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  Mimik und Gestik εκφράσεις και χειρονομίες
  die Körpersprache γλώσσα του σώματος
1  der Trotz πείσμα
1a die Stirn, -en μέτωπο
1a runzeln + A ζαρώνω
1a die Augenbraue, -n φρύδι
1a hochziehen + A ανασηκώνω
1a zusammenpressen σφίγγω
1a die Lippe, -n χείλι
1a der Mundwinkel, - άκρη του στόματος
1a der Schmollmund στραβομουτσούνιασμα
1a die Nase rümpfen σηκώνω (περιφρονητικά)  
   τη μύτη
1a verschränken + A σταυρώνω
1a falten + A διπλώνω, σταυρώνω
1a die Faust, “-e γροθιά
1a misstrauisch δύσπιστος
1a skeptisch επιφυλακτικός
1a nachdenklich σκεπτικός
1a verschlossen κλειστός
1a distanziert απόμακρος
1a verlegen αμήχανος
1a aggressiv επιθετικός
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1c verbergen, verbarg,  κρύβω 
  hat verborgen + A
2a der Kommunikations- επικοινωνιολόγος 
  wissenschaftler, -
2b nonverbal χωρίς λόγια [με χειρονομίες]
2b das Verhalten συμπεριφορά
2b der Sender, - πομπός
2b der Empfänger, - δέκτης
2b der Blick, -e ματιά
2b keines Blickes δεν καταδέχομαι να κοιτάξω 
  würdigen + A
2b aufdringlich φορτικός
2b ein schiefes Lächeln ειρωνικό χαμόγελο
2b unterkühlt ψυχρός
2b sich abschotten απομονώνομαι
2f respektieren + A σέβομαι
2b die Distanzzone, -n ζώνη προσέγγισης [πόσο μας  
    πλησιάζει κάποιος]
2b der Radius, Radien ακτίνα
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1c schweigen, schwieg,  σιωπώ 
  hat geschwiegen
1c die Kontaktaufnahme σύναψη επαφής
1c unbewusst bleiben παραμένω στο ασυνείδητο
1c verraten, verrät,  προδίδω 
  verriet, hat verraten
1c im Einklang stehen συμφωνώ, εναρμονίζομαι  
  mit + D  (με κάτι)

1c durchschauen + A καταλαβαίνω, μυρίζομαι
1c arrogant υπεροπτικός, αλαζόνας
1c abweisend απωθητικός
1c die Millisekunde, -n χιλιοστό του δευτερολέπτου
1c der Misserfolg, -e αποτυχία
1c einen Tick zu … μια ιδέα πιο … απ‘ όσο   
    επιτρέπεται
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1c wittern + A μυρίζομαι, οσφραίνομαι
1c der Betrug απάτη
1c der Verrat προδοσία
1c alarmieren σημαίνω συναγερμό
1c (ein) schlechtes Gewissen τύψεις συνειδήσεως
1c zynisch κυνικός
1c der Nasenflügel, - ρουθούνι
1c auffällig εντυπωσιακός
1c intensiv εντατικός
1c die Geste, -n χειρονομία
1c untermalen + A συνοδεύω
1c verteidigungsbereit έτοιμος να αμυνθεί
1c das Schulterzucken ανασήκωμα των ώμων
1c die Taille μέση (του σώματος)
1c das Geländer, - κιγκλίδωμα
1c der Sturz, -“e πτώση
1c schützen vor + D προστατεύω (από κάτι)
1c heranrücken an + A πλησιάζω, έρχομαι κοντά
1c zurückweichen,  υποχωρώ 
  wich zurück,  
  ist zurückgewichen
1c stürzen (von) + D γκρεμίζομαι
1c befürchten + A φοβάμαι
1c die Absicht, -en πρόθεση
1c intim πολύ στενός, οικείος
1c in Kontakt treten mit + D έρχομαι σε επαφή
1c zurückziehen,  οπισθοχωρώ 
  zog zurück, 
  hat zurückgezogen
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1e ernst meinen + A εννοώ (κάτι) σοβαρά
1e ausstrahlen + A εκπέμπω
1e steif άκαμπτος
3b das Bedürfnis, -se ανάγκη
3b Bescheid geben/ ενημερώνω 
  sagen + D
4b der Daumen, - αντίχειρας
4b der Zeigefinger, - δείκτης
4b mit dem Kopf schütteln κουνώ (αρνητικά) το κεφάλι
4b tippen χτυπώ (ελαφρά)
4d sich versöhnen συμφιλιώνομαι, μονιάζω
5a sich benehmen,  συμπεριφέρομαι 
  benahm sich,  
  hat sich benommen
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  das Plädoyer, -s τοποθέτηση, (σύντομη)   
    ομιλία
1c die Leistungsbereit- διάθεση να αποδώσω 
  schaft
1c der Gesichtspunkt, -e κριτήριο
1c einschüchtern + A φοβίζω
2b Leistung erbringen αποδίδω
2b erzielen επιτυγχάνω
2b Leistung vollbringen κατορθώνω
2b steigern + A αυξάνω
2b  treiben zu + A ωθώ
2b soziale Leistungen (Pl.) κοινωνικές παροχές
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3c der Leistungswille θέληση να αποδώσω
3c das Preis-Leistungs- σχέση απόδοσης-τιμής 
  verhältnis
3c die Leistungsgesellschaft κοινωνία της επίδοσης 
3c leistungsstark ισχυρός, υψηλής απόδοσης
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4c das Internat, -e οικοτροφείο
4c übertreiben, übertrieb,  υπερβάλλω 
  hat übertrieben
4c sich entzünden παθαίνω φλεγμονή
4c der Barren, - δίζυγο
4c der Balken, - δοκός
4c die Qualifikation, -en κριτήριο
4c der Muskel, -n μυς
4c sich abzeichnen διακρίνομαι (καθαρά)
4c das Kreuz, -e ράχη
4c der WM-Kader αποστολή για το παγκόσμιο  
    πρωτάθλημα
4c überstehen + A ξεπερνώ
4c hindern A + an + A εμποδίζω 
4c die Olympiateilnahme συμμετοχή στους   
    Ολυμπιακούς Αγώνες
4c sich anstrengen κοπιάζω, προσπαθώ
4c verbissen τσιτωμένος, πεισματάρης
4c betreuen + A φροντίζω (για κάποιον)
4c zumutbar ανεκτός, στα όρια  
    του εφικτού
4c human ανθρώπινος
4c der FSJler, - εθελοντής
4c rund um die Uhr 24 ώρες το 24ωρο
4c bei Bedarf αν παραστεί ανάγκη
4c der Konkurrenzkampf ανταγωνισμός
4c sich unterstützen υποστηρίζομαι
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4c rumalbern σαχλαμαρίζω
4c sich necken πειράζομαι, κάνω αστεία
4c die Bezugsperson, -en πρόσωπο αναφοράς

4c der Mutterersatz υποκατάστατο μητέρας
4c Rad schlagen  κάνω ρόδα
4c der Handstand κατακόρυφη αναστροφή
4c herausstechen ξεχωρίζω
4c die Masse, -n μάζα
4c der Knall κρότος
4c abrutschen γλιστρώ
4c sich aufraffen σηκώνομαι (με κόπο)
4c der Sprung, -“e άλμα
4c der Salto, -s σάλτο
4c verhindern + A αποτρέπω, εμποδίζω
4c der Druck πίεση
4c das Geräteturnen ενόργανη γυμναστική
4c der Rückschlag, -“e χτύπημα, υποτροπή
4c umsetzen + A εφαρμόζω
4c das Autogramm αυτόγραφο
4c der Spitzensportler, - κορυφαίος αθλητής
4c prophezeien προφητεύω
4c überragend εξαιρετικός
4c das Talent, -e ταλέντο
4c hinschmeißen + A τα παρατάω
4c der Nachwuchs φυτώριο [αθλητές μικρής  
    ηλικίας]
4c fordern + A ζορίζω, ωθώ σε υψηλότερη  
    απόδοση
4c umsonst χωρίς αντίκρυσμα, μάταιος
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5  hochbegabt εξαιρετικά ταλαντούχος
5  fördern + A προωθώ, υποστηρίζω
5  die Begabung ταλέντο, χάρισμα
5  ehrgeizig φιλόδοξος
5  bringen A + um + A στερώ (από κάποιον κάτι)
5  einseitig μονόπλευρος
5  die Persönlichkeits- εξέλιξη της ροσωπικότητας 
  entwicklung 
5a die Reportage, -n ρεπορτάζ
6c übersetzen - übersetzen περνώ στην απέναντι όχθη -  
    μεταφράζω
6c unterstellen - unterstellen δίνω για φύλαξη -   
    φορτώνω, προσάπτω
6c durchdringen,  διαπερνώ 
  durchdrang,  
  hat durchdrungen
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7  anschaulich παραστατικός
7  konkret συγκεκριμένος
7  das Geschehen συμβάν
7  der Einstieg εισαγωγή
7  das Zitat, -e τσιτάτο, απόφθεγμα
7  der Höhepunkt, -e κορύφωση
7  das Fazit, -e συμπέρασμα
7  die Hintergrund- πληροφορίες που φωτίζουν  
  information, -en  το παρασκήνιο
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 Seite 18 

2a das Hektar εκτάριο (= 10.000 τετρ. μέτρα)
2a die Milliarde, -n (Mrd.) δισεκατομμύριο
2a die Waldfläche, -n δασική έκταση
2a sich ausdehnen αυξάνομαι
2a sich ausbreiten επεκτείνομαι
2a die Umweltschutz- μέτρο για την προστασία του  
  maßnahme, -n  περιβάλλοντος
2a der Katalysator, -en καταλύτης
2a der Naturschutz προστασία του περιβάλλοντος
2a das Kohlendioxid διοξίδιο του άνθρακα
2a das Treibhausgas, -e αέριο του θερμοκηπίου
2a einstufen als + A κατατάσσω
2a der Energierohstoff, -e ενεργειακή πρώτη ύλη
2a weltweit παγκόσμιος, σε όλο τον κόσμο
2a schwinden, schwand,  λιγοστεύω 
  ist geschwunden
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2a überraschend εκπληκτικά
2a laut + D/G σύμφωνα με …
2a die Studie, -n έρευνα
2a die Forstwirtschaft δασοπονία
2a liefern + A προμηθεύω
2a bewahren + A προφυλάσσω, διατηρώ   
    (ανέπαφο)
2a enorm τεράστιος
2a mit Ausnahme von + D με εξαίρεση …
2a die Aufforstung αναδάσωση
2a mit Blick auf + A κοιτώντας …
2a der saure Regen όξινη βροχή
2a die Hysterie, -n υστερία
2a auf den Weg bringen αποφασίζω, δρομολογώ
2a der Nutzwald, -“er δάσος για εκμετάλλευση
2a der Urwald, -“er παρθένο δάσος
2a der Baumbestand, “-e απόθεμα σε δέντρα
2a das Schutzgebiet, -e προστατευόμενη περιοχή
2a verfügbar sein für + A είμαι διαθέσιμος (για κάτι)
2a die Naherholung κοντινός τόπος αναψυχής
2a semi-ursprünglich ημιπαρθένος
2a eine Aufgabe erfüllen εκπληρώνω μια αποστολή
2a die Emission, -en εκπομπή
2a der Kork φελλός
2a die Krone, -n επάνω μέρος του φυλλώματος
2a licht αραιός
2a das Insekt, -e έντομο
2a der Krankheitserreger, - παθογόνος μικροοργανισμός
2a zusetzen + D επιβαρύνω, ταλαιπωρώ
2a der Waldbrand, -“e δασική πυρκαγιά
2a der Klimawandel κλιματική αλλαγή
2a sich anpassen προσαρμόζομαι
2a klimatisch κλιματικός
2a die Bedingung, -en προϋπόθεση

2a nachhaltig μόνιμα
2a bewirtschaften + A περιποιούμαι, φροντίζω
2a die Artenvielfalt ποικιλία των ειδών
2a  rapide με γρήγορο ρυθμό
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3a schrumpfen συρρικνώνομαι
3a die Holzwirtschaft υλοτομία
4a der Umweltschützer,- /  περιβαλλοντολόγος 
  die Umweltschützerin, -nen
4a der Meeresspiegel στάθμη της θάλασσας
4c der Klimaforscher, - /  κλιματολόγος 
  die Klimaforscherin, -nen
4c sich erwärmen θερμαίνομαι
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6b die Romantik ρομαντισμός
6b maulen γκρινιάζω
6b zugeben + A παραδέχομαι, ομολογώ
6b freiwillig εκούσια, αυτοβούλως, χωρίς  
    να σε αναγκάζει κανείς
6b die Kutsche, -n άμαξα
6b etwas dokumentieren καταγράφω, τεκμηριώνω   
    (γραπτώς)
6b nachahmenswert άξιος μίμησης
6b abnehmen, nahm ab,  γλυτώνω, απαλλάσσω  
  hat abgenommen + D + A  (κάποιον από κάτι)
6b die Naturbegeisterung φυσιολατρεία
6b ausbrechen ξεσπώ
6b das Bürgertum αστική τάξη
6b aufbrechen nach ξεκινώ (για κάπου)
6b der Waldspaziergang, -“e περίπατος στο δάσος
6b mitverantwortlich συνυπεύθυνος (για κάτι) 
  sein für + A
6b der Rastplatz, -“e χώρος ανάπαυσης
6b die Kindheits- παιδική ανάμνηση 
  erinnerung, -en
6b lukrativ επικερδής
6b das Geschäft, -e επιχείρηση
6b die Hightech- εξοπλισμός υψηλής  
  Ausrüstung, -en   τεχνολογίας
6b die Grundaus- βασικός εξοπλισμός 
  stattung, -en
6b steigen auf + A ανεβαίνω, σκαρφαλώνω
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7a der Schatz, -“e θησαυρός
7a das Geocaching αναζήτηση γεοκρυπτών   
    [παιχνίδι με GPS]
7a versteckt κρυμμένος
7b die Koordinate, -n (γεωγραφική) συντεταγμένη
7b das Behältnis, -se κουτί, δοχείο
7b das Logbuch, -“er ημερολόγιο
7b der Kompass, -e πυξίδα
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  die Erörterung, -en (αναλυτική) έκθεση
  werben für + A διαφημίζω
2a beängstigend τρομακτικός
2a düster σκοτεινός
2a erhebend εξυψωτικός
2a finster σκοτεινός
2a gewaltig τεράστιος, πολύ δυνατός
2a heiter εύθυμος
2a imposant εντυπωσιακός
2a inspirierend εμπνευστικός
2a lieblich γλυκός, χαριτωμένος
2a prickelnd γαργαλιστικός, ερεθιστικός
2a sanft ήπιος, απαλός
2a schwungvoll ζωηρός
2a vertraut οικείος
2a verzagt άτολμος
2a zornig οργισμένος
2c das Tasteninstrument, -e πληκτροφόρο (μουσικό)   
     όργανο
2c das Schlaginstrument, -e κρουστό (μουσικό) όργανο
2c das Blasinstrument,- e πνευστό (μουσικό) όργανο
2c das Streichinstrument,- e έγχορδο (μουσικό) όργανο

 Seite 31 

3a verknüpfen Α + mit + D συνδέω, συνδυάζω
3a die Vorstellungskraft φαντασία
3a anregen + Α ερεθίζω, εξάπτω
3a der Stummfilm, -e βωβή ταινία
3a das Muster, - πρότυπο, υπόδειγμα
3a etwas mit Musik συνοδεύω με μουσική 
  unterlegen
3a  die Stimmung, -en διάθεση  
3a wiedergeben + A αποδίδω
3a verstärken + A ενισχύω
3a Spannung aufbauen δημιουργώ ένταση/  
     ενδιαφέρον
3a der Klang, “-e ήχος
3a der Rhythmus, Rhythmen ρυθμός
3a die Dissonanz, -en παραφωνία
3a das Leitmotiv, -e κύριο θέμα, λάιτ μοτίφ
3a das Motiv, -e μοτίβο
3a abwandeln + A τροποποιώ
3a verdeutlichen + A κάνω σαφές
3a eine Funktion erfüllen εκπληρώνω μια λειτουργία
3a eine Wirkung entfalten ασκώ μια επίδραση
3c der Eindruck, “-e εντύπωση
3c vermitteln + D + A μεταδίδω, δίνω
3c hervorrufen, rief hervor,  προκαλώ 
  hat hervorgerufen 
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5  die Konserve, -n κονσέρβα
5b überwältigend πάρα πολύ εντυπωσιακός
5b das Musikerlebnis, -se μουσικό βίωμα
5b sich austauschen ανταλλάσσω απόψεις  
  über + A   (για κάτι)
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5c langlebig μακρόχρονος
5c zehren von + D τρέφομαι (από κάτι)
5d völlig fertig sein είμαι τελείως εξαντλημένος
5d im Vorfeld εκ των προτέρων
5d stinkig drauf sein είμαι πολύ θυμωμένος
5d seiner Wut Luft machen δίνω διέξοδο στο θυμό μου
5d jdm läuft es heiß und kalt ανατριχιάζω 
  über den Rücken 
5d die Aufführung, -en παράσταση
5d verreißen, verriss,  ξεσχίζω 
  hat verrissen
6a der Standpunkt, -e άποψη
6a abwägen + A σταθμίζω
6a die Einleitung, -en εισαγωγή
6a veranschaulichen + A επεξηγώ, διευκρινίζω
6a emotional berühren + A αγγίζω συναισθηματικά
6a der Kompromiss, -e συμβιβασμός
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7  komponieren + A συνθέτω
7  der Komponist, -en  συνθέτης
7  das Publikum erobern κατακτώ το κοινό
7  der Ton, Töne τόνος
7  erzeugen παράγω
7  steuern + A οδηγώ, διευθύνω
7  etwas erschließt sich + D ανοίγομαι, αποκαλύπτομαι
7  den Grundstein legen βάζω το θεμέλιο λίθο
7  eine Tradition pflegen συντηρώ μια παράδοση
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7  das Wahrzeichen, - σήμα κατατεθέν
7  repräsentativ αντιπροσωπευτικός
7  prunkvoll μεγαλοπρεπής
7  die Führung, -en ξενάγηση
7  unsterblich αθάνατος
7  die Melodie, -n μελωδία
7  erklingen, erklang,  ηχώ 
  ist erklungen
7  der Adel αριστοκρατία, ευγενείς
7  die Wirkungsstätte, -n τόπος όπου έδρασε
7  ehren + A τιμώ
7  der Friedhof, -“e νεκροταφείο
7  seine letzte Ruhe finden αναπαύομαι [ταφή] 
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  die Währung, -en νόμισμα (μιας χώρας)
1  verderben, verdirbt,  καταστρέφω, διαφθείρω,  
  verdarb,  χαλώ 
  hat verdorben + A
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2a stinken, stank,  βρωμάω 
  hat gestunken
2a die Münze, -n κέρμα, νόμισμα
2a der Geldschein, -e χαρτονόμισμα
2a die Überweisung, -en έμβασμα
2a die Finanzkrise, -n οικονομική κρίση
2a die Firmenpleite, -n χρεωκοπία μιας    
    επιχείρησης
2a der Tauschhandel ανταλλακτικό εμπόριο
2a das Naturalgeld, -er φυσικό αγαθό που χρησι- 
    μοποιείται ως χρήμα
2a der Geldfluss, “-e χρηματική ροή
2b der Urin ούρα
2b die Staatskasse, -n κρατικό ταμείο
2b eine Steuer erheben βάζω φόρο (σε κάτι) 
  auf + A
2b rechtfertigen A +vor + D αιτιολογώ (κάτι απέναντι  
    σε κάποιον)
2b der Geruch, “-e μυρουδιά, οσμή
2d das Gestein, -e πέτρωμα
2d elektronisch ηλεκτρονικός
3  tauschen A + gegen + A ανταλλάσσω (κάτι με κάτι  
    άλλο)
3  der Tablet-Computer, - τάμπλετ

 Seite 38 

4a das Zahlungsmittel, - μέσο πληρωμών
4a im Gegensatz zu + D σε αντίθεση προς …
4a der Wechselkurs, -e (συναλλαγματική) ισοτιμία
4a die Leitwährung, -en νομισματική βάση αναφοράς
4c der/die Außen- τρίτος, έξω ιστάμενος 
  stehende, -n
4c mittlerweile εν τω μεταξύ
4c der gute Ruf von + D καλή φήμη
4c herkömmlich συνηθισμένος, κανονικός
4c herausgeben + A εκδίδω
4c Tendenz steigend με αυξανόμενη τάση
4c eine eingeschworene κοινότητα κοινού σκοπού 
  Gemeinschaft   
4c das Erfolgsprinzip, -ien επιτυχημένη αρχή/βάση
4c die Zukunft voraussagen προλέγω το μέλλον
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4c im Verhältnis eins zu eins σε αναλογία ένα προς ένα
4c spenden A + an + A δωρίζω
4c der Umsatz, -“e τζίρος, κύκλος εργασιών
4c profitieren von + D αποκομίζω κέρδος
4c vermehrt όλο και περισσότερο
4c die Einnahmen (Pl.) εισπράξεις
4c vereinen + A ενώνω
4c die Identifikation ταύτιση
4c im Rahmen + G στο πλαίσιο …
4c die Diplomarbeit, -en διπλωματική εργασία
4c sich auseinandersetzen ασχολούμαι (με κάτι) 
  mit + D
4c im Umlauf sein κυκλοφορώ
4c das Einzelhandels- επιχείρηση λιανικού   
  unternehmen, -  εμπορίου
4c das Dienstleistungs- επιχείρηση παροχής   
  unternehmen, -  υπηρεσιών
4c handeln mit + D εμπορεύομαι,    
    συναλλάσσομαι
4c das Wachstum αύξηση
4c sich großer Beliebtheit χαίρω μεγάλης  
  erfreuen   δημοτικότητας
4c die Auflage, -n όρος
4c abschrecken φοβίζω, αποθαρρύνω
4c der Negativzins, -en αρνητικό επιτόκιο
4c die Klebemarke, -n αυτοκόλλητο
4c aufwerten + A ανατιμώ
4c der Umlaufimpuls κίνητρο για κυκλοφορία   
    (του χρήματος)
4c der Wert, -e αξία
4c einbüßen an + D χάνω σε …
4c unterliegen + D υπόκειμαι
4c verleihen + A δανείζω
4c die Wertminderung μείωση της αξίας
4c entgehen + D αποφεύγω
4c einem Prinzip folgen ακολουθώ μια αρχή
4c der Wertverlust, -e απώλεια (αγοραστικής) αξίας
4c gemeinnützig κοινωφελής
4c die Gebühr, -en τέλος
4c die Abwicklung διεκπεραίωση
4c zuständig sein für + A είμαι υπεύθυνος/αρμόδιος
4c der Ableger, - θυγατρική επιχείρηση
4c das Konzept, -e σχέδιο
4c kopieren + A αντιγράφω
4c verzeichnen + A καταγράφω, σημειώνω
4c ersetzen + A αντικαθιστώ
4c unbefugt αναρμοδίως
4c in Umlauf bringen + A θέτω σε κυκλοφορία

5
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4c der Gutschein, -e κουπόνι
4c die Banknote, -n τραπεζογραμμάτιο
4c die Inflation πληθωρισμός
4c die Initiative, -n πρωτοβουλία
4c unentbehrlich απαραίτητος
4c  die Erfolgsgeschichte, -n επιτυχημένη διαδρομή,   
    success story

 Seite 40 

4d funktionieren als + Ν λειτουργώ ως …
4d belohnen + A επιβραβεύω
4d ablösen + A διαδέχομαι
6a die Unterstützung, -en υποστήριξη
6a die Finanzierung, -en χρηματοδότηση
6a die Kontrolle, -n έλεγχος

 Seite 41 

7  die Revolution, -en επανάσταση
7  das Wedeln  κούνημα της ουράς 
  des Schwanzes 
7  merkwürdig παράξενος
7  die Überzeugung, -en πεποίθηση
7  widerwärtig απαίσιος, αηδιαστικός
7  das Motiv, -e κίνητρο  
7  unterscheiden A + von + D διακρίνω (κάποιον από   
   κάποιον άλλο)
7  die Geldsorgen (Pl.) οικονομικές στεναχώριες
7  unbezahlbar ανεκτίμητος
7  käuflich εξαγοράσιμος
7  erwerben + A αποκτώ
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 Seite 42 

  schöpferisch δημιουργικός
  der Irrtum, “-er σφάλμα, πλάνη, λάθος
  streben (nach + D) προσπαθώ, επιδιώκω (κάτι)
  einen Fehler begehen κάνω (ένα) λάθος
  irren σφάλλω, απατώμαι
  erkennen αναγνωρίζω

 Seite 43 

1c die Leinwand, -“e οθόνη
1c identifizieren + A ταυτίζω, αναγνωρίζω
1c das (donnernde)  (βροντερό) γέλιο 
  Gelächter
1c entsetzt τρομαγμένος
1c leerräumen + A αδειάζω [ένα χώρο]
1c ausfindig machen + A εντοπίζω
1c (freudestrahlend)  ανακοινώνω (αστράφτοντας  
  verkünden   από χαρά)
1c etwas ersparen + D γλυτώνω, απαλλάσσω   
    (κάποιον από κάτι)
1c absichtlich ηθελημένα
2a aus Versehen κατά λάθος, από αβλεψία
2a der Flop, -s αποτυχία, μάπα
2a tragisch τραγικός
2a schuldig υπεύθυνος, φταίχτης
2c sich verlaufen χάνω το δρόμο
2c vertiefen εμβαθύνω
2c verschlafen παρακοιμάμαι
2c sich versprechen μπερδεύω τα λόγια μου
2c verbrennen, verbrannte,  καίω 
  hat verbrannt + Α
3b in den Sand setzen + A τα θαλασσώνω
3b in Kauf nehmen + A δέχομαι (κάτι) ως αναπόφευκτο
3b brenzlig κρίσιμος, επικίνδυνος
3b beispringen + D βοηθώ, ξελασπώνω
3b der Leistungseinbruch κατάρρευση
3b der Makel, - ψεγάδι
3c die Intensivstation, -en μονάδα εντατικής θεραπείας
3c der Kraftwerkleit- κέντρο ελέγχου εργοστασίου 
  stand, -“e  παραγωγής ενέργειας
3c der Fluglotse, -n ελεγκτής ιπτάμενης   
    κυκλοφορίας

 Seite 44 

  die Falle, -n παγίδα
  die Luftschifffahrt αεροπλοϊα
  evolutionär εξελικτικός
  die Vielfalt ποικιλία  
  die Evolution εξέλιξη

  der Boom εκρηκτική αύξηση
  fließen, floss, ist geflossen ρέω
  pleitegehen, ging pleite,  χρεοκοπώ 
  ist pleite gegangen  
  das Investorengeld, -er χρήματα επενδυτών
  die Pleite, -n χρεοκοπία
  deprimierend καταθλιπτικός
  geheim halten,  κρατώ μυστικό   
  hielt geheim,  
  hat geheim gehalten   
  wert sein αξίζω
  der Gigant, -en γίγαντας
  (reibungslos)  λειτουργώ (ομαλά) 
  funktionieren
  in den Ruin treiben + A ωθώ σε χρεοκοπία
  der Mitbewerber, - ανταγωνιστής
  (munter) experimentieren (μου αρέσει να)    
    πειραματίζομαι
  durchhalten, hielt durch,  αντέχω 
  hat durchgehalten
  sich zugestehen,   επιτρέπω (σε κάποιον κάτι) 
  gestand … zu,  
  hat … zugestanden + A      
  das Segment, -e τομέας

 Seite 45 

  die Geborgenheit σιγουριά
  in Gefahr bringen + A βάζω σε κίνδυνο
  scheitern αποτυγχάνω
  das Projekt, -e έργο, πρότζεκτ
  abbrechen, brach ab,  διακόπτω 
  hat abgebrochen + A 
  das Scheitern αποτυχία  
  eingestehen,  παραδέχομαι   
  gestand ein,  
  hat eingestanden + A
  das Ideal, -e ιδεώδες
  nachhängen, hing nach,  μένω προσκολλημένος 
  hat nachgehangen + D
  unvermeidlich αναπόφευκτος
  die Katastrophe, -n καταστροφή
  sich auswachsen,  εξελίσσομαι σε … 
  wuchs sich aus,  
  hat sich ausgewachsen zu + D
  Mist machen τα κάνω θάλασσα, τα σκατώνω
  beherrschen + A ελέγχω
  das Sexualverhalten σεξουαλική συμπεριφορά
  steil ανηφορικός
  die Hierarchie, -n ιεραρχία
  instand halten + A διατηρώ, συντηρώ

6
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  einräumen + A παραδέχομαι
  tadelnswürdig αξιόμεμπτος
  (routinemäßig)  τιμωρώ (επειδή έτσι  
  bestrafen + A   προβλέπεται)
  die Verantwortungs- διάχυση ευθύνης 
  diffusion
  Schaden anrichten προκαλώ βλάβη
  wagen + A τολμώ
  riskieren + A διακινδυνέω
3d sich Fehler leisten επιτρέπω στον εαυτό μου  
    να κάνει λάθη

 Seite 46 

4c einsehen + A αντιλαμβάνομαι
4c die Kosten (Pl.) δαπάνες
4c abwälzen + Α + auf + A φορτώνω, ρίχνω (το φταίξιμο)
5a vertuschen + A συγκαλύπτω

 Seite 47 

6b anstelle von + D αντί, στη θέση …
6d zustande kommen,  προκύπτω, δημιουργούμαι 
  kam zustande,  
  ist zustande gekommen
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
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 Seite 54 

  die Traumfabrik, -en εργοστάσιο ονείρων
  den Grundstein legen θέτω τον θεμέλιο λίθο
  das Gelände, - έκταση, χώρος
  das Filmstudio, -s κινηματογραφικό στούντιο
  die Seifenoper, -n σαπουνόπερα
1  das Genre, -s (κινηματογραφικό) είδος
1  der Dokumentarfilm, -e ντοκυμαντέρ
1  der 3-D-Film, -e τρισδιάστατη ταινία

 Seite 55 

1  die Gründerjahre (Pl.) περίοδος οικονομικής   
    άνθησης γύρω στο 1900
1  ins Unglück stürzen + A γκρεμίζω (κάποιον) στη   
    δυστυχία
1  propagandistisch προπαγανδιστικός
1  kriegsverherrlichend υμνητικός
1  rassistisch ρατσιστικός
1  der Hetzfilm, -e εμπρηστική ταινία
1  die Verfolgung, -en δίωξη, διώξεις
1  einstimmen Α + auf + A προετοιμάζω ψυχολογικά
1  bei Laune halten + A κρατώ (κάποιον) σε καλή   
    διάθεση
1  der Unterhaltungsfilm, -e ψυχαγωγική ταινία
1  der Aufwand δαπάνη
1  innovativ νεωτεριστικός, καινοτόμος
1  der Spezialeffekt, -e ειδικό εφέ
1  uraufgeführt werden πρωτοανεβαίνω
1  der Spielfilm, -e κινηματογραφική ταινία
1  sich annehmen + G καταπιάνομαι (με κάτι)
1  einschränken + A περιορίζω
1  der Zensur υποβάλλω σε λογοκρισία 
  unterwerfen + A
1  der Außenseiter, - /  αουτσάιντερ 
  die Außenseiterin, -nen
1  der Schlagersänger, - /  τραγουδιστής ποπ 
  die Schlagersängerin, -nen
1  touren κάνω τουρνέ
1  die Wende αλλαγή (του καθεστώτος  
    το 1989)
1  privatisieren + A ιδιωτικοποιώ
1  investieren A + in + A επενδύω
1  der Geschäftsführer, - διευθυντής
1  die Verfilmung, -en μεταφορά στην οθόνη
1  das Sendezentrum,  κέντρο εκπομπής 
  …zentren
1  sowie καθώς και
1  das Archiv, -e αρχείο
1  hochmodern υπερμοντέρνος
1  die Soap, -s σαπουνόπερα

 Seite 56 

3a der Bezug zu + D αναφορά (σε κάτι)
3a der Einstieg, -e εισαγωγή
3c das Cloud Computing χρήση διαδικτυακών   
    προγραμμάτων 
3c die Schicht, -en στρώμω
3d die Gestaltung διαμόρφωση
3d die Folie, -n διαφάνεια
5a die Serie, -n (τηλεοπτική) σειρά
5a die Folge, -n συνέχεια, επεισόδιο
5a die Staffel, -n κύκλος (επεισοδίων)
5a die Episode, -n επεισόδιο
5a die Haupt-/ πρωταγωνιστής /  
  Nebenfigur, -en   δευτερεύων ρόλος
5a das Milieu, -s (κοινωνικό) περιβάλλον
5a sich richten an + A απευθύνομαι (σε κάποιον)
5a der Status κοινωνική θέση
6a schluchzen κλαίω με λυγμούς
6a  der Schnitt, -e αλλαγή σκηνής, cut
6a schlechtes Gewissen  τύψεις συνειδήσεως
6a der Lügner, - ψεύτης
6a feige δειλός
6a anwidern + A προκαλώ αηδία (σε κάποιον)
6a etwas brühwarm προφταίνω τα καυτά νέα  
  erzählen + D  (σε κάποιον)
6b die Modalpartikel, -n /  μόριο 
  die Partikel, -
6b informell ανεπίσημος
6b die Nuance, -n απόχρωση, χροιά
6b der Kontext συμφραζόμενα
6b variieren ποικίλω, διαφέρω
6b die Verwunderung έκπληξη
6b das Informations- έλλειψη πληροφόρησης 
  defizit, -e
6b etwas zu verstehen δίνω (σε κάποιον)   
  geben + D   να καταλάβει
6b der Vorwurf, -“e μομφή
6b abmildern + A μετριάζω, απαλύνω
6b emotional συναισθηματικός
6b die Dringlichkeit το κατεπείγον (της υπόθεσης)
6d ausrasten βγαίνω από τα ρούχα μου
7  (k)einen guten Ruf (δεν) έχω καλή φήμη 
  haben
7  das Format, -e σχέδιο, φορμάτ
7  verwirren + A μπερδεύω  
7  das Vorurteil, -e προκατάληψη
7  tiefgründig με βάθος, πολύ σοβαρός
7  das Klischee, -s κλισέ, στερεότυπο
7  Klischees bedienen εξυπηρετώ στερεότυπα

7
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 Seite 60 

  die Mobilität κινητικότητα
  das Verkehrskonzept, -e συγκοινωνιακό σχέδιο
1  das Verkehrsmittel, - συγκοινωνιακό μέσο
1d (keine) Gemeinsam- (δεν) παρουσιάζω  
  keiten aufweisen  ομοιότητες

 Seite 61 

2a fahrerlos χωρίς οδηγό
2a die Gondel, -n γόνδολα, καμπίνα
2a die Vision, -en όραμα
2a der Ballungsraum, -“e πυκνοκατοικημένη περιοχή
2a zähfließender Verkehr πυκνή (κυκλοφοριακή)   
    κίνηση
2a die Spitzengeschwindig- μέγιστη ταχύτητα 
  keit, -en
2a die Steuerung χειρισμός
2a intuitiv διαισθητικά
2a entsprechend αντίστοιχος, ανάλογος
2a eine Strecke bewältigen διανύω μια απόσταση
2a ausgestattet sein mit + D είμαι εξοπλισμένος
2a das Hindernis, -se εμπόδιο
3a die Infrastruktur, -en υποδομή
3a das Verkehrsauf- κυκλοφοριακός φόρτος
  kommen 
3b der Verzicht auf + A το να μην έχεις / να ζεις   
    χωρίς (κάτι)

 Seite 62 

  die Blechlawine, -n χιονοστιβάδα αυτοκινήτων
  der Stratege, -n στρατηγικός σχεδιαστής
  revolutionieren + A αλλάζω εκ βάθρων
  zum Zuge kommen χρησιμοποιούμαι, παίζω   
    βασικό ρόλο
  die Metropole, -n μητρόπολη
  längst εδώ και καιρό
  die Fortbewegung μετακίνηση
  etwas hat seine είναι δικαιολογημένο 
  Berechtigung
  bislang μέχρι τώρα
  ein Ziel verfolgen ακολουθώ ένα στόχο
  mit der Brechstange με το ζόρι
  räumen + A αδειάζω [ένα χώρο]
  ausbauen + A επεκτείνω
  nach Kräften κατά το δυνατόν, όσο γίνεται
  der Verkehrsträger, - κυκλοφοριακός φορέας
  effektiv αποτελεσματικός
  der Grundsatz, “-e (θεμελιώδης) αρχή
  derzeit τον καιρό αυτό, αυτή τη στιγμή

  Druck machen ασκώ πίεση
  gezielt στοχευμένα
  etwa για παράδειγμα
  der Ausbau επέκταση
  das Verleihsystem, -e σύστημα δανεισμού
  etablieren + A καθιερώνω
  flüchtig φευγαλέος
  etwas in den βάζω στο περιθώριο 
  Hintergrund rücken
  der Fetischist, -en /  φετιχιστής 
  die Fetichistin, -nen
  der Anteil, -e μερίδιο
  ködern + A δελεάζω
  die Rahmenbe- όροι-πλαίσιο, προϋποθέσεις 
  dingungen (Pl.)
  Vorfahrt haben έχω προτεραιότητα
  der Lotse, -n οδηγός (που ρυθμίζει την   
    κίνηση)
  der Zebrastreifen, - διάβαση πεζών
  der politische Wille πολιτική βούληση
  einschneidend ριζικός
  die Veränderung, -en αλλαγή
  eindämmen + A περιορίζω
  die Maut διόδια, τέλη διέλευσης
  der Nachfolger, - /  διάδοχος 
  die Nachfolgerin, -nen
  ehrgeizig φιλόδοξος
  das Vorhaben,- σχέδιο  
  verfügen über + A διαθέτω (κάτι)
  auf einen Schlag μονομιάς
  stetig αδιάκοπα

 Seite 63 

  der Fetisch, -e φετίχ
  rücken μετακινούμαι
  allmählich σταδιακά, βαθμιαία
  einen Imageverlust υφίσταμαι απώλεια γοήτρου 
  erfahren
  nebst + D μαζί με …
  das Initiationsritual, -e τελετή μύησης
  das Bedürfnis, -se ανάγκη
  vernetzt διαδικτυωμένος
  der Tarif, -e ταρίφα, τιμή (μιας υπηρεσίας)
  die Mitfahrzentrale, -n γραφείο εξεύρεσης   
    συνεπιβατών
  das Navigations- σύστημα πλοήγησης 
  system, -e
  eingeben + A εισάγω (δεδομένα),   
  πληκτρολογώ
  die Route, -n διαδρομή

8



13

  potenziell πιθανός, δυνητικός
  die Flatrate, -s σταθερή (χαμηλή) χρέωση  
    (για κάποια υπηρεσία)
  sooft όσο συχνά, όποτε
  das Sammeltaxi, -s ομαδικό ταξί
  die App  εφαρμογή (για smartphone  
  (= Application), -s  ή tablet)
  die Gelegenheit, -en ευκαιρία
  das Miet-Velo, -s ενοικιαζόμενο ποδήλατο
  ordern + A παραγγέλνω
  gekonnten Umgang +  απαιτώ επιδέξιο χειρισμό 
  mit + A verlangen
3e bildhaft παραστατικός

 Seite 64 

4b bewerten + A εκτιμώ, αξιολογώ
5a planmäßig σύμφωνα με το σχέδιο,  
    όπως σχεδιάστηκε
5a die Umgehungs- παράκαμψη 
  straße, -n
5a das Grundstück, -e οικόπεδο
5a die Fähre, -n φέριμποτ
5a der Hubschrauber, - ελικόπτερο
5a die Hallig νησάκι που καλύπτεται περι-
    στασιακά από τη θάλασσα

 Seite 65 

6a vernebelten Blick haben έχω θολή ματιά
6a das Geschick, -e μοίρα, τύχη
6a untertan sein + D είμαι υποταγμένος (σε κάτι)
6a sich die Sohlen ξεποδαριάζομαι 
  wund laufen
6a der Wahn φαντασίωση
6a versäumen + A χάνω 
6a abwertend υποτιμητικός
6a nachdenklich σκεπτικός
6b verächtlich περιφρονητικός
6b wohlwollend καλοπροαίρετος
6b zynisch κυνικός
Pr das Stadtviertel, - οικοδομικό τετράγωνο

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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 Seite 66 

  der Blickwechsel διαφορετική οπτική
1a sich täuschen lassen παραπλανώμαι, οδηγούμαι  
    σε πλάνη
1b die Perspektive, -n προοπτική

 Seite 67 

2a schieflaufen, lief schief, πάει στραβά 
  ist schiefgelaufen
2a der Austauschschüler, - μαθητής που συμμετέχει  
    σε πρόγραμμα    
       μορφωτικών ανταλλαγών
2a mangelnde Sprach- ελλιπείς γλωσσικές γνώσεις 
  kenntnisse
2a der typische Ablauf τυπική ροή/εξέλιξη
2a auftragen + A σερβίρω
2a verlegen αμήχανα
2a unterlassen + A εγκαταλείπω, παύω  
    (να κάνω κάτι)
2a überreden + A πείθω
2b der Widerstand, “-e αντίσταση
3  interkulturell διαπολιτισμικός
3  das Missverständnis,  παρεξήγηση, παρανόηση 
  Missverständnisse

 Seite 68 

4a das Wertesystem, -e σύστημα αξιών
4a sachorientiert /  με έμφαση στο αντικείμενο /  
  beziehungsorientiert   στις σχέσεις
4a monochron / polychron που ασχολείται μόνο με ένα 
     πράγμα / με πολλά   
       πράγματα την ίδια στιγμή
4a zu tun haben mit + D έχω να κάνω (με κάτι)
4b übereinstimmen mit + D συμφωνώ
4b immens σε τεράστιο βαθμό
4b die Bandbreite γκάμα, ποικιλία
4b auslösen + A προκαλώ, δημιουργώ
4b die Neugierde περιέργεια
4b bezüglich + G αναφορικά (με κάτι)
4b das Befremden δυσαρέσκεια
4b die Abwehr άμυνα
4b infolge + G εξαιτίας, ως συνέπεια
4b die Einstellung, -en στάση, αντίληψη
4b die Werthaltung, -en εκτίμηση αξιών
4b maßgeblich ουσιαστικά
4b als gut/richtig …  θεωρώ (κάτι) καλό/σωστό 
  ansehen + A
4b grundlegend βασικός
4b unerheblich ασήμαντος
4b einschätzen + A εκτιμώ, αξιολογώ
4b strikt αυστηρά
4b der Vorrang προτεραιότητα
4b zwecks + G για …, με στόχο να …

4b vonnöten sein είναι απαραίτητο
4b die Zeitverschwendung σπατάλη χρόνου

 Seite 68 

4b demzufolge συνεπώς
4b ausgiebig πλούσιος, άφθονος
4b übergehen, ging über,  περνώ (σε κάποιο άλλο  
  ist übergegangen zu + D   σημείο)
4b Position beziehen παίρνω θέση
4b die Ansicht, -en άποψη
4b der Konflikt, -e διαμάχη
4b zurückscheuen vor + D κάνω πίσω 
4b explizit aus- διατυπώνω με σαφήνεια   
  formulieren + A    
4b Tacheles reden μιλώ χωρίς υπεκφυγές
4b der Kulturkreis, -e πολιτιστικός χώρος
4b  verschlüsselt κωδικοποιημένος,    
    κρυπτογραφημένος
4b die Tendenz, -en τάση
4b die Harmoniewahrung διατήρηση της αρμονίας
4b implizit υπαινικτικά
4b vage ασαφώς, αόριστα
4b langfristig μακροπρόθεσμα
4b vorab εκ των προτέρων
4b anhand von + D επί τη βάσει
4b einen Plan einhalten τηρώ ένα σχέδιο
4b die Vorgabe, -n οδηγία
4b kompetent /  ικανός / ανίκανος 
  inkompetent
4b angesichts + G ενόψει
4b ohnehin ούτως ή άλλως
4b grob χονδρικός
4b der Richtwert, -e μέγεθος αναφοράς
4b unvorhergesehen- απρόβλεπτος
4b infolgedessen συνεπώς
4b verursachen + A προκαλώ, δημιουργώ
4b sich einstellen auf + A προσαρμόζομαι
4b die Verhaltensweise, -n τρόπος συμπεριφοράς
4b merkwürdig παράξενος, περίεργος
4b bedenken παίρνω υπόψη, αναλογίζομαι
4b sich beziehen auf + A αναφέρομαι (σε κάτι)
4b das Kollektiv, -e (συνολική) ομάδα
4b abbilden + A απεικονίζω
4b der Durchschnittswert, -e μέση τιμή
4b abweichen von + D αποκλίνω, ξεφεύγω

 Seite 70 

4c sich anpassen an + A προσαρμόζομαι
4c üblich sein συνηθίζεται
4c sich verhalten,  συμπεριφέρομαι 
  verhielt sich,  
  hat sich verhalten
6b interkulturell διαπολιτισμικός
6b mangelnde Erfahrung ελλιπής πείρα
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 Seite 78 

1b die Anziehungskraft, -“e δύναμη ελξης, έλξη
1b die Photosynthese φωτοσύνθεση
1b die Kohle, -n άνθρακας, κάρβουνο
1b  das Gas, -e αέριο
1b die Aura αύρα

 Seite 79 

2a  umwandeln + A μετατρέπω
2a überführen + A μεταφέρω
2a speichern + A αποθηκεύω
2b die Sonnenenergie ηλιακή ενέργεια
2c belasten + A επιβαρύνω
2c konventionell συμβατικός
2c die Ressource, -n πηγή
2c endlich sein δεν είναι απεριόριστος
2c die Erscheinungs- μορφή (με την οποία 
  form, -en  εμφανίζεται κάτι)
2c antreiben + A κινώ
2c das Volumen, - όγκος
2c der Druck πίεση
2c verwandeln + A + in + A μετατρέπω
2c die Photovoltaik- φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 
  Anlage, -n
2c molukular μοριακός
2c das Teilchen, - σωματίδιο
2c  elektromagnetisch ηλεκτρομαγνητικός
2c die Welle, -n κύμα
2c streng genommen βασικά, ουσιαστικά
2c der Energieverbrauch κατανάλωση ενέργειας
2c die Entwertung απαξίωση
2c der Nutzwert, -e αξία (χρήσης)
2c abnehmen μειώνομαι, λιγοστεύω
2c das Erdöl, -e πετρέλαιο
2c verbrennen, verbrannte,  καίγομαι 
  ist verbrannt
2c die Wärme θερμότητα
2c umsetzen + A + in + A μετατρέπω
2c abgeben, gab ab,  εκπέμπω, αποδίδω 
  hat abgegeben + A
2c entwerten + A απαξιώνω

 Seite 80 

2d der Verbrennungs- μηχανή εσωτερικής καύσεως 
  motor, -en
3b verschmutzen + A ρυπαίνω
3b die Batterie, -n μπαταρία
3c das Windrad, “-er ανεμοκινητήρας
3c die Sorgfalt προσοχή, φροντίδα
4  interpretieren + A ερμηνεύω
4  energisch ενεργητικός

4  der Weltraum διάστημα
4  die Niederlage, -n ήττα
4  die Kraft, “-e δύναμη  

 Seite 81 

5a der Sektor, -en τομέας
5a die Versorgung εφοδιασμός
5a steigern + A αυξάνω, μεγαλώνω
5a reduzieren + A μειώνω
5a das Entwicklungs- αναπτυσσόμενη χώρα 
  land, “-er
5a das Schwellenland, “-er ανερχόμενη χώρα
5a strikt ablehnen + A αρνούμαι/απορρίπτω   
    κατηγορηματικά
5a energieverschwen- ενεργοβόρος 
  derisch
5a anstreben + A επιδιώκω
5a nach sich ziehen + A συνεπιφέρω
5a nachhaltig διαρκής, μόνιμος
5a die Produktion, -en παραγωγή
5a ausbauen + A επεκτείνω
5a der Spielraum , -“e περιθώριο
5a die Entsorgung απομάκρυνση αποβλήτων
5a die Verdopplung διπλασιασμός
5a der Kinderglaube κάτι που πιστεύουν μόνο παιδιά
5c die Konsequenz, -en συνέπεια

 Seite 82 

6c das Kraftwerk, -e εργοστάσιο παραγωγής   
    ηλεκτρικής ενέργειας
6c abkoppeln + Α + von + D αποσυνδέω (κάτι από κάπου)
6c das Netz, -e δίκτυο
6c das Modul, -e στοιχείο, συγκρότημα
6c  bei Bedarf σε περίπτωση ανάγκης
6c der Wechselstrom εναλλασσόμενο ρεύμα
6c überbrücken + A γεφυρώνω, ξεπερνώ
6c der Notfall, “-e περίπτωση ανάγκης
6c auslegen für + A σχεδιάζω
6c die Umstellung προσαρμογή
6c erneuerbar ανανεώσιμος
6c die Stromlücke, -n κενό στον εφοδιασμό με   
    ηλεκτρικό ρεύμα
6c die Energiewende, -n αλλαγή πορείας σε θέματα  
    ενέργειας
6c die Sanierung, -en ανακαίνιση
6c energiesparend που εξοικονομούν ενέργεια
6c der Neubau, -ten νέα κατασκευή
6c die Solarzelle, -n ηλιακό κύτταρο
6c das Dämmmaterial, -ein μονωτικό υλικό
6c effizient αποδοτικός
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 Seite 83 

6c architektonisch που αρχιτεκτονικά δε χτυπά  
  unauffällig   στο μάτι
6c identisch πανόμοιος
6c der Carport, -s στεγασμένος υπαίθριος   
    χώρος στάθμευσης
6c die Kachel, -n πλακάκι
6c das Bündel, - δέσμη
6c optimieren + A βελτιστοποιώ
6c der Schuppen, - αποθήκη
6c kühlen + A ψύχω
6c die Röhre, -n σωλήνας
6c die Kühlung ψύξη
6c die Klimaanlage, -n εγκατάσταση κλιματισμού
6c einsparen + A εξοικονομώ
6c das Detail, -s λεπτομέρεια
6c der Kühlschrank, “-e (ηλεκτρικό) ψυγείο
6c die Energieschleuder, -n μηχάνημα που σπαταλά   
    ενέργεια
6c die Eistruhe, -n ψυγείο για παγωτά
6c der Eingriff, -e επέμβαση
6c die Dezentralisierung αποκέντρωση
6c verwirklichen + A υλοποιώ
6c der Wirkungsgrad, -e βαθμός απόδοσης
6c der Rohstoffpreis, -e τιμή της πρώτης ύλης
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 Seite 84 

  die Neugier περιέργεια
1c die Menschheit ανθρωπότητα
1c der Fortschritt, -e πρόοδος
1c der Ursprung, “-e αρχή, προέλευση
1c die Pauschalreise, -n πακέτο διακοπών

 Seite 85 

2a übertrieben υπερβολικός
2a die Sucht, “-e εξάρτηση, μανία
2a unkalkulierbar που δεν μπορεί να   
    υπολογιστεί
2a extrem ακραίος
2b der Entdecker, - ερευνητής, εφευρέτης
3a das Übel, - κακό
3a die Eitelkeit φιλαρέσκεια

 Seite 86 

4c die Boulevardpresse κίτρινος τύπος
4c der Fluch, “-e κατάρα
4c die Methode, -n μέθοδος
4c die Empörung αγανάκτηση
4c kriminell εγκληματικός
4c die Machenschaften (Pl.) μηχανορραφίες
4c öffentlich δημόσιος
4c der Aufruhr εξέγερση
4c immerhin ωστόσο
4c führen zu + D οδηγώ (σε κάτι)
4c der Medienmagnat, -en τσάρος των ΜΜΕ
4c das Schmierblatt, -“er φυλλάδα
4c einstellen + A κλείνω, παύω την κυκλοφορία
4c die Verblödungs- στρατηγική αποβλάκωσης 
  strategie, -n
4c die Pressefreiheit ελευθερία του τύπου
4c sich etwas einbilden έχω μεγάλη ιδέα (για κάτι) 
  auf + A
4c der Erfolg, -e επιτυχία
4c die Nachricht, -en είδηση
4c verbreiten + A διαδίδω
4c das Sensationsfeld, -er πεδίο εντυπωσιασμού
4c anhaltend beackern + A καλλιεργώ συστηματικά
4c empörend εξοργιστικά
4c simpel απλός
4c derlei τέτοια πράγματα
4c urmenschlich αρχέγονος
4c der Trieb, -e παρόρμηση
4c die Indiskretions-  μηχανισμός αδιακρισίας   
  und Entblößungs-   και αποκαλύψεων 
  maschinerie, -n
4c betreiben, betrieb,  ασκώ, καταγίνομαι (με κάτι) 
  hat betrieben
4c die Folterung, -en βασανισμός

4c die Hinrichtung, -en εκτέλεση
4c die Missgeburt, -en τερατογένεση
4c das Monster, - τέρας

 Seite 87 

4c audiovisuell οπτικοακουστικός
4c verfahren ενεργώ
4c die Entgleisung, -en εκτροχιασμός
4c geißeln + A επικρίνω (δριμύτατα)
4c tollkühn παράτολμα
4c der Leib, -er σώμα
4c gefährlich επικίνδυνος
4c der Strahl, -en ακτίνα
4c sich aussetzen + D εκτίθεμαι
4c das Kalkül, -e υπολογισμός
4c der Drang ορμή, (σφοδρή) επιθυμία
4c ehrlich ειλικρινής, τίμιος
4c leidenschaftlich παθιασμένος
4c sich ungehindert αναπτύσσομαι ανεμπόδιστα 
  entfalten
4c der Erfindungsgeist εφευρετικό πνεύμα
4c sich austauschen ανταλλάσσω απόψεις  
4c hineindringen + in + A εισχωρώ
4c fruchtbar γόνιμος
4c das Neuland νέα εδάφη
4c die Gier βουλιμία
4c rastlos ακούραστος, χωρίς να   
    κουράζεται
4c zähmen + A εξημερώνω
4c der Instinkt, -e ένστικτο
4c schrankenlos απέραντος, απεριόριστος
4c ins Verderben stürzen + A στέλνω (κάποιον) στην   
    καταστροφή / στον όλεθρο
4c eingreifen επεμβαίνω
4c schädlich βλαβερός
4c das Laster, - ελάττωμα
4c die Selbsterkenntnis αυτογνωσία
4c doppeldeutig διφορούμενος
4c sich gewöhnen an + A συνηθίζω (σε κάτι)
4c der Mythos, Mythen μύθος
4c der Schleier, - πέπλο
4c entreißen + D + A αφαιρώ
4c die Weisung, -en εντολή, οδηγία
4c der Leitfaden, “- μίτος, (βασική) αρχή
4c Züge + G tragen έχω τα χαρακτηριστικά   
    (κάποιου)
4c die Zerstreuungs- βιομηχανία διασκέδασης 
  industrie
4c sättigen + A χορταίνω (κάποιον)
4c entfachen + A εξάπτω
4c rabiat βίαιος
4c das Merkmal, -e χαρακτηριστικό
4c entrinnen + D ξεφεύγω (από κάπου)
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4c vermögen είμαι σε θέση
4c es mangelt an + D λείπει
4c der Mangel, “- 1. έλλειψη / 2. ελάττωμα
4c die Selbstdisziplin αυτοπειθαρχία
4c bizarr αλλόκοτος
4c die Enthaltsamkeit εγκράτεια
4c der Verzicht, -e αποχή, παραίτηση
4c der Windhauch πνοή ανέμου

 Seite 88 

6b definieren + A δίνω τον ορισμό
6b problematisieren + A καταδεικνύω τα προβλήματα  
    (μιας θέσης)
6b überwiegen υπερτερώ
6c begegnen + D συναντώ

 Seite 89 

7a der Ritter, - ιππότης
7a der Bart, -“e γένι, γενειάδα
7a verbieten απαγορεύω
Pr  nachprüfbar επαληθεύσιμος
Pr  eingeprägt χαραγμένος (στο μυαλό)
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 Seite 90 

  die Generation, -en γενιά
1a die Verwandtschaft, -en συγγένεια
1b das schwarze Schaf μαύρο πρόβατο

 Seite 91 

2b stabil στερεός, σταθερός
2b aufwachsen μεγαλώνω
3a die Patchworkfamilie, -n οικογένεια κουρελού
3a das Familienmodell, -e οικογενειακό μοντέλο

 Seite 92 

3a die Abendsonne ήλιος του δειλινού
3a nebenan δίπλα
3a Kummer είμαι στεναχωρημένος
3a die Träne, -n δάκρυ
3a der Friseurbesuch, -e επίσκεψη στο κομμωτήριο
3a aufrichten + A τονώνω, εξυψώνω το ηθικό
3a sichtlich εμφανώς
3a mitnehmen, nahm mit,  επηρεάζω, ρίχνω  
  hat mitgenommen   (ψυχολογικά)
3a seither έκτοτε, από τότε
3a prägen + Α χαρακτηρίζω
3a benennen + A ονομάζω
3a komplett πλήρης
3a sich langweilen βαριέμαι
3a fürchterlich φοβερά
3a die Urlaubszeit, -en περίοδος διακοπών
3a umfangreich αναλυτικός, εκτενής
3a der Scheidungsvater, -“ διαζευγμένος πατέρας
3a betreuen + A φροντίζω
3a sich erübrigen περιττεύω
3a der Unterhaltsprozess, -e δίκη για τον καθορισμό του  
    ύψους της διατροφής
3a die Toleranz ανοχή
3a freilich ωστόσο
3a sich einig sein είμαι σύμφωνος
3a halbwegs λίγο πολύ
3a es bringt nichts δεν οδηγεί πουθενά
3a die Schwangerschaft, -en εγκυμοσύνη
3a das Juraexamen, - πτυχιακές εξετάσεις  
    της Νομικής
3a einspringen, sprang ein,  προσφέρομαι  
  ist eingesprungen
3a die Kinderbetreuung φροντίδα των παιδιών
3a übernehmen,  αναλαμβάνω 
  übernahm,    
  hat übernommen
3a anspruchsvoll απαιτητικός
3a gleichberechtigt ισότιμος
3a die Beziehung, -en σχέση
3a bröckeln θρυμματίζομαι, ξεφτάω

3a die Vertrags διαπραγματεύσεις για τη  
  verhandlung, -en  σύναψη σύμβασης
3a brüten über + Α μελετώ τις λεπτομέρειες   
    (κάποιου πράγματος)
3a umstandslos χωρίς δυσκολία, πολύ απλά
3a vornehmlich κυρίως
3a die Windel, -n πάνα
3a das Entrinnen διαφυγή
3a überdurchschnittlich πάνω από το μέσο όρο
3a geplagt sein von + D υποφέρω, ταλαιπωρούμαι   
    (από κάτι)
3a die Geldsorgen (Pl.) οικονομικές στεναχώριες
3a der Kassierer, - /  ταμίας 
  die Kassiererin, -nen
3a flexibel ελαστικός, ευέλικτος
3a hinzufügen προσθέτω

 Seite 93 

3a in Reichweite sein σε ακτίνα βολής, κοντά
3a die Kita, -s παιδικός / βρεφονηπιακός  
    σταθμός
3a verfrachten + A φορτώνω και πάω (κάποιον  
    κάπου)
3a alle sein έχει τελειώσει / εξαντληθεί
3a der Baumarkt, “-e κατάστημα οικοδομικού   
    εξοπλισμού
3a nichtehelich χωρίς γάμο

 Seite 95 

7a der Gegensatz, “-e αντίθεση
7a die Gemeinsamkeit, -en κοινό σημείο
7b die Manieren (Pl.) τρόποι (συμπεριφοράς)
7b besserwisserisch εξυπναδίστικος
7b der soziale Brenn- εστία κοινωνικών τριβών 
  punkt, -e
7b baff sein μένω άναυδος / με το στόμα  
     ανοιχτό
7b der Seniorentreff, -s ΚΑΠΗ
7b der Sozialarbeiter, - κοινωνικός λειτουργός
7b motivieren + A παρακινώ, δίνω κίνητρο
7c beeindruckt sein είμαι εντυπωσιασμένος
7c es leichter haben als + N μου είναι πιο εύκολο (σε   
    σύγκριση με κάποιον άλλο)
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13
  das Geschäftsmodell, -e επιχειρηματικό μοντέλο
1b der Tauchkurs, -e   μαθήματα κατάδυσης
1b verregnet   βροχερός
2a der Verrein, -e   σύλλογος
2a die Kommerzialisierung εμπορευματοποίηση
2b das Industriezeitalter   βιομηχανική εποχή
2b die Fabrikarbeit, -en   δουλειά σε εργοστάσιο
2b die Verkürzung   μείωση του χρόνου εργασίας 
  der Arbeitszeit
2b kommerziell   εμπορικός
2b die Freizeitindustrie   βιομηχανία του ελεύθερου  
      χρόνου
2d das Privileg, -ien   προνόμιο
2d die Oberklasse   ανώτερη κοινωνική τάξη
2d das Massenphänomen, -e μαζικό φαινόμενο
2d der abhängig Beschäf-  απασχολούμενος σε  
  tigte, -n   εξαρτημένη θέση εργασίας
3b die Weltraumtour, -en  ταξίδι στο διάστημα
3b boomen   παρουσιάζω εκρηκτική   
     αύξηση
3b begehrt   περιζήτητος
3b ausreizen   αγοράζω
3b der Hai, -e   καρχαρίας
3b buchen + A   κλείνω (θέση)
3b das Touri-Shuttle, -s   λεωφορειάκι για τουρίστες
3b der Abenteuerurlaub, -e διακοπές που συνδυάζον- 
      ται με περιπέτεια
3b auf dem Extremtrip sein είμαι στο τριπάκι των   
      ακραίων βιωμάτων
3b ausgefallen   ιδιαίτερος, πρωτότυπος
3b die Narkose, -n   νάρκωση
3b die Sehnsucht, “-e   νοσταλγία
3b ein gewisser Kick   ένα κάποιο αίσθημα ευφορίας
3b die Droge, -n   ναρκωτικό
3b der Adrenalinschub, -“e κύμα αδρεναλίνης
3b die Einbaumfahrt, -en  διαδρομή με κανό σκαλισμέ- 
      νο σε κορμό δέντρου
3b die Konstante, -n   σταθερά, σταθερό μέγεθος
3b die Nische, -n   (μικρό) κομμάτι της αγοράς
3b die Geldbörse, -n   πορτοφόλι, [μεταφ.]   
      οικονομικές δυνατότητες
3b im Schnitt   κατά μέσο όρο
3b um des Vergnügens willen για χάρη της διασκέδασης
3b der Kurort, -e   θέρετρο, λουτρόπολη
3b sich abspalten   αποσχίζομαι
3b datieren + A   τοποθετώ (χρονολογικά)
3b rasant   με ραγδαίους ρυθμούς
3b durchziehen + A   ολοκληρώνω, πραγματοποιώ
3b die spätpzubertäre   μετεφηβική αναζήτηση  
  Identitätssuche     ταυτότητας
3b gut betucht   ευκατάστατος
3b mutmaßen   υποθέτω
3b schwärmen von + D   μιλώ με ενθουσιασμό  
         (για κάτι)

3b der ewige Ruhm  αιώνια δόξα
3b rar  σπάνιος
3b resümieren  συνοψίζω
3b der Kontrast, -e  αντίθεση
3b der Wandel  αλλαγή  
3b sich identifizieren +   ταυτίζομαι (μέσω ενός 
  über + A   κριτηρίου)
3b die Selbstdarstellung  παρουσίαση του εαυτού μας
3b überwunden geglaubt- θεωρούμενος ως    
     ξεπερασμένος
3b der Bagger, -  εκσκαφέας
3b der Panzer, -  άρμα μάχης
3b fertig geschnürt-  έτοιμος, πλήρης
3b schmunzeln  χαμογελώ
3b entführen + A  οδηγώ, πηγαίνω (κάποιον σε  
     κάποιο μακρινό μέρος)
4  entwickeln + Α  αναπτύσσω
4  die Dienstleistung, -en  παροχή υπηρεσίας
4  der Wareneinsatz, “-e  χρήση προϊόντων
4  kalkulieren + A  υπολογίζω
4  die Gewinnzone, -n  ζώνη κερδοφορίας
4  abschrecken + A  αποθαρρύνω
4  das Kapital, -e  κεφάλαιο
4b das Konzept, -e  σχέδιο, πλάνο, κόνσεπτ
4b die Kundschaft  πελατεία
4b die Altersgruppe, -n  ηλικιακή ομάδα
4b die Infrastruktur, -en  υποδομή
4b der Standort, -e  θέση, χώρος, σημείο   
     εγκατάστασης
4b die Sicherheitsmaß-  μέτρο ασφαλείας 
  nahme, -n
4b die Grundkosten (Pl.)  αρχικές/βασικές δαπάνες
4b die laufenden   τρέχοντα έξοδα 
  Kosten (Pl.) 
4b die Wartung  συντήρηση
4b die Versicherung, -en  ασφάλεια
4b der Umsatz, “-e  κύκλος εργασιών, τζίρος
4b der Gewinn, -e  κέρδος
4b der Profit, -e  κέρδος
4b der Unternehmens-  ιδρυτής της επιχείρησης 
  gründer, - 
4b der Investor, -en  επενδυτής
4b der Geldgeber, -  χρηματοδότης
4b der Zinssatz, “-e  επιτόκιο
4b der Kredit, -e  δάνειο
4b tilgen  εξοφλώ
4d die Wirtschaftlichkeit  (οικονομική) αποδοτικότητα
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  die Veranstaltung, -en εκδήλωση
  die Vorlesung, -en  παράδοση
  das Tutorium, Tutorien φροντιστηριακά μαθήματα
  das Seminar, -e  σεμινάριο
  der/die Studierende, -n φοιτητής, σπουδαστής
  der Tutor, -en  φροντιστής
  ein Referat halten  κάνω μια παρουσίαση
  der Studienausweis, -e φοιτητική ταυτότητα
  die Mensa, Mensen  φοιτητική λέσχη / εστιατόριο
  die Anwesenheit  παρουσία 
  bei Vorlage + G  με την επίδειξη (π.χ. ενός   
     εγγράφου)
  die Einrichtung, -en  ίδρυμα
  die Ermäßigung, -en  έκπτωση
  der Study Buddy,   το φιλαράκι μου στο   
  die Study Buddys     πανεπιστήμιο
  bürokratisch   γραφειοκρατικός
  zuständig  αρμόδιος
1a der Abschluss, “-e  τίτλος σπουδών
1e das Kriterium, Kriterien κριτήριο
2b der Kommilitone, -n /  συμφοιτητής / συμφοιτήτρια 
  die Kommilitonin, -nen
3a die Fachhochschule, -n Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα
3a die Zulassungs-    προϋποθέσεις αποδοχής 
  bedingungen (Pl.)
3a die Richtlinie, -n  οδηγία, κατευθυντήρια   
       γραμμή
3b die Qual, -en  βάσανο, μαρτύριο
3b angesichts + G  ενόψει
3b staatlich anerkannt  κρατικά αναγνωρισμένος
3b der Studiengang, “-e  πρόγραμμα σπουδών
3b übersichtlich  συνοπτικός
3b gut aufgehoben sein  είμαι σε καλά χέρια
3b wissenschaftlich   με επιστημονικό χαρακτήρα 
  geprägt
3b das Fächerspektrum,   φάσμα των μαθημάτων 
  ...spektren
3b das Fachgebiet, -e  ειδικός τομέας
3b sich spezialisieren   εξειδικεύομαι (σε κάτι) 
   + auf + A
3b promovieren  κάνω διδακτορικό
3b der Doktortitel, -  τίτλος του διδάκτορα
3b praxisorientiert  πρακτικά προσανατολισμένος
3b wissenschaftlich fundiert με επιστημονικό υπόβαθρο
3b konkret  συγκεκριμένος
3b die Anforderung, -en  απαίτηση
3b zugeschnitten sein  προσαρμόζω (σε κάτι) 
  auf + A
3b künstlerisch  καλλιτεχνικός
3b die Bildende Kunst  γλυπτική
3b der Regisseur, -e  σκηνοθέτης
3b der Drehbuchautor, -en  σεναριογράφος

3b Film- und Fernseh-   απασχολούμενοι στον  
  schaffende (Pl.)     κινηματογράφο και την  
             τηλεόραση
3b der Eignungstest, -s   τεστ καταλληλότητας
3b unter Beweis stellen + A αποδεικνύω
3b finanzieren + A  χρηματοδοτώ
3b (finanziell) unter-  συντηρώ (οικονομικά) 
  halten + A
3b weitaus   κατά πολύ
3b sich einschreiben  εγγράφομαι (σε    
   + an + D    πανεπιστημιακή σχολή)
3b die Studien- δίδακτρα σπουδών 
  gebühren (Pl.)
3b die Lehre  διδασκαλία
3b zentral regeln + A  ρυθμίζω (κάτι) κεντρικά
3b weitgehend  σε μεγάλο βαθμό
3b selbstständig  αυτόνομος
3b einheitlich  με ενιαίο τρόπο
3b die Bestimmung, -en  διάταξη
5a weltmännisch  κοσμοπολίτικα
5a die Börse, -n  χρηματιστήριο
5a Bücher wälzen  κυλιέμαι στα βιβλία
5a die Lehre, -n  εκπαίδευση, μαθητεία
5a absolvieren + A  τελειώνω (σπουδές)
5a die Akte, -n  φάκελος
5a an den Nagel hängen + Α παρατάω
5a unter einen Hut  συνδυάζω 
  bekommen + A
5a  nachhaken  διακόπτω (κάποιον) και ρωτώ
5a die leitende Funktion  υπεύθυνη θέση
5a das Gehalt, -“er  μισθός
5a entlohnen + A + mit + D αμοίβω
5a die Steuerlehre  φορολογικό σύστημα   
      [πανεπιστημιακή παράδοση]
5a trocken  ξερός, ανιαρός
5A die Doppel-  διπλή επιβάρυνση 
  belastung, -en 
5a unterschätzen + A  υποτιμώ
5a der Semestersprecher, -  εκπρόσωπος των φοιτητών  
      του εξαμήνου
5a gezwungenermaßen   αναγκαστικά
5a das Geschlechter-  αναλογία μεταξύ των φύλων 
  verhältnis
5a die Soft Skills (Pl.)  κοινωνικές δεξιότητες
5a die Verhandlung, -en  διαπραγμάτευση
5a das Leid teilen + mit + D μοιράζομαι τη στεναχώρια  
      (με κάποιον)
5a abhalten, hielt ab,   αποτρέπω 
  abgehalten + Α
5a den Lebensunterhalt  βγάζω τα προς το ζην 
  bestreiten
5a umschulen  μετεκπαιδεύομαι
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5a verschwendete Zeit  χαμένος καιρός
5a rar  σπάνιος
5a pauken  μελετώ εντατικά
5α das Vertiefungsfach, -“er μάθημα ειδίκευσης
5a die Nachwuchskraft, “-e νέος εργαζόμενος
5a der Energieversorger, - πάροχος ηλεκτρικής   
     ενέργειας
5a sich herumschlagen ταλαιπωρούμαι (με κάτι) 
  mit + D
5a Geld scheffeln μαζεύω λεφτά με τη σέσουλα
5a gängig συνήθης, συνηθισμένος
5a konfrontiert werden έρχομαι αντιμέτωπος (με κάτι) 
   + mit + D
5a der Freak, -s μανιακός (φίλος κάποιας   
    απασχόλησης)
5a frauenscheu μισογύνης
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  der Teenager, - νεαρός, τήνεϊτζερ
  klauen + Α κλέβω
  die Entzugsklinik, - κλινική αποτοξίνωσης
  der Asylbewerber, - πρόσωπο που έχει υποβάλει  
    αίτημα για παροχή ασύλου
  das Navi (kurz für Navi- συσκευή GPS 
  gationsgerät), -s
2a die Orientierung χάνω τον προσανατολισμό 
  verlieren
2a der Feldweg, -e χωματόδρομος
  die Böe, -n (ξαφνικό δυνατό) ρεύμα αέρα
  holprig ανώμαλος, κακοτράχαλος
  das Klaviergeklimper γκλιν γκλιν του πιάνου
  das Blech, -e λαμαρίνα
  prasseln χτυπώ
  runterschalten κατεβάζω ταχύτητα
  die Schneise, -n διάδρομος
  pflügen οργώνω
  der Querbalken, - τραβέρσα
  kriechen, kroch,  έρπω, σέρνομαι  
  ist gekrochen
  das Korn καλαμπόκι
  die Schnauze, -n μούρη, μουσούδα
  es war totenstill επικρατούσε νεκρική σιγή
  der Schleier, - πέπλο
  der Sumpf, -“e βάλτος
  stecken bleiben,  κολλάω 
  blieb stecken,  
  ist stecken geblieben
  der Schlamm, -e λάσπη
3  das Gaspedal, -e πεντάλ του γκαζιού
3  das Lenkrad, “-er τιμόνι
3  die Gangschaltung, -en λεβιές ταχυτήτων
3  der Gang, “-e ταχύτητα
3  die Zündung ανάφλεξη
3  das Zündschloss, “-er μίζα
3  der Anlasser, - μίζα
3  die Bremse, -n φρένο
3  die Kupplung, -en συμπλέκτης
3c rutschen γλιστρώ
3c wild sein auf + A είμαι τρελός (για κάτι)
3c einlegen + A βάζω (ταχύτητα)
3c den Motor abwürgen σβήνω (βίαια) τη μηχανή
3c kurzschließen,  βραχυκυκλώνω 
  schloss kurz,  
  hat kurz geschlossen
3c die Vollbremsung, -en δυνατό φρενάρισμα
4b das belegte Brötchen ανοικτό σάντουϊτς

5b schnaufen βαριανασαίνω
6  das Nummernschild, -er πινακίδα (με τον αριθμό   
    κυκλοφορίας)
6  im Gegenzug σε ανταπόδοση
6  der Schleichweg, -e κρυφό μονοπάτι
6  im Stich lassen + A εγκαταλείπω, αφήνω στο   
    έλεος του θεού
6  aus dem Verkehr αποσύρω από την  
  ziehen + A   κυκλοφορία
6  dösen λαγοκοιμάμαι
6  sich eindecken mit + D εφοδιάζομαι
6  es dämmert σουρουπώνει
7a schleimig γλοιώδης
7a die Vorherrschaft κυριαρχία
7a sich ekeln vor + D αηδιάζω, μου προκαλεί αηδία
7a die Unendlichkeit άπειρο
7a die Galaxie, -n γαλαξίας
8b die tiefste Provinz στα βάθη της επαρχίας
8b der Ellenbogen, - αγκώνας
8b anzeigen + A κάνω μήνυση (σε κάποιον)
8b versperren + A φράζω, κλείνω
8b in die entgegen- στην αντίθετη κατεύθυνση 
  gesetzte Richtung 
8b im Dauerlauf σε δρόμο αντοχής
8b der Umriss, -e περίγραμμα
9a  überholen προσπερνώ
9a  der Beifahrer, - /  συνεπιβάτης 
  die Beifahrerin, -nen
9b die Standspur, -en λωρίδα έκτακτης ανάγκης
9b Anlauf nehmen παίρνω φόρα
9b der Tacho, -s ταχογράφος
9b die Tachonadel, -n βελόνα του ταχογράφου
9b die Schlangenlinie, -n ζιγκ ζαγκ
9b überleben + A επιβιώνω
9c das Jenseits άλλος κόσμος
9c spüren + A νιώθω
10a der Sicherheitsgurt, -e ζώνη ασφαλείας
11 aufbrechen, brach auf,  ξεκινώ 
  ist aufgebrochen

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

15


