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1 - Den Horizont erweitern
Erwartungen und Erfahrungen
Seite 14

1    

der Horizont, -e ορίζοντας

den Horizont erweitern διευρύνω τους ορίζοντες

aus/probieren δοκιμάζω

ins kalte Wasser springen έρχομαι αντιμέτωπος με το άγνωστο

die Perspektive, -n προοπτική

2a

die Wohnungssuche αναζήτηση διαμερίσματος, κατοικίας

die Pünktlichkeit ακρίβεια

die Begrüßung, -en χαιρετισμός

die Gastfreundschaft φιλοξενία

2b

die Gemeinsamkeit, -en κοινό στοιχείο/σημείο

wahr/nehmen αντιλαμβάνομαι 

sich ein/gewöhnen in + Dat προσαρμόζομαι, εγκλιματίζομαι, εξοικειώνομαι

Seite 15

3c

die Neugierde περιέργεια 

4b

die Grammatik, -en γραμματική 

4c

die Erwartung, -en an + Akk προσδοκία 

Das Leben in einer anderen Kultur
Seite 16

1a

ein/wandern μεταναστεύω 

hochqualifiziert με υψηλά προσόντα, πολύ καλά καταρτισμένος

der/die Arbeitgeber, - / Arbeitgeberin, -nen εργοδότης,εργοδότρια

das Pharmaunternehmen, - φαρμακευτική επιχείρηση/εταιρεία

die Zweigstelle, -n υποκατάστημα

vielfältig ποικίλος

der/die Informatiker, - / Informatikerin, nen επιστήμονας πληροφορικής

holprig [εδώ] σπαμένα 
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die Bedienung [εδώ] σερβιτόρος/σερβιτόρα

frustrieren απογοητεύω, αποθαρρύνω

der/die Projektmanager, - / Projektmanagerin, -nen διευθυντής (διευθύντρια) / μάνατζερ έργου

der Expat, -s απόδημος, ομογενής

bürokratisch γραφειοκρατικός

(sich) zurück/halten συγκρατιέμαι

die Parallelgesellschaft, -en παράλληλη κοινωνία

das Unternehmen, - επιχείρηση

die Besonderheit, -en ιδιαιτερότητα

die Steuererklärung, -en φορολογική δήλωση

die Schifffahrt ναυσιπλοΐα

immerhin τουλάχιστον

die Krankenversicherung ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

sich wohl/fühlen νιώθω καλά, ευχάριστα

zu/geben ομολογώ, παραδέχομαι

Seite 17

2b

die Bedienung [εδώ] σερβιτόρος, σερβιτόρα

weiter/leiten προωθώ 

3b

die Zusammenfassung, -en σύνοψη

die Einleitung, -en εισαγωγή

der Hauptteil, -e κεντρικό/κύριο μέρος

der Schlussteil, -e κλείσιμο

anschließend ακολούθως, στη συνέχεια

argumentieren επιχειρηματολογώ

3c

berücksichtigen λαμβάνω υπόψη (μου), υπολογίζω 

die Strategie, -n στρατηγική

überarbeiten επανεπεξεργάζομαι

Vorurteile überwinden
Seite 18

das  Vorurteil, -e προκατάληψη

überwinden ξεπερνώ

1a

die  Charaktereigenschaft, -en ιδιότητα του χαρακτήρα

der Charakter, -e χαρακτήρας

spießig μικροαστικός
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aggressiv επιθετικός

gepflegt περιποιημένος

selbstbewusst με αυτοπεποίθηση

nachdenklich σκεπτικός, συλλογισμένος

naiv αφελής

ehrgeizig φιλόδοξος

temperamentvoll ζωηρός, με ταμπεραμέντο

muskulös μυώδης

eitel φιλάρεσκος

arrogant αλαζόνας, υπεροπτικός

humorvoll με χιούμορ

perfektionistisch τελειομανής

altmodisch παλιομοδίτικος

schüchtern ντροπαλός

1b

die Silbe, -n συλλαβή

2b

der/die Türsteher , / Türsteherin, -nen πορτιέρης, πορτιέρισσα

2c

das Experiment, -e πείραμα

Seite 19

2g

schnarchen ροχαλίζω

3a

das  Stereotyp, -e στερεότυπο

täuschen απατώ, παραπλανώ

beurteilen nach + Dat κρίνω

3c

ein/ordnen in + Akk [εδώ] κατατάσσω

die Kategorie, -n κατηγορία

das Merkmal, -e χαρακτηριστικό

vereinfachen απλοποιώ

verallgemeinern γενικεύω 

3e 

der Quatsch βλακεία, κουταμάρα
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Frauen sind eitel. Männer? Nie!
Seite 20

1a 

stundenlang με τις ώρες

1b

dreiteilig τρίπτυχος, σε τρία μέρη

besitzen κατέχω

sich  bemühen προσπαθώ, κοπιάζω, πασχίζω 

egoistisch εγωιστικός

die Verliebtheit ενθουσιασμός, έρωτας 

sich  auf/richten ανασηκώνομαι

die  Betätigung, -en απασχόληση

die Gardine, -n κουρτίνα 

raffen [εδώ] σουρώνω 

stieren ατενίζω

starren ατενίζω, κοιτάζω με ακίνητο βλέμμα

glotzen χαζεύω, κοιτώ

äugen κοιτώ τριγύρω ψάχνοντας

zurück/treten [εδώ] κάνω πίσω

das Kompliment, -e κομπλιμέντο, φιλοφρόνηση

wagen τολμώ

hüpfen πηδώ

gleiten γλιστρώ [πάνω σε μια επιφάνεια]

sanft απαλά

das Handtuch, "-er πετσέτα

ab/spülen [εδώ] ξεπλένω

pudern πουδράρω

spaßeshalber για πλάκα

2b

der Kontext, -e συμφραζόμενα

Seite 21

2c

die  Vermutung, -en υπόθεση, υπόνοια, υποψία

2d

beliebig τυχαίος, οποιοσδήποτε

3b

bürsten βουρτσίζω

der Kamm, "-e χτένα

ausführlich αναλυτικός, διεξοδικός
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hinüber στην άλλη μεριά

das Holzgestell, -e ξύλινος σκελετός

3c

der Tagebucheintrag,  "-e καταχώριση σε ημερολόγιο

Wenn sich Kulturen begegnen
Seite 22

1a

die Alltagskultur κουλτούρα της καθημερινότητας 

die Bescheidenheit μετριοφροσύνη, ταπεινοσύνη

die Gründlichkeit ακρίβεια, προσοχή

das Temperament ταμπεραμέντο 

der Stolz auf + Akk υπερηφάνεια

die Freundlichkeit ευγένεια, φιλική συμπεριφορά 

die Unfreundlichkeit αγένεια 

die Bürokratie γραφειοκρατία

die Korrektheit ορθότητα

die Offenheit [εδώ] εξωστρέφεια 

die Verschlossenheit εσωστρέφεια

der Geiz, -e τσιγγουνιά

die Kreativität δημιουργικότητα 

die Genauigkeit ακρίβεια

die  Disziplin πειθαρχία

die Großzügigkeit γενναιοδωρία

die Ehrlichkeit τιμιότητα, ειλικρίνεια 

die Unehrlichkeit έλειψη/απουσία ειλικρίνειας 

der Fleiß εργατικότητα

das Selbstbewusstsein αυτοπεποίθηση

hilfsbereit εξυπηρετικός, πρόθυμος να βοηθήσει

1b

die Zuverlässigkeit αξιοπιστία 

1d

die Transkulturalität διαπολιτισμικότητα 

das Konzept, -e σχέδιο 

prägen [εδώ] πλάθω, διαμορφώνω

religiös θρήσκος

Seite 23

2a

das Missverständnis, -se παρεξήγηση, παρανόηση
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die Annahme, -n υπόθεση

der/die Gastgeber, - / Gastgeberin, -nen οικοδεσπότης, οικοδέσποινα

ab/räumen συγυρίζω

der/die Kommilitone, -n / Kommilitonin, -nen συμφοιτητής, συμφοιτήτρια

anonym ανώνυμος

das Feedback, -s αντίδραση

die Evaluation, -en αξιολόγηση

irritiert μπερδεμένος

der/die Dozent, -en / Dozentin, -nen  καθηγητής, καθηγήτρια πανεπιστημίου 

2b

die  Hierarchie ιεραρχία

äußern εκφράζω 

2c

transkulturell διαπολιτιστικός 

missverstehen παρεξηγώ, παρανοώ

An seine Grenzen gehen
Seite 24

1a

das Eisbaden κάνω μπάνιο σε παγωμένο νερό

das Bergsteigen ορειβασία

die Wüste, -n έρημος

das Camping κάμπινγκ

der Hindernislauf, "-e δρόμος μετ' εμποδίων

das Überlebenstraining, -s εκπαίδευση επιβίωσης

das Wildwasser-Rafting ράφτινγκ σε άγρια νερά

das Fallschirmspringen (ελεύθερη) πτώση με αλεξίπτωτο

der Seil, -e σκοινί

hoch/klettern αναρριχώμαι 

ins Leere springen πηδώ στο κενό

ein Risiko ein/gehen ρισκάρω κάτι

das Schlauchboot, -e "φουσκωτή βάρκα"

die Welle, -n κύμα

das Hindernis, -se εμπόδιο

das Bauwerk, -e κτίσμα, οικοδόμημα

2b

teamfähig ικανός για ομαδική εργασία
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2 - Miteinander leben
Wie würden Sie gern leben?
Seite 26

1a

der Bauwagen, - τροχόσπιτο για οικοδόμους

der Wagenplatz, "-e οικισμός από τροχόσπιτα

das Hausboot, -e πλωτή κατοικία (σε σκάφος)

die Eigentumswohnung, -en ιδιόκτητο διαμέρισμα

die Mietwohnung, -en ενοικιαζόμενο διαμέρισμα

die Kommune, -n [εδώ] κοινόβιο

das Wohnprojekt, -e οικισμός (συνδιαχειριζόμενων κατοικιών) 

das Studentenwohnheim, -e φοιτητική εστία

der/die Mitbewohner, - / Mitbewohnerin, -nen συγκάτοικος

1c

die/der Geflüchtete, -n πρόσφυγας 

alleinstehend εργένης, εργένισσα

obdachlos άστεγος

alleinerziehend άτομο που ανατρέφει το παιδί / τα παιδιά του μόνο του

1f

die Geborgenheit αίσθημα σιγουριάς/ασφάλειας

Seite 27

2a

der Studi, -s φοιτητής, φοιτήτρια

(nicht) infrage kommen (δεν) το συζητώ/δέχομαι

der Stadtrand άκρη της πόλης 

die Nachbarschaft, -en γειτονιά

nach/denken über + Akk σκέφτομαι, συλλογίζομαι

die Kleinigkeit, -en λεπτομέρεια, μικροπράγμα

 gegenseitig αμοιβαίος, αμοιβαία

 jdn. gut/nicht leiden können (δεν) συμπαθώ κάποιον/κάποια

das Bedürfnis, -se ανάγκη 

die Unabhängigkeit ανεξαρτησία 

das WLAN, -s ασύρματο τοπικό δίκτυο, WiFi

sich verloben αρραβωνιάζομαι

der Mietvertrag, "-e μισθωτήριο (συμβόλαιο)

der Campingplatz, "-e κάμπινγκ

großartig θαυμάσιος, καταπληκτικός

(sich) stressen αγχώνω (αγχώνομαι), στρεσάρω (στρεσάρομαι)

das Wohnmobil, -e τροχόσπιτο
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2c

die Vorliebe, -n προτίμηση

aus/drücken εκφράζω

Beziehungen im digitalen Zeitalter
Seite 29

1a

das Zeitalter εποχή, περίοδος, χρόνια

heutzutage σήμερα, στην εποχή μας

1b

oberflächlich επιφανειακός

kommunizieren επικοινωνώ

1f

aufwachsen μεγαλώνω

2a

hilfreich χρήσιμος

2b

das Argument, -e επιχείρημα 

das  Gegenargument, -e αντεπιχείρημα

die Position, -en θέση

Miteinander arbeiten
Seite 30

1a

die Arbeitsatmosphäre, -n ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας 

die Elternzeit γονική άδεια

in Elternzeit sein / Elternzeit nehmen είμαι σε γονική άδεια / παίρνω γονική άδεια

der Gehaltsunterschied, -e μισθολογική διαφορά

respektvoll γεμάτος σεβασμό

respektlos χωρίς σεβασμό

1c

der Betriebsrat, "-e συμβούλιο εργαζομένων (μιας επιχείρησης)

die Arbeitsweise, -n τρόπος εργασίας 

die Vorlesung, -en (πανεπιστημιακή) παράδοση 

Seite 31

2a

 angewiesen (sein) auf + Akk εξαρτώμαι από κάποιον/κάτι
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2b

die Geschäftsführung διεύθυνση, διαχείριση (μιας επιχείρησης)

befördern [εδώ] προάγω, δίνω προαγωγή

der/die Vorgesetzte, -n προϊστάμενος, προϊσταμένη

das Stipendium, Stipendien υποτροφία 

3d

abwechselnd εναλλασόμενα, εναλλάξ 

Mehrere Generationen unter einem Dach
Seite 32

1a

der Rollstuhl, "-e αναπηρικό καροτσάκι

das Altenheim, -e γηροκομείο

1b

das Seniorenheim, -e οίκος ευγηρίας

schwerhörig βαρήκοος

der/die Altenpfleger, - / Altepflegerin, -nen φροντιστής ηλικιωμένων

das Mehrgenerationenprojekt, -e πρόγραμμα συγκατοίκησης περισσότερων γενεών

isoliert απομονωμένος

überwiegend κυρίως

ermöglichen επιτρέπω, κάνω/καθιστώ δυνατό

das Wohnumfeld, -er περιβάλλον στο οποίο κατοικεί κανείς

der/die Senior, -en / Seniorin, -nen ηλικιωμένος, ηλικιωμένη

der Austausch, -e ανταλλαγή

ein/gehen auf + Akk [εδώ] δείχνω κατανόηση 

profitieren von + Dat έχω κέρδος από … 

das Gelände, - [εδώ] οικόπεδο

sich verpflichten zu + Dat δεσμεύομαι, αναλαμβάνω την υποχρέωση

das Brettspiel, -e επιτραπέζιο παιχνίδι

der Chor, "-e χορωδία 

Seite 34

Mensch und Maschine
2a

die Digitalisierung ψηφιοποίηση

der Roboter, - ρομπότ

die Spracherkennung αναγνώριση φωνής

der/das Kundenservice εξυπηρέτηση πελατών
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2b

die Behinderung, -en [εδώ] αναπηρία

die Interaktion, -en διάδραση

das Pflegepersonal, - νοσηλευτικό προσωπικό

die Fachkraft, "-e εξειδικευμένος εργαζόμενος

das Bildungsniveau, -s μορφωτικό επίπεδο 

Seite 35

2b

die  Rangliste, -n λίστα κατάταξης 

Unter Freundinnen
Seite 36

1a

voreinander ο ένας από τον άλλον

befreundet (sein) mit + Dat είμαι φίλος/φίλη, έχω φιλική σχέση με … 

sich  verlassen auf + Akk βασίζομαι σε …

die Partnerschaft, -en σχέση

1b

eifersüchtig auf + Akk ζηλεύω

Seite 37

die Einschätzung, -en εκτίμηση

3 - Suchen und finden
Auf der Suche nach Informationen
Seite 38

1

auf Abruf διαθέσιμο όποτε θέλω / το ζητώ

1b

nominieren für + Akk προτείνω (ως υποψήφιο για κάποια διάκριση)

die Nominierung, -en πρόταση, υποψηφιότητα

1c

die Kompetenz, -en δεξιότητα

die Suchmaschine, -n μηχανή αναζήτησης

neutral ουδέτερος

subjektiv υποκειμενικός

der Begriff, -e όρος

ein/geben εισάγω

der Podcast, -s podcast, (διαδικτυακό) ηχογραφημένο επεισόδιο 



13

das Stichwort,  "-er [εδώ] λέξη κλειδί

durchsuchen ψάχνω

das Suchergebnis, -se αποτέλεσμα αναζήτησης 

der Fußabdruck, "-e πατημασιά, αποτύπωμα

der/das Filter, - φίλτρο

der/die Nutzer, - / Nutzerin, -nen χρήστης, χρήστρια

der Suchbegriff, -e όρος αναζήτησης

der Treffer, - [εδώ] αποτέλεσμα

erfordern απαιτώ

der Umgang mit + Dat [εδώ] χειρισμός

zitieren παραθέτω

die Quelle, -n πηγή

der Gigant, -en γίγαντας

die Informationsmenge, -n πλήθος/όγκος πληροφοριών

der Zwerg, -e νάνος

unzählig αμέτρητος

zu/greifen auf + Akk [εδώ] έχω πρόσβαση σε … 

das Faktenwissen αντικειμενική γνώση

lebenslang εφ' όρου ζωής, δια βίου 

(sich) weiter/bilden μετεκπαιδεύω (μετεκπαιδεύομαι)

komplex πολύπλοκος, σύνθετος

Seite 39

2a

um/stellen αλλάζω

entfallen [εδώ] παραλείπομαι

obligatorisch υποχρεωτικός

sich  beziehen auf + Akk συσχετίζομαι με ...

3c

das Prinzip, -ien αρχή

Den Traumjob finden
Seite 40

1b

das Design, -s σχέδιο

1c

ab/schließen (beenden) [εδώ] τελειώνω, ολοκληρώνω

die Studienrichtung, -en κατεύθυνση σπουδών

freiberuflich αυτοαπασχολούμενος

unbefristet αορίστου χρόνου 

sich ein/schreiben γράφομαι, κάνω εγγραφή

die Aufnahmeprüfung, -en εισαγωγική εξετάση
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der Nebenjob, -s εργασία μερικής απασχόλησης 

berufsbegleitend που συνοδεύει την εργασία

ab/legen [εδώ] δίνω (εξετάσεις)

das Bewerbungsschreiben, - αίτηση (για πρόσληψη)

das Portfolio, -s δείγμα(τα) δουλειάς, portfolio

der/die Praxisanleiter, -/ Praxisanleiterin, -nen πρακτικός καθοδηγητής, πρακτική καθοδηγήτρια

2d

 auf der Suche sein αναζητώ, ψάχνω

 jdn. motivieren zu + Dat παρακινώ, δίνω κίνητρο 

der Aufbau [εδώ] ανάπτυξη

aufgeschlossen (hier: Charaktereigenschaft) [εδώ] ανοιχτόμυαλος

feinfühlig ευαίσθητος

ein/arbeiten εκπαιδεύω σε … 

die Pflegebranche, -n τομέας παροχής φροντίδας 

reizen προσελκύω, τραβάω, γοητεύω 

verantwortungsbewusst ευσυνείδητος, υπεύθυνος

belastbar ανθεκτικός

Seite 41

2e

der Briefkopf, "-e επικεφαλίδα (επιστολής) 

bisherig μέχρι τώρα, έως τώρα 

2e

die Betreff, -e θέμα 

der Motivation, -en κίνητρο 

2f

sensibel ευαίσθητος

3a

verfassen συντάσσω

die Stellenanzeige, -n αγγελία (προσφοράς) εργασίας

die Werbeagentur, -en διαφημιστικό γραφείο/πρακτορείο

Auf der Suche nach frischen Ideen
Seite 42

1b

durch/führen διοργανώνω

das Assessment-Center, - κέντρο αξιολόγησης

potentiell πιθανός

der/die Bewerber, - / Bewerberin, -nen υποψήφιος, υποψήφια

simulieren [εδώ] προσομοιώνω
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der Zeitdruck πίεση χρόνου

die Personalabteilung, -en τμήμα προσωπικού

sich Mühe geben προσπαθώ

Seite 43

2c

der Gegenvorschlag, "-e αντιπρόταση

3a

das Budget, -s διαθέσιμο κεφάλαιο

3b

das Catering, - τροφοδοσία, catering

das Homeoffice, -s τηλεργασία, δουλειά από το σπίτι

das Marketing μάρκετινγκ

die  Location τοποθεσία

das Start-up, -s νεοϊδρυθείσα εταιρεία, πρωτοπορική επιχείρηση, startup

der Co-Working-Space χώρος συνεργασίας 

das/der Event, -s εκδήλωση

Der berufliche Werdegang
Seite 44

der  Werdegang σταδιοδρομία

1a

chronologisch σε χρονολογική σειρά

1b

der/die Redakteur, -e / Redakteurin, -nen συντάκτης, συντάκτρια

divers διάφορος

die Redaktion, -en σύνταξη

die  Klärung διαλεύκανση, αποσαφήνιση

der/die Assistent, -en / Assistentin, -nen βοηθός

die  Dreharbeiten γυρίσματα (ταινίας)

berufsbegleitend παράλληλα με την επαγγελματική απασχόληση

die Schulbildung σχολική εκπαίδευση

die Vertonung μελοποίηση

sonstig άλλα, λοιπά

obligatorisch υποχρεωτικός

Seite 45

1c

recherchieren ερευνώ

verwalten διαχειρίζομαι
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2d

die Elektrotechnik ηλεκτροτεχνία

Ruhe finden
Seite 46

1a

 eine Auszeit nehmen κάνω ένα διάλειμμα 

1b

die Dienstleistung, -en παροχή υπηρεσιών

2a

der/die Anfänger, - / Anfängerin, -nen αρχάριος, αρχάρια

der Ausgleich εξισορρόπηση

der Widerspruch,  "-e αντίφαση

leidenschaftlich παθιασμένος

der/die Wanderer, - / Wanderin, -nen οδοιπόρος

der/die Blogger, - / Bloggerin, -nen μπλόγκερ, blogger

im Trend liegen είναι στη μόδα

der/die Großstädter, - / Großstädterin, -nen κάτοικος μεγαλούπολης

die Route, -n διαδρομή

spontan αυθόρμητος 

los/laufen ξεκινώ να περπατάω

los/gehen ξεκινώ, φεύγω

stressig αγχωτικός 

mehrwöchig μερικών εβδομάδων

schwer/fallen μου πέφτει δύσκολο, με δυσκολεύει 

lustlos άκεφος

die Abwechslung, -en εναλλαγή

kombinieren συνδυάζω

inspirieren εμπνέω

das Handydisplay, -s οθόνη κινητού

ein/tauchen βουτώ σε … 

einzigartig μοναδικός

das Lauftempo, -s ρυθμός περπατήματος

2c

 zurück/finden βρίσκω το δρόμο πίσω

Kreativ gelöst
Seite 48

1c

die Erstellung σύνταξη

die Hausarbeit, -en εργασία για το σπίτι 
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der Workshop, -s εργαστήρι

das Zitieren παράθεση (εδαφίου)

das Zeitmanagement διαχείριση χρόνου

professionell επαγγελματικός

der Liebesbrief, -e ερωτική επιστολή

die Partnervermittlung, -en γραφείο συνοικεσίων 

diskret διακριτικός

der Anlass, "-e αφορμή

geduldig υπομονετικός

stilsicher με σωστό ύφος

shoppen ψωνίζω

der Einkaufsbummel - βόλτα για ψώνια 

ehemalig πρώην, παλιός 

jeglich κάθε

die Verhandlungsbasis βάση διαπραγματεύσεων 

die Rechtschreibung ορθογραφία

das Korrekturlesen διόρθωση γραπτού κειμένου

zeitlich χρονικός

1d

gesetzlich εκ του νόμου, νομικά

engagieren προσλαμβάνω

der Ghostwriter, - συγγραφέας φάντασμα

Seite 49

ausgeschrieben προσφερόμενος (μέσω ανάρτησης)

sich erhoffen ελπίζω, προσδοκώ 

4 - Auf Augenhöhe kommunizieren
Botschaften senden
Seite 50

1a

die Körpersprache, -n γλώσσα του σώματος 

die Gebärdensprache, -n νοηματική γλώσσα

der Gesichtsausdruck, "-e έκφραση/ύφος προσώπου

nonverbal μη λεκτικός

verbal λεκτικός

2b

die Vermutung, -en υπόθεση

höchstwahrscheinlich κατά πάσαν πιθανότητα, πιθανότατα 

sicherlich σίγουρα, ασφαλώς

möglicherweise πιθανώς, ενδεχομένως 
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Seite 51

3a

universell γενικός, παγκόσμιος

lauten είμαι, λέω 

das Zitat, -e τσιτάτο

der/die Kommunikationswissenschaftler, - / Kommunika-
tionswissenschaftlerin, -nen επικοινωνιολόγος

die Mimik μιμική

die Gestik χειρονομίες

die Körperhaltung στάση του σώματος 

hängen lassen αφήνω κρεμασμένο, κρεμώ

gesenkt κατεβασμένος, χαμηλωμένος

die Nervosität νευρικότητα

die Scham ντροπή

hektisch νευρικός

entscheidend αποφασιστικός

die Arme verschränken σταυρώνω τα χέρια

verärgert θυμωμένος

kneten ζυμώνω

wissenschaftlich επιστημονικός

sogenannt (sog.) λεγόμενος, αποκαλούμενος

primär πρωτεύων

evolutionär εξελικτικός

die Sozialisation κοινωνικοποίηση 

die Wut θυμός 

beispielsweise παραδείγματος χάριν 

das Stirnrunzeln ζάρωμα του μετώπου 

die Trauer πένθος

der Ekel αηδία, απέχθεια 

das Körpersignal, -e σήμα του σώματος

erlernen μαθαίνω

missverständlich παρεξηγήσιμος

das Kopfschütteln αρνητική κίνηση του κεφαλιού 

bezeichnen χαρακτηρίζω

interpretieren ερμηνεύω

das Desinteresse αδιαφορία

die Unhöflichkeit αγένεια

empfinden αισθάνομαι, νιώθω

verstärken ενισχύω

gestikulieren κάνω χειρονομίες, χειρονομώ 

die Persönlichkeit, -en προσωπικότητα 

extrovertiert εξωστρεφής

introvertiert εσωστρεφής

die Geste, -n χειρονομία
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bewusst συνειδητός

gestreckt τεντωμένος

der Daumen, - αντίχειρας

die Beleidigung, -en προσβολή

ab/laufen [εδώ] εξελίσσομαι

gezielt στοχευμένα

erzielen επιτυγχάνω 

aus/strahlen εκπέμπω

Richtig streiten
Seite 53

1c

übertreiben υπερβάλλω

vor/werfen κατηγορώ 

vergesslich ξεχασιάρης

verschicken στέλνω, αποστέλλω 

2a

emotional συναισθηματικός

nachvollziehen αντιλαμβάνομαι

das Meckern γκρίνια

2b

die Melodie, -n μελωδία

Digitale Kommunikation
Seite 54

1a

der Messenger-Dienst, -e υπηρεσία του messenger

auf dem Laufenden bleiben μένω ενήμερος

1c

die  Prozentzahl, -en ποσοστό

1e

der/die Befragte, -n ερωτηθείς, ερωτηθείσα

die Funktion, -en λειτουργία

der Anteil, -e ποσοστό

die Nutzerzahl, -en αριθμός χρηστών

der Nachrichtendienst, -e υπηρεσία πληροφόρησης

Seite 55

3b

die Mediennutzung χρήση των πολυμέσων 
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Einfach mal reden!
Seite 56

1b

der/die Designer, - / Designerin, -nen σχεδιαστής, σχεδιάστρια

ratlos αμήχανος

2a

konstruktiv εποικοδομητικός

respektieren σέβομαι

wert/schätzen εκτιμώ

sich hinein/versetzen in + Akk μπαίνω στη θέση κάποιου

die Verallgemeinerung, -en γενίκευση

frustriert αποθαρρυμένος, απογοητευμένος

vernachlässigen αμελώ, παραμελώ

doof χαζός, κουτός 

nerven εκνευρίζω, νευριάζω (κάποιον)

die Formulierung, -en διατύπωση

nervig εκνευριστικός

nach/fragen ρωτώ, ζητώ διευκρίνιση

verderben χαλώ

genügend αρκετός

Kommunikation am Arbeitsplatz
Seite 58

1a

der Eindruck, "-e εντύπωση

erscheinen εμφανίζομαι

ein/bringen [εδώ] υποβάλλω

die Protokoll, -e [εδώ] πρακτικά

2b

die Aufgabenverteilung μοίρασμα καθηκόντων 

2c

betreffen αφορώ

Es liegt mir auf der Zunge
Seite 59

1b

umschreiben [εδώ] παραφράζω, λέω με άλλα λόγια

der/das Blackout, -s μπλακάουτ

die Vokabel, -n λέξη (ξένης γλώσσας)

überspielen καλύπτω
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das Synonym, -e συνώνυμο

ein/setzen [εδώ] χρησιμοποιώ

2a

muskulös μυώδης

schüchtern ντροπαλός 

pantomimisch με παντομίμα

tragbar φορητός

2b

die Definition, -en ορισμός

Mit den Augen hören
Seite 60

1

barrierefrei χωρίς εμπόδιο [για ΑΜΕΑ]

die Behinderung, -en αναπηρία

gehörlos κουφός

dolmetschen διερμηνεύω, μεταφράζω

der Untertitel, - υπότιτλος

die Rampe, -n ράμπα

das Hörgerät, -e ακουστικό βαρηκοΐας 

2b

der/die Gehörlose, -n κωφός, κωφή

2c

anerkannt αναγνωρισμένος

Vibration, -en δόνηση

der/die Dolmetscher, - / Dolmetscherin, -nen διερμηνέας

Seite 61

auffällig ασυνήθιστος, εντυπωσιακός

5 - Einfach mal abschalten
Den Kopf freibekommen
Seite 62

1

ab/schalten [εδώ] χαλαρώνω, ξεκουράζομαι

meditieren διαλογίζομαι

2a

der Ausgleich εξισορρόπηση
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2b

das Examen, Examina εξέταση

die Stille ησυχία

das Geräusch, -e θόρυβος

2c

zur Ruhe kommen [εδώ] ηρεμώ

der Applaus χειροκρότημα 

das Gemälde, - πίνακας, έργο ζωγραφικής

betrachten κοιτάζω, παρατηρώ 

ab/fallen πέφτω 

sich (Dat.) hin/geben αφιερώνομαι, δίνομαι 

Seite 63

2d

applaudieren χειροκροτώ, επευφημώ

3b

die Entspannung χαλάρωση

vielseitig πολύπλευρος

die Aufmerksamkeit προσοχή 

angeleitet καθοδηγούμενος 

die Meditation διαλογισμός

die Phase, -n φάση

das  Betriebssystem, -e λειτουργικό σύστημα

3c

der/die Berufstätige, -n εργαζόμενος, εργαζόμενη

zwischendurch ενδιάμεσα 

ein/halten τηρώ

einmalig εφ' άπαξ 

3d

mithilfe + Gen / von + Dat με τη βοήθεια 

Seite 64

3e

ab/bauen [εδώ] αποβάλλω

die Konzentration συγκέντρωση

steigern αυξάνω

das Gleichgewicht ισορροπία

sich ab/lenken [εδώ] ξεφεύγω, στρέφω την προσοχή μου αλλού
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4a

die Fingerfertigkeit επιδεξιότητα

4c

die  Gliederung, -en δομή

4d

der Aspekt, -e παράγοντας

hervor/heben τονίζω, υπογραμμίζω

abschließend κλείνοντας, τέλος

 betonen τονίζω

Weniger Stress im Alltag und Beruf
Seite 65

1b

der/die Arbeitnehmer, - / Arbeitsnehmerin, -nen εργαζόμενος, εργαζόμενη

die Erreichbarkeit διαθεσιμότητα 

die Reizüberflutung καταιγισμός ερεθισμάτων 

das Arbeitspensum φόρτος εργασίας, δουλειά που πρέπει να βγει

die Anerkennung αναγνώριση

der/die Vorgesetzter, -n / die Vorgesetzte, -n προϊστάμενος, προϊσταμένη

der Stressauslöser, - αφορμή άγχους

2a

um/stellen [εδώ] αλλάζω, προσαρμόζω

der Zusammenbruch, "-e κατάρρευση

die Diagnose, -n διάγνωση

sich verteidigen gegen + Akk αμύνομαι

gesundheitlich που σχετίζεται με την υγεία

Kraftwerke abschalten?
Seite 66

ab/schalten [εδώ] κλείνω

1a

die Atomenergie ατομική ενέργεια

das Erdgas φυσικό αέριο

die Kohleenergie ενέργεια από άνθρακα

die Solarenergie ηλιακή ενέργεια

die Wasserkraft υδροηλεκτρική ενέργεια

die Windenergie αιολική ενέργεια
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1b

nachhaltig διατηρήσιμος, βιώσιμος

umweltfreundlich φιλικός προς το περιβάλλον 

radioaktiv ραδιενεργός

die Strahlung, -en ακτινοβολία

die Luftverschmutzung ατμοσφαιρική ρύπανση

erneuerbar ανανεώσιμος

der Rohstoff, -e πρώτη ύλη

2a

der Verbrauch κατανάλωση

der Privathaushalt, -e ιδιωτικό νοικοκυριό

konventionell συμβατικός

die Kohle, -n άνθρακας

der Klimawandel κλιματική αλλαγή

beschleunigen επιταχύνω

der/die Umweltschützer, - / Umweltschützerin, -nen περιβαλλοντολόγος

die Energiewende, -n ενεργειακή μετάβαση

umstritten επίμαχος, αμφισβητήσιμος 

2c

alternativlos χωρίς εναλλακτική

das Atomkraftwerk, -e σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας

die Atomkatastrophe, -n πυρηνική καταστροφή

aus/treten αποχωρώ

der Atommüll ραδιενεργά απόβλητα

die Lagerung αποθήκευση

wirtschaftlich από οικονομική άποψη

das Solarkraftwerk, -e σταθμός παραγωγής ηλιακής ενέργειας

das Windkraftwerk, -e σταθμός παραγωγής αιολικής ενέργειας

das Wasserkraftwerk, -e υδροηλεκτρικός σταθμός 

global παγκόσμιος

der Stromausfall, "-e διακοπή ρεύματος 

drohen απειλώ

der Atomausstieg, -e κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας

atomar πυρηνικός, ατομικός

lagern αποθηκεύω

agumentieren επιχειρηματολογώ

der Atomunfall, "-e πυρηνικό ατύχημα

der Sicherheitsstandard, -s επίπεδο ασφαλείας

der Reaktorunfall, "-e ατύχημα σε πυρηνικό αντιδραστήρα

3a

unlösbar άλυτος



25

Stromausfall
Seite 68

1c

der Sprit καύσιμο, βενζίνη

die Tankanzeige, -n μετρητής της βενζίνης

sich lehnen ακουμπώ, στηρίζομαι 

das Chaos χάος

heftig σφοδρός, ισχυρός 

massenhaft μαζικός 

der der Ausweg, -e διέξοδος

schielen [εδώ] κρυφοκοιτάζω

signalisieren σηματοδοτώ

die Reserve, -n απόθεμα

der Tank, -s ντεπόζιτο

die  Hütte, -n [εδώ] καταφύγιο

der Anorak, -s μπουφάν

stapfen περπατώ βαριά 

zugesperrt κλειδωμένος

wickeln τυλίγω

die  Scheibe, -n [εδώ] τζάμι 

umrunden κάνω το γύρο

entgegen/schlagen χτυπώ στη μύτη

der  Gestank βρόμα, μπόχα

das Waschbecken, - νιπτήρας

die Raststätte, -n εστιατόριο σε εθνική οδό 

schwach αδύναμος

betreten μπαίνω σε, εισέρχομαι σε 

erfassen καταλαμβάνω, κυριεύω

besetzt κατειλημμένος

schweigen σιωπώ

kriechen [εδώ] μπαίνω, εισχωρώ, τρυπώνω

muffig αποπνικτικός

die  Daunenjacke, -n μπουφάν με πούπουλα

die Fliege, -n παπιγιόν 

regulär τακτικτός, κανονικός

vorübergehend προσωρινός, παροδικός 

sanitär υγειονομικός 

die Buchung, -en [εδώ] κράτηση

Seite 69

1e

nach/sehen κοιτάζω, ελέγχω, εξετάζω 

der Geruch, "-e μυρωδιά

sich an/fühlen δίνω/έχω την αίσθηση



26

1f

verschlossen κλειδωμένος, κλειστός

der Fahrgast, "-e επιβάτης (αυτοκινήτου)

der/die Autofahrer, - / Autofahrerin, -nen οδηγός αυτοκινήτου 

der/die Beifahrer/in, -/-nen συνοδηγός 

essbar φαγώσιμος, βρώσιμος 

wasserdicht αδιάβροχος

1g

der Romanauszug, "-e απόσπασμα από μυθιστόρημα

2a

ab/brechen διακόπτω 

Eine Fachtagung
Seite 70

1a

die Tagung, -en συνέδριο

gestalten διαμορφώνω

die Prävention πρόληψη

das Burnout, -s burnout, υπερκόπωση

vor/beugen προλαμβάνω

1e

engagiert αφοσιωμένος, ταγμένος, ενεργός 

verzweifelt απελπισμένος

die Schlaflosigkeit αϋπνία

Seite 71

1f

ein/bauen [εδώ] προσθέτω

das Arbeitsumfeld, -er εργασιακό περιβάλλον

belastend επιβαρυντικός

der/die Psychologe, -n, / Psychologin, -nen ψυχολόγος

2a

die Folie, -n [εδώ] διαφάνεια

der Stichpunkt, -e σημείωση, λέξη κλειδί

übersichtlich συνοπτικός 

einheitlich ενιαίος

überlasten υπερφορτώνω, παραφορτώνω 

erschöpft εξαντλημένος

die Überforderung, -en υπερβολική επιβάρυνση 

der Perfektionismus τελειομανία



27

die Abgrenzung διαχωρισμός

die Nachfrage, -n διευκρινιστική ερώτηση

2b

gelungen πετυχημένος

Lustige Geschichten
Seite 72

1

temporal χρονικός

kausal αιτιολογικός

modal τροπικός

lokal τοπικός

2a

erholsam αναπαυτικός, ξεκουραστικός

2c

knicken διπλώνω, τσακίζω

Seite 73

ausgeglichen ισορροπημένος, ήρεμος 

entspannt χαλαρός

hin/weisen auf + Akk υποδεικνύω

zusammenfassend συνοψίζοντας

bestätigen επιβεβαιώνω

6 - In Erinnerungen schwelgen
Lebensstationen
Seite 74

2b

auf/bleiben ξαγρυπνώ

auf/essen τελειώνω όλο το φαγητό 

3a

das Fotoalbum, Fotoalben φωτογραφικό άλμπουμ

glücklicherweise ευτυχώς

3c

das Enkelkind, -er εγγόνι 

3d

stattdessen αντί αυτού 
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Das Gedächtnis - Ort unserer Erinnerungen
Seite 76

1a

assoziieren mit + Dat συνδέω με 

2b

das Gedächtnis, -se μνήμη 

herum/tragen κουβαλώ μαζί

verarbeiten επεξεργάζομαι

das Sinnesorgan, -e αισθητήριο όργανο

sensorisch αισθητήριος

sorgfältig προσεκτικά

das Kurzzeitgedächtnis βραχεία μνήμη

der Papierkorb, "-e κάλαθος αχρήστων

das Langzeitgedächtnis μακρά μνήμη

die Geschäftsführung διεύθυνση της επιχείρησης

dauerhaft μόνιμα 

ein/sortieren τοποθετώ, ταξινομώ

das Gehirn, -e εγκέφαλος 

der Sauerstoff οξυγόνο

versorgen εφοδιάζω, προμηθεύω 

die Zelle, -n [εδώ] κύτταρο

die Sinneswahrnehmung αντίληψη μέσω των αισθήσεων

weiter/geben μεταβιβάζω

3a

die Lerntechnik, -en τεχνική μάθησης

3b

die Eselsbrücke, -n μνημονιακός κανόνας 

Erinnerungen aus der Geschichte
Seite 78

1a

die Deutsche Demokratische Republik (DDR) Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας 

die Bundesrepublik Deutschland (BRD) Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

die Teilung (δια)χωρισμός

der Nationalsozialismus εθνικοσοσιαλισμός

der Weltkrieg, -e παγκόσμιος πόλεμος

wieder/vereinigen επανενώνω

die Wiedervereinigung επανένωση 

der Kapitalismus καπιταλισμός
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der Sozialismus σοσιαλισμός

die Demokratie, -n δημοκρατία

regieren κυβερνώ

1c

die Gründung, -en ίδρυση

der Mauerbau χτίσιμο/ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

der Mauerfall πτώση του Τείχους του Βερολίνου

1d

die Besatzungszone, -n ζώνη κατοχής

geografisch γεωγραφικός

sozialistisch σοσιαλιστικός

das Wirtschaftssystem -e οικονομικό σύστημα

der/die Regierungssprecher, - / Regierungssprecherin, -nen κυβερνητικός/κυβερνητική εκπρόσωπος

der Nationalfeiertag, -e εθνική εορτή 

2a

der Widerstand, "-e αντίσταση

der/die Kämpfer, - / Kämpferin -nen μαχητής, μαχήτρια / αγωνιστής, αγωνίστρια

der/die Widerstandskämpfer, - / Widerstandskämpferin, 
-nen αντιστασιακός, αντιστασιακή

der/die Chemiker, - / Chemikerin, -nen ο/η χημικός

der/die Erfinder, - / Erfinderin, -nen εφευρέτης, εφευρέτρια

der/die Forscher, - / Forscherin, -nen ερευνητής, ερευνήτρια

Seite 79

2c

der Friedensnobelpreis, -e βραβείο Νόμπελ Ειρήνης

verleihen [εδώ] απονέμω 

ermorden δολοφονώ

der/die Nationalsozialist, -en / Nationalsozialistin, -nen 
(Nazi, -s) εθνικοσοσιαλιστής, εθνικοσοσιαλίστρια

forschen ερευνώ

Lieblingsbücher
Seite 80

1a

das Sachbuch, "-er βιβλίο ειδικού (μη λογοτεχνικού) περιεχομένου

die Autobiografie, -n αυτοβιογραφία

der Gedichtband, "-e ποιητική συλλογή

der Ratgeber, - συμβουλευτικό έντυπο

das Nachschlagewerk, -e εγκυκλοπαίδεια, λεξικό
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1b

der  Klappentext, -e συνοδευτικό κείμενο στο αυτί του εξώφυλλου

spröde [εδώ] ξερός, στεγνός

auswendig απ' έξω 

die Kreiszahl μαθηματική σταθερά, αριθμός "π" [= 3,14]

die Autist, -en / Autistin, -nen αυτιστικός, αυτιστική

die Begabung, -en χάρισμα, προσόν, ταλέντο

zu/fliegen [εδώ] γίνομαι κτήμα (κάποιου) χωρίς κόπο

genial ιδιοφυής, μεγαλοφυής 

hochbegabt πολύ χαρισματικός, εξαιρετικά ταλαντούχος

das Genre, -s είδος

2a

die Rezension, -en κριτική (βιβλίου/παράστασης)

bewerten αξιολογώ

der/die Rezensent, - / Rezentin, -nen ο/η κριτικός

sich richten an + Akk απευθύνω, απευθύνομαι

außerordentlich εξαιρετικός 

populärwissenschaftlich εκλαϊκευμένος

die Neurowissenschaft, -en Νευρολογία

die Funktionsweise, -n τρόπος λειτουργίας

der Lernprozess διαδικασία μάθησης

das Hintergrundwissen βασικές γνώσεις

näher/bringen [εδώ] εξηγώ 

unterhaltsam διασκεδαστικός

informativ ενημερωτικός

die Lektüre, -n ανάγνωσμα

fesselnd συναρπαστικός 

rundum [εδώ] εντελώς

empfehlenswert αξιόλογος, αξιοσύστατος

Seite 81

2c

nahe/bringen μυώ, εξηγώ

3b

das Fazit, -e/-s συμπέρασμα

Zeitreisen - das hätte ich gern erlebt!
Seite 82

1

die Antike αρχαιότητα

das Mittelalter μεσαίωνας

der/die Philosoph, -en / Philosophin, -nen ο/η φιλόσοφος
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2b

das Finale, - τελικός (αγώνας) 

die Besteigung ανάβαση

der Untergang [εδώ] βύθιση

die Mondlandung προσελήνωση, προσεδάφιση στο φεγγάρι 

der/die Jungpionier, -e / Jungpionierin, -nen [μαζική πολιτική οργάνωση για παιδιά στην πρώην 
Ανατολική Γερμανία]

Seite 83

2d

versenken βυθίζω 

spalten [εδώ] διασπώ

vermessen μετρώ (τις διαστάσεις)

die  Heldentat, -en ηρωικό κατόρθωμα 

auf/sparen φυλάω, κρατώ 

2e

besteigen ανεβαίνω σε 

um/lenken αλλάζω κατεύθυνση

mit/machen συμμετέχω

die Vorband, -s μουσικό συγκρότημα που εμφανίζεται στην αρχή μιας 
συναυλίας (πριν από το κύριο συγκρότημα)

3a

die  Strophe, -n στροφή (τραγουδιού/ποιήματος)

Erinnern Sie sich noch an Einheit ...?
Seite 84

1a

ab/reißen γκρεμίζω, κατεδαφίζω 

2b

evaluieren αξιολογώ 

leicht/fallen μου φαίνεται εύκολο

Seite 85

die Biografie, -n βιογραφία

christlich χριστιανικός 

außergewöhnlich ασυνήθιστος, εξαιρετικός 

aus/zeichnen τιμώμαι 

verfilmen διασκευάζω σε ταινία 

die  Monarchie, -n μοναρχία


