Glossar Deutsch-Griechisch
Übersetzung: Urania Sideri

Οδηγίες για το γλωσσάριο
Το γλωσσάριο περιέχει όλες τις λέξεις των κεφαλαίων 1 - 14 του βιβλίου του μαθητή. Στην αριστερή στήλη
βρίσκονται οι λέξεις με σειρά εμφάνισης. Η δεξιά στήλη περιέχει την ελληνική μετάφραση.
Σύμβολα και ειδικοί χαρακτήρες:
Τελεία . ή παύλα _ κάτω από το φωνήεν προσδιορίζει το αν προφέρεται αυτό βραχύ ή μακρό.
ạ = βραχύ φωνήεν
a = μακρό φωνήεν
Μετά από τις λέξεις ακολουθούν τα άρθρα και ο πληθυντικός.
Η παύλα - δείχνει τον πληθυντικό της λέξης, για παράδειγμα:
Abend, der, -e (πληθυντικός: Abende)
Nomen, das, – (πληθυντικός: Nomen)
" = Umlaut στον πληθυντικό
(Pl.) = αυτή η λέξη χρησιμοποιείται (συνήθως) μόνο στον πληθυντικό.
Το σύμβολο | υποδεικνύει ένα ρήμα χωριζόμενο.
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Lektion 1

Willkommen

1

Seite 9 - Auftaktseite

3a

wie
Guten Tag
willkọmmen
heißen
hören
lesen
kọmmen
fragen
aus
woher
ụnd

A

Seite 10 - Guten Tag

1a

2a

das ist …
Entschụldigung!
Guten Mọrgen
Hạllo
Haus, das, “-er
hier
lạng(e ): Ich bin schon lange hier.
Name, der, -n
neu
schon
sein
wohnen
wer

B

Seite 11 - Buchstaben

1
2

1
3

4

Buchstabe, der, -n
Alphabet, das, -e
buchstabieren
mạn
Momẹnt, der, -e
schreiben
Wie bitte?
Familienname, der, -n
Lạnd, das, “er
Stạdt, die, “-e
Vorname, der, -n
ạntworten

πώς
καλημέρα
καλώς ήρθες, καλώς ήρθατε
ονομάζομαι
ακούω
διαβάζω
έρχομαι, [εδώ!] κατάγομαι
ρωτάω
από
από πού
και

αυτός/αυτή είναι …
Συγγνώμη!
καλημέρα [το πρωί]
γεια σου, γεια σας [όταν συναντώ κάποιον]
σπίτι
εδώ
πολύ καιρό: Είμαι ήδη πολύ καιρό εδώ.
όνομα
καινούριος, νέος
ήδη
είμαι
κατοικώ
ποιος

γράμμα [αλφάβητου]
αλφάβητο
συλλαβίζω, λέω γράμμα γράμμα
κανείς, κάποιος
στιγμή
γράφω
Πώς είπατε; Παρακαλώ;
επώνυμο
χώρα
πόλη
μικρό όνομα
απαντώ

3

Lektion 1

1

Willkommen

C

1a

2
4a

5a

D
2
3
4a

E

1

4

Seite 12/13 - Formell und informell
formẹll
informell
dạnke
Frau, die, -en
gehen: Wie geht es Ihnen?
gut
Hẹrr, der, -en
na ja
so: Es geht so.
tschüss
auch
auf Wiedersehen
bạld
bịs: Bis bald
mọrgen
Deutsch
lẹrnen
mạchen
wạs
ịn
wo

επίσημα
ανεπίσημα
ευχαριστώ
κυρία, γυναίκα
πηγαίνω: Πώς είστε;
καλά
κύριος
ε, τέλος πάντων
έτσι: Έτσι κι έτσι.
γεια σου, γεια σας [όταν αποχαιρετώ κάποιον]
επίσης
αντίο, εις το επανιδείν
σε λίγο, σύντομα
μέχρι: Τα λέμε σύντομα.
αύριο
γερμανικά
μαθαίνω
κάνω
τι
σε
πού

Seite 14 - Zahlen bis 20
Zahl, die, -en
Hausnummer, die, -n
Autokennzeichen, das, –
ach so
genau
Hạndynummer, die, -n
ja
nein
nịcht
Nụmmer, die, -n

αριθμός
αριθμός σπιτιού
αριθμός κυκλοφορίας [αυτοκινήτου]
α έτσι
ακριβώς
αριθμός κινητού (τηλεφώνου)
ναι
όχι
δεν
αριθμός, νούμερο

Seite 15 - Was sind Sie von Beruf?
Beruf, der, -e : Was sind Sie von Beruf?
Ạltenpfleger/in, der/die, -/-nen
Arzt/Ärztin, der/die, “-e/-nen
Buchhalter/in, der/die, -/-nen
Elẹktriker/in, der/die, -/-nen
Friseur/in, der/die, -e/-nen
Grafiker/in, der/die, -/-nen

επάγγελμα: Τι δουλειά κάνετε;
νοσηλευτής/νοσηλεύτρια ηλικιωμένων
γιατρός
λογιστής/λογίστρια
ηλεκτρολόγος
κομμωτής/κομμώτρια
γραφίστας/γραφίστρια

Lektion 1

Willkommen

2c

Ingenieur/in, der/die, -e/-nen
Lehrer/in, der/die, -/-nen
Verkäufer/in, der/die, -/-nen
Hausfrau, die, -en
Programmierer/in, der/die, -/-nen
Studẹnt/in, der/die, -en/-nen

1

μηχανικός
δάσκαλος/δασκάλα
πωλητής/πωλήτρια
νοικοκυρά
προγραμματιστής/προγραμματίστρια
φοιτητής/φοιτήτρια

Seite 18- Gewusst wie
sich begrüßen
sich vọrstellen
sich verạbschieden

χαιρετώ, χαιρετιέμαι
συστήνομαι
αποχαιρετώ

5

Lektion 2

2

Alte Heimat, neue Heimat

Seite 19 - Auftaktseite

1a
1b
2a

alt
Heimat, die
Kọntinent, der, -e
kẹnnen
liegen

A

Seite 20/21 - Nationalität und Sprachen

3c

Sprache, die, -n
Nationalität, die, -en
Ạrbeit, die, -en
ạrbeiten
bei
bịsschen, ein bisschen
Chinesisch
Ẹnglisch
Griechisch
jẹtzt
Kịnderarzt/ärztin, der/die, “-e/-nen
leben
lieben
Mụttersprache, die, -n
natürlich
ọft
Spanisch
sprẹchen, er spricht
suchen
Türkisch
Thailändisch

B

Seite 22/23 - Im Deutschkurs

1a

1a

6

Deutschkurs, der, -e
Brille, die, -n
Buch, das, “-er
CD, die, -s
Fẹnster, das, –
Flạsche, die, -n
Hạndy, das, -s
Hẹft, das, -e
Kugelschreiber (Kuli), der, – (Kulis)
Lạmpe, die, -n
Lạptop, der, -s
Papier, das, -e
Plakat, das, -e

παλιός
πατρίδα
ήπειρος
γνωρίζω
βρίσκομαι

γλώσσα
εθνικότητα
εργασία, δουλειά
εργάζομαι, δουλεύω
σε [με όνομα εταιρείας]
λίγο
κινέζικα
αγγλικά
ελληνικά
τώρα
παιδίατρος
ζω
αγαπώ
μητρική γλώσσα
φυσικά
συχνά
ισπανικά
μιλώ
ψάχνω
τούρκικα
ταϊλανδικά

τμήμα γερμανικών
γυαλιά
βιβλίο
σιντί
παράθυρο
μπουκάλι, φιάλη
κινητό [τηλέφωνο]
τετράδιο
στυλό (διαρκείας)
λάμπα
φορητός υπολογιστής, λάπτοπ
χαρτί
αφίσα, πλακάτ

Lektion 2

Alte Heimat, neue Heimat

2a

2c
3c

4

5

Schlüssel, der, –
Stuhl, der, “-e
Tạblet, das, -s
Tafel, die, -n
Tạsche, die, -n
Tịsch, der, -e
Tür, die, -en
Uhr, die, -en
USB-Stick, der, -s
Wörterbuch, das, “-er
Bleistift, der, -e
Cẹnt, der, –
Euro, der –s
kọsten
Artikel, der, –
auf: auf Deutsch
prima
rịchtig
Stịft, der, -e
schịck
interessạnt
kapụtt
Kụrsraum, der, “-e
wie viele

C

Seite 24 - Zahlen, Zahlen, Zahlen

4a

Sprachschule, die, -n
Telefonnummer, die, -n
Vorwahl, die, -en

D

Seite 25 - Wie ist Ihre Adresse?

1

2a

Adrẹsse, die, -n
E-Mail-Adresse, die, -n
Nachname, der, -n
Pọstleitzahl, die, -en
Straße, die, -n
Visitenkarte, die, -n
auf Wiederhören
Dạnk, der, - : Vielen Dank
Ạnmeldeformular, das, -e
frei
haben, er hat
Jahr, das, -e
Kita, die, -s

2

κλειδί
καρέκλα
τάμπλετ
πίνακας
τσάντα
τραπέζι
πόρτα
ρολόι
στικάκι (αποθήκευσης δεδομένων)
λεξικό
μολύβι
λεπτό [ευρώ]
ευρώ
κοστίζω, στοιχίζω
άρθρο
σε: στα γερμανικά
εξαιρετικά
σωστός
μαρκαδόρος
κομψός
ενδιαφέρων
χαλασμένος, κατεστραμμένος
αίθουσα (διδασκαλίας), τάξη
πόσοι, πόσες, πόσα

σχολή ξένων γλωσσών, φροντιστήριο
αριθμός τηλεφώνου
κωδικός περιοχής

διεύθυνση
ηλεκτρονική διεύθυνση
επώνυμο
ταχυδρομικός κωδικός
δρόμος, οδός
επαγγελματική κάρτα, καρτ βιζίτ
αντίο [στο τηλέφωνο]
ευχαριστία: Ευχαριστώ πολύ!
έντυπο δήλωσης
ελεύθερος
έχω
χρόνος, έτος
παιδικός σταθμός

7

2

Lektion 2

Alte Heimat, neue Heimat

nọch
Plạtz, der, “-e: Haben Sie noch Plätze frei?
Familie, die, -n
schịcken
sehr
Sohn, der, “-e

ακόμη
θέση: Έχετε ακόμα ελεύθερες θέσεις;
οικογένεια
στέλνω
πολύ
γιος

Seite 27 - Dialogtraining
ạlt: Wie alt ist Paul?

8

ηλικιωμένος, γέρος: Πόσων χρονών είναι ο Πάουλ;

Lektion 3

Häuser und Wohnungen

3

Seite 29 - Auftaktseite

1

2

A

1a

2a
2b
3a
4a

Küche, die, -n
Schlafzimmer, das, –
Wohnung, die, -en
Wohnzimmer, das, –
Bẹtt, das, -en
Bịld, das, -er
Fẹrnseher, der, –
Herd, der, -e
Möbel, die, (Pl.)
Regal, das, -e
Schrạnk, der, “-e
Sẹssel, der, –
Sofa, das, -s
Spüle, die, -n
Tẹppich, der, -e
Vorhang, der, “-e
bequem
da
groß
hässlich
klein
modẹrn
ọrdentlich
schön
ụnbequem
ụnordentlich

κουζίνα
υπνοδωμάτιο
διαμέρισμα, κατοικία, σπίτι
σαλόνι, καθιστικό
κρεβάτι
πίνακας, κάδρο
συσκευή τηλεόρασης
ηλεκτρική κουζίνα
έπιπλα
ραφιέρα, βιβλιοθήκη
ντουλάπα
πολυθρόνα
καναπές
νεροχύτης
χαλί
κουρτίνα, παραβάν
άνετος
εδώ, εκεί
μεγάλος
άσχημος
μικρός
μοντέρνος
τακτοποιημένος, τακτικός
όμορφος, ωραίος
άβολος
ακατάστατος

Seite 30/31 - Wir brauchen eine Mikrowelle
brauchen
Mikrowelle, die, -n
Blume, die, -n
kein, kein, keine
Kühlschrank, der, “-e
Spülmaschine, die, -n
kaufen
Wạschmaschine, die, -n
Fạrbe, die, -n
blau
braun
gẹlb
gemütlich
grau

χρειάζομαι
φούρνος μικροκυμάτων
λουλούδι
κανένας, καμιά, κανένα
ψυγείο
πλυντήριο πιάτων
αγοράζω
πλυντήριο ρούχων
χρώμα
μπλε
καφέ
κίτρινος
άνετος, (μτφ.) ζεστός
γκρίζος
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Lektion 3

3

Häuser und Wohnungen

4b
5a

5b

B

Seite 32 - Ist das ein Tisch?

1a

klạsse
schauen
wịrklich
Kommode, die, -n
Wạschbecken, das, –

1b

C
1a

1b
2a

10

grün
lila
orange
rosa
rot
schwạrz
Wạnd, die, “-e
weiß
Lieblingsfarbe, die, -n
dạnn
elegạnt
fịnden: Wie findest du ...?
fụrchtbar
gụcken
mal: Guck mal, …
gạnz
lạngweilig
okay (o.k.)
schlẹcht
super
tọll

πράσινος
μοβ
πορτοκαλί
ροζ
κόκκινος
μαύρος
τοίχος
άσπρος, λευκός
αγαπημένο χρώμα
τότε
κομψός
βρίσκω: Πώς βρίσκεις…;
φοβερός, φρικτός
κοιτάζω
για: Για δες, …
αρκετά
βαρετός
εντάξει
κακός, άσχημος
φανταστικός
τέλειος, θαυμάσιος

υπέροχος, πρώτης τάξεως
κοιτάζω
πραγματικά
κομό
νιπτήρας

Seite 33 - Ein Mehrfamilienhaus
Mehrfamilienhaus, das, “-er
Dạchgeschoss, das, -e
Erdgeschoss, das, -e
geben: es gibt
Stọck, der, Pl.: Stockwerke
klịngeln
Asienladen, der, “Geschäft, das, -e
links
oben
Obst- und Gemüseladen, der, “rẹchts
ụnten

πολυκατοικία
σοφίτα
ισόγειο
δίνω: υπάρχει, υπάρχουν
όροφος
χτυπάω το κουδούνι
μαγαζί με ασιατικά είδη
κατάστημα
αριστερά
πάνω
μανάβικο
δεξιά
κάτω

Lektion 3

Häuser und Wohnungen

D

Seite 34 - Eine Wohnung suchen

1a

Wohnort, der, -e
Balkon, der, -e/-s
bezahlen
Gạrten, der, “genug
Hochhaus, das, “-er
Kịnd, das, -er
mịt
Nähe, die: in der Nähe
Plạtz, der: Die Kinder brauchen Platz.
Quadratmeter, (qm), der, –
Reihenhaus, das, “-er
ruhig
Terrạsse, die, -n
verheiratet
viel
Wạrmmiete, die, -n
Zịmmer, das, –
Ạnzeige, die, -n
Bad, das, “-er
Einfamilienhaus, das, “-er
Garage, die, -n
Lage, die
Miete, die, -n
Nebenkosten, die, (Pl.)
Neubau, der, Pl.: Neubauten
Sọnne, die
Stadtmitte, die, -n
zentral
Zentralheizung, die, -en
Ạbkürzung, die, -en
Einbauküche, die, -n
Obergeschoss, das, -e
Vọrstadt, die, ¨-e
dụnkel
günstig
hẹll
kạlt
laut
ohne
wạrm

2

3

4a

3

τόπος κατοικίας
μπαλκόνι
πληρώνω
κήπος
αρκετός
πολυκατοικία [πάνω από 5 όροφοι]
παιδί
με
κοντινή απόσταση, εγγύτητα: κοντά
χώρος: Τα παιδιά χρειάζονται χώρο.
τετραγωνικό μέτρο, τ.μ.
σπίτι σε οικισμό/σειρά όμοιων σπιτιών
ήσυχος
ταράτσα
παντρεμένος
πολύ
ενοίκιο μαζί με δαπάνες για ΔΕΚΟ & κοινόχρηστα
δωμάτιο
αγγελία
μπάνιο
μονοκατοικία
γκαράζ
τοποθεσία, θέση, περιοχή
ενοίκιο
κοινόχρηστα
νεόδμητο κτίριο
ήλιος
κέντρο της πόλης
κεντρικός
κεντρική θέρμανση
συντομογραφία
εντοιχισμένη κουζίνα
πάνω όροφος
προάστιο
σκοτεινός
οικονομικός, συμφέρων
φωτεινός
κρύος
θορυβώδης
χωρίς
ζεστός
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Lektion 4

4

Familienleben

Seite 39 - Auftaktseite

1

3

A

Seite 40/41 - Familienfotos

1a

aber (1): Der ist aber süß!
dabeihaben
Familienfoto, das, -s
Foto, das, -s
Mạnn, der, “-er
süß
mehr
studieren
zu Hause

2

B
1a

12

Bruder, der, “Familienleben, das
Großmutter, die, “Großvater, der, “Mụtter, die, “Schwẹster, die, -n
Vater, der, “Ẹltern, die (Pl.)
Geschwister, die, (Pl.)
Großeltern, die, (Pl.)
Cousin, der, -s
Cousine, die, -n
Ẹnkel/in, der/die, -/-nen
Ẹnkelkind, das, -er
Nẹffe, der, -n
Nịchte, die, -n
nur
Ọnkel, der, –
Tạnte, die, -n
Tọchter, die, “Verwạndte, der/die, -n
viele

αδελφός
οικογενειακή ζωή
γιαγιά
παππούς
μητέρα
αδελφή
πατέρας
γονείς
αδέλφια
παππούς και γιαγιά
ξάδελφος
ξαδέλφη
εγγονός/-ή
εγγόνι
ανιψιός
ανιψιά
μόνο
θείος
θεία
κόρη
συγγενής
πολλοί, -ές, -ά

μα: Μα τι γλυκός που είναι!
έχω μαζί μου
οικογενειακή φωτογραφία
φωτογραφία
άντρας, σύζυγος
γλυκός
όχι πια
σπουδάζω
στο σπίτι

Seite 42/43/44 - Freizeit mit der Familie
Freizeit, die
ạlle
ẹssen, er isst
fahren, er fährt
faulenzen
Fịlm, der, -e
Freund/in, der/die, -e/-nen
nach: nach Potsdam

ελεύθερος χρόνος
όλοι, -ες, -α
τρώω
πηγαίνω [με μεταφορικό μέσο]
τεμπελιάζω
ταινία
φίλος/φίλη
σε, προς: στο Πότσνταμ

Lektion 4

Familienleben

5c

nehmen, er nimmt
niemand
S-Bahn, die, -en
schlafen, er schläft
Schokolade, die, -n
sehen, er sieht
Sọnntag, der, -e
trẹffen, er trifft
Bụs, der, -se
nach Hause
Pịzza, die, -s/Pizzen
bleiben
gẹrn, gẹrne
Idee, die, -n
Sehenswürdigkeit, die, -en
Tag, der, -e
wạnn
Wọchenende, das, -n
Zeit, die, -en: Zeit haben
besichtigen
besuchen
danach
Kạffee, der, -s
Lebensmittel, das, –
Radtour, die, -en
Straßenfest, das, -e
Supermarkt, der, “-e
trịnken
zuẹrst
Hafen, der, “Hafenrundfahrt, die, -en
Stạdtbummel, der

C

Seite 45 - Familien früher

2

3

4a

5a

1a
1c

früher
Kịndheit, die
vọn: die Kindheit von Eva
ạlles
ạnders
Computer, der, –
draußen
Mịtte, die: in der Mitte
oder
sịtzen
Smartphone, das, -s
vọrne

4

παίρνω
κανένας
προαστιακός, ηλεκτρικός
κοιμάμαι
σοκολάτα
βλέπω
Κυριακή
συναντώ
λεωφορείο
στο σπίτι [όταν μετακινούμαι προς τα εκεί]
πίτσα
μένω, παραμένω
ευχαρίστως
ιδέα
αξιοθέατο
μέρα
πότε
Σαββατοκύριακο
χρόνος: έχω χρόνο
επισκέπτομαι, βλέπω
επισκέπτομαι
μετά
μετά (από αυτό), έπειτα
καφές
τρόφιμο
εκδρομή με ποδήλατο
υπαίθρια γιορτή
πίνω
πρώτα, αρχικά
λιμάνι
γύρος του λιμανιού
βόλτα στην πόλη

παλιά, τα παλιά χρόνια, παλαιότερα
παιδικά χρόνια, παιδική ηλικία
από: τα παιδικά χρόνια της Εύας
τα πάντα, όλα
αλλιώς, διαφορετικά
υπολογιστής
έξω
κέντρο, μέση: στη μέση
ή
κάθομαι
"έξυπνο" τηλέφωνο, smartphone
μπροστά
13

Lektion 5

5

Der Tag und die Woche

Seite 51 - Auftaktseite

1a

Fußball, der
grillen
Ịnternet, das
jọggen
malen
Musik, die
schwimmen
spielen
surfen
tạnzen
Họbby, das, -s

A

Seite 52/53 - Wie spät ist es?

1a

entschụldigen: Entschuldigen Sie!
hạlb
nach: Viertel nach sieben
spät
Viertel, das
vor: Viertel vor sieben
beginnen
Frage, die, -n
Kụrs, der, -e
ụm: um neun Uhr
ẹnden
Pause, die, -n
Flugzeug, das, -e
Konzẹrt, das, -e
Pạrkzeit, die, -en
Radiowecker, der, –
stạrten
Zug, der, “-e
offiziẹll
Tạnzparty, die, -s
von … bis
ạlso
Computerkurs, der, -e
Ẹnglischkurs, der, -e
Fußballspiel, das, -e
gehen: Der Kurs geht bis 12 Uhr.
Krimi, der, -s

3a

3b

4b

5
6

B

συγχωρώ: Mε συγχωρείτε!
μισός
μετά: επτά και τέταρτο
αργά: Tί ώρα είναι;
τέταρτο (της ώρας)
πριν: επτά παρά τέταρτο
ξεκινώ, αρχίζω
ερώτηση
τμήμα
γύρω από/σε: στις εννιά η ώρα
τελειώνω
διάλειμμα
αεροπλάνο
συναυλία
χρόνος στάθμευσης
ραδιόφωνο ξυπνητήρι
[εδώ!] απογειώνομαι
τρένο
επίσημα
πάρτυ με χορό
από … μέχρι
λοιπόν, δηλαδή
τμήμα εκμάθησης υπολογιστών
τμήμα εκμάθησης αγγλικών
ποδοσφαιρικός αγώνας
πηγαίνω: Το τμήμα διαρκεί μέχρι τις 12 η ώρα.
αστυνομική ταινία

Seite 54/55 - Was macht Frau Costa am Samstag?
Sạmstag, der, -e

14

ποδόσφαιρο
ψήνω στα κάρβουνα
διαδίκτυο, ίντερνετ
κάνω τζόγκινγκ
ζωγραφίζω
μουσική
κολυμπώ
παίζω
σερφάρω
χορεύω
χόμπι

Σάββατο

Lektion 5

Der Tag und die Woche
1a

3

4a

C

ạn|fangen, er fängt an
ạn|rufen
auf|hören
auf|räumen
auf|stehen
aus|gehen
ein|kaufen
fẹrn|sehen, er sieht fern
Kino, das, -s
mịt|kommen
mịt|nehmen
Zeitung, die, -en
aus|fallen, er fällt aus
heute
jeden Tag
stạtt|finden
übermorgen
wẹg|fahren, er fährt weg
Ausflug, der, “-e
chillen
spazieren gehen
wohin

3b

D

Seite 57 - Hast du Zeit?

1a

Schạch, das

1b

2

αρχίζω
τηλεφωνώ, παίρνω στο τηλέφωνο
παύω, σταματώ
συγυρίζω
σηκώνομαι
βγαίνω έξω
ψωνίζω
βλέπω τηλεόραση
κινηματογράφος, σινεμά
έρχομαι μαζί
παίρνω μαζί
εφημερίδα
ματαιώνομαι, ακυρώνομαι
σήμερα
κάθε μέρα
λαμβάνω χώρα, γίνομαι, πραγματοποιούμαι
μεθαύριο
φεύγω, αναχωρώ
εκδρομή
χαλαρώνω, ξεκουράζομαι
πηγαίνω περίπατο, κάνω βόλτα
(προς τα) πού [με ρήμα μετακίνησης]

Seite 56 - Meine Woche
Wọche, die, -n
Dienstag, der, -e
Dọnnerstag, der, -e
Freitag, der, -e
Hausaufgabe, die, -n
Mịttwoch, der, -e
Montag, der, -e
Abend, der, -e
Mịttag, der, -e
Mọrgen, der
Nachmittag, der, -e
Nạcht, die, “-e
Vormittag, der, -e
reparieren
Dienstagvormittag, der, -e
Fahrkarte, die, -n
Fahrrad, das, “-er
Dienstagabend, der, -e

1a

5

εβδομάδα
Τρίτη
Πέμπτη
Παρασκευή
σχολικά καθήκοντα, δουλειά για το σπίτι
Τετάρτη
Δευτέρα
βράδυ
μεσημέρι
πρωί
απόγευμα, μεταμεσημβρινές ώρες
νύχτα
πρωί, προμεσημβρινές ώρες
επισκευάζω
Τρίτη πρωί
εισιτήριο
ποδήλατο
Τρίτη βράδυ

σκάκι
15

Lektion 5

5

Der Tag und die Woche
1b

2a

2c

16

Dienstagnachmittag, der, -e
gehen: Ja, das geht.
ja bitte?
mịt|bringen
Mittwochnachmittag, der, -e
Schạchspiel, das, -e
später
vielleicht
Zahnarzttermin, der, -e
zusạmmen
leider
Lụst haben
meinen
Samstagabend, der, -e
kọchen

Τρίτη απόγευμα
πηγαίνω: Ναι, αυτό γίνεται / είναι δυνατό.
(Ναι,) παρακαλώ;
φέρνω μαζί
Τετάρτη απόγευμα
σκάκι [σκακιέρα και πιόνια]
αργότερα
ίσως
ραντεβού στον οδοντίατρο
μαζί
δυστυχώς
έχω όρεξη/διάθεση
νομίζω, λέω
Σάββατο βράδυ
μαγειρεύω

Lektion 6

Guten Appetit!

6

Seite 61 - Auftaktseite
1

2a

2b

A
1a

1b

2

3a

Appetit, der
Ạpfel, der, “Banane, die, -n
Brot, das, -e
Bụtter, die
Fịsch, der, -e
Hähnchen, das, –
Joghurt, der, -s
Kartọffel, die, -n
Käse, der
Mịlch, die
Nudeln, die, (Pl.)
Reis, der
Salat, der, -e
Tee, der
Tomate, die, -n
Wạsser, das
Wein, der, -e
Wụrst, die, “-e
Zwiebel, die, -n
mạnchmal
nie
sẹlten
täglich
Person, die, -en

όρεξη [για φαγητό]
μήλο
μπανάνα
ψωμί
βούτυρο
ψάρι
κοτόπουλο
γιαούρτι
πατάτα
τυρί
γάλα
μακαρόνια
ρύζι
σαλάτα, μαρούλι
τσάι
ντομάτα
νερό
κρασί
λουκάνικο
κρεμμύδι
μερικές φορές
ποτέ
σπάνια
καθημερινά
πρόσωπο, άτομο

Seite 62/63 - Der Einkaufszettel
Einkaufszettel, der, –
Ei, das, -er
Mais, der
Kaugummi, der, -s
Orange, die, -n
Zụcker, der
Bäcker, der, –
bịtte
dọch: Kauf doch bitte Brot.
holen
vergẹssen, er vergisst
wạrten
Ạpfelsaft, der, “-e
Dụrst, der
Hụnger, der
Ạngebot, das, -e

λίστα με ψώνια
αυγό
καλαμπόκι
τσίχλα
πορτοκάλι
ζάχαρη
φούρναρης
παρακαλώ
μα, για: Για αγόρασε σε παρακαλώ ψωμί.
φέρνω
ξεχνάω
περιμένω
χυμός μήλου
δίψα
πείνα
προσφορά
17

Lektion 6

6

Guten Appetit

3b

3c
4

5

B

Seite 64/65 - Einkaufen

1a

Bäckerei, die, -en
Gemüse, das
Kiosk, der, -e
Mạrkt, der, “-e
Metzgerei, die, -en
Obst, das
Tạnkstelle, die, -n
bekọmmen
ẹtwas
ich hätte gern …
Kụnde/Kụndin, der/die, -n/-nen

1c

18

Bẹcher, der, –
Beispiel, das, -e: zum Beispiel
Frụcht, die, ”-e
Kilo, das, -s
Sọnderangebot, das, -e
Bịrne, die, -n
Salami, die, -s
Olive, die, -n
probieren
Glas, das, “-er
Chịps, die (Pl.)
Dose, die, -n
Ẹrbse, die, -n
Kạsten, der, “Marmelade, die, -n
Pạckung, die, -en
Scheibe, die, -n
Spaghẹtti, die (Pl.)
Stück, das
Tafel (Schokolade), die, -n
Tüte, die, -n
Verpạckung, die, -en
Abendessen, das, –
Bier, das, -e
Brötchen, das, –
für
Getränk, das, -e
Grạmm, das
Kilogrạmm, das
Liter, der, –
Pfụnd, das
Pịcknick, das, -s
Sạft, der, “-e

κύπελλο, κεσές
παράδειγμα: για παράδειγμα, παραδείγματος χάριν
φρούτο
κιλό
ειδική προσφορά
αχλάδι
σαλάμι
ελιά
δοκιμάζω
ποτήρι
πατατάκια, τσιπς
κονσέρβα
μπιζέλι, αρακάς
κιβώτιο, κασόνι
μαρμελάδα
συσκευασία, πακέτο, κουτί
φέτα
μακαρόνια, σπαγκέτι
κομμάτι
πλάκα (σοκολάτα)
σακούλα
συσκευασία
δείπνο, βραδινό
μπύρα
ψωμάκι
για
ποτό
γραμμάριο
κιλό
λίτρο
μισό κιλό
πικ νικ
χυμός

φούρνος
λαχανικά, ζαρζαβατικά
περίπτερο
(λαϊκή) αγορά
κρεοπωλείο
φρούτα
βενζινάδικο
λαμβάνω, παίρνω
κάτι
θα ήθελα (να έχω)...
πελάτης/πελάτισσα

Lektion 6

Guten Appetit!

3b

möchten
pạssend: Haben Sie es passend?
Wụnsch, der, “-e: Haben Sie noch einen Wunsch?
zurück: Sie bekommen 2,30 Euro zurück.
Preis, der, -e
Fleischwurst, die, “-e
Hạckfleisch, das
Käsekuchen, der, –
Schịnken, der, –
Weißbrot, das, -e
Spezialität, die, -en

C

Seite 66 - Das mag ich

2a
3a

mögen, er mag

D

Seite 67 - Essen in Deutschland

1a

bạcken
beliebt
Blọg, der, -s
Eis, das
Ẹssenszeit, die, -en
Fleisch, das
Frühstück, das, -e
frühstücken
Gụrke, die, -n
Honig, der
Ịmbiss, der, -e
Kakao, der, -s
Kantine, die, -n
Käseplatte, die, -n
Konditorei, die, -en
Kuchen, der, –
Leute, die (Pl.)
Mịttagessen, das, –
Müsli, das, -s
Nachtisch, der, -e
Orangensaft, der, “-e
Pụdding, der
Sahne, die
Schüler/in, der/die, -/-nen
Schulkantine, die, -n
sẹlbst
Sonntagnachmittag, der, -e
Sụppe, die, -n
Wụrstplatte, die, -n
zwịschen

6

θα ήθελα
ταιριαστός: Έχετε ψιλά;
επιθυμία: Θέλετε κάτι ακόμα;
πίσω: Παίρνετε ρέστα 2,30 ευρώ.
τιμή
λουκάνικο από βραστό κρέας
κιμάς
τσιζ κέικ
ζαμπόν
λευκό ψωμί
σπεσιαλιτέ

μου αρέσει

ψήνω
αγαπητός, δημοφιλής
ιστολόγιο, μπλογκ
παγωτό, πάγος
ώρα φαγητού
κρέας
πρωινό, πρόγευμα
παίρνω πρωινό, προγευματίζω
αγγούρι
μέλι
σνακ-μπαρ
κακάο
καντίνα
πιατέλα με τυριά
ζαχαροπλαστείο
γλυκό, κέικ
κόσμος, άνθρωποι
μεσημεριανό
μούσλι
επιδόρπιο
χυμός πορτοκάλι
κρέμα, πουτίγκα
(κρέμα) σαντιγύ
μαθητής/μαθήτρια
σχολική καντίνα
ο ίδιος, μόνος μου
Κυριακή απόγευμα
σούπα
πιατέλα αλλαντικών
ανάμεσα, μεταξύ

19

Lektion 7

7

Arbeit und Beruf

Seite 71 - Auftaktseite

2

3

20

Bạnkkaufmann/Bạnkkauffrau, der/ die, Pl.:
Bạnkkaufleute
Briefträger/in, der/die, -/-nen
Hausmeister/in, der/die, -/-nen
Hubschrauberpilot/in, der/die, -en/-nen
Kẹllner/in, der/die, -/-nen
Kfz-Mechaniker/in, der/die, -/-nen

εξειδικευμένος τραπεζικός υπάλληλος

Kọch/Köchin, der/die, “-e/-nen
Kranführer/in, der/die, -/-nen
Reinigungskraft, die, “-e
Tạxifahrer/in, der/die, -/-nen
Restaurant, das, -s
Patiẹnt/in, der/die, -en/-nen
Büro, das, -s
Wẹrkstatt, die, “-en
Bạnk (1), die, -en
Baustelle, die, -n

μάγειρας/μαγείρισσα
οδηγός γερανού
καθαρίστρια
ταξιτζής, οδηγός ταξί
εστιατόριο
ασθενής
γραφείο
συνεργείο
τράπεζα
οικοδομή, γιαπί

A

Seite 72/73/74 - Das muss ich machen

1a

aber: … aber ich muss oft am Wochenende
arbeiten.
allein, alleine
Ạnmeldung, die, -en
ạn|nehmen, er nimmt an
ạnstrengend
Ạrbeitsort, der, -e
Ạrbeitsplatz, der, “-e
Ạrbeitszeit, die, -en
Aufgabe, die, -n
beạrbeiten
beraten, er berät
bringen
dẹshalb
drịnnen
erklären
frei haben
früh
Gạst, der, “-e
geöffnet: geöffnet haben
Hạnd, die, “-e
ịmmer
Karriere, die
Kạsse, die, -n

ταχυδρόμος
επιστάτης/επιστάτρια
πιλότος ελικόπτερου
σερβιτόρος/σερβιτόρα
μηχανικός αυτοκινήτων

αλλά, όμως: όμως πρέπει να δουλεύω συχνά το
σαββατοκύριακο
μόνος
εγγραφή
παραλαμβάνω
κουραστικός, κοπιαστικός
τόπος εργασίας
θέση εργασίας
ωράριο
αρμοδιότητα, καθήκον
επεξεργάζομαι
συμβουλεύω
φέρνω
γι'αυτό
μέσα
εξηγώ
έχω ρεπό
νωρίς
πελάτης [σε εστιατόριο]
ανοιχτός: είναι ανοιχτά
χέρι [παλάμη]
πάντοτε
καριέρα
ταμείο

Lektion 7

Arbeit und Beruf

können, er kann
Kontạkt, der, -e
kontrollieren
Krạnkenhaus, das, “-er
Krạnkenpfleger/in, der/die, -/-nen
Krạnkenschwester, die, -n
Kụrsliste, die, -n
Kụrstermin, der, -e
lạngsam
meistens
Mẹnsch, der, -en
mọrgens
Nạchtschicht, die, -en
Problem, das, -e
reisen
Schịchtdienst, der, -e
Stẹlle, die, -n
Team, das, -s
Teilnehmer/in, der/die, -/-nen
Trẹffpunkt, der, -e
Überweisung, die, -en
unterschreiben
unterstützen
verdienen
vor|stellen
Wạlzer, der, –
wẹchseln
wịssen, er weiß
Formular, das, -e
wọllen, er will
vor|bereiten
Gẹld, das
hẹlfen, er hilft
dẹnn: … denn am Wochenende will ich nicht
arbeiten.
Operation, die, -en
Sekretärin, die, -nen
ạb
müssen

B
1

7

μπορώ, ξέρω
επαφή
ελέγχω
νοσοκομείο
νοσοκόμος, νοσηλευτής/νοσηλεύτρια
νοσοκόμα
κατάλογος μαθητών του τμήματος
ημερομηνίες λειτουργίας του τμήματος
αργά
τις περισσότερες φορές
άνθρωπος
το πρωί, τα πρωινά
νυχτερινή βάρδια
πρόβλημα
ταξιδεύω
υπηρεσία/εργασία σε βάρδιες
θέση (εργασίας)
ομάδα
μαθητής/μαθήτρια, σπουδαστής/σπουδάστρια
σημείο συνάντησης
έμβασμα
υπογράφω
υποστηρίζω, βοηθώ
κερδίζω [χρήματα], βγάζω
παρουσιάζω
βαλς
αλλάζω [κάνω συνάλλαγμα ή ψιλά]
ξέρω, γνωρίζω
έντυπο
θέλω, σκοπεύω
προετοιμάζω
χρήμα, χρήματα
βοηθώ
επειδή: επειδή δεν θέλω να δουλεύω το Σαββατοκύριακο
εγχείρηση
γραμματέας
από τις …[ώρα] και μετά
πρέπει, είμαι υποχρεωμένος

Seite 75 - Rund ums Geld
rụnd: rund ums Geld
EC-Karte, die, -n
Gẹldautomat, der, -en
Kọntoauszug, der, “-e

στρογγυλός: γύρω από το χρήμα
χρεωστική κάρτα
μηχάνημα ανάληψης μετρητών, ΑΤΜ
απόκομμα λογαριασμού
21

Lektion 7

7

Arbeit und Beruf

2a

2b

2c

C
1a

2

3
4
5

22

Kọntonummer, die, -n
Überweisungsformular, das, -e
IBAN, die
telefonieren
Basketballverein, der, -e
Mịtgliedsbeitrag, der, “-e
überweisen
Gebühr, die, -en
Abendkurs, der, -e
Bạnkverbindung, die, -en
Fußballverein, der, -e
Bụsreise, die, -n
Reisebüro, das, -s

αριθμός λογαριασμού
έντυπο εμβάσματος
διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
μιλάω στο τηλέφωνο, τηλεφωνώ
σύλλογος μπάσκετ
εισφορά μέλους
εμβάζω
δίδακτρα
βραδινό τμήμα
στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
ποδοσφαιρικός σύλλογος
ταξίδι με λεωφορείο
ταξιδιωτικό γραφείο

Seite 76/77 - Ein Tag im Leben von Maria Stein
Leben, das, –
bedienen
Chẹf/in, der/die, -s/-nen
gehen (4): Sie geht aus dem Haus.
Kollege/Kollegin, der/die, -n/-nen
Mịttagspause, die, -n
öffnen
Termin, der, -e
vọn: Sie kommt von der Arbeit.
zu (1): Sie fährt zum Supermarkt.
Fußballtraining, das
Kịndergarten, der, “Nạchbar/in, der/die, -n/-nen
Pọst, die
Hạltestelle, die, -n
gẹstern
ạb|holen
Bahnhof, der, “-e
Zahnarzt/-ärztin, der/die, “-e/-nen

ζωή
εξυπηρετώ
διευθυντής/διευθύντρια, αφεντικό
πηγαίνω: Βγαίνει από το σπίτι.
συνάδελφος
διάλειμμα για μεσημεριανό
ανοίγω
ραντεβού
από: Έρχεται από τη δουλειά.
προς: Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ.
προπόνηση ποδοσφαίρου
νηπιαγωγείο, παιδικός σταθμός
γείτονας, γειτόνισσα
ταχυδρομείο
στάση λεωφορείου
χθες
πηγαίνω και παίρνω, παραλαμβάνω
σιδηροδρομικός σταθμός
οδοντίατρος

Lektion 8

Gute Besserung!

8

Seite 83 - Auftaktseite

2

A
1b

3a

4a

Gute Bẹsserung
Hausarztpraxis, die, -praxen
Hausarzt/-ärztin, der/die, “-e/-nen
Kạsse, die, -n: Krankenkasse)
Sprẹchzeiten, die
Augenarzt/-ärztin, der/die, “-e/-nen
Vereinbarung, die, -en: nach Vereinbarung)
Auge, das, -n
Bauchschmerzen, die (Pl.)
Hạlsschmerzen, die (Pl.)
Rückenschmerzen, die (Pl.)
Zahnschmerzen, die (Pl.)

Περαστικά!
ιατρείο του οικογενειακού γιατρού
οικογενειακός γιατρός
ταμείο: ασφαλιστικό ταμείο
ώρες που δέχεται ο γιατρός
οφθαλμίατρος
συμφωνία: κατόπιν ραντεβού
μάτι
πονόκοιλος
πονόλαιμος
πόνος στην πλάτη ή στη μέση
πονόδοντος

Seite 84/85 - Ein Besuch beim Arzt
Besuch, der, -e
einmal: Waren Sie schon einmal hier?
Apparat, der, -e: am Apparat
Monat, der, -e
nächster, nächstes, nächste
Prạxis, die, Pl.: Praxen
sagen
Ạrm, der, -e
Bauch, der, “-e
Bein, das, -e
Hạls, der, “-e
Körperteil, der, -e
Kọpf, der, “-e
Mụnd, der, “-er
Nase, die, -n
Ohr, das, -en
Rücken, der, –
Fịnger, der, –
dẹnn: Was fehlt Ihnen denn?
auf|machen
am bẹsten
Dọktor, der
erkältet
Erkältung, die, -en
fehlen: Was fehlt Ihnen?
Fieber, das
Fuß, der, “-e
Grịppe, die, -n
Hạlstablette, die, -n
Husten, der

επίσκεψη
μια φορά: Έχετε ξανάρθει; Σας έχω ξαναδεί;
συσκευή: στο τηλέφωνο
μήνας
επόμενος, επόμενο, επόμενη
ιατρείο
λέω
χέρι [βραχίονας]
κοιλιά
πόδι
λαιμός
μέρος του σώματος
κεφάλι
στόμα
μύτη
αυτί
πλάτη, μέση
δάχτυλο του χεριού
λοιπόν: Τι έχετε λοιπόν;
ανοίγω
καλύτερα
γιατρός / δόκτωρ
κρυωμένος
κρύωμα
λείπω: Τι έχετε;
πυρετός
πόδι [από τον αστράγαλο και κάτω]
γρίπη
χάπι για το λαιμό
βήχας
23

Lektion 8

8

Gute Besserung!

5

B
1a

C
1b

24

Kontrọlle, die, -n
Schnụpfen, der
sọllen, er soll
Sprẹchzimmer, das, –
Vitamin, das, -e
weh|tun
Gymnạstik, die
Kọpfschmerztablette, die, -n
schwer
Tablẹtte, die, -n
tragen, er trägt: nicht schwer tragen
wenig

έλεγχος
συνάχι
πρέπει
γραφείο γιατρού
βιταμίνη
πονάω
γυμναστική
χάπι για τον πονοκέφαλο
βαρύς
χάπι
κουβαλώ : να μην κουβαλώ βαριά πράγματα
λίγο

Seite 86 - Gesundheit in Deutschland
Gesụndheit, die
ạb|geben, er gibt ab
Apotheke, die, -n
Arbeitgeber/in, der/die, -/-nen
Bonus, der, Pl.: Boni
Bonusheft, das, -e
deutlich
ein|tragen, er trägt ein
Fạcharzt/-ärztin, der/die, “-e/-nen
geben, er gibt
Gesụndheitskarte, die, -n
komplẹtt
Kopie, die, -n
Krạnkenkasse, die, -n
Krạnkschreibung, die, -en
Medikamẹnt, das, -e
Original, das, -e
pro
regelmäßig
Rezẹpt, das, -e
Schule, die, -n
die Überweisung, -en
zahlen
Zahnbehandlung, die, -en
Zahnkontrolle, die, -n

υγεία
παραδίδω, δίνω
φαρμακείο
εργοδότης/εργοδότρια
μπόνους
τετράδιο καταγραφής μπόνους
καθαρά
καταχωρώ, σημειώνω
ειδικός ιατρός
δίνω
κάρτα υγείας
τελείως, εντελώς
αντίγραφο
ασφαλιστικό ταμείο
πιστοποιητικό ασθένειας
φάρμακο
πρωτότυπο [έντυπο]
ανά
τακτικά
συνταγή
σχολείο
παραπεμπτικό
πληρώνω
οδοντοθεραπεία
οδοντιατρικός έλεγχος

Seite 87 - Mein Kind ist krank
krạnk
ạn|machen
Entschuldigung, die, -en
Fieberthermometer, das, –

άρρωστος
ανοίγω [ηλεκτρική συσκευή]
δικαιολογητικό (απουσίας για το σχολείο)
θερμόμετρο

Lektion 8

Gute Besserung!

2

Kọpfschmerzen, die (Pl.)
mẹssen, er misst
Schạrlach, der
sofọrt
Fehlen, das
freundlich: Mit freundlichen Grüßen)
Gruß, der, “-e
Sehr geehrte Frau ... /Sehr geehrter Herr ...
Ụnterricht, der

D

Seite 88 - Im Krankenhaus

1a

bẹsser
Blinddarmentzündung, die, -en
klar
operieren
untersuchen
wieder: wieder nach Hause
Bademantel, der, “Hausschuh, der, -e
Kalẹnder, der, –
Zahnbürste, die, -n
Zahnpasta, die

2

E
1a

2a
2a

2b

8

πονοκέφαλος
μετράω
οστρακιά
αμέσως
απουσία
φιλικός: Με φιλικούς χαιρετισμούς
χαιρετισμός
Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε …
μάθημα

καλύτερα
σκωληκοειδίτιδα
σαφής: Βεβαίως.
χειρουργώ
εξετάζω
πάλι, ξανά: πάλι στο σπίτι
μπουρνούζι
παντόφλα
ημερολόγιο
οδοντόβουρτσα
οδοντόπαστα

Seite 89-112 - Der Notruf
Notruf, der, -e
verlẹtzt
auf|legen
drịngend
Ẹcke, die, -n
glauben
Minute, die, -n
Notarzt/-ärztin, der/die, “-e/-nen
Notfall, der, “-e
passieren
Regel, die, -n
Rückfrage, die, -n
schnẹll
Situation, die, -en
Ụnfall, der, “-e

κλήση έκτακτης ανάγκης / άμεσης βοήθειας
τραυματισμένος
κλείνω (το τηλέφωνο)
επείγων
γωνία
πιστεύω, νομίζω
λεπτό (της ώρας)
γιατρός πρώτων βοηθειών
επείγον περιστατικό
συμβαίνει
κανόνας
διευκρινιστική ερώτηση
γρήγορα
κατάσταση
ατύχημα

Feuer, das
Feuerwehr, die, -en
Hausbewohner/in, der/die, -/-nen
Krạnkenwagen, der, –
stehen
Nạchbarhaus, das, “-er

φωτιά
πυροσβεστική
ένοικος
ασθενοφόρο
στέκομαι
γειτονικό/διπλανό σπίτι
25

Lektion 9

9

Wege durch die Stadt

Seite 93 - Auftaktseite

1

2a

A

Seite 94 - Der Weg zur Arbeit

1b

fạst
Fịrma, die, Pl.: Firmen
Stụnde, die, -n
benụtzen
Bibliothek, die, -en
Rathaus, “-er
Schwimmbad, das, “-er

2a
3

B

Seite 95/96/97 - In der Stadt

1a

Flughafen, der, “Hauptbahnhof, der, “-e
Linie, die, -n
Plạtz, der “-e: Auf dem Platz ist ein Brunnen.
Station, die, -en
U-Bahn-Station, die, -en
ụm|steigen
weit
Richtung, die, -en
Zoo, der, -s
Klinikum, das, Pl.: Kliniken
Stạdtmitte, die
neben
ạn
auf
Bạnk, die, “-e
Baum, der, “-e
Brụnnen, der, –

1b

3a

26

Auto, das, -s
Fußgänger/in, der/die, -/-nen
Motorrad, das, “-er
Schịff, das, -e
Straßenbahn, die, -en
U-Bahn, die, -en
Weg, der, -e
fliegen
Verkehrsmittel, das, –
zu Fuß
bịllig
gesụnd
prạktisch
teuer

αυτοκίνητο
πεζός/πεζή
μηχανή, μοτοσυκλέτα
πλοίο
τραμ
μετρό
δρόμος, διαδρομή
πετάω
μέσο συγκοινωνίας
με τα πόδια
φτηνός
υγιεινός
πρακτικός
ακριβός

σχεδόν
εταιρεία
ώρα [60λεπτο]
χρησιμοποιώ
βιβλιοθήκη
δημαρχείο
κολυμβητήριο

αεροδρόμιο
κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός
γραμμή
πλατεία: Πάνω στην πλατεία είναι ένα συντριβάνι.
στάση
στάση μετρό
αλλάζω [συγκοινωνιακό μέσο]
μακριά
κατεύθυνση
ζωολογικός κήπος
νοσοκομείο, συγκρότημα κλινικών
κέντρο της πόλης
δίπλα σε, πλάι σε
στο πλάι [κολλητά]
πάνω σε
παγκάκι
δέντρο
συντριβάνι, πηγάδι

Lektion 9

Wege durch die Stadt

3b
4
5a

5b

Café, das, -s
Drogerie, die, -n
Fahrgast, der, “-e
hịnter
Hụnd, der, -e
Monatskarte, die, -n
Pạrk, der, -s
pạrken
Pạrkplatz, der, “-e
Spielplatz, der, “-e
über
ụnter
vor: vor dem Haus
Ạmpel, die, -n
gleich: Ich komme gleich.
Einladung, die, -en
Flụss, der, “-e
fịnden: D
 ie Straße kann man einfach finden.
einfach
gegenüber
geradeaus
gleich: Mein Haus ist gleich rechts.
Kreuzung, die, -en
Seite, die, -n

C

Seite 98/99 - Der Führerschein

1a

ạndere
ạn|erkennen
Ạnerkennung, die, -en
ausländisch
Behörde, die, -n
dürfen, er darf
EU-Bürger/in, der/die, -/-nen
EU-Staat, der, -en
Führerschein, der, -e
Führerscheinprüfung, die, -en
Heimatland, das
kụrz
maximal
theoretisch
Tourist/in, der/die, -en/-nen
Trạktor, der, Pl.: Traktoren
Vorfahrt, die
Vorfahrtsschild, das, -er
ạb|biegen

2a

2b

9

καφενείο, καφετέρια
κατάστημα καλλυντικών
επιβάτης
πίσω από
σκύλος
μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών
πάρκο
παρκάρω
χώρος στάθμευσης, πάρκινγκ
παιδική χαρά, παιδότοπος
πάνω από
κάτω από
μπροστά από: μπροστά από το σπίτι
φανάρι
αμέσως: Έρχομαι αμέσως.
πρόσκληση
ποτάμι
βρίσκω: Μπορεί κανείς να βρει εύκολα την οδό.
απλά, εύκολα
απέναντι
ευθεία (εμπρός)
ακριβώς: Το σπίτι μου είναι ακριβώς δεξιά.
διασταύρωση
πλευρά

άλλος
αναγνωρίζω
αναγνώριση
αλλοδαπός
υπηρεσία, δημόσια αρχή
επιτρέπεται
πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δίπλωμα οδήγησης
εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης
πατρίδα
σύντομος, μικρός
το πολύ
θεωρητικός
τουρίστας/τουρίστρια
τρακτέρ
προτεραιότητα
πινακίδα προτεραιότητας
στρίβω
27

Lektion 9

9

Wege durch die Stadt

2c
3a
4

28

ạchten: Vorfahrt achten
ạn|halten, er hält an
blinken
hupen
weiter|fahren, er fährt weiter
Schịld, das, -er
Lkw, der, -s
ụm: um die Ecke fahren
Bürgersteig, der, -e
Verkehr, der

προσέχω: προσέχω την προτεραιότητα
σταματώ
βγάζω φλας
κορνάρω
συνεχίζω την πορεία
πινακίδα
φορτηγό
γύρω από: στρίβω στη γωνία
πεζοδρόμιο
κίνηση, κυκλοφορία

Lektion 10

Mein Leben

10

Seite 103 - Auftaktseite

2

Großstadt, die, “-e
Kleinstadt, die, “-e
Ausland, das
geschieden
ledig

A

Seite 104/105 - Gestern und heute

1a

Reiseangebot, das, -e
träumen
Urlaub, der, -e
reden
Kạrten spielen
Radio, das, -s
Spọrt, der

3
4b
5

B

6

C

Seite 108/109 - Mein Leben früher und heute

1a

Ạnfang, der, “-e
Ạngestellte, der/die, -n/-n
ạrm
Automechaniker/in, der/die, -/-nen
Chance, die, -n
eigen
Lạnd, das: auf dem Land
seit
Tạxiunternehmen, das, –
verkaufen
Vọlkshochschule, die, -n
wịchtig
zulẹtzt

2
4

4a

ταξιδιωτική προσφορά
ονειρεύομαι
διακοπές, άδεια
μιλάω
παίζω χαρτιά
ραδιόφωνο
αθλητισμός, σπορ

Seite 106/107 - Unterwegs
unterwegs
auf|wachen
Liebe Claudia/Lieber John,
müde
Pọstkarte, die, -n
ein|schlafen, er schläft ein, er ist eingeschlafen
Autoschlüssel, der, –
Hotẹl, das, -s
Kaffeehaus, das, “-er
Sạchertorte, die, -n
Schlọss, das, “-er
Clụb, der, -s

1

μεγαλούπολη
κωμόπολη
εξωτερικό
διαζευγμένος
ανύπαντρος, ελεύθερος

καθ' οδόν, στο δρόμο
ξυπνάω
Αγαπητή Κλαούντια/ Αγαπητέ Τζον, …
κουρασμένος
καρτ-ποστάλ
αποκοιμάμαι
κλειδί αυτοκινήτου
ξενοδοχείο
παραδοσιακό καφέ [στη Βιέννη]
τούρτα ζάχερ [παραδοσιακή αυστριακή τούρτα]
παλάτι
κλαμπ

αρχή
υπάλληλος
φτωχός
μηχανικός αυτοκινήτων
ευκαιρία
δικός μου
ύπαιθρος: στην εξοχή
εδώ και [χρονικό διάστημα]
επιχείρηση ταξί
πουλάω
ανοιχτό/λαϊκό πανεπιστήμιο
σημαντικός, σπουδαίος
για τελευταία φορά
29
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Lektion 11

Ämter und Behörden

Seite 113 - Auftaktseite

1a

2

A
1a

1b

1c

2a
4

30

Bundesagentur für Arbeit, die
Ạmt, das, “-er
Familienkasse, die
Kfz-Zulassungsstelle, die, -n
Stạndesamt, das, “-er
Wạrteraum, der, “-e
ạb|melden
ạn|melden
beạntragen
Berufsberatung, die, -en
heiraten
Kịndergeld, das
Ausländeramt, das, “-er
Bürgeramt, das, “-er
verlängern
Visum, das, Pl.: Visa

ομοσπονδιακό πρακτορείο εργασίας
δημόσια υπηρεσία
οικογενειακό ταμείο
γραφείο χορήγησης άδειας κυκλοφορίας
ληξιαρχείο
χώρος αναμονής
σταματώ, διακόπτω
δηλώνω
αιτούμαι
ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού
παντρεύομαι
επίδομα παιδιών
γραφείο αλλοδαπών
κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών
παρατείνω, ανανεώνω
βίζα

Seite 114/115 - Bei der Meldestelle
Mẹldestelle, die, -n
herụnter|laden, er lädt herunter, er hat
heruntergeladen
Ạnmeldebestätigung, die, -en
berufstätig
Einzug, der: Tag des Einzugs
Familienstand, der
geboren
Geburtsdatum, das
Geburtsort, der, -e
Gemeinde, die, -n
Hauptwohnung, die
männlich
Staatsangehörigkeit, die, -en
Vermieter/in, der/die, -/-nen
weiblich
Dọrf, das, “-er
mieten
nẹnnen, er nennt,
er hat genannt
Datum, das, Pl.: Daten
pạcken
Party, die, -s
Sạche, die, -n
ụm|ziehen, er zieht um, er ist umgezogen

γραφείο δημοτολογίου
κατεβάζω από το ίντερνετ
βεβαίωση δήλωσης κατοικίας
εργαζόμενος
εγκατάσταση: ημερομηνία εγκατάστασης
οικογενειακή κατάσταση
γεννημένος
ημερομηνία γέννησης
τόπος γέννησης
κοινότητα, δήμος
κύρια κατοικία
αρσενικός, άρρην
υπηκοότητα
εκμισθωτής
θηλυκός, θήλυ
χωριό
νοικιάζω
ονομάζω
ημερομηνία
μαζεύω, πακετάρω
πάρτι
πράγμα
μετακομίζω

Lektion 11

Ämter und Behörden

Ụmzug, der, “-e
Ụmzugskarton, der, -s

B

3a

C

Seite 118 - Können Sie mir helfen?

1a

bedeuten
Verzeihung
Informationsschalter, der, –
Kụrsgebühr, die, -en
Wạrtenummer, die, -n
Automat, der, -en
Eingang, der, “-e
hẹrzlich: Herzlichen Dank.

2b

1b

2

D

Seite 119 - Was braucht man für …?

1

Auslandsreise, die, -n
Geburtsurkunde, die, -n
Gehạltsabrechnung, die, -en
Kfz-Zulassung, die, -en
Kịndergeldantrag, der, “-e
Mietvertrag, der, “-e
Pạss, der, “-e
Rịng, der, -e
Fẹst, das, -e
Arztbesuch, der, -e
Einkauf, der,“-e
Fahrt, die, -en
Họchzeit, die, -en

2

μετακόμιση
κούτα μετακόμισης

Seite 116/117 - Einen Antrag stellen
Ạntrag, der, “-e
stẹllen: einen Antrag stellen
Eigentumswohnung, die -en
aus|füllen
damals
dạnken
gehören
Informationsbroschüre, die, -n
nẹtt
Sạchbearbeiter/in, der/die, -/-nen
Tịpp, der, -s
verstehen, er versteht, er hat verstanden
wem

1

11

αίτηση
θέτω: κάνω αίτηση
ιδιόκτητο διαμέρισμα
συμπληρώνω
τότε
ευχαριστώ
ανήκω
ενημερωτικό φυλλάδιο
ευγενικός
αρμόδιος υπάλληλος
συμβουλή
καταλαβαίνω
σε ποιον

σημαίνω
συγγνώμη
γκισέ πληροφοριών
δίδακτρα
αριθμός αναμονής
αυτόματο μηχάνημα
είσοδος
εγκάρδιος: Eυχαριστώ πάρα πολύ.

ταξίδι στο εξωτερικό
πιστοποιητικό γέννησης
εκκαθαριστικό μισθοδοσίας
άδεια αυτοκινήτου
αίτηση για επίδομα παιδιών
μισθωτήριο (συμβόλαιο)
διαβατήριο
δαχτυλίδι
γορτή
επίσκεψη στο γιατρό
ψώνια
διαδρομή
γάμος [τελετή]

31
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Lektion 12

Im Kaufhaus

Seite 125 - Auftaktseite

3

A

Seite 126/127/128 - Kleidung kaufen

1b

ạn|probieren
pạssen
Umkleidekabine, die, -n
aus|sehen, er sieht aus, er hat ausgesehen: Der
blaue Pullover sieht gut aus.
Boutique, die, -n
Flohmarkt, der, “-e
Secondhandladen, der, “ạngenehm
kompliziert
Sọmmerschlussverkauf, der
strẹssig
Wịnterschlussverkauf, der
ạn|ziehen, er zieht an, er hat angezogen
cool
lạng: Ich meine den langen Rock.
wẹlcher, welches, welche

2a

3a

3b

4b

5a

32

Ạnzug, der, “-e
Bluse, die, -n
Hẹmd, das, -en
Hose, die, -n
Jạcke, die, -n
Jeans, die, –
Kaufhaus, das, “-er
Kleid, das, -er
Krawạtte, die, -n
Mạntel, der, “Pullover, der, –
Rọck, der, “-e
Schuh, der, -e
Sọcke, die, -n
Sweatshirt, das, -s
T-Shirt, das, -s
Ụnterwäsche, die
ạltmodisch
gar nicht
gefạllen, er gefällt,
er hat gefallen
Kleidung, die
komisch
überhaupt (nicht)

κουστούμι
γυναικείο πουκάμισο, μπλούζα
αντρικό πουκάμισο
παντελόνι
σακάκι, μπουφάν
τζιν
πολυκατάστημα
φόρεμα
γραβάτα
παλτό
πουλόβερ
φούστα
παπούτσι
κάλτσα
κολλεγιακή μπλούζα
κοντομάνικο, μακό
εσώρουχα
παλιομοδίτικος
καθόλου
αρέσω
ενδυμασία, ρούχα
περίεργος
καθόλου

δοκιμάζω
ταιριάζω (ως νούμερο), κάνω
δοκιμαστήριο
φαίνομαι: Το μπλε πουλόβερ φαίνεται ωραίο.
μπουτίκ
υπαίθριο παζάρι
μαγαζί με μεταχειρισμένα / ρούχα από δεύτερο χέρι
ευχάριστος
πολύπλοκος
καλοκαιρινές εκπτώσεις
αγχογόνος, ψυχοφθόρος
χειμερινές εκπτώσεις
φοράω, βάζω
ψύχραιμος, κουλ: Αυτό έχει φάση / είναι πολύ κουλ.
μακρύς: Εννοώ το μακρύ φουστάνι.
ποιος, ποιο, ποια

Lektion 12

Im Kaufhaus

B

Seite 129/130/131 - Im Kaufhaus einkaufen

1a

Babywäsche, die
Computerspiel, das, -e
Geschẹnkartikel, der, –
Hẹrrenbekleidung, die
Spọrtwaren, die (Pl.)
Wịnterjacke, die, -n
Damenmantel, der, “Abendkleid, das, -er
Hẹrrenhose, die, -n
Modeschmuck, der
Spọrtschuh, der, -e
Ausgang, der, “-e
dirẹkt: direkt neben
dọrt
Größe, die, -n
hịnten
Multimedia-Abteilung, die, -en
nachsehen, er sieht nach,
er hat nachgesehen
Rọlltreppe, die, -n
Toilẹtte, die, -n
Mädchen, das, –
Babyhose, die, -n
gleich: der gleiche Preis
Abteilung, die, -en
leidtun, tut leid, hat leidgetan
zu: zu lang, zu kurz
Nachteil, der, -e
Vọrteil, der, -e

1b

3a

3c
4b

5a

6

12

μωρουδιακά
ηλεκτρονικό παιχνίδι
είδος δώρου
ανδρική ένδυση
αθλητικά είδη
χειμωνιάτικο μπουφάν
γυναικείο παλτό
βραδινό φόρεμα
ανδρικό παντελόνι
κοσμήματα, μπιζού
αθλητικό παπούτσι
έξοδος
ευθύς: ακριβώς δίπλα
εκεί
μέγεθος
πίσω
τμήμα πολυμέσων
κοιτάζω [αν υπάρχει κάτι]
κυλιόμενη σκάλα
τουαλέτα
κορίτσι
παντελόνι για μωρά
ίδιος: η ίδια τιμή
τμήμα
λυπάμαι
πάρα πολύ: πάρα πολύ μακρύς, πάρα πολύ κοντός
μειονέκτημα
πλεονέκτημα

33
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Lektion 13

Auf Reisen

Seite 135 - Auftaktseite

3

Reise, die, -n
Bauernhof, der, “-e
Bẹrg, der, -e
Meer, das, -e
See, der, -n
Strạnd, der, “-e
Wạld, der, ”-er
Wiese, die, -n
wạndern

A

Seite 136/137 - Unterwegs mit dem Zug

1b

ạb|fahren, er fährt ab, er ist abgefahren
Ạbfahrt, die, -en
ạn|kommen, er kommt an, er ist angekommen
Ạnkunft, die
Bahncard, die, -s
Klạsse, die, -n: Erste / Zweite Klasse)

αναχωρώ
αναχώρηση
φθάνω, αφικνούμαι
άφιξη
εκπτωτική κάρτα για το τρένο
τάξη: πρώτη / δεύτερη θέση

Reservierung, die, -en
Gleis, das, -e
ICE (Intercity-Express), der, -s
Aussicht, die
Brücke, die, -n
dụrch
einige
Ẹndstation, die, -en
fantạstisch
Höhe, die, -n
Kilometer, der, –
Lạndschaft, die, -en
los|fahren, er fährt los,
er ist losgefahren
mịttags
Ọrt, der, -e
Pension, die, -en
Tụnnel, der, –
übernạchten
ụngefähr
Wạndertour, die, -en
zählen
zurück|kommen, er kommt zurück, er ist
zurückgekommen

κράτηση
αποβάθρα, γραμμή [τρένου]
υπερταχεία [γρήγορο τρένο]
θέα
γέφυρα
μέσα από
μερικοί, μερικές, μερικά
τερματικός σταθμός, τέρμα
φανταστικός
ύψος
χιλιόμετρο
τοπίο
φεύγω, αναχωρώ

1

2
3a
4a

34

ταξίδι
αγρόκτημα
βουνό
θάλασσα
λίμνη
αμμουδιά, ακρογιαλιά
δάσος
λιβάδι
κάνω πεζοπορία

το μεσημέρι, τα μεσημέρια
μέρος, τοποθεσία
πανσιόν
τούνελ
διανυκτερεύω
περίπου
εκδρομή με τα πόδια
μετρώ
επιστρέφω

Lektion 13

Auf Reisen

B
1a

2a

3
4a

C
1a

13

Seite 138/139 - Das Wetter
Wẹtter, das
bewölkt
heiß
nạss
Regen, der
regnen
scheinen
Schnee, der.
schneien, es schneit, es hat geschneit
sọnnig
Wịnd, der, -e
wịndig
Wẹtterkarte, die, -n
Wẹsten, der
Wọlke, die, -n
Süden, der
Grad, der, -e
Nọrden, der
Nordwẹsten, der
Ọsten, der
nachmittags
vormittags
Wịnter, der
ạls (Komparativ)
Ạnzahl, die
beide
dụrchschnittlich
Einwohner/in, der/die, -/-nen
genauso
Juni, der
nördlich
Rẹst, der
Sọmmer, der
Sọnnenschein, der
Sọnnenstunde, die, -n
Temperatur, die, -en
Ụnterschied, der, -e

καιρός
συννεφιασμένος, νεφελώδης
πολύ ζεστός
υγρός
βροχή
βρέχει
λάμπω
χιόνι
χιονίζει
ηλιόλουστος
άνεμος
ανεμώδης: φυσάει
μετεωρολογικός χάρτης
δύση [σημείο του ορίζοντα]
σύννεφο
νότος
βαθμός
βορράς
βορειοδυτικά
ανατολή [σημείο του ορίζοντα]
το απόγευμα, τα απογεύματα
το πρωί, τα πρωινά
χειμώνας
από [συγκριτικός]
αριθμός, σύνολο
και οι δύο, αμφότεροι
κατά μέσο όρο
κάτοικος
(ακριβώς) τόσο
Ιούνιος
βόρεια
υπόλοιπο
καλοκαίρι
λιακάδα
ώρα ηλιοφάνειας
θερμοκρασία
διαφορά

Seite 140 - Die Jahreszeiten
Jahreszeit, die, -en
April, der
Augụst, der
Dezẹmber, der

εποχή [του χρόνου]
Απρίλιος
Αύγουστος
Δεκέμβριος
35

13

Lektion 13

Auf Reisen

Februar, der
Frühling, der
Hẹrbst, der
Jạnuar, der
Juli, der
Mai, der
März, der
Novẹmber, der
Oktober, der
Septẹmber, der
D

Seite 141 - Urlaub

1

Ạnreise, die
Cạmpingplatz, der, “-e
ein|laden, er lädt ein, er hat eingeladen
einzigartig
Erholung, die
Erlebnis, das, -se
Ferienwohnung, die, -en
idỵllisch
Kanutour, die, -en
Museumsbesuch, der, -e
preiswert
Spaß, der
Städtetour, die, -en
Stạdtrundfahrt, die, -en
Tier, das, -e
Übernạchtung, die, -en
Wạsserlabyrinth, das, -e
Wạsserweg, der, -e
füttern
Aktivurlaub, der, -e

2b

36

Φεβρουάριος
άνοιξη
φθινόπωρο
Ιανουάριος
Ιούλιος
Μάιος
Μάρτιος
Νοέμβριος
Οκτώβριος
Σεπτέμβριος

άφιξη
κάμπινγκ
προσκαλώ
μοναδικός
ξεκούραση
εμπειρία
εξοχική κατοικία
ειδυλλιακός
εκδρομή με κανό
επίσκεψη σε μουσείο
οικονομικός, σε συμφέρουσα τιμή
κέφι, διασκέδαση
εκδρομή σε πόλεις
γύρος της πόλης
ζώο
διανυκτέρευση
υδάτινος λαβύρινθος
πλωτή οδός
ταΐζω
διακοπές με δραστηριότητες

Lektion 14

Zusammen leben

14

Seite 145 - Auftaktseite

2b

Aufzug, der, “-e
Hof, der, “-e
Kịnderwagen, der, –
Klịngel, die, -n
Licht, das
Mülltonne, die, -n
Trẹppe, die, -n
Trẹppenhaus, das, “-er
Mietshaus, das, “-er

A

Seite 146-147 - Die Nachbarn

1c

5

bestimmt
Bịtte, die, -n: eine Bitte haben
gerade
Gẹrn geschehen!
gießen, er gießt, er hat gegossen
Paket, das, -e
Paketdienst, der, -e
rein|kommen, er kommt rein, er ist
reingekommen
stören
Tạsse, die, -n
Päckchen, das, –
Playmobil, das, -e
Sạlz, das
Dịng, das, -e: vor allen Dingen
Ẹssen, das, –
feiern
Fẹstkomitee, das, -s
Grill, der, -s
Hoffest, das, -e
Laune, die.
Mal, das, -e
Glück, das
Guten Abend
schmẹcken
wụnderbar

B

Seite 148-149 - Probleme im Haus

1a

funktionieren
gehen, er geht, er ist gegangen: Das Licht geht
nicht.
Heizung, die, -en

1

1d

3

4a

ασανσέρ
αυλή
παιδικό καρότσι
κουδούνι
φως
κάδος απορριμμάτων
σκάλα
κλιμακοστάσιο
πολυκατοικία ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων

σίγουρα, οπωσδήποτε
παράκληση: έχω μια παράκληση
[εδώ!] αυτή τη στιγμή
Ευχαρίστηση μου!
ποτίζω
πακέτο
υπηρεσία διανομής πακέτων
μπαίνω μέσα, εισέρχομαι
ενοχλώ
φλυτζάνι
μικρό δέμα
πλεϊμομπίλ
αλάτι
πράγμα: προ πάντων
φαγητό
γιορτάζω
εορταστική επιτροπή
ψησταριά
γιορτή στην αυλή
διάθεση
φορά
τύχη
Καλησπέρα!
έχει γεύση, είναι νόστιμο
θαυμάσιος

λειτουργώ
πηγαίνω: Το φως δεν ανάβει.
θέρμανση
37
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Lektion 14

Zusammen leben
1b
2b
3a

3b

4a

C

Seite 150-151 -Auf dem Spielplatz

1

Jụnge, der, -n
neugierig
Rụtsche, die, -n
Sạndkasten, der, “Schaukel, die, -n
Sprachproblem, das, -e
betreuen

2a
5b

38

ẹrst
Müllabfuhr, die
ärgerlich
bestẹllen
Hausverwaltung, die, -en
Müll, der
riechen, er riecht, er hat gerochen
schmụtzig
Stạdtreinigung, die
stẹllen
Tọnne, die, -n
Ạbsender, der, –
Ạnrede, die, -n
Betrẹff, der, -e
Empfänger/in, der/die, -/-nen
Tẹxt, der, -e
Ụnterschrift, die, -en
ạb|stellen
Fahrradraum, der, “-e
gefährlich
Kẹller, der, –

μόνο, μόλις
υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων
εκνευριστικός
παραγγέλνω
διαχείριση της πολυκατοικίας
σκουπίδια, απορρίμματα
μυρίζω
βρόμικος
υπηρεσία καθαριότητας της πόλης
τοποθετώ, στήνω
κάδος
αποστολέας
προσφώνηση
σχετικό (θέμα)
παραλήπτης/παραλήπτρια
κείμενο
υπογραφή
παρκάρω
χώρος για τα ποδήλατα
επικίνδυνος
υπόγειο

αγόρι
περίεργος [να μάθει κάτι]
τσουλήθρα
σκάμμα (με άμμο)
κούνια
γλωσσικό πρόβλημα
φροντίζω

