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Kapitel  1 – Was ist  los?  
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ab|hängen * (Dirk hängt mit seinen Kumpels auf 

dem Marktplatz ab.) 
αράζω (Ο Ντιρκ αράζει µε τα 

φιλαράκια του στην πλατεία 
της αγοράς.) 

der DVD-Abend, -e (Katrin macht mit ihren 
Freundinnen einen DVD-Abend.) 

βραδιά DVD, βραδιά 
βίντεο 

(Η Κάτριν περνά µια βραδιά 
βλέποντας µε τις φίλες της 
DVD.) 

die Geige, -n (David spielt jeden Tag ein paar 
Stunden Geige.) 

βιολί (Ο Ντάβιντ παίζει κάθε µέρα 
µερικές ώρες βιολί.) 

die Jungs (Pl.) (Jungs, warum wollt ihr immer alles 
wissen?) 

αγόρια (Αγοράκια, γιατί θέλετε να 
τα ξέρετε πάντα όλα;) 

der Kumpel, -s (Nach der Schule trifft Dirk sich mit 
seinen Kumpels.) 

φιλαράκι, κολλητός (Μετά το σχολείο ο Ντιρκ 
συναντιέται µε τους 
κολλητούς του.) 

das Orchester, - (David spielt Geige im Orchester.) ορχήστρα (Ο Ντάβιντ παίζει βιολί στην 
ορχήστρα.) 

die Probe, -n (Das Orchester hat jeden Mittwoch 
Probe.) 

δοκιμή, πρόβα (Η ορχήστρα κάνει πρόβα 
κάθε Τετάρτη.) 

quatschen (Nina quatscht gern mit ihren 
Freundinnen im Café.) 

φλυαρώ (Στη Νίνα αρέσει να φλυαρεί 
µε τις φίλες της στην 
καφετέρια.) 

der Schwimmclub, -s (Nina ist Mitglied im Schwimmclub.) κολυμβητικός 
όμιλος, όμιλος 
κολύμβησης 

(Η Νίνα είναι µέλος του 
οµίλου κολύµβησης.) 

sog ar (Katrin geht gern ins Kino, sogar 
sehr gern.) 

και μάλιστα (Στην Κάτριν αρέσει να 
πηγαίνει στο σινεµά, και 
πάρα πολύ µάλιστα.) 

unterh alten * (sich) 
(über + Akk.) 

(Katrin unterhält sich mit ihren 
Freundinnen über alles.) 

συζητώ (Η Κάτριν συζητά µε τις 
φίλες της για τα πάντα.) 
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der Skaterplatz, "-e (Wenn Dirk seine Freunde treffen 

will, fährt er zum Skaterplatz.)  
χώρος των σκέιτερ (Όταν ο Ντιρκ θέλει να 

συναντήσει τους φίλους του, 
πηγαίνει στο χώρο των 
σκέιτερ.) 
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die Beschreibung, -
en 

(Welche Beschreibung trifft auf dich 
zu?)  

περιγραφή (Ποια περιγραφή ταιριάζει 
σε σένα;) 

empf ehlen * (Welche Sehenswürdigkeit in 
deiner Stadt kannst du 
empfehlen?) 

συνιστώ (Ποιο αξιοθέατο της πόλης 
σου µπορείς να συστήσεις;) 

der Freizeittyp, -en (Welcher Freizeittyp bist du?) τύπος ανθρώπου 
ανάλογα με το πώς 
περνά τον ελεύθερο 
χρόνο του 

(Τι τύπος είσαι: Πώς περνάς 
τον ελεύθερο χρόνο σου;) 

lieb (Liebe Keiko, wir freuen uns auf 
dich.) 

αγαπητός (Αγαπητή Κέικο, χαιρόµαστε 
που θα µας έρθεις.) 

die Stadttour, -en (Wenn mich meine Cousine 
besucht, machen wir eine 
Stadttour.)  

γύρος της πόλης (Όταν µε επισκέπτεται η 
ξαδέλφη µου, κάνουµε ένα 
γύρο της πόλης.) 

der Traumurlaub, -e (In meinem Traumurlaub fahre ich 
mit meiner Familie an den Strand.) 

διακοπές των 
ονείρων, 
ονειρεμένες 
διακοπές 

(Στις διακοπές των ονείρων 
µου πηγαίνω µε την 
οικογένειά µου στην πλαζ.) 

um|ziehen * (sich) (Ich ziehe mich für die Party um.) αλλάζω (ρούχα) (Αλλάζω ρούχα για το 
πάρτι.) 

unternehmen* (Ich unternehme viel mit meinen 
Freunden.) 

κάνω (Κάνω πολλά µε τους 
φίλους µου.) 

vorbei|kommen* (Kommst du morgen bei mir 
vorbei?) 

περνάω (από 
κάπου) 

(Θα περάσεις αύριο από 
µένα;) 

zu|treffen* (Dieser Freizeittyp trifft genau auf 
mich zu.) 

ταιριάζω (Αυτός ο τύπος ταιριάζει 
ακριβώς µε το πώς περνώ 
εγώ τον ελεύθερο χρόνο 
µου.) 
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das Adrenalin (Sg.) (Ich gehe oft in den Klettergarten. 

Das ist echt Adrenalin pur!) 
αδρεναλίνη (Πάω συχνά στο πάρκο 

αναρρίχησης. Αδρεναλίνη 
στα ύψη!) 

das Album, Alben (Ich habe mir das neue Album von 
Anna F. gekauft.) 

άλμπουμ (Αγόρασα το καινούριο 
άλµπουµ της Anna F.). 

das Angebot , -e (In der Zeitung findest du 
interessante Angebote für 
Praktika.) 

προσφορά (Στην εφηµερίδα βρίσκεις 
ενδιαφέρουσες προσφορές 
για πρακτική εξάσκηση.) 

attraktiv (Eintritt 7 Euro? Das ist wirklich ein 
attraktives Angebot!)  

ελκυστικός, 
δελεαστικός 

(Είσοδος 7 ευρώ; Αυτή είναι 
µια πραγµατικά δελεαστική 
προσφορά!) 

aus|probieren (Ich probiere gern neue Sachen 
aus.) 

δοκιμάζω (Μου αρέσει να δοκιµάζω 
νέα πράγµατα.) 

die Ausrüstung, -en (Ich leihe dir gern meine 
Ausrüstung zum Klettern.) 

εξοπλισμός (Ευχαρίστως να σου 
δανείσω τον εξοπλισµό µου 
για αναρρίχηση.) 

die Ausweiskontrolle, 
-n 

(Bei dem Konzert gibt es eine 
Ausweiskontrolle.) 

έλεγχος ταυτοτήτων (Στη συναυλία γίνεται 
έλεγχος ταυτοτήτων.) 

die Begleitung, -en (Kinder unter zwölf Jahren dürfen 
nur in Begleitung eines 
Erwachsenen am Kurs 
teilnehmen.) 

συνοδεία (Παιδιά κάτω των δώδεκα 
ετών µπορούν να 
συµµετέχουν στο µάθηµα 
µόνο αν συνοδεύονται από 
έναν ενήλικο.) 

der Download, -s (Im Internet gibt es ein Formular 
zum Download.) 

κατέβασμα (από το 
διαδίκτυο) 

(Στο Ίντερνετ έχει ένα 
έντυπο που µπορείς να 
κατεβάσεις.) 

der Elternteil, -e (Ein Elternteil muss unterschreiben, 
wenn du noch nicht 18 Jahre alt 
bist.) 

γονέας (Πρέπει να υπογράψει ένας 
γονέας, αν δεν είσαι ακόµα 
18 ετών.) 

erforderlich (Beim Klettern ist sportliche 
Kleidung erforderlich.) 

απαραίτητος (Στην αναρρίχηση είναι 
απαραίτητη η αθλητική 
ενδυµασία.) 

der Ersatztermin, -e (Wenn es regnet, ist das Festival 
an einem Ersatztermin.) 

εναλλακτική 
ημερομηνία 

(Αν βρέχει, το φεστιβάλ θα 
γίνει σε άλλη ηµεροµηνία.) 

das Festival, -s (Das Festival mit Jugendbands ist 
am kommenden Wochenende.) 

φεστιβάλ (Το φεστιβάλ µε νεανικά 
συγκροτήµατα γίνεται το 
ερχόµενο Σαββατοκύριακο.) 

der Grillplatz, "-e (Der Grillplatz ist im Sommer ein 
beliebter Treffpunkt.) 

ψησταριά, χώρος 
για μπάρμπεκιου 

(Ο χώρος για µπάρµπεκιου 
είναι ένα αγαπητό σηµείο 
συνάντησης το καλοκαίρι.) 

hin|bringen* (Du würdest gern in den 
Klettergarten fahren. Deine Eltern 
bringen dich hin.) 

φέρνω (κάποιον 
κάπου) 

(Θα ήθελες να πας στο 
πάρκο αναρρίχησης. Θα σε 
φέρουν οι γονείς σου.) 

hin|gehen* (Der Schwimmclub ist doof. 
Nochmal möchte ich da nicht 
hingehen.) 

πηγαίνω (κάπου) (Ο όµιλος κολύµβησης είναι 
χαζοµάρα. ∆ε θέλω να 
ξαναπάω εκεί.) 

die Höhe, -n (Gestern sind wir in 14 Meter Höhe 
geklettert.) 

ύψος (Χθες αναρριχηθήκαµε σε 
ύψος 14 µέτρων.) 

die House-Musik 
(Sg.) 

(Ich höre gern House-Musik.) μουσική house (Μου αρέσει ν' ακούω 
µουσική house.) 

jeweils  (Der Kurs beginnt jeweils um 9.00 
Uhr.) 

κάθε φορά (Το µάθηµα αρχίζει κάθε 
φορά στις 9.) 

die Jugendband, -s (Einige Jugendbands suchen neue 
Musiker.) 

νεανικό (μουσικό) 
συγκρότημα 

(Μερικά νεανικά 
συγκροτήµατα ψάχνουν 
νέους µουσικούς.) 

der Klettergarten, "- (Im Klettergarten kann man viel 
Spaß haben.) 

πάρκο αναρρίχησης (Στο πάρκο αναρρίχησης 
µπορεί κανείς να 
διασκεδάσει πολύ.) 

die Klettersachen 
(Pl.) 

(Eigene Klettersachen sind für den 
Kurs nicht erforderlich.) 

σύνεργα / 
εξοπλισμός 
αναρρίχησης 

(Για τα µαθήµατα δεν είναι 
απαραίτητο να έχει κανείς 
δικό του εξοπλισµό 
αναρρίχησης.) 
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live (Bei einem Konzert kannst du die 
Sängerin live erleben.) 

ζωντανά, live (Σε µια συναυλία µπορείς να 
δεις την τραγουδίστρια 
ζωντανά.) 

das Mindestalter, - (Das Mindestalter für den Eintritt in 
den Club ist 14 Jahre.) 

κατώτερο όριο 
ηλικίας 

(Το κατώτερο όριο ηλικίας 
για να γίνει κανείς µέλος 
στον όµιλο είναι τα 14.) 

mit|spielen  (Viele Jugendliche würden gern in 
einer Band mitspielen.) 

συμμετέχω, παίζω (Σε πολλούς νέους θα 
άρεσε να παίζουν σ' ένα 
συγκρότηµα.) 

der Musiker, - (Bei einem Konzert kannst du die 
Musiker live sehen und hören.) 

μουσικός (Σε µια συναυλία µπορείς να 
δεις και να ακούσεις τoυς 
µουσικούς ζωντανά.) 

das Open Air, -s (Bei einem Open Air spielen die 
Bands draußen.) 

υπαίθρια εκδήλωση 
/ συναυλία 

(Σε µια υπαίθρια εκδήλωση 
τα συγκροτήµατα παίζουν 
έξω.) 

pur (Klettern - das ist echt Adrenalin 
pur!) 

καθαρός, σκέτος (Αναρρίχηση - η αδρεναλίνη 
στα ύψη!) 

der Radio-DJ, -s (Dein Freund interessiert sich für 
den Beruf Radio-DJ.) 

ντισκ-τζόκεϊ 
ραδιοφώνου, 
ραδιοφωνικός ντισκ-
τζόκεϊ 

(Ο φίλος σου ενδιαφέρεται 
για το επάγγελµα του 
ραδιοφωνικού ντισκ-τζόκεϊ.) 

der Radiomacher, - (Ich möchte Radiomacher werden.) ραδιοφωνικός 
παραγωγός 

(Θα 'θελα να γίνω 
ραδιοφωνικός παραγωγός.) 

die R'n'B-Musik (Sg.) (Ich tanze gern zu R'n'B-Musik.) μουσική R'n'B (Μου αρέσει να χορεύω µε 
µουσική R'n'b.) 

die Route, -n (Im Klettergarten werden 
verschiedene Routen angeboten.) 

διαδρομή (Στο πάρκο αναρρίχησης 
προσφέρονται διάφορες 
διαδροµές.) 

der Schülerausweis, 
-e 

(Wenn man einen Schülerausweis 
hat, kann man die Tickets billiger 
kaufen.) 

μαθητική ταυτότητα (Αν έχει κανείς µαθητική 
ταυτότητα, µπορεί να 
αγοράσει τα εισιτήρια 
φθηνότερα.) 

das Ticket , -s (Die Tickets kosten im Vorverkauf 9 
Euro.) 

εισιτήριο (Τα εισιτήρια κοστίζουν στην 
προπώληση 9 ευρώ.) 

die Tournee, -n (Die Band geht ab heute auf 
Tournee.) 

τουρνέ, περιοδεία (Το συγκρότηµα φεύγει από 
σήµερα σε περιοδεία.) 

unterschr eiben* (Ein Elternteil muss das Formular 
unterschreiben, wenn du noch nicht 
18 Jahre alt bist.) 

υπογράφω (Ένας γονέας πρέπει να 
υπογράψει το έντυπο, αν 
δεν είσαι ακόµα 18.) 

die Voraussetzung , 
-en 

(Ein Mindestalter von 14 Jahren ist 
Voraussetzung für den Kurs.) 

προϋπόθεση (Κατώτερο όριο ηλικίας 14 
ετών είναι προϋπόθεση για 
τα µαθήµατα.) 

der Vorverkauf, "-e (Kauf die Tickets für das Open Air 
doch im Vorverkauf!) 

προπώληση (Καλύτερα αγόρασε τα 
εισιτήρια για την υπαίθρια 
συναυλία στην 
προπώληση!) 
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neugierig  (Keiko ist neugierig auf die Schule 

in Deutschland.) 
περίεργος (Η Κέικο είναι περίεργη πώς 

θα είναι το σχολείο στη 
Γερµανία.) 

überl egen  (sich) (Ich muss mir noch überlegen, ob 
ich morgen mit ins Kino komme.) 

σκέπτομαι (Πρέπει να το σκεφθώ 
ακόµα αν θα έρθω αύριο 
µαζί στο σινεµά.) 
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gespannt (Die ganze Klasse wartet schon 

gespannt auf Keiko.) 
με ανυπομονησία (Ολόκληρη η τάξη περιµένει 

πια µε ανυποµονησία την 
Κέικο.) 

in (Was ist gerade in bei euch?) της μόδας, in (Τι είναι της µόδας αυτό τον 
καιρό στη χώρα σου;) 

der Katalog, -e (Nadja würde sich über einen 
Katalog mit japanischer Mode 
freuen.) 

κατάλογος (Η Νάντια θα χαιρόταν αν 
έπαιρνε έναν κατάλογο µε 
γιαπωνέζικη µόδα.) 

der Klassenlehrer, - (Die Klassenlehrerin freut sich auf 
die neue Schülerin.) 

καθηγητής (-
σύμβουλος) τάξης 

(Η καθηγήτρια-σύµβουλος 
της τάξης χαίρεται για την 
καινούρια µαθήτρια.) 
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die Lieblings- (Wie heißt deine Lieblingsband?) αγαπημένος (Πώς ονοµάζεται το 
αγαπηµένο σου 
συγκρότηµα;) 

der Prosp ekt , -e (Keiko bringt Nadja einen Prospekt 
über japanische Mode mit.) 

προσπέκτους, 
φυλλάδιο, 
κατάλογος 

(Η Κέικο φέρνει στη Νάντια 
ένα προσπέκτους µε 
γιαπωνέζικη µόδα.) 

die Reise, -n (Gute Reise!) ταξίδι (Καλό ταξίδι!) 
unbekannt  (Eine unbekannte Person hat 

diesen Forumseintrag 
geschrieben.) 

άγνωστος (Ένα άγνωστο πρόσωπο 
έγραψε αυτή την 
καταχώρηση στο φόρουµ.) 

das Blatt , "-er (Schreib das Wort auf ein Blatt 
Papier.) 

φύλλο (Γράψε τη λέξη σ' ένα 
φύλλο χαρτί.) 

falten (Falte das Blatt in der Mitte.) διπλώνω (∆ίπλωσε το φύλλο στη 
µέση.) 

träumen (von + 
Dat.) 

(Ich träume von einem Haus am 
Meer.) 

ονειρεύομαι (Ονειρεύοµαι ένα σπίτι στη 
θάλασσα.) 

vor|lesen* (Lies den Text laut vor.) διαβάζω φωναχτά (∆ιάβασε το κείµενο 
φωναχτά.) 

weiter|schreiben* (Warum hörst du auf? Schreib die 
Geschichte weiter.) 

συνεχίζω (να 
γράφω) 

(Γιατί σταµατάς; Συνέχισε 
την ιστορία.) 

    
Kapitel  2 – Ich bin  neu hier.  
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das Forum, Foren (Keiko hat ins Forum geschrieben.) φόρουμ 

(συζήτησης) 
(Η Κέικο έγραψε στο 
φόρουµ.) 

der Gastschüler, - (Keiko ist eine Gastschülerin aus 
Japan.) 

επισκέπτης-μαθητής (Η Κέικο είναι µια 
επισκέπτρια-µαθήτρια από 
την Ιαπωνία.) 

geschm acklos  (Einige Schüler glauben, dass 
Keiko geschmacklose Kleidung 
trägt.) 

χωρίς γούστο, 
κακόγουστος 

(Μερικοί µαθητές πιστεύουν 
ότι η Κέικο φορά 
κακόγουστα ρούχα.) 

der J-Pop (Sg.) (J-Pop hab’ ich noch nie gehört.) γιαπωνέζικη 
μουσική ποπ 

(Γιαπωνέζικη µουσική ποπ 
δεν έχω ακούσει ποτέ µου.) 

das Karaoke (Sg.) (Karaoke singen ist in Japan total 
in.) 

καραόκε (Το να τραγουδάς καραόκε 
είναι στην Ιαπωνία τρελά 
στη µόδα.) 

klassisch  (Meine Eltern hören oft klassische 
Musik.) 

κλασικός (Οι γονείς µου ακούν συχνά 
κλασική µουσική.) 

die Mode-Tussi, -s (So eine Mode-Tussi!) ψώνιο με τη μόδα, 
μοδόπληκτη 

(Τι ψώνιο που ‚χει µε τη 
µόδα!) 

die Popmusik (Sg.) (Anna liebt japanische Popmusik.) μουσική ποπ (Η Άννα αγαπά τη 
γιαπωνέζικη µουσική ποπ.) 

schl ank  (Die neue Mitschülerin ist sehr 
schlank.) 

λεπτός (Η καινούρια συµµαθήτρια 
είναι πολύ λεπτή.) 

die Schuluniform, -
en 

(Geht man in deinem Land mit 
Schuluniform zur Schule?) 

σχολική στολή (Τα παιδιά στη χώρα σου 
πηγαίνουν στο σχολείο µε 
στολή;) 
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das Ausland  (Sg.) (Ich gehe für ein Jahr ins Ausland.) εξωτερικό (Θα πάω για ένα χρόνο στο 

εξωτερικό.) 
der Austausch, -e (Ich mache nächstes Jahr einen 

Austausch.) 
ανταλλαγή, 
πρόγραμμα 
ανταλλαγών 

(Του χρόνου θα 
συµµετάσχω σ’ ένα 
πρόγραµµα ανταλλαγών.) 

der Infotag, -e (Am Infotag erfährt man viel über 
den Austausch.) 

ημέρα ενημέρωσης (Την ηµέρα ενηµέρωσης 
µαθαίνει κανείς πολλά για το 
πρόγραµµα ανταλλαγών.) 
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anders  (Meine Schwester ist ganz anders 

als ich.) 
διαφορετικός (Η αδελφή µου είναι 

εντελώς διαφορετική από 
µένα.) 

die Ankunft  (Sg.) (Bei meiner Ankunft am Flughafen 
haben mich alle gleichzeitig 
begrüßt.) 

άφιξη (Όταν έφθασα στο 
αεροδρόµιο, µε 
καλωσόρισαν όλοι 
ταυτόχρονα.) 

blass  (Du bist aber blass!) χλομός, ωχρός (Τι χλοµός που είσαι!) 
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bleich  (Manuel ist ziemlich bleich.) χλομός, άσπρος 
σαν πανί 

(Ο Μάνουελ είναι αρκετά 
χλοµός.) 

der Blödmann, “-er (Ramon ist echt ein Blödmann!) βλάκας, ηλίθιος (Ο Ραµόν είναι στ’ αλήθεια 
βλάκας.) 

der Churro, -s (Churros isst man in Spanien zum 
Frühstück.) 

τσούρος [είδος 
ισπανικών 
μπισκότων σε 
σχήμα δάκτυλου] 

(Μπισκότα τσούρος τρώνε 
στην Ισπανία για πρωινό.) 

eben  (Er versteht das nicht. Er ist eben 
ein Einzelkind.) 

βλέπεις (∆εν το καταλαβαίνει. Είναι 
βλέπεις µοναχοπαίδι.) 

eifersüchtig (Meine Schwester ist oft 
eifersüchtig.) 

ζηλιάρης (Η αδελφή µου είναι συχνά 
ζηλιάρα.) 

ein|cremen (Kannst du mich bitte mit 
Sonnenmilch eincremen?) 

αλείφω με κρέμα (Μπορείς σε παρακαλώ να 
µε αλείψεις µε αντηλιακό;) 

das Einzelkind , -er (Alejandro hat keine Geschwister. 
Er ist ein Einzelkind.) 

μοναχοπαίδι (Ο Αλεχάντρο δεν έχει 
αδέλφια. Είναι 
µοναχοπαίδι.) 

exotisch (Die spanischen Mädchen finden 
Manuel exotisch.) 

εξωτικός (Τα κορίτσια στην Ισπανία 
βρίσκουν το Μάνουελ 
εξωτικό.) 

fettig (Churros sind ziemlich fettig.) λιπαρός (Τα µπισκότα τσούρος είναι 
αρκετά λιπαρά.) 

der Gastbruder, “- (Mein Gastbruder ist echt cool.) ο „αδελφός“ (της 
οικογένειας που με 
φιλοξενεί) 

(Ο „αδελφός“ µου είναι 
πραγµατικά φίνος.) 

die Gasteltern (Pl.) (Meine Gasteltern sind wirklich 
super.) 

οι „γονείς“ (της 
οικογένειας που με 
φιλοξενεί) 

(Οι „γονείς“ µου είναι 
πραγµατικά καταπληκτικοί.) 

die Gastmutter, “- (Meine Gastmutter heißt Elsa.) η „μητέρα“ (της 
οικογένειας που με 
φιλοξενεί) 

(Η „µητέρα“ µου ονοµάζεται 
Έλσα.) 

der Gastvater, „- (Mit meinem Gastvater verstehe ich 
mich sehr gut.) 

ο „πατέρας“ (της 
οικογένειας που με 
φιλοξενεί) 

(Με τον „πατέρα“ µου 
συνεννοούµαι πολύ καλά.) 

das Gebäck , -e (Ein Churro ist ein spanisches 
Gebäck.) 

μπισκότα, 
βουτήματα 

(Τα τσούρος είναι είδος 
ισπανικών µπισκότων.) 

gleichzeitig  (Wenn alle gleichzeitig reden, 
versteht man nichts.) 

ταυτόχρονα (Όταν µιλούν όλοι 
ταυτόχρονα, δεν 
καταλαβαίνει κανείς τίποτε.) 

die Halbschwester, -
n 

(Meine Halbschwester hat einen 
anderen Vater als ich.) 

ετεροθαλής αδελφή (Η ετεροθαλής αδελφή µου 
έχει άλλο πατέρα απ’ ότι 
εγώ,) 

die Hitze (Sg.) (38 °C! Das ist eine Hitze!) ζέστη (38 βαθµοί! Τι ζέστη είναι 
αυτή!) 

die Innenstadt , “-e (Manuel trifft seine Freunde in der 
Innenstadt.) 

κέντρο της πόλης (Ο Μάνουελ συναντά τους 
φίλους του στο κέντρο της 
πόλης.) 

jedenfalls  (Egal, was du machst. Ich gehe 
jedenfalls ins Kino.) 

εν πάση περιπτώσει (∆ε µε νοιάζει τι θα κάνεις. 
Εγώ εν πάση περιπτώσει 
θα πάω σινεµά.) 

norm al (38 °C sind in Spanien ganz 
normal.) 

κανονικός, 
φυσιολογικός 

(38 βαθµοί είναι στην 
Ισπανία εντελώς 
φυσιολογική θερµοκρασία.) 

die Siesta, -s (In Spanien macht man mittags 
Siesta.) 

σιέστα, μεσημεριανή 
ανάπαυση 

(Στην Ισπανία αναπαύεται 
κανείς το µεσηµέρι.) 

die Sonnenmilch 
(Sg.) 

(Man sollte sich immer gut mit 
Sonnenmilch eincremen.) 

αντηλιακό 
γαλάκτωμα 

(Θα ‚πρεπε να αλείφεται 
κανείς πάντα καλά µε 
αντηλιακό γαλάκτωµα.) 

die Streiterei, -en (Eure Streitereien sind echt nervig!) (συνεχής) καυγάς (Οι καυγάδες σας είναι 
πραγµατικά εκνευριστικοί!) 

super- (Du bist echt superlieb.) υπερ-, σούπερ (Είσαι στ’ αλήθεια σούπερ 
συµπαθητικός.) 

unbedingt  (Du musst unbedingt mal 
spanische Churros probieren.) 

οπωσδήποτε (Πρέπει οπωσδήποτε να 
δοκιµάσεις κάποτε ισπανικά 
τσούρος.) 
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undeutlich (Meine Oma spricht sehr 
undeutlich.) 

όχι καθαρός, 
ασαφής 

(Η γιαγιά µου δε µιλά 
καθόλου καθαρά.) 

vergehen* (Im Urlaub vergeht die Zeit immer 
schnell.) 

περνώ [χρόνος] (Στις διακοπές ο χρόνος 
περνά πάντα γρήγορα.) 

vermissen (Ich vermisse meine Schwester.) μου λείπει  (Μου λείπει η αδελφή µου.) 
voll  (Mein Bruder ist manchmal voll 

eifersüchtig.) 
εντελώς, πάρα πολύ (Ο αδελφός µου είναι 

µερικές φορές πάρα πολύ 
ζηλιάρης.) 

wohl  (Morgen beginnt die Schule. Wie 
das wohl wird?) 

άραγε (Αύριο αρχίζει το σχολείο. 
Πώς θα ‚ναι άραγε;) 

die Zeile, -n (In Zeile 2 beschreibt Manuel seine 
Ankunft am Flughafen.) 

γραμμή (κειμένου), 
αράδα 

(Στη δεύτερη γραµµή ο 
Μάνουελ περιγράφει την 
άφιξή του στο αεροδρόµιο.) 

der Blog, -s (Manuel schreibt einen Eintrag in 
seinen Blog.) 

μπλογκ (Ο Μάνουελ γράφει µια 
καταχώρηση στο µπλογκ 
του.) 
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der Halbbruder, “- (Mein Halbbruder hat eine andere 

Mutter als ich.) 
ετεροθαλής 
αδελφός 

(Ο ετεροθαλής αδελφός µου 
έχει άλλη µητέρα απ’ ότι 
εγώ.) 

wen (Wen willst du am Wochenende 
besuchen?) 

ποιον (Ποιον θέλεις να 
επισκεφθείς το 
σαββατοκύριακο;) 
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an|bieten * (Die Schüler bieten Keiko ihre Hilfe 

an.) 
προσφέρω (Οι µαθητές προσφέρουν 

στην Κέικο τη βοήθειά 
τους.) 

dabei|haben* (Ich habe leider kein Geld dabei.) έχω μαζί μου (∆υστυχώς δεν έχω 
χρήµατα µαζί µου.) 

die Geldkarte, -n (In der Cafeteria kann man mit 
einer Geldkarte bezahlen.) 

(επαναφορτιζόμενη) 
κάρτα πληρωμών 

(Στην καφετέρια µπορεί 
κανείς να πληρώσει µε µια 
κάρτα πληρωµών.) 
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ändern  (Ich habe meine Meinung 

geändert.) 
αλλάζω, μεταβάλλω (Άλλαξα γνώµη.) 

ausgeflippt (Keiko trägt ausgeflippte 
Klamotten.) 

εκκεντρικός (Η Κέικο φορά εκκεντρικά 
ρούχα.) 

das Schulkonzert, -e (Morgen ist das Schulkonzert.) σχολική συναυλία (Αύριο είναι η σχολική 
συναυλία.) 
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reisen  (Nächstes Jahr reise ich in die 

USA.) 
ταξιδεύω (Του χρόνου θα ταξιδέψω 

στις ΗΠΑ.) 
an|schauen  (Ich würde gern die Stadt 

anschauen.) 
βλέπω, κοιτάζω (Θα µου άρεσε να δω την 

πόλη.) 
das Austauschjahr, -
e 

(Bald beginnt mein Austauschjahr.) έτος / χρονιά 
συμμετοχής σε 
πρόγραμμα 
ανταλλαγών 

(Σύντοµα αρχίζει η χρονιά 
όπου συµµετέχω στο 
πρόγραµµα ανταλλαγών.) 

das Traumland, “-er (Argentinien ist mein Traumland.) χώρα των ονείρων (Η Αργεντινή είναι η χώρα 
των ονείρων µου.) 

    
Kapitel  3 – Wohnwelten  
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die Almhütte, -n (Die Almhütte liegt in den Bergen.) σπιτάκι / μικρό σαλέ 

(σε βοσκοτόπι 
οροπέδιο) 

(Το σπιτάκι βρίσκεται σ' ένα 
οροπέδιο στα βουνά.) 

die Atmosph äre 
(Sg.) 

(Die Wohnung hat eine besondere 
Atmosphäre.) 

ατμόσφαιρα (Το διαµέρισµα έχει µια 
ιδιαίτερη ατµόσφαιρα.) 

das Baumhaus, "-er (Wir bauen das Baumhaus in drei 
Metern Höhe.) 

δεντρόσπιτο, σπίτι 
φτιαγμένο σε δέντρο 

(Θα φτιάξουµε το 
δεντρόσπιτο σε ύψος 3 
µέτρων.) 

die 
Großraumwohnung, 
-en 

(Diese Großraumwohnung war 
früher eine Kirche.) 

κατοικία χωρίς 
χωρίσματα 

(Αυτή η κατοικία χωρίς 
χωρίσµατα ήταν παλαιότερα 
µια εκκλησία.) 
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das Hausboot, -e (Ich würde gern mal auf einem 
Hausboot schlafen.) 

πλωτό σπίτι (Θα 'θελα να κοιµηθώ µια 
φορά σ' ένα πλωτό σπίτι.) 

die Höhenangst 
(Sg.) 

(Komm ins Baumhaus oder hast du 
Höhenangst?) 

υψοφοβία (Έλα στο δεντρόσπιτο, ή 
έχεις υψοφοβία;) 
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angenehm  (Im Haus ist es angenehm kühl.) ευχάριστα (Στο σπίτι είναι ευχάριστα 

δροσερά.) 
außer (Im Baumhaus gibt es keine 

Nachbarn außer Vögel.) 
εκτός από (Στο δεντρόσπιτο δεν 

υπάρχουν άλλοι γείτονες 
εκτός από πουλιά.) 

herrlich  (Das Leben in den Bergen ist 
herrlich.) 

θαυμάσιος (Η ζωή στα βουνά είναι 
θαυµάσια.) 

das Höhlenhaus, "-er (Höhlenhäuser sind oft sehr 
dunkel.) 

σπίτι σε σπηλιά (Τα σπίτια σε σπηλιές είναι 
συχνά πολύ σκοτεινά.) 

die Kuh, "-e (Die Kühe stehen auf der Wiese.) αγελάδα (Οι αγελάδες στέκονται στο 
λιβάδι.) 

kühl  (Draußen ist es heiß, aber hier ist 
es kühl.) 

δροσερός (Έξω έχει ζέστη, όµως εδώ 
είναι δροσερά.) 

schaukeln (Das Hausboot schaukelt so 
schön.) 

κουνιέμαι (Το πλωτό σπίτι κουνιέται 
τόσο ωραία.) 

der Strom (Sg.) (In einem Haus ohne Wasser und 
Strom möchte ich nicht wohnen.) 

(ηλεκτρικό) ρεύμα, 
ηλεκτρικό 

(∆ε θα 'θελα να µένω σ' ένα 
σπίτι χωρίς νερό και 
ηλεκτρικό.) 

das Einfamilienhaus, 
"-er 

(Ich wohne mit meinen Eltern in 
einem Einfamilienhaus.) 

μονοκατοικία (Μένω µε τους γονείς µου 
σε µια µονοκατοικία.) 

die Großstadt, "-e (Meine Cousine lebt in der 
Großstadt.) 

μεγαλούπολη (Η ξαδέλφη µου ζει στη 
µεγαλούπολη.) 

das Hochhaus, "-er (Neben unserer Schule steht ein 
Hochhaus.) 

πολυκατοικία (∆ίπλα στο σχολείο µας 
βρίσκεται µια πολυκατοικία.) 

das Nachbardorf, "-
er 

(Die Kinder besuchen den 
Kindergarten im Nachbardorf.) 

γειτονικό χωριό (Τα παιδιά πηγαίνουν στο 
νηπιαγωγείο στο γειτονικό 
χωριό.) 

das Reihenhaus, "-er (In unserer Straße gibt es viele 
Reihenhäuser.) 

σπίτι σε μια σειρά 
όμοιων σπιτιών 

(Στο δρόµο µας υπάρχουν 
πολλά όµοια σπίτια στη 
σειρά.) 

der Stadtrand, "-er (Der Sportplatz liegt am Stadtrand.) άκρη της πόλης (Το γήπεδο βρίσκεται στην 
άκρη της πόλης.) 

der Wohnblock , "-e (Die Stadt baut einen neuen 
Wohnblock.) 

οικοδομικό 
συγκρότημα 

(Η πόλη χτίζει ένα καινούριο 
οικοδοµικό συγκρότηµα.) 

die Wohnform, -en (Welche Wohnform magst du am 
liebsten?) 

τύπος κατοικίας (Ποιον τύπο κατοικίας 
προτιµάς περισσότερο από 
όλους;) 

das Wunder, - (Vier Stück Kuchen? Kein Wunder, 
dass dir schlecht ist!) 

θαύμα (Τέσσερα κοµµάτια γλυκό; 
∆εν είναι ν' απορείς που 
ανακατεύτηκε το στοµάχι 
σου!) 

das Zentrum , 
Zentren 

(Mein Onkel wohnt im Zentrum der 
Stadt.) 

κέντρο  (Ο θείος µου µένει στο 
κέντρο της πόλης.) 
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alle  (Die Busse fahren nur alle vierzig 

Minuten.) 
κάθε  (Τα λεωφορεία φεύγουν 

κάθε σαράντα λεπτά µόνο.) 
allerd ings  (Ich nehme meistens den Bus. Der 

fährt allerdings nicht oft.) 
όμως, ωστόσο (Τις περισσότερες φορές 

παίρνω το λεωφορείο. Αυτό 
όµως δεν έχει συχνά 
δροµολόγια.) 

das Amt , "-er (Das Amt ist heute nur bis 12 Uhr 
geöffnet.) 

δημόσια υπηρεσία (Η δηµόσια υπηρεσία είναι 
σήµερα ανοικτή µόνο µέχρι 
τις 12.) 

der Bewohner , - (Ein Hochhaus hat viele 
Bewohner.) 

ένοικος (Μια πολυκατοικία έχει 
πολλούς ενοίκους.) 

die Ecke , -n (Meine Schule liegt direkt um die 
Ecke.) 

γωνία (Το σχολείο µου είναι δύο 
βήµατα από δω.) 

das 
Einkaufszentrum, -
zentren 

(Das neue Einkaufszentrum ist 
riesig.) 

εμπορικό κέντρο (Το καινούριο εµπορικό 
κέντρο είναι τεράστιο.) 
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die Grundschule , -n (Meine kleine Schwester geht noch 
in die Grundschule.) 

δημοτικό (σχολείο) (Η µικρή µου αδελφή 
πηγαίνει ακόµα στο 
δηµοτικό.) 

das Karate (Sg.) (Ich mache Karate zweimal in der 
Woche.) 

καράτε (Κάνω καράτε δύο φορές 
την εβδοµάδα.) 

der Kiosk , -e (Meine Eltern kaufen die Zeitung 
immer am Kiosk.) 

περίπτερο (Οι γονείς µου αγοράζουν 
πάντα την εφηµερίδα από 
το περίπτερο.) 

die Metzger ei, -en (Neben dem Bäcker liegt die 
Metzgerei.) 

κρεοπωλείο, 
χασάπικο 

(∆ίπλα στο φούρναρη 
βρίσκεται το κρεοπωλείο.) 

die Millionenstadt, "-
e 

(Hamburg, München und Berlin 
sind deutsche Millionenstädte.) 

πόλη με πληθυσμό 
πάνω από ένα 
εκατομμύριο 
κατοίκους 

(Το Αµβούργο, το Μόναχο 
και το Βερολίνο είναι 
γερµανικές πόλεις µε 
πληθυσµό πάνω από ένα 
εκατοµµύριο κατοίκους.) 

nördlich (Meine Tante wohnt nördlich von 
Hamburg.) 

στα βόρεια (Η θεία µου κατοικεί στα 
βόρεια του Αµβούργου.) 

nur noch (Abends fahren die Busse nur noch 
alle zwei Stunden.) 

μόνο (Το βράδυ τα λεωφορεία 
κυκλοφορούν µόνο κάθε 
δύο ώρες.) 

der Reitverein, -e (Ich bin im Reitverein.) ιππικός όμιλος (Είµαι µέλος του ιππικού 
οµίλου.) 

der Sportverein, -e (Mein Bruder spielt Fußball im 
Sportverein.) 

αθλητικός όμιλος (Ο αδελφός µου παίζει 
ποδόσφαιρο στον αθλητικό 
όµιλο.) 

der Stadtteil, -e (In welchem Stadtteil wohnst du?) συνοικία (Σε ποια συνοικία µένεις;) 
das Taxi , -s (Ich nehme manchmal ein Taxi, 

aber das ist teuer.) 
ταξί  (Μερικές φορές παίρνω 

ταξί, όµως είναι ακριβό.) 
der Verkehr  (Sg.) (In unserer Straße ist immer viel 

Verkehr.) 
κυκλοφορία, κίνηση (Στο δρόµο µας έχει πάντα 

πολλή κίνηση.) 
verp assen  (Gestern habe ich den Bus 

verpasst.) 
χάνω, δεν 
προλαβαίνω 

(Χθες έχασα το λεωφορείο.) 

der Vorort , -e (Meine Freundin wohnt in einem 
Vorort von Hamburg.) 

προάστιο (Η φίλη µου µένει σ' ένα 
προάστιο του Αµβούργου.) 

das Abgas , -e (Ich würde gern in einem Ort 
wohnen, wo es weniger Abgase 
gibt.) 

καυσαέριο (Θα µου άρεσε να ζω σ' ένα 
µέρος µε λιγότερα 
καυσαέρια.) 

der Bürger , - (In Hamburg leben über eine 
Million Bürger.) 

πολίτης, κάτοικος (Στο Αµβούργο ζουν πάνω 
από ένα εκατοµµύριο 
κάτοικοι.) 

der Fahrer , - (Die Jugendlichen brauchen ihre 
Eltern als Fahrer.) 

οδηγός (Τα παιδιά χρειάζονται τους 
γονείς τους σαν 
µεταφορείς.) 

die 
Freizeitmöglichkeit, -
en 

(Unsere Stadt bietet viele 
Freizeitmöglichkeiten.) 

δυνατότητα 
διασκέδασης 

(Η πόλη µας προσφέρει 
πολλές δυνατότητες 
διασκέδασης.) 

die Milli on, -en (In Hamburg leben über eine 
Million Menschen.) 

εκατομμύριο (Στο Αµβούργο ζουν πάνω 
από ένα εκατοµµύριο 
άνθρωποι.) 

der Stau, -s (Wir haben gestern zwei Stunden 
im Stau gestanden.) 

μποτιλιάρισμα (Χθες ήµασταν κολληµένοι 
δύο ώρες στην κίνηση.) 

das Boot, -e (Ich segle gern mit dem Boot.) βάρκα, σκάφος (Μ' αρέσει να κάνω 
ιστιοπλοΐα µε το σκάφος.) 

der Kanal, "-e (Das Hausboot liegt auf dem 
Kanal.) 

κανάλι (Το πλωτό σπίτι βρίσκεται 
στο κανάλι.) 
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die Ansicht , -en (Ich bin anderer Ansicht als du.) άποψη, γνώμη (Είµαι διαφορετικής άποψης 

από σένα.) 
das Argument, -e (Sammelt ein paar Argumente für 

das Leben in der Stadt.) 
επιχείρημα (Συγκεντρώστε µερικά 

επιχειρήµατα υπέρ του να 
ζει κανείς στην πόλη.) 

besprechen* (Besprecht das Thema Wohnen in 
der Klasse.) 

συζητώ (Συζητήστε στην τάξη το 
θέµα κατοικία.) 

die Diskussi on, -en (Jeder sollte in der Diskussion 
etwas sagen.) 

συζήτηση (Καθένας θα 'πρεπε να πει 
κάτι στη συζήτηση.) 
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der/die Erste, -n (Wer spricht als Erster?) πρώτος (Ποιος θα µιλήσει πρώτος;) 
der Unsinn  (Sg.) (Das ist doch Unsinn!) ανοησίες, βλακείες (Αυτά είναι ανοησίες!) 
widerspr echen * (Jan widerspricht seinem Freund.) αντιλέγω, φέρνω 

αντίρρηση 
(Ο Γιαν αντιλέγει στο φίλο 
του.) 

zu|stimmen (Anna stimmt ihrer Freundin zu.) συμφωνώ (με 
κάποιον) 

(Η Άννα συµφωνεί µε τη 
φίλη της.) 
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hinein|können* (Der Laden ist schon zu. Du kannst 

leider nicht hinein.) 
μπορώ να μπω (Το κατάστηµα είναι ήδη 

κλειστό. ∆εν µπορείς 
δυστυχώς να µπεις.) 

irgend - (Irgendein Blödmann hat meinen 
Ausweis gestohlen!) 

κάποιος (Κάποιος ηλίθιος έκλεψε την 
ταυτότητά µου!) 

irgendw ann  (Er hat seinen Schlüssel 
irgendwann vor ein paar Monaten 
verloren.) 

κάποτε (Έχασε το κλειδί του κάποια 
στιγµή πριν µερικούς 
µήνες.) 

irgendw as (Er hat irgendwas gesagt, aber ich 
habe es nicht verstanden.) 

κάτι, οτιδήποτε (Είπε κάτι, όµως δεν το 
κατάλαβα.) 

irgendw er (Irgendwer hat den Rucksack 
gestohlen.) 

κάποιος (Κάποιος έκλεψε το 
σακίδιο.) 

irgendw ie (Irgendwie schaffe ich die Prüfung 
bestimmt.) 

κάπως, με κάποιο 
τρόπο 

(Με κάποιο τρόπο θα 
καταφέρω να περάσω την 
εξέταση.) 

irgendw o (Der Ausweis ist irgendwo im 
Zimmer.) 

κάπου (Η ταυτότητα βρίσκεται 
κάπου µέσα στο δωµάτιο.) 

kontroll ieren  (Der Mann kontrolliert die Ausweise 
von den Jugendlichen.) 

ελέγχω (Ο άνδρας ελέγχει τις 
ταυτότητες των νεαρών.) 

die Schublade, -n (Mein Ausweis liegt in der 
Schublade.) 

συρτάρι (Η ταυτότητά µου βρίσκεται 
στο συρτάρι.) 

irgend ein, 
irgendeine 

(Alina will irgendein cooles Regal.) κάποιος (Η Αλίνα θέλει ένα ωραίο 
ράφι.) 

irgendw elche  (Sie hängt irgendwelche Poster 
auf.) 

κάποιοι (Κρεµά κάποιες αφίσες.) 
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das Altenheim , -e (Meine Oma lebt im Altenheim.) γηροκομείο (Η γιαγιά µου ζει στο 

γηροκοµείο.) 
der Baumarkt, "-e (Im Baumarkt kann man 

verschiedene Materialien kaufen.) 
κατάστημα 
οικοδομικών υλικών 

(Στο κατάστηµα 
οικοδοµικών υλικών µπορεί 
κανείς ν' αγοράσει διάφορα 
υλικά.) 

besprühen (Irgendwer besprüht die Wände mit 
Graffiti.) 

ψεκάζω, ραντίζω (Κάποιος βάφει τους 
τοίχους µε γκράφιτι.) 

dabei (Die Jugendlichen bauen Möbel 
und machen dabei Lärm.) 

συγχρόνως (Οι νέοι κάνουν φασαρία 
φτιάχνοντας έπιπλα.) 

dankbar  (Die Jugendlichen sind den 
Senioren sehr dankbar.) 

ευγνώμων (Οι νέοι είναι πολύ 
ευγνώµονες στους 
ηλικιωµένους.) 

die Graffiti (Pl.) (Viele Menschen ärgern sich über 
Graffiti an Wänden.) 

γκράφιτι (Πολλοί άνθρωποι 
θυµώνουν βλέποντας 
γκράφιτι στους τοίχους.) 

der Hammer , - (Ein Hammer darf bei der 
Renovierung nicht fehlen!) 

σφυρί (Ένα σφυρί δεν µπορεί να 
λείπει σε µια ανακαίνιση!) 

hämmern (Die Jugendlichen hämmern den 
ganzen Tag Nägel ins Holz.) 

καρφώνω (Οι νέοι καρφώνουν όλη 
µέρα καρφιά στο ξύλο.) 

das Holz, "-er (Die jungen Leute haben das Holz 
selbst organisiert.) 

ξύλο (Οι νέοι εξοικονόµησαν οι 
ίδιοι τα ξύλα.) 

der Lärm  (Sg.) (Die Handwerker machen ziemlich 
viel Lärm bei der Renovierung.) 

φασαρία (Οι τεχνίτες κάνουν αρκετή 
φασαρία κατά την 
ανακαίνιση.) 

die Live-Musik (Sg.) (Auf der Party gibt es Live-Musik.) ζωντανή μουσική (Στο πάρτι έχει ζωντανή 
µουσική.) 

der Nagel , "- (Die Jugendlichen arbeiten mit 
Hammer und Nagel.) 

καρφί (Οι νέοι δουλεύουν µε 
σφυρί και καρφιά.) 

neben an (Nebenan feiern die Nachbarn eine 
Party.) 

δίπλα (∆ίπλα οι γείτονες κάνουν 
πάρτι.) 
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nun (Nun fehlt nur noch das Geld für 
das Material.) 

τώρα (Τώρα λείπουν µόνο τα 
χρήµατα για τα υλικά.) 

renovieren (Kolja und seine Freunde 
renovieren das Jugendzentrum.) 

ανακαινίζω (Ο Κόλια και οι φίλοι του 
ανακαινίζουν το Κέντρο 
Νεότητας.) 

die Renovierung, -en (Die Renovierung war ganz schön 
anstrengend!) 

ανακαίνιση (Η ανακαίνιση ήταν αρκετά 
κοπιαστική!) 

der Senior, -en (Im Altenheim wohnen viele 
Senioren.) 

ηλικιωμένος (Στο γηροκοµείο ζουν 
πολλοί ηλικιωµένοι.) 

das Sofa, -s (Kolja sitzt auf dem Sofa.) καναπές (Ο Κόλια κάθεται στον 
καναπέ.) 

der Sponsor, -en (Wir danken allen Sponsoren ganz 
herzlich für das Geld!) 

χορηγός (Ευχαριστούµε εγκάρδια 
όλους τους χορηγούς για τα 
χρήµατα που διέθεσαν!) 

statt|finden * (Im Juni findet eine große Party 
statt.) 

λαμβάνω χώρα, 
γίνομαι 

(Τον Ιούνιο θα γίνει ένα 
µεγάλο πάρτι.) 

streichen*  (Wir streichen die Wände mit 
Farbe.) 

βάφω (Βάφουµε τους τοίχους µε 
µπογιά.) 

    
Kapitel  4 – Medien  und  Werbung  
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die Animation, -en (Ich finde die Animationen in 

diesem PC-Spiel toll.) 
ανιμέισον (Βρίσκω φοβερά τα 

ανιµέισον σ' αυτό το 
παιχνίδι.) 

das Level, -s (Hast du schon alle Levels 
geschafft?) 

επίπεδο (Έχεις περάσει κιόλας όλα 
τα επίπεδα;) 

nerv ös (Wenn ich lange Computer spiele, 
werde ich nervös.) 

νευρικός (Όταν παίζω πολλή ώρα 
στον υπολογιστή, µε πιάνει 
εκνευρισµός.) 

weiter|kommen* (Ich will unbedingt ein Level 
weiterkommen!) 

προχωρώ (Θέλω να προχωρήσω 
οπωσδήποτε κατά ένα 
επίπεδο.) 

die Abenteuerreise, -
n 

(Die Abenteuerreise ist total 
spannend.) 

ταξίδι με περιπέτειες (Το ταξίδι µε περιπέτειες θα 
είναι πάρα πολύ 
ενδιαφέρον.) 

gegen  (+ Akk.) (Im Computerspiel kämpft man 
gegen Monster.) 

εναντίον (Στο ηλεκτρονικό παιχνίδι 
αγωνίζεται κανείς εναντίον 
τεράτων.) 

kämpfen  (gegen + 
Akk.) 

(In jedem Level muss man gegen 
ein anderes Monster kämpfen.) 

αγωνίζομαι, παλεύω (Σε κάθε επίπεδο πρέπει 
κανείς να παλέψει µ' ένα 
άλλο τέρας.) 

der Kapitän, -e (Du bist der Kapitän eines Schiffs.) καπετάνιος (Είσαι ο καπετάνιος ενός 
πλοίου.) 

das Monster, - (Monster gibt es nur im 
Computerspiel.) 

τέρας (Τέρατα υπάρχουν µόνο σε 
ηλεκτρονικά παιχνίδια.) 

die Prinzessin, -nen (In diesem Level brauchst du die 
Hilfe der Prinzessin.) 

πριγκίπισσα, 
βασιλοπούλα 

(Σ' αυτό το επίπεδο 
χρειάζεσαι τη βοήθεια της 
βασιλοπούλας.) 

die Rakete, -n (Ich würde gerne mal mit einer 
Rakete fliegen.) 

πύραυλος (Θα µου άρεσε να πετάξω 
κάποτε µ' έναν πύραυλο.) 

strategisch (In diesem Spiel muss man 
strategisch denken.) 

στρατηγικός, με 
στρατηγική 

(Σ' αυτό το παιχνίδι πρέπει 
κανείς να σκέπτεται µε 
στρατηγική.) 

der Zauberer, - (Ein Zauberer hilft dir.) μάγος (Ένας µάγος σε βοηθά.) 
die Zauberin, -nen (Die Zauberin kann dich retten.) μάγισσα (Η µάγισσα µπορεί να σε 

σώσει.) 
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der Animationsfilm, -
e 

(Klaus spricht am liebsten in 
Animationsfilmen.) 

ταινία με κινούμενα 
σχέδια 

(Στον Κλάους αρέσει 
περισσότερο να µιλά σε 
ταινίες µε κινούµενα 
σχέδια.) 

die Aufnahme, -en (Der Tontechniker kontrolliert die 
Aufnahme im Studio.) 

λήψη (Ο ηχολήπτης ελέγχει τη 
λήψη στο στούντιο.) 
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daraus (Film war sein Hobby, jetzt hat er 
daraus seinen Beruf gemacht.) 

από αυτό (Οι ταινίες ήταν το χόµπι 
του, τώρα έγιναν το 
επάγγελµά του.) 

die Geduld (Sg.) (Der Sprecher braucht viel Geduld 
bei der Arbeit.) 

υπομονή (Ο οµιλητής χρειάζεται 
πολλή υποµονή στη δουλειά 
του.) 

gehen*  (Im Studio muss es meistens 
schnell gehen.) 

γίνομαι, λειτουργώ (Στο στούντιο πρέπει 
συνήθως να λειτουργήσουν 
όλα γρήγορα.) 

gesamt  (Die gesamte Aufnahme ist 
ziemlich teuer.) 

ολόκληρος, όλος (Όλη η λήψη είναι αρκετά 
ακριβή.) 

klappen  (Ich hoffe, es klappt.) πετυχαίνω, πάω 
καλά 

(Ελπίζω να πάνε όλα καλά.) 

mehrmals (Manchmal muss Klaus einen Text 
mehrmals sprechen.) 

πολλές φορές, 
επανειλημμένα 

(Μερικές φορές ο Κλάους 
πρέπει να διαβάσει ένα 
κείµενο επανειληµµένα.) 

der Regisseur, -e (Der Regisseur ist für die 
Aufnahme zuständig.) 

σκηνοθέτης (Ο σκηνοθέτης είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη.) 

der Sprecher, - (Klaus arbeitet schon lange als 
Sprecher im Studio.) 

ομιλητής, 
εκφωνητής 

(Ο Κλάους εργάζεται εδώ 
και καιρό ως οµιλητής σε 
στούντιο.) 

str essig  (Mein Beruf ist ziemlich stressig.) κουραστικός, που 
δημιουργεί στρες 

(Το επάγγελµά µου είναι 
αρκετά κουραστικό.) 

das Studio , -s (Der Sprecher ist im Studio nicht 
allein.) 

στούντιο (Ο οµιλητής δεν είναι µόνος 
του στο στούντιο.) 

die Studiotechnik, -
en 

(Peter muss die Studiotechnik vor 
jeder Aufnahme kontrollieren.) 

τεχνικός εξοπλισμός 
του στούντιο 

(Ο Πέτερ πρέπει πριν από 
κάθε λήψη να ελέγξει τον 
τεχνικό εξοπλισµό του 
στούντιο.) 

der 
Synchronsprecher, - 

(Als Synchronsprecher braucht 
man Talent.) 

ομιλητής για τη 
μεταγλώττιση 
ταινιών 

(Ως οµιλητής για τη 
µεταγλώττιση ταινιών 
χρειάζεται κανείς ταλέντο.) 

das Tonstudio, -s (Die Arbeit im Tonstudio ist 
manchmal ziemlich anstrengend.) 

στούντιο 
ηχογραφήσεων 

(Η δουλειά στο στούντιο 
ηχογραφήσεων είναι 
µερικές φορές αρκετά 
κουραστική.) 

der Tontechniker, - (Max macht eine Ausbildung zum 
Tontechniker.) 

τεχνικός ήχου (Ο Μαξ εκπαιδεύεται ως 
τεχνικός ήχου.) 

der Werbetext, -e (Für Werbetexte bekommt Klaus 
viel Geld.) 

διαφημιστικό 
κείμενο 

(Για διαφηµιστικά κείµενα ο 
Κλάους παίρνει πολλά 
χρήµατα.) 

zuständig (Wer ist heute im Studio 
zuständig?) 

αρμόδιος, 
υπεύθυνος 

(Ποιος είναι σήµερα 
υπεύθυνος στο στούντιο;) 
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absolut (Ich finde das Spiel absolut super!) απόλυτα (Βρίσκω το παιχνίδι εντελώς 

καταπληκτικό!) 
der Arbeitsspeicher, 
- 

(Das Spiel braucht viel 
Arbeitsspeicher.) 

μνήμη (εργασίας 
του υπολογιστή) 

(Το παιχνίδι απαιτεί πολύ 
χώρο στη µνήµη του 
υπολογιστή.) 

best immen  (Du bestimmst die Regeln.) ορίζω, καθορίζω (Εσύ ορίζεις τους κανόνες.) 
das Betriebssystem, 
-e 

(Welches Betriebssystem hast du 
auf deinem Computer?) 

λειτουργικό 
σύστημα 

(Ποιο λειτουργικό σύστηµα 
έχεις εγκατεστηµένο στον 
υπολογιστή σου;) 

ein|legen (Wenn du die CD eingelegt hast, 
beginnt das Spiel.)  

τοποθετώ, βάζω (Όταν τοποθετήσεις το CD 
στο µηχάνηµα, αρχίζει το 
παιχνίδι.) 

empfehlenswert (Das Spiel ist wirklich 
empfehlenswert.) 

αξιοσύστατος (Το παιχνίδι πραγµατικά 
συνιστάται.) 

der Erfolg , -e (Viel Erfolg!) επιτυχία (Καλή επιτυχία!) 
das Feature, -s (Das Spiel hat viele neue 

Features.) 
τεχνικό 
χαρακτηριστικό 

(Το παιχνίδι διαθέτει πολλά 
καινούρια τεχνικά 
χαρακτηριστικά.) 

fremd  (Möchtest du fremde Kontinente 
kennenlernen?) 

ξένος (Θα 'θελες να γνωρίσεις 
ξένες ηπείρους;) 
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garantieren (Das neue PC-Spiel garantiert viel 
Spaß.) 

εγγυώμαι (Το καινούριο ηλεκτρονικό 
παιχνίδι εγγυάται πολλή 
διασκέδαση.) 

die Grafik, -en (Die Grafik des Spiels ist echt 
super.) 

τα γραφικά (Τα γραφικά του παιχνιδιού 
είναι πραγµατικά 
καταπληκτικά.) 

die Grafikkarte, -n (Für das Spiel braucht man eine 
gute Grafikkarte.) 

κάρτα γραφικών (Για το παιχνίδι χρειάζεται 
κανείς µια καλή κάρτα 
γραφικών.) 

her|stellen  (Es ist toll, neue Kontakte 
herzustellen.) 

κατασκευάζω, 
δημιουργώ 

(Είναι φανταστικό να 
δηµιουργείς καινούριες 
επαφές.) 

die Installation, -en (Die Installation der CD ist ganz 
einfach.) 

εγκατάσταση (Η εγκατάσταση του CD 
είναι πάρα πολύ απλή.) 

los|gehen * (Du legst die CD ein und schon 
geht's los.) 

ξεκινώ (Τοποθετείς το CD στο 
µηχάνηµα και ξεκινά 
αµέσως.) 

die Mischung, -en (Das Spiel ist eine gute Mischung 
aus Strategie und Abenteuer.) 

μείγμα (Το παιχνίδι είναι ένα καλό 
µείγµα στρατηγικής και 
περιπέτειας.) 

das PC-Spiel, -e (Welches PC-Spiel magst du am 
liebsten?) 

ηλεκτρονικό παιχνίδι (Ποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι 
σου αρέσει πιο πολύ απ' 
όλα;) 

der Prozessor, -en (Welchen Prozessor brauche ich 
für das Programm?) 

επεξεργαστής (Τι επεξεργαστή χρειάζοµαι 
γι' αυτό το πρόγραµµα;) 

registrieren (sich) (Für das Spiel muss man sich über 
das Internet registrieren.) 

κάνω εγγραφή, 
εγγράφομαι 

(Γι' αυτό το παιχνίδι πρέπει 
να κάνει κανείς εγγραφή 
µέσω του διαδικτύου.) 

die Strategie, -n (Denk dir eine gute Strategie aus.) στρατηγική (Σκέψου µια καλή 
στρατηγική.) 

das Strategiespiel, -e (Ich bin ein großer Fan von 
Strategiespielen.) 

παιχνίδι 
στρατηγικής 

(Είµαι φανατικός λάτρης 
των παιχνιδιών 
στρατηγικής.) 

die 
Systemvoraussetzun
g, -en 

(Welche Systemvoraussetzungen 
sind für das Spiel erforderlich?) 

προϋποθέσεις 
συστήματος, 
τεχνικές 
προϋποθέσεις 

(Ποιες τεχνικές 
προϋποθέσεις είναι 
απαραίτητες για το 
παιχνίδι;) 

vergleichbar (Kennst du ein vergleichbares 
Angebot?) 

συγκρίσιμος, 
παρεμφερής 

(Γνωρίζεις κάποια 
προσφορά που µπορεί να 
συγκριθεί µ' αυτή;) 

die Zeitschrift , -en (Ich lese gern Zeitschriften.) περιοδικό (Μου αρέσει να διαβάζω 
περιοδικά.) 

möglich  (Es ist möglich, mit Freunden zu 
chatten.) 

δυνατός, εφικτός (Μπορεί κανείς να µιλά µε 
φίλους στο διαδίκτυο.) 

das Netbook, -s (Ich habe mir ein neues Netbook 
gekauft.) 

νέτμπουκ (Αγόρασα ένα καινούριο 
νέτµπουκ.) 

stundenlang  (Es macht Spaß, stundenlang mit 
Freunden zu telefonieren.) 

επί ώρες, για 
πολλές ώρες 

(Είναι διασκεδαστικό να 
συζητάς µε τους φίλους σου 
στο τηλέφωνο µε τις ώρες.) 
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der Button, -s (Du musst auf den Button klicken.) κουμπί, πλήκτρο (Πρέπει να κάνεις κλικ 

πάνω στο κουµπί.) 
das CD-Laufwerk, -e (Öffne das CD-Laufwerk.) μονάδα δίσκου (Άνοιξε τη µονάδα δίσκου 

CD.) 
die CD-ROM, -s (Leg die CD-ROM ein.) CD-ROM (Τοποθέτησε το CD-ROM 

στη συσκευή.) 
das Fenster , - (Öffne das Fenster am 

Computerbildschirm.) 
παράθυρο (Άνοιξε το παράθυρο στην 

οθόνη του υπολογιστή.) 
die Festplatte , -n (Hast du noch genug Platz auf 

deiner Festplatte?) 
σκληρός δίσκος (Έχεις ακόµα αρκετό χώρο 

στο σκληρό σου δίσκο;) 
die Maus, "-e (Beweg die Maus am Computer.) ποντίκι (Κούνησε το ποντίκι στον 

υπολογιστή.) 
das Menü, -s (Öffne das Menü.) μενού (Άνοιξε το µενού.) 
die Lösung , -en (Ich habe eine Lösung für dein 

Problem!) 
λύση (Έχω µια λύση για το 

πρόβληµά σου!) 
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auf  keinen Fall  (Kauf dein neues Handy auf keinen 

Fall im Internet!) 
σε καμιά περίπτωση (Μην αγοράσεις σε καµιά 

περίπτωση το καινούριο 
σου κινητό µέσω 
διαδικτύου!) 

das Doppelte (Sg.) (60 Cent pro SMS? Das ist ja mehr 
als das Doppelte vom Normaltarif!) 

διπλάσιο (60 σεντ το µήνυµα; Μα 
αυτό είναι περισσότερο από 
το διπλάσιο από την 
κανονική χρεώση!) 

das Drittel , - (Ich zahle nur ein Drittel von Peters 
Tarif.) 

τρίτο (Πληρώνω µόνο το ένα 
τρίτο απ' ότι πληρώνει ο 
Πέτερ.) 

extrem (Mein neues Handy war extrem 
billig.) 

εξαιρετικά (Το καινούριο µου κινητό 
ήταν εξαιρετικά φθηνό.) 

das Festnetz, -e (Ich zahle pro Minute nur 5 Cent 
vom Handy ins Festnetz.) 

σταθερό δίκτυο (Πληρώνω 5 σεντ το λεπτό 
για τηλεφωνήµατα από το 
κίνητο προς το σταθερό 
δίκτυο.) 

die Grundgebühr, -
en 

(Ich zahle jeden Monat eine hohe 
Grundgebühr.) 

βασικό τέλος, πάγιο (Πληρώνω κάθε µήνα 
υψηλό πάγιο.) 

die Hälfte , -n (Das neue Angebot ist um die 
Hälfte billiger als das alte.) 

μισό, ήμισυ (Η νέα προσφορά είναι 
φθηνότερη από την παλιά 
κατά το ήµισυ.) 

der Handykauf, "-e (Beim Handykauf muss man echt 
aufpassen.) 

αγορά κινητού (Κατά την αγορά ενός 
κινητού πρέπει να είναι 
κανείς πραγµατικά 
προσεκτικός.) 

das Handynetz, -e (Ein Anruf ins Handynetz kostet 10 
Cent pro Minute.) 

δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας 

(Ένα τηλεφώνηµα προς το 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
κοστίζει 10 σεντ το λεπτό.) 

innerhalb  (Man kann den Vertrag innerhalb 
von zwei Wochen kündigen.) 

εντός, μέσα σε (Μπορεί κανείς να ακυρώσει 
τη σύµβαση µέσα σε δύο 
εβδοµάδες.) 

der/die Kriminelle, -n (Viele Kriminelle nutzen das 
Internet.) 

κακοποιός, 
απατεώνας 

(Πολλοί απατεώνες 
εκµεταλλεύονται το 
διαδίκτυο.) 

der Kunde , -n (Viele Kunden kaufen Handys im 
Internet.) 

πελάτης (Πολλοί πελάτες αγοράζουν 
κινητά στο διαδίκτυο.) 

kündigen  (Ich habe gestern meinen Vertrag 
gekündigt.) 

ακυρώνω, 
καταγγέλλω 

(Χθες ακύρωσα τη σύµβασή 
µου.) 

mancher, manche (Manche Kunden lesen den Vertrag 
nicht richtig.) 

κάποιος (Κάποιοι πελάτες δε 
διαβάζουν σωστά τη 
σύµβαση.) 

der Normaltarif, -e (Was kostet der Normaltarif?) κανονική χρεώση (Πόσο κοστίζει η κανονική 
χρεώση;) 

das Schnäppchen, - (Ich habe heute ein tolles 
Schnäppchen gemacht!) 

κελεπούρι (Σήµερα έπιασα ένα τρελό 
κελεπούρι!) 

der Tarif, -e (Welchen Tarif hast du für dein 
Handy?) 

πίνακας χρεώσεων (Τι συµβόλαιο έχεις για το 
κινητό σου;) 

das Telefonat, -e (Ein Telefonat kostet 70 Cent pro 
Minute.) 

τηλεφώνημα (Ένα τηλεφώνηµα κοστίζει 
70 σεντ το λεπτό.) 

der Trick, -s (Viele Kriminelle benutzen einfache 
Tricks.) 

κόλπο (Πολλοί απατεώνες 
χρησιµοποιούν απλά 
κόλπα.) 

ums onst  (Das Handy ist umsonst.) δωρεάν (Το κινητό τηλέφωνο είναι 
δωρεάν.) 

der Vertr ag, "-e (Du solltest diesen Vertrag nicht 
unterschreiben.) 

σύμβαση, 
συμβόλαιο 

(∆ε θα 'πρεπε να 
υπογράψεις αυτή τη 
σύµβαση.) 

das Viertel , - (Der alte Tarif war um ein Viertel 
teurer als der neue.) 

τέταρτο (Το παλιό συµβόλαιο ήταν 
ακριβότερο από το νέο κατά 
το ένα τέταρτο.) 

die Vorsicht  (Sg.) (Vorsicht beim Handykauf im 
Internet!) 

προσοχή (Προσοχή κατά την αγορά 
κινητών από το διαδίκτυο!) 
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warnen  (vor + Dat.) (Die Polizei warnt vor Tricks im 
Internet.) 

προειδοποιώ (Η αστυνοµία προειδοποιεί 
για κόλπα που 
εφαρµόζονται στο 
διαδίκτυο.) 

vergl eichen * (mit + 
Dat.) 

(Hast du die beiden Angebote 
verglichen?) 

συγκρίνω (Συνέκρινες τις δύο 
προσφορές;) 

Seite  37    
ab|schließen * (Mein Bruder hat einen neuen 

Handyvertrag abgeschlossen.) 
κλείνω (Ο αδελφός µου έκλεισε νέο 

συµβόλαιο για το κινητό 
του.) 

an|zeigen (Kriminelle sollte man bei der 
Polizei anzeigen.) 

μηνύω, καταγγέλλω (Τους απατεώνες θα 'πρεπε 
να τους καταγγέλλει κανείς 
στην αστυνοµία.) 

beschw eren  (sich) 
(über + Akk. / bei + 
Dat.) 

(Pia beschwert sich über die teuren 
Tarife.) 

παραπονούμαι (Η Πία παραπονείται για τις 
ακριβές χρεώσεις.) 

erst einmal (Erst einmal machst du deine 
Hausaufgaben, dann kannst du 
zum Schwimmen.) 

καταρχήν, πρώτα (Πρώτα θα κάνεις τα 
σχολικά σου καθήκοντα, 
κατόπιν µπορείς να πας για 
κολύµπι.) 

der Handyvertrag, "-
e 

(Pia möchte ihren Handyvertrag 
kündigen.) 

συμβόλαιο κινητού (Η Πία θέλει να ακυρώσει το 
συµβόλαιο του κινητού της.) 

die Hotline, -s (Ich rufe die Hotline an.) γραμμή 
εξυπηρέτησης 

(Θα τηλεφωνήσω στη 
γραµµή εξυπηρέτησης.) 

das Konto , Konten (Wie viel Geld ist noch auf dem 
Konto?) 

(τραπεζικός) 
λογαριασμός 

(Πόσα χρήµατα υπάρχουν 
ακόµα στο λογαριασµό;) 

legal (Der Vertrag ist legal.) νόμιμος (Η σύµβαση είναι νόµιµη.) 
noch mal (Die Mutter erklärt Pia noch mal, 

was sie sagen soll.) 
ακόμα μια φορά, 
πάλι 

(Η µητέρα εξηγεί στην Πία 
ακόµα µια φορά τι πρέπει 
να πει.) 

überw eisen* (Bitte überweisen Sie das Geld auf 
mein Konto.) 

εμβάζω (Παρακαλώ να εµβάσετε τα 
χρήµατα στο λογαριασµό 
µου.) 

üblich  (Sind diese Preise üblich?) συνήθης, κανονικός (Είναι κανονικές αυτές οι 
τιµές;) 

unfair (Das ist echt unfair.) άδικος (Αυτό είναι πραγµατικά 
άδικο.) 

zurück|haben* (Die Kundin will ihr Geld 
zurückhaben.) 

έχω πάλι (Η πελάτισσα θέλει να της 
επιστραφούν τα χρήµατά 
της.) 

zurück|schicken (Ich schicke Ihnen das Handy 
zurück.) 

επιστρέφω (Θα σας επιστρέψω το 
κινητό.) 

zurück|überweisen* (Haben sie dir die Grundgebühr 
schon zurücküberwiesen?) 

επιστρέφω (με 
έμβασμα) 

(Σου επέστρεψαν ήδη το 
πάγιο;) 

zurück|wollen* (Ich will mein Geld sofort zurück.) θέλω πίσω (Θέλω να µου επιστραφούν 
αµέσως τα χρήµατά µου.) 

Seite  38    
ab|wechseln (sich) (In der Internetwerbung wechseln 

sich Kurztexte und Slogans ab.) 
εναλλάσσομαι (Στη διαφήµιση στο 

διαδίκτυο, σύντοµα κείµενα 
εναλλάσσονται µε σλόγκαν.) 

an|geben* (Gib im Text nur die wichtigen 
Punkte an.) 

ορίζω  (Όρισε στο κείµενο µόνο τα 
βασικά σηµεία.) 

der Audio-Spot, -s (Ich habe im Radio einen lustigen 
Audio-Spot gehört.) 

ηχητικό σποτ (Άκουσα στο ραδιόφωνο 
ένα αστείο ηχητικό σποτ.) 

auffällig (Diese Farbe ist ziemlich auffällig.) χτυπητός (Αυτό το χρώµα είναι πολύ 
χτυπητό.) 

die Aufforderung, -en (Das war keine Bitte, sondern eine 
Aufforderung.) 

προτροπή (Αυτό δεν ήταν παράκληση, 
ήταν προτροπή.) 

die Aufmerksamkeit 
(Sg.) 

(Werbung soll die Aufmerksamkeit 
der Kunden wecken.) 

προσοχή (Η διαφήµιση πρέπει να 
ξυπνά το ενδιαφέρον των 
πελατών.) 

die Aufteilung, -en (Die Aufteilung der Farben gefällt 
mir gut.) 

κατανομή (Η κατανοµή των χρωµάτων 
µού αρέσει.) 

das Design, -s (Das neue Design ist echt super.) σχέδιο, ντιζάιν (Το καινούριο ντιζάιν είναι 
πραγµατικά καταπληκτικό.) 
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das Display, -s (Mein Handy hat ein großes 
Display.) 

οθόνη (Το κινητό µου έχει µεγάλη 
οθόνη.) 

das Drehbuch, "-er (Wer hat das Drehbuch für den 
Film geschrieben?) 

σενάριο (Ποιος έγραψε το σενάριο 
για την ταινία;) 

die Emotion, -en (Ein TV-Spot sollte Emotionen 
wecken.) 

συναίσθημα (Ένα τηλεοπτικό σποτ θα 
'πρεπε να ξυπνά 
συναισθήµατα.) 

das Geräusch, -e (Hast du das Geräusch gehört?) θόρυβος (Άκουσες το θόρυβο;) 
das Grafikprogramm, 
-e 

(Hat dein Computer ein 
Grafikprogramm?) 

πρόγραμμα 
γραφικών 

(Έχει ο υπολογιστής σου 
πρόγραµµα γραφικών;) 

grafisch (Eine gute grafische Aufteilung ist 
typisch für Printwerbung.) 

γραφικός (Χαρακτηριστικό της 
έντυπης διαφήµισης είναι η 
καλή γραφική διάταξη του 
περιεχοµένου.) 

die Internetwerbung 
(Sg.) 

(Internetwerbung ist gerade sehr 
modern.) 

διαφήμιση στο 
διαδίκτυο 

(Η διαφήµιση στο διαδίκτυο 
είναι πολύ της µόδας αυτό 
τον καιρό.) 

der Kurztext, -e (Schreib einen Kurztext.) σύντομο κείμενο, 
κειμενάκι 

(Γράψε ένα σύντοµο 
κείµενο.) 

die Printwerbung 
(Sg.) 

(Fotos sind in einer Printwerbung 
sehr wichtig.) 

έντυπη διαφήμιση (Οι φωτογραφίες είναι πολύ 
σηµαντικές σε µια έντυπη 
διαφήµιση.) 

das Prod ukt , -e (Die Firma macht Werbung für ein 
neues Produkt.) 

προϊόν (Η εταιρεία κάνει διαφήµιση 
για ένα καινούριο προϊόν.) 

der Slogan, -s (Ein Slogan muss kurz und witzig 
sein.) 

σλόγκαν, σύνθημα (Ένα σλόγκαν πρέπει να 
είναι σύντοµο και 
πνευµατώδες.) 

der TV-Spot, -s (Für einen TV-Spot braucht man 
Schauspieler.) 

τηλεοπτικό σποτ (Για ένα τηλεοπτικό σποτ 
χρειάζεται κανείς 
ηθοποιούς.) 

vor|kommen * (Der Name des Produkts muss im 
Text vorkommen.) 

εμφανίζομαι (Το όνοµα του προϊόντος 
πρέπει να εµφανίζεται στο 
κείµενο.) 

wecken  (Der neue Audio-Spot weckt das 
Interesse der Kunden.) 

ξυπνώ (κάποιον / 
κάτι) 

(Το καινούριο ηχητικό σποτ 
ξυπνά το ενδιαφέρον των 
πελατών.) 

der Werbespruch, "-
e 

(Denk dir einen Werbespruch für 
ein neues Produkt aus.) 

διαφημιστικό 
σλόγκαν 

(Σκέψου ένα διαφηµιστικό 
σλόγκαν για ένα καινούριο 
προϊόν.) 
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starten  (Starte das Computerspiel.) ξεκινώ, αρχίζω 

(κάτι) 
(Ξεκίνα το ηλεκτρονικό 
παιχνίδι.) 

Kapitel  5 – Das ist  mir  wichtig.  
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beruflich (Janina möchte beruflichen Erfolg 

haben.) 
επαγγελματικός (Η Γιανίνα θα 'θελε να 

επιτύχει στο επάγγελµά 
της.) 

die Fabr ik, -en (Die Fabrik für Kleidung ist riesig.) εργοστάσιο (Το εργοστάσιο παραγωγής 
ενδυµάτων είναι τεράστιο.) 

der Faden, "- (Zum Nähen braucht man Nadel 
und Faden.) 

κλωστή, νήμα (Για το ράψιµο χρειάζεται 
κανείς βελόνα και κλωστή.) 

ger ing  (Der Lohn meiner Eltern ist sehr 
gering.) 

χαμηλός, μικρός (Ο µισθός των γονιών µου 
είναι πολύ χαµηλός.) 

die Globalisierung 
(Sg.) 

(Die niedrigen Preise sind ein 
Grund für die Globalisierung.) 

παγκοσμιοποίηση (Οι χαµηλές τιµές είναι ένας 
λόγος για την 
παγκοσµιοποίηση.) 

illegal (Wenn man illegal in einem Land 
lebt, hat man viele Probleme.) 

παράνομος (Όταν κάποιος ζει 
παράνοµα σε µια χώρα, έχει 
πολλά προβλήµατα.) 

die Industr ie, -n (In der Industrie gibt es viele 
Arbeitsplätze.) 

βιομηχανία (Στη βιοµηχανία υπάρχουν 
πολλές θέσεις εργασίας.) 

der Kleiderkauf, "-e (Ich helfe meiner Freundin beim 
Kleiderkauf.) 

αγορά ρούχων (Βοηθώ τη φίλη µου στην 
αγορά ρούχων.) 

der Knopf , "-e (Meine Bluse hat drei Knöpfe.) κουμπί  (Το πουκάµισό µου έχει τρία 
κουµπιά.) 
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der Lohn , "-e (Viele Leute bekommen nur 
geringen Lohn für ihre Arbeit.) 

αμοιβή, μισθός (Πολλοί άνθρωποι παίρνουν 
µικρή µόνο αµοιβή για την 
εργασία τους.) 

der Mode-Designer, 
- 

(Meine Freundin möchte gern 
Mode-Designerin werden.) 

σχεδιαστής μόδας (Η φίλη µου θα' θελε να γίνει 
σχεδιάστρια µόδας.) 

die Modefirma, -
firmen 

(Janina hat eine kleine Modefirma.) επιχείρηση μόδας (Η Γιανίνα έχει µια µικρή 
επιχείρηση µόδας.) 

die Nadel , -n (Ich nähe ein Kleid mit Nadel und 
Faden.) 

βελόνα (Ράβω ένα φόρεµα µε 
βελόνα και κλωστή.) 

nähen  (Meine Schwester näht sich ihre 
Kleidung selbst.) 

ράβω (Η αδελφή µου ράβει τα 
ρούχα της µόνη της.) 

die Nähmaschine, -n (Janina benutzt ihre Nähmaschine 
sehr oft.) 

ραπτομηχανή (Η Γιανίνα χρησιµοποιεί τη 
ραπτοµηχανή της πολύ 
συχνά.) 

niedrig  (Wegen der Globalisierung sind die 
Preise für Kleider oft sehr niedrig.) 

χαμηλός  (Λόγω της 
παγκοσµιοποίησης οι τιµές 
των ρούχων είναι συχνά 
πολύ χαµηλές.) 

originell (Lady Gaga zieht sich sehr originell 
an.) 

πρωτότυπος (Η Lady Gaga ντύνεται 
πολύ πρωτότυπα.) 

die Produkti on, -en (Die Produktion von Autos ist sehr 
teuer.) 

παραγωγή (Η παραγωγή αυτοκινήτων 
είναι πολύ ακριβή.) 

der Schneider, - (Janina macht ein Praktikum bei 
einer Schneiderin.) 

ράφτης (Η Γιανίνα κάνει πρακτική 
εξάσκηση κοντά σε µια 
ράφτρα.) 

der Spiegel , - (An der Wand hängt ein großer 
Spiegel.) 

καθρέφτης (Στον τοίχο κρέµεται ένας 
µεγάλος καθρέφτης.) 

der Stoff , -e (Mein T-Shirt ist aus rotem Stoff.) ύφασμα (Το µπλουζάκι µου είναι 
από κόκκινο ύφασµα.) 

der Transp ort , -e (Der Transport von Lebensmitteln 
muss schnell gehen.) 

μεταφορά (Η µεταφορά τροφίµων 
πρέπει να γίνεται γρήγορα.) 

Seite  45    
die 
Geschmackssache, -
n 

(Kunst ist Geschmackssache.) θέμα γούστου (Η τέχνη είναι θέµα 
γούστου.) 

der Mut (Sg.) (Sie hat wirklich Mut!) θάρρος (Έχει πραγµατικά θάρρος.) 
weiter  (Mach weiter so!) παρακάτω, 

παραπέρα 
(Συνέχισε έτσι!) 

auch wenn (Ich trage immer Markenkleidung, 
auch wenn sie sehr teuer ist.) 

ακόμα κι αν (Φοράω πάντα επώνυµα 
ρούχα, ακόµα κι αν είναι 
πολύ ακριβά.) 

der Stil, -e (Diese Hose passt nicht zu meinem 
Stil.) 

στιλ (Αυτό το παντελόνι δεν 
ταιριάζει στο στιλ µου.) 
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gemustert (Pauls Mutter trägt einen 

gemusterten Rock.) 
εμπριμέ, με σχέδια (Η µητέρα του Πάουλ φορά 

µια εµπριµέ φούστα.) 
das Jeanshemd, -en (Der Vater hat ein Jeanshemd an.) πουκάμισο τζιν (Ο πατέρας φορά ένα 

πουκάµισο τζιν.) 
das Neon-Shirt, -s (Sind Neon-Shirts heute noch in?) μπλουζάκι μακό σε 

φλούο / έντονα 
χρώματα 

(Είναι τα µπλουζάκια σε 
φλούο χρώµατα ακόµα της 
µόδας σήµερα;) 
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das Freibad, "-er (Ich finde es super, ins Freibad zu 

gehen.) 
(ανοικτό) 
κολυμβητήριο 

(Μου αρέσει πάρα πολύ να 
πηγαίνω στο 
κολυµβητήριο.) 

der Fun-Park, -s (Wir skaten oft im Fun-Park.) πάρκο 
διασκέδασης, λούνα 
παρκ 

(Κάνουµε συχνά σκέιτινγκ 
στο λούνα παρκ.) 

geil (ugs.) (Die Band macht total geile Musik.) καταπληκτικός, 
φοβερός 

(Το συγκρότηµσ παίζει 
φοβερή µουσική.) 

hart , härter, am 
härtesten 

(Vor dem Wettbewerb muss 
Sebastian noch hart trainieren.) 

σκληρός, σκληρά (Πριν από το διαγωνισµό ο 
Σεµπάστιαν πρέπει να 
προπονηθεί ακόµα σκληρά.) 
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mittlerweile (Mittlerweile kann mein kleiner 
Bruder schon richtig gut skaten.)  

εν τω μεταξύ, πια (Ο µικρός µου αδελφός 
µπορεί πια να κάνει µια 
χαρά σκέιτινγκ.) 

perf ekt  (Ich möchte endlich perfekt Ski 
fahren können.) 

τέλειος, τέλεια (Θα 'θελα επιτέλους να 
µπορώ να κάνω τέλεια σκι.) 

schw ierig  (Mathe finde ich ziemlich 
schwierig.) 

δύσκολος (Τα Μαθηµατικά τα βρίσκω 
αρκετά δύσκολα.) 

skaten (Sebastian skatet schon seit drei 
Jahren.) 

κάνω σκέιτινγκ (Ο Σεµπάστιαν κάνει 
σκέιτινγκ εδώ και τρία 
χρόνια.) 

der Traum, "-e (Hast du einen Traum?) όνειρο (Έχεις ένα όνειρο;) 
das Turnier, -e (Sebastian möchte an 

internationalen Turnieren 
teilnehmen.) 

τουρνουά (Ο Σεµπάστιαν θα 'θελε να 
συµµετάσχει σε διεθνή 
τουρνουά.) 
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an|fühlen (sich) (Der Tisch fühlt sich kalt an.) έχω αφή (Το τραπέζι έχει κρύα αφή.) 
behindert  (Benni ist behindert, denn er kann 

seinen Körper nicht richtig 
bewegen.) 

ανάπηρος (Ο Μπένι είναι ανάπηρος, 
γιατί δεν µπορεί να κινήσει 
καλά το σώµα του.) 

bl ind  (Wenn man blind ist, kann man 
keine normalen Bücher lesen.) 

τυφλός (Όταν είναι κανείς τυφλός, 
δεν µπορεί να διαβάσει 
κανονικά βιβλία.) 

darüber  (Was bedeutet Leben? Darüber 
muss ich erst nachdenken.) 

γι' αυτό (Τι σηµαίνει ζωή; Αυτό 
πρέπει καταρχήν να το 
σκεφθώ.) 

entgegnen (Janosch entgegnet nichts auf 
Bennis Frage.) 

απαντώ (Ο Γιάνος δεν απαντά 
τίποτε στην ερώτηση του 
Μπένι.) 

erwidern (Er erwidert nichts auf meine 
Frage.) 

απαντώ (∆εν απαντά τίποτε στην 
ερώτησή µου.) 

das Fenstersims, -e (Benni sitzt auf dem Fenstersims.) περβάζι του 
παραθύρου 

(Ο Μπένι κάθεται στο 
περβάζι του παραθύρου.) 

finster (Am Abend wird es draußen 
finster.) 

σκοτεινός (Το βράδυ σκοτεινιάζει.) 

gehörlos (Gehörlose Menschen sprechen 
mit den Händen.) 

κουφός (Οι κουφοί άνθρωποι µιλούν 
µε τα χέρια.) 

gelähmt (Eine gelähmte Person kann sich 
nicht richtig bewegen.) 

παράλυτος (Ένα παράλυτο άτοµο δεν 
µπορεί να κινηθεί καλά.) 

glimmen (Das Feuer glimmt nur noch ein 
bisschen.) 

σιγοκαίω (Η φωτιά σιγοκαίει πια.) 

heimlich (Die Jungs fahren heimlich nach 
München.) 

κρυφός, κρυφά (Τα αγόρια πηγαίνουν 
κρυφά στο Μόναχο.) 

hinaus|gucken (Benni sitzt am Fenster und guckt 
hinaus.) 

κοιτάζω έξω (Ο Μπένι κάθεται στο 
παράθυρο και κοιτάζει έξω.) 

das Internat, -e (Jans Schule ist ein Internat.) οικοτροφείο (Το σχολείο του Γιαν είναι 
ένα οικοτροφείο.) 

die Körperhälfte, -n (Der Junge kann seine rechte 
Körperhälfte nicht bewegen.) 

μισό του σώματος (Το αγόρι δεν µπορεί να 
κινήσει το δεξιό µισό του 
σώµατός του.) 

nach|denken * (über 
+ Akk.) 

(Janosch denkt über das Leben 
nach.) 

σκέπτομαι, 
συλλογίζομαι 

(Ο Γιάνος κάνει σκέψεις για 
τη ζωή.) 

der Punkt , -e (Clowns haben oft einen roten 
Punkt auf der Nase.) 

τελεία, βούλα (Οι κλόουν έχουν συχνά µια 
κόκκινη βούλα στη µύτη.) 

die Rolle , -n (Essen spielt eine wichtige Rolle in 
meinem Leben.) 

ρόλος (Το φαγητό παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη ζωή 
µου.) 

schlucken (Peter schluckt das Essen.) καταπίνω (Ο Πέτερ καταπίνει το 
φαγητό.) 

der Sims, -e (Auf dem Sims stehen einige 
Blumen.) 

περβάζι  (Στο περβάζι βρίσκονται 
µερικά λουλούδια.) 

streichen*  (Jan streicht mit der Hand über den 
Tisch.) 

χαϊδεύω (Ο Γιαν χαϊδεύει το τραπέζι 
µε το χέρι του.) 

taub (Mein Opa ist taub, er hört 
überhaupt nichts.) 

κουφός (Ο παππούς µου είναι 
κουφός, δεν ακούει 
απολύτως τίποτε.) 
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verbr ingen * (Ich habe schon mal eine Nacht in 
München verbracht.) 

περνώ (χρονικό 
διάστημα) 

(Είχα περάσει παλιότερα 
µια νύχτα στο Μόναχο.) 

ziehen* (an + Dat.) (Der Vater zieht an seiner 
Zigarette.) 

ρουφώ (Ο πατέρας τραβά µια 
ρουφηξιά από το τσιγάρο 
του.) 

ziehen*  (Benni zieht zu seinem Vater nach 
München.) 

πηγαίνω, 
μετακομίζω 

(Ο Μπένι µετακοµίζει στο 
σπίτι του πατέρα του στο 
Μόναχο.) 

die Zigar ette , -n (Der Vater raucht eine Zigarette.) τσιγάρο (Ο πατέρας καπνίζει ένα 
τσιγάρο.) 
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an|hören (sich) (Wie hörst du dich denn an? Bist 

du krank?) 
ακούγομαι (Πώς ακούγεσαι έτσι; Είσαι 

άρρωστος;) 
die Behinderung, -en (Gibt es in deiner Klasse Schüler 

mit Behinderung?) 
αναπηρία (Υπάρχουν στην τάξη σου 

µαθητές µε αναπηρία;) 
der/die Blinde, -n (Ein Blinder kann nichts sehen.) ο τυφλός / η τυφλή (Ένας τυφλός δεν µπορεί να 

δει τίποτε.) 
ernst nehmen* (Viele Leute nehmen die Schule 

nicht ernst.) 
παίρνω στα σοβαρά (Πολλοί άνθρωποι δεν 

παίρνουν το σχολείο στα 
σοβαρά.) 

flüstern (Kinder, hier darf man nicht laut 
sein, bitte flüstert.) 

ψιθυρίζω (Παιδιά, εδώ δεν 
επιτρέπεται να φωνάζουµε, 
σας παρακαλώ να µιλάτε 
ψιθυριστά.) 

fragend (Janosch schaut seinen Freund 
fragend an.) 

ερωτηματικά, 
απορημένα 

(Ο Γιάνος κοιτά το φίλο του 
απορηµένα.) 

halbseitengelähmt (Benni ist halbseitengelähmt.) ημιπληγικός, 
παράλυτος από τη 
μία πλευρά 

(Ο Μπένι είναι ηµιπληγικός.) 

der 
Halbseitenspastiker, 
- 

(Max ist seit seiner Geburt 
Halbseitenspastiker.) 

σπαστικός από τη 
μία πλευρά 

(Ο Μαξ είναι από τη 
γέννησή του σπαστικός από 
τη µία πλευρά.) 

halten * (für + Akk.) (Viele Menschen halten mich für 
einen Idioten.) 

θεωρώ (Πολλοί άνθρωποι µε 
θεωρούν ηλίθιο.) 

der Krüppel, - (ugs.) (Krüppel ist ein sehr böses Wort für 
behinderte Menschen.)  

σακάτης (Σακάτης είναι µια πολύ 
άσχηµη λέξη για ανάπηρους 
ανθρώπους.) 

ohnehin (Ich will nichts lernen, denn alle 
halten mich ohnehin für blöd.) 

έτσι κι αλλιώς (∆ε θέλω να µάθω τίποτε, 
γιατί όλοι µε θεωρούν έτσι κι 
αλλιώς ηλίθιο.) 

der/die Taube, -n 
(ugs.) 

(Ein Tauber kann nichts hören.) ο κουφός / η κουφή (Ένας κουφός δεν ακούει 
τίποτε.) 

verdammt noch mal (Ich will verdammt noch mal nicht 
behindert sein!) 

ανάθεμά το (Ανάθεµά το, δε θέλω να 
'µαι ανάπηρος!) 
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der Abschnitt , -e (Lies den nächsten Abschnitt laut 

vor.)   
κομμάτι, 
απόσπασμα 

(∆ιάβασε το επόµενο 
κοµµάτι φωναχτά.) 

die Begeisterung 
(Sg.) 

(Ich habe das Buch mit großer 
Begeisterung gelesen.) 

ενθουσιασμός (∆ιάβασα το βιβλίο µε 
µεγάλο ενθουσιασµό.) 

die 
Buchpräsentation, -
en 

(Bereite eine Buchpräsentation 
vor.) 

βιβλιοπαρουσίαση (Ετοίµασε µια 
βιβλιοπαρουσίαση.) 

die Einleitung, -en (Jede Präsentation braucht eine 
Einleitung und einen Schluss.) 

εισαγωγή (Κάθε παρουσίαση 
χρειάζεται µια εισαγωγή και 
έναν επίλογο.) 

die Erzählung , -en (Die Erzählung ist von einem 
berühmten Autor.) 

διήγημα, διήγηση (Το διήγηµα γράφτηκε από 
ένα διάσηµο συγγραφέα.) 

gehen* (um + Akk.) (Im Buch geht es um einen jungen 
Mann.) 

πρόκειται (Το βιβλίο µιλά για ένα νέο 
άνδρα.) 

handeln  (von + Dat.) (Die Erzählung handelt von einem 
lustigen Mädchen.) 

έχω ως θέμα (Το διήγηµα έχει ως θέµα 
ένα χαρούµενο κορίτσι.) 

die Präsentation, -en (Bei einer Präsentation ist es 
wichtig, deutlich zu sprechen.) 

παρουσίαση (Σε µια παρουσίαση είναι 
σηµαντικό να µιλάς 
καθαρά.) 
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der Textabschnitt, -e (Was steht in diesem 
Textabschnitt?) 

απόσπασμα 
κειμένου 

(Ποιο είναι το περιεχόµενο 
αυτού του αποσπάσµατος;) 

wem (Wem würdest du das Buch 
empfehlen?) 

σε ποιον (Σε ποιον θα συνιστούσες 
αυτό το βιβλίο;) 

der Zuhörer, - (Schaut den Zuhörern ins Gesicht.) ακροατής (Να κοιτάτε τους ακροατές 
στα µάτια.) 
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die Second-Hand-
Kleidung (Sg.) 

(Wie findest du Second-Hand-
Kleidung?) 

ρούχα από δεύτερο 
χέρι 

(Τι γνώµη έχεις για τα 
ρούχα από δεύτερο χέρι;) 

    
Kapitel  6 – Kommunikation  
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die 
Campingausrüstung, 
-en 

(Die Mädchen packen die 
Campingausrüstung in ihre 
Rucksäcke.) 

εξοπλισμός για 
κάμπινγκ 

(Τα κορίτσια βάζουν τον 
εξοπλισµό για το κάµπινγκ 
στα σακίδιά τους.) 

checken (Karina checkt ihre 
Campingausrüstung.) 

ελέγχω (Η Καρίνα ελέγχει τον 
εξοπλισµό της.) 

eventu ell  (Eventuell braucht Vera auch 
Gummistiefel.) 

ίσως, πιθανώς (Ίσως η Βέρα χρειάζεται και 
λαστιχένιες µπότες.) 

das Klassenforum, -
foren 

(Manche Schüler schreiben ins 
Klassenforum, wenn sie Hilfe 
brauchen.) 

φόρουμ 
(συζήτησης) της 
τάξης 

(Ορισµένοι µαθητές 
γράφουν στο φόρουµ της 
τάξης, όταν χρειάζονται 
βοήθεια.) 

das Referat, -e (Dario bereitet ein Referat über 
Pferde vor.) 

ομιλία, διάλεξη (Ο Ντάριο προετοιµάζει µια 
οµιλία γύρω από τα άλογα.) 

der Vortrag , "-e (In Darios Vortrag geht es um 
Pferde.) 

ομιλία, διάλεξη (Θέµα της οµιλίας του 
Ντάριο είναι τα άλογα.) 

Seite  53    
denen (Ich brauche Fotos, auf denen man 

Pferde sieht.) 
στους οποίους / στις 
οποίες / στα οποία 

(Χρειάζοµαι φωτογραφίες 
όπου φαίνονται άλογα.) 

fort  (Der Schnee ist im Frühling schnell 
wieder fort.) 

μακριά, φευγάτος (Την άνοιξη το χιόνι φεύγει 
γρήγορα.) 

der Freak, -s (So ein Freak!) φρικιό (Ποπό ένα φρικιό!) 
das 
Geschichtsprojekt, -e 

(Ich suche alte Fotos für unser 
Geschichtsprojekt.) 

πρότζεκτ στο 
μάθημα της Ιστορίας 

(Ψάχνω παλιές 
φωτογραφίες για το 
πρότζεκτ µας στο µάθηµα 
της Ιστορίας.) 

die Katastr ophe , -n (Die neue Schule ist super, nur die 
Turnhalle ist eine Katastrophe.) 

καταστροφή (Το καινούριο σχολείο είναι 
τέλειο, µόνο το γυµναστήριο 
είναι δράµα.) 

der Keller , - (Meine Oma hat noch ein paar alte 
Bilder im Keller.) 

υπόγειο (Η γιαγιά µου έχει ακόµα 
µερικές παλιές φωτογραφίες 
στο υπόγειο.) 

der Kletterbaum, "-e (Ich brauche einen Kletterbaum für 
meine Katze.) 

δέντρο γατών (Χρειάζοµαι ένα δέντρο 
γατών για τη γάτα µου.) 

die Schr ift , -en (Schreib ordentlich! Ich kann deine 
Schrift nicht lesen.) 

γραφή, γραφικός 
χρακτήρας 

(Γράφε σωστά! ∆εν µπορώ 
να διαβάσω τα γράµµατά 
σου.) 

schummeln (Sandra hat gestern in der Prüfung 
geschummelt.) 

κλέβω (Η Σάντρα έκλεψε χθες στην 
εξέταση.) 

unsichtbar (Samuel sucht einen Stift, mit dem 
man unsichtbar schreiben kann.) 

αόρατος (Ο Σάµουελ χρειάζεται ένα 
µολύβι µε το οποίο µπορεί 
κανείς να γράφει αόρατα.) 

verzweifelt (Der Schüler ist vor der Prüfung 
total verzweifelt.) 

απελπισμένος (Πριν από την εξέταση ο 
µαθητής είναι εντελώς 
απελπισµένος.) 

die 
Wiederholungsprüfu
ng, -en 

(Er muss die 
Wiederholungsprüfung in Mathe 
machen.) 

επαναληπτική 
εξέταση 

(Πρέπει να δώσει 
επαναληπτική εξέταση στα 
Μαθηµατικά.) 

der Zauberstift, -e (Samuel braucht dringend einen 
Zauberstift.) 

μαγικό μολύβι (Ο Σάµουελ χρειάζεται 
επειγόντως ένα µαγικό 
µολύβι.) 

die Energ ie, -n (Wir bauen ein Auto, für das man 
keine Energie braucht.) 

ενέργεια (Φτιάχνουµε ένα αυτοκίνητο 
που δε χρειάζεται ενέργεια.) 
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erf inden * (Wer hat das Telefon erfunden?) εφευρίσκω (Ποιος εφηύρε το 
τηλέφωνο;) 

die Erfindung, -en (Das Internet ist eine tolle 
Erfindung!) 

εφεύρεση (Το διαδίκτυο είναι µια 
φανταστική εφεύρεση!) 

ewig  (Das Lied ist so schön, das könnte 
ich ewig hören.) 

αιώνιος, αιώνια (Το τραγούδι είναι τόσο 
ωραίο, θα µπορούσα να το 
ακούω αιώνια.) 
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ab|sperren (Nach dem Unfall hat die Polizei 

die Straße abgesperrt.) 
κλείνω, φράζω (Μετά το ατύχηµα η 

αστυνοµία έκλεισε το 
δρόµο.) 

das Ausflugsziel, -e (Das Grüne Band ist ein beliebtes 
Ausflugsziel.) 

μέρος για εκδρομές (Η πράσινη ζώνη είναι ένα 
δηµοφιλές µέρος για 
εκδροµές.) 

das Band , "-er (Das Grüne Band ist ein 
Naturschutzgebiet.) 

ζώνη (Η πράσινη ζώνη είναι 
περιοχή προστασίας 
φυσικού περιβάλλοντος.) 

das Birkhuhn, "-er (Hast du schon mal ein Birkhuhn 
gesehen?) 

λυροπετεινός, 
αγριόκουρκος [είδος 
όρνιθας] 

(Έχεις δει ποτέ σου 
λυροπετεινό;) 

breit (Die neue Straße ist ziemlich breit.) πλατύς, φαρδύς (Η καινούρια οδός είναι 
αρκετά πλατιά.) 

eisern (Der Eiserne Vorhang trennte 
früher Europa.) 

σιδηρούς, 
σιδερένιος 

(Το σιδηρούν παραπέτασµα 
χώριζε παλαιότερα την 
Ευρώπη.) 

der Fischotter, - (Fischotter können gut 
schwimmen.) 

βίδρα, ενυδρίδα 
[είδος θηλαστικού] 

(Οι βίδρες ξέρουν να 
κολυµπούν καλά.) 

das Gebiet, -e (In diesem Gebiet leben viele 
seltene Tiere.) 

περιοχή  (Σ' αυτή την περιοχή ζούνε 
πολλά σπάνια ζώα.) 

gemeinsam  (Die beiden Klassen organisierten 
das Projekt gemeinsam.) 

από κοινού, μαζί (Οι δύο τάξεις οργάνωσαν 
το πρόγραµµα από κοινού.) 

die Grenze, -n (Zwischen zwei Ländern ist immer 
eine Grenze.) 

σύνορο, μεθόριος (Ανάµεσα σε δύο χώρες 
υπάρχουν πάντα σύνορα.) 

die Grenzkontrolle, -
n 

(Heute gibt es in der EU fast keine 
Grenzkontrollen mehr.) 

συνοριακός έλεγχος (Σήµερα στην ΕΕ δεν 
υπάρχουν πια σχεδόν 
καθόλου συνοριακοί 
έλεγχοι.) 

der Grenzstreifen, - (Der Grenzstreifen war ein 
abgesperrtes Gebiet.) 

μεθοριακή γραμμή (Η µεθοριακή γραµµή ήταν 
µια αποκλεισµένη περιοχή.) 

der Grenzübergang, 
"-e 

(Am Grenzübergang hat man die 
Ausweise kontrolliert.) 

μεθοριακή διάβαση (Στη µεθοριακή διάβαση 
έλεγχαν τις ταυτότητες.) 

inform ieren  (sich) 
(über + Akk.) 

(Die Schüler informierten sich im 
Internet über den Eisernen 
Vorhang.) 

πληροφορούμαι (Οι µαθητές πήραν στο 
διαδίκτυο πληροφορίες για 
το σιδηρούν παραπέτασµα.) 

der Kilom eter , - 
(Abkürzung: km) 

(Der Eiserne Vorhang war mehrere 
Kilometer breit.) 

χιλιόμετρο (Το σιδηρούν παραπέτασµα 
είχε πλάτος αρκετών 
χιλιοµέτρων.) 

das 
Naturschutzgebiet, -
e 

(Der alte Grenzstreifen ist heute ein 
Naturschutzgebiet.) 

περιοχή 
προστασίας 
φυσικού 
περιβάλλοντος 

(Η παλιά µεθοριακή γραµµή 
είναι σήµερα περιοχή 
προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος.) 

die Öffnung, -en (Viele Menschen haben sich über 
die Öffnung der Grenze gefreut.) 

άνοιγμα (Πολλοί άνθρωποι χάρηκαν 
για το άνοιγµα των 
συνόρων.) 

der Projektplan, "-e (Die Klasse machte vor der 
Ausstellung einen Projektplan.) 

σχέδιο του πρότζεκτ (Πριν από την έκθεση η 
τάξη έκανε ένα σχέδιο του 
πρότζεκτ.) 

die Recherche , -n (Ich mache viel Recherche im 
Internet.) 

έρευνα, αναζήτηση (Κάνω πολλές αναζητήσεις 
στο διαδίκτυο.) 

das Treffen, - (Die Klasse organisierte ein Treffen 
mit den tschechischen Schülern.) 

συνάντηση (Η τάξη οργάνωσε µια 
συνάντηση µε τους τσέχους 
µαθητές.) 

der Vorhang , "-e (Vorhänge am Fenster machen ein 
Zimmer dunkel.) 

κουρτίνα (Κουρτίνες στα παράθυρα 
σκοτεινιάζουν ένα δωµάτιο.) 
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die Ausstellung , -en (Viele Eltern besuchten die 

Ausstellung an der Schule.) 
έκθεση (Πολλοί γονείς 

επισκέφθηκαν την έκθεση 
στο σχολείο.) 

der Biologielehrer, - (Die Biologielehrerin hat den 
Schülern beim Projekt geholfen.) 

καθηγητής 
Βιολογίας 

(Η καθηγήτρια Βιολογίας 
βοήθησε τους µαθητές στο 
πρότζεκτ.) 

der Direktor, -en (Die Schüler redeten mit ihren 
Lehrern und dem Direktor.) 

διευθυντής (Οι µαθητές µίλησαν µε τους 
καθηγητές τους και µε το 
διευθυντή.) 

eröffnen  (Der Direktor eröffnete die 
Ausstellung.) 

εγκαινιάζω (Ο διευθυντής εγκαινίασε 
την έκθεση.) 

die Eröffnung, -en (Viele Besucher sind zur Eröffnung 
der Ausstellung gekommen.) 

εγκαίνια (Πολλοί επισκέπτες ήρθαν 
για τα εγκαίνια της έκθεσης.) 

der/die 
Erwachsene , -n 

(Auch Erwachsene können noch 
viel lernen.) 

ενήλικος (Και οι ενήλικοι µπορούν να 
µάθουν ακόµα πολλά.) 

fest|stellen  (Die Schüler haben festgestellt, 
dass sie viele Informationen 
brauchen.) 

διαπιστώνω (Οι µαθητές διαπίστωσαν 
ότι χρειάζονται πολλές 
πληροφορίες.) 

die Gelegenheit , -en (Die Ausstellung ist eine gute 
Gelegenheit, viel zu lernen.) 

ευκαιρία (Η έκθεση είναι µια καλή 
ευκαιρία να µάθει κανείς 
πολλά.) 

der 
Klassensprecher, - 

(Die Klassensprecherin begrüßte 
die Gäste.) 

πρόεδρος της τάξης (Η πρόεδρος της τάξης 
χαιρέτισε τους επισκέπτες.) 

so viel , so viele (Ich habe noch nie so viele 
Erwachsene in der Schule 
gesehen.) 

τόσο πολύς (Ποτέ δεν έχω δει τόσο 
πολλούς ενήλικους στο 
σχολείο.) 

stolz (Die Schüler sind stolz auf ihr 
Projekt.) 

περήφανος (Οι µαθητές είναι περήφανοι 
για το πρότζεκτ τους.) 

der Streifen, - (Das Grüne Band ist ein breiter 
Streifen Natur.) 

λωρίδα (Η πράσινη ζώνη είναι µια 
φαρδιά λωρίδα φύσης.) 

die Umgebung , -en (Hier in der Umgebung gibt es viele 
schöne Ausflugsziele.) 

περιβάλλον (Εδώ γύρω υπάρχουν 
πολλά ωραία µέρη για 
εκδροµή.) 

zusammen|arbeiten  (Bei dem Projekt haben deutsche 
und tschechische Schüler 
zusammengearbeitet.) 

συνεργάζομαι (Στο πρότζεκτ 
συνεργάστηκαν γερµανοί 
και τσέχοι µαθητές.) 
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baldig (Für eine baldige Antwort wäre ich 

Ihnen sehr dankbar.) 
σύντομος, σε 
σύντομο διάστημα 

(Θα σας ήµουν πολύ 
ευγνώµων για µια σύντοµη 
απάντηση.) 

bewundern (Max bewundert seine große 
Schwester.) 

θαυμάζω (Ο Μαξ θαυµάζει τη µεγάλη 
του αδελφή.) 

daher  (Ich bin neu hier in Hamburg, daher 
kenne ich noch nicht viele Leute.) 

γι' αυτό (Είµαι καινούριος εδώ στο 
Αµβούργο, γι' αυτό δε 
γνωρίζω ακόµα πολύ 
κόσµο.) 

dennoch (Du hast wenig Zeit. Kannst du mir 
dennoch helfen?)  

ωστόσο, παρ' όλ' 
αυτά 

(∆εν έχεις πολύ χρόνο. 
Μπορείς παρ' όλ' αυτά να 
µε βοηθήσεις;) 

dir ekt  (Nadja sagt immer, was sie denkt. 
Sie ist sehr direkt.) 

ευθύς (Η Νάντια λέει πάντα αυτό 
που σκέπτεται. Είναι πολύ 
ευθύς τύπος.) 

der E-Mailpartner, - (Keiko hätte gern eine E-
Mailpartnerin aus Frankreich.) 

φίλη με την οποία 
αλληλογραφώ στο 
διαδίκτυο 

(Η Κέικο θα 'θελε να 'χει µια 
φίλη για αλληλογραφία στο 
διαδίκτυο από τη Γαλλία.) 

erfahren * (Ich habe erst gestern vom 
Austausch erfahren.) 

πληροφορούμαι, 
μαθαίνω 

(Μόλις χθες έµαθα για το 
πρόγραµµα ανταλλαγών.) 

erfolgreich (Das Projekt ist sehr erfolgreich.) επιτυχημένος, 
επιτυχής 

(Το πρότζεκτ είναι πολύ 
επιτυχηµένο.) 

geehrt (Sehr geehrte Damen und Herren, 
...) 

αξιότιμος (Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, 
…) 

gehen*  (Was machst du da? So geht das 
nicht.) 

γίνεται (Τι κάνεις εκεί; Έτσι δε 
γίνεται.) 
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hochachtungsvoll („Hochachtungsvoll" ist sehr höflich 
für „viele Grüße".) 

με εκτίμηση ("Με εκτίµηση" είναι µια 
πολύ ευγενική µορφή του 
"Με πολλούς 
χαιρετισµούς".) 

innig (Nadja und Marie haben eine 
innige Freundschaft.) 

βαθύς, πολύ στενός (Η Νάντια και η Μαρί έχουν 
πολύ στενή φιλία.) 

mit freundlichen 
Grüßen 

(„Mit freundlichen Grüßen" kann 
man in jedem Brief schreiben.) 

με φιλικούς 
χαιρετισμούς 

("Με φιλικούς χαιρετισµούς" 
µπορεί να γράψει κανείς σε 
κάθε γράµµα.) 

mit|teilen  (Meine Lehrerin hat mir mitgeteilt, 
dass ich nach Frankreich fahren 
darf.) 

πληροφορώ (Η καθηγήτριά µου µε 
πληροφόρησε ότι µπορώ να 
πάω στη Γαλλία.) 

nicht  nur …, 
sondern auch  

(Französisch ist nicht nur mein 
Lieblingsfach, sondern auch mein 
Hobby.) 

όχι μόνο…αλλά και (Τα Γαλλικά δεν είναι µόνο 
το αγαπηµένο µου µάθηµα, 
αλλά και το χόµπι µου.) 

die Partnerschaft, -
en 

(Die Partnerschaft mit der 
französischen Schule gibt es schon 
lange.) 

αδελφοποίηση, 
σχέση 

(Η αδελφοποίηση µε το 
γαλλικό σχολείο υφίσταται 
εδώ και καιρό.) 

der Respekt (Sg.) (Jeder Mensch hat Respekt 
verdient.) 

σεβασμός (Κάθε άνθρωπος είναι άξιος 
σεβασµού.) 

verbunden (Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen sehr 
verbunden.) 

ευγνώμων, 
υποχρεωμένος 

(Για τη βοήθειά σας θα σας 
ήµουν βαθιά 
υποχρεωµένος.) 

das Vergn ügen , - (Gehst du mit ins Kino? - Na klar, 
mit dem größten Vergnügen.) 

διασκέδαση, 
ευχαρίστηση 

(Έρχεσαι µαζί στο σινεµά; -
Φυσικά, µε µεγάλη µου 
ευχαρίστηση.) 

das Verst ändnis  
(Sg.) 

(Ich habe Verständnis für deine 
Situation.) 

κατανόηση (Έχω κατανόηση για την 
κατάστασή σου.) 

wenden (sich) (an + 
Akk.) 

(Keiko wendet sich mit ihrer Bitte 
an die französische Lehrerin.) 

απευθύνομαι (Η Κέικο απευθύνει την 
παράκλησή της στη γαλλίδα 
καθηγήτρια.) 
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ächzen (Jan ächzt, weil sein Rucksack so 

schwer ist.) 
αναστενάζω, 
ξεφυσάω 

(Ο Γιαν αναστενάζει, γιατί το 
σακίδιό του είναι πολύ 
βαρύ.) 

der Deutschtest, -s (Der Deutschtest findet morgen in 
der letzten Stunde statt.) 

διαγώνισμα 
Γερμανικών 

(Το διαγώνισµα Γερµανικών 
θα γίνει αύριο την τελευταία 
ώρα.) 

erstaunt (Marie ist über die Neuigkeit sehr 
erstaunt.) 

έκπληκτος (Η Μαρί έµεινε έκπληκτη µε 
το νέο.) 

der Gott , "-er (Oh mein Gott!) θεός (Θεέ µου!) 
das Lachen (Sg.) (Das Lachen von Nadja ist ziemlich 

laut.) 
γέλιο (Το γέλιο της Νάντιας είναι 

αρκετά δυνατό.) 
los|müssen* (Nadja muss los, sonst kommt sie 

zu spät.) 
πρέπει να φύγω (Η Νάντια πρέπει να φύγει, 

γιατί διαφορετικά θα φθάσει 
αργά.) 

die Neuigkeit, -en (Hör zu, es gibt Neuigkeiten.) νέο, είδηση (Άκου καλά, υπάρχουν νέα.) 
umarmen  (Marie umarmt ihre Freundin.) αγκαλιάζω (Η Μαρί αγκαλιάζει τη φίλη 

της.) 
der Zeitungsartikel, - (Hast du den Zeitungsartikel 

gelesen?) 
άρθρο εφημερίδας (∆ιάβασες το άρθρο της 

εφηµερίδας;) 
Seite  58    
die Abkürzung, -en (In einer SMS verwendet man viele 

Abkürzungen.) 
συντομογραφία (Σ' ένα µήνυµα από το 

κινητό χρησιµοποιεί κανείς 
πολλές συντοµογραφίες.) 

das Achselzucken 
(Sg.) 

(Wenn ich etwas nicht weiß, 
antworte ich mit einem 
Achselzucken.) 

ανασήκωμα των 
ώμων 

(Όταν δεν ξέρω κάτι, 
απαντώ µ' ένα ανασήκωµα 
των ώµων.) 

beleidigt (Jetzt sei doch nicht gleich 
beleidigt!) 

προσβεβλημένος (Έλα, µην το παίρνεις 
αµέσως για προσβολή!) 

das Gegrinse (Sg.) (Sein Gegrinse ist voll nervig.) χαμογελάκι, 
κοροϊδευτικό 
χαμόγελο 

(Το χαµογελάκι του µου τη 
δίνει στα νεύρα.) 

gern geschehen (Gern geschehen!) παρακαλώ, δεν 
κάνει τίποτε 

(Παρακαλώ, δεν κάνει 
τίποτε!) 
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schlagen* (Jan hat einen Mitschüler 
geschlagen.) 

χτυπώ (Ο Γιαν χτύπησε ένα 
συµµαθητή του.) 

Hammer- (Kennst du das neue Hammerlied 
von Jasper?) 

απίθανος (Ξέρεις το καινούριο 
απίθανο τραγούδι του 
Τζάσπερ;) 

hassen  (Jasper hasst die SMS-Sprache.) μισώ (Ο Τζάσπερ µισεί τη 
γλώσσα των µηνυµάτων 
στο κινητό.) 

jenseits (+ Gen.) (Ich stehe jenseits des Flusses, auf 
der anderen Seite der Brücke.) 

στην άλλη πλευρά, 
πέρα από 

(Στέκοµαι πέρα από το 
ποτάµι, στην άλλη πλευρά 
της γέφυρας.) 

der Knicks, -e (Das Mädchen macht einen 
höflichen Knicks.) 

υπόκλιση [με το ένα 
πόδι πίσω και 
τσάκισμα του 
γόνατου] 

(Το κορίτσι κάνει µια 
ευγενική υπόκλιση.) 

kommentieren (Musst du alles kommentieren, was 
ich sage?) 

σχολιάζω (Πρέπει να σχολιάζεις όλα 
όσα λέω;) 

lässig (Die Jungs tragen lässige 
Kleidung.) 

άνετος, όχι 
επίσημος 

(Οι νέοι φορούν άνετα 
ρούχα.) 

mental (Mein Opa ist mental noch ziemlich 
fit.) 

πνευματικός, 
πνευματικά 

(Πνευµατικά, ο παππούς 
µου είναι ακόµα αρκετά 
καλά.) 

der Neid (Sg.) (Anna hat gute Noten in Mathe. 
Ihre Mitschüler sind voller Neid.) 

ζήλεια (Η Άννα έχει καλούς 
βαθµούς στα Μαθηµατικά. 
Οι συµµαθητές της είναι όλο 
ζήλεια.) 

die Schranke, -n (Auf dem Parkplatz ist eine 
Schranke.) 

μπάρα (Στο χώρο στάθµευσης 
υπάρχει µια µπάρα.) 

der Smiley, -s (Ich benutze viele Smileys, wenn 
ich chatte.) 

σμάιλυ, φατσούλα (Χρησιµοποιώ πολλές 
φατσούλες, όταν συζητώ 
στο διαδίκτυο.) 

sprachlos (Jan ist sprachlos.) άφωνος, άναυδος (Ο Γιαν έχει µείνει 
άναυδος.) 

die Stimme , -n (Jasper hat eine tolle Stimme.) φωνή (Ο Τζάσπερ έχει φοβερή 
φωνή.) 

übers etzen  (Kannst du den Text übersetzen?) μεταφράζω (Μπορείς να µεταφράσεις το 
κείµενο;) 

übrigens  (Tina hat übrigens gestern 
angerufen.) 

α, παρεμπιπτόντως, 
μια και το 'φερε η 
κουβέντα 

(Α, χθες τηλεφώνησε η 
Τίνα.) 

die Verlegenheit 
(Sg.) 

(Das ist peinlich. Willst du mich in 
Verlegenheit bringen?) 

αμηχανία, δύσκολη 
θέση 

(Αυτό είναι ντροπιαστικό. 
Θέλεις να µε φέρεις σε 
δύσκολη θέση;) 

vielmehr (Das rote Auto gehört Paul oder 
vielmehr seinem Vater.) 

μάλλον (Το κόκκινο αυτοκίνητο 
ανήκει στον Πάουλ, ή 
µάλλον στον πατέρα του.) 

    
Kapitel  7 – Geschichte(n)  
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die Dimension, -en (Im Film „Avatar“ erlebten die 

Zuschauer neue Dimensionen.) 
διάσταση (Στην ταινία „Avatar“ οι 

θεατές έζησαν νέες 
διαστάσεις.) 

entst ehen* (Der Film „Avatar“ entstand 2009.) δημιουργούμαι (Η ταινία „Avatar“ γυρίστηκε 
το 2009.) 

der Filmstar , -s (Marilyn Monroe war ein Filmstar 
der 50er-Jahre.) 

σταρ του 
κινηματογράφου 

(Η Marilyn Monroe ήταν 
σταρ του κινηµατογράφου 
στη δεκαετία του 1950.) 

gerade (Marilyn Monroe starb, als sie 
gerade 36 war.) 

μόλις (Η Marilyn Monroe πέθανε 
όταν ήταν µόλις 36 ετών.) 

die Geste, -n (Die Schauspieler im Stummfilm 
unterhielten sich mit Gesten.) 

χειρονομία, νόημα (Οι ηθοποιοί στις βουβές 
ταινίες συζητούσαν µε 
νοήµατα.) 
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kombinieren (mit + 
Dat.) 

(Neue Filme kombinieren oft 
Schauspieler und Animationen am 
Computer.) 

συνδυάζω (Καινούριες ταινίες 
συνδυάζουν συχνά 
ηθοποιούς και ανιµέισον 
στον υπολογιστή.) 

komplett (Mit dem neuen Sofa ist die 
Wohnung endlich komplett.) 

πλήρης, κομπλέ (Με τον καινούριο καναπέ 
το διαµέρισµα είναι 
επιτέλους κοµπλέ.) 

die 
Liebesgeschichte, -n 

(In „Titanic“ geht es um eine 
traurige Liebesgeschichte.) 

ιστορία αγάπης (Στον „Τιτανικό“ το θέµα 
είναι µια θλιβερή ιστορία 
αγάπης.) 

der Mythos, Mythen (Marilyn Monroe wurde zu einem 
Mythos.) 

μύθος (Η Marilyn Monroe έγινε 
µύθος.) 

der Tod, -e (Ein früher Tod macht Schauspieler 
oft berühmt.) 

θάνατος (Ένας πρώιµος θάνατος 
κάνει τους ηθοποιούς 
συχνά διάσηµους.) 

der Western, - (Der erste Western entstand 1903.) ουέστερν, 
καουμπόικη ταινία 

(Το πρώτο ουέστερν 
γυρίστηκε το 1903.) 

der Zuschauer, - (Viele Zuschauer weinten, als sie 
„Titanic“ sahen.) 

θεατής (Πολλοί θεατές έκλαψαν, 
όταν είδαν τον „Τιτανικό“.) 

zwar (Die Schauspieler im Stummfilm 
sprachen zwar, aber man hörte sie 
nicht.) 

μεν (Στις βουβές ταινίες οι 
ηθοποιοί µιλούσαν µεν, 
όµως δεν µπορούσε κανείς 
να τους ακούσει.) 
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als  (Ich habe alle Filme mit Jimi Blue 

gesehen, als ich zehn Jahre alt 
war.) 

όταν (Είδα όλες τις ταινίες µε τον 
Jimi Blue, όταν ήµουν δέκα 
ετών.) 

die Clique, -n (Unsere Clique trifft sich immer auf 
dem Fußballplatz.) 

παρέα (Η παρέα µας συναντιέται 
πάντα στο γήπεδο.) 

der Kerl, -e (Leon war ein riesiger Kerl.) άντρας (Ο Λέον ήταν ένας 
τεράστιος άντρας.) 
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darauf (Wilson Gonzalez wurde berühmt, 

bald darauf zog er nach Berlin.) 
μετά απ’ αυτό (Ο Wilson Gonzalez έγινε 

διάσηµος, µετά από λίγο 
µετακόµισε στο Βερολίνο.) 

dauernd  (Ein Star muss dauernd 
Autogramme schreiben.) 

συνεχώς, διαρκώς (Ένας σταρ είναι 
υποχρεωµένος να δίνει 
διαρκώς αυτόγραφα.) 

ebenso  (Jimi Blue ist Schauspieler, ebenso 
wie sein Bruder.) 

το ίδιο (Ο Jimi Blue είναι ηθοποιός, 
το ίδιο και ο αδελφός του.) 

ersch einen* (Wann erscheint dein erstes 
Album?) 

κυκλοφορώ (Πότε κυκλοφορεί το πρώτο 
σου άλµπουµ;) 

die Filmreihe, -n (Die Filmreihe „Die wilden Kerle“ 
war sehr erfolgreich.) 

κινηματογραφική 
σειρά 

(Η κινηµατογραφική σειρά 
„Οι αγριόµαγκες“ ήταν πολύ 
επιτυχηµένη.) 

der Kinderstar, -s (Wilson Gonzalez war schon mit 13 
Jahren ein Kinderstar.) 

παιδί-σταρ (Ο Wilson Gonzalez ήταν 
ήδη στα 13 του ένα παιδί-
σταρ.) 

die Kunstschule, -n (In den USA besuchte Wilson 
Gonzalez eine Kunstschule.) 

σχολή καλών 
τεχνών 

(Στις ΗΠΑ ο Wilson 
Gonzalez φοίτησε σε µια 
σχολή καλών τεχνών.) 

der Raptext, -e (Wilson Gonzalez schreibt auch 
Raptexte.) 

κείμενο ραπ (Ο Wilson Gonzalez γράφει 
επίσης κείµενα ραπ.) 

reif (Kinderstars werden oft reife 
Schauspieler.) 

ώριμος (Παιδιά-σταρ γίνονται συχνά 
ώριµοι ηθοποιοί.) 

die Serie, -n (Wann kommt der nächste Teil der 
Serie ins Kino?) 

σειρά (Πότε θα βγει το επόµενο 
µέρος της σειράς στους 
κινηµατογράφους;) 

die Filmfigur, -en (Die Filmfigur von Wilson Gonzalez 
heißt Leon.) 

κινηματογραφικός 
χαρακτήρας 

(Ο κινηµατογραφικός 
χαρακτήρας που 
ενσαρκώνει ο Wilson 
Gonzalez λέγεται Λεόν.) 

herum|gehen* (Ich bin im Haus herumgegangen 
und habe meinen Schlüssel 
gesucht.) 

τριγυρνώ, 
περιφέρομαι 

(Τριγυρνούσα στο σπίτι και 
έψαχνα το κλειδί µου.) 
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kleben  (Jan hat das Poster an die Wand 
geklebt.) 

κολλώ (Ο Γιαν κόλλησε την αφίσα 
στον τοίχο.) 

weiter|gehen* (Warum bleibst du stehen? Geh 
weiter!) 

προχωρώ, συνεχίζω 
το δρόμο μου 

(Γιατί σταµατάς; Προχώρα!) 
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der Biologietest, -s (Am Vormittag musste ich für einen 

Biologietest lernen.) 
διαγώνισμα 
Βιολογίας 

(Το πρωί έπρεπε να 
µελετήσω για ένα 
διαγώνισµα Βιολογίας.) 

mähen (Nachmittags habe ich den Rasen 
gemäht.) 

κουρεύω (Το απόγευµα κούρεψα το 
γρασίδι.) 

die Parkourshow, -s (Robbie wollte die Parkourshow 
von Profis sehen.) 

σόου δρόμου μετ’ 
εμποδίων 

(Ο Ρόµπι ήθελε να 
παρακολουθήσει το σόου 
δρόµου µετ’ εµποδίων µε 
επαγγελµατίες αθλητές.) 

der Physiktest, -s (Hast du schon für den Physiktest 
gelernt?) 

διαγώνισμα 
Φυσικής 

(Έχεις µελετήσει για το 
διαγώνισµα Φυσικής;) 

schulfrei (Die Schüler hatten gestern 
schulfrei.) 

σχολική αργία (Οι µαθητές δεν είχαν χθες 
σχολείο.) 

stechen* (Pass auf! Wespen können 
stechen.) 

τσιμπώ, κεντρίζω (Πρόσεχε! Οι σφήκες 
µπορούν να τσιµπήσουν.) 

die Wespe, -n (Im Sommer gibt es viele Wespen.) σφήκα (Το καλοκαίρι υπάρχουν 
πολλές σφήκες.) 
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der/die Arme, -n (Der Pirat verteilte das Geld an die 

Armen.) 
ο φτωχός / η φτωχή (Ο πειρατής µοίραζε τα 

χρήµατα στους φτωχούς.) 
der Bart , “-e (Piraten haben oft einen Bart im 

Gesicht.) 
γένι, γενειάδα (Οι πειρατές έχουν συχνά 

γένια στο πρόσωπο.) 
bis (Es dauerte lange, bis die Soldaten 

Klaus Störtebeker fingen.) 
μέχρι, ώσπου (Κράτησε πολύ καιρό, µέχρι 

να συλλάβουν οι στρατιώτες 
τον Klaus Störtebeker.) 

blicken (Die Frau dort blickt in meine 
Richtung.) 

κοιτάζω, βλέπω (Η γυναίκα εκεί κοιτάζει 
προς την κατεύθυνσή µου.) 

der Bürgermeister , 
- 

(Der Bürgermeister half den 
reichen Kaufleuten.) 

δήμαρχος (Ο δήµαρχος βοήθησε τους 
πλούσιους εµπόρους.) 

das Denkmal, “-er (Der Pirat bekam 1982 ein 
Denkmal in Hamburg.) 

μνημείο (Το 1982 ο πειρατής 
απέκτησε ένα µνηµείο στο 
Αµβούργο.) 

das Ereignis , -se (Das Denkmal erinnert an ein 
Ereignis aus dem Jahr 1401.) 

συμβάν, γεγονός (Το µνηµείο θυµίζει ένα 
συµβάν από το έτος 1401.) 

der/die Gefangene, -
n 

(Störtebeker und seine Mannschaft 
waren Gefangene.) 

ο φυλακισμένος / η 
φυλακισμένη 

(Ο Störtebeker και το 
πλήρωµά του ήταν 
φυλακισµένοι.) 

der Hafen , “- (In Hamburg gibt es einen großen 
Hafen.) 

λιμάνι (Στο Αµβούργο υπάρχει ένα 
µεγάλο λιµάνι.) 

der Held, -en (Ein Held ist eine Person, die viele 
Menschen bewundern.) 

ήρωας (Ήρωας είναι ένα πρόσωπο 
που θαυµάζουν πολλοί 
άνθρωποι.) 

der Kampf, “-e (Die Piraten verloren den Kampf.) αγώνας, μάχη (Οι πειρατές έχασαν τη 
µάχη.) 

die Kaufleute (Pl.) (Kaufleute handeln mit Waren.) έμποροι (Οι έµποροι αγοράζουν και 
πουλούν εµπορεύµατα.) 

die Mannschaft , -en (Der Kapitän überfiel mit seiner 
Mannschaft viele Schiffe.) 

ομάδα, πλήρωμα (Ο καπετάνιος επετέθη µε το 
πλήρωµά του σε πολλά 
πλοία.) 

mitten  (Das Denkmal steht mitten im 
Hamburger Hafen.) 

καταμεσής, στο 
κέντρο 

(Το µνηµείο βρίσκεται στο 
κέντρο του λιµανιού του 
Αµβούργου.) 

der Pirat, -en (Klaus Störtebeker war ein Pirat.) πειρατής (Ο Klaus Störtebeker ήταν 
ένας πειρατής.) 

die Schulter, -n (Der Mann blickt über seine 
Schulter.) 

ώμος (Ο άνδρας κοιτά πάνω από 
τον ώµο του.) 

die Seeleute (Pl.) (Viele Seeleute haben Angst vor 
Piraten.) 

ναυτικοί (Πολλοί ναυτικοί φοβούνται 
τους πειρατές.) 
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der Seemann, “-er (Klaus Störtebeker war Seemann 
und Kapitän, bis er Pirat wurde.) 

ναυτικός (Ο Klaus Störtebeker ήταν 
ναυτικός και καπετάνιος, 
µέχρι να γίνει πειρατής.) 

der Sold at, -en (Die Soldaten hatten einen Kampf 
mit den Piraten.) 

στρατιώτης (Οι στρατιώτες πολέµησαν 
µε τους πειρατές.) 

überfallen* (Störtebeker überfiel so lange 
Schiffe, bis die Soldaten ihn 
besiegten.) 

επιτίθεμαι, 
κουρσεύω 

(Ο Störtebeker συνέχισε να 
κουρσεύει πλοία, µέχρι που 
τον νίκησαν οι στρατιώτες.) 

weg|nehmen* (Die Piraten nahmen den 
Seeleuten die Waren weg.) 

αφαιρώ, παίρνω (Οι πειρατές έπαιρναν από 
τους ναυτικούς τα 
εµπορεύµατα.) 
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ab|schlagen* (Der Henker schlug Klaus 

Störtebeker den Kopf ab.) 
κόβω (Ο δήµιος έκοψε το κεφάλι 

του Klaus Störtebeker.) 
besiegen (Die Soldaten besiegten die 

Piraten.) 
νικώ (Οι στρατιώτες νίκησαν τους 

πειρατές.) 
der Henker, - (Der Henker sollte die Gefangenen 

töten.) 
δήμιος (Ο δήµιος έπρεπε να 

θανατώσει τους 
φυλακισµένους.) 

die Reihe, -n (Die Seemänner standen in einer 
Reihe vor dem Henker.) 

σειρά (Οι ναυτικοί στέκονταν σε 
µια σειρά µπροστά στο 
δήµιο.) 

der Richter, - (Der Richter wollte, dass alle 
Piraten sterben.) 

δικαστής (Ο δικαστής ήθελε να 
πεθάνουν όλοι οι πειρατές.) 

sterben * (Störtebekers Mannschaft musste 
sterben.) 

πεθαίνω (Οι άνδρες του Störtebeker 
έπρεπε να πεθάνουν.) 

die Strafe, -n (Die Piraten bekamen eine harte 
Strafe.) 

τιμωρία, ποινή (Στους πειρατές επιβλήθηκε 
µια σκληρή τιµωρία.)  

töten  (Der Henker tötete die komplette 
Mannschaft.) 

θανατώνω, 
σκοτώνω 

(Ο δήµιος θανάτωσε όλο το 
πλήρωµα.) 

das Versprechen, - (Der Bürgermeister hielt sein 
Versprechen nicht.) 

υπόσχεση (Ο δήµαρχος δεν τήρησε 
την υπόσχεσή του.) 

vorbei|laufen* (Der Kapitän lief an einigen 
Männern vorbei.) 

περνώ τρέχοντας 
(μπροστά από 
κάποιον) 

(Ο καπετάνιος πέρασε 
τρέχοντας µπροστά από 
µερικούς άνδρες.) 
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die Hauptperson, -en (Wie heißt die Hauptperson der 

Geschichte?) 
πρωταγωνιστής (Πώς ονοµάζεται ο 

πρωταγωνιστής της 
ιστορίας;) 

überrascht (Ich war sehr überrascht, als ich die 
Neuigkeit hörte.) 

έκπληκτος (Έµεινα έκπληκτος, όταν 
άκουσα το νέο.) 

    
Kapitel  8 – So ist  das bei  uns.  
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der Chili (Sg.) (Pia und ihre Freunde haben Pizza 

mit Chili gegessen.) 
τσίλι [είδος 
καυτερής πιπεριάς] 

(Η Πία και οι φίλοι της 
έφαγαν πίτσα µε τσίλι.) 

ein|schenken (Soll ich dir noch mehr Saft 
einschenken?) 

βάζω (στο ποτήρι) (Θέλεις να σου βάλω κι 
άλλο χυµό;) 

eklig (Kolja findet Pizza mit Chili eklig.) αηδιαστικός (Ο Κόλια βρίσκει την πίτσα 
µε τσίλι αηδιαστική.) 

erkältet  (Nadja putzte sich oft die Nase, 
weil sie erkältet war.) 

κρυωμένος (Η Νάντια σκούπιζε συχνά 
τη µύτη της, γιατί ήταν 
κρυωµένη.) 

der Geldbeutel, - (Kannst du heute bezahlen? Ich 
habe meinen Geldbeutel 
vergessen.) 

πορτοφόλι (Μπορείς να πληρώσεις εσύ 
σήµερα; Έχω ξεχάσει το 
πορτοφόλι µου.) 

das Naseputzen 
(Sg.) 

(Keiko findet Naseputzen beim 
Essen komisch.) 

καθάρισμα της 
μύτης 

(Η Κέικο βρίσκει παράξενο 
το σκούπισµα της µύτης 
κατά τη διάρκεια του 
φαγητού.) 

sch arf , schärfer, am 
schärfsten 

(Chilis sind ziemlich scharf.) καυτερός (Οι πιπεριές τσίλι είναι 
αρκετά καυτερές.) 

wundern  (sich) 
(über + Akk.) 

(Keiko wundert sich manchmal 
über ihre deutschen Freundinnen.) 

απορώ (Η Κέικο απορεί µερικές 
φορές για τις γερµανίδες 
φίλες της.) 
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an|lassen* (Du kannst die Schuhe im Haus 

anlassen.) 
δε βγάζω, φορώ (∆ε χρειάζεται να βγάλεις τα 

παπούτσια στο σπίτι.) 
aus|packen  (Pia hat das Geschenk sofort 

ausgepackt.) 
ξεπακετάρω (Η Πία ξεπακετάρισε το 

δώρο αµέσως.) 
aus|ziehen * (Soll ich die Schuhe ausziehen?) βγάζω (Πρέπει να βγάλω τα 

παπούτσια µου;) 
autom atisch  (In Japan zieht man die Schuhe 

automatisch immer aus.) 
αυτόματος, 
αυτομάτως 

(Στην Ιαπωνία βγάζει κανείς 
πάντα τα παπούτσια του 
αυτοµάτως.) 

daran (In Deutschland ist vieles seltsam. 
Daran muss sich Keiko erst 
gewöhnen.) 

σ’ αυτό (Στη Γερµανία πολλά είναι 
παράξενα. Η Κέικο πρέπει 
καταρχήν να συνηθίσει σ’ 
αυτό.) 

der/die Deutsche , -n (Die Deutschen sind meistens 
pünktlich.) 

ο Γερμανός / η 
Γερμανίδα 

(Οι Γερµανοί είναι συνήθως 
ακριβείς στην ώρα τους.) 

gewöhnen  (sich) (an 
+ Akk.) 

(Die Japanerin hat sich schnell an 
das Leben in Deutschland 
gewöhnt.) 

συνηθίζω (Η Γιαπωνέζα συνήθισε 
γρήγορα στη ζωή στη 
Γερµανία.) 

das Heimweh  (Sg.) (Wenn ich eine lange Reise mache, 
bekomme ich immer Heimweh.) 

νοσταλγία (για το 
σπίτι / την πατρίδα) 

(Όταν κάνω ένα µακρύ 
ταξίδι, µε κυριεύει πάντα 
νοσταλγία.) 

merken  (Ich habe gar nicht gemerkt, dass 
ich meinen Geldbeutel verloren 
habe.) 

αντιλαμβάνομαι, 
προσέχω 

(∆εν πρόσεξα καθόλου ότι 
έχω χάσει το πορτοφόλι 
µου.) 

der Pizzaabend, -e (Die Jungen machen morgen einen 
Pizzaabend.) 

βραδιά πίτσας (Τα αγόρια διοργανώνουν 
αύριο µια βραδιά πίτσας.) 

seltsam  (Keiko findet ihre deutschen 
Freunde manchmal seltsam.) 

παράξενος, 
περίεργος 

(Η Κέικο βρίσκει τους 
γερµανούς φίλους της 
µερικές φορές παράξενους.) 

unsicher (Stimmt das? Ich bin unsicher.) αβέβαιος, 
ανασφαλής 

(Είναι σωστό αυτό; ∆εν είµαι 
βέβαιος.) 
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fluchen (Viktor flucht am liebsten auf 

Russisch.) 
βρίζω (Ο Βίκτορ προτιµά να βρίζει 

στα ρωσικά.) 
insgesamt  (In diese Schule gehen insgesamt 

500 Schüler.) 
συνολικά  (Σ’ αυτό το σχολείο 

πηγαίνουν συνολικά 500 
µαθητές.) 

obw ohl  (Ich spreche nicht gut Türkisch, 
obwohl meine Eltern aus der Türkei 
kommen.) 

αν και, μολονότι (∆ε µιλώ καλά τουρκικά, 
µολονότι οι γονείς µου είναι 
από την Τουρκία.) 

der 
Türkischunterricht 
(Sg.) 

(Büsra hatte früher 
Türkischunterricht.) 

μάθημα τουρκικών (Η Μπύσρα έκανε παλιά 
µαθήµατα τουρκικών.) 

verb essern  (Viktor möchte sein Deutsch 
verbessern.) 

βελτιώνω (Ο Βίκτορ θέλει να βελτιώσει 
τα γερµανικά του.) 
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melodisch (Italienisch ist eine sehr melodische 

Sprache.) 
μελωδικός (Τα ιταλικά είναι µια πολύ 

µελωδική γλώσσα.) 
die Muttersprache, -
n 

(Sie spricht am liebsten Deutsch, 
obwohl das nicht ihre 
Muttersprache ist.) 

μητρική γλώσσα (Προτιµά να µιλά γερµανικά, 
αν και δεν είναι η µητρική 
της γλώσσα.) 
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die Abenteuerlust 
(Sg.) 

(Die Menschen im Mittelalter hatten 
viel Abenteuerlust.) 

διάθεση για 
περιπέτειες 

(Το Μεσαίωνα οι άνθρωποι 
είχαν µεγάλη διάθεση για 
περιπέτειες.) 

anfangs  (Ina interessierte sich anfangs nicht 
für das Mittelalter.) 

στην αρχή, αρχικά (Η Ίνα δεν ενδιαφερόταν 
στην αρχή για το 
Μεσαίωνα.) 

das Burgfest, -e (Auf dem Burgfest tragen viele 
Leute Kostüme.) 

γιορτή στο κάστρο (Στη γιορτή στο κάστρο 
πολλοί φοράνε ιστορικές 
ενδυµασίες.) 

der Dudelsack, “-e (Die Band machte mittelalterliche 
Musik mit einem Dudelsack.) 

γκάιντα (Το συγκρότηµα έπαιζε 
µεσαιωνική µουσική µε 
γκάιντα.) 
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die Erfüllung (Sg.) (Sein Traum ist endlich in Erfüllung 
gegangen.) 

εκπλήρωση (Το όνειρό του 
εκπληρώθηκε επιτέλους.) 

die Erlaubnis  (Sg.) (Die Eltern geben Clemens die 
Erlaubnis für seine Auftritte.) 

άδεια (Οι γονείς έδωσαν στον 
Κλέµενς την άδεια για τις 
εµφανίσεις του.) 

etwas  (Mit dem Ferienjob verdiene ich 
etwas Geld.) 

λίγα (Με τη δουλίτσα στις 
διακοπές κερδίζω λίγα 
χρήµατα.) 

die Faszination (Sg.) (Ina und Clemens sprechen über 
die Faszination Mittelalter.) 

μαγεία, γοητεία (Η Ίνα και ο Κλέµενς µιλούν 
για τη µαγεία του 
Μεσαίωνα.) 

das Feuerspucken 
(Sg.) 

(Clemens lernt seit drei Jahren 
Feuerspucken.) 

το να πετάς φωτιές 
από το στόμα 

(Ο Κλέµενς µαθαίνει εδώ και 
τρία χρόνια να πετά φωτιές 
από το στόµα.) 

der Feuerspucker, - (Er ist Feuerspucker von Beruf.) ζογκλέρ που πετά 
φωτιές από το 
στόμα 

(Είναι εξ επαγγέλµατος 
ζογκλέρ που πετά φωτιές 
από το στόµα.) 

der Gedanke , -n (Clemens macht sich vor jedem 
Auftritt viele Gedanken.) 

σκέψη (Πριν από κάθε εµφάνιση ο 
Κλέµενς κάνει πολλές 
σκέψεις.) 

das Gespr äch, -e (Wir haben Ina und Clemens in 
dem Gespräch viele Fragen 
gestellt.) 

διάλογος, συζήτηση (Κατά τη συζήτηση θέσαµε 
στην Ίνα και τον Κλέµενς 
πολλές ερωτήσεις.) 

die Inspiration, -en (Das Mittelalter ist eine Inspiration 
für viele Geschichten.) 

έμπνευση (Ο Μεσαίωνας είναι πηγή 
έµπνευσης για πολλές 
ιστορίες.) 

das Mittelalter, - (Viele Leute interessieren sich für 
das Mittelalter.) 

μεσαίωνας (Πολλοί άνθρωποι 
ενδιαφέρονται για το 
Μεσαίωνα.) 

der Mittelalterfan, -s (Ina trifft sich oft mit anderen 
Mittelalterfans.) 

οπαδός του 
μεσαίωνα 

(Η Ίνα συναντιέται συχνά µε 
άλλους οπαδούς του 
Μεσαίωνα.) 

mittelalterlich (Sie trägt gern mittelalterliche 
Kostüme.) 

μεσαιωνικός (Της αρέσει να φορά 
µεσαιωνικές ενδυµασίες.) 

der Mittelaltermarkt, 
“-e 

(Auf dem Mittelaltermarkt tritt ein 
Feuerspucker auf.) 

μεσαιωνική αγορά (Στη µεσαιωνική αγορά 
εµφανίζεται κάποιος που 
πετά φωτιές από το στόµα.) 

die Mühe, -n (Bei jedem Auftritt gibt er sich 
Mühe.) 

κόπος (Σε κάθε εµφάνιση 
προσπαθεί σκληρά.) 

das Publikum  (Sg.) (Das Publikum findet den 
Feuerspucker toll.) 

κοινό, θεατές (Το κοινό βρίσκει το 
ζογκλέρ που πετά φωτιές 
από το στόµα φανταστικό.) 

der Ritter, - (Die Ritter tragen tolle Kostüme.) ιππότης (Οι ιππότες φορούν 
φανταστικές ενδυµασίες.) 

die Ritterspiele (Pl.) (Ritterspiele gibt es fast überall.) ιπποτικές γιορτές (Ιπποτικές γιορτές γίνονται 
σχεδόν παντού.) 

das Ritterturnier, -e (Auf dem Markt gab es ein 
Ritterturnier mit schönen Pferden.) 

διαγωνισμός 
ιπποτών 

(Στην αγορά γίνεται ένας 
διαγωνισµός ιπποτών µε 
ωραία άλογα.) 

die Sehnsucht, “-e (Die Jugendlichen haben 
Sehnsucht nach einem einfacheren 
Leben.) 

λαχτάρα, νοσταλγία (Οι νέοι λαχταρούν µια πιο 
απλή ζωή.) 

solcher , solche (Früher hatte Ina kein Lust, zu 
solchen Märkten zu gehen.) 

τέτοιος (Παλαιότερα η Ίνα δεν είχε 
καµία διάθεση να πηγαίνει 
σε τέτοιες αγορές.) 

sorgen  (für + Akk.) (Clemens sorgt mit seinen 
Auftritten für eine tolle 
Atmosphäre.) 

φροντίζω (Ο Κλέµενς φροντίζει µε τις 
εµφανίσεις του για µια 
φανταστική ατµόσφαιρα.) 

der Spinner, - (So ein Spinner!) τρελός, βαρεμένος (Τι τρελός!) 
überr eden  (Ihre Cousins haben Ina überredet, 

zum Mittelaltermarkt zu gehen.) 
πείθω (Τα ξαδέλφια της έπεισαν 

την Ίνα να πάει στη 
µεσαιωνική αγορά.) 

die Veranstaltung , -
en 

(Solche Veranstaltungen sind bei 
jungen Leuten ziemlich beliebt.) 

εκδήλωση (Τέτοιες εκδηλώσεις είναι 
πολύ αγαπητές στους 
νέους.) 
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das Verkl eiden  (Sg.) (Viele Leute haben Spaß am 
Verkleiden.) 

μεταμφίεση (Σε πολλούς ανθρώπους 
αρέσει να µεταµφιέζονται.) 

Seite  73    
auf|treten* (Wann tritt die Band auf?) εμφανίζομαι (Πότε θα εµφανιστεί το 

συγκρότηµα;) 
bemühen  (sich) (um 
+ Akk.) 

(Büsra bemüht sich, mit ihrer 
Mutter Deutsch zu sprechen.) 

προσπαθώ (Η Μπύσρα προσπαθεί να 
µιλά µε τη µητέρα της 
γερµανικά.) 

beschäftigen (sich) 
(mit + Dat.) 

(Ina beschäftigt sich auch in ihrer 
Freizeit mit dem Mittelalter.) 

ασχολούμαι (Η Ίνα ασχολείται και στην 
ελεύθερη ώρα της µε το 
Μεσαίωνα.) 

erfüllen  (sich) (Mein größter Wunsch hat sich 
erfüllt.) 

εκπληρώνομαι (Εκπληρώθηκε η 
µεγαλύτερή µου επιθυµία.) 

mutig (Feuerspucker finde ich echt 
mutig.) 

θαρραλέος (Το να βγάζεις φωτιές από 
το στόµα το βρίσκω 
πραγµατικά θαρραλέο.) 

ständig (Nadja putzte sich beim Essen 
ständig die Nase.) 

διαρκώς (Η Νάντια σκούπιζε κατά τη 
διάρκεια του φαγητού 
συνεχώς τη µύτη της.) 
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der Anime, -s (Junge Japaner schauen gern 

Animes.) 
(γιαπωνέζικη) ταινία 
με κινούμενα σχέδια 

(Στους νεαρούς 
Γιαπωνέζους αρέσει να 
βλέπουν ταινίες µε 
κινούµενα σχέδια.) 

der Bahnsteig , -e (Am Bahnhof gibt es viele 
Bahnsteige.) 

αποβάθρα (σιδηρ. 
σταθμού) 

(Στο σιδηροδροµικό σταθµό 
υπάρχουν πολλές 
αποβάθρες.) 

bemalen (Leute aus der Graffitiszene 
bemalen die Wände mit Farbe.) 

χρωματίζω, βάφω (Γκραφιτάδες βάφουν τους 
τοίχους µε χρώµα.) 

die Convention, -s (Kommst du auch zur Convention 
der LAN-Spieler nächste Woche?) 

συνάντηση (Θα ‚ρθεις στη συνάντηση 
των παικτών δικτύου την 
άλλη εβδοµάδα;) 

der Cosplayer, - (Cosplayer tragen verrückte 
Kostüme.) 

[φιγούρα 
(προερχόμενη από 
την Ιαπωνία) με 
χαρακτηριστική 
ενδυμασία και 
συμπεριφορά] 

(Οι φιγούρες αυτές φορούν 
τρελές ενδυµασίες.) 

ernähren  (sich) (von 
+ Dat.) 

(Ernährst du dich gesund?) (δια)τρέφομαι (Τρέφεσαι υγιεινά;) 

die Graffitiszene, -n (Mein Freund ist in der 
Graffitiszene aktiv.) 

οι γκραφιτάδες (Ο φίλος µου είναι ενεργός 
γκραφιτάς.) 

die Hauswand, “-e (An unserer Hauswand ist ein 
großes Graffiti.) 

τοίχος σπιτιού (Στον τοίχο του σπιτιού µας 
υπάρχει ένα µεγάλο 
γκράφιτι.) 

der LAN-Spieler, - (Viele männliche Jugendliche sind 
LAN-Spieler.) 

παίκτης που παίζει 
ηλεκτρονικά 
παιχνίδια σε δίκτυο 

(Πολλοί έφηβοι παίζουν 
ηλεκτρονικά παιχνίδια σε 
δίκτυο.) 

der Skater, - (Skater tragen weite Hosen.) αυτός που κάνει 
σκέιτινγκ 

(Αυτοί που κάνουν σκέιτινγκ 
φοράνε φαρδιά 
παντελόνια.) 

speziell (Jede Szene unternimmt spezielle 
Aktivitäten.) 

ειδικός, ιδιαίτερος (Κάθε οµάδα ασχολείται µε 
χαρακτηριστικές 
δραστηριότητες.) 

die Spraydose, -n (Sie bemalen die Wände mit 
Spraydosen.) 

σπρέι (Χρωµατίζουν τους τοίχους 
µε σπρέι.) 

der Veganer, - (Ich finde, Veganer ernähren sich 
sehr extrem.) 

αυστηρά 
χορτοφάγος 

(Θεωρώ πως οι αυστηρά 
χορτοφάγοι τρέφονται µε 
πολύ ακραίο τρόπο.) 

veget arisch  (Mein Bruder lebt vegetarisch.) χορτοφαγικός, 
χορτοφαγικά 

(Ο αδελφός µου ζει 
χορτοφαγικά.) 

faszinieren (Was fasziniert dich an deiner 
Szene?) 

συναρπάζω, 
γοητεύω 

(Τι σε συναρπάζει στην 
οµάδα σου;) 
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Kapitel  9 – Schule  und  Lernen  
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die Aprik ose, -n (Ich mache einen Obstsalat aus 

Aprikosen, Äpfeln und Orangen.) 
βερίκοκο (Φτιάχνω µια 

φρουτοσαλάτα µε βερίκοκα, 
µήλα και πορτοκάλια.) 

auf|nehmen * (Wenn du das Gespräch 
aufnimmst, kannst du es später 
wieder anhören.) 

ηχογραφώ (Αν ηχογραφήσεις το 
διάλογο, µπορείς αργότερα 
να τον ξανακούσεις.) 

die Birne , -n (Für die Nachspeise brauchen wir 
vier Birnen.) 

αχλάδι (Για το επιδόρπιο 
χρειαζόµαστε τέσσερα 
αχλάδια.) 

die Bohne , -n (Ich habe auf dem Markt Bohnen 
gekauft.) 

φασόλι (Στη λαϊκή αγόρασα 
φασόλια.) 

die Himbeere, -n (Wir haben gestern Quark mit 
frischen Himbeeren gegessen.) 

βατόμουρο, 
σμέουρο 

(Χθες φάγαµε γιαούρτι 
στραγγιστό µε φρέσκα 
βατόµουρα.) 

das Lernposter, - (Ich kann mir Wörter besser 
merken, wenn ich ein Lernposter 
mache.) 

αφίσα που βοηθά 
στην εκμάθηση του 
λεξιλογίου 

(Μπορώ να θυµάµαι 
καλύτερα τις λέξεις, όταν 
φτιάχνω µια σχετική αφίσα.) 

die Mindmap, -s (Zum Lernen machst du dir am 
besten eine Mindmap.) 

σχεδιάγραμμα (Για να µαθαίνεις, να 
φτιάχνεις καλύτερα ένα 
σχεδιάγραµµα.) 

das PC-Programm, -
e 

(Ich arbeite gern mit PC-
Programmen.) 

πρόγραμμα 
υπολογιστή / PC 

(Μου αρέσει να εργάζοµαι 
µε προγράµµατα 
υπολογιστών.) 

die Pflaume, -n (Wie viele Pflaumen brauchen wir 
für den Kuchen?) 

δαμάσκηνο (Πόσα δαµάσκηνα 
χρειαζόµαστε για το γλυκό;) 

der Pilz, -e (Ich esse am liebsten Pizza mit 
Pilzen.) 

μανιτάρι (Πιο πολύ µ’ αρέσει να 
τρώω πίτσα µε µανιτάρια.) 

der Vokabeltrainer, - (Neue Wörter lernst du am besten 
mit dem Vokabeltrainer.) 

εκγυμναστής 
λεξιλογίου 

(Τις καινούριες λέξεις τις 
µαθαίνεις καλύτερα µε τον 
εκγυµναστή λεξιλογίου.) 
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die Laune, -n (Paul hat heute schlechte Laune.) διάθεση  (Ο Πάουλ έχει σήµερα κακή 

διάθεση.) 
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farbig  (Am besten markierst du neue 

Wörter farbig.) 
χρωματιστός, με 
χρώματα 

(Το πιο καλό είναι να 
σηµειώνεις τις καινούριες 
λέξεις µε χρώµατα.) 

konzentr ieren  (sich) 
(auf + Akk.) 

(Wenn ich müde bin, kann ich mich 
nicht auf den Unterricht 
konzentrieren.) 

συγκεντρώνομαι (Όταν είµαι κουρασµένος, 
δεν µπορώ να 
συγκεντρωθώ στο µάθηµα.) 

mark ieren  (Markier alle Wörter, die du noch 
nicht kennst.) 

σημειώνω, 
σημαδεύω 

(Σηµείωσε όλες τις λέξεις 
που σου είναι ακόµα 
άγνωστες.) 

merken  (sich) (Ich kann mir die Artikel von 
Substantiven nicht so gut merken.) 

θυμάμαι (∆εν µπορώ να θυµηθώ 
τόσο καλά τα άρθρα των 
ουσιαστικών.) 

das Substantiv, -e (Du solltest Substantive immer mit 
Artikel aufschreiben.) 

ουσιαστικό (Θα ‚πρεπε να γράφεις τα 
ουσιαστικά πάντα µε το 
άρθρο τους.) 

die Aufnahme, -en (Für die Aufnahme in ein Orchester 
muss man eine Prüfung machen.) 

ένταξη (Για την ένταξη σε µια 
ορχήστρα πρέπει να δώσει 
κανείς µια εξέταση.) 

best ehen* (Estella hat die Prüfung sehr gut 
bestanden.) 

περνώ (μια εξέταση) (Η Εστέλλα πέρασε την 
εξέταση µε επιτυχία.) 

bitter  (Die Zeit vor der Prüfung war für 
Anne sehr bitter.) 

πικρός (Το διάστηµα πριν την 
εξέταση ήταν πολύ πικρό 
για την Άννε.) 

das Casting, -s (Das Casting für die Talentshow ist 
morgen um 18 Uhr.) 

οντισιόν (Η οντισιόν για το σόου 
ταλέντων είναι αύριο στις 6 
το απόγευµα.) 

der Daumen, - (Ich habe mir in den Daumen 
geschnitten.) 

αντίχειρας (Κόπηκα στον αντίχειρα.) 
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drücken  (Drückt mir die Daumen für die 
Prüfung.) 

πιέζω (Ευχηθείτε µου καλή 
επιτυχία για την εξέταση.) 

durch|fallen* (durch 
+ Akk.) 

(Ich bin durch die Prüfung 
durchgefallen.) 

κόβομαι (σε μια 
εξέταση) 

(Κόπηκα στις εξετάσεις.) 

das Finale, -s (Mein Bruder hat Karten für das 
Finale.) 

τελικός (Ο αδελφός µου έχει 
εισιτήρια για τον τελικό.) 

die 
Führerscheinprüfung
, -en 

(Ich habe meine 
Führerscheinprüfung mit 18 
gemacht.) 

εξέταση για την 
απόκτηση άδειας 
οδήγησης 

(Έδωσα την εξέταση για την 
απόκτηση της άδειας 
οδήγησης στα 18 µου.) 

der Gürtel, - (Karim macht den schwarzen 
Gürtel.) 

ζώνη (Ο Καρίµ ετοιµάζεται να 
πάρει τη µαύρη ζώνη.) 

Handball (Sg.) (Ich spiele Handball lieber als 
Volleyball.) 

χάντμπολ, 
χειρόσφαιρα 

(Προτιµώ να παίζω 
χάντµπολ παρά βόλεϋ.) 

die Jugend  (Sg.) (Anne hat beim Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ gewonnen.) 

νεολαία (Η Άννε νίκησε στο 
διαγωνισµό „Η νεολαία 
παίζει µουσική“.) 

das 
Jugendorchester, - 

(Anne möchte gern im 
Jugendorchester spielen.) 

ορχήστρα νέων (Η Άννε θα ‚θελε να παίξει 
στην ορχήστρα νέων.) 

der Kampfsport (Sg.) (Karim macht seit zehn Jahren 
Kampfsport.) 

πολεμικό αγώνισμα, 
πολεμικές τέχνες 

(Ο Καρίµ ασχολείται εδώ και 
δέκα χρόνια µε τις 
πολεµικές τέχνες.) 

das Lampenfieber 
(Sg.) 

(Anne hatte vor der Prüfung 
Lampenfieber.) 

τρακ (Η Άννε είχε τρακ πριν την 
εξέταση.) 

der Meister , - (Wer ein Meister werden will, muss 
viel üben.) 

πρώτος, 
πρωταθλητής 

(Όποιος θέλει την πρωτιά, 
πρέπει να ασκείται πολύ.) 

der Musiklehrer, - (Die Musiklehrerin ist stolz auf 
Anne.) 

καθηγητής 
Μουσικής 

(Η καθηγήτρια Μουσικής 
είναι περήφανη για την 
Άννε.) 

musizieren („Jugend musiziert“ ist eine 
bekannte Veranstaltung für 
Jugendliche.) 

παίζω μουσική („Η νεολαία παίζει µουσική“ 
είναι µια γνωστή εκδήλωση 
για νέους.) 

nachd em (Nachdem Karim die Prüfung 
bestanden hatte, war er glücklich.) 

αφού (Αφού πέρασε τις εξετάσεις, 
ο Καρίµ ήταν ευτυχισµένος.) 

der Profi-Sportler, - (Er trainiert viel, weil er Profi-
Sportler werden möchte.) 

επαγγελματίας 
αθλητής 

(Προπονείται πολύ, γιατί 
θέλει να γίνει επαγγελµατίας 
αθλητής.) 

regelmäßig  (Anne übt regelmäßig Geige.) τακτικά (Η Άννε ασκείται τακτικά στο 
βιολί.) 

der Sprachtest, -s (Nachdem ich den Sprachtest 
geschafft hatte, fühlte ich mich 
super.) 

γλωσσικό τεστ (Αφού πέρασα το γλωσσικό 
τεστ, ένιωθα τέλεια.) 

das Taekwondo 
(Sg.) 

(Taekwondo ist mein Hobby.) ταεκβοντό [είδος 
πολεμικής τέχνης] 

(Το ταεκβοντό είναι το χόµπι 
µου.) 

die Talentshow, -s (Ich habe gestern die neue 
Talentshow im Fernsehen 
gesehen.) 

σόου ταλέντων (Χθες είδα στην τηλεόραση 
το καινούριο σόου 
ταλέντων.) 

die Testaufgabe, -n (Du solltest vor der Prüfung alle 
Testaufgaben machen.) 

άσκηση του τεστ (Πριν την εξέταση θα ‚πρεπε 
να κάνεις όλες τις ασκήσεις 
του τεστ.) 

theoretisch (Estella ist leider durch die 
theoretische Prüfung gefallen.) 

θεωρητικός (Η Εστέλλα κόπηκε 
δυστυχώς στη θεωρητική 
εξέταση.) 

die Theorie, -n (Theorie ist einfach, die Praxis ist 
schwer.) 

θεωρία (Η θεωρία είναι εύκολη, η 
πράξη όµως δύσκολη.) 

unterst ützen  (Meine Familie hat mich immer 
sehr unterstützt.) 

υποστηρίζω (Η οικογένειά µου µε 
υποστήριξε πάντα πολύ.) 

die 
Vorbereitungszeit, -
en 

(In der Vorbereitungszeit habe ich 
jeden Tag drei Stunden Geige 
geübt.) 

χρόνος 
προετοιμασίας 

(Κατά την προετοιµασία 
ασκούµουν κάθε µέρα τρεις 
ώρες στο βιολί.) 

die Zusage, -n (Anne hat eine Zusage für das 
Orchester bekommen.) 

θετική απάντηση, 
αποδοχή 

(Η Άννε πήρε θετική 
απάντηση για την 
ορχήστρα.) 
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das Finalspiel, -e (Morgen ist das Finalspiel im 

Volleyball.) 
τελικός (αγώνας) (Αύριο είναι ο τελικός στο 

βόλεϋ.) 
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konzentriert (Ich war konzentriert, obwohl ich 
wenig geschlafen hatte.) 

συγκεντρωμένος (Ήµουν συγκεντρωµένος, 
µολονότι είχα κοιµηθεί λίγο.) 

getr ennt  (Sprich die Wörter getrennt.) χωριστά (Πρόφερε τις λέξεις µία µία.) 
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ab|hängen *  (Du möchtest aufs Gymnasium? 

Das hängt von deinen Noten ab.) 
εξαρτώμαι (Θέλεις να πας στο 

Gymnasium; Αυτό εξαρτάται 
από τους βαθµούς σου.) 

der Abschluss, “-e (Der Abschluss am Gymnasium 
heißt Abitur.) 

απολυτήριο (Το απολυτήριο του 
Gymnasium ονοµάζεται 
Abitur.) 

allgemein  (In der Hauptschule bereitet man 
sich allgemein auf das Berufsleben 
vor.) 

γενικά (Στη Hauptschule 
προετοιµάζεται κανείς 
γενικά για την 
επαγγελµατική ζωή.) 

das Berufsleben 
(Sg.) 

(Nach der Schule fängt für viele 
Jugendliche das Berufsleben an.) 

επαγγελματική ζωή (Μετά το σχολείο αρχίζει για 
πολλούς νέους η 
επαγγελµατική ζωή.) 

eher (Im Gymnasium lernt man eher 
theoretische Dinge.) 

μάλλον (Στο Gymnasium µαθαίνει 
κανείς µάλλον θεωρητικά 
πράγµατα.) 

einheitlich (In Deutschland gibt es kein 
einheitliches Schulsystem.) 

ενιαίος (Στη Γερµανία δεν υπάρχει 
ενιαίο σχολικό σύστηµα.) 

entschl ießen* (sich) 
(zu + Dat.) 

(Nach dem Abitur habe ich mich zu 
einem Studium entschlossen.) 

αποφασίζω (Μετά το Abitur αποφάσισα 
να σπουδάσω.) 

die Ganztagsschule, 
-n 

(In Deutschland gibt es immer 
mehr Ganztagsschulen.) 

ολοήμερο σχολείο (Στη Γερµανία υπάρχουν 
όλο και περισσότερα 
ολοήµερα σχολεία.) 

die Gesamtschule , -
n 

(Mein Bruder geht auf die 
Gesamtschule.) 

ενιαίο σχολείο 
μέσης εκπαίδευσης 

(Ο αδελφός µου πηγαίνει σ’ 
ένα ενιαίο σχολείο µέσης 
εκπαίδευσης.) 

die Halbtagsschule, -
n 

(Viele Schulen in Deutschland sind 
Halbtagsschulen.) 

ημιημερήσιο 
σχολείο 

(Πολλά σχολεία στη 
Γερµανία είναι 
ηµιηµερήσια.) 

der 
Hauptschulabschlus
s, “-e 

(Nach neun Jahren kann man den 
Hauptschulabschluss machen.) 

απολυτήριο της 
Hauptschule 

(Μετά από εννέα χρόνια 
µπορεί κανείς να αποκτήσει 
το απολυτήριο της 
Hauptschule.) 

die Hauptschule , -n (Die Hauptschule dauert fünf 
Jahre.) 

πεντατάξιο σχολείο 
μέσης εκπαίδευσης 

(Η Hauptschule διαρκεί 
πέντε χρόνια.) 

der Inhalt , -e (Die Schulformen haben 
unterschiedliche Inhalte.) 

περιεχόμενο (Οι διάφοροι τύποι σχολείου 
έχουν διαφορετικά 
περιεχόµενα.) 

die Mittlere Reife 
(Sg.) 

(Der Abschluss an der Realschule 
heißt „Mittlere Reife“.) 

απολυτήριο της 
Realschule 

(Το απολυτήριο της 
Realschule ονοµάζεται 
„Mittlere Reife“.) 

parallel (An der Gesamtschule gibt es 
verschiedene Schultypen parallel.) 

παράλληλος, 
παράλληλα 

(Στο ενιαίο σχολείο 
λειτουργούν παράλληλα 
διάφοροι τύποι σχολείου.) 

die Realschule , -n (Die Realschule dauert sechs 
Jahre.) 

εξατάξιο σχολείο 
μέσης εκπαίδευσης 

(Η Realschule διαρκεί έξι 
χρόνια.) 

der Schulabschluss, 
“-e 

(Nach meinem Schulabschluss 
habe ich eine lange Reise 
gemacht.) 

σχολικό 
απολυτήριο, 
αποφοίτηση 

(Μετά την αποφοίτησή µου 
από το σχολείο έκανα ένα 
µεγάλο ταξίδι.) 

der Schulbesuch, -e (Der Schulbesuch ist in 
Deutschland kostenlos.) 

φοίτηση στο σχολείο (Η φοίτηση στο σχολείο 
είναι στη Γερµανία δωρεάν.) 

die Schulform, -en (Nach der Grundschule kann man 
verschiedene Schulformen 
wählen.) 

τύπος σχολείου (Μετά το ∆ηµοτικό µπορεί 
κανείς να επιλέξει 
διάφορους τύπους 
σχολείου.) 

das Schulsystem, -e (Das Schulsystem ist in jedem 
Bundesland etwas anders.) 

σχολικό σύστημα (Το σχολικό σύστηµα είναι 
σε κάθε οµοσπονδιακό 
κρατίδιο κάπως 
διαφορετικό.) 



Glossar Griechisch 
Kursbuch B1 
 

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München  
Vervielfältigung zu Unterrichtszwecken gestattet. 
 
Seite 33 

 

der Schultyp, -en (Die verschiedenen Schultypen 
dauern unterschliedlich lang.) 

τύπος σχολείου (Οι διάφοροι τύποι σχολείου 
έχουν διαφορετική 
διάρκεια.) 

der Schwerpunkt, -e (Die Schulformen haben 
unterschiedliche Schwerpunkte.) 

κέντρο βάρους (Οι διάφοροι τύποι σχολείου 
έχουν διαφορετικά κέντρα 
βάρους.) 

der Umzug, “-e (Ein Umzug von einem Bundesland 
in ein anderes ist für Schüler nicht 
leicht.) 

μετακόμιση (Η µετακόµιση από ένα 
κρατίδιο σ’ ένα άλλο δεν 
είναι εύκολη υπόθεση για 
τους µαθητές.) 

unterschiedlich (Die Bundesländer haben für ihre 
Schulen unterschiedliche Regeln.) 

διαφορετικός (Τα οµοσπονδιακά κρατίδια 
έχουν διαφορετικούς 
κανόνες για τα σχολεία 
τους.) 

verändern  (sich) (Das deutsche Schulsystem hat 
sich in den letzten Jahren 
verändert.) 

αλλάζω, 
μεταβάλλομαι 

(Το γερµανικό σχολικό 
σύστηµα έχει αλλάξει τα 
τελευταία χρόνια.) 
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abgesehen (von + 
Dat.) 

(Abgesehen vom schlechten 
Wetter geht es mir gut.) 

αν εξαιρέσουμε (Αν εξαιρέσουµε τον 
άσχηµο καιρό, είµαι καλά.) 

ausländisch  (Manche ausländische Schüler 
verstehen kaum Deutsch.) 

αλλοδαπός (Ορισµένοι αλλοδαποί 
µαθητές δεν καταλαβαίνουν 
σχεδόν καθόλου 
γερµανικά.) 

die Deutschstunde, -
n 

(Ich habe heute in der 
Deutschstunde viel gelernt.) 

ώρα των 
Γερμανικών 

(Σήµερα έµαθα πολλά στην 
ώρα των Γερµανικών.) 

der Jahresbericht, -e (Sophie schreibt den Jahresbericht 
für die Schule.) 

ετήσιος 
απολογισμός, 
ετήσια έκθεση 

(Η Σοφί γράφει τον ετήσιο 
απολογισµό για το σχολείο.) 

liegen* (an + Dat.) (Es liegt an dir, dass ich mich hier 
so wohlfühle.) 

οφείλεται (Οφείλεται σε σένα το ότι 
νιώθω εδώ τόσο καλά.) 

öfter  (Die Schüler machen öfter 
Projekte.) 

συχνότερα, αρκετά 
συχνά 

(Οι µαθητές ασχολούνται 
αρκετά συχνά µε πρότζεκτ.) 

die Philosoph ie 
(Sg.) 

(Sophie bekommt Unterricht in 
Philosophie.) 

φιλοσοφία (Η Σοφί διδάσκεται 
Φιλοσοφία.) 

relaxt (Die Lehrer von Sophie sind 
ziemlich relaxt.) 

χαλαρός, άνετος (Οι καθηγητές της Σοφί είναι 
αρκετά άνετοι.) 

die Schülerzeitung, -
en 

(Sie hat einen Artikel für die 
Schülerzeitung geschrieben.) 

μαθητική εφημερίδα (Έγραψε ένα άρθρο για τη 
µαθητική εφηµερίδα.) 

der Schulwechsel, - (Ein Schulwechsel von Leipzig 
nach München ist nicht einfach.) 

αλλαγή σχολείου (Μια αλλαγή σχολείου από 
τη Λειψία στο Μόναχο δεν 
είναι απλή υπόθεση.) 

das Sprachenlernen 
(Sg.) 

(Ein Vorteil der internationalen 
Schule ist das Sprachenlernen.) 

εκμάθηση (ξένων) 
γλωσσών 

(Ένα πλεονέκτηµα του 
διεθνούς σχολείου είναι η 
εκµάθηση ξένων γλωσσών.) 

die 
Sprachkenntnisse 
(Pl.) 

(Mit einem Tandempartner kannst 
du deine Sprachkenntnisse 
verbessern.) 

γλωσσικές γνώσεις (Με ένα σύντροφο τάντεµ 
µπορείς να βελτιώσεις τις 
γλωσσικές σου γνώσεις.) 

der Tandempartner, 
- 

(Ich habe einen Tandempartner, 
mit dem ich Deutsch spreche.) 

σύντροφος τάντεμ 
[έχει ως μητρική τη 
γλώσσα που 
μαθαίνεις εσύ και 
μαθαίνει τη μητρική 
σου γλώσσα] 

(Έχω ένα σύντροφο τάντεµ 
µε τον οποίο µιλώ 
γερµανικά.) 

um|zieh en*  (Mira zieht von Berlin nach Leipzig 
um.) 

μετακομίζω (Η Μίρα µετακοµίζει από το 
Βερολίνο στη Λειψία.) 

unterr ichten  (Meine Lehrer haben schon an 
vielen Schulen unterrichtet.) 

διδάσκω (Οι καθηγητές µου έχουν 
διδάξει ήδη σε πολλά 
σχολεία.) 

der Wahlkurs, -e (Am Nachmittag besucht Sophie 
verschiedene Wahlkurse.) 

μάθημα κατ’ 
επιλογήν, 
προαιρετικό μάθημα 

(Το απόγευµα η Μίρα 
παρακολουθεί διάφορα 
προαιρετικά µαθήµατα.) 
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die Zeitungs-AG, -s (In unserer Schule gibt es eine 
Zeitungs-AG.) 

ομάδα εργασίας για 
την έκδοση της 
μαθητικής 
εφημερίδας 

(Στο σχολείο µας λειτουργεί 
µια οµάδα εργασίας για τη 
µαθητική εφηµερίδα.) 
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der Assistent, -en (Hanna arbeitete als Assistentin für 

eine Fotografin.) 
βοηθός (Η Χάννα εργαζόταν ως 

βοηθός µιας φωτογράφου.) 
die Begegnung, -en (Ich bin seit unserer ersten 

Begegnung in dich verliebt.) 
συνάντηση (Από την πρώτη συνάντησή 

µας είµαι ερωτευµένος µαζί 
σου.) 

begleiten (Hast du Lust, mich zum Konzert 
zu begleiten?) 

συνοδεύω (Έχεις διάθεση να µε 
συνοδεύσεις στη συναυλία;) 

der Diplomat, -en (Diplomaten müssen ständig 
umziehen.) 

διπλωμάτης (Οι διπλωµάτες είναι 
αναγκασµένοι να 
µετακοµίζουν συνεχώς.) 

der Fotograf, -en (Meine Tante arbeitet als 
Fotografin.) 

φωτογράφος (Η θεία µου εργάζεται ως 
φωτογράφος.) 

moment an (Gernot arbeitet momentan im 
Krankenhaus.) 

προς το παρόν (Ο Γκέρνοτ εργάζεται προς 
το παρόν σε νοσοκοµείο.) 

sozi al (Nach der Schule machte Yasemin 
ein soziales Jahr im Kindergarten.) 

κοινωνικός (Μετά το σχολείο η Γιασεµίν 
έκανε ένα χρόνο 
εθελοντικής εργασίας σε 
νηπιαγωγείο.) 

das Vorbild, -er (Mein Vorbild ist mein Opa. So 
erfolgreich möchte ich auch 
werden.) 

υπόδειγμα, 
πρότυπο 

(Πρότυπο για µένα είναι ο 
παππούς µου. Θα 'θελα κι 
εγώ να γίνω τόσο 
επιτυχηµένος.) 

die Weltreise, -n (Letztes Jahr hat Gernot eine 
Weltreise gemacht.) 

γύρος του κόσμου (Πέρυσι ο Γκέρνοτ έκανε το 
γύρο του κόσµου.) 

ehrlich  (Herr Schubert ist ein ehrlicher 
Mensch.) 

τίμιος (Ο κύριος Σούµπερτ είναι 
ένας τίµιος άνθρωπος.) 

einmalig (Das Konzert war einmalig!) μοναδικός  (Η συναυλία ήταν 
µοναδική!) 

großzügig  (Meine Freundin lädt mich oft zum 
Essen ein. Sie ist sehr großzügig.) 

γενναιόδωρος (Η φίλη µου µε καλεί συχνά 
για φαγητό. Είναι πολύ 
γενναιόδωρη.) 

konsequent (Ich bewundere meine Schwester, 
weil sie so konsequent ist.) 

συνεπής (Θαυµάζω την αδελφή µου, 
γιατί είναι πολύ συνεπής.) 

verständnisvoll (Mit meiner Mutter kann ich über 
alles reden. Sie ist sehr 
verständnisvoll.) 

με κατανόηση (Με τη µητέρα µου µπορώ 
να µιλήσω για όλα. Έχει 
πολύ µεγάλη κατανόηση.) 
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aller (Den WWF findet man in aller 

Welt.) 
όλο (Παραρτήµατα της 

οργάνωσης WWF βρίσκει 
κανείς σ’ όλο τον κόσµο.) 

der Bambus, -se (Pandabären ernähren sich vor 
allem von Bambus.) 

μπαμπού (Τα πάντα τρέφονται κυρίως 
µε µπαµπού.) 

der Bambusesser, - (Der Name „Panda“ bedeutet 
„Bambusesser“.) 

αυτός που τρώει 
μπαμπού 

(Το όνοµα „πάντα“ σηµαίνει 
„αυτός που τρώει 
µπαµπού“.) 

der Bär, -en (Der Panda ist ein Bär, der in China 
lebt.) 

αρκούδα (Το πάντα είναι µια αρκούδα 
που ζει στην Κίνα.) 

bedrohen (Der Junge hat mich mit einem 
Messer bedroht.) 

απειλώ (Ο νεαρός µε απείλησε µ’ 
ένα µαχαίρι.) 

bedroht (Der Panda ist eine der am meisten 
bedrohten Tierarten der Welt.) 

απειλούμενος (Το πάντα είναι ένα από τα 
περισσότερο απειλούµενα 
ζωικά είδη στον κόσµο.) 

die Bergregion, -en (In den Bergregionen von China 
leben viele wilde Tiere.) 

ορεινή περιοχή (Στις ορεινές περιοχές της 
Κίνας ζουν πολλά άγρια 
ζώα.) 



Glossar Griechisch 
Kursbuch B1 
 

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München  
Vervielfältigung zu Unterrichtszwecken gestattet. 
 
Seite 35 

 

betreiben* (Der WWF betreibt Programme 
zum Schutz von Natur und Tieren.) 

προωθώ (Η οργάνωση WWF 
προωθεί προγράµµατα για 
την προστασία της φύσης 
και των ζώων.) 

erhalten * (Der Zoo hat von chinesischen 
Partnern einen Panda erhalten.) 

παίρνω, λαμβάνω (Ο ζωολογικός κήπος 
παρέλαβε από κινέζους 
συνεργάτες ένα πάντα.) 

erwachsen (Ein erwachsener Pandabär kann 
über 100 kg wiegen.) 

ενήλικος (Ένα ενήλικο πάντα µπορεί 
να ζυγίζει πάνω από 100 
κιλά.) 

etwa  (Es leben noch etwa 1600 Pandas 
in der Wildnis.) 

περίπου (Στην άγρια φύση ζουν 
ακόµα περίπου 1600 
πάντα.) 

die Freude, -n (Die Freude über die Geburt des 
Babys war riesig.) 

χαρά (Η χαρά για τη γέννηση του 
µωρού ήταν πάρα πολύ 
µεγάλη.) 

die Geburt , -en (Viele Medien haben über die 
Geburt des Pandababys berichtet.) 

γέννηση (Πολλά µέσα ενηµέρωσης 
έκαναν αναφορά στη 
γέννηση του µωρού πάντα.) 

das Gewicht , -e (Das Pandababy hat ein Gewicht 
von etwa 100 g.) 

βάρος (Το µωρό πάντα ζυγίζει 
περίπου 100 γρ.) 

die Hauptnahrung 
(Sg.) 

(Bambus ist die Hauptnahrung der 
Pandas.) 

κύρια τροφή (Τα µπαµπού είναι η κύρια 
τροφή των πάντα.) 

das Junge , -n (Die Bärenmutter ist immer bei 
ihrem Jungen.) 

μικρό [νεογέννητο 
ζώο] 

(Η µαµά αρκούδα είναι 
πάντα κοντά στο µικρό της.) 

die Lebenserwartung 
(Sg.) 

(Ein Panda hat eine 
Lebenserwartung von 30 Jahren.) 

προσδοκώμενος 
χρόνος ζωής, μέση 
διάρκεια ζωής 

(Ένα πάντα έχει µέση 
διάρκεια ζωής 30 χρόνων.) 

der Lebensraum, “-e (Der natürliche Lebensraum der 
Bären ist in China.) 

χώρος διαβίωσης (Ο φυσικός χώρος 
διαβίωσης των αρκούδων 
βρίσκεται στην Κίνα.) 

der Medienstar, -s (Der kleine Bär ist schon ein großer 
Medienstar.) 

σταρ των μέσων 
ενημέρωσης 

(Η µικρή αρκούδα έχει ήδη 
γίνει σταρ των µέσων 
ενηµέρωσης.) 

der Naturschutz 
(Sg.) 

(Ich finde es sehr wichtig, den 
Naturschutz zu unterstützen.) 

προστασία της 
φύσης 

(Θεωρώ πολύ σηµαντικό να 
υποστηρίζουµε την 
προστασία της φύσης.) 

der Panda, -s (In Europa gibt es nur drei Zoos mit 
Pandas.) 

πάντα [είδος 
αρκούδας] 

(Στην Ευρώπη υπάρχουν 
µόνο τρεις ζωολογικοί κήποι 
µε πάντα.) 

das Pandababy, -s (Das Pandababy ist der neue Star 
im Zoo.) 

μωρό πάντα (Το µωρό πάντα είναι ο 
καινούριος σταρ του 
ζωολογικού κήπου.) 

der Pandabär, -en (Pandabären haben schwarze 
Ohren.) 

αρκούδα πάντα (Οι αρκούδες πάντα έχουν 
µαύρα αυτιά.) 

die Pandastation, -
en 

(In China gibt es einige 
Pandastationen.) 

σταθμός 
προστασίας πάντα 

(Στην Κίνα υπάρχουν 
µερικοί σταθµοί προστασίας 
των πάντα.) 

das Pärchen, - (Der Zoo hat ein Pärchen 
Pandabären bekommen.) 

ζευγαράκι (Ο ζωολογικός κήπος 
απέκτησε ένα ζευγαράκι 
αρκούδων πάντα.) 

die Provinz, -en (Die Provinz Sichuan liegt im 
Westen von China.) 

επαρχία (Η επαρχία Sichuan 
βρίσκεται στα δυτικά της 
Κίνας.) 

der Reporter, - (Viele Reporter haben über das 
Pandajunge berichtet.) 

ρεπόρτερ, 
δημοσιογράφος 

(Πολλοί δηµοσιογράφοι 
έκαναν ρεπορτάζ για το 
µικρό πάντα.) 

der Schutz (Sg.) (Der WWF ist eine Organisation 
zum Schutz von Tieren und 
Pflanzen.) 

προστασία  (Η WWF είναι µια 
οργάνωση για την 
προστασία ζώων και 
φυτών.) 

die Sensation, -en (Die Geburt des kleinen Pandas ist 
eine echte Sensation.) 

μοναδικό / 
πρωτάκουστο 
γεγονός 

(Η γέννηση του µικρού 
πάντα ήταν ένα πραγµατικά 
µοναδικό γεγονός.) 
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das Symboltier, -e (Der Hase ist das Symboltier für 
Ostern.) 

ζώο σύμβολο (Ο λαγός είναι το ζώο που 
συµβολίζει το Πάσχα.) 

die Tierart, -en (Welche Tierart magst du am 
liebsten?) 

ζωικό είδος (Ποιο είδος ζώου σού είναι 
πιο αγαπητό απ’ όλα;) 

der Tiergarten, “- (Ich gehe oft in den Tiergarten.) ζωολογικό κήπος (Πηγαίνω συχνά στο 
ζωολογικό κήπο.) 

der Tiger, - (Ein Tiger ist eine große Katze.) τίγρη (Η τίγρη είναι µια µεγάλη 
γάτα.) 

das Wappentier, -e (Der Panda ist das Wappentier des 
WWF.) 

ζώο έμβλημα (Το πάντα είναι έµβληµα της 
οργάνωσης WWF.) 

wiegen* (Unser Kind hat bei der Geburt 
3500 Gramm gewogen.) 

ζυγίζω (Το παιδί µας ζύγιζε κατά τη 
γέννησή του 3500 
γραµµάρια.) 

die Wildnis, -se (Etwa 1600 Pandas leben noch in 
der Wildnis.) 

άγρια φύση (Περίπου 1600 πάντα ζουν 
ακόµα στην άγρια φύση.) 

der Zentimeter , - 
(Abkürzung: cm) 

(Mein Lineal ist 30 Zentimeter 
lang.) 

εκατοστό (του 
μέτρου) 

(Ο χάρακάς µου έχει µήκος 
30 εκατοστών) 
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der Affe, -n (Mike tun die Affen im Zoo leid.) πίθηκος (Ο Μάικ λυπάται τους 

πιθήκους στο ζωολογικό 
κήπο.) 

die Dokumentation, -
en 

(Ich sehe im Fernsehen gerne 
Dokumentationen über wilde 
Tiere.) 

ντοκιμαντέρ (Μου αρέσει να βλέπω στην 
τηλεόραση ντοκιµαντέρ για 
άγρια ζώα.) 

der Eisbär, -en (Volkan hat im Zoo einen Eisbären 
fotografiert.) 

πολική αρκούδα (Ο Βολκάν φωτογράφισε 
στο ζωολογικό κήπο µια 
πολική αρκούδα.) 

der Elefant, -en (Elefanten sind riesig und grau.) ελέφαντας (Οι ελέφαντες είναι τεράστιοι 
και γκρίζοι.) 

die Freiheit , -en (Petra möchte einen Löwen in 
Freiheit sehen.) 

ελευθερία (Η Πέτρα θα ‚θελε να δει ένα 
λιοντάρι που ζει ελεύθερο.) 

die Jahreskarte, -n (Ich habe eine Jahreskarte für den 
Zoo.) 

ετήσια κάρτα 
(εισόδου) 

(Έχω µια ετήσια κάρτα για 
το ζωολογικό κήπο.) 

der Käfig, -e (Die Tiere im Zoo leben in Käfigen.) κλουβί (Στο ζωολογικό κήπο τα 
ζώα ζουν σε κλουβιά.) 

der Löwe, -n (Petra findet kleine Löwen süß.) λιοντάρι (Η Πέτρα βρίσκει τα µικρά 
λιονταράκια γλυκά.) 

das Mitleid (Sg.) (Ich habe Mitleid mit den Affen im 
Käfig.) 

συμπόνια (Νιώθω συµπόνια για τους 
πιθήκους στα κλουβιά.) 

reichen (Ich war ein Mal im Zoo. Das 
reicht.) 

αρκεί, φθάνει (Πήγα µία φορά στο 
ζωολογικό κήπο. Αυτό µου 
έφτασε.) 

rum|hängen* (Ich finde es traurig, dass die Affen 
nur in ihren Käfigen rumhängen.) 

περιφέρομαι (Βρίσκω θλιβερό ότι οι 
πίθηκοι απλώς 
περιφέρονται στα κλουβιά 
τους.) 

der Schimpanse, -n (Mike hat im Zoo einen 
Schimpansen gesehen.) 

χιμπατζής (Ο Μάικ είδε στο ζωολογικό 
κήπο ένα χιµπατζή.) 

die Schlange, -n (Ich finde Schlangen so cool.) φίδι (Βρίσκω τα φίδια τόσο 
αλλιώτικα.) 

st inken * (Mike findet, dass es im Zoo stinkt.) βρομάω (Ο Μάικ βρίσκει ότι στο 
ζωολογικό κήπο βροµάει.) 

die Tierquälerei, -en (Volkan hält Zoos für Tierquälerei.) κακοποίηση ζώων (Ο Βολκάν θεωρεί οτί οι 
ζωολογικοί κήποι είναι µέρη 
όπου γίνεται κακοποίηση 
των ζώων.) 

das Fell, -e (Eisbären haben ein dickes, weißes 
Fell.) 

τρίχωμα, δέρμα, 
τομάρι 

(Οι πολικές αρκούδες έχουν 
ένα παχύ λευκό τρίχωµα.) 

der Hase, -n (Hasen haben sehr lange Ohren.) λαγός (Οι λαγοί έχουν πολύ 
µακριά αφτιά.) 

das Supertier, -e (Wie sieht dein Supertier aus?) σούπερ-ζώο (Πώς είναι το σούπερ-ζώο 
σου;) 
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die Allergie, -n (Yusuf hat eine Allergie gegen 

Gräser.) 
αλλεργία (Ο Γιουσούφ είναι 

αλλεργικός στα διάφορα 
είδη χορταριού.) 

das Blatt , “-er (Im Herbst fallen die Blätter von 
den Bäumen.) 

φύλλο (Το φθινόπωρο πέφτουν τα 
φύλλα από τα δέντρα.) 

der Bl itz, -e (Der Blitz hat einen Baum 
getroffen.) 

κεραυνός, αστραπή (Ο κεραυνός χτύπησε ένα 
δέντρο.) 

blühen  (Im Frühling blühen die Blumen.) ανθίζω (Την άνοιξη ανθίζουν τα 
λουλούδια.) 

der Donner, - (Mein kleiner Bruder hat Angst vor 
Donner.) 

βροντή (Ο µικρός µου αδελφός 
φοβάται τις βροντές.) 

die Ernte , -n (Letztes Jahr hatten wir eine gute 
Ernte.) 

σοδειά, συγκομιδή (Πέρυσι είχαµε καλή 
σοδειά.) 

ernten (Im September können wir die 
Äpfel ernten.) 

μαζεύω (τη σοδειά) (Το Σεπτέµβριο µπορούµε 
να µαζέψουµε τα µήλα.) 

feucht  (Nach dem Regen ist die Erde 
feucht.) 

υγρός (Μετά τη βροχή η γη είναι 
υγρή.) 

das Frühjahr , -e (Florian mag das Frühjahr.) άνοιξη (Στο Φλόριαν αρέσει η 
άνοιξη.) 

das Getreide, - (In Müsli ist viel Getreide.) δημητριακά (Στο µούσλι έχει πολλά 
δηµητριακά.) 

das Gras, “-er (Mein Vater hat das Gras gemäht.) γρασίδι, γκαζόν, 
χορτάρι 

(Ο πατέρας µου κούρεψε το 
γκαζόν.) 

die Kälte  (Sg.) (Alexandra liebt den Winter, aber 
die Kälte mag sie nicht.) 

κρύο, ψύχος (Στην Αλεξάνδρα αρέσει ο 
χειµώνας, το κρύο όµως 
όχι.) 

das Kl ima (Sg.) (Wie ist das Klima in deinem 
Land?) 

κλίμα (Πώς είναι το κλίµα στη 
χώρα σου;) 

der Nebel , - (Bei Nebel sieht man nichts.) ομίχλη (Στην οµίχλη δε βλέπει 
κανείς τίποτε.) 

neblig  (Im Herbst ist es oft neblig.) ομιχλώδης (Το φθινόπωρο έχει συχνά 
οµίχλη.) 

die Regenzeit, -en (Sie war in einem Land, in dem es 
eine Regenzeit gibt.) 

περίοδος (των) 
βροχών 

(Ήταν σε µια χώρα όπου 
υπάρχει περίοδος βροχών.) 

der Schatten , - (Ich sitze gern im Schatten der 
Bäume.) 

σκιά (Μ’ αρέσει να κάθοµαι στη 
σκιά των δέντρων.) 

der Sturm , “-e (Nach dem Sturm hatte der Baum 
keine Blätter mehr.) 

θύελλα (Μετά τη θύελλα το δέντρο 
δεν είχε πια φύλλα.) 

unangenehm (Alexandra findet die Kälte 
unangenehm.) 

δυσάρεστος (Η Αλεξάνδρα βρίσκει το 
κρύο δυσάρεστο.) 

wachs en* (Im Sommer wächst das Gras 
schnell.) 

φυτρώνω (Το καλοκαίρι το χορτάρι 
φυτρώνει γρήγορα.) 

die Wärme  (Sg.) (Bei der Wärme gehe ich am 
liebsten ins Freibad.) 

ζέστη (Με τέτοια ζέστη προτιµώ να 
πάω στο κολυµβητήριο.) 
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die Anstrengung, -en (Robbie fand das Waldcamp trotz 

der Anstrengung supercool.) 
κούραση (Ο Ρόµπι βρήκε την 

κατασκήνωση στο δάσος 
παρά την κούραση σούπερ 
τέλεια.) 

der Ast, “-e (Wir haben ein Zelt aus Ästen 
gebaut.) 

κλαδί (Φτιάξαµε µια σκηνή από 
κλαδιά.) 

barrierefrei (Wir haben geholfen, den Weg 
barrierefrei zu machen.) 

προσβάσιμος [ειδικ. 
σε ανάπηρους] 

(Βοηθήσαµε να γίνει ο 
δρόµος προσβάσιµος.) 

das Camp, -s (Nadja wollte wegen der Arbeit 
nicht ins Camp gehen.) 

κατασκήνωση (Η Νάντια δεν ήθελε να πάει 
στην κατασκήνωση λόγω 
της δουλειάς.) 

der Dreck (Sg.) (Pia hat trotz des Drecks gern am 
See gearbeitet.) 

βρομιά (Στην Πία άρεσε να 
δουλεύει στη λίµνη παρά τη 
βροµιά.) 

das Ferienheim, -e (Im Sommer fahren wir in ein 
Ferienheim.) 

(δημόσιο) κέντρο 
παραθερισμού 

(Το καλοκαίρι θα πάµε σ’ 
ένα κέντρο παραθερισµού.) 

das Insekt , -en (Nadja fand das Camp wegen der 
Insekten schrecklich.) 

έντομο (Η Νάντια βρήκε την 
κατασκήνωση απαίσια 
εξαιτίας των εντόµων.) 
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die Kräuter (Pl.) (Im Wald kann man Blumen und 
Kräuter sammeln.) 

βότανα (Στο δάσος µπορεί κανείς 
να µαζέψει λουλούδια και 
βότανα.) 

die Liegematte, -n (Robbie hat auf einer Liegematte 
aus Gras geschlafen.) 

(πρόχειρο) στρώμα (Ο Ρόµπι κοιµόταν πάνω σ’ 
ένα στρώµα από χόρτο.) 

mit|helfen* (Wir wollten aktiv beim Naturschutz 
mithelfen.) 

βοηθώ (Θέλαµε να βοηθήσουµε 
ενεργά στην προστασία της 
φύσης.) 

die Nässe (Sg.) (Die Arbeit am See hat trotz der 
Nässe Spaß gemacht.) 

υγρασία (Η δουλειά στη λίµνη ήταν 
ευχάριστη παρά την 
υγρασία.) 

nötig  (Wir durften nur die nötigsten Dinge 
mit in den Wald nehmen.) 

αναγκαίος (Μπορούσαµε να πάρουµε 
µόνο τα απολύτως αναγκαία 
πράγµατα µαζί µας στο 
δάσος.) 

pflanzen (Pia hat gern Bäume gepflanzt.) φυτεύω (Στην Πία άρεσε να φυτεύει 
δέντρα.) 

die Schale, -n (In der Schale liegen ein paar 
Äpfel.) 

μπολ, πιατέλα (Στο µπολ βρίσκονται 
µερικά µήλα.) 

die Speise, -n (Im Wald konnte man nur einfache 
Speisen kochen.) 

φαγητό, έδεσμα (Στο δάσος µπορούσε 
κανείς να µαγειρέψει µόνο 
απλά φαγητά.) 

der Strauch, “-er (Am Strauch hängen viele 
Himbeeren.) 

θάμνος (Στο θάµνο κρέµονται πολλά 
βατόµουρα.) 

trotz (+ Gen.) (Ich finde, der Winter ist trotz der 
Kälte die schönste Jahreszeit.) 

παρά  (Θεωρώ ότι ο χειµώνας 
είναι παρά το κρύο η 
ωραιότερη εποχή.) 

überleben (Einige Tiere haben den kalten 
Winter nicht überlebt.) 

επιβιώνω, επιζώ (Μερικά ζώα δεν επέζησαν 
µετά τον κρύο χειµώνα.) 

übern achten  (Wir haben im Zelt übernachtet.) διανυκτερεύω (∆ιανυκτερεύσαµε στο 
αντίσκηνο.) 

das Ufer , - (Das Ufer des Sees ist ziemlich 
schmutzig.) 

όχθη (Η όχθη της λίµνης είναι 
αρκετά βρόµικη.) 

das Umweltprojekt, -
e 

(Hast du schon mal ein 
Umweltprojekt organisiert?) 

περιβαλλοντικό 
πρότζεκτ 

(Έχεις διοργανώσει ποτέ 
ένα περιβαλλοντικό 
πρότζεκτ;) 

wegen (+ Gen.) (Ich kann wegen des Lärms nicht 
schlafen.) 

λόγω, εξαιτίας (∆εν µπορώ να κοιµηθώ 
εξαιτίας του θορύβου.) 

zerst ören  (Der Sturm hat große Teile des 
Waldes zerstört.) 

καταστρέφω (Η θύελλα κατέστρεψε 
µεγάλα τµήµατα του 
δάσους.) 
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aus|machen  (Mach bitte das Licht aus, wenn du 

den Raum verlässt.) 
κλείνω, σβήνω (Κλείσε το φως, σε 

παρακαλώ, όταν φύγεις από 
το δωµάτιο.) 

der Bedarf  (Sg.) (Du solltest den Computer nur bei 
Bedarf einschalten.) 

ανάγκη (Θα ‚πρεπε να ανάβεις τον 
υπολογιστή µόνο όταν είναι 
ανάγκη.) 

beleuchten (Man braucht zwei große Lampen, 
um den Flur zu beleuchten.) 

φωτίζω (Χρειάζεται κανείς δύο 
µεγάλες λάµπες, για να 
φωτίσει το διάδροµο.) 

der Deckel, - (Mach doch den Deckel auf den 
Topf, dann sind die Nudeln 
schneller fertig.) 

καπάκι (Βάλε καλύτερα το καπάκι 
στην κατσαρόλα, έτσι τα 
µακαρόνια θα γίνουν πιο 
γρήγορα.) 

dreimal  (Ich habe dreimal geklingelt, aber 
es hat niemand aufgemacht.) 

τρεις φορές (Χτύπησα τρεις φορές το 
κουδούνι, όµως δε µου 
άνοιξε κανείς.) 

der DVD-Player, - (Der DVD-Player steht neben dem 
Fernseher.) 

συσκευή DVD (Η συσκευή DVD βρίσκεται 
δίπλα στην τηλεόραση.) 

ein|schalten  (Ich habe das Radio eingeschaltet, 
um Musik zu hören.) 

ανοίγω, ανάβω (Άνοιξα το ραδιόφωνο, για 
ν’ ακούσω µουσική.) 
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der Elektroherd, -e (Den Elektroherd kann man zum 
Kochen und Backen benutzen.) 

ηλεκτρική κουζίνα (Την ηλεκτρική κουζίνα 
µπορεί κανείς να τη 
χρησιµοποιήσει για να 
µαγειρέψει ή να ψήσει.) 

die Energiekosten 
(Pl.) 

(Wenn man weniger Wasser 
verbraucht, spart man 
Energiekosten.) 

δαπάνες / κόστος 
ενέργειας 

(Όταν καταναλώνει κανείς 
λιγότερο νερό, εξοικονοµεί 
κόστος ενέργειας.) 

die Ersparnis, -se (Wie hoch ist die Ersparnis bei den 
Stromkosten?) 

εξοικονόμηση (Πόσο ηλεκτρικό ρεύµα 
εξοικονοµούµε;) 

der Gasherd, -e (In unserer Küche steht ein 
Gasherd.) 

κουζίνα υγραερίου (Στην κουζίνα µας βρίσκεται 
µια κουζίνα υγραερίου.) 

genießen* (Ich genieße meinen Urlaub.) απολαμβάνω (Απολαµβάνω τις διακοπές 
µου.) 

das Gerät, -e (Welche Geräte stehen in eurer 
Küche?) 

συσκευή  (Ποιες συσκευές υπάρχουν 
στην κουζίνα σας;) 

das Grad, -e (Spürst du ein Grad weniger bei 
der Wohntemperatur?) 

βαθμός 
(θερμοκρασίας) 

(Νιώθεις διαφορά ενός 
βαθµού στη θερµοκρασία 
του χώρου;) 

der Haushalt , -e (Wie viele Personen leben in 
deinem Haushalt?) 

νοικοκυριό (Πόσα πρόσωπα ζουν στο 
σπίτι σου;) 

die Heizkosten (Pl.) (Unsere Heizkosten waren im 
Winter sehr hoch.) 

δαπάνες / κόστος 
θέρμανσης 

(Οι δαπάνες για τη 
θέρµανση ήταν το χειµώνα 
πολύ υψηλές.) 

die Klimabilanz, -en (Kennst du deine Klimabilanz?) κλιματικό ισοζύγιο (Γνωρίζεις το κλιµατικό σου 
ισοζύγιο;) 

das Licht , -er (Hast du das Licht im Flur 
ausgemacht?) 

φως (Έκλεισες το φως στο 
διάδροµο;) 

das Plastik  (Sg.) (Die Tüten aus dem Supermarkt 
sind meistens aus Plastik.) 

πλαστικό (Οι σακούλες του σούπερ-
µάρκετ είναι συνήθως από 
πλαστικό.) 

sowies o (Ich kann dir Äpfel mitbringen. Ich 
gehe sowieso zum Supermarkt.) 

έτσι κι αλλιώς, 
ούτως ή άλλως 

(Μπορώ να σου φέρω εγώ 
µήλα. Θα πάω έτσι κι 
αλλιώς στο σούπερ-µάρκετ.) 

spüren (In meinem dicken Mantel spüre ich 
die Kälte kaum.) 

νιώθω (Ντυµένος µε το χοντρό 
παλτό µου σχεδόν δε νιώθω 
το κρύο.) 

das Stand-By (Sg.) (Mein Computer läuft nachts auf 
Stand-By.) 

κατάσταση 
αναμονής 

(Ο υπολογιστής µου τρέχει 
το βράδυ σε κατάσταση 
αναµονής.) 

der Stand-By-Betrieb 
(Sg.) 

(Die Geräte verbrauchen auch im 
Stand-By-Betrieb noch viel Strom.) 

λειτουργία σε 
κατάσταση 
αναμονής 

(Οι συσκευές 
καταναλώνουν πολύ ρεύµα, 
ακόµα κι όταν λειτουργούν 
σε κατάσταση αναµονής.) 

statt  (Man sollte Flaschen aus Glas statt 
aus Plastik kaufen, um die Umwelt 
zu schonen.) 

αντί (Θα ‚πρεπε να αγοράζει 
κανείς µπουκάλια από γυαλί 
αντί από πλαστικό, για να 
φροντίζει το περιβάλλον.) 

die Stromkosten (Pl.) (Wie hoch sind eure Stromkosten?) δαπάνες / κόστος 
ηλεκτρικού 
ρεύματος 

(Πόσος υψηλές είναι οι 
δαπάνες σας για ηλεκτρικό 
ρεύµα;) 

die Temperat ur, -en (Das Wasser hat eine Temperatur 
von 23 Grad.) 

θερμοκρασία (Το νερό έχει θερµοκρασία 
23 βαθµών.) 

die Tüte, -n (Er hat eine Tüte Popcorn gekauft.) σακούλα (συνήθως 
χάρτινη) 

(Αγόρασε µια σακούλα 
ποπκόρν.) 

um … zu (Du könntest öfters mit Deckel 
kochen, um Stromkosten zu 
sparen.) 

για να … (Θα µπορούσες να 
µαγειρεύεις πιο συχνά µε το 
καπάκι στην κατσαρόλα, για 
να εξοικονοµείς ηλεκτρικό 
ρεύµα.) 

verbr auchen  (Der Kühlschrank verbraucht viel 
Strom.) 

καταναλώνω (Το ψυγείο καταναλώνει 
πολύ ρεύµα.) 

verl assen * (Wenn ihr einen Raum verlasst, 
solltet ihr das Licht ausschalten.) 

εγκαταλείπω, 
φεύγω 

(Όταν φεύγετε από ένα 
δωµάτιο, θα ‚πρεπε να 
κλείνετε το φως.) 
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verzichten (auf + 
Akk.) 

(Könntest du eine Woche lang auf 
dein Handy verzichten?) 

ζω χωρίς (κάτι), 
παραιτούμαι 

(Θα µπορούσες να ζήσεις 
για µια εβδοµάδα χωρίς το 
κινητό σου;) 

die Wohntemperatur, 
-en 

(Wenn die Wohntemperatur zu 
niedrig ist, wird man schnell krank.) 

θερμοκρασία (του) 
χώρου 

(Αν είναι πολύ χαµηλή η 
θερµοκρασία του χώρου, 
αρρωσταίνει κανείς 
γρήγορα.) 
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der Abfall , “-e (Tüten aus Plastik produzieren viel 

Abfall.) 
σκουπίδια (Οι πλαστικές σακούλες 

δηµιουργούν πολλά 
σκουπίδια.) 

die Batter ie, -n (Man sollte Akkus statt Batterien 
verwenden, um die Umwelt zu 
schonen.) 

μπαταρία (Θα ‚πρεπε να χρησιµοποιεί 
κανείς συσσωρευτές αντί 
µπαταριών, για να µην 
επιβαρύνει το περιβάλλον.) 

damit (Du könntest duschen statt baden, 
damit du Wasser sparst.) 

για να … (Θα µπορούσες να κάνεις 
ντους αντί για µπάνιο, για 
να εξοικονοµείς νερό.) 

das Einkaufen (Sg.) (Ich nehme zum Einkaufen immer 
eine Tasche mit.) 

ψώνια (Όταν πηγαίνω για ψώνια, 
παίρνω πάντα µαζί µου µια 
τσάντα.) 

das Gas, -e (Kocht dein Herd mit Gas oder mit 
Strom?) 

αέριο, γκάζι (Η κουζίνα σου λειτουργεί 
µε γκάζι ή µε ρεύµα;) 

die Kosten  (Pl.) (Du solltest den Fernseher richtig 
ausschalten, um Kosten zu 
sparen.) 

κόστος, δαπάνες, 
έξοδα 

(Θα ‚πρεπε να κλείνεις την 
τηλεόραση εντελώς, για να 
κάνεις οικονοµία.) 

der Müll  (Sg.) (Nimmst du bitte den Müll mit, 
wenn du rausgehst?) 

σκουπίδια (Παίρνεις, σε παρακαλώ, τα 
σκουπίδια µαζί σου, όταν 
βγεις έξω;) 

produz ieren  (Die Firma produziert Akkus.) παράγω (Η εταιρεία παράγει 
συσσωρευτές.) 

recyceln (Viele Abfälle kann man recyceln.) ανακυκλώνω (Πολλά απορρίµµατα 
µπορεί κανείς να τα 
ανακυκλώσει.) 

schl ießen* (Schließ bitte die Tür.) κλείνω  (Κλείσε, σε παρακαλώ, την 
πόρτα.) 

schonen (Was kann man tun, um die 
Umwelt zu schonen?) 

προσέχω, δείχνω 
φροντίδα 

(Τι µπορεί να κάνει κανείς, 
για να δείξει φροντίδα προς 
το περιβάλλον;) 

senken (Nachts sollte man die Temperatur 
im Zimmer senken, um keine 
Energie zu verschwenden.) 

χαμηλώνω, βυθίζω (Τη νύχτα θα ‚πρεπε να 
χαµηλώνει κανείς τη 
θερµοκρασία στο δωµάτιο, 
για να µη σπαταλά 
ενέργεια.) 

trennen  (Wenn man den Müll trennt, kann 
man die Abfälle besser recyceln.) 

(δια)χωρίζω Όταν διαχωρίζει κανείς τα 
σκουπίδια, µπορούν να 
ανακυκλωθούν καλύτερα τα 
απορρίµµατα.) 

die Trinkflasche, -n (Du solltest deine eigene 
Trinkflasche mitnehmen, um Abfall 
zu vermeiden.) 

παγούρι (Θα ‚πρεπε να παίρνεις µαζί 
σου το δικό σου παγούρι, 
για ν’ αποφεύγεις τη 
δηµιουργία απορριµµάτων.) 

verschwenden (Man sollte öfter duschen statt 
baden, um kein Wasser zu 
verschwenden.) 

σπαταλώ (Θα ‚πρεπε να κάνει κανείς 
συχνότερα ντους παρά 
µπάνιο, για να µη σπαταλά 
νερό.) 

zurück|drehen (Du könntest nachts die Heizung 
zurückdrehen.) 

χαμηλώνω  (Τη νύχτα θα µπορούσες να 
χαµηλώνεις τη θέρµανση.) 

der Dieb, -e (Ein Dieb hat meine Tasche 
gestohlen.) 

κλέφτης (Ένας κλέφτης έκλεψε την 
τσάντα µου.) 
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der Bauer, - (Der Bauer aus dem Nachbardorf 

hat 50 Kühe.) 
αγρότης, χωρικός (Ο αγρότης από το γειτονικό 

χωριό έχει 50 αγελάδες.) 
die Bäuerin , -nen (Die Bäuerin arbeitet den ganzen 

Tag auf dem Feld.) 
αγρότισσα (Η αγρότισσα δουλεύει όλη 

µέρα στο χωράφι.) 
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der Becher, - (Im Kühlschrank steht noch ein 
Becher Sahne.) 

κύπελλο, μπολ (Στο ψυγείο υπάρχει ακόµα 
ένα κύπελλο µε κρέµα 
γάλακτος.) 

die Erdbeere, -n (Die Erdbeeren für den Joghurt 
kommen aus Polen.) 

φράουλα (Οι φράουλες για το 
γιαούρτι είναι από την 
Πολωνία.) 

der Erdbeerjoghurt, -
s 

(Ich esse am liebsten 
Erdbeerjoghurt.) 

γιαούρτι με 
φράουλες 

(Πιο πολύ απ’ όλα µ’ αρέσει 
να τρώω γιαούρτι µε 
φράουλες.) 

das Etikett, -en (Eine Firma produziert die 
Etiketten, die auf dem Joghurt 
kleben.) 

ετικέτα (Μια εταιρεία παράγει τις 
ετικέτες που είναι 
κολληµένες στο γιαούρτι.) 

das Joghurtglas, “-er (In diesem Joghurtglas sind 250 g 
drin.) 

βαζάκι γιαουρτιού (Αυτό το βαζάκι περιέχει 
250 γρ. γιαούρτι.) 

die Joghurtkultur, -en (Die Joghurtkulturen kommen aus 
dem Norden Deutschlands.) 

γιαουρτοπυτιά 
[ένζυμο για την 
παραγωγή 
γιαουρτιού] 

(Η γιαουρτοπυτιά 
προέρχεται από τη Βόρεια 
Γερµανία.) 

der Karton, -s (In einen Karton passen 20 
Joghurtgläser.) 

κουτί, χαρτόκουτο (Σ’ ένα χαρτόκουτο χωράνε 
20 βαζάκια γιαούρτι.) 

liefern  (Eine Firma liefert die Etiketten zur 
Fabrik.) 

προμηθεύω (Μια εταιρεία προµηθεύει το 
εργοστάσιο µε τις ετικέτες.) 

der Lkw, -s (Am Sonntag dürfen in 
Deutschland keine Lkws auf der 
Autobahn fahren.) 

φορτηγό (Την Κυριακή δεν 
επιτρέπεται στη Γερµανία να 
κυκλοφορούν φορτηγά 
στους αυτοκινητόδροµους.) 

die Molkerei, -en (Lkws bringen die Milch von den 
Bauernhöfen in die Molkerei.) 

γαλακτοκομείο (Φορτηγά φέρνουν το γάλα 
από τα αγροκτήµατα στο 
γαλακτοκοµείο.) 

die Plastikfolie, -n (Die Firma benutzt Plastikfolie für 
die Verpackung.) 

πλαστική μεμβράνη (Η εταιρεία χρησιµοποιεί 
πλαστική µεµβράνη για τη 
συσκευασία.) 

die Region, -en (Bauern aus der Region Stuttgart 
liefern Milch für den Joghurt.) 

περιοχή (Αγρότες από την περιοχή 
της Στουτγάρδης 
προµηθεύουν το γάλα για το 
γιαούρτι.) 

stammen (Der Zucker stammt aus Stuttgart.) προέρχομαι (Η ζάχαρη προέρχεται από 
τη Στουτγάρδη.) 

transport ieren  (Lkws transportieren Erdbeeren 
von Polen nach Deutschland.) 

μεταφέρω (Φορτηγά µεταφέρουν 
φράουλες από την Πολωνία 
στη Γερµανία.) 

die Verpackung, -en (Die Verpackung für den Transport 
kommt aus Frankreich.) 

συσκευασία (Η συσκευασία για τη 
µεταφορά προέρχεται από 
τη Γαλλία.) 
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heizen (Linda heizt weniger, um die 

Kosten zu senken.) 
θερμαίνω (Η Λίντα θερµαίνει το σπίτι 

λιγότερο, για να µειώσει τα 
έξοδα.) 

    
Kapitel  11 – An die  Arbeit  
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babysitten (Ich babysitte jeden Samstag bei 

unseren Nachbarn.) 
κάνω μπέιμπι-
σίτινγκ, προσέχω 
μωρά 

(Κάθε Σάββατο κάνω 
µπέµπι-σίτινγκ στους 
γείτονές µας.) 

engagieren (sich) 
(für + Akk.) 

(Ich möchte mich für den 
Naturschutz engagieren.) 

υποστηρίζω ενεργά (Θα 'θελα να υποστηρίξω 
ενεργά την προστασία της 
φύσης.) 

das Gehalt , "-er (Mein Vater mag seine Arbeit gern, 
obwohl das Gehalt nicht sehr hoch 
ist.) 

μισθός (Στον πατέρα µου αρέσει η 
δουλειά που κάνει, µολονότι 
ο µισθός δεν είναι πολύ 
υψηλός.) 

körperlich (Körperliche Arbeit ist mir zu 
anstrengend.) 

σωματικός (Η σωµατική εργασία µού 
είναι πολύ κοπιαστική.) 

nützlich  (Ich möchte später etwas 
Nützliches machen.) 

χρήσιμος (Θα 'θελα αργότερα να 
κάνω κάτι χρήσιµο.) 
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übern ehmen * (Ich habe früh gelernt, 
Verantwortung zu übernehmen.) 

αναλαμβάνω (Έµαθα νωρίς να 
αναλαµβάνω ευθύνες.) 

die Verantwortung  
(Sg.) 

(Wenn meine Eltern ausgehen, 
habe ich die Verantwortung für 
meine kleine Schwester.) 

ευθύνη (Όταν οι γονείς µου 
βγαίνουν έξω, έχω εγώ την 
ευθύνη για τη µικρή µου 
αδελφή.) 
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Jura (Tobias möchte Jura studieren.) Νομική (Ο Τοµπίας θα 'θελε να 

σπουδάσει Νοµική.) 
so …, dass  (Sie ist so müde, dass sie sich 

nicht mehr konzentrieren kann.) 
τόσο…ώστε / που (Είναι τόσο κουρασµένη, 

ώστε δεν µπορεί πια να 
συγκεντρωθεί.) 

sod ass  (Tobias will viel Geld verdienen, 
sodass er teure Autos kaufen 
kann.) 

ώστε να (Ο Τοµπίας θέλει να 
κερδίζει πολλά χρήµατα, 
ώστε να µπορεί ν' αγοράζει 
ακριβά αυτοκίνητα.) 

die Villa, Villen (Ich werde später in einer großen 
Villa mit Garten leben.) 

βίλα (Αργότερα θα ζω σε µια 
µεγάλη βίλα µε κήπο.) 

die Arbeitszeit, -en (Ich möchte flexible Arbeitszeiten 
haben.) 

ωράριο (εργασίας) (Θα 'θελα να έχω ελαστικό 
ωράριο.) 

die Ausbildungszeit, 
-en 

(Die Ausbildungszeit sollte 
möglichst interessant sein.) 

περίοδος 
εκπαίδευσης 

(Η περίοδος εκπαίδευσης 
θα 'πρεπε να είναι όσο 
γίνεται πιο ενδιαφέρουσα.) 

die Berufswahl (Sg.) (Was ist für deine Berufswahl 
wichtig?) 

επιλογή 
επαγγέλματος 

(Τι είναι σηµαντικό για τη 
δική σου επιλογή 
επαγγέλµατος;) 

der Einfluss , "-e (Meine Eltern haben keinen 
Einfluss auf meine Berufswahl.) 

επιρροή (Οι γονείς µου δεν έχουν 
επιρροή στην επιλογή του 
επαγγέλµατός µου.) 

fest  (Wenn man feste Arbeitszeiten hat, 
kann man seinen Alltag gut 
planen.) 

σταθερός (Όταν έχει κανείς σταθερό 
ωράριο, µπορεί να 
σχεδιάσει καλά την 
καθηµερινή του ζωή.) 

flexibel, flexibler, am 
flexibelsten 

(Schauspieler müssen sehr flexibel 
sein.) 

ευέλικτος, ελαστικός (Οι ηθοποιοί πρέπει να είναι 
πολύ ευέλικτοι.) 

nützen  (Ich möchte mein Talent auch im 
Beruf nützen.) 

εκμεταλλεύομαι, 
χρησιμοποιώ 

(Θα 'θελα να εκµεταλλευτώ 
το ταλέντο µου και 
επαγγελµατικά.) 

selbstständig  (Für mich ist es wichtig, 
selbstständig zu arbeiten.) 

αυτόνομος (Για µένα είναι σηµαντικό να 
εργάζοµαι αυτόνοµα.) 

entsch eiden* (sich) 
(für/gegen + Akk.) 

(Ich habe mich für ein Studium 
entschieden.) 

αποφασίζω (να 
κάνω / να μη κάνω 
κάτι) 

(Αποφάσισα να 
σπουδάσω.) 

die Heimat (Sg.) (Möchtest du in deiner Heimat 
bleiben oder im Ausland arbeiten?) 

πατρίδα (Θα 'θελες να µείνεις στην 
πατρίδα σου ή να εργαστείς 
στο εξωτερικό;) 
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ab und zu (Ab und zu ärgert sich Nicole über 

unhöfliche Kunden.) 
πότε πότε, κάπου 
κάπου 

(Πότε πότε η Νικόλ θυµώνει 
µε ορισµένους αγενείς 
πελάτες.) 

abgeschlossen (Du brauchst eine abgeschlossene 
Schulausbildung, damit du dich 
bewerben kannst.) 

ολοκληρωμένος, 
τελειωμένος 

(Χρειάζεσαι ολοκληρωµένη 
σχολική εκπαίδευση, για να 
µπορείς να υποβάλεις 
αίτηση.) 

die Absicht , -en (Nicole hat die Absicht, ihr eigenes 
Fotostudio aufzumachen.) 

πρόθεση (Η Νικόλ έχει την πρόθεση 
ν' ανοίξει δικό της 
φωτογραφικό στούντιο.) 

das Anschreiben, - (Für eine erfolgreiche Bewerbung 
brauchst du ein gutes 
Anschreiben.) 

(σύντομη) 
συνοδευτική 
επιστολή 

(Για µια επιτυχηµένη αίτηση 
χρειάζεσαι µια καλή 
συνοδευτική επιστολή.) 

die Arbeit , -en (Nicole macht eine Mappe mit 
künstlerischen Arbeiten.) 

εργασία, δουλειά (Η Νικόλ φτιάχνει ένα ντοσιέ 
µε καλλιτεχνικές εργασίες.) 
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das Arbeitsleben 
(Sg.) 

(Die Schule war langweilig, aber 
das Arbeitsleben gefällt mir richtig 
gut.) 

εργασιακή ζωή, 
κόσμος της 
εργασίας 

(Το σχολείο ήταν βαρετό, 
όµως η επαγγελµατική ζωή 
µού αρέσει πραγµατικά 
πολύ.) 

das Atelier, -s (Die Arbeit im Atelier der Fotografin 
macht ihr Spaß.) 

ατελιέ, εργαστήριο (Η εργασία στο ατελιέ της 
φωτογράφου τής είναι 
ευχάριστη.) 

die 
Ausbildungsdauer 
(Sg.) 

(Die Ausbildungsdauer ist bei 
jedem Beruf unterschiedlich.) 

διάρκεια της 
εκπαίδευσης 

(Η διάρκεια της 
εκπαίδευσης είναι 
διαφορετική σε κάθε 
επάγγελµα.) 

die Ausbildungsform, 
-en 

(Für jeden Beruf gibt es eine 
andere Ausbildungsform.) 

μορφή / τύπος 
εκπαίδευσης 

(Για κάθε επάγγελµα 
υπάρχει µια αλλιώτικη 
µορφή εκπαίδευσης.) 

der 
Ausbildungsplatz, "-e 

(Nicole hat sofort einen 
Ausbildungsplatz bekommen.) 

θέση 
μαθητευόμενου, 
θέση 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 

(Η Νικόλ βρήκε αµέσως µια 
θέση µαθητευόµενης.) 

der/die 
Auszubildende , -n 

(Die Auszubildenden verdienen am 
Anfang circa 235 Euro im Monat.) 

μαθητευόμενος / 
μαθητευόμενη 

(Οι µαθητευόµενοι 
κερδίζουν στην αρχή 
περίπου 235 ευρώ το 
µήνα.) 

der Bereich, -e (Die meisten Auszubildenden im 
Bereich Fotografie haben Abitur.) 

τομέας (Οι περισσότεροι 
µαθητευόµενοι στον τοµέα 
της φωτογραφίας έχουν 
Abitur.) 

die Berufsschule , -n (In der Berufsschule lernt Nicole 
viel Theorie.) 

επαγγελματική 
σχολή 

(Στην επαγγελµατική σχολή 
η Νικόλ µαθαίνει πολλή 
θεωρία.) 

der Betr ieb, -e (In einem Betrieb lernt man die 
praktische Arbeit kennen.) 

επιχείρηση (Σε µια επιχείρηση γνωρίζει 
κανείς το πρακτικό µέρος 
της δουλειάς.) 

bewerben * (sich) 
(um + Akk.) 

(Nicole hat sich nach der Schule 
um einen Ausbildungsplatz 
beworben.) 

υποβάλλω αίτηση (Μετά το σχολείο η Νικόλ 
υπέβαλε αίτηση για µια 
θέση µαθητευόµενης.) 

die Bewerbung , -en (Für eine Bewerbung brauchst du 
ein gutes Foto.) 

αίτηση (Για την αίτηση χρειάζεσαι 
µια καλή φωτογραφία.) 

dienstags  (Dienstags muss ich in die 
Berufsschule.) 

την Τρίτη, κάθε 
Τρίτη 

(Κάθε Τρίτη πρέπει να 
πηγαίνω στην 
επαγγελµατική σχολή.) 

draufhaben* (In einer Bewerbung solltest du 
zeigen, was du draufhast.) 

διαθέτω (προσόντα) (Σε µια αίτηση θα 'πρεπε να 
δείξεις τι προσόντα 
διαθέτεις.) 

das Einkommen , - (Zu Beginn der Ausbildung hat man 
ein geringes Einkommen.) 

εισόδημα (Στην αρχή της εκπαίδευσης 
έχει κανείς χαµηλό 
εισόδηµα.) 

falls (Falls ihr Fragen habt, schreibt mir 
einfach eine Mail.) 

σε περίπτωση που, 
εάν 

(Εάν έχετε ερωτήσεις, 
στείλτε µου απλά ένα e-
mail.) 

die Fotografie, -n (Ich habe mich schon als Kind für 
Fotografie interessiert.) 

φωτογραφία (Ήδη ως παιδί 
ενδιαφερόµουν για τη 
φωτογραφία.) 

das Fotostudio, -s (Nicole möchte ihr eigenes 
Fotostudio aufmachen.) 

φωτογραφικό 
στούντιο 

(Η Νικόλ θα 'θελε να ανοίξει 
το δικό της φωτογραφικό 
στούντιο.) 

die Fototasche, -n (Von ihrem ersten Gehalt hat sich 
Nicole eine neue Fototasche 
gekauft.) 

τσάντα 
φωτογράφου 

(Με τον πρώτο µισθό της η 
Νικόλ αγόρασε µια 
καινούρια τσάντα 
φωτογράφου.) 

geeignet  (Die Wiese ist ein geeigneter Ort 
für unser Picknick.) 

κατάλληλος (Το λιβάδι είναι ένα 
κατάλληλο µέρος για το πικ 
νικ µας.) 

die Hochzeit , -en (Auf der Hochzeit meiner 
Schwester haben wir viel getanzt.) 

γάμος (Στο γάµο της αδελφής µου 
χορέψαµε πολύ.) 
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die Karriere, -n (Viele Mädchen träumen von einer 
Karriere als Model.) 

καριέρα (Πολλά κορίτσια 
ονειρεύονται µια καριέρα 
µοντέλου.) 

künstlerisch (Die Fotografin hat wirklich 
künstlerisches Talent.) 

καλλιτεχνικός (Η φωτογράφος έχει 
πραγµατικά καλλιτεχνικό 
ταλέντο.) 

der Lebenslauf, "-e (Dein Lebenslauf darf in der 
Bewerbung nicht fehlen.) 

βιογραφικό 
σημείωμα 

(Ένα βιογραφικό σηµείωµα 
δεν επιτρέπεται να λείπει 
από την αίτησή σου.) 

das Lehrjahr, -e (Nicole hat noch zwei Lehrjahre vor 
sich.) 

έτος / χρόνος 
μαθητείας 

(Η Νικόλ έχει ακόµα δύο 
χρόνια µαθητείας µπροστά 
της.) 

die Mappe, -n (Nicole brauchte für die Bewerbung 
eine Mappe mit eigenen 
Fotografien.) 

ντοσιέ (Η Νικόλ χρειαζόταν για την 
αίτηση ένα ντοσιέ µε δικές 
της φωτογραφίες.) 

das Model, -s (Fotografen arbeiten mit richtigen 
Models.) 

μοντέλο, μανεκέν (Οι φωτογράφοι εργάζονται 
µε κανονικά µοντέλα.) 

montags  (Montags muss ich immer früh 
aufstehen.) 

τη Δευτέρα, κάθε 
Δευτέρα 

(Κάθε ∆ευτέρα πρέπει να 
σηκώνοµαι νωρίς.) 

der Porträtfotograf, -
en 

(Ich habe ein Praktikum bei einem 
Porträtfotografen gemacht.) 

πορτρετίστας (Έκανα πρακτική εξάσκηση 
κοντά σ' έναν πορτρετίστα.) 

der 
Realschulabschluss, 
"-e 

(Nicole hat mit 16 ihren 
Realschulabschluss gemacht.) 

απολυτήριο της 
Realschule 

(Στα 16 η Νικόλ πήρε το 
απολυτήριο της 
Realschule.) 

die Schulausbildung, 
-en 

(Für fast alle Berufe braucht man 
eine abgeschlossene 
Schulausbildung.) 

σχολική εκπαίδευση (Για όλα σχεδόν τα 
επαγγέλµατα χρειάζεται 
κανείς µια ολοκληρωµένη 
σχολική εκπαίδευση.) 

die Zukunft  (Sg.) (Nicole denkt über ihre Zukunft 
nach.) 

μέλλον (Η Νικόλ κάνει σκέψεις για 
το µέλλον της.) 
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woran (Woran musste Nicole sich 

gewöhnen?) 
σε τι (Σε τι έπρεπε να συνηθίσει η 

Νικόλ;) 
worüber (Worüber denkst du nach?) τι (Τι σκέπτεσαι;) 
worum (Worum geht es in dem Text?) περί τίνος, για ποιο 

πράγμα 
(Για ποιο πράγµα µιλά το 
κείµενο;) 

wovon (Wovon träumst du?) τι (Τι ονειρεύεσαι;) 
die Stelle , -n (Ich habe mich um eine Stelle als 

Friseurin beworben.) 
θέση  (Έκανα αίτηση για µια θέση 

κοµµώτριας.) 
worauf (Worauf wartest du noch? Nun fang 

schon an.) 
τι (Τι περιµένεις ακόµα; Για 

άρχισε.) 
Seite  100    
die Anzeige , -n (Hast du die Anzeige in der Zeitung 

gelesen?) 
αγγελία (∆ιάβασες την αγγελία στην 

εφηµερίδα;) 
der Babysitter, - (Inga hat schon viel Erfahrung als 

Babysitterin.) 
μπέιμπι-σίτερ (Η Ίνγκα έχει ήδη πολλή 

εµπειρία ως µπέιµπι-σίτερ.) 
die Bezahlung (Sg.) (Die Bezahlung meines Jobs ist 

ziemlich gut.) 
πληρωμή, αμοιβή (Η αµοιβή για τη δουλειά 

µου είναι αρκετά καλή.) 
der Charakter , 
Charaktere 

(Inga hat einen fröhlichen 
Charakter.) 

χαρακτήρας (Η Ίνγκα έχει ένα 
χαρούµενο χαρακτήρα.) 

die 
Deutschkenntnisse 
(Pl.) 

(Ich möchte meine 
Deutschkenntnisse verbessern.) 

γνώσεις Γερμανικών (Θέλω να βελτιώσω τις 
γνώσεις µου στα 
Γερµανικά.) 

einsam  (Ich besuche meinen Opa oft, 
damit er nicht einsam ist.) 

μόνος, μοναχικός (Επισκέπτοµαι συχνά τον 
παππού µου, για να µην 
είναι µόνος.) 

erledigen  (Hast du deine Hausaufgaben 
schon erledigt?) 

τακτοποιώ, 
κανονίζω 

(Έχεις κάνει τα σχολικά σου 
καθήκοντα;) 

das Event, -s (Morgen ist ein großes Event, für 
das wir deine Hilfe brauchen.) 

εκδήλωση, ιδιαίτερο 
γεγονός 

(Αύριο γίνεται µια µεγάλη 
εκδήλωση, για την οποία 
χρειαζόµαστε τη βοήθειά 
σου.) 

frei (Unterkunft und Essen auf dem 
Festival sind frei.) 

δωρεάν (Κατάλυµα και φαγητό 
προσφέρονται στο φεστιβάλ 
δωρεάν.) 
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die Gastronomie 
(Sg.) 

(In der Gastronomie gibt es viele 
verschiedene Jobs.) 

τομέας εστίασης (Στον τοµέα εστίασης 
υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές δουλειές.) 

hervorragend (Die Suppe schmeckt 
hervorragend.) 

εξαιρετικός, 
εξαιρετικά 

(Η σούπα είναι εξαιρετικά 
νόστιµη.) 

die Kinderbetreuung 
(Sg.) 

(Unsere Nachbarn suchen eine 
Kinderbetreuung für ihre Töchter.) 

φροντίδα παιδιών (Οι γείτονές µας ψάχνουν 
κάποιον που να φροντίζει 
την κόρη τους.) 

der/die Kleine, -n (Ich gehe mit dem Kleinen von 
unseren Nachbarn spazieren.) 

ο μικρός / η μικρή (Πηγαίνω περίπατο µε τον 
µικρό των γειτόνων µας.) 

der Koch, "-e (Daniel möchte später Koch 
werden.) 

μάγειρας (Ο Ντάνιελ θέλει να γίνει 
αργότερα µάγειρας.) 

die Köchin, -nen (Meine Mutter ist die beste Köchin 
der Welt.) 

μαγείρισσα (Η µητέρα µου είναι η 
καλύτερη µαγείρισσα του 
κόσµου.) 

kompetent (Mein Chef hält mich für ziemlich 
kompetent.) 

ικανός (Το αφεντικό µου µε θεωρεί 
αρκετά ικανό.) 

die Küchenhilfe, -n (Daniel arbeitet als Küchenhilfe in 
einem Restaurant.) 

βοηθός σε κουζίνα (Ο Ντάνιελ εργάζεται ως 
βοηθός στην κουζίνα ενός 
εστιατορίου.) 

die Mathekenntnisse 
(Pl.) 

(Du hast so gute Mathekenntnisse. 
Werde doch Mathelehrer!) 

γνώσεις 
Μαθηματικών 

(Έχεις τόσο καλές γνώσεις 
Μαθηµατικών. Γίνε λοιπόν 
καθηγητής Μαθηµατικών.) 

mittwochs  (Bettina hat nur mittwochs Zeit.) κάθε Τετάρτη, την 
Τετάρτη 

(Η Μπετίνα έχει χρόνο µόνο 
την Τετάρτη.) 

der Nachhilfejob, -s (Ich suche einen Nachhilfejob.) δουλειά ως 
καθηγητής 
ιδιαιτέρων 

(Ψάχνω µια δουλειά ως 
καθηγητής ιδιαιτέρων.) 

die Nordseeinsel, -n (Wir haben Urlaub auf einer 
Nordseeinsel gemacht.) 

νησί της Βόρειας 
Θάλασσας 

(Κάναµε διακοπές σ' ένα 
νησί της Βόρειας 
Θάλασσας.) 

reiselustig (Marie ist ein reiselustiges 
Mädchen.)  

ταξιδιάρης, που 
αγαπά τα ταξίδια 

(Η Μαρί είναι ένα κορίτσι 
που αγαπά τα ταξίδια.) 

schlau (Lars ist ein schlauer Junge.) έξυπνος (Ο Λαρς είναι ένα έξυπνο 
αγόρι.) 

der Testkäufer, - (Hast du Lust, als Testkäufer zu 
arbeiten?) 

πειραματικός 
αγοραστής (στο 
πλαίσιο μιας 
έρευνας αγοράς) 

(Έχεις διάθεση να εργαστείς 
ως πειραµατικός 
αγοραστής;) 

tierlieb (Florian ist sehr tierlieb.) φιλόζωος, που 
αγαπά τα ζώα 

(Ο Φλόριαν είναι πολύ 
φιλόζωος.) 

traumhaft (Der Strand war traumhaft.) ονειρεμένος (Η αµµουδιά ήταν 
ονειρεµένη.) 

die Unterkunft , "-e (Für die Unterkunft musste ich im 
Urlaub nichts zahlen.) 

κατάλυμα (Για το κατάλυµα δε 
χρειάστηκε στις διακοπές να 
πληρώσω τίποτε.) 

die Zeiteinteilung, -
en 

(Ich möchte später einen Job mit 
freier Zeiteinteilung.) 

κατανομή χρόνου (Θα 'θελα να έχω αργότερα 
µια δουλειά µε ελεύθερη 
κατανοµή χρόνου.) 
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der/die Angestellte , 
-n 

(Er arbeitet als Angestellter in 
einem Büro.) 

ιδιωτικός / ιδιωτική 
υπάλληλος 

(Εργάζεται ως ιδιωτικός 
υπάλληλος σ' ένα γραφείο.) 

bes itzen* (Anton wird einen riesigen Zirkus 
besitzen.) 

κατέχω, είμαι 
ιδιοκτήτης 

(Ο Άντον θα έχει ένα 
τεράστιο τσίρκο.) 

der Jongleur, -e (Anton möchte der beste Jongleur 
der Welt werden.) 

ζογκλέρ (Ο Άντον θέλει να γίνει ο 
καλύτερος ζογκλέρ του 
κόσµου.) 

der Zirkusdirektor, -
en 

(Der Zirkusdirektor hat das 
Publikum begrüßt.) 

διευθυντής τσίρκου (Ο διευθυντής του τσίρκου 
χαιρέτισε το κοινό.) 

die Wohnsituation, -
en 

(Mein Bruder zieht um, weil er mit 
der aktuellen Wohnsituation nicht 
zufrieden ist.) 

πού και πώς 
κατοικεί κάποιος 

(Ο αδελφός µου µετακοµίζει 
γιατί δεν είναι 
ικανοποιηµένος µε το µέρος 
όπου µένει τώρα.) 
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außergewöhnlich (Philomena ist ein 

außergewöhnlicher Name.) 
ασυνήθιστος (Το Φιλοµένα είναι ένα 

ασυνήθιστο όνοµα.) 
der Br iefträger , - (Unser Briefträger hat Angst vor 

Hunden.) 
ταχυδρόμος (Ο ταχυδρόµος µας φοβάται 

τα σκυλιά.) 
der Fischer, - (Der Fischer hat ein eigenes Boot.) ψαράς (Ο ψαράς έχει δική του 

βάρκα.) 
der Notfall, "-e (Bei einem Notfall solltest du den 

Notruf wählen.) 
περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, επείγον 
περιστατικό 

(Σε ένα επείγον περιστατικό 
πρέπει να καλέσεις τον 
αριθµό έκτακτης ανάγκης.) 

das Päckchen , - (Der Briefträger hat uns ein 
Päckchen gebracht.) 

πακετάκι, μικροδέμα (Ο ταχυδρόµος µάς έφερε 
ένα µικροδέµα.) 

das Spielzeug , -e (Dieses Kuscheltier war früher 
mein liebstes Spielzeug.) 

παιχνίδι (Αυτό το ζωάκι ήταν 
παλαιότερα το αγαπηµένο 
µου παιχνίδι.) 

stürmen (Wenn es draußen stürmt, sollte 
man besser im Haus bleiben.) 

έχει θύελλα (Όταν έξω έχει θύελλα, 
καλύτερα να µένει κανείς 
στο σπίτι.) 

wasserfest (Fischer tragen wasserfeste 
Kleidung, damit sie nicht nass 
werden.) 

αδιάβροχος (Οι ψαράδες φορούν 
αδιάβροχα ρούχα, για να µη 
βρέχονται.) 

der Patient , -en (Im Wartezimmer sitzen viele 
Patienten.) 

ασθενής (Στην αίθουσα αναµονής 
κάθονται πολλοί ασθενείς.) 
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samstags  (Samstags kann ich ausschlafen.) κάθε Σάββατο, το 

Σάββατο 
(Το Σάββατο µπορώ να 
χορτάσω ύπνο.) 

    
Kapitel  12 – Große Gefühle  
Seite  104    
begegnen  (Pia ist mir heute in der Stadt 

begegnet.) 
συναντώ (Συνάντησα σήµερα την Πία 

στην πόλη.) 
betr ügen* (Mein Freund hat mich betrogen.) (εξ)απατώ (Ο φίλος µου µε απάτησε.) 
die Beziehung , -en (Lebst du in einer Beziehung?) σχέση, δεσμός (Έχεις σταθερή σχέση;) 
erobern (Kolja möchte Keikos Herz 

erobern.) 
κατακτώ (Ο Κόλια θέλει να 

κατακτήσει την καρδιά της 
Κέικο.) 

gel ingen * (Der Kuchen ist dir aber gut 
gelungen!) 

καταφέρνω, 
πετυχαίνω 

(Το κέικ σού πέτυχε πολύ 
καλά!) 

das Herz, -en (Mein Herz schlägt schneller, wenn 
ich dich sehe.) 

καρδιά (Η καρδιά µου χτυπά πιο 
γρήγορα, όταν σε βλέπω.) 

das Horoskop, -e (Glaubst du an Horoskope?) ωροσκόπιο (Πιστεύεις στα ωροσκόπια;) 
intellig ent  (Meine Schwester ist sehr 

intelligent. Sie weiß fast alles.) 
έξυπνος, ευφυής (Η αδελφή µου είναι πολύ 

ευφυής. Γνωρίζει σχεδόν τα 
πάντα.) 

die Jungfrau (Sg.) (Ich bin vom Sternzeichen 
Jungfrau.) 

Παρθένος [ζώδιο] (Το ζώδιό µου είναι 
Παρθένος.) 

der Krebs, -e (Ich bin vom Sternzeichen Krebs.) Καρκίνος [ζώδιο] (Το ζώδιό µου είναι 
Καρκίνος.) 

der Liebesbrief, -e (Kolja schreibt Keiko einen 
Liebesbrief.) 

ερωτική επιστολή (Ο Κόλια γράφει στην Κέικο 
µια ερωτική επιστολή.) 

die Liebeserklärung, 
-en 

(Mein Freund hat mir gestern eine 
Liebeserklärung gemacht.) 

ερωτική 
εξομολόγηση 

(Ο φίλος µου µου έκανε 
χθες ερωτική εξοµολόγηση.) 

melden  (sich) (Melde dich heute oft im 
Unterricht.) 

σηκώνω το χέρι (Να σηκώνεις σήµερα 
συχνά το χέρι στο µάθηµα.) 

der Schütze, -n (Mein Sternzeichen ist Schütze.) Τοξότης 
[ωροσκόπιο] 

(Το ζώδιό µου είναι 
Τοξότης.) 

der Skorpion, -e (Skorpion gehört zu den zwölf 
Sternzeichen.) 

Σκορπιός [ζώδιο] (Ο Σκορπιός ανήκει στα 
δώδεκα ζώδια.) 

der Steinbock, "-e (Ist dein Sternzeichen Steinbock?) Αιγόκερως [ζώδιο] (Είναι το ζώδιό σου 
Αιγόκερως;) 

der Stier, -e (Du hast im Mai Geburtstag? Dann 
bist du Sternzeichen Stier!) 

Ταύρος [ζώδιο] (Έχεις γενέθλια το Μάιο; 
Τότε ανήκεις στο ζώδιο του 
Ταύρου.) 

überr aschen  (Überrasche deine Freundin mit 
einem Geschenk.) 

εκπλήσσω, κάνω 
έκπληξη 

(Κάνε στη φίλη σου έκπληξη 
µ' ένα δώρο.) 
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vertragen* (sich) (mit 
+ Dat.) 

(Nach dem Streit haben wir uns 
schnell wieder vertragen.) 

συμφιλιώνομαι (Μετά τον καυγά 
συµφιλιωθήκαµε πάλι 
γρήγορα.) 

völlig - (Das ist doch völliger Quatsch!) πέρα για πέρα (Αυτό πια είναι πέρα για 
πέρα βλακεία!) 

die Waage, -n (Waage ist mein 
Lieblingssternzeichen.) 

Ζυγός [ζώδιο] (Ο Ζυγός είναι το 
αγαπηµένο µου ζώδιο.) 

der Wassermann, "-
er 

(Ich bin vom Sternzeichen 
Wassermann.) 

Υδροχόος [ζώδιο] (Το ζώδιό µου είναι 
Υδροχόος.) 

der Widder, - (Widder? Was für ein tolles 
Sternzeichen!) 

Κριός [ζώδιο] (Κριός; Τι φανταστικό 
ζώδιο!) 

der Zwilling, -e (Zwilling ist mein Sternzeichen.) Δίδυμοι [ζώδιο] (Το ζώδιό µου είναι 
∆ίδυµοι.) 
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auseinander|setzen (Die Lehrerin hat die beiden 

Schüler auseinandergesetzt.) 
χωρίζω, βάζω να 
καθήσουν χωριστά 

(Η δασκάλα έβαλε τους δύο 
µαθητές να καθήσουν 
χωριστά.) 

bitten * (um + Akk.) (Er hat mich um Hilfe gebeten.) παρακαλώ (Με παρακάλεσε για 
βοήθεια.) 

der Duft, "-e (Ich mag den Duft von Blumen.) άρωμα, ευωδιά (Μου αρέσει η ευωδιά των 
λουλουδιών.) 

immer wenn (Immer wenn ich traurig war, hat 
mir Oma Schokolade gegeben.) 

όποτε (Όποτε ήµουν 
στεναχωρηµένη, η γιαγιά 
µού έδινε σοκολάτα.) 

das Lächeln (Sg.) (Ich finde dein Lächeln süß.) χαμόγελο (Βρίσκω γλυκό το χαµόγελό 
σου.) 

riechen * (nach + 
Dat.) 

(Im Garten riecht es nach Blumen.) μυρίζω (Στον κήπο έχει µυρουδιά 
λουλουδιών.) 

sch impfen  (Meine Eltern schimpfen, wenn ich 
zu spät nach Hause komme.) 

μαλώνω, 
κατσαδιάζω 

(Οι γονείς µου µε 
µαλώνουν, όταν έρχοµαι 
πολύ αργά στο σπίτι.) 

übel, übler, am 
übelsten 

(Auf Booten wird mir oft übel.) άσχημος, κακός (Πάνω σε σκάφη µε πιάνει 
συχνά ναυτία.) 

verl ieben (sich) (in + 
Akk.) 

(Er hat sich in die 
Austauschschülerin verliebt.) 

ερωτεύομαι (Ερωτεύθηκε τη µαθήτρια 
που συµµετέχει στο 
πρόγραµµα ανταλλαγών.) 

zu|halten* (Ich musste mir die Ohren 
zuhalten, weil es so laut war.) 

κλείνω, κρατώ 
κλειστό 

(Έπρεπε να κρατήσω 
κλειστά τ' αυτιά µου, γιατί 
είχε πολλή φασαρία.) 
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anscheinend  (Jan ist nicht da. Er ist anscheinend 

krank.) 
όπως φαίνεται, 
μάλλον 

(Ο Γιαν δεν είναι εδώ. Είναι 
µάλλον άρρωστος.) 

ärgerlich  (Die Lehrerin findet es ärgerlich, 
dass Anna ständig zu spät kommt.) 

εκνευριστικός (Η καθηγήτρια βρίσκει 
εκνευριστικό το ότι η Άννα 
έρχεται µόνιµα πολύ αργά.) 

enttäuscht (Kolja ist sehr enttäuscht, weil 
Keiko nicht mit ihm redet.) 

απογοητευμένος (Ο Κόλια είναι πολύ 
απογοητευµένος, επειδή η 
Κέικο δε µιλά µαζί του.) 

merkwürdig  (Keiko verhält sich merkwürdig.) παράξενος, 
παράξενα 

(Η Κέικο φέρεται 
παράξενα.) 

ob (Weißt du, ob Keiko den Brief 
gelesen hat?) 

αν (Ξέρεις αν η Κέικο διάβασε 
το γράµµα;) 

verh alten * (sich) (Meine Freundin verhält sich heute 
seltsam.) 

(συμπερι)φέρομαι (Η φίλη µου φέρεται σήµερα 
περίεργα.) 

verwirrt (Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin 
verwirrt.) 

μπερδεμένος (∆εν ξέρω τι συµβαίνει. 
Είµαι µπερδεµένος.) 

zornig  (Keiko ist sauer und schaut zornig.) οργισμένος (Η Κέικο είναι θυµωµένη και 
κοιτά µε βλέµµα γεµάτο 
οργή.) 

zu|hören  (Meine beste Freundin hört mir 
immer zu.) 

ακούω (προσεκτικά) (Η καλύτερή µου φίλη µε 
ακούει πάντα προσεκτικά.) 
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an|gehen * (Das geht dich nichts an!) αφορώ, ενδιαφέρω (Αυτό δε σε αφορά!) 
die Basis (Sg.) (Neid ist keine gute Basis für eine 

Beziehung.) 
βάση (Η ζήλια δεν είναι καλή 

βάση για µια σχέση.) 
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behaupten  (Meine Freundin behauptet, dass 
ich eifersüchtig bin.) 

ισχυρίζομαι (Η φίλη µου ισχυρίζεται ότι 
είµαι ζηλιάρης.) 

bemerken  (Jan hat zu spät bemerkt, dass 
seine Freundin ihn kontrolliert.) 

προσέχω, 
αντιλαμβάνομαι 

(Ο Γιαν πρόσεξε πολύ αργά 
ότι η φίλη του τον ελέγχει.) 

dass elbe  (Ich habe dasselbe Problem wie 
du.) 

το ίδιο (Έχω το ίδιο πρόβληµα µε 
σένα.) 

davon (Mein Vater will sich ein neues 
Auto kaufen. Er redet nur noch 
davon.) 

γι' αυτό (Ο πατέρας µου θέλει ν' 
αγοράσει ένα καινούριο 
αυτοκίνητο. Μόνο γι' αυτό 
µιλάει πια.) 

ders elbe , denselben (Ich habe denselben Fernseher wie 
du.) 

ο ίδιος (Έχω την ίδια τηλεόραση µε 
σένα.) 

dies elbe  (Julia und ihre Freundin tragen 
dieselbe Jacke.) 

η ίδια (Η Γιούλια και η φίλη της 
φορούν το ίδιο µπουφάν.) 

ebenfalls  (Ich möchte Model werden, meine 
Schwester ebenfalls.) 

επίσης, το ίδιο (Θα' θελα να γίνω µοντέλο, 
και η αδελφή µου το ίδιο.) 

das Geheimnis, -se (Hast du Geheimnisse vor mir?) μυστικό (Έχεις µυστικά από µένα;) 
nix (Ich bin echt ein Idiot, ich habe nix 

bemerkt!) 
τίποτε (Είµαι πράγµατι ηλίθιος, δεν 

πρόσεξα τίποτε!) 
orten (Pascals Freundin lässt sein Handy 

orten.) 
εντοπίζω (Η φίλη του Πασκάλ βάζει 

να εντοπίσουν το κινητό 
του.) 

die Privatsache, -n (Das geht dich nichts an, das ist 
meine Privatsache.) 

προσωπική / 
ιδιωτική υπόθεση 

(Αυτό δε σε αφορά, είναι 
προσωπική µου υπόθεση.) 

die Privatsphäre 
(Sg.) 

(Sie hat meine Privatsphäre 
verletzt.) 

ιδιωτική σφαίρα (Πρόσβαλε την ιδιωτική 
σφαίρα µου.) 

stinksauer (Ich bin stinksauer!) πάρα πολύ 
θυμωμένος 

(Είµαι πάρα πολύ 
θυµωµένος!) 

trennen  (sich) (von 
+ Dat.) 

(Trenn dich von deinem Freund.) χωρίζω  (Να χωρίσεις από το φίλο 
σου.) 

verr aten* (Soll ich dir ein Geheimnis 
verraten?) 

προδίδω (Να σου πω ένα µυστικό;) 

vertrauen (Er kann seiner Freundin nicht 
mehr vertrauen.) 

εμπιστεύομαι, έχω 
εμπιστοσύνη 

(∆εν µπορεί πια να έχει 
εµπιστοσύνη στη φίλη του.) 

zusammen sein* (Ich bin seit drei Monaten mit 
meiner Freundin zusammen.) 

είμαι μαζί / ζευγάρι 
(με κάποιον) 

(Είµαστε εδώ και τρεις 
µήνες ζευγάρι µε τη φίλη 
µου.) 
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der Musikgeschmack 
(Sg.) 

(Ruben und Gabriel haben 
denselben Musikgeschmack.) 

μουσικό γούστο (Ο Ρούµπεν και ο 
Γκάµπριελ έχουν τα ίδια 
γούστα στη µουσική.) 

übereinander (Gute Freunde reden nie schlecht 
übereinander.) 

ο ένας για τον άλλο (Οι καλοί φίλοι δε µιλούν 
ποτέ άσχηµα ο ένας για τον 
άλλο.) 

voreinander (Wir haben keine Geheimnisse 
voreinander.) 

ο ένας από τον άλλο (∆εν έχουµε µυστικά ο ένας 
από τον άλλο.) 

die Wahrheit , -en (Gute Freunde sagen sich immer 
die Wahrheit.) 

αλήθεια (Οι καλοί φίλοι λένε πάντα 
την αλήθεια ο ένας στον 
άλλο.) 

auf sein * (Das Fenster ist auf. Mach es bitte 
zu.) 

είναι ανοικτό (Το παράθυρο είναι ανοικτό. 
Κλείσ' το, σε παρακαλώ.) 

zu|machen  (Machst du die Tür bitte zu?) κλείνω (Κλείνεις, σε παρακαλώ, την 
πόρτα;) 
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die Einstellung, -en (Meine beste Freundin hat die 

gleiche Einstellung wie ich.) 
αντίληψη, άποψη (Η φίλη µου έχει την ίδια 

άποψη µε µένα.) 
der Geschm ack , "-e (Mein Bruder und ich haben den 

gleichen Geschmack.) 
γούστο (Ο αδελφός µου κι εγώ 

έχουµε τα ίδια γούστα.) 
miteinander (Unsere Familie verbringt viel Zeit 

miteinander.) 
μαζί (ο ένας με τον 
άλλο) 

(Η οικογένειά µας περνά 
πολύ καιρό µαζί.) 
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das Endspiel, -e (Tom geht zum Endspiel auf den 

Fußballplatz.) 
τελικός (Ο Τοµ πηγαίνει στο γήπεδο 

για τον τελικό.) 
entt äuschen  (Ich will meine Eltern nicht 

enttäuschen.) 
απογοητεύω (∆ε θέλω να απογοητεύσω 

τους γονείς µου.) 
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das Fußballteam, -s (Mein Fußballteam hat heute ein 
wichtiges Spiel.) 

ποδοσφαιρική 
ομάδα 

(Η οµάδα µου έχει σήµερα 
ένα σηµαντικό παιχνίδι.) 

hin (Das Konzert ist heute um 19 Uhr. 
Da will ich unbedingt hin.) 

(προς τα) εκεί (Η συναυλία είναι σήµερα 
στις 7 το απόγευµα. Θέλω 
να πάω οπωσδήποτε.) 

die Konzerthalle, -n (Die Konzerthalle ist total riesig.) αίθουσα συναυλιών (Η αίθουσα συναυλιών είναι 
πραγµατικά τεράστια.) 

die Musikband, -s (Robbie spielt in einer Musikband.) μουσικό 
συγκρότημα 

(Ο Ρόµπι παίζει σ' ένα 
συγκρότηµα.) 

    
Kapitel  13 – Auf  Reisen 
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die Jugendgruppe, -
n 

(Ich war letztes Jahr mit einer 
Jugendgruppe in München.) 

ομάδα νέων (Πέρυσι ήµουν µε µια οµάδα 
νέων στο Μόναχο.) 

das Känguru, -s (Pascal hat in Australien Kängurus 
gefüttert.) 

καγκουρό (Ο Πασκάλ τάισε στην 
Αυστραλία καγκουρό.) 

das Sportcamp, -s (In den Ferien fahre ich in ein 
Sportcamp.) 

αθλητική 
κατασκήνωση 

(Στις διακοπές θα πάω σε 
µια αθλητική κατασκήνωση.) 

tauchen (Lena will tauchen lernen.) βουτώ, κάνω 
κατάδυση 

(Η Λένα θέλει να µάθει 
κατάδυση.) 

der Tauchkurs, -e (Sie möchte nächstes Jahr einen 
Tauchkurs machen.) 

μαθήματα 
κατάδυσης 

(Του χρόνου θέλει να 
παρακολουθήσει µαθήµατα 
κατάδυσης.) 

das Trampolin, -e (Ich springe gern auf dem 
Trampolin im Garten.) 

τραμπολίνο (Μου αρέσει να πηδώ στο 
τραµπολίνο στον κήπο.) 
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beißen* (Der Hund hat den Briefträger 

gebissen.) 
δαγκώνω (Ο σκύλος δάγκωσε τον 

ταχυδρόµο.) 
der Flug, “-e (Der Flug nach Australien dauert 

ewig.) 
πτήση (Η πτήση για την Αυστραλία 

διαρκεί έναν αιώνα.) 
ätzend (Der Ausflug mit meinen Eltern war 

echt ätzend.) 
φρικτός, απαίσιος (Η εκδροµή µε τους γονείς 

µου ήταν σκέτη φρίκη.) 
die Klassenfahrt, -en (Die Klassenfahrt fand ich super.) σχολική εκδρομή, 

εκδρομή τάξης 
(Την εκδροµή µε την τάξη 
µου τη βρήκα τέλεια.) 

mega (Die Party gestern war mega!) απίθανος (Το πάρτι χθες ήταν 
απίθανο!) 

die 
Schulschlussparty, -
s 

(Die Schulschlussparty hat bis 2 
Uhr nachts gedauert.) 

πάρτι για τη λήξη 
του σχολικού έτους 

(Το πάρτι για τη λήξη του 
σχολικού έτους κράτησε 
µέχρι τις 2 το πρωί.) 
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ab (Wir fliegen ab Köln.) από (Πετάµε από Κολωνία.) 
das Abendbüfett, -s (Im Hotel gibt es ein Abendbüfett.) βραδινός μπουφές (Στο ξενοδοχείο έχει 

βραδινό µπουφέ.) 
der Abflugort, -e (Der Preis für den Flug ist je nach 

Abflugort unterschiedlich hoch.) 
τόπος αναχώρησης 
(πτήσης) 

(Η τιµή της πτήσης είναι 
διαφορετική ανάλογα µε τον 
τόπο αναχώρησης.) 

der Abreiseort, -e (Die Fahrt kostet je nach Abreiseort 
unterschiedlich viel.) 

τόπος αναχώρησης  (Το ταξίδι έχει διαφορετική 
τιµή ανάλογα µε τον τόπο 
αναχώρησης.) 

die Anreise, -n (Die Kosten für die Anreise sind 
nicht im Angebot enthalten.) 

ταξίδι (Το κόστος για το ταξίδι δεν 
περιλαµβάνεται στην 
προσφορά.) 

der Anschluss, “-e (Zuerst fahren wir Ski. Im 
Anschluss gehen wir auf eine 
Party.) 

σύνδεση (Πρώτα θα κάνουµε σκι. Στη 
συνέχεια θα πάµε σ’ ένα 
πάρτι.) 

der Aufenthalt , -e (Während des Aufenthalts im Hotel 
habe ich mich gut erholt.) 

παραμονή, διαμονή (Κατά τη διάρκεια της 
διαµονής στο ξενοδοχείο 
ξεκουράστηκα καλά.) 

der Aufpreis, -e (Gegen Aufpreis kann man ein 
Frühstück bekommen.) 

πρόσθετη 
επιβάρυνση 

(Με µια πρόσθετη 
επιβάρυνση µπορεί κανείς 
να έχει πρόγευµα.) 

der Aufzug , “-e (Nehmen wir den Aufzug oder die 
Treppe?) 

ανελκυστήρας, 
ασανσέρ 

(Θα πάρουµε το ασανσέρ ή 
θα πάµε από τη σκάλα;) 
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ausgestattet (Die Zimmer sind mit Klimaanlage 
und Badewanne ausgestattet.) 

εξοπλισμένος (Τα δωµάτια είναι 
εξοπλισµένα µε κλιµατισµό 
και µπανιέρα.) 

die Auskunft , “-e (Nähere Auskunft gibt’s im 
Reisebüro.) 

πληροφορία (Περισσότερες πληροφορίες 
µπορεί να πάρει κανείς στο 
ταξιδιωτικό γραφείο.) 

die Aussicht , -en (Unser Zimmer hat eine tolle 
Aussicht auf das Meer.) 

θέα (Το δωµάτιό µας έχει 
φανταστική θέα στη 
θάλασσα.) 

die Autofahrt, -en (Während der Autofahrt habe ich 
geschlafen.) 

ταξίδι με το 
αυτοκίνητο 

(Κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού µε το αυτοκίνητο 
κοιµόµουν.) 

die Badewanne , -n (Unser Bad ist mit einer 
Badewanne ausgestattet.) 

μπανιέρα (Το µπάνιο µας είναι 
εξοπλισµένο µε µπανιέρα.) 

Beachvolleyball (Sg.) (Wir haben am Strand 
Beachvolleyball gespielt.) 

μπιτς βόλεϊ (Στην αµµουδιά παίζαµε 
µπιτς βόλεϊ.) 

betreut (Ich war mit einer betreuten 
Jugendgruppe eine Woche am 
Meer.) 

επιβλεπόμενος, 
συνοδευόμενος 

(Ήµουν για µια εβδοµάδα 
στη θάλασσα µε µια 
συνοδευόµενη οµάδα 
νέων.) 

die Betreuung (Sg.) (Die Betreuung der Jugendlichen 
ist im Preis enthalten.) 

φροντίδα, μέριμνα (Η φροντίδα για τους νέους 
συµπεριλαµβάνεται στην 
τιµή.) 

buchen  (Ich habe gestern einen Flug 
gebucht.) 

κλείνω (θέση, 
εισιτήριο κτλ.) 

(Χθες έκλεισα µια πτήση.) 

die Busreise, -n (Ich habe eine Busreise nach Berlin 
gebucht.) 

ταξίδι με το 
λεωφορείο 

(Έκλεισα ένα ταξίδι στο 
Βερολίνο µε το λεωφορείο.) 

die Disco-Meile, -n (Unser Hotel liegt direkt an der 
Disco-Meile.) 

δρόμος με κλαμπ / 
ντισκοτέκ 

(Το ξενοδοχείο µας 
βρίσκεται στο δρόµο µε τα 
κλαµπ.) 

ein|richten  (Selina hat ihr Zimmer gemütlich 
eingerichtet.) 

επιπλώνω, 
διαρρυθμίζω 

(Η Σελίνα διαρρύθµισε το 
δωµάτιό της αναπαυτικά.) 

entf ernt  (Das Restaurant ist nicht weit vom 
Strand entfernt.) 

μακριά από, 
απομακρυσμένος 

(Το εστιατόριο δεν είναι 
µακριά από την πλαζ.) 

enth alten * (Der Skipass ist nicht im Angebot 
enthalten.) 

περιέχω, 
περιλαμβάνω 

(Το πάσο σκι δεν 
περιλαµβάνεται στην 
προσφορά.) 

erkunden (Wir haben drei Tage Zeit, um die 
Hauptstadt zu erkunden.) 

εξερευνώ, γυρνώ 
και βλέπω 

(Έχουµε τρεις µέρες για να 
εξερευνήσουµε την 
πρωτεύουσα.) 

das Erlebnis, -se (Der Urlaub war für mich ein 
großes Erlebnis.) 

εμπειρία, βίωμα (Οι διακοπές ήταν για µένα 
µεγάλη εµπειρία.) 

erreichen  (Wir werden Berlin etwa um 14 Uhr 
erreichen.) 

φθάνω (Θα φθάσουµε στο 
Βερολίνο περίπου στις 2 το 
µεσηµέρι.) 

die Fahrt , -en (Wir haben auf der Fahrt viel 
gequatscht.) 

ταξίδι, διαδρομή (Κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού φλυαρήσαµε πολύ.) 

fließend (In der Almhütte gibt es fließendes 
Wasser.) 

τρεχούμενος (Στο σπιτάκι πάνω στο 
βουνό υπάρχει τρεχούµενο 
νερό.) 

die Freizeitaktivität, -
en 

(Es gibt Freizeitaktivitäten ohne 
Ende.) 

δραστηριότητα στον 
ελεύθερο χρόνο 

(Υπάρχουν αµέτρητες 
δραστηριότητες στον 
ελεύθερο χρόνο.) 

das 
Frühstücksbüfett, -s 

(Morgens treffen wir uns am 
Frühstücksbüfett.) 

πρωινός μπουφές (Το πρωί συναντιόµαστε 
στον πρωινό µπουφέ.) 

die 
Frühstückspension, -
en 

(Ihr wohnt in einer kleinen 
Frühstückspension.) 

πανσιόν με πρωινό (Μένετε σε µια µικρή 
πανσιόν µε πρωινό.) 

gegen  (+ Akk.) (Gegen Aufpreis gibt es Frühstück 
im Hotel.) 

έναντι (Έναντι πρόσθετης 
επιβάρυνσης παρέχεται 
πρωινό στο ξενοδοχείο.) 

je nach  (Je nach Unterkunft kostet der 
Urlaub ab 199 Euro.) 

ανάλογα με / προς (Ανάλογα µε το κατάλυµα οι 
διακοπές κοστίζουν από 
199 ευρώ και πάνω.) 



Glossar Griechisch 
Kursbuch B1 
 

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München  
Vervielfältigung zu Unterrichtszwecken gestattet. 
 
Seite 51 

 

der Jet-Ski, -er (Jet-Ski darf man erst ab 16 
fahren.) 

τζετ σκι (Τζετ σκι επιτρέπεται να 
κάνει κανείς µόνο από τα 16 
και πάνω.) 

die Kl imaanlage , -n (Ich möchte ein Zimmer mit 
Klimaanlage.) 

εγκατάσταση 
κλιματισμού, air 
condition 

(Θα ‚θελα ένα δωµάτιο µε 
κλιµατισµό.) 

komfortabel (Die Zimmer sind sehr 
komfortabel.) 

άνετος, με όλες τις 
ανέσεις 

(Τα δωµάτια έχουν όλες τις 
ανέσεις.) 

die Location, -s (Auf der Partymeile gibt es viele 
coole Locations.) 

μέρος, μαγαζί, 
κέντρο διασκέδασης 

(Στο δρόµο µε τα κέντρα 
διασκέδασης υπάρχουν 
πολλά κουλ µέρη.) 

das Mehrbettzimmer, 
- 

(Wir haben zu fünft in einem 
Mehrbettzimmer übernachtet.) 

δωμάτιο με πολλά 
κρεβάτια 

(∆ιανυκτερεύσαµε πέντε 
µαζί σ’ ένα δωµάτιο µε 
πολλά κρεβάτια.) 

das Mittagsbüfett, -s (Das Mittagsbüfett ist im Preis 
enthalten.) 

μεσημεριανός 
μπουφές 

(Ο µεσηµεριανός µπουφές 
συµπεριλαµβάνεται στην 
τιµή.) 

die Nachfrage , -n (Ihr solltet schnell buchen, weil die 
Nachfrage ziemlich groß ist.) 

ζήτηση (Θα ‚πρεπε να κάνετε 
γρήγορα κράτηση, γιατί η 
ζήτηση είναι αρκετά 
µεγάλη.) 

die Partymeile, -n (Das Hotel liegt direkt an der 
Partymeile.) 

δρόμος με κέντρα 
διασκέδασης 

(Το ξενοδοχείο βρίσκεται 
στο δρόµο µε τα κέντρα 
διασκέδασης.) 

die Partymetropole, -
n 

(Ich fahre während der Ferien in 
die Partymetropole Berlin.) 

μητρόπολη της 
διασκέδασης 

(Στις διακοπές πηγαίνω στη 
µητρόπολη της 
διασκέδασης, το Βερολίνο.) 

die Promenade, -n (An der Promenade am Strand gibt 
es viele Geschäfte.) 

δρόμος περιπάτου Στο δρόµο περιπάτου δίπλα 
στην πλαζ υπάρχουν πολλά 
µαγαζιά.) 

das Reisebüro , -s (Buchst du deinen Urlaub im 
Reisebüro?) 

γραφείο ταξιδίων, 
ταξιδιωτικό γραφείο 

(Κλείνεις τις διακοπές σου 
σ’ ένα γραφείο ταξιδίων;) 

die Saison, -s (Je nach Saison kostet die Reise 
ab 409 Euro.) 

σεζόν (Ανάλογα µε τη σεζόν το 
ταξίδι κοστίζει από 409 
ευρώ και πάνω.) 

der Sandstrand, “-e (Meine Eltern wollen am 
Sandstrand entspannen.) 

αμμουδιά (Οι γονείς µου θέλουν να 
χαλαρώσουν στην 
αµµουδιά.) 

der Skikurs, -e (Ich möchte einen Skikurs 
machen.) 

μαθήματα σκι (Θέλω να κάνω µαθήµατα 
σκι.) 

der Skipass, “-e (Den Skipass muss man extra 
bezahlen.) 

πάσο σκι [για 
απεριόριστες 
διαδρομές] 

(Το πάσο σκι πρέπει να το 
πληρώσει κανείς χωριστά.) 

die Skischule, -n (Die Skischule liegt direkt im 
Zentrum.) 

σχολή σκι (Η σχολή σκι βρίσκεται 
ακριβώς στο κέντρο.) 

der Skiurlaub, -e (Ich fand den Skiurlaub sehr 
anstrengend.) 

διακοπές για σκι (Βρίσκω τις διακοπές για σκι 
πολύ κουραστικές.) 

die Stadtrundfahrt, -
en 

(Wir haben heute eine 
Stadtrundfahrt gemacht.) 

ξενάγηση στην 
πόλη 

(Σήµερα κάναµε µια 
ξενάγηση στην πόλη.) 

steigen* (Heute steigt eine Party bei Petra.) γίνομαι (Σήµερα γίνεται ένα πάρτι 
στο σπίτι της Πέτρα.) 

das Strandleben 
(Sg.) 

(Ich möchte das Strandleben 
genießen.) 

ζωή στην πλαζ (Θέλω να απολαύσω τη 
ζωή στην πλαζ.) 

das Tal, “-er (Zwischen den Bergen liegt ein 
schönes Tal.) 

κοιλάδα (Ανάµεσα στα βουνά 
βρίσκεται µια ωραία 
κοιλάδα.) 

die Terrasse , -n (Unser Zimmer hat eine große 
Terrasse.) 

ταράτσα (Το δωµάτιό µας έχει µια 
µεγάλη ταράτσα.) 

die Übernachtung, -
en 

(Eine Übernachtung im Hotel kostet 
20 Euro pro Person.) 

διανυκτέρευση (Μια διανυκτέρευση στο 
ξενοδοχείο κοστίζει 20 ευρώ 
ανά άτοµο.) 

unsicher (Heute machen wir Berlin 
unsicher.) 

ανασφαλής, 
αβέβαιος 

(Σήµερα θα γίνουµε ο 
φόβος και τρόµος του 
Βερολίνου.) 
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das Urlaubsziel, -e (Mallorca ist ein beliebtes 
Urlaubsziel für Deutsche.) 

στόχος / τόπος 
διακοπών 

(Η Μαγιόρκα είναι ένας 
δηµοφιλής τόπος διακοπών 
για τους Γερµανούς.) 

während  (+ Gen.) (Wir faulenzen während der 
Ferien.) 

κατά τη διάρκεια (Κατά τη διάρκεια των 
διακοπών τεµπελιάζουµε.) 

das WC, -s (Das Badezimmer ist mit WC und 
Dusche ausgestattet.) 

αποχωρητήριο (Το µπάνιο είναι 
εξοπλισµένο µε λεκάνη WC 
και ντους.) 

die Winterferien (Pl.) (Ich werde in den Winterferien 
einen Skikurs machen.) 

χειμερινές διακοπές (Στις χειµερινές διακοπές θα 
παρακολουθήσω µαθήµατα 
σκι.) 

der Winterurlaub, -e (Wir haben einen Winterurlaub in 
den Bergen gebucht.)  

χειμερινές διακοπές (Κλείσαµε χειµερινές 
διακοπές στα βουνά.) 

die Zugfahrt, -en (Die Zugfahrt dauert ziemlich lang.) ταξίδι με το τρένο (Το ταξίδι µε το τρένο είναι 
αρκετά µακρύ.) 
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die Abfahrt , -en (Wir treffen uns morgen am 

Bahnhof. Abfahrt ist um 13 Uhr.) 
αναχώρηση (Θα συναντηθούµε αύριο 

στο σταθµό. Η αναχώρηση 
είναι στη 1 το µεσηµέρι.) 

die Alternative, -n (Die Pizzeria hat leider schon zu, 
aber ich kenne eine gute 
Alternative.) 

εναλλακτική λύση (Η πιτσαρία έχει δυστυχώς 
ήδη κλείσει, όµως ξέρω µια 
καλή εναλλακτική λύση.) 

die Änderung, -en (Es gibt eine Änderung im 
Fahrplan. Der Bus fährt erst um 14 
Uhr ab.) 

αλλαγή (Υπάρχει µια αλλαγή στο 
δροµολόγιο. Το λεωφορείο 
φεύγει στις 2 το µεσηµέρι.) 

die Bushaltestelle, -n (An der Bushaltestelle warten viele 
Leute.) 

στάση λεωφορείου (Στη στάση του λεωφορείου 
περιµένουν πολλοί 
άνθρωποι.) 

die Ersatzhaltestelle, 
-n 

(Die Ersatzhaltestelle ist direkt um 
die Ecke.) 

προσωρινή στάση (Η προσωρινή στάση είναι 
µετά τη γωνία.) 

das Gate, -s (Vor dem Flug wird das Ticket am 
Gate kontrolliert.) 

έξοδος, πύλη 
[αεροδρομίου] 

(Πριν από την πτήση το 
εισιτήριο ελέγχεται στην 
πύλη.) 

die Gleisänderung, -
en 

(Die Touristen werden über die 
Gleisänderung informiert.) 

αλλαγή γραμμής 
[σιδηρ. σταθμός] 

(Οι τουρίστες 
ενηµερώνονται για την 
αλλαγή γραµµής.) 

die 
Platzreservierung, -
en 

(Eine Fahrkarte mit 
Platzreservierung kostet 53 Euro.) 

κράτηση θέσης (Ένα εισιτήριο µε κράτηση 
θέσης κοστίζει 53 ευρώ.) 

die 
Sicherheitskontrolle, 
-n 

(An jedem Flughafen muss man 
durch die Sicherheitskontrolle.) 

έλεγχος ασφαλείας (Σε κάθε αεροδρόµιο πρέπει 
να περάσει κανείς από τον 
έλεγχο ασφαλείας.) 

der Sitzplatz, “-e (Ich hätte gern einen Sitzplatz am 
Fenster.) 

θέση καθήμενου (Θα ‚θελα να έχω µια θέση 
στο παράθυρο.) 

die Versp ätung , -en (Der Zug hat heute Verspätung.) καθυστέρηση (Το τρένο έχει σήµερα 
καθυστέρηση.) 

der Wagen , - (Ich habe einen Sitzplatz in Wagen 
23 reserviert.) 

βαγόνι (Έκλεισα µια θέση 
καθήµενου στο βαγόνι 
νούµερο 23.) 

die 
Zeitverschiebung, -
en 

(Wenn du John in Amerika anrufen 
willst, denk an die 
Zeitverschiebung!) 

διαφορά ώρας (Αν θέλεις να τηλεφωνήσεις 
στον Τζον στην Αµερική, 
σκέψου τη διαφορά ώρας.) 

an|schnallen  (Bitte bleiben Sie während des 
Flugs angeschnallt.) 

δένω, βάζω τη ζώνη (Παρακαλώ, µείνετε 
προσδεδεµένοι κατά τη 
διάρκεια της πτήσεως.) 

betätigen (sich) (Die Notbremse sollte man nur bei 
Gefahr betätigen.) 

ενεργοποιώ (Το σήµα κινδύνου θα 
‚πρεπε να το ενεργοποιεί 
κανείς µόνο αν υπάρξει 
κίνδυνος.) 

die Gefahr , -en (Eis auf der Straße ist eine Gefahr 
für alle Autos.) 

κίνδυνος (Πάγος πάνω στο δρόµο 
είναι κίνδυνος για όλα τα 
αυτοκίνητα.) 

lohnen  (sich) (Das Schwimmbad macht in 20 
Minuten zu. Schwimmen lohnt sich 
nicht mehr.) 

αξίζει τον κόπο (Το κολυµβητήριο κλείνει σε 
20 λεπτά. ∆εν αξίζει πια τον 
κόπο να κολυµπήσουµε.) 
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der Missbrauch (Sg.) (Der Missbrauch der Notbremse ist 
strafbar.) 

κακή / παράνομη 
χρήση, κατάχρηση 

(Η κατάχρηση του σήµατος 
κινδύνου τιµωρείται.) 

der/die Mitreisende, -
n 

(Aus Rücksicht auf Ihre 
Mitreisenden bitte nicht 
telefonieren.) 

συνταξιδιώτης / 
συνταξιδιώτισσα 

(Από σεβασµό προς τους 
συνεπιβαίνοντες 
παρακαλούµε να µην 
τηλεφωνείτε.) 

rechtzeitig (Drücken Sie im Bus rechtzeitig 
„Stopp“, wenn Sie aussteigen 
wollen.) 

έγκαιρα (Πατήστε στο λεωφορείο 
έγκαιρα το „Στάση“, αν 
θέλετε να κατέβετε.) 

die Rücksicht  (Sg.) (Nimm bitte Rücksicht und mach 
die Musik leiser.) 

σεβασμός, τακτ (∆είξε, σε παρακαλώ, τακτ 
και χαµήλωσε τη µουσική.) 

schwarz|fahren* (Bist du schon mal im Zug 
schwarzgefahren?) 

ταξιδεύω λαθραία / 
χωρίς να πληρώσω 
εισιτήριο 

(Έχεις ταξιδέψει ποτέ 
λαθραία στο τρένο;) 

der Sicherheitsgurt, -
e 

(Bitte verwenden Sie den 
Sicherheitsgurt im Flugzeug.) 

ζώνη ασφαλείας (Παρακαλούµε να 
χρησιµοποιείτε τη ζώνη 
ασφαλείας στο αεροπλάνο.) 

die Stati on, -en (Ich möchte an der nächsten 
Station aussteigen.) 

σταθμός, στάση (Θέλω να κατέβω στον 
επόµενο σταθµό.) 

strafbar (Autofahren ohne Führerschein ist 
strafbar.) 

αξιόποινος (Η οδήγηση χωρίς άδεια 
οδήγησης τιµωρείται.) 

überlassen* (Bitte überlassen Sie Ihren 
Sitzplatz älteren Personen.) 

παραχωρώ (Παραχωρήστε, παρακαλώ, 
τη θέση σας σε 
ηλικιωµένους.) 
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die Abholung (Sg.) (Die Abholung von zu Hause ist in 

der Reise enthalten.) 
παραλαβή (Η παραλαβή από το σπίτι 

συµπεριλαµβάνεται στο 
ταξίδι.) 

aus|kennen* (sich) (Kennst du dich am Flughafen 
aus?) 

ξέρω τα κατατόπια, 
γνωρίζω καλά (ένα 
μέρος) 

(Γνωρίζεις καλά το 
αεροδρόµιο;) 

das Band , “-er (Nadja legt das Gepäck auf das 
Band.) 

κορδέλα, ιμάντας, 
ταινία 

(Η Νάντια βάζει τις 
αποσκευές πάνω στον 
ιµάντα µεταφοράς.) 

betr euen (Der Reiseleiter betreut seine 
Gruppe rund um die Uhr.) 

φροντίζω (Ο αρχηγός του γκρουπ 
φροντίζει την οµάδα του επί 
24ωρου βάσεως.) 

die Bordkarte, -n (Die Bordkarte wird kontrolliert.) κάρτα επιβίβασης (Η κάρτα επιβίβασης 
ελέγχεται.) 

der Check-in, -s (Pia wird bis zum Check-in 
begleitet.) 

έλεγχος επιβατών, 
τσεκ ιν 

(Η Πία συνοδεύεται µέχρι 
τον έλεγχο επιβατών.) 

dorthin  (Wir fahren zum Strand. Ein Bus 
bringt uns dorthin.) 

(προς τα) εκεί (Πάµε στην πλαζ. Ένα 
λεωφορείο θα µας πάει 
εκεί.) 

empfangen* (Pia und Nadja werden am 
Flughafen empfangen.) 

υποδέχομαι (Υποδέχονται την Πία και τη 
Νάντια στο αεροδρόµιο.) 

die Führung , -en (Wir haben eine Führung durch 
Athen gemacht.) 

ξενάγηση (Κάναµε µια ξενάγηση στην 
Αθήνα.) 

geschult (Ein geschulter Reiseleiter wird uns 
die Stadt zeigen.) 

εκπαιδευμένος, 
ειδικευμένος 

(Ένας εκπαιδευµένος 
αρχηγός ταξιδιωτικών 
γκρουπ θα µας δείξει την 
πόλη.) 

der Gewinn , -e (Pias Gewinn ist eine Reise nach 
Griechenland.) 

βραβείο, δώρο (Το βραβείο της Πία είναι 
ένα ταξίδι στην Ελλάδα.) 

das Gewinnspiel, -e (Pia hat bei einem Gewinnspiel 
mitgemacht.) 

διαγωνισμός (με 
δώρα) 

(Η Πία συµµετείχε σ’ ένα 
διαγωνισµό.) 

das Handgepäck 
(Sg.) 

(Das Handgepäck wird am 
Flughafen gescannt.) 

χειραποσκευή (Οι χειραποσκευές 
σκανάρονται στο 
αεροδρόµιο.) 

landen  (Das Flugzeug landet am 
Flughafen.) 

προσγειώνομαι (Το αεροπλάνο 
προσγειώνεται στο 
αεροδρόµιο.) 

die Leistung , -en (Das Mittagessen ist nicht in den 
Leistungen des Hotels enthalten.) 

παροχή (Το µεσηµεριανό γεύµα δεν 
περιλαµβάνεται στις 
παροχές του ξενοδοχείου.) 
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der Passag ier, -e (Die Passagiere werden zum 
Flugzeug gefahren.) 

επιβάτης (Οι επιβάτες οδηγούνται µε 
λεωφορείο στο αεροπλάνο.) 

der Reiseleiter, - (Der Reiseleiter empfängt die 
Mädchen am Flughafen.) 

αρχηγός 
ταξιδιωτικού γκρουπ 

(Ο αρχηγός του γκρουπ 
υποδέχεται τα κορίτσια στο 
αεροδρόµιο.) 

scannen (Die Koffer werden gescannt.) σκανάρω (Οι βαλίτσες σκανάρονται.) 
die Vollpension  
(Sg.) 

(Im Hotel gibt es Vollpension.) πλήρης διατροφή (Στο ξενοδοχείο παρέχεται 
πλήρης διατροφή.) 
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das Abendbrot (Sg.) (Zum Abendbrot gibt es 

Schwarzbrot, Käse und Wurst.) 
βραδινό, δείπνο (Για βραδινό υπάρχει µαύρο 

ψωµί, τυρί και αλλαντικά.) 
amüs ieren  (sich) (Habt ihr euch im Urlaub gut 

amüsiert?) 
διασκεδάζω (∆ιασκεδάσατε στις 

διακοπές;) 
der Anruf , -e (Auf der Mailbox ist ein Anruf für 

dich.) 
(τηλεφωνική) κλήση, 
τηλεφώνημα 

(Στον τηλεφωνητή υπάρχει 
µια κλήση για σένα.) 

das Büfett, -s (Wir haben uns lauter leckere 
Speisen vom Büfett geholt.) 

μπουφές (φαγητών) (Πήραµε ένα σωρό νόστιµα 
φαγητά από το µπουφέ.) 

erwarten  (Ich habe ich viel von der Reise 
erwartet.) 

περιμένω, 
προσδοκώ 

(Περίµενα πολλά από το 
ταξίδι.) 

furchtbar  (Ich fand das Hotel ganz furchtbar.) φρικτός, φοβερός (Βρήκα το ξενοδοχείο 
εντελώς φρικτό.) 

lauter (Am Büfett gibt es lauter leckere 
Sachen.) 

ένα σωρό (Στο µπουφέ έχει ένα σωρό 
νόστιµα πράγµατα.) 

negativ  (Die Fahrt mit dem Bus war eine 
negative Erfahrung.) 

αρνητικός (Το ταξίδι µε το λεωφορείο 
ήταν µια αρνητική εµπειρία.) 

das Nichtstun (Sg.) (Babsi ist vom Nichtstun müde.) απραξία, καθησιό (Η Μπάµπσι έχει κουραστεί 
από την απραξία.) 

positiv  (Dein Besuch war eine positive 
Überraschung.) 

θετικός (Η επίσκεψή σου ήταν µια 
ευχάριστη έκπληξη.) 

der Sinn , -e (Ich verstehe den Sinn deiner 
Frage nicht.) 

νόημα (∆εν καταλαβαίνω το νόηµα 
της ερώτησής σου.) 

die Wanne, -n (Ich gehe gleich baden. Die Wanne 
ist fast voll.) 

μπανιέρα (Μπαίνω αµέσως για 
µπάνιο. Η µπανιέρα είναι 
σχεδόν γεµάτη.) 

winken  (Als der Zug abfuhr, habe ich 
meiner Mutter gewinkt.) 

χαιρετώ, κάνω 
νόημα, κουνώ το 
χέρι 

(Όταν ξεκίνησε το τρένο, 
χαιρέτησα τη µητέρα µου.) 
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aus|suchen  (Hast du dir schon ein Geschenk 

ausgesucht?) 
διαλέγω (Έχεις διαλέξει ήδη ένα 

δώρο;) 
bar (Wir zahlen die Getränke bar.) τοις μετρητοίς, σε 

μετρητά 
(Πληρώνουµε τα ποτά σε 
µετρητά.) 

die Bedienung , -en (Die Bedienung bringt das Essen.) σερβιτόρος, 
γκαρσόν 

(Ο σερβιτόρος φέρνει το 
φαγητό.) 

das Hackfleisch  
(Sg.) 

(Ich habe Hackfleisch in der 
Metzgerei gekauft.) 

κιμάς (Αγόρασα κιµά στο 
κρεοπωλείο.) 

die Hauptspeise , -n (Als Hauptspeise gibt es 
Spaghetti.) 

κύριο πιάτο (Ως κύριο πιάτο έχει 
µακαρόνια.) 

die Lasagne, -n (Ich nehme Lasagne als 
Hauptspeise.) 

λαζάνια (Ως κύριο πιάτο θα πάρω 
λαζάνια.) 

machen  (Spaghetti und Orangensaft, das 
macht 7 Euro 60.) 

κάνει, κοστίζει (Σπαγγέτι και χυµός 
πορτοκάλι, µας κάνουν 7 
ευρώ και 60 λεπτά.) 

der Nachtisch , -e (Zum Nachtisch gibt es heute Eis.) επιδόρπιο (Για επιδόρπιο έχει σήµερα 
παγωτό.) 

die Tomatensoße, -n (Ich hätte gern Spaghetti mit 
Tomatensoße.) 

σάλτσα ντομάτας (Θα ‚ θελα σπαγγέτι µε 
σάλτσα ντοµάτας.) 

das Trinkgeld , -er (Stimmt so. Der Rest ist Trinkgeld.) φιλοδώρημα, 
πουρμπουάρ 

(Είµαστε εντάξει. Τα ρέστα 
είναι δικά σας.) 

die Vorspeise , -n (Möchtest du eine Vorspeise?) ορεκτικό (Θα ‚θελες ένα ορεκτικό;) 
    
Kapitel  14 – Kaufen  und  schenken  
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die Creme, -s (Die Creme kostet 2 Euro.) κρέμα (Η κρέµα κοστίζει 2 ευρώ.) 
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die Droger ie, -n (Shampoo kann man in der 
Drogerie kaufen.) 

κατάστημα 
καλλυντικών 

(Σαµπουάν µπορεί ν’ 
αγοράσει κανείς σ’ ένα 
κατάστηµα καλλυντικών.) 

das 
Elektrogeschäft , -e 

(Pia hat ihren CD-Player im 
Elektrogeschäft gekauft.) 

κατάστημα 
ηλεκτρικών ειδών 

(Η Πία αγόρασε το CD-
player της σ’ ένα κατάστηµα 
ηλεκτρικών ειδών.) 

das Möbelhaus, “-er (Mein Bett habe ich im Möbelhaus 
gekauft.) 

κατάστημα επίπλων (Το κρεβάτι µου το αγόρασα 
από ένα κατάστηµα 
επίπλων.) 

der Second-Hand-
Laden, “- 

(Klamotten aus dem Second-Hand-
Laden finde ich eklig.) 

κατάστημα με είδη 
από δεύτερο χέρι 

(Ρούχα από το κατάστηµα 
µε είδη από δεύτερο χέρι τα 
βρίσκω αηδιαστικά.) 

das Shampoo, -s (Mein neues Shampoo riecht nach 
Zitrone.) 

σαμπουάν (Το καινούριο µου 
σαµπουάν µυρίζει λεµόνι.) 

die Spendenaktion, -
en 

(Ich habe gestern bei einer 
Spendenaktion mitgemacht.) 

έρανος (Χθες συµµετείχα σ’ έναν 
έρανο.) 

der Wochenmarkt, “-
e 

(Der Wochenmarkt findet samstags 
im Zentrum statt.) 

λαϊκή (αγορά) (Η λαϊκή γίνεται κάθε 
Σάββατο στο κέντρο.) 

die Bewertung, -en (Jan hat das Handy gekauft, weil 
es gute Bewertungen hatte.) 

αξιολόγηση, 
βαθμολογία 

(Ο Γιαν αγόρασε αυτό το 
κινητό, επειδή είχε καλή 
αξιολόγηση.) 

darauf (Warum ich die Kekse gegessen 
habe? Ich hatte Lust darauf.) 

γι’ αυτό (Γιατί έφαγα τα µπισκότα; 
Είχα όρεξη να τα φάω.) 

günstig  (Eine Jeans für 15 Euro? Das ist 
aber günstig!) 

συμφέρων, σε καλή 
τιμή 

(Ένα τζιν για 15 ευρώ; Αυτό 
όµως είναι πολύ καλή τιµή!) 

die Marke , -n (Pia hat viele Klamotten von 
derselben Marke.) 

μάρκα (Η Πία έχει πολλά ρούχα 
της ίδιας µάρκας.) 

preiswert  (Das T-Shirt habe ich gekauft, weil 
es preiswert war.) 

οικονομικός, φθηνός (Αγόρασα αυτό το µακό 
επειδή ήταν φθηνό.) 

die Qualit ät (Sg.) (Lucas hat sich über die schlechte 
Qualität des Druckers geärgert.) 

ποιότητα (Ο Λούκας θύµωσε µε την 
κακή ποιότητα του 
εκτυπωτή.) 
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achten  (auf + Akk.) (Lena achtet immer auf Qualität.) προσέχω  (Η Λένα προσέχει πάντα 

την ποιότητα.) 
der Drucker , - (Lucas braucht dringend einen 

neuen Drucker.) 
εκτυπωτής (Ο Λούκας χρειάζεται 

επειγόντως έναν καινούριο 
εκτυπωτή.) 

funktion ieren  (Sein Drucker funktioniert nicht 
mehr.) 

λειτουργώ (Ο εκτυπωτής του δε 
λειτουργεί πια.) 

hinterher  (Ich habe mich gestern mit Olaf 
gestritten. Hinterher war ich 
traurig.) 

ύστερα, μετά (Χθες τσακώθηκα µε τον 
Όλαφ. Μετά ήµουν 
στεναχωρηµένος.) 

leisten  (sich) (Teure Klamotten kann ich mir nicht 
leisten.) 

έχω τα μέσα (για 
κάτι), μπορώ ν’ 
αγοράσω 

(Ακριβά ρούχα δεν µπορώ 
ν’ αγοράσω.) 

das Loch , “-er (In der Hose war ein Loch.) τρύπα (Το παντελόνι είχε µια 
τρύπα.) 

die Markenjeans 
(Pl.) 

(Lena trägt nur Markenjeans.) επώνυμα τζιν (Η Λένα φορά µόνο 
επώνυµα τζιν.) 

neulich  (Ich habe mir neulich ein tolles 
Kleid gekauft.) 

πρόσφατα (Αγόρασα πρόσφατα ένα 
φανταστικό φόρεµα.) 

das Schaufenster , - (Nadja hat ein schönes T-Shirt im 
Schaufenster gesehen.) 

βιτρίνα (Η Νάντια είδε ένα ωραίο 
µακό στη βιτρίνα.) 

das 
Sonderangebot , -e 

(Die Jeans war im Sonderangebot 
und deshalb sehr billig.) 

ειδική προσφορά (Το τζιν ήταν σε ειδική 
προσφορά και γι’ αυτό πολύ 
φθηνό.) 

testen (Du solltest deinen Computer 
testen.) 

δοκιμάζω (Θα ‚πρεπε να δοκιµάσεις 
τον υπολογιστή σου.) 

um|tauschen  (Die Hose hatte ein Loch. Ich 
musste sie umtauschen.) 

αλλάζω, κάνω 
ανταλλαγή 

(Το παντελόνι είχε µια 
τρύπα. Έπρεπε να το 
αλλάξω.) 

unheimlich  (Neue Computerspiele sind leider 
unheimlich teuer.) 

φοβερά, πάρα πολύ (Τα καινούρια ηλεκτρονικά 
παιχνίδια είναι δυστυχώς 
φοβερά ακριβά.) 
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wert  (Ein Produkt von guter Qualität ist 
teurer, aber das ist es mir wert.) 

που αξίζει (Ένα προϊόν καλής 
ποιότητας είναι ακριβό, 
όµως αξίζει κατά τη γνώµη 
µου τα λεφτά του.) 

das Billigprodukt, -e (Billigprodukte sind meistens von 
schlechter Qualität.) 

φθηνό προϊόν (Τα φθηνά προϊόντα είναι 
τις περισσότερες φορές 
κακής ποιότητας.) 
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abhängig  (Ich verdiene noch kein eigenes 

Geld. Ich bin von meinen Eltern 
abhängig.) 

εξαρτημένος (∆εν κερδίζω ακόµα δικά 
µου χρήµατα. Εξαρτώµαι 
οικονοµικά από τους γονείς 
µου.) 

die Aktion, -en (Ich finde die Aktion „Kauf-nix-Tag“ 
super.) 

εκστρατεία, 
καμπάνια 

(Θεωρώ την καµπάνια 
„Ηµέρα αγοραστικής 
αποχής“ θαυµάσια.) 

aus|sterben* (Wenn wir nichts ändern, werden 
viele Tiere und Pflanzen 
aussterben.) 

πεθαίνω (σιγά σιγά), 
εκλείπω 

(Αν δεν αλλάξουµε τίποτε, 
θα πεθάνουν σιγά σιγά 
πολλά ζώα και φυτά.) 

die Bedingung , -en (Viele Menschen müssen unter 
schlechten Bedingungen arbeiten.) 

συνθήκη (Πολλοί άνθρωποι είναι 
υποχρεωµένοι να 
εργάζονται κάτω από κακές 
συνθήκες.) 

bereit (Bist du bereit für einen Streik?) έτοιμος, πρόθυμος (Είσαι έτοιµος να 
απεργήσεις;) 

darum (Je weniger Ressourcen es gibt, 
desto mehr Krieg entsteht darum.) 

γι’ αυτό (Όσο λιγότερες πηγές 
υπάρχουν, τόσο πιο πολλοί 
πόλεµοι ξεσπάνε γι’ αυτές.) 

desto  → je (Je mehr Zerstörung wir 
verursachen, desto mehr Tiere 
sterben aus.) 

τόσο (Όσο µεγαλύτερη 
καταστροφή προκαλούµε, 
τόσο περισσότερα ζώα 
εξαφανίζονται.) 

elektrisch  (Handy, Fernseher und Computer 
sind elektrische Geräte.) 

ηλεκτρικός (Κινητό, τηλεόραση και 
υπολογιστής είναι 
ηλεκτρικές συσκευές.) 

entweder  … oder  (Ich möchte entweder nach Italien 
oder nach Spanien fahren.) 

είτε…είτε (Θα ‚θελα να πάω είτε στην 
Ιταλία είτε στην Ισπανία.) 

die Folge, -n (Eine Folge unseres Konsums ist 
die Zerstörung der Umwelt.) 

συνέπεια (Μια συνέπεια της 
κατανάλωσής µας είναι η 
καταστροφή του 
περιβάλλοντος.) 

die Herstellung (Sg.) (Zur Herstellung neuer Produkte 
werden viele Ressourcen 
verbraucht.) 

παραγωγή, 
κατασκευή 

(Για την παραγωγή νέων 
προϊόντων καταναλώνονται 
πολλές πηγές.) 

herunter|laden* (Ich lade oft Musik aus dem 
Internet herunter.) 

κατεβάζω (από το 
διαδίκτυο) 

(Κατεβάζω συχνά µουσική 
από το διαδίκτυο.) 

je … desto  (Je mehr Ressourcen wir 
brauchen, desto mehr wird die 
Natur zerstört.) 

όσο…τόσο (Όσο περισσότερες πηγές 
χρειαζόµαστε, τόσο 
περισσότερο καταστρέφεται 
η φύση.) 

jedoch  (Ich esse gern Wurst, jedoch mein 
Bruder ist Vegetarier.) 

όμως, ωστόσο (Εµένα µ’ αρέσει να τρώω 
αλλαντικά, ο αδελφός µου 
όµως είναι χορτοφάγος.) 

der Klingelton, “-e (Mein Handy hat einen neuen 
Klingelton.) 

ήχος κλήσης (Το κινητό µου έχει έναν 
καινούριο ήχο κλήσης.) 

das Kohlekraftwerk, -
e 

(Unsere Energie kommt meistens 
aus Kohlekraftwerken.) 

εργοστάσιο 
παραγωγής 
ενέργειας από 
άνθρακα 

(Η ενέργειά µας προέρχεται 
τις περισσότερες φορές από 
εργοστάσια που 
χρησιµοποιούν άνθρακα.) 

der Konsum (Sg.) (Zu viel Konsum ist ungesund.) κατανάλωση (Η υπερβολική κατανάλωση 
είναι ανθυγιεινή.) 

konsumieren (Wie viel konsumierst du an einem 
Tag?) 

καταναλώνω (Πόσο καταναλώνεις σε µια 
µέρα;) 

landen  (Alte Dinge landen auf dem Müll.) προσγειώνομαι, 
καταλήγω 

(Τα παλιά πράγµατα 
καταλήγουν στα σκουπίδια.) 
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leiden* (unter + 
Dat.) 

(Die Umwelt leidet unter unserem 
Konsumverhalten.) 

υποφέρω (Το περιβάλλον υποφέρει 
από την καταναλωτική µας 
συµπεριφορά.) 

der Müllberg, -e (Der Müllberg wächst jeden Tag.) βουνό (των) 
απορριμμάτων 

(Το βουνό των 
απορριµµάτων µεγαλώνει 
κάθε µέρα.) 

der Musikdownload, 
-s 

(Ich zahle pro Monat etwa 15 Euro 
für Musikdownloads.) 

κατέβασμα ενός 
μουσικού κομματιού 

(Πληρώνω κάθε µήνα 
περίπου 15 ευρώ για το 
κατέβασµα µουσικών 
κοµµατιών.) 

protest ieren (gegen 
+ Akk.) 

(Wir protestieren gegen die 
Umweltzerstörung.) 

διαμαρτύρομαι (∆ιαµαρτυρόµαστε για την 
καταστροφή του 
περιβάλλοντος.) 

die Ressource, -n (Viele Ressourcen verbrauchen wir 
für unseren Konsum.) 

πηγή (Πολλές πηγές τις 
ξοδεύουµε για την 
κατανάλωσή µας.) 

selbstverständlich  (Morgen ist die Party. Du bist 
selbstverständlich auch 
eingeladen.) 

φυσικά, εννοείται (Αύριο είναι το πάρτι. 
Εννοείται πως είσαι επίσης 
καλεσµένος.) 

sow ohl  … als  auch  (Ich spreche sowohl Englisch als 
auch Französisch.) 

τόσο…όσο και (Μιλώ τόσο Αγγλικά όσο και 
Γαλλικά.) 

stoppen  (Stoppt die Zerstörung der 
Umwelt!) 

σταματώ (Σταµατήστε την 
καταστροφή του 
περιβάλλοντος!) 

der Streik, -s (Wegen des Streiks fahren heute 
viele Busse nicht.) 

απεργία (Πολλά λεωφορεία δεν 
κυκλοφορούν σήµερα λόγω 
της απεργίας.) 

die Tatsache , -n (Es ist eine Tatsache, dass wir zu 
viel Müll produzieren.) 

γεγονός (Είναι γεγονός ότι 
παράγουµε πολλά 
απορρίµµατα.) 

übermäßig (Der Kauf-nix-Tag soll den 
übermäßigen Konsum stoppen.) 

υπερβολικός, 
υπέρμετρος 

(Η ηµέρα αγοραστικής 
αποχής έχει σκοπό να 
σταµατήσει την υπέρµετρη 
κατανάλωση.) 

die 
Umweltzerstörung, -
en 

(Wir müssen die Umweltzerstörung 
vermeiden.) 

καταστροφή του 
περιβάλλοντος 

(Πρέπει να αποφύγουµε την 
καταστροφή του 
περιβάλλοντος.) 

verh indern  (Wir müssen die Zerstörung der 
Natur verhindern.) 

αποτρέπω (Πρέπει να αποτρέψουµε 
την καταστροφή της φύσης.) 

verschmutzen (Kohlekraftwerke verschmutzen die 
Luft.) 

ρυπαίνω, βρομίζω (Εργοστάσια παραγωγής 
ενέργειας από άνθρακα 
ρυπαίνουν τον αέρα.) 

verursachen  (Wie viel Müll verursachst du an 
einem Tag?) 

προκαλώ, προξενώ (Πόσα απορρίµµατα 
δηµιουργείς σε µια µέρα;) 

weg|werfen* (Wenn ein Gerät nicht mehr 
funktioniert, wird es weggeworfen.) 

πετώ (Όταν µια συσκευή δε 
λειτουργεί πια, την πετάµε.) 

wöchentlich  (Najda schreibt wöchentlich 100 
SMS.) 

εβδομαδιαίος, κάθε 
εβδομάδα 

(Η Νάντια γράφει κάθε 
εβδοµάδα 100 SMS.) 

die Zerstörung, -en (Die Zerstörung der Natur bedroht 
viele Tiere.) 

καταστροφή  (Η καταστροφή της φύσης 
απειλεί πολλά ζώα.) 
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die Ausnahme , -n (Paul fährt immer mit dem Rad. 

Heute macht er eine Ausnahme 
und läuft.) 

εξαίρεση (Ο Πέτερ κυκλοφορεί πάντα 
µε το ποδήλατο. Σήµερα 
κάνει µια εξαίρεση και πάει 
µε τα πόδια.) 

br ingen * (So eine Aktion bringt doch nichts!) φέρνω, αποφέρω (Μια τέτοια καµπάνια δεν 
έχει κανένα αποτέλεσµα!) 

dadurch (Wir werfen viele Geräte weg. 
Dadurch verschmutzen wir die 
Umwelt.) 

με τον τρόπο αυτό, 
έτσι 

(Πετάµε πολλές συσκευές 
στα σκουπίδια. Με τον 
τρόπο αυτό ρυπαίνουµε το 
περιβάλλον.)  

deswegen  (Viele Tiere sterben. Deswegen ist 
es wichtig, etwas zu verändern.) 

γι’ αυτό (Πολλά ζώα πεθαίνουν. Γι’ 
αυτό είναι σηµαντικό ν’ 
αλλάξουµε κάτι.) 
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der Einkauf, “-e (Denk bei jedem Einkauf nach, ob 
du das Produkt wirklich brauchst.) 

αγορά (Να σκέπτεσαι σε κάθε 
αγορά αν χρειάζεσαι 
πράγµατι αυτό το προϊόν.) 

das 
Konsumverhalten 
(Sg.) 

(Wir sollten unser 
Konsumverhalten ändern.) 

καταναλωτική 
συμπεριφορά 

(Θα ‚πρεπε να αλλάξουµε 
την καταναλωτική µας 
συµπεριφορά.) 

sehen* (Ich sehe diese Sache etwas 
anders als du.) 

βλέπω (Βλέπω αυτή την υπόθεση 
κάπως διαφορετικά από ότι 
εσύ.) 

verschieben* (Heute habe ich keine Zeit. Können 
wir den Termin verschieben?) 

αναβάλλω, 
μεταθέτω 

(Σήµερα δεν ευκαιρώ. 
Μπορούµε να αναβάλλουµε 
το ραντεβού;) 

wertvoll  (Diese Kette ist sehr wertvoll.) πολύτιμος, μεγάλης 
αξίας 

(Αυτή η αλυσίδα είναι 
µεγάλης αξίας.) 

durch|führen (Wo wird die Aktion durchgeführt?) διεξάγω, 
πραγματοποιώ 

(Πού γίνεται η καµπάνια;) 

der 
Konsumwahnsinn 
(Sg.) 

(Was kann man machen, um den 
Konsumwahnsinn zu beenden?) 

καταναλωτική τρέλα (Τι µπορεί να κάνει κανείς, 
για να τερµατίσει την 
καταναλωτική τρέλα;) 

das Pausenbrot, -e (Meine Mutter macht mir jeden 
Morgen ein Pausenbrot.) 

δεκατιανό, κολατσιό (Η µητέρα µου µου ετοιµάζει 
κάθε πρωί το κολατσιό µου.) 

das 
Recyclingprodukt, -e 

(Wenn man Recyclingprodukte 
verwendet, schont man die 
Umwelt.) 

προϊόν 
ανακύκλωσης 

(Όταν χρησιµοποιεί κανείς 
προϊόντα ανακύκλωσης, 
προσέχει το περιβάλλον.) 

selbstgemacht (Die Marmelade ist selbstgemacht.) χειροποίητος, 
φτιαγμένος από τον 
ίδιο 

(Η µαρµελάδα είναι 
χειροποίητη.) 

um|setzen (Welchen Vorschlag kann man 
leicht umsetzen?) 

εφαρμόζω, υλοποιώ (Ποια πρόταση µπορεί 
κανείς εύκολα να 
υλοποιήσει;) 

der Vorschlag , “-e (Macht Vorschläge in der Klasse.) πρόταση (Να κάνετε προτάσεις στην 
τάξη.) 
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der Abschied, -e (Die Freunde wollen Keiko etwas 

zum Abschied schenken.) 
αποχαιρετισμός (Οι φίλοι θέλουν να 

χαρίσουν κάτι στην Κέικο 
για να την αποχαιρετίσουν.) 

der Anhänger, - (Ich brauche einen Anhänger für 
meine Schlüssel.) 

μπρελόκ (Χρειάζοµαι ένα µπρελόκ 
για τα κλειδιά µου.) 

der Gutschein, -e (Der Gutschein für das Konzert ist 
drei Jahre gültig.) 

κουπόνι (Το κουπόνι για τη συναυλία 
ισχύει για τρία χρόνια.) 

der Handyanhänger, 
- 

(Wir schenken Keiko einen 
Handyanhänger.) 

διακοσμητικό 
αξεσουάρ για κινητά 
τηλέφωνα 

(Θα χαρίσουµε στην Κέικο 
ένα διακοσµητικό αξεσουάρ 
για το κινητό της.) 

mit|geben* (Pia will Keiko eine CD mitgeben.) δίνω μαζί (Η Πία θέλει να δώσει στην 
Κέικο ένα CD.) 
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die Erinnerung , -en (Hier ist ein Foto von uns als 

Erinnerung für dich.) 
ανάμνηση (Εδώ είναι µια φωτογραφία 

µας για να µας θυµάσαι.) 
das Fotoshooting, -s (Pia und Nadja organisieren ein 

Fotoshooting bei einer Fotografin.) 
φωτογράφιση (Η Πία και η Νάντια 

οργανώνουν µια 
φωτογράφιση σε µια 
φωτογράφο.) 

das Shooting, -s (Das Shooting beim Fotografen 
dauert 30 Minuten.) 

φωτογράφιση (Η φωτογράφιση στο 
φωτογράφο διαρκεί 30 
λεπτά.) 

teilen  (Wir teilen uns die Kosten für das 
Shooting.) 

μοιράζω (Θα µοιραστούµε τα έξοδα 
για τη φωτογράφιση.) 

der Eintritt , -e (Der Eintritt in den Zoo kostet 8 
Euro.) 

είσοδος (Η είσοδος στο ζωολογικό 
κήπο κοστίζει 8 ευρώ.) 

erkundigen  (sich) 
(nach + Dat.) 

(Die Touristen haben sich nach 
dem Weg erkundigt.) 

ζητώ να μάθω, 
ρωτώ (για κάτι) 

(Οι τουρίστες ρώτησαν για 
το δρόµο.) 

die Filmstadt, “-e (Wir wollen eine Führung in der 
Bavaria Filmstadt machen.) 

κινηματογραφούπολ
η 

(Θέλουµε να κάνουµε µια 
ξενάγηση στην 
κινηµατογραφούπολη 
Bavaria.) 
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das Filmstudio, -s (Mein Freund arbeitet als 
Regisseur im Filmstudio.) 

κινηματογραφικό 
στούντιο 

(Ο φίλος µου δουλεύει ως 
σκηνοθέτης σ’ ένα 
κινηµατογραφικό στούντιο.) 

stündlich (Die Führungen durch München 
finden stündlich statt.) 

ωριαίος, κάθε μία 
ώρα 

(Οι ξεναγήσεις στο Μόναχο 
γίνονται κάθε µία ώρα.) 
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der Bl ick , -e (Richtet euren Blick bitte nach 

links.) 
βλέμμα, ματιά (Στρέψτε το βλέµµα σας, 

παρακαλώ, αριστερά.) 
gucken  (Keiko guckt ganz traurig.) κοιτάζω (Η Κέικο έχει πολύ θλιµµένο 

βλέµµα.) 
der Halbkreis, -e (Die Freunde stehen in einem 

Halbkreis um Keiko.) 
ημικύκλιο (Οι φίλοι στέκονται σε 

ηµικύκλιο γύρω από την 
Κέικο.) 

hintereinander (Sie sitzen hintereinander.) ο ένας πίσω από 
τον άλλο 

(Κάθονται ο ένας πίσω από 
τον άλλο.) 

lächeln  (Bitte lächeln!) χαμογελώ (Χαµογελάστε, παρακαλώ!) 
richten (nach + Dat.) (Ich richte meinen Blick nach links.) κατευθύνω (Στρέφω το βλέµµα µου 

αριστερά.) 
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die Abt eilung , -en (Entschuldigung, wo finde ich die 

Abteilung für Hosen?) 
τμήμα (Συγνώµη, πού θα βρω το 

τµήµα µε τα παντελόνια;) 
die Durchsage , -n (Im Kaufhaus hört man oft 

Durchsagen.) 
ανακοίνωση (από το 
μεγάφωνο) 

(Στο πολυκατάστηµα ακούει 
κανείς συχνά 
ανακοινώσεις.) 

    
Kapitel  15 – Töne und  Bilder  
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ab|lenken (Musik kann von Problemen 

ablenken.) 
αποσπώ την 
προσοχή  

(Η µουσική µπορεί ν’ 
αποσπάσει την προσοχή 
από προβλήµατα.) 

aus|blenden (Wenn ich Musik höre, kann ich 
Lärm in meiner Umgebung 
ausblenden.) 

χαμηλώνω / 
αργοσβήνω 

(Όταν ακούω µουσική, 
µπορώ να σβήσω το 
θόρυβο στο περιβάλλον 
µου.) 

die Discomusik (Sg.) (Ich tanze am liebsten zu 
Discomusik.) 

μουσική ντίσκο (Πιο πολύ απ’ όλα µ’ αρέσει 
να χορεύω µε µουσική 
ντίσκο.) 

der Hardrock (Sg.) (Mein Bruder mag Hardrock.) σκληρό ροκ (Του αδελφού µου του 
αρέσει το σκληρό ροκ.) 

der Jazz (Sg.) (Die Band von Ludwig spielt tollen 
Jazz.) 

τζαζ (Το συγκρότηµα του 
Λούντβιχ παίζει φανταστική 
τζαζ.) 

die Klassik (Sg.) (Klassik finde ich langweilig.) κλασική μουσική (Την κλασική µουσική τη 
βρίσκω βαρετή.) 

der Punk (Sg.) (Marion hört gern Punk.) (μουσική) πανκ (Στη Μάριον αρέσει ν’ 
ακούει πανκ.) 

der Rap, -s (Ich liebe Rap und die Texte in den 
Liedern.) 

(μουσική) ραπ (Αγαπώ τη ραπ και τα 
κείµενα στα τραγούδια.) 

der Schlager, - (Auf der Party lief nur Schlager.) επιτυχία, σουξέ (Στο πάρτι παίζονταν µόνο 
σουξέ.) 

der Techno (Sg.) (In dieser Disco kommt nur 
Techno.) 

(μουσική) τέκνο (Σ’ αυτό το κλαµπ παίζεται 
µόνο τέκνο.) 

der Ton, “-e (Alle Musiker spielen denselben 
Ton.) 

τόνος, ήχος (Όλοι οι µουσικοί παίζουν 
τον ίδιο τόνο.) 

zurück|bringen* (Dieses Lied bringt Erinnerungen 
an früher zurück.) 

φέρνω πίσω (Αυτό το τραγούδι φέρνει 
πίσω αναµνήσεις από τα 
παλιά.) 
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aus|reichen  (Zwei Stunden reichen aus, um die 

Party vorzubereiten.) 
αρκεί, είναι αρκετός (∆ύο ώρες είναι αρκετές, για 

να προετοιµάσουµε το 
πάρτι.) 

ausschließlich (Ich kaufe meine Musik 
ausschließlich im Internet.) 

αποκλειστικά (Αγοράζω τη µουσική µου 
αποκλειστικά στο 
διαδίκτυο.) 
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brennen * (Ich habe mir die neue CD von 
Jasper gekauft. Soll ich sie dir 
brennen?) 

αντιγράφω (Αγόρασα το καινούριο CD 
του Τζάσπερ. Θέλεις να σου 
το αντιγράψω;) 

erstmals (In den 90er Jahren wurden 
erstmals CDs verkauft.) 

για πρώτη φορά (Στη δεκαετία του 1990 
πουλήθηκαν για πρώτη 
φορά CD.) 

das Jahrz ehnt , -e (In den letzten Jahrzehnten hat 
sich viel verändert.) 

δεκαετία (Τις τελευταίες δεκαετίες 
έχουν αλλάξει πολλά.) 

knapp  (Knapp 10 Prozent der 
Musikstücke wurden 2009 als 
Download gekauft.) 

κάτι λιγότερο από, 
σχεδόν 

(Σχεδόν 10 τοις εκατό των 
µουσικών κοµµατιών 
αγοράστηκαν το 2009 µε 
κατέβασµα από το 
διαδίκτυο.) 

der Künstler , - (Auf dem Festival treten 
verschiedene Künstler auf.) 

καλλιτέχνης (Στο φεστιβάλ εµφανίζονται 
διάφοροι καλλιτέχνες.) 

das Medium, Medien (Das Internet ist heute das 
wichtigste Medium.) 

μέσο (ενημέρωσης) (Το διαδίκτυο είναι σήµερα 
το πιο σπουδαίο µέσο 
ενηµέρωσης.)                                                                                        

die Musikindustrie 
(Sg.) 

(Die Musikindustrie produziert 
ständig neue Lieder.) 

μουσική βιομηχανία (Η µουσική βιοµηχανία 
παράγει συνεχώς καινούρια 
τραγούδια.) 

der Musikmarkt, “-e (Der Musikmarkt hat sich in den 
letzten Jahren komplett verändert.) 

μουσική αγορά (Η µουσική αγορά έχει 
αλλάξει εντελώς τα 
τελευταία χρόνια.) 

das Musikportal, -e (Ich surfe oft auf Musikportalen im 
Internet.) 

μουσική πύλη (Σερφάρω συχνά σε 
µουσικές πύλες στο 
διαδίκτυο.) 

das Musikstück, -e (Ich habe mir ein neues Musikstück 
heruntergeladen.) 

μουσικό κομμάτι (Κατέβασα ένα καινούριο 
κοµµάτι.) 

die Schallplatte, -n (Meine Eltern haben noch einige 
Schallplatten zu Hause.) 

δίσκος (βινυλίου) (Οι γονείς µου έχουν ακόµα 
στο σπίτι µερικούς δίσκους 
βινυλίου.) 

die Technik , -en (Kennst du dich mit Technik aus?) τεχνολογία (Έχεις ιδέα από 
τεχνολογία;) 

weder … noch  (Weder die Künstler noch die 
Musikindustrie bekommen Geld, 
wenn Musik kopiert wird.) 

ούτε…ούτε (Ούτε οι καλλιτέχνες ούτε η 
µουσική βιοµηχανία 
παίρνουν χρήµατα, όταν η 
µουσική αντιγράφεται.) 

die Melodie, -n (Ich finde die Melodie von Jaspers 
neuem Lied super.) 

μελωδία (Βρίσκω τη µελωδία του 
καινούριου τραγουδιού του 
Τζάσπερ καταπληκτική.) 
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an|strengen  (sich) (Die Jury war nicht begeistert, 

obwohl Leandro sich angestrengt 
hatte.) 

προσπαθώ (Η επιτροπή δεν ήταν 
ενθουσιασµένη, µολονότι ο 
Λεάντρο είχε προσπαθήσει 
πολύ.) 

auf|geben * (Wir werden nicht aufgeben, bis 
unsere Band richtig erfolgreich ist.) 

τα παρατώ, 
εγκαταλείπω 

(∆ε θα τα παρατήσουµε, 
µέχρι να γίνει το 
συγκρότηµά µας 
πραγµατικά επιτυχηµένο.) 

aufgeregt (Leandro war vor seinem Auftritt 
ziemlich aufgeregt.) 

ταραγμένος, 
αναστατωμένος 

(Ο Λεάντρο ήταν αρκετά 
αναστατωµένος πριν την 
εµφάνισή του.) 

die Aufregung (Sg.) (Ich habe vor Aufregung den Text 
vergessen.) 

ταραχή, 
αναστάτωση 

(Από την πολλή µου ταραχή 
ξέχασα το κείµενο.) 

der Bandname, -n (Leandro und seine Freunde haben 
noch keinen Bandnamen.) 

όνομα του 
συγκροτήματος 

(Ο Λεάντρο και οι φίλοι του 
δεν έχουν ακόµα όνοµα για 
το συγκρότηµα.) 

bevor (Bevor Leandro gesungen hat, war 
er nervös.) 

πριν (να) (Πριν τραγουδήσει ο 
Λεάντρο ήταν νευρικός.) 

dran sein* (Du bist dran!) είναι η σειρά μου (Είναι η σειρά σου!) 
das Feedback, -s (Das Feedback auf meinen Auftritt 

war super.) 
αντίδραση (Η αντίδραση στην 

εµφάνισή µου ήταν πάρα 
πολύ θετική.) 
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der Gesang, “-e (Die Jury hat Leandros Gesang 
kritisiert.) 

τραγούδι, τρόπος 
που τραγουδώ 

(Η επιτροπή έκρινε αρνητικά 
τον τρόπο µε τον οποίο 
τραγούδησε ο Λεάντρο.) 

der 
Gesangsunterricht 
(Sg.) 

(Ich nehme Gesangsunterricht.) μάθημα τραγουδιού (Κάνω µαθήµατα 
τραγουδιού.) 

gründen  (Leandro und seine Freunde haben 
eine Band gegründet.) 

ιδρύω (Ο Λεάντρο και οι φίλοι του 
ίδρυσαν ένα συγκρότηµα.) 

halten * (zu + Dat.) (Meine Freunde halten immer zu 
mir.) 

παραστέκομαι, 
στηρίζω 

(Οι φίλοι µου µε στηρίζουν 
πάντα.) 

der Hit, -s (Die Band spielt viele Hits.) επιτυχία, σουξέ (Το συγκρότηµα παίζει 
πολλά σουξέ.) 

inzw ischen  (Die Band probt inzwischen fast 
täglich.) 

εν τω μεταξύ (Το συγκρότηµα κάνει εν τω 
µεταξύ σχεδόν κάθε µέρα 
πρόβες.) 

die Jury, -s (Die Jury war von meinem Auftritt 
wenig begeistert.) 

(κριτική) επιτροπή (Η επιτροπή δεν 
πολυενθουσιάστηκε µε την 
εµφάνισή µου.) 

klatschen (Das Publikum hat geklatscht, 
während die Band spielte.) 

χειροκροτώ (Το κοινό χειροκροτούσε, 
ενώ έπαιζε το συγκρότηµα.) 

der Klick, -s (Das Video im Internet hat schon 
viele Klicks.) 

κλικ [με το ποντίκι 
του υπολογιστή] 

(Το βίντεο στο διαδίκτυο 
έχει πάρει ήδη πολλά κλικ.) 

die Krit ik (Sg.) (Die Kritik der Jury war ganz schön 
hart.) 

κριτική (Η κριτική της επιτροπής 
ήταν αρκετά σκληρή.) 

kritisieren (Meine Eltern kritisieren mich oft.) επικρίνω, κριτικάρω (Οι γονείς µου µε 
επικρίνουν συχνά.) 

kümmern  (sich) (um 
+ Akk.) 

(Ich kümmere mich gern um meine 
kleine Schwester.) 

φροντίζω, νοιάζομαι (Μ’ αρέσει να φροντίζω τη 
µικρή µου αδελφή.) 

der Leser, - (Die Leser der Zeitung können an 
einem Gewinnspiel teilnehmen.) 

αναγνώστης (Οι αναγνώστες της 
εφηµερίδας µπορούν να 
συµµετάσχουν σ’ ένα 
διαγωνισµό.) 

die Nervosität (Sg.) (Als ich gesungen hatte, war die 
Nervosität weg.) 

εκνευρισμός, 
νευρικότητα 

(Όταν τέλειωσα το τραγούδι 
µου, ο εκνευρισµός είχε 
φύγει.) 

schätzen (Ich weiß meine Freunde sehr zu 
schätzen.) 

εκτιμώ (Εκτιµώ πολύ τους φίλους 
µου.) 

seit (Seit meine Freunde zu mir 
gehalten haben, mag ich sie noch 
lieber.) 

από τότε που (Από τότε που οι φίλοι µου 
µου παραστάθηκαν, τους 
συµπαθώ ακόµα 
περισσότερο.) 

die Show, -s (Leandro hat an einer Show im 
Fernsehen teilgenommen.) 

σόου (Ο Λεάντρο συµµετείχε σε 
ένα σόου στην τηλεόραση.) 

die Vorauswahl, -en (Meine Freundin ist in die 
Vorauswahl der Show gekommen.) 

προκριματικός 
γύρος 

(Η φίλη µου έφθασε στον 
προκριµατικό γύρο του 
σόου.) 

während  (Alle haben getanzt, während die 
Band spielte.) 

ενώ (Όλοι χόρευαν, ενώ το 
συγκρότηµα έπαιζε.) 
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die Discokugel, -n (Paul hängt vor der Party eine 

Discokugel auf.) 
ντισκομπάλα (Πριν από το πάρτι ο Πάουλ 

κρεµά µια ντισκοµπάλα.) 
entsetzt (Kolja ist entsetzt, weil Keiko zu 

früh da ist.) 
τρομαγμένος (Ο Κόλια είναι τροµαγµένος, 

επειδή η Κέικο έχει έρθει 
πολύ νωρίς.) 

gelangweilt (Robbie schaut gelangweilt, 
während Nadja mit ihm redet.) 

βαριεστημένος (Ο Ρόµπι έχει βαριεστηµένη 
όψη, ενώ η Νάντια µιλά µαζί 
του.) 

schmücken (Die Mädchen schmücken den 
Raum für die Party.) 

στολίζω, διακοσμώ (Τα κορίτσια στολίζουν το 
χώρο για το πάρτι.) 
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einigen (sich) (auf + 
Akk.) 

(Wir waren nicht einer Meinung, 
aber jetzt haben wir uns geeinigt.) 

συμφωνώ, έρχομαι 
σε συμφωνία 

(∆εν ήµασταν της ίδιας 
γνώµης, όµως τώρα 
συµφωνήσαµε.) 

die Einladungskarte, 
-n 

(Pia schreibt Einladungskarten für 
die Feier.) 

πρόσκληση (Η Πία γράφει προσκλήσεις 
για τη γιορτή.) 
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der Gastgeber, - (Die Gastgeber kümmern sich um 
die Getränke und das Essen.) 

οικοδεσπότης (Οι οικοδεσπότες 
φροντίζουν για τα ποτά και 
το φαγητό.) 

halten * (von + Dat.) (Was hältst du von meiner Idee?) έχω γνώμη (για 
κάτι) 

(Τι γνώµη έχεις για την ιδέα 
µου;) 

die Klassenparty, -s (Vor den Sommerferien machen wir 
eine Klassenparty.) 

πάρτι της τάξης (Πριν τις καλοκαιρινές 
διακοπές θα κάνουµε ένα 
πάρτι της τάξης.) 

meinetwegen  (Meinetwegen kannst du die 
Getränke kaufen.) 

όσο αφορά εμένα (∆εν έχω αντίρρηση ν’ 
αγοράσεις εσύ τα ποτά.) 
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das Armband, “-er (Mein Freund hat mir ein schönes 

Armband geschenkt.) 
βραχιόλι (Ο φίλος µου µου χάρισε 

ένα ωραίο βραχιόλι.) 
die Maske, -n (Zu meinem Kostüm gehört eine 

dunkle Maske.) 
μάσκα (Στο κοστούµι µου ανήκει 

και µια σκούρα µάσκα.) 
der 
Schlüsselanhänger, - 

(Pia hat ihren Schlüsselanhänger 
verloren.) 

μπρελόκ (για τα 
κλειδιά) 

(Η Πία έχασε το µπρελόκ 
της.) 

die Schreibfeder, -n (Früher benutzten die Schüler 
Schreibfedern im Unterricht.) 

πένα (γραφής) (Παλαιότερα οι µαθητές 
χρησιµοποιούσαν στο 
µάθηµα πένες για να 
γράφουν.) 

der Thriller, - (Ich mag spannende Thriller.) θρίλερ (Μ’ αρέσουν τα αγωνιώδη 
θρίλερ.) 

der Zauberstab, “-e (Ich hätte so gern einen 
Zauberstab.) 

μαγικό ραβδί (Πόσο θα ‚θελα να έχω ένα 
µαγικό ραβδί.) 

klug, klüger, am 
klügsten 

(Du weißt so viel. Du bist wirklich 
sehr klug.) 

έξυπνος (Ξέρεις τόσα πολλά. Είσαι 
πράγµατι πολύ έξυπνος.) 

der Zaubertrick, -s (Anton lernt immer neue 
Zaubertricks.) 

μαγικό κόλπο (Ο Άντον µαθαίνει διαρκώς 
καινούρια µαγικά κόλπα.) 
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befreien (Die Soldaten befreien die 

Gefangenen.) 
(απ)ελευθερώνω (Οι στρατιώτες 

απελευθερώνουν τους 
αιχµαλώτους.) 

die Einzelheit , -en (Alex hat jede Einzelheit für die 
Party geplant.) 

λεπτομέρεια (Ο Άλεξ έχει σχεδιάσει το 
πάρτι µε κάθε λεπτοµέρεια.) 

ernst  (Der Film erzählt eine ernste 
Geschichte.) 

σοβαρός (Η ταινία αφηγείται µια 
σοβαρή ιστορία.) 

der Filmtipp, -s (Ich möchte ins Kino gehen. Hast 
du einen Filmtipp für mich?) 

πρόταση για ταινία (Θέλω να πάω σινεµά. 
Έχεις κάποια ταινία να µου 
προτείνεις;) 

flüchten (Der Gefangene versucht zu 
flüchten.) 

δραπετεύω, το 
σκάω 

(Ο φυλακισµένος 
προσπαθεί να 
δραπετεύσει.) 

das Koma, -s (Die Frau lag nach dem Unfall im 
Koma.) 

κώμα (Μετά το ατύχηµα ή γυναίκα 
έπεσε σε κώµα.) 

der Mauerfall (Sg.) (In „Good Bye Lenin!“ geht es um 
die Zeit nach dem Mauerfall.) 

πτώση του τείχους 
(του Βερολίνου) 

(Στο „Good Bye Lenin!“ 
θέµα είναι η εποχή µετά την 
πτώση του τείχους.) 

populär (Dieser Film war in Deutschland 
sehr populär.) 

δημοφιλής (Αυτή η ταινία ήταν πολύ 
δηµοφιλής στη Γερµανία.) 

der Schock, -s (Ich hatte einen Unfall. Das war ein 
Schock!) 

σοκ (Είχα ένα ατύχηµα. Αυτό 
ήταν ένα σοκ!) 

simpel, simpler, am 
simpelsten 

(Wenn die Geschichte zu simpel 
ist, wird der Film langweilig.) 

απλός, απλοϊκός (Όταν η ιστορία είναι πολύ 
απλοϊκή, η ταινία γίνεται 
βαρετή.) 

die Verfilmung, -en (Kennst du Verfilmungen von 
berühmten Büchern?) 

διασκευή σε ταινία, 
κινηματογραφική 
μεταφορά 

(Γνωρίζεις 
κινηµατογραφικές 
µεταφορές φηµισµένων 
βιβλίων;) 

der Waisenjunge, -n (Ein Waisenjunge hat keine Eltern 
mehr.) 

ορφανό αγόρι (Ένα ορφανό αγόρι δεν έχει 
πια γονείς.) 

die Datei, -en (Du kannst die Datei downloaden.) (ηλεκτρονικό) 
αρχείο 

(Μπορείς να κατεβάσεις το 
αρχείο.) 
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downloaden (Ich finde gut, dass man Musik jetzt 
auch downloaden kann.) 

κατεβάζω (από το 
διαδίκτυο) 

(Το βρίσκω καλό που 
µπορεί κανείς τώρα τη 
µουσική να την κατεβάσει 
και από το διαδίκτυο.) 

    
Kapitel  16 – Finale  
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gegeneinander (Die Teams spielen 

gegeneinander.) 
ο ένας εναντίον του 
άλλου 

(Οι οµάδες παίζουν η µία 
εναντίον της άλλης.) 

das Symb ol, -e (Was bedeutet das Symbol?) σύμβολο (Τι σηµαίνει αυτό το 
σύµβολο;) 

die Wortliste, -n (Am Ende des Buchs ist eine 
Wortliste.) 

κατάλογος λέξεων (Στο τέλος του βιβλίου 
υπάρχει ένας κατάλογος 
λέξεων.) 

würfeln (Welches Team würfelt zuerst?) ρίχνω τα ζάρια (Ποια οµάδα ρίχνει πρώτη 
τα ζάρια;) 

ziehen*  (Zieh deine Spielfigur nach vorne.) μετακινώ, κουνώ (Κούνα το πιόνι σου 
µπροστά.) 
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enden (Das Spiel endet, wenn ein Team 

im Ziel angekommen ist.) 
τελειώνω (Το παιχνίδι τελειώνει, όταν 

µια οµάδα φθάσει στο 
τέρµα.) 

der Extrapunkt, -e (Das erste Team, das im Ziel ist, 
bekommt einen Extrapunkt.) 

επιπλέον βαθμός (Η πρώτη οµάδα που θα 
φθάσει στο τέρµα θα πάρει 
έναν επιπλέον βαθµό.) 

das Judo (Sg.) (Ich kann Judo und Karate.) τζούντο (Ξέρω τζούντο και καράτε.) 
pantomimisch (Spielt das Wort pantomimisch 

vor.) 
με παντομίμα (∆είξτε τι σηµαίνει η λέξη 

κάνοντας παντοµίµα.) 
der Stapel, - (Auf meinem Schreibtisch liegt ein 

Stapel Bücher.) 
στοίβα (Πάνω στο γραφείο µου 

βρίσκεται µια στοίβα βιβλία.) 
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die Fontäne, -n (Ich gehe oft zum See, um mir die 

Fontäne anzuschauen.) 
συντριβάνι (Πηγαίνω συχνά στη λίµνη, 

για να χαζέψω το 
συντριβάνι.) 
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das Reiseziel, -e (Mein nächstes Reiseziel ist 

Kanada.) 
ταξιδιωτικός στόχος (Το επόµενό µου ταξίδι θα 

είναι στον Καναδά.) 
die Sportreise, -n (Während unserer Sportreise 

fahren wir viel Ski.) 
αθλητικό ταξίδι (Κατά τη διάρκεια του 

αθλητικού ταξιδιού µας 
κάνουµε πολύ σκι.) 

die Teilnehmerliste, -
n 

(Tragt euch in die Teilnehmerliste 
für den Ausflug ein.) 

κατάλογος 
συμμετεχόντων 

(Να εγγραφείτε στον 
κατάλογο συµµετεχόντων 
για την εκδροµή.) 

das Wattenmeer, -e (Im Wattenmeer leben viele 
verschiedene Vögel.) 

παλιρροϊκή περιοχή 
[ρηχό κομμάτι 
θάλασσας που 
καλύπτει την ξηρά 
κατά την παλίρροια] 

(Στην παλιρροϊκή περιοχή 
ζουν πολλά και διάφορα 
πουλιά.) 

weiter|fahren* (Morgen fahren wir in die Schweiz 
weiter.) 

συνεχίζω (το ταξίδι) (Αύριο θα συνεχίσουµε 
προς την Ελβετία.) 
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neidisch (Robbie ist neidisch, weil Nadja 

mehr Erfolg hat als er.) 
ζηλιάρης (Ο Ρόµπι ζηλεύει, επειδή η 

Νάντια έχει µεγαλύτερη 
επιτυχία από αυτόν.) 
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der Fortschritt , -e (Super, die Schüler haben große 

Fortschritte in Mathematik 
gemacht.) 

πρόοδος (Τέλεια, οι µαθητές έκαναν 
µεγάλη πρόοδο στα 
Μαθηµατικά.) 

die Grammatik, -en (Welcher Teil der Grammatik ist dir 
schwergefallen?) 

γραμματική (Ποιο κοµµάτι της 
γραµµατικής σε 
δυσκόλεψε;) 

schwer|fallen* (Der Abschied von meinen 
Freunden ist mir schwergefallen.) 

δυσκολεύω, μου 
πέφτει δύσκολο 

(Ο αποχαιρετισµός από 
τους φίλους µου µου έπεσε 
δύσκολος.) 
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bestreichen* (Ich bestreiche das Brot mit Butter.) αλείφω  (Αλείφω το ψωµί µε 
βούτυρο.) 

bestreuen (Du solltest den Kuchen mit 
Puderzucker bestreuen.) 

πασπαλίζω (Θα 'πρεπε να πασπαλίσεις 
το γλυκό µε ζάχαρη άχνη.) 

die Collage, -n (Bastelt eine Collage mit Fotos.) κολάζ (Φτιάξτε ένα κολάζ µε 
φωτογραφίες.) 

deutschsprachig (Welche deutschsprachigen 
Künstler kennst du?) 

γερμανόφωνος (Ποιους γερµανόφωνους 
καλλιτέχνες γνωρίζεις;) 

das Eigelb, -e (Für den Kuchen brauchst du nur 
das Eigelb.) 

κρόκος (του αυγού) (Για το γλυκό χρειάζεσαι 
µόνο τον κρόκο.) 

das Eiweiß, -e (Du musst das Eiweiß vom Eigelb 
trennen.) 

ασπράδι (Πρέπει να χωρίσεις το 
ασπράδι από τον κρόκο.) 

entg egen  (Wir fahren in den Süden, der 
Sonne entgegen.) 

προς (Ταξιδεύουµε στο νότο, να 
συναντήσουµε τον ήλιο.) 

der Esslöffel, - (Nimm statt Zucker einen Esslöffel 
Honig.) 

κουτάλι (της 
σούπας) 

(Πάρε αντί για ζάχαρη µια 
κουταλιά της σούπας µέλι.) 

der Fakt, -en (Sammelt Fakten zum Thema 
Museen.) 

στοιχείο, δεδομένο (Συγκεντρώστε στοιχεία για 
το θέµα µουσεία.) 

gestalten (Gestaltet ein Plakat zum Thema 
Sport.) 

διαμορφώνω, 
φτιάχνω 

(Φτίαξτε µια αφίσα για το 
θέµα σπορ.) 

das Infoplakat, -e (Welche Fakten werden auf dem 
Infoplakat präsentiert?) 

πληροφοριακή 
αφίσα 

(Ποια στοιχεία 
παρουσιάζονται στην 
πληροφοριακή αφίσα;) 

die Käsespätzle (Pl.) (Heute Mittag gibt es Käsespätzle.) σπέτσλε [είδος 
γερμανικού 
ζυμαρικού] με τυρί 

(Σήµερα το µεσηµέρι έχει 
σπέτσλε µε τυρί.) 

der Knödel, - (Meine Mutter macht heute 
Knödel.) 

κνέντελ [βραστές 
μπάλες από 
διάφορα υλικά που 
συνοδεύουν φαγητά 
με κρέας] 

(Η µητέρα µου θα κάνει 
σήµερα κνέντελ.) 

das Labskaus (Sg.) (Labskaus schmeckt super.) [πιάτο της Β. 
Γερμανίας και 
Σκανδιναβίας με 
παστό κρέας, ρέγγα 
και λαχανικά] 

(Το Labskaus έχει απίθανη 
γεύση.) 

die 
Naturwissenschaft, -
en 

(In München steht das größte 
Museum für Naturwissenschaften.) 

φυσική επιστήμη (Στο Μόναχο βρίσκεται το 
µεγαλύτερο µουσείο 
φυσικών επιστηµών.) 

neidlos (Er hat sich neidlos über mein 
Glück gefreut.) 

χωρίς ζήλια (Χάρηκε χωρίς ζήλια για την 
ευτυχία µου.) 

das Nockerl, - (Für Salzburger Nockerl brauchst 
du Eier, Zucker, Mehl und Butter.) 

[μπαλάκια από 
αλεύρι που 
σερβίρονται ως 
συνοδευτικά ή μόνα 
τους] 

(Για τα Salzburger Nockerl 
χρειάζεσαι αυγά, ζάχαρη, 
αλεύρι και βούτυρο.) 

der Puderzucker, - (Puderzucker ist sehr feiner 
Zucker.) 

ζάχαρη άχνη (Η ζάχαρη άχνη είναι πολύ 
λεπτή ζάχαρη.) 

die Rösti, - (Rösti esse ich total gern.) τηγανίτα από 
πατάτες 

(Τρελλαίνοµαι για τηγανίτες 
από πατάτες.) 

das Stärkemehl (Sg.) (Zum Backen brauchst du 
Stärkemehl.) 

αμυλάλευρο, 
νισεστές 

(Για ψήσιµο στο φούρνο 
χρειάζεσαι νισεστέ.) 

der Titel , - (Jede Geschichte braucht einen 
guten Titel.) 

τίτλος (Κάθε ιστορία χρειάζεται 
έναν καλό τίτλο.) 

die Universitätsstadt, 
"-e 

(Würzburg ist eine Universitätsstadt 
mit vielen Studenten.) 

πανεπιστημιούπολη (Το Βύρτσµπουργκ είναι µια 
πανεπιστηµιούπολη µε 
πολλούς φοιτητές.) 

das Unternehmen, - (Adidas ist ein bekanntes 
deutsches Unternehmen.) 

επιχείρηση (Η Adidas είναι µια γνωστή 
γερµανική επιχείρηση.) 

der Vanillezucker 
(Sg.) 

(Vanillezucker gibt es im 
Supermarkt.) 

ζάχαρη 
(αναμεμιγμένη) με 
βανίλια 

(Ζάχαρη µε βανίλια έχει στο 
σούπερ-µάρκετ.) 

die Zitronenschale, -
n 

(Wenn die Zitronenschale grün ist, 
ist die Zitrone noch nicht reif.) 

λεμονόφλουδα (Όταν η φλούδα είναι 
πράσινη, το λεµόνι δεν είναι 
ακόµα ώριµο.) 
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die Ameise, -n (Ameisen sind sehr kleine und 

fleißige Tiere.) 
μυρμήγκι (Τα µυρµήγκια είναι πολύ 

µικρά και εργατικά ζώα.) 
die Chaussee, -n (Auf der Chaussee fahren nur 

wenige Autos.) 
(μικρή) λεωφόρος 
[ασφαλτοστρωμένος 
επαρχιακός δρόμος] 

(Στη λεωφόρο κυκλοφορούν 
µόνο λίγα αυτοκίνητα.) 

checken (Diese Übung habe ich nicht 
gecheckt.) 

καταλαβαίνω, 
πιάνω 

(Αυτή την άσκηση δεν την 
έπιασα.) 

dazu|schreiben* (Ihr solltet eine Erklärung zum Foto 
dazuschreiben.) 

γράφω, προσθέτω (Θα 'πρεπε να προσθέσετε 
στη φωτογραφία µια 
εξήγηση.) 

das Dirndl, - (Ich gehe im Dirndl zum 
Oktoberfest.) 

παραδοσιακή 
γυναικεία φορεσιά 
[στη Βαυαρία και 
Αυστρία] 

(Θα πάω στο 
Οκτόµπερφεστ φορώντας 
την παραδοσιακή φορεσιά.) 

die Eintrittskarte , -n (Eine Eintrittskarte für das Konzert 
kostet 18 Euro.) 

εισιτήριο (Ένα εισιτήριο για τη 
συναυλία κοστίζει 18 ευρώ.) 

das Fanposter, - (Macht ein Fanposter über euren 
Lieblingssänger.) 

αφίσα (φτιαγμένη 
από ένα θαυμαστή) 

(Φτιάξτε µια αφίσα για τον 
αγαπηµένο σας 
τραγουδιστή.) 

das Oktoberfest, -e (Das Oktoberfest beginnt schon im 
September.) 

Οκτόμπερφεστ 
[παραδοσιακό 
πανηγύρι στο 
Μόναχο] 

(Το Οκτόµπερφεστ αρχίζει 
ήδη το Σεπτέµβριο.) 

recherchieren (Recherchiert wichtige 
Informationen zum Thema 
Oktoberfest.) 

ερευνώ, αναζητώ (Αναζητήστε σηµαντικές 
πληροφορίες για το θέµα 
Οκτόµπερφεστ.) 

recht  (Ich fahre recht gern Fahrrad.) αρκετά (Μου αρέσει αρκετά να 
κάνω ποδήλατο.) 

das Rennen, - (Der Fahrer, der das Rennen 
gewinnt, bekommt einen Preis.) 

κούρσα (Ο οδηγός που θα κερδίσει 
την κούρσα παίρνει ένα 
βραβείο.) 

das Skirennen, - (Das Skirennen findet in Kitzbühel 
statt.) 

χιονοδρομία, 
αγώνας σκι 

(Ο αγώνας σκι γίνεται στο 
Kitzbühel.) 

der Verzicht (Sg.) (Der Verzicht auf Fleisch ist typisch 
für Vegetarier.) 

αποχή (Η αποχή από την 
κατανάλωση κρέατος είναι 
χαρακτηριστική για τους 
χορτοφάγους.) 

weise (Du gehst heute früh ins Bett? Das 
ist eine weise Entscheidung.) 

σοφός (Θα πας σήµερα νωρίς για 
ύπνο; Αυτό είναι µια σοφή 
απόφαση.) 

 


