt mir morgens schwer aufzustehen. Μου είναι δύσκολο να ξυπνάω το πρωί. 
1b die Uni, -s το πανεπιστήμιο 
1c beziehungsweise (bzw.) ή/και αντίστοιχα 
2 ausruhen (sich) ξεκουράζομαι, αναπαύομαι 
 der Biorhythmus, -rhythmen ο βιορυθμός 
 die Erfindung, -en η εφεύρεση 
 die Folge, -n η συνέπεια  
 die Glühbirne, -n ο λαμπτήρας 
 die Hauptaussage, -n η κύρια ιδέα, το κύριο θέμα 
 immer mehr όλο και περισσότερο 
 inner, -e, -es εσωτερικός 
 das Leistungshoch, -s η κορύφωση της απόδοσης 
 das Leistungstief, -s η υποχώρηση της απόδοσης 

 die Müdigkeit (Sg.) η κόπωση, η κούραση 
 verstellen εδώ: αλλάζω τη ρύθμιση  
 die Uhr verstellen αλλάζω τη ρύθμιση του ρολογιού 
3a die Leistungsfähigkeit (Sg.) η αποδοτικότητα 
3c die Empfehlung, -en η σύσταση, η συμβουλή 
 der Tagesablauf, "-e το ημερήσιο πρόγραμμα 
4a die Arbeitsaufgabe, -n το εργασιακό καθήκον 
 gestresst αγχωμένος 
 der/die Nachmieter/in, -/-nen ο επόμενος ενοικιαστής/η επόμενη ενοικιάστρια 
 der Prüfungsstoff (Sg.) η εξεταστέα ύλη  
4b der Lösungsvorschlag, "-e η πρόταση επίλυσης  
 reden mit + D. ,über + A. μιλώ, συζητώ με ... για ... 
5 einschlafen 

schläft ein, schlief ein, ist eingeschlafen 
αποκοιμάμαι 

 entspannen (sich) χαλαρώνω 
 erledigen διεκπεραιώνω 
 gleichzeitig ταυτόχρονα 
 nachts τις νύχτες 
 schieben 

schiebt, schob, hat geschoben 
σπρώχνω, εδώ: επιρρίπτω  

 jmd. etw. in die Schuhe schieben επιρρίπτω σε κάποιον την ευθύνη για κάτι 
 schwer machen δυσκολεύω  
 jmd. das Leben schwer machen δυσκολεύω σε κάποιον τη ζωή 
 stressen (sich) αγχώνομαι  
 überfordert πιεσμένος 
 die Wendung, -en εδώ: η φράση, η έκφραση 
6b einzeln μεμονωμένος 
 das Verständnis (Sg.) η κατανόηση 
6c damals τότε 
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 der Gliederungspunkt, -e το σημείο του σκελετού του κειμένου 
 verständlich κατανοητός 
6e sodass έτσι ώστε 
Porträt 
 

 

 der Absatz εδώ: οι πωλήσεις  
 Der Absatz dieses Produkts ist von 2000 auf 

1000 gesunken. 
Οι πωλήσεις αυτού του προϊόντος μειώθηκαν από 
2000 σε 1000. 

 angesehen ευυπόληπτος, αναγνωρισμένος   
 Er ist ein Fachmann und für seine 

Leistungen hoch angesehen. 
Είναι επαγγελματίας και πολύ αναγνωρισμένος για 
τις επιδόσεις του. 

 die Anlage, -n εδώ: η εγκατάσταση  
 Vor dem Hotel gibt es ein paar Anlagen für 

Tennis, Golf usw. 
Μπροστά από το ξενοδοχείο υπάρχουν μερικές 
εγκαταστάσεις για τένις, γκολφ κτλ. 

 der Anteil, -e το μερίδιο 
 der Aufschwung, "-e η ανάπτυξη, η ανάκαμψη 
 aufteilen unter + D. μοιράζω σε ... 
 ausscheiden 

scheidet aus, schied aus, ist ausgeschieden 
αποχωρώ  

 Unser Fußballverein schied in der 3. Runde 
des Turniers aus. 

Ο ποδοσφαιρικός μας σύλλογος αποχώρησε από το 
τουρνουά στον τρίτο γύρο. 

 beitragen zu + D. 
trägt bei, trug bei, hat beigetragen 

συμβάλλω σε …  

 Sein Engagement hat zur Berühmtheit der 
Marke beigetragen. 

Η δράση του συνέβαλε στη φήμη της μάρκας. 

 beschließen 
beschließt, beschloss, hat beschlossen 

αποφασίζω 

 der Besitz, -e η κτήση, η ιδιοκτησία 
 die Börse, -n το χρηματιστήριο  
 Die Aktien werden an der Börse gehandelt. Οι μετοχές διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. 
 die Confiserie, -n το ζαχαροπλαστείο 
 erbauen χτίζω 
 die Erfolgsgeschichte, -n η ιστορία επιτυχίας 
 erhalten 

erhält, erhielt, hat erhalten 
λαμβάνω  

 Anbei erhalten Sie ein Paket mit den 
bestellten Büchern. 

Συνημμένα θα λάβετε ένα δέμα με τα βιβλία που 
παραγγείλατε. 

 erwerben 
erwirbt, erwarb, hat erworben 

αποκτώ, αγοράζω  

 Meine Frau und ich haben ein kleines Haus 
auf dem Land erworben. 

Η γυναίκα μου κι εγώ αγοράσαμε ένα μικρό σπίτι 
στην εξοχή. 

 die Fabrikanlage, -n το εργοστάσιο 
 der/die Fabrikant/in, -en/-nen ο/η εργοστασιάρχης 
 das Fabrikationsgeheimnis, -se το μυστικό παραγωγής (π.χ. προϊόντων) 
 der Fachmann, "-er ο ειδικός, ο επαγγελματίας 
 fest εδώ: στέρεος 
 die Konditorei, -en το ζαχαροπλαστείο 
 kräftig δυνατός, ισχυρός, εδώ: σε μεγάλο βαθμό 
 der Krieg, -e ο πόλεμος 
 die Krisenzeit, -en η περίοδος κρίσης 
 die Marke, -n η μάρκα 
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 nach und nach προοδευτικά, σταδιακά  
 Ich lebe seit drei Monaten hier. Nach und 

nach werden meine Deutschkenntnisse 
besser. 

Ζω εδώ και τρεις μήνες εδώ. Οι γνώσεις μου των 
γερμανικών βελτιώνονται σταδιακά. 

 der/die Nachfolger/in, -/-nen ο/η διάδοχος 
 die Nachfrage, -n η ζήτηση 
 rasch γρήγορος 
 der Rückgang, "-e η μείωση 
 der Ruf (Sg.) η φήμη  
 einen guten/schlechten Ruf haben έχω καλή/κακή φήμη 
 die Schleckerei, -en η λιχουδιά 
 der Stand, "-e εδώ: η κατάσταση 
 überstehen 

übersteht, überstand, hat überstanden 
ξεπερνώ  

 Unsere Beziehung hat schon viele Krisen 
überstanden. 

H σχέση μας έχει ήδη ξεπεράσει πολλές κρίσεις. 

 überwiegend κυρίως 
 der/die Unternehmer/in, -/-nen ο/η επιχειρηματίας 
 verfügen über + A. διαθέτω  
 Er verfügt über einen großen Vorrat an 

Wissen. 
Διαθέτει ένα μεγάλο απόθεμα γνώσεων. 

 vergrößern εδώ: επεκτείνω 
 weitsichtig εδώ: διορατικός 
 der Weltkrieg, -e ο παγκόσμιος πόλεμος 
 wesentlich ουσιώδης, εδώ: σε σημαντικό βαθμό 
 die Wirtschaftskrise, -n η οικονομική κρίση 
 zusprechen 

spricht zu, sprach zu, hat zugesprochen 
εδώ: κληροδοτώ 

 der Zuspruch (Sg.) η απήχηση  
 Die neue Eisdiele findet großen Zuspruch. Το καινούριο κατάστημα πώλησης παγωτού βρίσκει 

μεγάλη απήχηση. 
 

Kapitel 4 – Viel Spaß!  

Auftakt 
 

 

1 vermutlich πιθανώς 
2 durchschnittlich κατά μέσο όρο 
 die Freizeitbeschäftigung, -en η ψυχαγωγική απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο 
3 dran sein είναι η σειρά 
 erraten 

errät, erriet, hat erraten 
μαντεύω 

 die Freizeitaktivität, -en η ψυχαγωγική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο 
 das Kärtchen, - η μικρή κάρτα 
 raten 

rät, riet, hat geraten 
εδώ: μαντεύω  

 Rate mal, wie alt ich bin. Μάντεψε πόσων χρονών είμαι. 
 vorspielen παίζω, αναπαριστώ 
 ziehen τραβώ  
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zieht, zog, hat gezogen 
 eine Karte ziehen τραβώ μια κάρτα 
Modul 1 
 

 

1a das Paar, -e το ζευγάρι  
 Die beiden sind ein hübsches Paar und 

werden bald heiraten. 
Αυτοί οι δύο είναι ένα ωραίο ζευγάρι και σύντομα θα 
παντρευτούν. 

 genauso εξίσου 
 seitdem από τότε που 
1d die Freizeitgestaltung, -en η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου 
2a entfallen 

entfällt, entfiel, ist entfallen 
αίρομαι, ακυρώνομαι, εδώ: παραλείπομαι  

 „Am“ entfällt. Η λέξη «am» παραλείπεται. 

 der Vergleich, -e η σύγκριση 
 wegfallen 

fällt weg, fiel weg, ist weggefallen 
παραλείπομαι 

2b aller- ο πιο …  
 Das war der allerschönste Abend seit zwei 

Jahren. 
Αυτό ήταν το πιο όμορφο βράδυ εδώ και δύο 
χρόνια. 

 anschließend στη συνέχεια 
 betonen τονίζω 
 davorsetzen προτάσσω 
3 der Kursort, -e ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων 
 recherchieren nach + D. ερευνώ 
 von … bis από … μέχρι 
Modul 2 
 

 

1a das Spiel, -e το παιγνίδι 
2a angeboren έμφυτος 
 die Kritik (Sg.) η κριτική 
 der Spielemarkt, "-e η αγορά παιγνιδιών 
 der Spieltrieb (Sg.) η ορμή για παιγνίδι 
2b ausbilden καλλιεργώ, αναπτύσσω  
 eine Fähigkeit bildet sich aus μία ικανότητα καλλιεργείται 
 befragen ρωτώ 
 begeistert ενθουσιασμένος 
 bestätigen επιβεβαιώνω 
 erfahren 

erfährt, erfuhr, hat erfahren 
εδώ: βιώνω 

 erholen (sich) von + D. ξεκουράζομαι 
 die Fähigkeit, -en η ικανότητα 
 geistig πνευματικός 
 die Geselligkeit (Sg.) η συντροφικότητα, η κοινωνικότητα 
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 hinterherlaufen 
läuft hinterher, lief hinterher, ist 
hinterhergelaufen 

τρέχω πίσω από, κυνηγώ 

 körperlich σωματικός 
 legen εδώ: παίζω, φτιάχνω  
 ein Puzzle legen φτιάχνω το παζλ 
 messen mit + D. 

misst, maß, hat gemessen 
εδώ: αναμετρώ (με …) 

 miteinander ο ένας με τον άλλο 
 die Motorik (Sg.) οι κινητικές δεξιότητες 
 Skat το «skat» (παιχνίδι με τράπουλα) 
 das Sozialverhalten (Sg.) η κοινωνική συμπεριφορά 
 der/die Soziologe/Soziologin, -n/-nen ο/η κοινωνιολόγος 
 stundenlang ώρες ολόκληρες 
 vertreiben 

vertreibt, vertrieb, hat vertrieben 
εδώ: περνώ  

 sich die Zeit vertreiben περνώ το χρόνο μου 
 die Wahrnehmung, -en η αντίληψη 
 die Weise, -n ο τρόπος 
 der Wettbewerbscharakter (Sg.) ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας 
 das Abenteuerspiel, -e το παιχνίδι περιπέτειας 
 das Bewegungsspiel, -e το κινητικό παιχνίδι 
 das Brettspiel, -e το επιτραπέζιο παιγνίδι 
 die Epoche, -n η εποχή 
 generell γενικά 
 das Gesellschaftsspiel, -e το ομαδικό παιχνίδι 
 das Gewaltspiel, -e το παιχνίδι βίας 
 laufend εδώ: συνεχώς 
 mittlerweile στο μεταξύ 
 das Mögliche (Sg.) ό,τι είναι δυνατό  
 alles Mögliche πολλά και διάφορα 
 pauschal εδώ: αδιακρίτως 
 das Schach (Sg.) το σκάκι 
 sicherlich σίγουρα 
 der Spieleklassiker, - το κλασικό παιχνίδι 
 überschreiten 

überschreitet, überschritt, hat überschritten 
υπερβαίνω, ξεπερνώ, διασχίζω  

 Er hat die Grenze des guten Geschmacks 
überschritten. 

Ξεπέρασε τα όρια του καλού γούστου. 

 verurteilen καταδικάζω, αποδοκιμάζω 
 widmen αφιερώνω 
 der Wohlstand (Sg.) η ευημερία 
 zuvor πριν 
2c die Entwicklung, -en η ανάπτυξη 
 kindlich παιδικός 
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3 ablegen βγάζω, εδώ: κατεβάζω  
 eine Karte ablegen κατεβάζω μια κάρτα 
 aussetzen εδώ: μένω εκτός παιχνιδιού  
 eine Runde aussetzen μένω εκτός παιχνιδιού για ένα γύρο 
 das Feld, -er εδώ: η θέση, το τετράγωνο  
 die Spielfigur ein Feld vorrücken προχωρώ το πιόνι ένα τετράγωνο μπροστά 
 der Joker, - ο τζόκερ 
 der Punkt, -e εδώ: ο πόντος  
 die Runde, -n ο γύρος  
 Wenn du eine 3 würfelst, musst du eine 

Runde aussetzen. 
Αν φέρεις 3, πρέπει να μείνεις ένα γύρο εκτός 
παιχνιδιού. 

 das Spielfeld, -er η θέση, το τετράγωνο 
 die Spielfigur, -en το πιόνι 
 der Stapel, - η στοίβα 
 vorrücken προχωρώ 
 der Würfel, - το ζάρι 
 würfeln ρίχνω το ζάρι 
 ziehen 

zieht, zog, hat gezogen 
τραβώ  

 eine Karte ziehen τραβώ μια κάρτα 
 zurückgehen 

geht zurück, ging zurück, ist zurückgegangen 
πηγαίνω πίσω 

Modul 3 
 

 

 das Paradies, -e ο παράδεισος 
1b anfangs αρχικά  
 aufbrechen 

bricht auf, brach auf, ist aufgebrochen 
εδώ: ξεκινώ, αναχωρώ  

 Lukas ist mit seinen Freunden zu einem 
Ausflug aufgebrochen. 

Ο Lukas ξεκίνησε με τους φίλους του για μια 
εκδρομή. 

 aufsehen 
sieht auf, sah auf, hat aufgesehen 

σηκώνω το βλέμμα 

 aufsteigen 
steigt auf, stieg auf, ist aufgestiegen 

εδώ: κυριεύομαι   

 In Lukas stieg langsam Panik auf. Σιγά σιγά τον Lukas τον κυρίευσε πανικός. 
 bestimmt σίγουρα  
 Wenn du nach Amerika gehst, würde ich dich 

bestimmt besuchen. 
Αν πας στην Αμερική, θα σε επισκεφτώ σίγουρα. 

 der Boden, "- το έδαφος, η γη, το πάτωμα 
 eben εδώ: πριν από λίγο 
 endlos ατελείωτος  
 gelaunt με διάθεση  
 gut/schlecht gelaunt με καλή/κακή διάθεση 
 das Geräusch, -e ο θόρυβος 
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 der Kreis, -e ο κύκλος 
 lächerlich γελοίος 
 lauschen αφουγκράζομαι 
 merkwürdig παράξενος  
 obwohl αν και 
 runterbeugen (sich) σκύβω  
 sandig αμμώδης 
 schlagen 

schlägt, schlug, hat geschlagen 
χτυπώ  

 Er geht durch den Wald, die Blätter schlagen 
ihm ins Gesicht. 

Περπατά στο δάσος, τα φύλλα τον χτυπούν στο 
πρόσωπο. 

 stechen 
sticht, stach, hat gestochen 

τσιμπώ 

 still σιωπηλός  
 die Stimme, -n η φωνή 
 verschwinden 

verschwindet, verschwand, ist verschwunden 
εξαφανίζομαι 

 das Wasserrauschen (Sg.) το κελάρυσμα του νερού 
 weiteratmen συνεχίζω να αναπνέω 
 weitergehen 

geht weiter, ging weiter, ist weitergegangen 
συνεχίζω να περπατώ  

 Bleib nicht stehen, sondern geh weiter. Μη σταματάς – συνέχισε να περπατάς. 

 zurückfinden 
findet zurück, fand zurück, hat zurückgefunden 

βρίσκω το δρόμο της επιστροφής 

 zusammenpacken μαζεύω τα πράγματα/τον εξοπλισμό  
1c bemerken διαπιστώνω, παρατηρώ, προσέχω  

 bevor πριν 
 erschrecken 

erschrickt, erschrak, ist erschrocken 
τρομάζω 

 verzweifelt απελπισμένος 
2d die Abenteuergeschichte, -n η περιπετειώδης ιστορία 
3a schon einmal, schon mal εδώ: ποτέ ξανά, ποτέ 
 die Zeichnung, -en το σκίτσο 
Modul 4 
 

 

1a anhören (sich) ακούγομαι, δίνω την εντύπωση  

 Das Wort hört sich total witzig an. Η λέξη ακούγεται πολύ αστεία. 

 Bescheid geben ειδοποιώ, ενημερώνω 
 die Funk-Musik (Sg.) η μουσική φανκ 
 gelegen αυτός που βρίσκεται σε μια τοποθεσία  
 Das Hotel ist schön gelegen – direkt am See 

mit Blick auf die Berge. 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ωραία τοποθεσία, πάνω 
στη λίμνη με θέα τα βουνά. 

 googeln αναζητώ στο διαδίκτυο  
 das Kabarett-Stück, -e το θεατρικό έργο επιθεώρησης 
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 langweilig βαρετός, ανιαρός 
 mitten in/auf + D. στη μέση 
 ο μουσικός 
 plaudern mit + D. , über + A. κουβεντιάζω 
 die Stadtführung, -en η ξενάγηση στην πόλη 
 übrigens παρεμπιπτόντως 
 zusammenspielen παίζω μαζί 
2 die Eintrittskarte, -n το εισιτήριο 
 der Franken, - το ελβετικό φράγκο 
 schätzen εκτιμώ 
 der Heimatfilm, -e είδος κινηματογραφικής ταινίας η οποία διαδραματίζεται 

στον εξιδανικευμένο κόσμο της επαρχίας 
 der Krimi, -s η αστυνομική ταινία 
 der Kurzfilm, -e η ταινία μικρού μήκους 
 die Literaturverfilmung, -en η μεταφορά λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο 

 die Romanze, -n η ρομαντική ταινία 
 der Zeichentrickfilm, -e η ταινία κινουμένων σχεδίων 
3b drohen απειλώ 
 der Familienbetrieb, -e η οικογενειακή επιχείρηση 
 handeln (sich) um + A. εδώ: πρόκειται για   
 Es handelt sich hier um eine schwierige 

Situation. 
Εδώ πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση. 

 hervorragend εξαιρετικός, έξοχος, εδώ: εξαιρετικά 
 der Herzinfarkt, -e το καρδιακό έμφραγμα 
 konzipieren επινοώ, σχεδιάζω 
 die Regie (Sg.) η σκηνοθεσία 
 der/die Schauspieler/in, -/-nen ο/η ηθοποιός 
 der Scheich, -e/-s ο σεΐχης 
 wettmachen επανορθώνω, εδώ: αποζημιώνω  

 Das Buch ist ein bisschen langweilig, aber 
die Fotos machen alles wett. 

Το βιβλίο είναι λιγάκι βαρετό, αλλά οι φωτογραφίες 
μας αποζημιώνουν. 

3c besprechen 
bespricht, besprach, hat besprochen 

συζητώ 

 die Filmbesprechung, -en η κριτική ταινίας 
 handeln  von + D. πραγματεύομαι  
 Der Film handelt von einer Frau, die … Η ταινία πραγματεύεται την ιστορία μιας γυναίκας, η 

οποία … 
 der/die Hauptdarsteller/in, -/-nen ο πρωταγωνιστής/η πρωταγωνίστρια 

 die Hauptperson, -en ο κεντρικός χαρακτήρας 
 der Mittelpunkt, -e το κέντρο, το επίκεντρο 
 der/die Regisseur/in, -e/-nen ο σκηνοθέτης/η σκηνοθέτρια 
 der Schauplatz, "-e το σκηνικό 
 überzeugend πειστικός 
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4a die Bühne, -n η σκηνή 
 das Bühnenbild, -er τα σκηνικά 
 die Garderobe, -n η γκαρνταρόμπα 
 die Langeweile (Sg.) η πλήξη, η ανία 
 der/die Platzanweiser/in, -/-nen ο ταξιθέτης / η ταξιθέτρια 
 das Programmheft, -e το έντυπο με το πρόγραμμα (θεάτρου) 
 der Sekt, -e ο αφρώδης οίνος 
 die Spannung, -en η ένταση 
 die Unterhaltung, -en εδώ: η ψυχαγωγία, η διασκέδαση 
4b aktuell επίκαιρος 
 andauern εξακολουθώ, συνεχίζομαι  
 Die Sorge um unsere Zukunft dauert an. Η ανησυχία για το μέλλον μας συνεχίζει να 

υφίσταται. 
 auftauchen εδώ: εμφανίζομαι  
 In unserem Dorf ist letzte Woche ein 

unbekannter Mann aufgetaucht. 
Στο χωριό μας εμφανίστηκε την περασμένη 
εβδομάδα ένας άγνωστος άντρας. 

 der/die Betrüger/in, -/-nen ο απατεώνας/η απατεώνισσα 
 das Dirndlkleid, -er το παραδοσιακό φόρεμα Βαυαρίας ή Αυστρίας 
 einsam μοναχικός, απομονωμένος 
 ermorden δολοφονώ 
 geheimnisvoll μυστηριώδης 
 geistreich πνευματώδης 
 gewiss βέβαιος, σίγουρος  
 sich gewiss sein είμαι βέβαιος 
 die Handtasche, -n η τσάντα χειρός 
 isoliert απομονωμένος 
 der/die Kabarettist/in, -en/-nen ο καλλιτέχνης της επιθεώρησης 

 der Kriminalfall, "-e η αστυνομική υπόθεση 
 lustig machen (sich) über + A. εμπαίζω, κοροϊδεύω 
 malen ζωγραφίζω, σχεδιάζω 
 mühsam κοπιαστικός, εδώ: με δυσκολία  
 nehmen 

nimmt, nahm, hat genommen 
εδώ: έχω  

 ein/kein Ende nehmen έχω/δεν έχω τέλος 
 der Programmhinweis, -e η ανακοίνωση προγράμματος 
 räumen εδώ: βγάζω από τη μέση 
 die Reihe, -n η σειρά  
 Heute im Kino sitzen wir in der dritten Reihe. Σήμερα στον κινηματογράφο καθόμαστε στην τρίτη 

σειρά. 
 stehen für + A. 

steht, stand, hat gestanden 
εδώ: αντιπροσωπεύω  

 Der Name steht für Qualität. Το όνομα αντιπροσωπεύει την ποιότητα. 
 die Textfassung, -en εδώ: η συγγραφή κειμένου 
 überreden πείθω 
 unbekannt άγνωστος 
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 der Versprecher, - η παραδρομή της γλώσσας 
 der Weg (Sg.) ο δρόμος  
 aus dem Weg räumen βγάζω από τη μέση 
 die Wildnis (Sg.) η ερημιά 
 der Wort-Verdreher, - η διαστρέβλωση των λέξεων 

 der/die Zeichner/in, -/-nen ο σχεδιαστής / η σχεδιάστρια 
 das Zeitgeschehen (Sg.) η επικαιρότητα 
 der/die Zuschauer/in, -/-nen ο/η θεατής 
5b der Brand, "-e η πυρκαγιά 
 das Ehepaar, -e το ζευγάρι παντρεμένων, το αντρόγυνο 

 das Gefängnis, -se η φυλακή 
 die Gegenwart (Sg.) το παρόν 
 löschen σβήνω  
 ein Feuer löschen σβήνω μία πυρκαγιά 
 der Nachtwächter, - ο νυχτοφύλακας 
 die Sicherheit, -en η σιγουριά, η ασφάλεια 
 der/die Stadtführer/in, -/-nen ο/η ξεναγός 
 zerstritten μαλωμένος  
 Meine Eltern sind leider ziemlich zerstritten 

und sprechen nicht mehr miteinander. 
Οι γονείς μου είναι δυστυχώς πολύ μαλωμένοι και 
δεν μιλάνε πια μεταξύ τους. 

 die Lesung, -en η δημόσια εκδήλωση (ανάγνωσης) βιβλίου 
 das Lokal, -e το εστιατόριο 
 die Oper, -n η όπερα 
Porträt 
 

 

 das Abitur (Sg.) το απολυτήριο γερμανικού Λυκείου 
 auszeichnen εδώ: βραβεύω  
 Der Autor wurde mit einem Preis 

ausgezeichnet. 
Ο συγγραφέας βραβεύτηκε. 

 beispielsweise για παράδειγμα 
 beklagen (sich) über + A. παραπονιέμαι 
 die Beobachtung, -en η παρατήρηση 
 der Beschäftigungsmangel (Sg.) η έλλειψη απασχόλησης 
 debütieren πρωτοεμφανίζομαι 
 der/die Dozent/in, -en/-nen ο καθηγητής/η καθηγήτρια πανεπιστημίου 
 der/die Drehbuchautor/in, -en/-nen ο/η σεναριογράφος 
 drehen κινηματογραφώ, γυρίζω  
 Die Regisseurin dreht einen neuen Film. Η σκηνοθέτρια γυρίζει μια καινούρια ταινία. 
 einleuchtend σαφής, εύλογος  
 Deine Argumentation ist wirklich 

einleuchtend. 
Η επιχειρηματολογία σου είναι πράγματι εύλογη. 

 einschlagen 
schlägt ein, schlug ein, hat eingeschlagen 

εδώ: επιλέγω, ακολουθώ  

 Für meine Karriere habe ich schon viele Για την καριέρα μου έχω ήδη ακολουθήσει πολλούς 
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Wege eingeschlagen. δρόμους. 

 der Erzählband, "-e η συλλογή διηγημάτων 
 die Erzählung, -en η αφήγηση, το διήγημα 
 ewig αιώνιος 
 die Filmhochschule, -n η ακαδημία κινηματογράφου 
 der Filmpreis, -e το κινηματογραφικό βραβείο 
 die Gegenwartsliteratur (Sg.) η σύγχρονη λογοτεχνία 
 die Hochschule, -n το πανεπιστήμιο, η ανώτατη σχολή 
 inszenieren σκηνοθετώ 
 irgend- οποιοσδήποτε 
 klug έξυπνος 
 die Kurzgeschichte, -n το διήγημα 
 mehrfach εδώ: πολλές φορές 
 mehrmals πολλές φορές 
 originell πρωτότυπος  
 der/die Produzent/in, -en/-nen ο/η παραγωγός 
 quasi σχεδόν, οιονεί 
 die Schwierigkeit, -en η δυσκολία 
 der/die Starkritiker/in, -/-nen ο/η κριτικός αστέρων 
 die Theaterwissenschaft (Sg.) η θεατρολογία  
 über εδώ: μέσα σε  
 Sie wurde über Nacht berühmt. Έγινε διάσημη μέσα σε μια νύχτα. 
 vielseitig πολύπλευρος 
 das Zeug (Sg.) τα πράγματα 
 zurückkehren επιστρέφω 
 zwischenmenschlich διαπροσωπικός  
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Kapitel 5 – Alles will gelernt sein  

Auftakt 
 

 

 der Albtraum, "-e ο εφιάλτης 
 das Bedürfnis, -se η ανάγκη 
 die Linie, -n η γραμμή  
 Die Stifte liegen alle auf einer Linie. Τα στυλό είναι όλα σε μια σειρά. 
 minutiös λεπτομερώς 
 das Stäubchen, - το ίχνος σκόνης 
 überlassen 

überlässt, überließ, hat überlassen 
εδώ: αφήνω  

 etw. dem Zufall überlassen αφήνω κάτι στην τύχη 
 die Unordnung (Sg.) η ακαταστασία 
 der Zufall, "-e η σύμπτωση 
1b abheften  αρχειοθετώ  
 Wichtige Papiere solltest du sofort in einem 

Ordner abheften. 
Πρέπει να αρχειοθετείς τα σημαντικά έγγραφα 
αμέσως σε ένα ντοσιέ. 

 ablenken (sich/jdn.) αποσπώ την προσοχή 
 besorgen  προμηθεύομαι, εδώ: διεκπεραιώνω  
 Ich muss noch ein paar Sachen in der Stadt 

besorgen. 
Πρέπει ακόμη να προμηθευτώ μερικά πράγματα 
στην πόλη. 

 farblos άχρωμος 
 geordnet τακτικός  
 gönnen (sich)  επιτρέπω κάτι επειδή το αξίζω  

 Ich gönne mir gerne eine Pause von der 
Arbeit. 

Ευχαρίστως επιτρέπω στον εαυτό μου ένα διάλειμμα 
από τη δουλειά. 

 grau γκρίζος 
 griffbereit έτοιμος, σε προσιτό σημείο 
 der Haufen, - ο σωρός 
 der/die Hochstapler/in, -/-nen ο απατεώνας / η απατεώνισσα 
 sortieren nach + D. ταξινομώ (σύμφωνα με …)  
 Ιch sortiere meine Unterlagen nach dem 

Alphabet. 
Ταξινομώ τα έγγραφά μου με αλφαβητική σειρά. 

 spüren αισθάνομαι 
 der Unwille (Sg.) η απροθυμία 
 verdrängen απωθώ 
3 der Lernort, -e ο χώρος μελέτης 
Modul 1  
 

 

 lebenslang δια βίου 
 bedeutend σημαντικός 
 der/die Existenzgründer/in, -/-nen ο νέος / η νέα επιχειρηματίας 
 das Heimwerkerseminar, -e το σεμινάριο για ερασιτέχνες τεχνίτες 
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 selbstständig  ελεύθερος επαγγελματίας  
 sich selbstständig machen γίνομαι ελεύθερος επαγγελματίας 
 der Ton, "-e ο ήχος 
 die Volkshochschule, -n το ανοικτό λαϊκό πανεπιστήμιο 
 das Weiterbildungszentrum, -zentren το κέντρο επιμόρφωσης  
1b das Benehmen (Sg.) η συμπεριφορά, ο τρόπος 
 die Bildbearbeitung (Sg.) η επεξεργασία εικόνας 
 die Buchführung (Sg.) η λογιστική 
 die Datei, -en το αρχείο 
 die Ernährung, -en η διατροφή 
 die Etikette (Sg.) το πρωτόκολλο, οι παραδοσιακοί κανόνες κοινωνικής 

συμπεριφοράς 
 die Renovierung, -en η ανακαίνιση 
 die Software, -s το λογισμικό 
 die Umgangsformen (Pl.) οι τρόποι συμπεριφοράς 
 das Unternehmen, - η επιχείρηση 
 der Virenschutz (Sg.) η προστασία από ιούς 
 die Vorsorge (Sg.) η πρόληψη 
2a der Kursbesuch, -e η παρακολούθηση μαθημάτων 
 der/die Kursteilnehmer/in, -/-nen ο μαθητής/η μαθήτρια τμήματος 
3a beruflich επαγγελματικός 
 der Berufsalltag (Sg.) η επαγγελματική ζωή 
3b ablegen  εδώ: δίνω  
 Im Herbst möchte ich eine Sprachprüfung 

ablegen. 
Το φθινόπωρο θέλω να δώσω εξετάσεις γλώσσας. 

 die Absicht, -en η πρόθεση, ο σκοπός 
 auffrischen φρεσκάρω 
 der Fortsetzungskurs, -e ο επόμενος κύκλος μαθημάτων 
 rechtzeitig έγκαιρος 
 die Sprachprüfung, -en η εξέταση γλώσσας 
 die Teilnahme, -n η συμμετοχή 
4 die Finanzbuchführung, -en η χρηματοοικονομική λογιστική 

 das Ganzkörpertraining, -s η ολοκληρωμένη εκγύμναση του σώματος 

 der Kurstitel, - ο τίτλος του κύκλου μαθημάτων 
 vorhaben 

hat vor, hatte vor, hat vorgehabt 
προτίθεμαι, σχεδιάζω να κάνω  

 Hast du morgen Abend schon was vor? Έχεις ήδη σχεδιάσει κάτι για αύριο το βράδυ; 
Modul 2  
 

 

1 die Aussprache (Sg.) η προφορά 
 verlinkt συνδεδεμένος 
 klären διασαφηνίζω 
 die Kompetenz, -en η δεξιότητα, το προσόν 
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 die Medien (Pl.) τα μέσα 
 die Verantwortung (Sg.) η υπευθυνότητα  
2b die Anleitung, -en η οδηγία, εδώ: η καθοδήγηση 
 annehmen 

nimmt an, nahm an, hat angenommen 
υποθέτω  

 Ich nehme an, dass es morgen wieder sonnig 
wird. 

Υποθέτω ότι αύριο θα έχει πάλι ηλιοφάνεια. 

 anschaulich παραστατικός 
 die Ausrede, -n η δικαιολογία, η πρόφαση 
 austauschen  ανταλλάσσω  
 In Online-Netzwerken tauschen Lehrer und 

Schüler Materialien aus. 
Στα online δίκτυα οι καθηγητές και οι μαθητές 
ανταλλάσσουν υλικό. 

 der/die Beauftragte, -n  ο υπεύθυνος/η υπεύθυνη  
 In unserer Firma bin ich der Beauftragte für 

Datensicherheit. 
Στην εταιρεία μας είμαι ο υπεύθυνος για την 
ασφάλεια των δεδομένων. 

 benötigen χρειάζομαι 
 die Daten (Pl.) τα στοιχεία, τα δεδομένα 
 einprägen (sich) χαράσσω, εδώ; απομνημονεύω 
 ersetzen αντικαθιστώ 
 die Forschungsgruppe, -n η ερευνητική ομάδα 
 die Handschrift, -en η γραφή, ο γραφικός χαρακτήρας 
 das Heft, -e το τετράδιο 
 leiden unter + D. 

leidet, litt, hat gelitten 
υποφέρω (από ...) 

 logisch λογικός 
 die Medienkompetenz, -en οι δεξιότητες στη χρήση νέων τεχνολογιών  
 motivierend αυτός που παρέχει κίνητρα 
 nebenbei παράλληλα 
 die Nutzung, -en η χρήση 
 die Selbstständigkeit (Sg.) η αυτονομία, η ανεξαρτησία 
 die Stellungnahme, -n η θέση, η γνώμη 
 die Studie, -n η μελέτη 
 süchtig εξαρτημένος, εθισμένος  
 üben ασκώ, εξασκώ 
 verlernen ξεμαθαίνω, ξεχνώ 
 voraussetzen προϋποθέτω  
3b argumentieren επιχειρηματολογώ 
 einleiten εισάγω, αρχίζω 
4a aufbauen εδώ: δομώ 
 der Einstieg, -e εδώ: η εισαγωγή 
 der Faktor, -en ο παράγοντας 
4c die Studiengebühr, -en τα δίδακτρα σπουδών 
Modul 3  
 

 

1a los sein συμβαίνει 
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1b abwarten περιμένω 
 anstrengen (sich) καταβάλλω προσπάθειες  
 bleich χλωμός 
 blühen ανθίζω 
 drängen πιέζω 
 die Eile (Sg.) η βιασύνη 
 inspirieren zu + D. εμπνέω για ... 
 locker χαλαρός 
 die Lücke, -n το κενό 
 die Muse, -n η μούσα  
2a abmelden (sich) δηλώνω την αποχώρησή μου 
 erlaubt επιτρεπτός 
 die Lage, -n η θέση, η κατάσταση  
 Ich bin nicht in der Lage, die Prüfung zu 

schreiben. 
Δεν είμαι σε θέση να δώσω τις εξετάσεις. 

 notwendig αναγκαίος, απαραίτητος 
 die Prüfungsordnung, -en ο κανονισμός των εξετάσεων 
 verpflichtet zu + D. υποχρεωμένος  
2c hinterlassen  

hinterlässt, hinterließ, hat hinterlassen 
αφήνω  

 Bitte hinterlassen Sie die Kursräume sauber. Παρακαλώ αφήστε τις αίθουσες των μαθημάτων 
καθαρές. 

 umformulieren αναδιατυπώνω 
Modul 4  
 

 

 ebenso επίσης, παρομοίως 
 der Fährmann, "-er ο βαρκάρης 
 fressen 

frisst, fraß, hat gefressen 
τρώω (για ζώα) 

 der Kohlkopf, "-e το λάχανο 
 das Schaf, -e το πρόβατο 
 die Seite, -n  η πλευρά  
 auf der anderen Seite des Flusses στην άλλη πλευρά του ποταμού 
 stehen 

steht, stand, hat gestanden 
στέκομαι, βρίσκομαι, εδώ: αντιμετωπίζω  

 vor einem Problem stehen αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα 
 überqueren περνώ, διασχίζω 
 zurückbleiben 

bleibt zurück, blieb zurück, ist zurückgeblieben 
μένω πίσω 

1c vorgehen bei + D. 
geht vor, ging vor, ist vorgegangen 

εδώ: ενεργώ, προσεγγίζω, ακολουθώ  

 Wie gehst du bei der Lösung der Aufgabe 
vor? 

Πώς θα ενεργήσεις για τη λύση αυτής της άσκησης; 

2a der Zahnarzttermin, -e το ραντεβού στον οδοντίατρο 
 das Gedächtnistraining, -s η εξάσκηση της μνήμης 
2d der Lösungsweg, -e η μέθοδος επίλυσης 
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3 die Denkaufgabe, -n ο γρίφος, η σπαζοκεφαλιά 
4 abfragen ρωτώ, εξετάζω 
 auf einmal  ταυτόχρονα, την ίδια ώρα  
 Lern nie zu viele Vokabeln auf einmal. Μη μαθαίνεις ποτέ πολλές λέξεις ταυτόχρονα. 
 auswendig από μνήμης, απέξω 
 betrachten θεωρώ 
 bildlich οπτικός, σαν εικόνα 
 erfolgen γίνομαι, λαμβάνω χώρα 
 ersparen εξοικονομώ 
 die Fremdsprache, -n η ξένη γλώσσα 
 das Gedächtnis (Sg.) η μνήμη 
 hintereinander το ένα μετά το άλλο 
 der Sinn, -e  η αίσθηση  
 die fünf Sinne οι πέντε αισθήσεις 
 umgekehrt αντίστροφος, εδώ: αντίστροφα   
 der Unsinn (Sg.) η ανοησία 
 verteilen μοιράζω, κατανέμω 
 weiterhelfen 

hilft weiter, half weiter, hat weitergeholfen 
βοηθώ 

 die Wiederholung, -en η επανάληψη 
 zeitlich χρονικά 
5a anonym ανώνυμος, εδώ: ανώνυμα 
 einsammeln μαζεύω 
5b nachsehen 

sieht nach, sah nach, hat nachgesehen 
εδώ: αναζητώ 

6a anlegen  εδώ: φτιάχνω, δημιουργώ  
 Legen Sie eine Mindmap an. Φτιάξτε έναν εννοιολογικό χάρτη. 
 die Rechtschreibung (Sg.) η ορθογραφία 
 der Textaufbau (Sg.) η δομή του κειμένου 
6b das Teilthema, -themen το επί μέρους θέμα 
6c empfehlenswert αξιοσύστατος 
 hilfreich ωφέλιμος, χρήσιμος 
 nützlich χρήσιμος 
 sinnvoll σκόπιμος, λογικός 
 der Ratgeber, - ο σύμβουλος, εδώ: ο οδηγός, το συμβουλευτικό κείμενο 
6e auslegen  εκθέτω, αναρτώ  
 Legen Sie die Texte im Kurs aus. Αναρτήστε τα κείμενα στο τμήμα σας. 

 die Gestalt, -en  η μορφή 
 die Deutschprüfung, -en οι εξετάσεις γερμανικής γλώσσας 
 der/die Gesprächspartner/in, -/-nen ο συνομιλητής/η συνομιλήτρια 
 vorbereiten προετοιμάζω 
 die Vorbereitung, -en η προετοιμασία 
 wiedergeben 

gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben 
εδώ: αποδίδω ένα νόημα 

7b der Treffpunkt, -e το σημείο συνάντησης 
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7c ablehnen αρνούμαι, απορρίπτω 
 der Gegenvorschlag, "-e η αντιπρόταση 
Porträt 
 

 

 aneignen (sich)  αποκτώ  
 sich Wissen aneignen αποκτώ γνώσεις 
 der Aufwand, "-e εδώ: ο κόπος 
 der Ausdruck (Sg.)  η έκφραση  
 Mir fällt es schwer, meine Gefühle für dich 

zum Ausdruck zu bringen. 
Μου είναι δύσκολο να εκφράσω τα συναισθήματά 
μου για σένα. 

 aussterben 
stirbt aus, starb aus, ist ausgestorben 

εξαφανίζομαι, εκλείπω  

 Diese Art von Arbeit stirbt bei uns aber aus. Η εργασία αυτού του είδους εκλείπει όμως στην 
κοινωνία μας. 

 die Begeisterung (Sg.) ο ενθουσιασμός 
 die Belohnung, -en η αμοιβή, εδώ: η επιβράβευση 
 die Bildungseinrichtung, -en το εκπαιδευτικό ίδρυμα 
 breit  πλατύς  
 ein breites Publikum ένα ευρύ κοινό 
 das Dauerlob (Sg.) ο συνεχής έπαινος 
 der Druck (Sg.) η πίεση 
 die Eigenmotivation (Sg.) η αυτενέργεια 
 einstellen (sich) auf + A. εδώ: προσαρμόζομαι σε …  
 Ich finde es manchmal schwer, mich auf 

andere Menschen einzustellen. 
Μερικές φορές το θεωρώ δύσκολο να προσαρμοστώ 
στον χαρακτήρα άλλων ανθρώπων. 

 einstimmen (sich) auf + A. προετοιμάζομαι για …, εδώ: συντονίζομαι με …  

 In der Gemeinschaft muss man sich auf 
andere einstimmen. 

Σε μια ομάδα πρέπει να συντονίζεσαι με τους 
άλλους. 

 die Entdeckerfreude (Sg.) η χαρά της ανακάλυψης 
 die Entdeckungslust (Sg.) η διάθεση για ανακάλυψη 
 entfalten ξεδιπλώνω, αναπτύσσω 
 die Entstehungszeit, -en η εποχή της δημιουργίας 
 entweder … oder είτε … είτε 
 entziehen 

entzieht, entzog, hat entzogen 
αφαιρώ, εδώ: αποφεύγω  

 So lernen sie aber nur, sich dem Druck zu 
entziehen. 

Έτσι όμως το μόνο που μαθαίνουν είναι να 
αποφεύγουν την πίεση. 

 erfinden 
erfindet, erfand, hat erfunden 

εφευρίσκω 

 erhärten σκληραίνω, εδώ: επιβεβαιώνω, τεκμηριώνω  
 etw. an einem Beispiel erhärten τεκμηριώνω κάτι με ένα παράδειγμα 
 ernst nehmen παίρνω στα σοβαρά 
 das Fach, "-er εδώ: το σχολικό μάθημα 
 das Fachbuch, "-er το εξειδικευμένο βιβλίο 
 fordern απαιτώ, αξιώνω 
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 fördern προωθώ, εδώ: αναπτύσσω 
 gegenwärtig παροντικός 
 die Gemeinschaft, -en η κοινότητα, εδώ: η ομάδα 
 der Gesang, "-e το τραγούδι 
 gestalten δημιουργώ 
 der/die Gestalter/in, -/-nen ο/η δημιουργός 
 die Gestaltungslust (Sg.) η διάθεση για δημιουργία 
 der/die Hirnforscher/in, -/-nen ο ερευνητής/η ερευνήτρια εγκεφάλου 

 die Hirnforschung (Sg.) η έρευνα εγκεφάλου 
 identisch πανομοιότυπος, ταυτόσημος 
 das Industriezeitalter, - η βιομηχανική εποχή 
 das Kindergehirn, -e ο εγκέφαλος των παιδιών 
 die Kommunikationsform, -en η μορφή επικοινωνίας 
 das Kraftfutter (Sg.) η τροφή ενδυνάμωσης 
 der Lernzugang, "-e η μαθησιακή προσέγγιση 
 das Maschinenzeitalter, - η εποχή της μηχανής 
 das Maß, -e το μέτρο, εδώ: ο βαθμός 
 nutzlos άχρηστος 
 die Pflicht, -en η υποχρέωση 
 das Sachbuch, "-er το βιβλίο εξειδικευμένου περιεχομένου 
 somit συνεπώς, άρα 
 souverän κυρίαρχος, εδώ: σίγουρος, αποφασιστικός 
 überraschend απροσδόκητος, αιφνιδιαστικός 

 das Verfahren, - η διαδικασία 
 verständigen (sich) mit + D., über + A. συνεννοούμαι, συμφωνώ με …  

 Ich habe mich mit meinem Kollegen über die 
nächsten Schritte verständigt. 

Συνεννοήθηκα με τον συνάδελφο μου για τα 
επόμενα βήματα. 

 voller  γεμάτος (μεταφορικά) 
 Er ist voller Wertschätzung für sie. Τρέφει μεγάλη εκτίμηση για αυτούς. 
 die Wertschätzung, -en η εκτίμηση 
 die Wirklichkeit (Sg.) η πραγματικότητα 
 wünschenswert επιθυμητός 
 zerstören καταστρέφω 
 zufällig συμπωματικά, τυχαία 
 das Zukunftsmodell, -e το μελλοντικό πρότυπο 
 zwingen zu + D. 

zwingt, zwang, hat gezwungen 
αναγκάζω, υποχρεώνω σε ... 

Grammatik 
 

 

 aufgefordert sein καλούμαι 
 der Auftrag, "-e η εντολή, το καθήκον 
 beabsichtigen σκοπεύω 
 die Bedeutung, -en η σημασία 
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 besitzen 
besitzt, besaß, hat besessen 

κατέχω, εδώ: έχω 

 die Forderung, -en η απαίτηση 
 die Gelegenheit, -en η ευκαιρία 
 gestatten επιτρέπω 
 gezwungen sein zu + D. είμαι αναγκασμένος σε … 
 imstande sein zu + D. είμαι σε θέση για … 
 die Notwendigkeit, -en η ανάγκη 
 sitzen bleiben εδώ: παραμένω καθιστός 
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Kapitel 6 – Berufsbilder  

Auftakt 
 

 

 der/die Erntehelfer/in, -/-nen ο εργάτης/η εργάτρια συγκομιδής 
 der Fahrradkurier, -e ο ταχυδιανομέας με ποδήλατο 
 das Maskottchen, - η μασκότ 
 der/die Möbelpacker/in, -/-nen ο μεταφορέας, ο φορτωτής 
 die Weinlese (Sg.) ο τρύγος 
 das Zimmermädchen, - η καμαριέρα 
2b der Erfahrungsbericht, -e η έκθεση εμπειριών 
 jeweils κάθε φορά 
Modul 1  
 

 

1b die Anerkennung, -en η αναγνώριση 
 die Aufstiegschance, -n η ευκαιρία εξέλιξης 
 das Einkommen, - το εισόδημα 
 die Herausforderung, -en η πρόκληση 
 die Karrierechance, -n η ευκαιρία σταδιοδρομίας 
 die Radiosendung, -en η ραδιοφωνική εκπομπή 
 der Umzug, "-e η μετακόμιση 
 vereinbar συμβιβάσιμος 
 die Zukunft (Sg.) το μέλλον 
2a die Straßenumfrage, -n η δημοσκόπηση που διενεργείται στο δρόμο 
2c der/die Frisör/in, -e/-nen ο κομμωτής / η κομμώτρια 
 die Zeitangabe, -n ο χρονικός προσδιορισμός 
2d die Aufforderung, -en η προτροπή 
 der Beamer, - ο προβολέας 
 die Kantine, -n το κυλικείο 
 das Protokoll, -e τα πρακτικά 
 wegräumen μαζεύω 
3a das Kuchenrezept, -e η συνταγή γλυκού 
 die Realisierung, -en η υλοποίηση 
 selbstgebacken σπιτικός 
 der/die Unternehmensgründer/in, -/-nen ο ιδρυτής / η ιδρύτρια επιχείρησης 
 der Zukunftstraum, "-e το όνειρο για το μέλλον 
 die Berufswahl (Sg.) η επιλογή επαγγέλματος 
 eingeben 

gibt ein, gab ein, hat eingegeben 
εδώ: εισάγω ηλεκτρονικά 

 Geben Sie Ihre Wünsche ein. Εισάγετε τις επιθυμίες σας. 
Modul 2  
 

 

1b die Absprache, -n  η συνεννόηση  
 Termine nur nach Absprache. Ραντεβού κατόπιν συνεννοήσεως. 
 anpacken  καταπιάνομαι  
 Helmut hatte den Mut, etwas Neues 

anzupacken. 
Ο Helmut είχε το θάρρος να καταπιαστεί με κάτι 
καινούριο. 

 die Baufirma, -firmen η κατασκευαστική εταιρεία 
 bieten 

bietet, bot, hat geboten 
προσφέρω 
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 da sein βρίσκομαι στο πλευρό κάποιου 
 eincremen (sich) βάζω κρέμα 
 das Einzeltraining, -s εδώ: η ατομική/προσωπική εκπαίδευση 
 erziehen 

erzieht, erzog, hat erzogen 
εκπαιδεύω 

 der Expressdienst, -e η ταχεία εξυπηρέτηση 
 die Gardinenstange, -n η κουρτινόβεργα 
 handwerklich χειρωνακτικός 
 harmonisch αρμονικός  
 die Hundeerziehung (Sg.) η εκπαίδευση σκύλων 
 innovativ καινοτόμος  
 der Kasten, "- το κιβώτιο, το κουτί 
 der/die Kleine, -n ο μικρός/η μικρή 
 die Kosten (Pl.) τα έξοδα 
 der Mucks (Sg.) η τσιμουδιά, κιχ 
 der Mut (Sg.) το θάρρος 
 der Notdienst, -e η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 
 die Pleite, -n η χρεοκοπία 
 preiswert φτηνός, οικονομικός 
 der Rasenmäher, - η χλοοκοπτική μηχανή 
 das Regal, -e το ράφι 
 schief στραβός 
 der/die Tierpsychologe/Tierpsychologin, -n/-nen ο/η ψυχολόγος ζώων 
 das Trainingsgelände, - ο χώρος εκπαίδευσης 
 unkompliziert εδώ: απρόσκοπτος 
 verlegen  εδώ: στρώνω  
 den Teppich verlegen στρώνω το χαλί 
 vor Kurzem  πριν λίγο καιρό  
 Vor Kurzem habe ich eine alte Freundin 

wiedergetroffen. 
Πριν λίγο καιρό συνάντησα μια παλιά μου φίλη. 

 das Besteck, -e τα μαχαιροπίρουνα 
 essbar φαγώσιμος βρώσιμος 
 großartig καταπληκτικός 
 lecker νόστιμος 
 die Lieferung, -en η παράδοση (π.χ. παραγγελίας) 
 mitliefern παραδίδω μαζί 
 nix (ugs. für: nichts) τίποτα 
 ruckzuck στο πι και φι, πολύ γρήγορα 
 die Sorte, -n το είδος  
 versorgen εφοδιάζω 
 die WG, -s η συγκατοίκηση 
1c die Geschäftsidee, -n η επιχειρηματική ιδέα 
2a das Klavier, -e το πιάνο 
 nähen ράβω 
2b et cetera (etc.) και τα λοιπά (κτλ.) 
 die Gardine, -n η κουρτίνα 
 das Heim, -e το σπίτι 
 das Kissen, - το μαξιλάρι 
 der Vorhang, "-e η κουρτίνα 
 ziehen 

zieht, zog, ist gezogen  
εδώ: μετακομίζω  
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 in eine neue Wohnung ziehen μετακομίζω σε καινούριο διαμέρισμα 
2c die Dienstleistung, -en η παροχή υπηρεσίας 
2d aufhängen κρεμώ, εδώ: αναρτώ 
Modul 3  
 

 

1a gebrauchen χρησιμοποιώ 
1b das Anschreiben, - η συνοδευτική επιστολή 
 der/die Arbeitgeber/in, -/-nen ο εργοδότης/η εργοδότρια 
 das Arbeitszeugnis, -se το πιστοποιητικό εργασίας 
 bewerben (sich) um + A. 

bewirbt, bewarb, hat beworben 
κάνω αίτηση για … 

 der/die Bewerber/in, -/-nen ο αιτών/η αιτούσα, εδώ: ο υποψήφιος/η υποψήφια 
 die Bewerbung, -en η αίτηση πρόσληψης 
 die Bewerbungsunterlagen (Pl.) τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης 
 der Eindruck, "-e η εντύπωση 
 der Eintrittstermin, -e η ημερομηνία ανάληψης εργασίας 
 das Eselsohr, -en η τσακισμένη, τσαλακωμένη σελίδα 
 das Fachwissen (Sg.) οι ειδικές γνώσεις 
 der Fettfleck, -e(n) ο λεκές από λάδι 
 die Gehaltsvorstellung, -en οι επιθυμητές απολαβές 
 gepflegt περιποιημένος 
 der/die Interessent/in, -en/-nen ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη 
 der Lebenslauf, "-e το βιογραφικό σημείωμα 
 lückenlos χωρίς κενά  
 mitarbeiten συνεργάζομαι 
 der/die Mitarbeiter/in, -/-nen ο συνεργάτης/η συνεργάτιδα 
 ordentlich τακτοποιημένος 
 der/die Personalchef/Personalchefin, -s/-nen ο διευθυντής/η διευθύντρια προσωπικού 
 das Schulzeugnis, -se ο σχολικός έλεγχος 
 städtisch αστικός, εδώ: δημοτικός 
 die Stärke, -n η δύναμη, εδώ: το δυνατό σημείο 
 die Tätigkeit, -en η δραστηριότητα, η εργασία 
 übertreiben 

übertreibt, übertrieb, hat übertrieben 
υπερβάλλω 

 der Verband, "-e ο σύνδεσμος 
 vertraut οικείος, εδώ: εξοικειωμένος 
 vollständig πλήρης 
 das Vorfeld (Sg.)  εδώ: το προκαταρκτικό στάδιο  
 Im Vorfeld hatte er sich gut über seinen 

Gesprächspartner informiert. 
Εκ των προτέρων ενημερώθηκε αρκετά για τον 
συνομιλητή του. 

 das Vorstellungsgespräch, -e η συνέντευξη (για πρόσληψη) 

 die Wahrheit, -en η αλήθεια 
 wecken  ξυπνώ  
 Interesse wecken ξυπνώ το ενδιαφέρον 
1c sonstig άλλος 
3a tauschen αλλάζω 
3b beschweren (sich) bei + D. , über + A. διαμαρτύρομαι σε ... για ... 

4a blöd χαζός, ανόητος 
 echt  αληθινός, εδώ: αλήθεια  
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 Ich habe gekündigt. – Echt? Παραιτήθηκα. – Αλήθεια; 
 unsicher εδώ: ανασφαλής 
4c der Kursraum, "-e η αίθουσα μαθημάτων 
Modul 4  
 

 

1a abhalten 
hält ab, hielt ab, hat abgehalten 

εδώ: πραγματοποιώ  

 Wir müssen unbedingt mal wieder eine 
Telefonkonferenz abhalten. 

Πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιήσουμε πάλι 
μια τηλεφωνική διάσκεψη. 

 der Aktenkoffer, - ο χαρτοφύλακας 
 die Alp, -en ο ορεινός βοσκότοπος 
 auskennen (sich) mit + D. 

kennt sich aus, kannte sich aus, hat sich 
ausgekannt 

γνωρίζω καλά 

 behandeln φροντίζω, θεραπεύω 
 die Besprechung, -en η σύσκεψη 
 bewirtschaften διατηρώ, διαχειρίζομαι 
 einhalten 

hält ein, hielt ein, hat eingehalten 
τηρώ  

 Kannst du nicht endlich mal einen Termin 
einhalten? 

Μα δεν μπορείς επιτέλους να τηρήσεις ουτε καν ένα 
ραντεβού; 

 einschätzen εκτιμώ, υπολογίζω  
 die Geschäftsreise, -n το επαγγελματικό ταξίδι 
 die Gymnastikübung, -en η άσκηση γυμναστικής 
 halten 

hält, hielt, hat gehalten  
κρατώ, εδώ: κάνω, δίνω  

 einen Vortrag halten κάνω μια παρουσίαση 
 hinausbegleiten ξεπροβοδίζω 
 hüten  φυλάω, βοσκώ  
 Schafe hüten φυλάω πρόβατα 
 die Hütte, -n η καλύβα 
 die Konferenz, -en η συνεδρίαση, το συνέδριο 
 die Krankengeschichte, -n το ιατρικό ιστορικό 
 die Kuh, "-e η αγελάδα 
 massieren κάνω μασάζ 
 der Stammgast, "-e ο θαμώνας 
 der/die Türsteher/in, -/-nen ο πορτιέρης/η πορτιέρισσα 
 unangenehm δυσάρεστος 
 der Vortrag, "-e η προφορική  παρουσίαση  
 die Ziege, -n η κατσίκα 
1b denkbar πιθανός 
 vorstellbar πιθανός 
1c der Alphirt, -en ο ορεινός βοσκός 
 die Alpwirtschaft, -en η ορεινή κτηνοτροφική επιχείρηση  

 bereuen  μετανιώνω  
 Ich bereue nichts, was ich bisher getan habe. Δεν μετανιώνω για τίποτα από όσα έχω κάνει μέχρι 

τώρα. 
 das Doppelleben (Sg.) η διπλή ζωή 
 erlernen μαθαίνω 
 erwünscht επιθυμητός 
 die Forschungsarbeit, -en η ερευνητική εργασία 
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 der Forschungsaufenthalt, -e η διαμονή με σκοπό την έρευνα 
 gern gesehen  ευπρόσδεκτος 
 Betrunkene sind hier nicht gern gesehen. Οι μεθυσμένοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ. 
 das Gesundheitssystem, -e το σύστημα υγείας 
 der/die Heilpraktiker/in, -/-nen ο πρακτικός γιατρός 
 der Hektar, - (ha) το εκτάριο 
 die Herde, -n το κοπάδι 
 im Grunde βασικά, κατά βάθος 
 die Innenstadt, "-e το κέντρο της πόλης 
 inzwischen στο μεταξύ 
 der Kanton, -e το καντόνι 
 die Konkurrenz (Sg.) ο ανταγωνισμός 
 das Krankenhaus, "-er το νοσοκομείο 
 die Lehrtätigkeit (Sg.) η διδασκαλία 
 machen  κάνω, εδώ: ξεκινώ  
 sich auf den Weg machen ξεκινώ 
 das Maultier, -e ο ημίονος, το μουλάρι 
 die Menschenkenntnis (Sg.) η γνώση της ανθρώπινης φύσης 
 das Pferd, -e το άλογο 
 der Praxisraum, "-e εδώ: το ιατρείο 
 psychisch ψυχικός, εδώ: ψυχικά 
 rau τραχύς 
 schaffen  καταφέρνω, εδώ: μεταφέρω  
 Der Helikopter schafft Material auf die Alm. Το ελικόπτερο μεταφέρει υλικά στο βοσκότοπο. 
 das Standbein, -e  το στήριγμα, εδώ: η εισοδηματική πηγή  
 Mein zweites Standbein ist die Tätigkeit als 

Dozent an der VHS (Volkshochschule). 
Η δεύτερη εισοδηματική μου πηγή είναι η εργασία 
μου ως καθηγητής στο ΑΛΠ (Ανοικτό Λαϊκό 
Πανεπιστήμιο). 

 teilweise εν μέρει 
 das Unterland (Sg.) η πεδινή περιοχή 
 zugutekommen 

kommt zugute, kam zugute, ist 
zugutegekommen 

επωφελούμαι   

 In diesem Beruf kommen mir meine 
Erfahrungen mit Menschen sehr zugute. 

Στο επάγγελμα αυτό επωφελούμαι από την εμπειρία 
μου με ανθρώπους. 

 der Berufswechsel, - η αλλαγή επαγγέλματος 
3b der Abschied, -e ο αποχαιρετισμός 
 der Entschluss, "-e η απόφαση 
 der/die Tauchlehrer/in, -/-nen ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια κατάδυσης 
 weglassen 

lässt weg, ließ weg, hat weggelassen 
παραλείπω 

4a der Absatz, "-e  η παράγραφος  
 Der Text ist in vier Absätze gegliedert. Το κείμενο χωρίζεται σε τέσσερις παραγράφους. 
 die Ahnung, -en  το προαίσθημα, εδώ: η ιδέα  
 Er hat echt keine Ahnung! Πράγματι δεν έχει ιδέα! 
 das Alltagsgespräch, -e ο καθημερινός διάλογος 
 der Arbeitsalltag (Sg.) η εργασιακή ρουτίνα 
 der Ausruf, -e το επιφώνημα 
 echt  γνήσιος, αληθινός, εδώ: πράγματι  
 Ich habe echt keine Lust mehr. Πράγματι δεν έχω πια διάθεση. 
 das Grinsen (Sg.) το ειρωνικό / περιφρονητικό χαμόγελο 
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 hoch  ψηλός, εδώ: ψηλά  
 Kopf hoch! Ψηλά το κεφάλι! 
 die Laune, -n η διάθεση 
 nerven  ενοχλώ, εκνευρίζω  
 Mein Chef nervt tierisch! Το αφεντικό μου με εκνευρίζει αφάνταστα! 
 die Rede, -n η ομιλία 
 die SMS, - το μήνυμα κειμένου, SMS 
 tierisch  ζωικός, εδώ: πάρα πολύ, τρομερά  
 Du nervst tierisch! Με εκνευρίζεις τρομερά 
 untypisch μη χαρακτηριστικός 
 verkürzt συντομευμένος 
 der Clubgast, "-e ο πελάτης ξενοδοχείου τύπου «κλαμπ» 
 derselbe, dieselbe, dasselbe ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο 
 der Ferienclub, -s το κλαμπ διακοπών 
 das Heimweh (Sg.) η νοσταλγία 
 launisch κυκλοθυμικός 
 meckern γκρινιάζω 
 neidisch ζηλιάρης 
 der/die Unterhalter/in, -/-nen ο/η ψυχαγωγός 
 weiterschreiben 

schreibt weiter, schrieb weiter, hat 
weitergeschrieben 

συνεχίζω τη σύνταξη κειμένου 

Porträt 
 

 

 abgesehen von + D. εκτός (από ...)  
 Mir geht's gut, abgesehen von ein bisschen 

Husten. 
Εκτός από λίγο βήχα είμαι καλά. 

 aufpeppen  διακοσμώ, κάνω κάτι να δείχνει πιο ενδιαφέρον  
 Mein Zimmer ist so langweilig. Ich sollte es 

ein wenig aufpeppen. 
Το δωμάτιό μου είναι τόσο βαρετό. Πρέπει να το 
διακοσμήσω να δείχνει πιο ενδιαφέρον. 

 der Bikini, -s  το μπικίνι 
 bis hin zu + D. μέχρι και  
 Auf der Plattform kann man alles kaufen: von 

Bikinis bis hin zu Nägeln. 
Στην πλατφόρμα αυτή μπορεί κανείς να αγοράσει τα 
πάντα: από μπικίνι μέχρι και καρφιά. 

 das Einzelstück, -e το μοναδικό κομμάτι 
 fertigen κατασκευάζω 
 das Gedicht, -e το ποίημα 
 die Grundausstattung, -en ο βασικός εξοπλισμός  
 der/die Gründer/in, -/-nen ο ιδρυτής/η ιδρύτρια 
 gucken κοιτάζω 
 häkeln πλέκω με βελονάκι 
 die Handarbeit, -en η χειροτεχνία 
 handgemacht χειροποίητος 
 heimisch εγχώριος, εδώ: σπιτικός 
 hin oder her είναι δεν είναι, είτε έτσι είτε αλλιώς 
 das Industrieland, "-er η βιομηχανική χώρα 
 irre παλαβός 
 der Kapuzenpulli, -s το φούτερ με κουκούλα 
 der/die Käufer/in, -/-nen ο αγοραστής / η αγοράστρια 
 die Kleinserie, -n η σειρά παραγωγής περιορισμένου αριθμού 
 klicken  κάνω κλικ  

http://www.klett.gr/


Aspekte | neu B1 plus Griechisches Glossar 

54 

                        © Klett Hellas εκδοτική ΕΠΕ 2015 | www.klett.gr | Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 
                     Επιτρέπεται η φωτύπηση του γλωσσαρίου αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς.  
               

 

Aspekte neu B1plus 
Ελληνικό Γλωσσάριο 

 

 Und auf DaWanda vergeht schnell eine 
Stunde mit Klicken, Gucken, Vergleichen und 
Weiterklicken. 

Και στην πλατφόρμα DaWanda περνάει γρήγορα μια 
ώρα «κλικάροντας», κοιτάζοντας, συγκρίνοντας και 
συνεχίζοντας τα κλικ. 

 kratzig τραχύς, εδώ: το μάλλινο ύφασμα που δεν είναι απαλό 
στην αφή 

 der/die Ladenbesitzer/in, -/-nen ο ιδιοκτήτης/η ιδιοκτήτρια καταστήματος 
 der/die Liebhaber/in, -/-nen ο λάτρης/η λάτρις 
 das Netz, -e το δίκτυο 
 der Ohrring, -e το σκουλαρίκι 
 outen (sich) (als) αποκαλύπτω, παραδέχομαι κάτι 
 das Paar (Sg.)  το ζευγάρι  
 Ich muss mir dringend ein Paar Socken 

kaufen. 
Πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσω ένα ζευγάρι 
κάλτσες. 

 die Rückkehr (Sg.) η επιστροφή 
 der Sarg, "-e το φέρετρο 
 schier  σχεδόν  
 Das Angebot im Internet ist schier 

unüberschaubar. 
Η προσφορά στο διαδίκτυο είναι σχεδόν 
απεριόριστη. 

 der/die Schneider/in, -/-nen ο ράφτης, η ράφτρα 
 der Schulranzen, - η σχολική τσάντα 
 selbstgeschrieben γραμμένος από τον ίδιο 
 stöbern ψάχνω επίμονα, ψαχουλεύω 
 stopfen μαντάρω 
 die Tante, -n η θεία 
 unüberschaubar αμέτρητος, άπειρος 
 urlaubsreif αυτός που έχει ανάγκη από διακοπές 
 vergehen 

vergeht, verging, ist vergangen 
περνώ (π.χ. χρόνο) 

 Wenn ich im Internet surfe, vergeht schnell 
eine Stunde. 

Όταν σερφάρω στο διαδίκτυο, περνά γρήγορα μια 
ώρα. 

 der Verkauf, "-e η πώληση 
 verkaufstüchtig αυτός που είναι ικανός στις πωλήσεις 
 das Versprechen, - η υπόσχεση 
 weitaus κατά πολύ 
 weiterklicken συνεχίζω να κάνω κλικ 
 das Wohnzimmer, - το σαλόνι 
 womöglich ίσως, ει δυνατόν 
 zielgerichtet στοχευμένος 
 zurückdrehen κινούμαι προς τα πίσω 
Grammatik 
 

 

 das Bewerbungsgespräch, -e η συνέντευξη για θέση εργασίας 
 einfügen προσθέτω 
 der/die Projektleiter/in, -/-nen ο υπεύθυνος/η υπεύθυνη προγράμματος 
 unhöflich αγενής 
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Kapitel 7 – Für immer und ewig  

Auftakt 
 

 

1 vortragen 
trägt vor, trug vor, hat vorgetragen 

εδώ: παρουσιάζω 

 Tragen Sie Ihre Geschichte vor. Παρουσιάστε την ιστορία σας. 
Modul 1  
 

 

1a alleinlebend αυτός που ζει μόνος του 
 die Fernbeziehung, -en η σχέση εξ αποστάσεως 
 die Großfamilie, -n η εκτεταμένη οικογένεια 
 kinderlos άτεκνος 
 die Lebensform, -en ο τρόπος ζωής 
 der/die Lebensgefährte/Lebensgefährtin, -n/- 

nen 
ο/η σύντροφος 

 verwitwet χήρος 
2b der Elternteil, -e ο γονέας 
 die Familienform, -en η μορφή οικογένειας 
 das Lebensziel, -e ο στόχος ζωής 
 leiblich  βιολογικός 
 Ich habe zwei leibliche Kinder und zwei 

Adoptiv-Kinder. 
Έχω δύο βιολογικά και δύο υιοθετημένα παιδιά. 

 die Scheidungsrate, -n το ποσοστό διαζυγίων 
2c das Familienmitglied, -er το μέλος της οικογένειας 
3a entschließen (sich) zu + D. 

entschließt  sich, entschloss sich, hat sich 
entschlossen 

αποφασίζω για … 

 gewöhnen (sich) an + A. συνηθίζω σε ... 
 zusammenraufen εδώ: συνεννοούμαι, τα βρίσκω με κάποιον μετά από 

προσπάθεια 
3c verlieben (sich) in + A. ερωτεύομαι 
4 verabreden (sich) mit + D. κλείνω ραντεβού με .... 
 verloben (sich) mit + D. αρραβωνιάζομαι 
Modul 2  
 

 

2 der/die Akademiker/in, -/-nen αυτός/αυτή που έχει πανεπιστημιακό πτυχίο 
 der/die Alleinerziehende, -n ο μονογονέας 
 allzu  υπερβολικά, πάρα πολύ 
 vor nicht allzu langer Zeit πριν από όχι και πάρα πολύ καιρό 
 der/die Anbieter/in, -/-nen ο/η πάροχος 
 ausschließlich αποκλειστικά 
 aussuchen επιλέγω 
 auszeichnen (sich) (durch + A.)  εδώ: χαρακτηρίζομαι, διακρίνομαι 
 Gute Dating – Portale zeichnen sich durch 

einen Persönlichkeitstest aus. 
Διακρίνει κανείς τις καλές δικτυακές πύλες 
γνωριμιών από τα τεστ προσωπικότητας. 

 der Beitrag, "-e  η εισφορά 
 Für meinen Verein zahle ich 150 € Beitrag im 

Jahr. 
Στο σύλλογό μου πληρώνω μια ετήσια εισφορά των 
150 ευρώ. 
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 bestehen (in + D.) 
besteht, bestand, hat bestanden  

συνίσταμαι (σε ...) 

 Die Schwierigkeit besteht darin, dass … Η δυσκολία συνίσταται στο ότι… 
 dank (+ G.) χάρη σε ... 
 darüber hinaus επιπλέον, εξάλλου 
 dienen (als) χρησιμεύω (ως) 
 der Dienst, -e η υπηρεσία 
 ebenfalls επίσης 
 erleichtern διευκολύνω 
 gebührenpflichtig χρεώσιμός, αυτός υπόκειται σε χρέωση 

 jährlich ετήσιος 
 jedoch ωστόσο 
 die Kontaktbörse, -n η υπηρεσία γνωριμιών 
 der Konzertbesuch, -e η παρακολούθηση συναυλίας 
 kostenlos δωρεάν 
 kostenpflichtig χρεώσιμος, αυτός που υπόκειται σε έξοδα 
 leichtfallen 

fällt leicht, fiel leicht, ist leichtgefallen  
μου είναι εύκολο 

 Jemanden anzusprechen, fällt dort vielen 
leichter als auf einer Party. 

Για πολλούς είναι πιο εύκολο να μιλήσουν σε 
κάποιον εκεί παρά σε ένα πάρτι. 

 oftmals συχνά 
 die Partnerbörse, -n η υπηρεσία γνωριμιών 
 das Partnerglück (Sg.) η ευτυχία μαζί με ένα σύντροφο 
 die Partnersuche (Sg.) η αναζήτηση συντρόφου 
 die Partnervermittlung, -en η υπηρεσία γνωριμιών 
 der Persönlichkeitscheck, -s το τεστ προσωπικότητας 
 schwer βαρύς, εδώ: δύσκολα 
 schwer vermittelbar / leicht vermittelbar δύσκολο/εύκολο να βρεθεί σύντροφος 
 die Suche (Sg.) η αναζήτηση 
 die Suchmaschine, -n η μηχανή αναζήτησης 
 verlangen (von + D.) απαιτώ από … 
 das Vielfache (Sg.) το πολλαπλάσιο 
 wöchentlich εβδομαδιαίος 
 die Zeitungsanzeige, -n η αγγελία σε εφημερίδα 
 die Zielgruppe, -n η ομάδα στόχος, το απευθυνόμενο κοινό 
 zusammenpassen ταιριάζω 
3a das Gästebuch, "-er το βιβλίο επισκεπτών 
 unpersönlich απρόσωπος 
3b die Angabe, -n  το στοιχείο 
 Die Angaben im eigenen Profil entscheiden 

oft, ob man Erfolg auf Dating-Portalen hat. 
Τα στοιχεία στο προφίλ είναι συχνά καθοριστικά για 
την επιτυχία στις δικτυακές πύλες γνωριμιών 

 die Kontaktaufnahme (Sg.) η σύναψη επαφής 
3c die Auswahlmöglichkeit, -en η δυνατότητα επιλογής 
 weiterhin επιπλέον, εκτός αυτού 
4b durchlesen 

liest durch, las durch, hat durchgelesen  
διαβάζω 

 Ich habe den Text schnell durchgelesen. Διάβασα γρήγορα το κείμενο. 
 eventuell (evtl.) ενδεχόμενος, πιθανός 
 Korrigieren 

 
διορθώνω 
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Modul 3  
 

 

1 das Herzklopfen (Sg.) το χτυποκάρδι 
 der Himmel, - ο ουρανός 
 rosa ροζ 
 schweben αιωρούμαι 
 das Verliebtsein (Sg.) ο έρωτας 
2 der Altersunterschied, -e η διαφορά ηλικίας 
 aufwachen ξυπνώ 
 der Augenblick, -e η στιγμή 
 begeisterungsfähig ενθουσιώδης 
 entsprechen 

entspricht, entsprach, hat entsprochen  
ανταποκρίνομαι 

 Ich möchte eine Arbeit finden, die meinen 
Qualifikationen entspricht. 

Θέλω να βρω μια δουλειά η οποία να 
ανταποκρίνεται στα προσόντα μου. 

 ernst σοβαρός 
 grenzenlos απεριόριστος, απέραντος, εδώ: απεριόριστα 
 komischerweise κατά παράξενο τρόπο 
 die Kontaktanzeige, -n η αγγελία γνωριμιών 
 die Lebensart, -en ο τρόπος ζωής 
 nachholen καλύπτω, αναπληρώνω 
 plagen  βασανίζω 
 Mich plagt immer wieder das Heimweh. Πάντα με βασανίζει η νοσταλγία για την πατρίδα. 
 schmieden  σφυρηλατώ, εδώ: κάνω, καταστρώνω 

 Pläne schmieden καταστρώνω σχέδια 
 spätestens το αργότερο 
 der Tanzschritt, -e το χορευτικό βήμα 
 der Tanzwettbewerb, -e ο διαγωνισμός χορού 
 die Umwelt (Sg.) το περιβάλλον 
 unglaublich απίστευτος 
 vertrauen εμπιστεύομαι 
 das Vorurteil, -e η προκατάληψη 
 die Weile (Sg.) το μικρό χρονικό διάστημα 
 weitertanzen συνεχίζω να χορεύω 
 zueinanderpassen ταιριάζω 
 zumal ιδιαίτερα διότι 
3a richten (sich) nach + D. προσανατολίζομαι, ακολουθώ, εδώ: συμφωνώ 
 Genus und Numerus richten sich nach dem 

Bezugswort. 
Το γένος και ο αριθμός συμφωνούν με τη λέξη στην 
οποία αναφέρονται. 

4a die Richtung, -en η κατεύθυνση 
 weg μακριά 
4b beziehen auf + A. 

bezieht, bezog, hat bezogen 
αναφέρομαι σε ... 

5 halten zu + D. 
hält, hielt, hat gehalten  

συμπαραστέκομαι σε …, στηρίζω 

 zu jmd. halten συμπαραστέκομαι σε κάποιον 
Modul 4  
 

 

1a ausgehen 
geht aus, ging aus, ist ausgegangen 

τελειώνω 
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 Ich hoffe wirklich, dass die Geschichte gut 
ausgeht. 

Πραγματικά ελπίζω η ιστορία να έχει ένα καλό τέλος. 

 füllen γεμίζω 
 genervt ενοχλημένος, νευριασμένος 
 langatmig μακρόσυρτος, φλύαρος 
 lesenswert αξιανάγνωστος 
 das Literaturforum, -foren το λογοτεχνικό φόρουμ 
 der Mailwechsel, - η αλληλογραφία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 näherkommen (sich) 
kommen sich näher, kamen sich näher, sind 
sich nähergekommen 

πλησιάζω 

 Leo und Emmi kommen sich im Roman 
immer näher. 

Στο μυθιστόρημα ο Leo και η Emmi πλησιάζουν ο 
ένας τον άλλο όλο και περισσότερο. 

 skeptisch επιφυλακτικός 
 spannend ενδιαφέρων, καθηλωτικός 
 stellenweise σε ορισμένα σημεία 
 verschlingen 

verschlingt, verschlang, hat verschlungen 
καταβροχθίζω 

 Das Buch war so toll! Ich habe es 
verschlungen. 

Το βιβλίο ήταν υπέροχο! Το καταβρόχθισα. 

 weglegen βάζω στην άκρη, αφήνω 
 weitergehen 

geht weiter, ging weiter, ist weitergegangen 
συνεχίζω 

 Ich möchte wirklich gern wissen, wie dieses 
Buch weitergeht. 

Θα ήθελα πράγματι πολύ να μάθω πώς συνεχίζει 
αυτό το βιβλίο. 

 die Wortspielerei, -en το λογοπαίγνιο 
2a abbestellen καταργώ, ακυρώνω (π.χ. παραγγελία, συνδρομή) 
 die Abbestellung, -en η ακύρωση 
 das Abonnement, -s η συνδρομή 
 ausdauernd επίμονος 
 der Betreff, -s το θέμα 
 der/die Dritte, -n ο τρίτος / η τρίτη 
 kündigen  εδώ: ακυρώνω 
 ein Abonnement kündigen ακυρώνω μια συνδρομή 
 mitteilen  ενημερώνω 
 Ich muss Ihnen mitteilen, dass … Πρέπει να σας ενημερώσω ότι … 
 das Niveau, -s το επίπεδο 
 sinkend φθίνων, πτωτικός 
 der Verlag, -e ο εκδοτικός οίκος 
 der Versuch, -e η προσπάθεια 
 die Verzeihung (Sg.) η συγχώρεση, εδώ: η συγγνώμη 
 der Zweck, -e ο σκοπός 
2b bittend παρακλητικά 
 frech θρασύς, εδώ: με θράσος 
3a dennoch παρ΄ όλα αυτά 
 die Formulierung, -en η διατύπωση 
 irrtümlich σφαλερός, εδώ: κατά λάθος 
 die Kundenkartei, -en το πελατολόγιο 
 die Masse, -n η μάζα 
 MfG (Abk. für: Mit freundlichen Grüßen) με φιλικούς χαιρετισμούς (συντομογραφία) 
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 die Störung, -en εδώ: η ενόχληση 
 überaus εξαιρετικά 
 verzeihen 

verzeiht, verzieh, hat verziehen 
συγχωρώ 

 weiterlesen 
liest weiter, las weiter, hat weitergelesen 

συνεχίζω να διαβάζω 

3b allgemein γενικός 
 ironisch ειρωνικός 
 die Massenmail, -s το ομαδικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 der Weihnachtsgruß, "-e η χριστουγεννιάτικη ευχή 
 ernsthaft σοβαρός 
 herausfordernd προκλητικός 
 humorvoll πνευματώδης 
 schlagfertig ετοιμόλογος 
 schüchtern ντροπαλός 
 verärgert θυμωμένος 
6 der/die Abonnent/in, -en/-nen ο συνδρομητής / η συνδρομήτρια 
 die Altersstufe, -n η ηλικιακή ομάδα 
 der Anfangsbuchstabe, -n το αρχικό γράμμα 
 anstellen  εδώ: κάνω 
 Vermutungen anstellen über κάνω μια υπόθεση για … 
 befassen (sich) mit + D. ασχολούμαι με ... 
 Leo befasst sich beruflich mit der Sprache 

von E-Mails. 
Ο Leo ασχολείται επαγγελματικά με τη γλώσσα του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 die Begründung, -en η αιτιολογία 
 betragen 

beträgt, betrug, hat betragen 
ανέρχομαι σε ... 

 Das Durchschnittsalter im Kurs beträgt etwa 
35 Jahre. 

Η μέση ηλικία στο τμήμα ανέρχεται περίπου στα 35 
έτη. 

 charakterisieren χαρακτηρίζω 
 das Durchschnittsalter (Sg.) η μέση ηλικία 
 elementar στοιχειώδης 
 das Fazit, -s το συμπέρασμα 
 humorlos χωρίς χιούμορ 
 klingen 

klingt, klang, hat geklungen 
ακούγομαι 

 der/die Kommunikationsberater/in, -/-nen ο/η σύμβουλος επικοινωνίας 
 schlank λεπτός, λεπτοκαμωμένος 
 die Schuhgröße, -n το μέγεθος παπουτσιού 
 spacig εξαιρετικός, μοντέρνος 
 die Sprachpsychologie (Sg.) η ψυχολογία της γλώσσας 
 das Sprachverhalten (Sg.) η γλωσσική συμπεριφορά 
 temperamentvoll ζωηρός, με φλογερό ταμπεραμέντο 
 vermeintlich δήθεν, υποτιθέμενος 
 weder … noch ούτε ... ούτε 
7 abonnieren γίνομαι συνδρομητής 
 anscheinend κατά τα φαινόμενα 
 ausgewachsen αναπτυγμένος, εδώ: προχωρημένος 
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 Du hast wirklich einen ausgewachsenen 
Psycho! 

Πράγματι έχεις μια προχωρημένη ψύχωση! 

 geil (ugs.) φοβερός (καθομιλουμένη) 
 genießen 

genießt, genoss, hat genossen 
απολαμβάνω 

 gestrig χτεσινός 
 die Grundsatzfrage, -n το θεμελιώδες ερώτημα 
 jemals ποτέ 
 kränken  θίγω, πληγώνω 
 Es kränkt mich sehr, wenn du solche 

gemeinen Dinge sagst. 
Πληγώνομαι πολύ όταν μου μιλάς με τέτοια κακία. 

 das Lebensalter (Sg.) η ηλικία 
 das Nagelstudio, -s το στούντιο νυχιών 
 nahetreten 

tritt nahe, trat nahe, ist nahegetreten 
θίγω 

 Meine Frage war zu direkt. Ich bin ihm zu 
nahegetreten. 

Με την ερώτηση μου ήμουν υπερβολικά ευθύς. Τον 
έθιξα. 

 niemals ποτέ 
 die Psychose, -n η ψύχωση 
 schließen von + D., auf + A. 

schließt, schloss, hat geschlossen 
συμπεραίνω, εδώ: βρίσκω 

 Ich schließe von ihrer Kleidung auf ihr Alter. Συμπεραίνω την ηλικία της κρίνοντας από τα ρούχα 
της. 

 der/die Sprachpsychologe/Sprachpsychologin, -
n/- nen 

ο/η ψυχολόγος που ειδικεύεται στη χρήση της γλώσσας 

 die Tanzschule, -n η σχολή χορού 
 das Teekränzchen, - η συγκέντρωση για τσάι 
 der Tod, -e ο θάνατος 
 vorkommen 

kommt vor, kam vor, ist vorgekommen 
εδώ: φαίνεται 

 weltfremd εξωπραγματικός 
 zurückkommen 

kommt zurück, kam zurück, ist 
zurückgekommen 

επιστρέφω 

8 der Steckbrief, -e εδώ: η σύντομη περιγραφή ατόμου 
 zierlich λεπτοκαμωμένος 
9a empfinden 

empfindet, empfand, hat empfunden 
νιώθω 

 melden (sich) bei + D. έρχομαι σε επαφή, δίνω σημεία ζωής 

 Leo meldet sich nicht mehr bei ihr. Ο Leo δεν επικοινωνεί πια μαζί της. 
 wundern (sich) über + A. αναρωτιέμαι, απορώ 
 zweierlei δύο τινά 
9b abschicken αποστέλλω 
 absinken 

sinkt ab, sank ab, ist abgesunken 
εδώ: περιπίπτω 

 allesamt όλοι, όλοι μαζί 
 aufregend συναρπαστικός 
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 ausgehen 
geht aus, ging aus, ist ausgegangen 

υποθέτω, εικάζω 

 Ich gehe davon aus, dass ich heute um 16 
Uhr nach Hause gehen kann. 

Υποθέτω ότι σήμερα μπορώ να πάω στις 4 μμ. στο 
σπίτι μου. 

 banal τετριμμένος 
 die Begegnung, -en η συνάντηση 
 der Bruchteil, -e το κλάσμα, το μικρό μέρος 
 gewiss  σίγουρος, ορισμένος, εδώ: κάποιος 
 Sie, diese gewisse Emmi … Εσείς, κάποια με το όνομα Emmi … 
 heikel λεπτός, δύσκολος 
 die Liebe (Sg.)  η αγάπη 
 Alles Liebe, … Με αγάπη, … 
 löschen  διαγράφω 
 eine E-Mail löschen διαγράφω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 der Punkt, -e το σημείο 
 ein heikler Punkt ένα λεπτό σημείο 
 der Rahmen, - το πλαίσιο 
 die Textsorte, -n το είδος κειμένου 
 die Verteidigung, -en η υπεράσπιση 
 von vornherein  εξαρχής 
 Dass wir kein Paar werden, war von 

vornherein klar. 
Εξαρχής ήταν ξεκάθαρο πως δεν θα γίνουμε 
ζευγάρι. 

 wegschicken αποστέλλω 
Porträt 
 

 

 der Abschluss, "-e η ολοκλήρωση 
 alle  κάθε 
 Alle zwei Jahre kommen unsere Verwandten 

aus Australien zu Besuch. 
Κάθε δύο χρόνια μας επισκέπτονται οι συγγενείς 
μας από την Αυστραλία. 

 alleinstehend εργένης, ανύπαντρος 
 alltäglich καθημερινός, συνηθισμένος 
 der Beziehungsroman, -e το αισθηματικό μυθιστόρημα 

 entspannt χαλαρός, άνετος 
 erscheinen 

erscheint, erschien, ist erschienen 
εκδίδομαι, κυκλοφορώ 

 Sein letztes Buch ist 2014 erschienen. Το τελευταίο του βιβλίο κυκλοφόρησε το 2014. 
 die Gerichtsreportage, -n το δικαστικό ρεπορτάζ 
 die Kunstgeschichte (Sg.) η Ιστορία της Τέχνης 
 markant χαρακτηριστικός 
 millionenfach εκατομμύρια φορές 
 nebenher παράλληλα 
 nominieren προτείνω για ένα βραβείο 
 die Pädagogik (Sg.) η παιδαγωγική 
 pendeln zwischen + D. πηγαινοέρχομαι 
 recht  αρκετά 
 Er ist recht freundlich. Είναι αρκετά φιλικός. 
 die Redaktion, -en η ομάδα σύνταξης (π.χ. εφημερίδας) 
 relativ σχετικός 
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 der/die Schriftsteller/in, -/-nen ο/η συγγραφέας 
 der Sprachraum, "-e ο γλωσσικός χώρος 
 die Tageszeitung, -en η ημερήσια εφημερίδα 
 die Titelseite, -n η πρώτη σελίδα 
 umrandet  με περίγραμμα, εδώ: με πλαίσιο 

 eine dunkel umrandete Brille γυαλιά με μαύρο πλαίσιο 
 verfassen συντάσσω 
 veröffentlichen δημοσιεύω 
Grammatik 
 

 

 der Ausgangspunkt, -e η αφετηρία 
 kämmen (sich/jdn.) χτενίζω 
 verschweigen 

verschweigt, verschwieg, hat verschwiegen 
αποσιωπώ, αποκρύπτω 
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Kapitel 8 – Kaufen, kaufen, kaufen  

Auftakt 
 

 

1 eher  εδώ: μάλλον 
 Bist du eher Frühaufsteher oder 

Langschläfer? 
Ξυπνάτε νωρίς ή μάλλον αργά; 

 lästig ενοχλητικός, φορτικός 
3a ausgehen 

geht aus, ging aus, ist ausgegangen 
σβήνω 

 Die Lichter gehen um 23 Uhr aus. Τα φώτα σβήνουν στις 11 μμ. 
 der Eiskasten, "- (österr.) το ψυγείο (Γερμανικά Αυστρίας) 
 das Kühlregal, -e το ψυγείο σουπερμάρκετ 
 loswerden 

wird los, wurde los, ist losgeworden  
εδώ: απαλλάσσομαι 

 Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier 
etwas nicht stimmt. 

Δεν μπορώ να απαλλαγώ από την αίσθηση ότι κάτι 
δεν πάει καλά εδώ. 

 das Taschentuch, "-er το μαντήλι 
 wunderschön πανέμορφος 
Modul 1  
 

 

1b aufmerksam προσεκτικός 
 das Blättchen, - το φυλλαράκι 
 dabei haben έχω μαζί μου 
 der Dreck (Sg.) η βρομιά 
 der Durchblick (Sg.) εδώ: η θέα, η οπτική 
 edel ευγενής 
 entfernen  εδώ: αφαιρώ 
 Ich entferne Staub und Dreck mit einem 

feuchten Tuch. 
Αφαιρώ τη σκόνη και τη βρομιά με ένα βρεγμένο πανί. 

 ertönen ηχώ 
 die Ferne (Sg.) η απόσταση, οι μακρινές χώρες 
 das Fernglas, "-er τα κιάλια 
 der Flaschenhals, "-e ο λαιμός μπουκαλιού 
 der Fleck, -e(n) ο λεκές 
 der/die Gastgeber/in, -/-nen ο οικοδεσπότης / η οικοδέσποινα 
 gedeckt  στρωμένος 
 der gedeckte Tisch το στρωμένο τραπέζι 
 das Gerät, -e η συσκευή 
 die Hosentasche, -n η τσέπη παντελονιού 
 jederzeit ανά πάσα στιγμή, οποτεδήποτε 
 der Kekskrümel, - το τρίμμα μπισκότου 
 die Klingel, -n το κουδούνι 
 das Lächeln (Sg.) το χαμόγελο 
 die Lupe, -n ο μεγεθυντικός φακός 
 die Produktbeschreibung, -en η περιγραφή προϊόντος 
 der/die Radfahrer/in, -/-nen ο ποδηλάτης / η ποδηλάτισσα 
 sichtbar ορατός 
 der Staub (Sg.) η σκόνη 
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 die Streichholzschachtel, -n το σπιρτόκουτο 
 die Tastatur, -en το πληκτρολόγιο 
 die Taste, -n το πλήκτρο 
 die Tischdecke, -n το τραπεζομάντιλο 
 der Tropfenfänger, - το εξάρτημα ροής 
 überhören  δεν ακούω (κατά λάθος) 
 unappetitlich αποκρουστικός, αηδιαστικός 
 unerwünscht ανεπιθύμητος 
 winzig πολύ μικρός, μικροσκοπικός 
 zusammenrollen τυλίγω 
2a abheben 

hebt ab, hob ab, hat abgehoben 
αποσύρω, σηκώνω 

 Oh, mein Geldbeutel ist leer. Ich muss noch 
Geld abheben. 

Το πορτοφόλι μου είναι άδειο. Πρέπει να σηκώσω 
χρήματα. 

 der Staubsauger, - η ηλεκτρική σκούπα 
 umschreiben 

schreibt um, schrieb um, hat umgeschrieben 
παραφράζω 

 Der Satz stimmt leider nicht. Du musst ihn 
noch mal umschreiben. 

Αυτή η πρόταση δυστυχώς δεν είναι σωστή. Πρέπει 
να την ξαναγράψεις. 

 die Münze, -n το κέρμα 
 werfen 

wirft, warf, hat geworfen 
πετώ, ρίχνω 

3 feucht υγρός 
 die Kundenbewertung, -en η αξιολόγηση πελατών 
 reinigen καθαρίζω 
 teilen  μοιράζω 
 Ich teile mir einen Computer mit drei 

Personen. 
Μοιράζομαι έναν υπολογιστή με τρία άτομα. 

4 bestehen aus + D. 
besteht, bestand, hat bestanden 

αποτελούμαι (από ...) 

 Die Nachspeise besteht aus Milch, Zucker 
… 

Το επιδόρπιο αποτελείται από γάλα, ζάχαρη … 

 eckig γωνιώδης 
 eignen (sich) für + A. είμαι κατάλληλος για … 
 flach επίπεδος, λείος 
 gebogen καμπύλος 
 hohl κούφιος, κενός, εδώ: κοίλος 
 das Leder (Sg.) το δέρμα 
 die Umschreibung, -en η περίφραση 
 ungefähr περίπου 
Modul 2  
 

 

2 die Konsumgesellschaft, -en η καταναλωτική κοινωνία 
3 die Gesprächsrunde, -n η συζήτηση, η συνομιλία 
 das Konsumverhalten (Sg.) η καταναλωτική συμπεριφορά 
 der Talkgast, "-e ο καλεσμένος σε talk show 
4a der Konsum (Sg.) η κατανάλωση 
4b beurteilen κρίνω 
 konsumieren καταναλώνω 
 vermitteln μεταδίδω, μεταφέρω 
 der Wert, -e  η αξία 
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 Wir müssen unseren Kindern 
gesellschaftliche Werte vermitteln. 

Πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά μας κοινωνικές 
αξίες. 

 zugunsten + G προς όφελος 
4c die Einstellung, -en η αντίληψη, η στάση 
5a unnötig εδώ: άσκοπα 
6a der Tauschring, -e η ομάδα ανταλλαγής προϊόντων 
6b anpreisen  διαφημίζω 
 aushandeln διαπραγματεύομαι 
 bewerten εκτιμώ, υπολογίζω 
 der Tausch (Sg.) η ανταλλαγή 
 wert άξιος 
Modul 3  
 

 

 die Reklamation, -en η καταγγελία, το παράπονο 
1b der Elektroversand (Sg.) η εταιρεία αποστολής ηλεκτρονικών προϊόντων 
 die Rechnungsnummer, -n ο αριθμός τιμολογίου 
 der Reklamationsgrund, "-e η αιτία παραπόνων 
 schildern  περιγράφω 
 jmd. ein Problem schildern περιγράφω σε κάποιον ένα πρόβλημα 
 das Telefongespräch, -e η τηλεφωνική συνομιλία 
 verabschieden (sich) von + D. αποχαιρετώ 
 wie lange πόσον καιρό, πόσο 
2a das Leihgerät, -e η συσκευή αντικατάστασης 
2b umtauschen αλλάζω 
3a die Beschwerde, -n η καταγγελία, εδώ: το παράπονο 
 das Ersatzgerät, -e η συσκευή αντικατάστασης 
 die Gutschrift, -en το κουπόνι πίστωσης 
 der Hersteller, - ο κατασκευαστής 
 hinweisen auf + A. 

weist hin, wies hin, hat hingewiesen 
εφιστώ την προσοχή 

 verbinden mit + D. 
verbindet, verband, hat verbunden  

συνδέω 

 Könnten Sie mich mit Herrn Müller 
verbinden? 

Μπορείτε να με συνδέσετε με τον κύριο Müller; 

 verschicken αποστέλλω 
 wenden (sich) an + A. απευθύνομαι σε ... 
 Bitte wenden Sie sich bei Problemen an 

den Hersteller des Produkts. 
Παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του 
προϊόντος για τυχόν προβλήματα. 

3b das Kaffeeservice, -s το σερβίτσιο του καφέ 
 der Reißverschluss, "-e το φερμουάρ 
4a defekt χαλασμένος 
 der Ersatz (Sg.) η αντικατάσταση 
 hiermit δια του παρόντος 
 telefonisch τηλεφωνικώς 
 der Textteil, -e το τμήμα κειμένου 
Modul 4  
 

 

1 die Werbung (Sg.) η διαφήμιση 
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2b abkaufen  αγοράζω κάτι από κάποιον 

 animieren zu + D ενθαρρύνω, παρακινώ σε … 
 anschauen κοιτάζω 
 der Appell, -e η έκκληση, εδώ: η επίκληση 
 der/die Bäcker/in, -/-nen ο /η αρτοποιός 
 begrenzt περιορισμένος 
 die Bergszene, -n  η σκηνή στα βουνά 
 Der Werbespot zeigt spektakuläre 

Bergszenen. 
Στο διαφημιστικό σποτ προβάλλονται θεαματικές 
σκηνές στα βουνά. 

 die Bettwäsche, -n τα κλινοσκεπάσματα 
 bildschön πανέμορφος 
 die Botschaft, -en το μήνυμα 
 braun gebrannt μαυρισμένος από τον ήλιο 
 die Distanz, -en η απόσταση 
 der Duft, "-e το άρωμα 
 der Einkauf, "-e η αγορά 
 der Einkaufszettel, - η λίστα για τα ψώνια 
 einwickeln τυλίγω, εδώ: ξεγελώ 
 die Entscheidung, -en η απόφαση 
 die Etage, -n ο όροφος 
 folglich συνεπώς 
 das Gebackene (Sg.) τα ψημένα αρτοσκευάσματα 
 gestapelt στοιβαγμένος 
 der Gipfel, - η κορυφή 
 glatt λείος 
 grüßen χαιρετώ 
 hochheben 

hebt hoch, hob hoch, hat hochgehoben 
σηκώνω 

 die Kauflaune, -n η διάθεση για ψώνια 
 die Kinderaugen (Pl.) τα παιδικά μάτια 
 das Klischee, -s το κλισέ, το στερεότυπο 
 das Limit, -s το όριο 
 die Möwe, -n ο γλάρος 
 mutig θαρραλέος 
 die Nase, -n η μύτη 
 die Offenheit (Sg.) η ευθύτητα 
 das Ohr, -en το αυτί 
 die Palme, -n ο φοίνικας 
 das Panorama, Panoramen το πανόραμα 
 die Parfümerie, -n το αρωματοπωλείο 
 die Prärie, -n οι μεγάλες πεδιάδες στη βόρεια Αμερική 

 die Sammlung, -en η συλλογή 
 sanft απαλός 
 schick κομψός 
 schleichen 

schleicht, schlich, ist geschlichen 
γλιστρώ 

 Die Katze schleicht durch den Garten. Η γάτα γλιστρά στον κήπο. 
 das Schnäppchen, - το προϊόν σε τιμή ευκαιρίας 
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 segeln αρμενίζω, εδώ: πετώ, αιωρούμαι 
 servieren σερβίρω 
 der Sonnenuntergang, "-e το ηλιοβασίλεμα 
 spektakulär θεαματικός 
 der Standard, -s το στάνταρ 
 streicheln χαϊδεύω 
 die Szene, -n η σκηνή 
 das Tal, "-er η κοιλάδα 
 das Verkaufsgespräch, -e ο διάλογος εμπορικής συναλλαγής 
 versprühen ψεκάζω, ραντίζω 
 voranbringen 

bringt voran, brachte voran, hat vorangebracht 
προωθώ 

 der Vorrat, "-e το απόθεμα 
 die Ware, -n το προϊόν, το εμπόρευμα 
 das Waschpulver, - το απορρυπαντικό σε σκόνη 
 die Werbefalle, -n η διαφημιστική παγίδα 
 das Werbeklischee, -s το διαφημιστικό στερεότυπο 
 der/die Werbende, -n ο διαφημιστής/η διαφημίστρια 
 der/die Werbepsychologe/Werbepsychologin, -

n/-nen 
ο/η ψυχολόγος με αντικείμενο τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών 

 der Werbespot, -s το διαφημιστικό σποτ 
 die Werbestrategie, -n η διαφημιστική στρατηγική 
 die Wiese, -n το λιβάδι 
 zart απαλός 
 der Zeitschriftentext, -e το κείμενο περιοδικού 
 zusammenlaufen 

läuft zusammen, lief zusammen, ist 
zusammengelaufen 

εδώ: τρέχω 

2c der Appetit (Sg.) η όρεξη 
 etwas (etw.) κάτι 
2d die Einteilung, -en εδώ: η διαίρεση 
 die Zeilenangabe, -n ο αριθμός της σειράς 
3 daraufhin στη συνέχεια 
4 die Werbefigur, -en η διαφημιστική φιγούρα 
 die Werbekampagne, -n η διαφημιστική εκστρατεία 
 der Werbeslogan, -s το διαφημιστικό σλόγκαν 
5 das Werbeplakat, -e η διαφημιστική αφίσα 
6a die Radio-Werbung (Sg.) η ραδιοφωνική διαφήμιση 
6c die Brillen-Fassung, -en ο σκελετός των γυαλιών 
 der Reisegutschein, -e το ταξιδιωτικό κουπόνι 
 tagsüber κατά τη διάρκεια της ημέρας 
7a anfertigen  κατασκευάζω, εδώ: δημιουργώ, σχεδιάζω 

 Fertigen Sie eine Zeichnung an. Σχεδιάστε ένα σκίτσο. 
 entwerfen 

entwirft, entwarf, hat entworfen  
σχεδιάζω, εκπονώ 

 Sie hat eine Skizze für das nächste Projekt 
entworfen. 

Σχεδίασε ένα σκίτσο για το επόμενο έργο. 

7b ansprechend  ελκυστικός 
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 Diese Werbung ist besonders ansprechend. Η διαφήμιση αυτή είναι ιδιαίτερα ελκυστική. 

Porträt 
 

 

 abhängig von + D. εξαρτημένος από … 
 austoben (sich) εκτονώνομαι 
 bedingungslos άνευ όρων 
 die Berechnung, -en ο υπολογισμός 
 beruhen auf + D. στηρίζομαι, βασίζομαι σε ... 
 die Bezahlung, -en η πληρωμή, εδώ: η αμοιβή 
 die Billion, -en το τρισεκατομμύριο 
 das Bruttosozialprodukt (Sg.) το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 
 der Drogeriemarkt, "-e το κατάστημα καλλυντικών και συμπληρωμάτων 

διατροφής 
 einbringen (sich) in + A. 

bringt sich ein, brachte sich ein, hat sich 
eingebracht 

συνεισφέρω σε … 

 die Einkommensteuer, -n ο φόρος εισοδήματος 
 ergeben 

ergibt, ergab, hat ergeben 
εδώ: έχω ως αποτέλεσμα 

 die Erhöhung, -en η αύξηση 
 ermöglichen παρέχω τη δυνατότητα 
 der EU-Staat, -en το κράτος μέλος της ΕΕ 
 die Filiale, -n το υποκατάστημα 
 der Finanzierungsplan, "-e το σχέδιο χρηματοδότησης 
 das Finanzierungsproblem, -e το πρόβλημα χρηματοδότησης 
 führen διοικώ, διευθύνω 
 ein Unternehmen führen διευθύνω μια εταιρεία 
 die Gleichheit (Sg.) η ισότητα 
 das Grundeinkommen, - το βασικό εισόδημα 
 das Grundgehalt, "-er ο βασικός μισθός 
 das Gut, "-er το αγαθό 
 hinauswachsen 

wächst hinaus, wuchs hinaus, ist 
hinausgewachsen  

ξεπερνώ 

 über sich hinauswachsen ξεπερνώ τον εαυτό μου 
 die Initiativkraft, "-e η δύναμη πρωτοβουλίας 
 der/die Kaufmann/Kauffrau, "-er/-en ο/η έμπορος 
 die Kette, -n  η αλυσίδα 
 eine Drogeriemarkt-Kette μία αλυσίδα καταστημάτων εμπορίας καλλυντικών 
 die Konsumsteuer, - ο φόρος κατανάλωσης 
 der Konzern, -e ο όμιλος επιχειρήσεων 
 kürzlich πριν λίγο 
 das Leistungsvermögen (Sg.) η αποδοτικότητα 
 menschenwürdig η αξιοπρέπεια 
 die Milliarde, -n το δισεκατομμύριο 
 der/die Querdenker/in, -/-nen ο αντισυμβατικός στοχαστής 
 rund  εδώ: γύρω σε 
 Hier arbeiten rund 200 Leute. Εδώ εργάζονται γύρω στα 200 άτομα. 

 die Sozialwirtschaft (Sg.) η κοινωνική οικονομία 
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 staatlich κρατικός 
 stolz περήφανος 
 subventionieren επιδοτώ 
 der/die Träger/in, -/-nen εδώ: ο τιμηθείς/η τιμηθείσα 
 traumhaft ονειρεμένος, φανταστικός 
 der Umsatz, "-e ο κύκλος εργασιών 
 umsetzbar υλοποιήσιμος 
 der Visionär, -e ο οραματιστής 
 die Vorstellung, -en εδώ: η ιδέα 
 wagen τολμώ 
 wehen  εδώ: πνέω 
 Heute weht ganz schön der Wind draußen. Σήμερα ο άνεμος έξω πνέει πολύ δυνατά. 
 der Wunschtraum, "-e το όνειρο 
 zugleich ταυτόχρονα 
Grammatik 
 

 

 der Akku, -s  η επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
 Der Akku von meinem Handy ist ständig 

leer. 
Η μπαταρία του κινητού μου είναι διαρκώς άδεια. 

 der Defekt, -e η βλάβη 
 gesprochen  ομιλούμενος, προφορικός 
 die gesprochene Sprache η ομιλούμενη γλώσσα 
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Kapitel 9 – Endlich Urlaub  

Auftakt 
 

 

 das Andenken, -  το ενθύμιο  
 Aus jedem Urlaub bringe ich ein kleines 

Andenken mit. 
Από τις διακοπές μου φέρνω κάθε φορά ένα μικρό 
ενθύμιο. 

 die Blume, -n το λουλούδι 
 einpacken βάζω μέσα στη βαλίτσα 
 die Erinnerung, -en η ανάμνηση 
 exotisch εξωτικός 
 das Ferienhaus, "-er το εξοχικό σπίτι 
 gießen 

gießt, goss, hat gegossen  
ποτίζω  

 die Blumen gießen ποτίζω τα λουλούδια 
 herrlich υπέροχος, εδώ: υπέροχα 
 die Kleinigkeit, -en εδώ: το μικρό δώρο 
 die Kulturreise, -n το πολιτιστικό ταξίδι 
 der Kunstreiseführer, - ο ταξιδιωτικός οδηγός τέχνης 
 das Mitbringsel, - το ενθύμιο, το σουβενίρ 
 der Reisetyp, -en ο τύπος ταξιδιώτη 
 der Schatz, "-e ο θησαυρός 
 der Szeneführer, - ο ταξιδιωτικός οδηγός με πληροφορίες μοντέρνας 

ψυχαγωγίας 
 der Touristen-Kram (Sg.) τα άχρηστα τουριστικά αντικείμενα 
 die Vollpension (Sg.) η πλήρης διατροφή 
 der Wanderführer, - ο πεζοπορικός ταξιδιωτικός οδηγός  
 das Zelt, -e το αντίσκηνο 
1b nachlesen 

liest nach, las nach, hat nachgelesen 
διαβάζω, μελετώ 

 zusammenzählen συγκαταλέγω 
1c die Gruppenreise, -n το ταξίδι με γκρουπ 
 verreisen ταξιδεύω 
Modul 1 
 

 

1 die Region, -en η περιοχή 
2a das Fernweh (Sg.) η έντονη επιθυμία για ταξίδια  
 die Reihe, -n  η σειρά  
 Kennst du die neue Reihe im Fernsehen 

„Fernweh“? 
Ξέρεις την τηλεοπτική σειρά «Μακρινά Ταξίδια»; 

 die Weltreise, -n ο γύρος του κόσμου 
 zurücklegen εδώ: καλύπτω, διανύω 
2b finanzieren χρηματοδοτώ 
 das Sparziel, -e ο στόχος της αποταμίευσης 
2c die Beschaffung (Sg.) εδώ: η απόκτηση 
 der/die Fremde, -n τα ξένα, η ξενιτιά 
 das Reiseland, "-er ο ταξιδιωτικός προορισμός 
 die Weiterreise, -n η συνέχιση του ταξιδιού 
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3a das Abi (Sg.) το απολυτήριο γερμανικού Λυκείου (συντομογραφία της 
λέξης das Abitur) 

 der/die Anhalter/in, -/-nen  αυτός / αυτή που ταξιδεύει με ωτοστόπ  
 per Anhalter με ωτοστόπ 
 der Hausrat (Sg.) η οικοσκευή 
 die Kontrolle, -n ο έλεγχος 
 die Radtour, -en η εκδρομή με ποδήλατο 
 das Reisefieber (Sg.) η έντονη επιθυμία για ταξίδια 
 die Reisevorbereitung, -en η προετοιμασία του ταξιδιού 
 solange όσο, όσον καιρό 
 das Startkapital (Sg.) το κεφάλαιο εκκίνησης 
 treffen 

trifft, traf, hat getroffen 
συναντώ, εδώ: κάνω  

 Reisevorbereitungen treffen κάνω προετοιμασίες για το ταξίδι 

3b die Abfolge (Sg.)  η σειρά, εδώ: η ακολουθία  
 zeitliche Abfolge von Geschehen in Haupt- 

und Nebensatz 
η χρονική ακολουθία των πράξεων στην κύρια και τη 
δευτερεύουσα πρόταση 

 das Geschehen, - το συμβάν, το γεγονός 
4 die Handlung, -en η πράξη 
 der Zeitraum, "-e το χρονικό διάστημα 
 reiten 

reitet, ritt, ist geritten 
ιππεύω 

 weitergeben 
gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben 

δίνω στον επόμενο 

Modul 2 
 

 

1b der Ärmel, -  το μανίκι   
 die Ärmel hochkrempeln σηκώνω τα μανίκια 
 das Feld, -er  ο αγρός, το χωράφι  
 Blumen auf dem Feld pflücken μαζεύω λουλούδια στον αγρό 
 die Friedensarbeit (Sg.) η προάσπιση της ειρήνης 
 gesellschaftlich κοινωνικός 
 hochkrempeln ανασκουμπώνω, μαζεύω 
 schuften δουλεύω σκληρά 
 der/die Teilnehmer/in, -/-nen ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα 
 der Wald, "-er το δάσος 
 weiterbringen 

bringt weiter, brachte weiter, hat 
weitergebracht 

προχωρώ, εξελίσσω  

 Wenn wir alle mit anpacken, bringen wir 
das Projekt schnell weiter. 

Αν βοηθήσουμε όλοι μαζί, γρήγορα θα 
προχωρήσουμε το έργο. 

 der/die Einheimische, -n ο ντόπιος/η ντόπια 
 die Ablehnung, -en η άρνηση 

b ausnutzen εκμεταλλεύομαι 
 bezweifeln αμφισβητώ 
 die Erholung (Sg.) η ξεκούραση 
 übertrieben  υπερβολικός  
 Deine Vorwürfe sind wirklich übertrieben. Οι κατηγορίες σου είναι πράγματι υπερβολικές. 
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 die Zustimmung (Sg.) η συμφωνία 
3a die Ausbeutung (Sg.) η εκμετάλλευση 
 der Blogbeitrag, "-e η καταχώρηση σε ιστολόγιο 
 die Pflanze, -n το φυτό 
 pflanzen φυτεύω 
 treffen 

trifft, traf, hat getroffen  
συναντώ, εδώ: συμφωνώ  

 Welcher Beitrag trifft Ihre Meinung? Ποια καταχώρηση συμφωνεί με τη γνώμη σας; 
4 das Au-Pair, -s η νεαρή κοπέλα που μένει για ένα διάστημα σε μία 

οικογένεια στο εξωτερικό κάνοντας ελαφριές εργασίες / ή 
και φύλαξη παιδιών έναντι δωρεάν διαμονής και 
διατροφής και μικρής αμοιβής  

 der Sprachkurs, -e το τμήμα εκμάθησης ξένης γλώσσας 
Modul 3 
 

 

2a die Abreise (Sg.) η αναχώρηση  
 der Auszug, "-e  εδώ: το απόσπασμα  
 Lesen Sie den Auszug aus dem Text. Διαβάστε το απόσπασμα του κειμένου. 
 der Direktflug, "-e η απευθείας πτήση 
 die Flugdaten (Pl.) τα στοιχεία της πτήσης 
 der Hinflug, "-e η απλή μετάβαση πτήσης 
 die Meerseite (Sg.) η πλευρά της θάλασσας 
 der Naturstrand, "-e η φυσική παραλία 
 das Reiseangebot, -e η ταξιδιωτική προσφορά 
 der Rückflug, "-e η πτήση επιστροφής 
 verkehrsgünstig με καλή σύνδεση με τα μέσα συγκοινωνίας 

 die Verpflegung, -en η διατροφή 
2b anderthalb (= 1,5) ενάμισι 
 die Auflistung, -en η καταγραφή 
 ausschließen 

schließt aus, schloss aus, hat ausgeschlossen 
αποκλείω 

 der Badelatschen, - η σαγιονάρα 
 der Badestrand, "-e η πλαζ 
 die Baustelle, -n το εργοτάξιο 
 berechtigt δικαιολογημένος 
 die Buchung, -en η κράτηση 
 dazugehörig σχετικός 
 eingehen bei + D. 

geht ein, ging ein, ist eingegangen  
εδώ: υποβάλλομαι σε …  

 Beim Veranstalter gehen viele 
Beschwerden ein. 

Στο διοργανωτή υποβάλλονται πολλά παράπονα. 

 entschädigungslos χωρίς αποζημίωση 
 enttäuscht απογοητευμένος 
 erheblich σημαντικός 
 erhofft  προσδοκώμενος, αναμενόμενος  
 Das Hotel befindet sich nicht am erhofften 

Badestrand. 
Το ξενοδοχείο δεν βρίσκεται στην αναμενόμενη πλαζ. 
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 der Fels, -en ο βράχος 
 der Ferienort, -e ο τόπος διακοπών 
 der/die Flieger/in, -/-nen εδώ: το αεροπλάνο  
 der Fluglärm (Sg.) ο θόρυβος των αεροσκαφών 
 geboten  επιβεβλημένο  
 Hier ist Vorsicht geboten. Εδώ επιβάλλεται προσοχή. 
 geringfügig ασήμαντος, μικρός 
 der Hafen, "- το λιμάνι 
 die Hauptverkehrsstraße, -n ο κεντρικός οδικός άξονας 
 hinnehmen 

nimmt hin, nahm hin, hat hingenommen 
δέχομαι κάτι αδιαμαρτύρητα, υπομένω   

 Diesen Mangel musst du einfach 
hinnehmen. 

Πρέπει να απλά να δεχτείς αδιαμαρτύρητα αυτή την 
έλλειψη. 

 die Internetseite, -n η ιστοσελίδα 
 der Lärm (Sg.) ο θόρυβος 
 der Mangel, "- η έλλειψη, η ανεπάρκεια 
 der Meerblick (Sg.) η θέα στη θάλασσα 
 nachfragen ρωτώ 
 die Non-Stop-Verbindung, -en η πτήση χωρίς ενδιάμεσο σταθμό 
 packen  εδώ: ετοιμάζω, φτιάχνω  
 den Koffer packen φτιάχνω τη βαλίτσα 

 die Preisminderung, -en η μείωση της τιμής  
 rechnen υπολογίζω 
 der Reisepreis, -e η τιμή του ταξιδιού 
 der Reiseveranstalter, - ο ταξιδιωτικός πράκτορας 
 reklamieren υποβάλλω παράπονα 
 stammen aus/von + D. κατάγομαι από ... 
 die Steilküste, -n η απόκρημνη ακτή 
 die Streiterei, -en ο καβγάς 
 der Streitfall, "-e η διάσταση απόψεων, η διαφορά 
 überbucht  υπερπλήρης, με υπεράριθμες κρατήσεις  

 Das Flugzeug war komplett überbucht und 
wir mussten umbuchen. 

Η πτήση ήταν υπερπλήρης κι έπρεπε να αλλάξουμε 
κράτηση. 

 die Umgangssprache (Sg.) η καθομιλουμένη 
 die Unannehmlichkeit, -en η ταλαιπωρία, η αναστάτωση  
 der/die Urlauber/in, -/-nen ο τουρίστας / η τουρίστρια 
 der Urlaubsort, -e ο προορισμός διακοπών 
 die Urlaubszeit, -en η περίοδος διακοπών 
 vermeiden 

vermeidet, vermied, hat vermieden 
αποφεύγω 

 verspätet αργοπορημένος 
 verstellt  εδώ: μπλοκαρισμένος  
 Der Blick ist durch andere Häuser verstellt. Η θέα εμποδίζεται από άλλα σπίτια. 
 die Wartezeit, -en ο χρόνος αναμονής 
 zurückfordern απαιτώ την επιστροφή (π.χ. χρημάτων) 
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 zurückhaben 
hat zurück, hatte zurück, hat zurückgehabt 

λαμβάνω πίσω 

 die Zwischenlandung, -en ενδιάμεση στάση  
2c abgelegen  απομακρυσμένο  
 Was? Wir müssen 20 Minuten laufen? Das 

Hotel ist ganz schön weit abgelegen. 
Τι; Πρέπει να περπατήσουμε 20 λεπτά; Το ξενοδοχείο 
είναι πολύ απομακρυσμένο. 

 ausgestattet sein είμαι εξοπλισμένος 
 eingerichtet επιπλωμένος 
 die Ferienanlage, -n το τουριστικό συγκρότημα 
 geeignet κατάλληλος 
 die Lärmbelästigung, -en η ηχορύπανση 
 der Leihwagen, - το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο 
 das Reiseprospekt, -e το ταξιδιωτικό φυλλάδιο 
 die Strandnähe (Sg.) η κοντινή απόσταση από την παραλία 
 unaufdringlich διακριτικός  
 zweckmäßig κατάλληλος, λειτουργικός 
 die Saison, -s/ -en (österr.) η σεζόν 
4a der Partylärm (Sg.) η φασαρία του πάρτι 
4b regeln  ρυθμίζω, κανονίζω  
 Gibt es ein Problem? Moment, ich regele 

das. 
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Μια στιγμή να το 
ρυθμίσω. 

 der Sinn (Sg.)  η αίσθηση, εδώ: το συμφέρον  
 im Sinn von jmd. handeln ενεργώ προς το συμφέρον κάποιου 
 überprüfen ελέγχω 
 übrig υπόλοιπος 

Modul 4 
 

 

1b bummeln κάνω βόλτα, τριγυρνώ χωρίς σκοπό 
 das Dienstleistungszentrum, -zentren το κέντρο παροχής υπηρεσιών 

 der/die Reeder/in, -/-nen ο/η εφοπλιστής 
 das Schmuddelwetter (Sg.) ο καιρός με βροχή ή χιόνι με αποτέλεσμα τη λάσπη στους 

δρόμους 
 der Seemann, die Seeleute ο ναυτικός 
 das Szeneviertel, - δημοφιλής συνοικία λόγω των πολιτιστικών δρώμενων 

που λαμβάνουν χώρα εκεί 
 vornehm αρχοντικός, πλούσιος 
1c antreffen 

trifft an, traf an, hat angetroffen 
συναντώ 

 beladen 
belädt, belud, hat beladen 

φορτώνω  

 die Einkaufsstraße, -n ο εμπορικός δρόμος 
 entladen  

entlädt, entlud, hat entladen 
ξεφορτώνω  

 Die Schiffe werden im Hafen entladen. Τα πλοία ξεφορτώνονται στο λιμάνι. 
 erwähnen αναφέρω 
 fern μακρινός 
 hochmodern υπερσύγχρονος 
 der Norden (Sg.) ο βορράς 
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 der Ozeanriese, -n το υπερωκεάνιο 
 der Rand, "-er η άκρη 
 schummrig μισοσκότεινος 
 der Seemann, "-er ο ναυτικός 
 das Segelschiff, -e το ιστιοφόρο 
 der Sinn (Sg.)  εδώ: το μυαλό  
 in den Sinn kommen κάτι περνάει από το μυαλό 
 das Tor, -e η πύλη 
 vergnügen (sich) διασκεδάζω 
 das Vermögen, - η περιουσία 
 wiederfinden 

findet wieder, fand wieder, hat wiedergefunden 
συναντώ, ανακαλύπτω ξανά 

 zahlreich πολυάριθμός 
 auf  εδώ: εμπρός  
 Auf geht's! Εμπρός, πάμε! 
 bequem άνετος, εδώ: άνετα 
 die Entdeckungstour, -en η βόλτα ανακάλυψης 
 entlang + G. / + Α. κατά μήκος 
 etablieren (sich)  εδώ: εγκαθίσταμαι, εδραιώνομαι  
 Viele Firmen haben sich in der Stadt 

etabliert. 
Πολλές εταιρείες εγκαταστάθηκαν στην πόλη. 

 das Finanzzentrum, -zentren το χρηματοοικονομικό κέντρο 
 die Hafenstadt, "-e η πόλη-λιμάνι 
 der Handel (Sg.) το εμπόριο 
 das Kontor, -e το εμπορικό γραφείο 
 die Medienfirma, -firmen η εταιρεία ΜΜΕ 
 die Moderne (Sg.) η σύγχρονη εποχή, ο μοντερνισμός 
 die Passage, -n η στοά 
 der Publikumsmagnet, -e(n) ο πόλος έλξης επισκεπτών 
 die Schiffsware, -n το εμπόρευμα των πλοίων 
 der Tierpark, -s ο ζωολογικός κήπος 
 verändern (sich) αλλάζω 
 das Viertel, -  εδώ: η συνοικία  
 Ich wohne in einem schicken Viertel von 

Hamburg. 
Ζω σε μια μοντέρνα συνοικία του Αμβούργου. 

 wandeln (sich) αλλάζω, μετατρέπομαι 
1d der Stadtteil, -e η συνοικία 
 streichen 

streicht, strich, hat gestrichen 
εδώ: διαγράφω   

 Bitte streich meinen Namen von der Liste. Διάγραψε παρακαλώ το όνομά μου από τον κατάλογο 
3a abreisen αναχωρώ 
 anreisen έρχομαι, φτάνω 
 die Bestätigung, -en η επιβεβαίωση 
 gern geschehen  ευχαρίστησή μου  
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 Danke für Ihre Hilfe. – Gern geschehen. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. – Ευχαρίστησή 
μου. 

 klimatisiert κλιματιζόμενος 
 das Nichtraucherzimmer, - το δωμάτιο μη καπνιστών 
 die Reservierungsbestätigung, -en η επιβεβαίωση κράτησης 
3b die Zimmerreservierung, -en η κράτηση δωματίου 
4a erfragen ζητώ 
5a abwechselnd εναλλάξ 
 fehlend αυτός που λείπει 
 die Rundfahrt, -en ο γύρος (π.χ. της πόλης) με όχημα 
5b die Fahrt, -en η διαδρομή 
 der Hauptbahnhof, "-e ο κεντρικός σταθμός των τρένων 
 die Linie, -n  η γραμμή  
 Nimm die Linie 3 zum Hauptbahnhof. Πήγαινε με τη γραμμή 3 στον κεντρικό σταθμό των 

τρένων. 
 weiterfragen συνεχίζω να ρωτώ 
6a der Abstecher, -  η παράκαμψη, εδώ: η βόλτα  
 Mein Lieblingscafé ist ganz in der Nähe. 

Lass uns einen kleinen Abstecher dorthin 
machen! 

Το αγαπημένο μου καφέ βρίσκεται πολύ κοντά. Ας 
κάνουμε μια μικρή βόλτα προς τα εκεί! 

 anführen  εδώ: βρίσκομαι στην κορυφή  
 Dieses Buch führt momentan die 

Bestseller-Listen an. 
Αυτό το βιβλίο βρίσκεται αυτόν τον καιρό στην 
κορυφή των καταλόγων των ευπώλητων. 

 gut drauf sein έχω καλή διάθεση 
 der Fernsehkoch, "-e ο τηλεοπτικός σεφ 
 gestärkt τονωμένος 
 grell εκτυφλωτικός, έντονος 
 im Voraus  εκ των προτέρων  
 Vielen Dank im Voraus. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 
 der/die Inspizient/in, -en/-nen ο διευθυντής / η διευθύντρια σκηνής 

 das Kochbuch, "-er το βιβλίο μαγειρικής 
 die Kochshow, -s η εκπομπή μαγειρικής 
 der/die Kommissar/in, -e/-nen ο/η αστυνόμος 
 Lieblings- αγαπημένος 
 die Quote, -n το ποσοστό 
 regelrecht κυριολεκτικά, πραγματικά 
 der Rummel, -  το πανηγύρι  

 Komm, wir gehen auf den Rummel. Έλα, πάμε στο πανηγύρι. 

 schwärmen für + A. / von + D. μιλώ με ενθουσιασμό για … 
 umarmen αγκαλιάζω 
 unter  + D. εδώ: ανάμεσα  
 Er ist ein Star unter den Fernsehköchen. Είναι ένας αστέρας ανάμεσα στους τηλεοπτικούς σεφ. 

 das Volksfest, -e το πανηγύρι 
7 die Anreise (Sg.) η άφιξη 
 fünftägig 

 
πενθήμερος 
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Porträt 
 

 

 der/die Apotheker/in, -/-nen ο/η φαρμακοποιός 
 der/die Assessor/in, -en/-nen εδώ: ο ανώτερος κρατικός υπάλληλος/η ανώτερη κρατική 

υπάλληλος 
 die Astronomie (Sg.) η Αστρονομία 
 auch wenn αν και 
 aufgreifen 

greift auf, griff auf, hat aufgegriffen 
αναφέρομαι,πραγματεύομαι 

 Das Thema „Weltreise“ wird in diesem 
Roman aufgegriffen. 

Το μυθιστόρημα αυτό πραγματεύεται το θέμα «ο 
γύρος του κόσμου». 

 begeistern (sich) für + A. ενθουσιάζομαι, εδώ: ενδιαφέρομαι για …  
 Ich begeistere mich für Reisen in ferne 

Länder. 
Ενδιαφέρομαι για ταξίδια σε μακρινές χώρες. 

 beisetzen κηδεύω  
 Mein Opa wurde auf dem Friedhof in 

unserer Stadt beigesetzt. 
Ο παππούς μου κηδεύτηκε στο κοιμητήριο της πόλης 
μας. 

 bereisen ταξιδεύω σε … 
 die Botanik (Sg.) η Βοτανική 
 der/die Entdeckungsreisende, -n ο εξερευνητής / η εξερευνήτρια 
 erben κληρονομώ 
 erkunden  εξερευνώ  
 die Welt erkunden εξερευνώ τον κόσμο 

 die Erziehung (Sg.) η ανατροφή 
 der/die Erziehungsminister/in, -/-nen ο/η υπουργός Παιδείας 
 das Folgejahr, -e το επόμενο έτος  
 die Forschungsreise, -n το εξερευνητικό ταξίδι 
 der/die Forschungsreisende, -n ο εξερευνητής/η εξερευνήτρια 
 das Hauptwerk, -e το κύριο έργο 
 mehrbändig πολύτομος 
 der/die Mitbegründer/in, -/-nen ο συνιδρυτής/η συνιδρύτρια 
 der/die Naturforscher/in, -/-nen ο/η φυσιοδίφης, ο ερευνητής/η ερευνήτρια της φύσης 
 der Naturgegenstand, "-e το αντικείμενο της φύσης 
 sowie καθώς και 
 der/die Sprachforscher/in, -/-nen ο ερευνητής/η ερευνήτρια της γλώσσας 
 das Staatsbegräbnis, -se η κηδεία δημοσία δαπάνη 
 der Staatsdienst, -e η κρατική υπηρεσία 
 der Stein, -e η πέτρα 
 über … hinaus πέρα από 
 umfassend περιεκτικός, ευρύς 
 das Umfeld, -er ο περίγυρος  
 verfilmen μεταφέρω στον κινηματογράφο 
 die Vulkanologie (Sg.) η ηφαιστειολογία 
 der/die Wissenschaftler/in, -/-nen ο/η επιστήμονας 

Grammatik 
 

 

 andauernd διαρκής, συνεχής 
 einmalig μοναδικός 
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 immer wenn κάθε φορά που 
 um … herum  + A.  γύρω σε…  
 Um Ostern herum treffe ich immer meine 

alte Schulfreundin. 
Γύρω στο Πάσχα συναντιέμαι πάντα με την παλιά μου 
φίλη από το σχολείο. 

 der Vorgang, "-e το γεγονός, η διαδικασία, εδώ: η ενέργεια 
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Kapitel 10 – Natürlich Natur!  

Auftakt 
 

 

 anstatt … zu αντί να 
 die Atomkraft (Sg.) η πυρηνική ενέργεια 
 ausschalten κλείνω 
 die Energiequelle, -n η ενεργειακή πηγή 
 die Energiesparlampe, -n η λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας 
 entfernt μακριά 

 Meine Wohnung ist nicht weit vom Bahnhof 
entfernt. 

Το διαμέρισμά μου δεν είναι μακριά από το σταθμό 
των τρένων. 

 das Gummibärchen, - το ζελεδάκι 
 die Kohle, -n ο άνθρακας 
 leuchten φωτίζω, καίω 
 die Pfandflasche, -n το επιστρεφόμενο μπουκάλι 
 umweltfreundlich φιλικός προς το περιβάλλον 
 das Verkehrsmittel, - το μέσο συγκοινωνίας 
 vorgehen 

geht vor, ging vor, ist vorgegangen 
προχωρώ 

 Du hast gewürfelt und darfst jetzt zwei 
Felder vorgehen. 

Έριξες το ζάρι και τώρα μπορείς να προχωρήσεις δύο 
τετράγωνα. 

 die Waschmaschine, -n το πλυντήριο ρούχων 
 zurückbringen 

bringt zurück, brachte zurück, hat 
zurückgebracht 

επιστρέφω κάτι 

 der Abfall, "-e τα σκουπίδια 
 abgelaufen ληγμένος 
 Das Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Η ημερομηνία κατανάλωσης έληξε. 
 das Altpapier (Sg.) τα απορρίμματα χαρτιού 
 anlassen 

lässt an, ließ an, hat angelassen 
αφήνω να λειτουργεί, αφήνω κάτι αναμμένο 

 Lass nicht den ganzen Tag die Heizung an. Μην αφήνεις τη θέρμανση να λειτουργεί  όλη μέρα. 
 der Auflauf, "-e το ογκρατέν 
 der Biomüll (Sg.) τα οργανικά απόβλητα 
 die Bücherei, -en η (δημόσια) βιβλιοθήκη 
 die Buchhandlung, -en το βιβλιοπωλείο 
 das Erdgas, -e το φυσικό αέριο 
 das Erdöl, -e το πετρέλαιο 
 erneuerbar ανανεώσιμος 
 erwischen bei + D. τσακώνω, πιάνω 
 die Fahrradsportart, -en το ποδηλατικό άθλημα 
 fettig λιπαρός 
 herunterladen 

lädt herunter, lud herunter, hat 
heruntergeladen 

κατεβάζω 

 Ich lade mir viele E- Books herunter. Κατεβάζω πολλά ηλεκτρονικά βιβλία. 
 die Kartoffelschale, -n η φλούδα πατάτας 
 kippen γέρνω, βάζω σε ανάκλιση 
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 Es ist so warm hier. Könntest du das 
Fenster kippen? 

Κάνει τόση ζέστη εδώ. Μπορείς να ανοίξεις το 
παράθυρο σε θέση ανάκλισης; 

 die Kiste (Sg.) το κουτί, εδώ: το χαζοκούτι 
 Er liegt jeden Abend vor der Kiste und sieht 

fern. 
Κάθε βράδυ ξαπλώνει μπροστά στο χαζοκούτι και 
βλέπει τηλεόραση. 

 der Lesestoff, -e το ανάγνωσμα, το υλικό για ανάγνωση  
 die Mindesthaltbarkeit (Sg.) ο ελάχιστος χρόνος κατανάλωσης 
 der Müllcontainer, - ο κάδος απορριμμάτων 
 die Papiertonne, -n ο κάδος ανακύκλωσης χαρτιών 
 die Papiertüte, -n η χάρτινη σακούλα 
 die Plastiktüte, -n η πλαστική σακούλα 
 die Porzellantasse, -n το φλυτζάνι από πορσελάνη 
 der Problemmüll (Sg.) τα ρυπογόνα απορρίμματα 
 der Restmüll (Sg.) τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα 
 runterbringen 

bringt runter, brachte runter, hat 
runtergebracht 

κατεβάζω 

 Er bringt den Müll runter. Κατεβάζει τα σκουπίδια. 
 die Sammelstelle, -n το σημείο συλλογής 
 sinnlos άσκοπος, εδώ: άσκοπα 
 statt … zu … αντί να … 
 umweltschonend φιλικός προς το περιβάλλον 
 verbrennen 

verbrennt, verbrannte, hat verbrannt 
καίω, αποτεφρώνω 

 wiederverwenden επαναχρησιμοποιώ 
 zusammenfalten διπλώνω 
 die Zwiebelschale, -n η φλούδα κρεμμυδιού 

Modul 1 
 

 

a das Umweltproblem, -e το περιβαλλοντικό πρόβλημα 
b appellieren an + A. κάνω έκκληση 

 auslösen προκαλώ 
 ausmachen εδώ: συνιστώ, αποτελώ 

 Singles machen bald mehr als ein Drittel 
der Haushalte aus. 

Οι εργένηδες σύντομα θα αποτελούν περισσότερο 
από το ένα τρίτο των νοικοκυριών. 

 das Badezimmer, - το μπάνιο 
 das Drittel, - το ένα τρίτο 
 drohend απειλητικός 
 der Familienmensch, -en ο άνθρωπος της οικογένειας 
 der/die Forscher/in, -/-nen ο ερευνητής/η ερευνήτρια 
 die Gegenmaßnahme, -n το αντίμετρο 
 gewaltig δυνατός, τεράστιος 
 handeln ενεργώ, δρω 
 Wir müssen dringend handeln, wenn wir 

etwas verändern wollen. 
Πρέπει να δράσουμε επειγόντως, αν θέλουμε να 
αλλάξουμε κάτι. 

 das Haushaltsgerät, -e η οικιακή συσκευή 
 das Haushaltsutensil, -ien τα οικιακά χρειώδη 
 hochwertig υψηλής αξίας 
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 das Jahrzehnt, -e η δεκαετία 
 die Konsumkrise, -n η καταναλωτική κρίση 
 konsumorientiert αυτός που προσανατολίζεται στην κατανάλωση, 

καταναλωτικός 
 mittelfristig μεσοπρόθεσμος, εδώ: μεσοπρόθεσμα 
 motivieren zu + D. παρακινώ σε … 
 prestigeträchtig με υψηλό κύρος 
 der Single-Haushalt, -e το νοικοκυριό ενός ατόμου 
 die Stereoanlage, -n το στερεοφωνικό συγκρότημα 
 der/die Umweltexperte/Umweltexpertin, -n/- 

nen 
ο/η ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος 

 die Umwelt-Krise, -n η περιβαλλοντική κρίση 
 unfreiwillig ακούσια, αναγκαστικά 
 variabel μεταβλητός, εδώ: ποικίλος 
 vergleichsweise συγκριτικά 
 verhindern εμποδίζω 

 vermehren (sich) πολλαπλασιάζω (πολλαπλασιάζομαι) 
 der Verpackungsmüll (Sg.) τα απορρίμματα συσκευασίας 
 wohlhabend ευκατάστατος 
 die Wohnform, -en η μορφή κατοικίας 
 der Wohnraum, "-e η κατοικία 
 die Zeitbombe, -n η ωρολογιακή βόμβα 
 zunehmen 

nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen 
αυξάνομαι 

 zusammenleben συζώ, εδώ: συγκατοικώ 
 der Zuwachs, "-e η αύξηση 

2b das Gebäude, - το κτίριο 
 heizen θερμαίνω 
 das Umweltthema, -themen το περιβαλλοντικό ζήτημα 

2e vorletzter προτελευταίος 
3 kopieren αντιγράφω, βγάζω φωτοτυπία 

 die Tafel,- n ο πίνακας 
 wischen καθαρίζω, εδώ: σβήνω 
 die Tafel wischen σβήνω τον πίνακα 

Modul 2 
 

 

b der Esel, - ο γάιδαρος 
 faul τεμπέλης 
 die Gans, "-e η χήνα 
 das Häschen, - το λαγουδάκι 
 der Hase, -n ο λαγός 
 das Kosewort, "-er το γλυκόλογο 
 die Maus, "-e το ποντίκι 
 das Mäuschen, - το ποντικάκι 
 das Schimpfwort, "-er η βρισιά 
 der Spatz, -en το σπουργίτι 
 der Tiername, -n το όνομα ζώου 
1 erschreckend τρομακτικός 

http://www.klett.gr/


Aspekte | neu B1 plus Griechisches Glossar 

82 

                        © Klett Hellas εκδοτική ΕΠΕ 2015 | www.klett.gr | Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 
                     Επιτρέπεται η φωτύπηση του γλωσσαρίου αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς.  
               

 

Aspekte neu B1plus 
Ελληνικό Γλωσσάριο 

 

c 
 aufnehmen 

nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen 
δέχομαι, εδώ: προσφέρω στέγη  

 jmd. bei sich aufnehmen προσφέρω στέγη σε κάποιον 
 herrenlos αδέσποτος 
 hinbringen 

bringt hin, brachte hin, hat hingebracht 
πηγαίνω 

 das Tierheim, -e το καταφύγιο ζώων 
 die Tierquälerei, -en η κακοποίηση ζώων 
 der/die Tierschützer/in, -/-nen ο/η υπέρμαχος της προστασίας των ζώων 

 traumatisiert αυτός που έχει υποστεί ψυχικό τραύμα 

 
 

der Umgang (Sg.) εδώ: η μεταχείριση 

 verwahrlost παραμελημένος 
 zufügen προσθέτω, εδώ: προκαλώ 
 jmd. Schmerzen zufügen προκαλώ πόνο σε κάποιον 
3 der/die Tierbesitzer/in, -/-nen ο/η κάτοχος ζώου 
 tierlieb ζωόφιλος 
 gereizt ερεθισμένος, εκνευρισμένος 
 die Leine, -n το σκοινί, εδώ: το λουρί 
 der Pudel, - το κανίς 
 der Sitzplatz, "-e η θέση, το κάθισμα 

4a der Auslauf (Sg.) η δυνατότητα ή ο χώρος για κίνηση 
 Hunde brauchen viel Auslauf im Freien. Τα σκυλιά χρειάζονται πολύ χώρο για εκτόνωση στο 

ύπαιθρο. 
 der Bauernhof, "-e το αγρόκτημα 
 engagiert στρατευμένος, εδώ: αφοσιωμένος 
 frisieren χτενίζω 
 das Futter, - η τροφή 
 das Haustier, -e το κατοικίδιο ζώο 
 im Freien έξω, στην ύπαιθρο 
 die Kleider, - τα ρούχα 
 der Landwirt, -e ο αγρότης 
 der Stall, "-e ο στάβλος 
 die Tierhaltung (Sg.) η εκτροφή των ζώων 
 der Tierschutz (Sg.) η προστασία των ζώων 
 das Transportmittel, - το μεταφορικό μέσο 
 zugeben 

gibt zu, gab zu, hat zugegeben 
ομολογώ, παραδέχομαι 

 Ich gebe zu, dass ich manchmal sehr 
unordentlich bin. 

Παραδέχομαι ότι μερικές φορές είμαι πολύ 
ακατάστατος. 

4c ausreden ολοκληρώνω 
 Lassen Sie mich bitte ausreden. Αφήστε με παρακαλώ να ολοκληρώσω. 
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 einhaken παρεμβαίνω 
 Da möchte ich kurz einhaken: … Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρέμβω σύντομα … 
 ergreifen 

ergreift, ergriff, hat ergriffen 
λαμβάνω 

 das Wort ergreifen λαμβάνω το λόγο 
 unterbrechen 

unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen 
διακόπτω 

Modul 3 
 

 

1a der Abfalleimer, - το δοχείο απορριμμάτων 
 anhalten zu + D. 

hält an, hielt an, hat angehalten 
εδώ: παροτρύνω, παρακινώ για … 

 Die Aktion versucht, die Leute zu besserem 
Umgang mit der Umwelt anzuhalten. 

Η εκστρατεία είναι μια προσπάθεια ώστε να 
παρακινηθούν οι άνθρωποι για καλύτερη διαχείριση 
του περιβάλλοντος. 

 die Ausführung, -en η εκτέλεση, εδώ: ο τύπος 
 Dieses Auto gibt es in verschiedenen 

Ausführungen. 
Το αυτοκίνητο αυτό υπάρχει σε πολλούς τύπους. 

 der/die Autofahrer/in, -/-nen ο/η οδηγός αυτοκινήτου 
 der Autoreifen (Pl.) το λάστιχο αυτοκινήτου 
 der Baumstamm, "-e ο κορμός δέντρου 
 beliefern προμηθεύω 
 Bio βιολογικός 
 Das Fleisch von diesem Metzger ist 

garantiert Bio. 
Το κρέας από αυτό τον κρεοπώλη είναι εγγυημένα 
βιολογικό. 

 brauchbar χρήσιμος 
 das Deckchen, - το διακοσμητικό κάλυμμα 
 die Decke, -n η κουβέρτα 
 der/die Freiwillige, -n ο εθελοντής / η εθελόντρια 
 die Fußgängerbrücke, -n η πεζογέφυρα 
 garantiert εγγυημένα 
 geblümt λουλουδάτος 
 der Gegenstand, "-e το αντικείμενο 
 gehäkelt πλεγμένος με βελονάκι 
 gestrickt πλεκτός 
 die Haustür, -en η εξώπορτα 
 der Hirsch, -e το ελάφι 
 der Käse (Sg.) το τυρί 
 die Kiste, -n το κιβώτιο, το κουτί 
 Das Gemüse wird in Kisten geliefert. Τα λαχανικά παραδίδονται σε κουτιά. 

 das Kleintier, -e το μικρό ζώο 
 das Küchengerät, -e η συσκευή κουζίνας 
 das Kursangebot, -e η προσφορά κύκλου μαθημάτων 
 der Lebensraum, "-e ο χώρος διαβίωσης 
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 die Matratze, -n το στρώμα 
 mitstricken πλέκω μαζί 
 das Reh, -e το ζαρκάδι 
 die Straßenlaterne, -n το φανάρι του δρόμου 
 stricken πλέκω 
 die Strickmütze, -n ο πλεκτός σκούφος 
 thronen θρονιάζομαι, εδώ: τοποθετούμαι 
 der Trick, -s το κόλπο, το τέχνασμα 
 der Überzug, "-e το κάλυμμα 
 die Unfallgefahr, -en ο κίνδυνος ατυχήματος 
 unzählig αμέτρητος 
 die Verhaltensregel, -n ο κανόνας συμπεριφοράς 
 vermindern μειώνω 
 wickeln um + A. τυλίγω γύρω από ... 
 das Wildschwein, -e ο αγριόχοιρος 
 das Wildtier, -e το άγριο ζώο 

2a lokal τοπικός 
 sowohl … als auch και … και 
 sowohl … als auch και … και 

2b innerhalb + G. εντός 
 innerhalb der Absprerrung εντός της περίφραξης 

 jenseits + G. πέρα από 
 um … herum + A. γύρω από 
 Gehen Sie einmal um den Tisch herum. Περπατήστε μία φορά γύρω από το τραπέζι. 

3a das Umweltprojekt, -e το περιβαλλοντικό έργο 
3b der Bericht, -e η έκθεση, η αναφορά 

Modul 4 
 

 

 kostbar πολύτιμος 
1b austrocknen αποξηραίνω 

 die Dürre, -n η ξηρασία, η ανομβρία 
 durstig διψασμένος 
 fließend τρεχούμενος 
 das Hochwasser, - η πλημμύρα 
 der Schlamm (Sg.) η λάσπη 
 die Überschwemmung, -en η πλημμύρα 

 verschmutzen ρυπαίνω 
 verseucht μολυσμένος 
 vertrocknen ξεραίνομαι 
 die Wasserknappheit (Sg.) η λειψυδρία 
 der Wassermangel (Sg.) η λειψυδρία 
 die Wasserverschmutzung, -en η ρύπανση των υδάτων 

http://www.klett.gr/


Aspekte | neu B1 plus Griechisches Glossar 

85 

                        © Klett Hellas εκδοτική ΕΠΕ 2015 | www.klett.gr | Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 
                     Επιτρέπεται η φωτύπηση του γλωσσαρίου αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς.  
               

 

Aspekte neu B1plus 
Ελληνικό Γλωσσάριο 

 

2a der Hauptteil, -e το κυρίως θέμα 
 das Referat, -e η παρουσίαση, η διάλεξη, η ομιλία 

2b die Gesamtwassermenge (Sg.) ο συνολικός όγκος ύδατος 
 liegen 

liegt, lag, hat gelegen 
εδώ: ανέρχομαι 

 Der tägliche Wasserverbrauch liegt bei 60 
Litern pro Person. 

Η καθημερινή κατανάλωση νερού ανέρχεται σε 60 
λίτρα το άτομο. 

 der Liter, - το λίτρο 
 der Süßwasseranteil, -e το ποσοστό πόσιμου νερού 
 die Süßwasserreserve, -n το απόθεμα πόσιμου νερού 
 die Waschmittelindustrie, -n η βιομηχανία απορρυπαντικών 
 der Wasserverbrauch (Sg.) η κατανάλωση νερού 
 der Zugang, "-e η πρόσβαση 
 zugänglich προσβάσιμος 
 zunehmend αυξανόμενος, εδώ: με αυξανόμενο ρυθμό 
3 bedeckt sein είμαι καλυμμένος 
 70 % der Erde ist mit Wasser bedeckt. Το 70% της γης είναι καλυμμένο με νερό. 
 gegebenenfalls (ggf.) ενδεχομένως 

 die Gliederung, -en η δομή, εδώ: ο σκελετός 
 der Konflikt, -e η σύγκρουση 
 der Tourismus (Sg.) ο τουρισμός 
 die Wassermenge, -n η ποσότητα νερού 
 abschließend κλείνοντας 
 die Aufmerksamkeit (Sg.) η προσοχή, το ενδιαφέρον 
 der Blickkontakt (Sg.) η οπτική επαφή 
 geben 

gibt, gab, hat gegeben 
δίνω, εδώ: παρουσιάζω 

 einen Überblick über etw. geben παρουσιάζω συνοπτικά κάτι 
 die Lautstärke (Sg.) η ένταση του ήχου 
 soweit μέχρι εδώ 
 die Strukturierung (Sg.) η διάρθρωση 

 der Überblick (Sg.) εδώ: η σύνοψη 
 der Übergang, "-e η μετάβαση 
 die Verständlichkeit (Sg.) η κατανόηση, η σαφήνεια 
 zuwenden (sich) στρέφομαι, εδώ: ασχολούμαι 

Porträt 
 

 

 abgesichert εξασφαλισμένος 
 die Belange (Pl.) τα ζητήματα, τα συμφέρονται 

 Sie setzt sich für die Belange der Meere ein. Υπερασπίζεται τα ζητήματα που σχετίζονται με τις 
θάλασσες. 

 beteiligt sein (an + D.) συμμετέχω σε ... 
 die Bindung, -en ο δεσμός 
 der/die Botschafter/in, -/-nen ο πρέσβης/η πρέσβειρα 
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 die Bundesregierung (Sg.) η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
 damalig αλλοτινός 
 einzig, einzige μοναδικός 
 die Emigration, -en η μετανάστευση 
 das Erbe, -n η κληρονομιά 
 die Forschung, -en η έρευνα 
 fortsetzen συνεχίζω 
 die Fünfzigerjahre (Sg.) η δεκαετία του πενήντα 
 gepaart mit + D συνδυασμένος με ... 
 das Gewissen (Sg.) η συνείδηση 
 der Lehrstuhl, "-e η πανεπιστημιακή έδρα 
 leidenschaftlich παθιασμένος 
 maßgeblich σημαντικός 
 die Menschheit (Sg.) η ανθρωπότητα 
 der/die Politikwissenschaftler/in, -/-nen ο/η πολιτικός επιστήμονας 
 prägen διαμορφώνω 
 das Privatunternehmen, - η ιδιωτική επιχείρηση 
 ratifizieren επικυρώνω 
 das Seerecht (Sg.) το ναυτικό δίκαιο 
 der Sitz, -e η έδρα 
 Der Sitz der Bundesregierung ist in Berlin. Η έδρα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης βρίσκεται 

στο Βερολίνο. 
 übersiedeln μετοικώ 
 der Umweltschutz (Sg.) η προστασία του περιβάλλοντος 
 unmöglich αδύνατος 
 die Verhandlung, -en η διαπραγμάτευση 
 der Verstand (Sg.) ο νους 
 der/die Vertreter/in, -/-nen ο/η εκπρόσωπος 
 das Weltmeer, -e ο ωκεανός 

Grammatik 
 

 

 der Bach, "-e το ρυάκι 
 das Müllproblem, -e το πρόβλημα των απορριμμάτων 
 die Verwendung, -en η χρήση 
 der Vordergrund, "-e το προσκήνιο, εδώ: το επίκεντρο 
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