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 Seite 5  

Auf Wiedersehen! Αντίο! Εις το επανιδείν!
Hallo! Γεια σου! Γεια σας!
heißen λέγομαι, με λένε
Hi! Γεια! [χαιρετισμός] 
ich εγώ
Tag, der, -e ημέρα

 Seite 6 

1 Tschüs! Γεια! [αποχαιρετισμός]
1 aus (Spanien) από (την Ισπανία)
1 Bis später! Τα λέμε!
1 da εκεί
1 da vorne εκεί πέρα/μπροστά
1 du εσύ
1 essen, isst τρώω
1 hier εδώ
1 ja ναι
1 jetzt τώρα
1 kommen έρχομαι, [εδώ!] κατάγομαι
1 später αργότερα
1 und και
1 vorne μπροστά
1 wie πώς
1 wir εμείς
1 wo πού
1 woher από πού
3 wohnen μένω, κατοικώ
1a Denk nach! Σκέψου! Για σκέψου!
2a sein, du bist είμαι, είσαι
2a Deutschland Γερμανία
3b in σε

 Seite 7  

5a Alphabet, das, -e αλφάβητο
5a nicht δεν  
5a noch ακόμα
5c Wie bitte? Ορίστε; Πώς είπατε;
5c Frau  κυρία [προσφώνηση]
5c man κάποιος, κανείς
5c schreiben γράφω

 Seite 8  

6a danke ευχαριστώ
6a Herr κύριε [προσφώνηση]
6a Sie εσείς (πληθυντικός ευγενείας)
6a Willkommen! Καλώς ήρθες! Καλώς ήρθατε!
6c Vorname, der, -n μικρό όνομα
6c Adresse, die, -n διεύθυνση

6c Anmeldung, die, -en εγγραφή
6c Familienname, der, -n επίθετο
6c Land, das, ˝-er χώρα
6c Straße, die, -n οδός
6c Wohnort, der, -e τόπος κατοικίας
7a auch επίσης
7a und dir? και συ (πώς είσαι);
7a Es geht so. Έτσι κι έτσι.
7a gut καλά
7a Gut, und dir?  Kαλά, εσύ;
7a Gut, und Ihnen? Καλά, εσεις;
7b so έτσι
7b Super! Τέλεια!
10 Wie geht‘s? Τι κάνεις; Τι κάνετε; 

 Seite 9

10 Ade! Αντίο!
10 Adieu! Αντίο!
10 Grüezi. Γειά σου! Γειά σας!    
   [χαιρετισμός]
10 Grüß Gott! Γειά σου! Γειά σας!    
   [χαιρετισμός]
8a Servus! Γειά σου! Γειά σας!    
   [χαιρετισμός]
                                  και αποχαιρετισμός]
8a Judo  τζούντο
8a Karate  καράτε
8a machen κάνω
8a schwimmen κολυμπώ
8a sehr πολύ
8a spielen  παίζω
8b Tennis τέννις
9a mögen, ich mag μου αρέσει
9a Fußball ποδόσφαιρο
9a Fußball spielen παίζω ποδόσφαιρο
9a Gitarre, die, -n κιθάρα
9a Inliner, der   ίνλαϊν σκέιτ [πατίνι με ρόδες  
  στη σειρά]
9a Rock-Musik, die ροκ μουσική
9a Skateboard, das, -s σκέιτμπορντ
11 Tischtennis πινγκ-πονγκ

 Seite 10  

11 Basketball μπάσκετ
11 Deutsch Γερμανικά
12 Musik, die μουσική
12 Chat, der, -s συνομιλία στον υπολογιστή,  
  τσατ
12 Kino, das, -s κινηματογράφος, σινεμά
12 Leute, die (Pl.) άνθρωποι
12 Nachricht, die, -en μήνυμα, είδηση
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12 Name, der, -n όνομα
12 Option, die, -en επιλογή
12 Österreich Αυστρία
12 Party, die, -s πάρτι
12 Radfahren, das ποδηλασία
12 Schüler, der, - μαθητής
12 Schweiz, die Ελβετία
12 Startseite, die, -n αρχική σελίδα 
12 suchen ψάχνω
12 surfen σερφάρω (στο διαδίκτυο)

 Seite 12  

 Freund, der, -e  φίλος
 Guten Abend! Καλησπέρα!
 Guten Morgen! Καλημέρα!
 Na ja, es geht.  Έτσι κι έτσι. / Ε, ας πούμε καλά.

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
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 Seite 13  

 Biologie Βιολογία
 Εnglisch Αγγλικά
 Klasse, die, -n (σχολική) τάξη 
 Mathematik/Mathe Μαθηματικά
 mein, meine (δικός/δικό, δική) μου
 Pause, die, -n διάλειμμα
 Sport [εδώ!] Φυσική Αγωγή 

 Seite 14  

1a aber αλλά, όμως
1a Bio Βιολογία [σχολικό μάθημα]
1a langweilig βαρετός
2a nein όχι
2a Erdkunde Γεωγραφία
2a Geschichte Ιστορία
3a Kunst Καλλιτεχνικά [σχολικό μάθημα]
3a blöd χαζός, ηλίθιος
3b toll τέλειος

 Seite 15  

4a er αυτός
4a dein, deine (δικός/δικό, δική) σου
4a Freundin, die, -nen φίλη
4a heute σήμερα
4a ihr εσείς
4a keine Ahnung δεν έχω ιδέα
4a Nachmittag, der, -e απόγευμα
4a nur μόνο
4a Rap-Musik, die μουσική ραπ
4a Schulfreund, der, -e σχολικός φίλος
4a sie αυτή, αυτοί/αυτές/αυτά
4a viel πολύ
4b zusammen μαζί
5a Schulband, die, -s μαθητικό (μουσικό)   
   συγκρότημα

 Seite 16  

6 Telefonnummer,  αριθμός τηλεφώνου 
 die, -n
6a Rap, der ραπ 
6d ach so α, α έτσι
6d Bis morgen! Τα λέμε αύριο!
6d Handynummer, die, - αριθμός κινητού
6d morgen αύριο

 Seite 17  

7 Zahl, die, -en αριθμός
8c Auskunft,  πληροφορίες (τηλεφωνικού  
 die (Telefonauskunft)   καταλόγου)

Pr Feuerwehr, die πυροσβεστική
Pr Hausnummer, die, -n αριθμός σπιτιού
Pr Polizei, die αστυνομία
Pr Postleitzahl, die, -en ταχυδρομικός κώδικας
Pr Vorwahl(nummer),  κωδικός αριθμός (πόλης  
 die, -n ή περιοχής) [τηλέφωνο]

 Seite 18  

9 Bleistift, der, -e μολύβι
9 Brille, die, -n γυαλιά
9 Brotdose, die, -n τάπερ για το κολατσιό
9 Buch, das, ˝-er βιβλίο
9 Computer, der, - ηλεκτρονικός υπολογιστής,  
   κομπιούτερ
9 Heft, das, -e τετράδιο
9 Kleber, der, - κόλλα
9 Kuli, der, -s στιλό
9 Laptop, der, -s φορητός ηλεκτρονικός   
  υπολογιστής, λάπτοπ
9 Lineal, das, -e χάρακας
9 Radiergummi, der, -s γόμα
9 Rucksack, der, ˝-e σακίδιο
9 Schere, die, -n ψαλίδι
9 Schreibblock, der, ˝-e μπλοκ γραψίματος
9 Smartphone, das, -s έξυπνο τηλέφωνο, σμάρτφον
9 Sporttasche, die, -n τσάντα με τα αθλητικά είδη
9 Tablet, das, -s τάμπλετ
9 Taschenrechner, der, - αριθμομηχανή, κομπιουτεράκι
9 Uhr, die, -en ρολόι
9 USB-Stick, der, -s στικάκι, φλασάκι
9 Wörterbuch, das, ˝-er λεξικό
11 Mäppchen, das, - κασετίνα
11a ein, eine ένας/ένα, μία
11a groß μεγάλος
11a groß schreiben γράφω με κεφαλαία
11a Tafel, die, -n πίνακας 

 Seite 19  

12a alles όλα
12a Deutschbuch, das, ˝-er βιβλίο Γερμανικών
12a Französisch Γαλλικά
12a Geige, die, -n βιολί
12a jonglieren κάνω ζογκλερικά (κόλπα)
12a Kugelschreiber, der, - στιλό
12a oft συχνά
12a Physik Φυσική
12a Präsentation, die, -en παρουσίαση
12a Schule, die, -n σχολείο
12a Schulsachen, die (Pl.) σχολικά είδη
12a von από, [εδώ!]: Γενική „του/της/ 
   των“
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 Seite 21  

 Bison, der, -s βίσωνας
 alt μεγάλος σε ηλικία
 Sie ist vier Jahre alt. Είναι τεσσάρων ετών.
 Antilope, die, -n αντιλόπη
 Fisch, der, -e ψάρι
 Hamster, der, - χάμστερ
 Hund, der, -e σκύλος
 Jahr, das, -e έτος, χρόνος
 Kamel, das, -e καμήλα
 Kanarienvogel, der, ˝- καναρίνι
 Känguru, das, -s καγκουρό
 Kaninchen, das, - κουνέλι
 Katze, die, -n γάτα
 Kuh, die, ˝-e αγελάδα
 Lama, das, -s λάμα
 Maus, die, ˝-e ποντίκι
 Meerschweinchen, das, - ινδικό χοιρίδιο
 Möwe, die, -n γλάρος
 Pferd, das, -e άλογο
 Schildkröte, die, -n χελώνα
 Spinne, die, -n αράχνη
 Tier, das, -e ζώο
 Tiger, der, - τίγρης
 Wellensittich, der, -e παπαγαλάκι
 Wolf, der, ˝-e λύκος

 Seite 22  

2 Schmetterling, der, -e πεταλούδα
1a Lieblingstier, das, -e  αγαπημένο ζώο
3a Afrika Αφρική
3a Antarktis, die Ανταρκτική
3a Asien Ασία
3a Australien Αυστραλία
3a Europa Ευρώπη
3a Nordamerika Βόρεια Αμερική
3a Südamerika Νότια Αμερική
3b glauben πιστεύω, νομίζω
3b wissen, ich weiß ξέρω, γνωρίζω
3b Das weiß ich nicht. Δεν (το) ξέρω.

 Seite 23  

4a haben έχω
4a Haustier, das, -e κατοικίδιο ζώο
4a kein, -e κανένας/κανένα, καμία
4a Papagei, der, -en παπαγάλος
4a schon ήδη, κιόλας
4c Vogel, der, ˝- πουλί

 Seite 24  

5 Handy, das, -s κινητό (τηλέφωνο)
5 Telefon, das, -e τηλέφωνο

  Seite 25  

7 Alter, das ηλικία
7 Hobby, das, -s χόμπυ
7 Stadt, die, ˝-e πόλη

 Seite 26  

10a Bild, das, -er εικόνα
10a blau μπλε
10a braun καφέ
10a gelb κίτρινο
10a grau γκρι
10a grün πράσινο
10a oder ή 
10a rot κόκκινο
10a schwarz μαύρο
10a weiß άσπρο

 Seite 27  

10a andere άλλοι, άλλες, άλλα
11a Karotte, die, -n καρότο
11a klein μικρός
11a Salat, der, -e μαρούλι, σαλάτα
11a schnell γρήγορος
11a stark δυνατός
11a süß γλυκός
12a Deutsche, der/die, -n Γερμανός / Γερμανίδα
12a es gibt … υπάρχει, υπάρχουν
12a fast σχεδόν
12a leben ζω
12a Million, die, -en εκατομμύριο
12a Ratte, die, -n αρουραίος
12a über πάνω από
12a usw. (= und so weiter) κ.ο.κ., και ούτω καθεξής
12a viele πολλοί, πολλές, πολλά
12a Wohnung, die, -en κατοικία, διαμέρισμα
12a z. B. (= zum Beispiel) π. χ., παραδείγματος χάριν

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
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Κleine Pause
 Seite 33  

 kennen ξέρω, γνωρίζω

 Seite 32  

 Betreten verboten! Απαγορεύεται η είσοδος!
 Chemie Χημεία

 Seite 33  

 Rapper, der, - ράπερ
 Tennisspieler, der, - τενίστας, παίκτης του τένις

 Seite 34  

 als από [συγκριτικό]
 mehr als πάνω από
 Bär, der, ˝-en αρκούδα
 beliebt δημοφιλής, αγαπητός
 berühmt διάσημος
 Bürgermeister, der, - δήμαρχος
 Café, das, -s καφετέρια
 Geschäft, das, -e κατάστημα
 Mauer, die, -n τείχος
 Restaurant, das, -s εστιατόριο
 Treffpunkt, der, -e σημείο συνάντησης
 Wahrzeichen, das, - έμβλημα
 Weltzeituhr, die, -en  παγκόσμιο ρολόι
 Zoo, der, -s ζωολογικός κήπος

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
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Seite 35  

 bis  μέχρι
 fahren, fährt πηγαίνω, ταξιδεύω [με όχημα]
 Freizeit, die ελεύθερος χρόνος
 Hausaufgabe, die, -n εργασία για το σπίτι
 klingeln χτυπάω, χτυπάει [κουδούνι,  
   ξυπνητήρι]
 Mittagspause, die, -n μεσημεριανό διάλειμμα
 nach  [εδώ!] και [αναφερόμαστε  
   στην ώρα]
 um 18 Uhr στις 6 το απόγευμα
 Unterricht, der, nur Sg. μάθημα
 Viertel τέταρτο
 Viertel nach … … και τέταρτο
 Viertel vor … … παρά τέταρτο
 von … bis … από … μέχρι …
 vor [εδώ!] παρά [αναφερόμαστε  
   στην ώρα]
 Wecker, der, - ξυπνητήρι

Seite 36  

1 meistens τις περισσότερες φορές, ως  
   επί το πλείστον
1 normal κανονικός
1 Note, die -n βαθμός
1 Schulfach, das, ˝-er (σχολικό) μάθημα
1 Theater, das, - θέατρο
1a aufstehen σηκώνομαι
1a Donnerstag, der, -e Πέμπτη
1a erst μόλις στις …, όχι πριν τις …  
   (η ώρα)
1a halb (neun) (οκτώ) και μισή
1a Mann, der, ˝-er άνδρας
1a Mann! Ωχ! 
1a Mist, der ακαθαρσίες
1a Mist! Φτου, να πάρει η ευχή!
1a So ein Mist! Να πάρει η ευχή! Γαμώτο!
1a Mittwoch, der, -e Τετάρτη
1a müde κουρασμένος
1a Ich bin müde. Είμαι κουρασμένος. Νυστάζω.
1a spät αργά
1b zu Hause (στο) σπίτι
1c an σε
1c Arbeitsgemeinschaft  (σχολικός) όμιλος 
(AG), die, -en (AGs)  δραστηριοτήτων
1c freiwillig εθελοντικός, προαιρετικός

Seite 38  

3 Schulform, die, -en τύπος σχολείου
3b Aktivität, die, -en δραστηριότητα
3b aktuell τρέχων

3b am Morgen το πρωί
3b ist befreundet mit … είναι φίλος με ...
3b beginnen αρχίζω
3b Bruder, der, ˝- αδελφός
3b dann μετά
3b Du Armer! Καημένε! Φουκαρά μου!
3b Ende, das, -n τέλος
3b Familie, die, -n οικογένεια
3b fleißig επιμελής
3b Freitag, der, -e Παρασκευή
3b gegen [εδώ!] κατά τις αναφερόμαστε  
   στην ώρα]
3b gehen πηγαίνω  
3b Grundschule, die, -n το δημοτικό
3b Haus, das, ˝-er σπίτι
3b Ich bin zu Hause. Είμαι σπίτι.
3b höchstens το πολύ
3b jeder, jede. Jedes κάθε
3b Kind, das, -er παιδί
3b mindestens το λιγότερο
3b Minute, die, -n λεπτό
3b Montag, der, -e Δευτέρα
3b morgens το πρωί, κάθε πρωί
3b nachmittags το απόγευμα, κάθε απόγευμα
3b Oh, oh! Πω, πω!
3b Schwester, die, -n αδελφή
3b Stunde, die, -n ώρα
3b Unterrichtsstunde, die, -n διδακτική ώρα
3b weitere παραπέρα, άλλοι
3d vormittags το πρωινό, κάθε πρωινό
3d wann πότε
3d wie viel πόσος, πόση, πόσο
3d Um wie viel Uhr? Τι ώρα;
3d wie viele πόσοι, πόσες, πόσα

Seite 39  

4 wieder πάλι
5a Dienstag, der, -e Τρίτη
5a Ethik Ηθική [σχολικό μάθημα]
5a Förderstunde, die, -n ενισχυτική διδασκαλία
5a ich habe frei δεν έχω σχολείο
5a Klassen-AG, die, -s όμιλος δραστηριοτήτων  
   (της τάξης)
5a Naturwissenschaft φυσικές επιστήμες [σχολικό  
   μάθημα]
5a Religion  Θρησκευτικά
5a Samstag, der, -e Σάββατο
5a Sonntag, der, -e Κυριακή
5a Uhrzeit, die, -en ώρα (που δείχνει το ρολόι)
5a Yoga, das γιόγκα
5c falsch λάθος, λανθασμένος
5d montags τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα
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Seite 40  

6c wie lange πόση ώρα
6c interessant ενδιαφέρων
6c Lieblingsfach, das, ˝-er αγαπημένο μάθημα
7a für για
7a Woche, die, -n εβδομάδα
7a Wochenende, das, -n Σαββατοκύριακο
7α am Wochenende το Σαββατοκύριακο
7a Zeit, die, -en  χρόνος
7b Schlange, die, -n φίδι

  Seite 41  

8 Mama, die, -s μαμά
8 o.k. οκέι, εντάξει
8 Papa, der, -s μπαμπάς
8 rufen φωνάζω
8 schrillen κουδουνίζω διαπεραστικά

Seite 42  

Mittag, der, -e μεσημέρι
Vormittag, der, -e πρωί, πρωινό

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
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Seite 43  

 Band, die, -s μπάντα, συγκρότημα
 Computerspiel, das, -e ηλεκτρονικό παιχνίδι

Seite 44  

1a basteln μαστορεύω, κατασκευάζω
1a chatten μιλώ στον υπολογιστή, κάνω  
   τσατ
1a Computerspiele spielen παίζω ηλεκτρονικά   
   παιχνίδια
1a Fahrrad, das, ˝-er ποδήλατο
1a Fahrrad/Rad fahren κάνω ποδήλατο
1a fernsehen βλέπω τηλεόραση
1a Flöte, die, -n φλάουτο
1a Flöte spielen παίζω φλάουτο
1a Freunde treffen συναντώ φίλους
1a hören ακούω
1a Karten spielen παίζω χαρτιά
1a malen ζωγραφίζω
1a Mountainbike, das, -s ποδήλατο ανώμαλου δρόμου,  
   μάουντεν μπάικ
1a reiten ιππεύω, κάνω ιππασία
1a shoppen gehen πάω στα μαγαζιά για ψώνια,  
   κάνω σόπινγκ
1a singen τραγουδώ
1a Ski, der, -er σκι
1a Ski fahren  κάνω σκι
1a tanzen χορεύω
1a treffen, trifft συναντώ  
1d angeln ψαρεύω (με καλάμι)
1d Hockey χόκεϊ

Seite 45  

2a abends το βράδυ, κάθε βράδυ
2a Abenteuergeschichte,  περιπέτεια [διήγημα] 
 die, -n
2a Action-Film, der, -e ταινία δράσης
2a alle όλοι, όλες, όλα
2a besonders ιδιαίτερα
2a Film, der, -e ταινία  
2a Fremdsprache, die, -n ξένη γλώσσα
2a ins Kino gehen πηγαίνω σινεμά
2a Internet, das διαδίκτυο, ίντερνετ
2a Italienisch Ιταλικά
2a Kilometer, der, - χιλιόμετρο
2a kochen μαγειρεύω
2a Krimi, der, -s αστυνομική ταινία
2a lieben αγαπώ
2a Sie liebt Krimis. Της αρέσουν οι αστυνομικές  

   ταινίες.
2a Roman, der, -e μυθιστόρημα
2a Windsurfen ιστιοσανίδα, γουίντ σέρφινγκ
2d lesen, liest διαβάζω
2d sehen, sieht βλέπω  
2d sprechen, spricht μιλώ  

Seite 46  

3a dich εσένα
3a ein anderes Mal μια άλλη φορά
3a Mal,  das, -e φορά
3a en anderes Mal μια άλλη φορά
3a sagen λέω
3a Sag mal, … Για πες μου, …
3a Samstagabend, der, -e Σαββατόβραδο
3a schade κρίμα
3a vielleicht  ίσως
3d abholen παραλαμβάνω, περνώ και   
   παίρνω
3d Ich hole dich ab. Θα περάσω να σε πάρω.
3d anfangen αρχίζω
3d sonntags  την Κυριακή, κάθε Κυριακή
4a Abend, der, -e βράδυ
4b mitkommen έρχομαι μαζί

Seite 47  

5 einkaufen ψωνίζω
5 Ich habe keine Lust. Δεν έχω κέφι/όρεξη.
5 Ich habe Lust. Έχω κέφι/όρεξη.
5 Ich habe keine Zeit. Δεν έχω χρόνο.
5 Ich habe Zeit. Έχω χρόνο.
5 prima τέλεια, υπέροχα
5 Volleyball βόλλεϊ
8a Cup-Stacking, das χτίσιμο με ποτήρια, καπ-  
   στάκινγκ
8a einige κάποιοι, κάποιες, κάποια
8a Familienaktivität,  οικογενειακή δραστηριότητα 
 die, -en 
8a ganz [εδώ!] αρκετά
8a häufig συχνός
8a Jugendliche, der/die, -n νέος [έως 18 ετών]
8a Junge, der, -n αγόρι
8a Mädchen, das, - κορίτσι
8a mehrmals επανειλημμένα, πολλές φορές
8a pro ανά
8a mehrmals pro Woche πολλές φορές την εβδομάδα
8a selten σπάνια
8a Sportveranstaltung,  αθλητική εκδήλωση 
 die, -en
8a täglich καθημερινά

5



11

Seite 48  

9a Einrad, das, ˝-er ποδήλατο με μια ρόδα
9a können, kann μπορώ, ξέρω
9a Wort, ˝-er λέξη

Seite 49  

11a klar σαφής
11a Ja, klar. Και βέβαια.
11a mitspielen παίζω μαζί
11a nichts τίποτα
11a Das macht nichts. Δεν πειράζει.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
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Seite 51  

 unser, -e δικός/δικό μας, δική μας
 Bank, die, -en τράπεζα
 Beruf, der, -e επάγγελμα
 Cousin, der, -s ξάδελφος
 Cousine, die, -nen ξαδέλφη
 Drachenflieger, der, - αυτός που κάνει αλεξίπτωτο  
   πλαγιάς
 ein paar μερικοί, μερικές, μερικά
 einfach απλός
 Eltern, die (Pl.) γονείς
 erzählen διηγούμαι
 fressen, frisst τρώω [χρησιμοποιείται για  
   ζώα]
 Model, das, -s μοντέλο [επάγγελμα]
 Motorrad, das, ˝-er μοτοσυκλέτα
 Mutter, die, ˝- μητέρα
 Oma, die, -s γιαγιά
 Onkel, der, - θείος
 Opa, der, -s παππούς
 Pilot, der, -en πιλότος
 Tante, die, -n θεία
 Tuba, die, -s  τούμπα [μουσικό όργανο]
 Vater, der, ˝- πατέρας
 verrückt τρελλός

Seite 52  

1a daneben  δίπλα
1a Foto, das, -s φωτογραφία
1a genau ακριβώς
1a hinten πίσω
1a in der Mitte στη μέση
1a links αριστερά
1a Mitte, die μέση
1a rechts δεξιά
1a studieren σπουδάζω
1a vorne μπροστά
2a Geschwister, die (Pl.) αδέλφια

Seite 53  
3a sein, seine δικός/δικό του, δική του
3a euer, eure δικός/δικό σας, δική σας (όχι  
   πληθυντικός ευγενίας)
3a bei σε
3a beide και οι δύο
3a Lieblingssport, der αγαπημένο άθλημα
3a Mode, die, -n μόδα
3a Rentner, der, - συνταξιούχος
3a schminken μακιγιάρω
3a Schminken, das μακιγιάρισμα, μακιγιάζ
3a sitzen κάθομαι

4c Bulldogge, die, -n μπουλντόγκ
4c Giftschlange, die, -n δηλητηριώδες φίδι

Seite 54  
5a ärgerlich θυμωμένος, εκνευρισμένος
5a denn [εδώ!] μα 
5a freundlich φιλικός
5a liegen βρίσκομαι
5a Schultasche, die, -n σχολική τσάντα
5a Was ist denn hier los? Μα τι συμβαίνει εδώ;
5a wissen, weiß ξέρω
6a Großeltern, die (Pl.) παππούς και γιαγιά

Seite 55  

7a Cola, die, -s κόκα-κόλα
7a Exot, der, -en εξωτικός τύπος
7a faul τεμπέλης
7a feuerrot κόκκινο της φωτιάς
7a Hip-Hop, der χιπ-χοπ
7a Hündin, die, -nen σκύλα
7a immer πάντα
7a Jazz, der τζαζ
7a Kater, der, - γάτος
7a Pizza, die, Pizzas πίτσα
7a Spaghetti, die σπαγγέτι, μακαρόνια
7a trinken πίνω
8a allein μόνος
8a besuchen επισκέπτομαι
8a Durchschnitt, der μέσος όρος
8a Ehepaar, das, -e αντρόγυνο
8a eigen δικός
8a Elternteil, der, - γονέας
8a Ferien, die (Pl.) διακοπές
8a geschieden διαζευγμένος
8a getrennt χωρισμένος
8a mehr περισσότερος
8a meisten οι περισσότεροι (οι   
 (die meisten Menschen)  περισσότεροι άνθρωποι)
8a Paar, das, -e ζευγάρι
8a ungefähr περίπου
8a verheiratet παντρεμένος
8a wenige λίγοι, λίγες, λίγα
8b Enkel, der, - εγγονός
8b Sohn, der, ˝-e γιός
8b Tochter, die, ˝-er κόρη

Seite 56  

9b Polizist, der, -en αστυνομικός
9b Architektin, die, -nen η αρχιτέκτονας
9b Automechanikerin,  η μηχανικός αυτοκινήτων 
 die, -nen

6
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9b Elektriker, der, - ηλεκτρολόγος
9b Fußballspieler, der, - ποδοσφαιριστής
9b Fußballspielerin,  ποδοσφαιρίστρια 
 die, -nen
9b Informatiker, der, - ειδικός σε θέματα    
   πληροφορικής
9b Lehrer, der, - δάσκαλος, καθηγητής
9b Lehrerin, die, -nen δασκάλα, καθηγήτρια
9b Sekretärin, die, -nen η γραμματέας
9b Tierarzt, der, ˝-e κτηνίατρος
9b Verkäufer, der, - πωλητής
9b Verkäuferin, die, -nen πωλήτρια
9d Ingenieurin, die, -nen η μηχανικός  
9d Zahnarzt, der, ˝-e οδοντίατρος

Seite 57  

10a Deutschlehrerin,  δασκάλα/καθηγήτρια   
 die, -nen  Γερμανικών
10a Manager, der, - μάνατζερ
10a Managerin, die, -nen η μάνατζερ
10a Mechaniker, der, - μηχανικός
10a Mechanikerin, -nen, η μηχανικός
10a Polizistin, die, -nen η αστυνομικός, αστυνομικίνα
10b Richtig! Σωστά!
11c Formel-1-Pilot, der, -en πιλότος φόρμουλας 1
11c Fotograf, der, -en φωτογράφος
11c Koch, der, ˝-e μάγειρας
11c Pilotin, die, -nen η πιλότος
11c Trainer, der, - προπονητής
11c Traumberuf, der, -e επάγγελμα των ονείρων
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Seite 59  

 Schokoriegel, der, - μπάρα σοκολάτας
 Apfelsaft, der, ˝-e χυμός μήλου
 Comic, der, -s κόμικς
 Comicheft, das, -e περιοδικό με κόμικς
 Gummibärchen, das, - ζελεδάκι (σε σχήμα μικρής  
   αρκούδας)
 Kaugummi, der, -s τσίχλα
 Limo, die, -s αναψυκτικό
 Postkarte, die, -n καρτ-ποστάλ
 Tüte, die, -n σακούλα
 Zeitschrift, die, -en περιοδικό  
 Zeitung, die -en εφημερίδα

Seite 60  

1a bezahlen πληρώνω
1a Cent, der, (-s) σεντ
1a etwas κάτι
1a Euro, der, (-s) ευρώ
1a kosten κοστίζω
1a nehmen, nimmt παίρνω
1a teuer ακριβός
1a zurück πίσω
1a und 50 Cent zurück και 50 σεντ ρέστα

Seite 61  

5 Preis, der, -e τιμή
6 leider δυστυχώς
6 Tut mir leid. Λυπάμαι.
4a das da αυτό (εκεί)
4a den da αυτόν (εκεί)
4a der da αυτός (εκεί)
4a die da αυτή (εκεί)
4b kaufen αγοράζω
4b Kiosk, der, -e περίπτερο
4b uns εμάς

Seite 62  

7a Mofa, das, -s μοτοποδήλατο
7a Moment, der, -e   στιγμή
7a nachschauen κοιτάζω, ψάχνω [π.χ. στο λεξικό]
7b Fußballspiel, das, -e ποδοσφαιρικός αγώνας
7b Geburtstagswunsch,  επιθυμία για δώρο γενεθλίων 
 der, ˝-e 
7b Konzert, das, -e συναυλία, κοντσέρτο
7b Modellauto, das, -s μινιατούρα αυτοκινήτου
7b Tischtennisschläger,  ρακέτα του πινγκ-πονγκ 
 der, -
7b Videospiel, das, -e ηλεκτρονικό παιχνίδι,   
   βιντεοπαιχνίδι
7d billig φθηνός

Seite 63  

8a Besuch, der, -e επίσκεψη
8a 3 -D- Kino, das, -s τρισδιάστατος κινηματογράφος
8a 3- D- Puzzle, das, -s τρισδιάστατο παζλ
8a möcht(en) θα ήθελα
8b Echt? Αλήθεια;
8b Geburtstag, der, -e γενέθλια

Seite 64  

10 bekommen λαμβάνω, παίρνω
10 Geld, das χρήματα, λεφτά
10 Kleidung, die ρούχα, ρουχισμός
10 manche κάποιοι, κάποιες, κάποια
10 Monat, der, -e μήνας
10 selbst ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο
10 Taschengeld, das χαρτζιλίκι
10 Weihnachten Χριστούγεννα
11a geben, gibt δίνω
11a Süßigkeit, die, -en το γλυκό
11b manchmal μερικές φορές, καμιά φορά,  
   κάπου κάπου
11b nie ποτέ
12a arbeiten δουλεύω, εργάζομαι
12a babysitten προσέχω μωρό, κάνω μπέιμπι- 
   σίτινγκ
12a Das macht mir Spaß. (Αυτό) μ‘ αρέσει.
12a Das macht mir (Αυτό) δε μ‘ αρέσει. 
 keinen Spaß.
12a Das finde ich gut. (Αυτό) μ‘ αρέσει. Το βρίσκω  
   καλό.
12a Das finde ich (Αυτό) δε μ‘ αρέσει. Δεν το  
 nicht gut.  βρίσκω καλό.
12a dazu (πάνω) σ‘ αυτό
12a deutschsprachig γερμανόφωνος
12a dürfen, darf επιτρέπεται
12a genug αρκετός, αρκετή, αρκετό
12a leicht εύκολος, ελαφρύς
12a müssen, muss πρέπει
12a Nachbar, der,-n γείτονας
12a Nachhilfe, die ιδιαίτερο μάθημα
12a nicht gerne όχι ευχαρίστως
12a Rasen, der, - γρασίδι, γκαζόν
12a Rasen mähen κουρεύω το γρασίδι/γκαζόν
12a Schnee, der χιόνι
12a Schnee schippen  καθαρίζω (δρόμους ή πεζο- 
   δρόμια) από το χιόνι  
   (με φτυάρι)
12a Spaß, der ευχαρίστηση, διασκέδαση
12a verdienen κερδίζω/βγάζω χρήματα (από  
   εργασία)

7
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Seite 65  

13b Job, der, -s δουλειά
13d Arzt, der, ˝-e γιατρός
13d Ärztin, die, -nen η γιατρός
13d austragen διανέμω, μοιράζω
13d Zeitung austragen διανέμω εφημερίδες
13d Babysitter, der, - μπέιμπυ-σίτερ
13d bringen φέρνω
13d Bus, der, -se λεωφορείο
13d davon από αυτά
13d dazusagen [εδώ]: αναφέρω
13d Dollar, der, - (-s) δολλάριο
13d echt [εδώ]: πραγματικά
13d Frage, die, -n ερώτηση
13d Franken, der, - ελβετικό φράγκο
13d helfen, hilft βοηθώ
13d Hey! Γειά! 
13d Kleider, die (Pl.) ρούχα
13d Praxis, die, Praxen ιατρείο
13d putzen καθαρίζω  
13d beim Putzen στο καθάρισμα
13d Schmuck, der κοσμήματα
13d Schweizer, der, - Ελβετός
13d Schweizerin, die, -nen Ελβετίδα
13d Supermarkt, der, ˝-e σούπερ-μάρκετ
13d wohin που, προς τα πού
13d zahlen πληρώνω
13d zufrieden ευχαριστημένος,    
   ικανοποιημένος

________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
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Seite 68  

GP Amerika Αμερική
GP schenken χαρίζω, κάνω δώρο
GP Schokolade, die, -n σοκολάτα

Seite 70  

GP packen [εδώ]: ετοιμάζω, βάζω στην  
   τσάντα
GP Zirkel, der, - διαβήτης

Seite 71  

V2 Tütchen, das, - σακουλίτσα
V2 bestimmt σίγουρα
V2 brauchen χρειάζομαι
V2 Doppelstunde διπλή ώρα, δίωρο [μάθημα]
V2 gar nicht καθόλου
V2 gratis δωρεάν
V2 Zuspätkommen,  καθυστέρηση, αργοπορία
 das, nur Sg.

Seite 72  

V2 Eisbär, der, -en πολική αρκούδα
V2 Klavier, das, -e πιάνο
V2 nerven εκνευρίζω
V2 Person, die, -en   άτομο
V2 Die Person kann Αυτό το πρόσωπο μπορεί να  
 ganz schön nerven.   σου δώσει στα νεύρα.
V2 üben (εξ)ασκούμαι, μελετώ
V2 Pfleger, der, - νοσηλευτής

________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________

Große Pause


