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 Bett, das, -en κρεβάτι
 Kaktus, der, Kakteen κάκτος
 Lampe, die, -n λάμπα
 Notebook, das, -s μίνι φορητός υπολογιστής,  
   notebook
 Papierkorb, der, ˝-e καλάθι αχρήστων
 Poster, das, - πόστερ, αφίσα
 Regal, das, -e ράφι
 Schrank, der, ˝-e ντουλάπα
 Schreibtisch, der, -e γραφείο [έπιπλο]
 Sessel, der, - πολυθρόνα
 Stuhl, der, ˝-e καρέκλα
 Teppich, der, -e χαλί
 Tür, die, -en πόρτα
 Zimmer, das, - δωμάτιο
 Fenster, das, - παράθυρο

 Seite 6 

1a der Inliner, - πατίνια ίνλαϊνερ [με μια σειρά  
   ρόδες]
1a Inlinerfahren, das κάνω πατίνια ίνλαϊνερ
1a Saxophon, das, -e σαξόφωνο
1a Vogelkäfig, der, -e κλουβί πουλιών
2a Boden, der, ˝- πάτωμα
2a Couch, die, -es/-en καναπές
2a Decke, die, -n ταβάνι
2a hängen, hängt,  κρέμομαι 
 gehangen
2a neben δίπλα σε
2a Tisch, der, -e τραπέζι
2a unter κάτω από
2a Wand, die, ˝-e τοίχος

 Seite 7  

3a liegen, liegt, gelegen βρίσκομαι (ξαπλωμένος)
4a hinter πίσω από
4a Kiste, die, -n κουτί
4c Käfig, der, -e κλουβί  

 Seite 8  

6 Ich bin dran. Είναι η σειρά μου.
5a dort εκεί
5a Papier, das, -e χαρτί

 Seite 9  

7b gemütlich άνετος, ζεστός
7b hell φωτεινός
7b ordentlich τακτικός
7d Hörbuch, das, ˝-er ηχητικό βιβλίο [σε CD]
7d Modellauto, das, -s αυτοκινητάκι μινιατούρα

8a E-Mail, die, -s ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email
8a laut δυνατός, θορυβώδης
8a leise σιγανός, χαμηλόφωνος
8b sagen λέω
8b schreiben, schreibt,  γράφω 
 geschrieben
8c Schritt, der, -e βήμα

 Seite 10 

9a aufräumen, räumt auf,  τακτοποιώ, συγυρίζω 
 aufgeräumt
9a ausräumen, räumt aus,  αδειάζω 
 ausgeräumt
9a früh νωρίς
9a füttern ταΐζω
9a Küche, die, -n κουζίνα
9a müssen, muss πρέπει
9a sauber καθαρός
9a Spülmaschine, die, -n πλυντήριο πιάτων
9b Wäsche, die ρούχα για πλύσιμο, άπλυτα
9b waschen, wäscht πλένω
10a Aquarium, das, Aquarien ενυδρείο
10a Farbe, die, -n  χρώμα
10a froh χαρούμενος
10a hassen μισώ
10a romantisch ρομαντικός
10a schauen κοιτάζω
10a schlafen, schläft κοιμάμαι
10a sowieso έτσι κι αλλιώς, ούτως ή άλλως
10a spielen παίζω
10a traurig λυπημένος
10a wild άγριος, [εδώ!] μπερδεμένα
10a wütend οργισμένος
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11a aktiv δραστήριος
11a ruhig ήσυχος
12a Bildschirm, der, -e οθόνη
12a Fernseher, der, - τηλεόραση
12a Lautsprecher, der, - ηχείο, μεγάφωνο
12a Meter, der, - μέτρο
12a Musikanlage, die, -n στερεοφωνικό συγκρότημα
12a Pflanze, die, -n φυτό
12a Quadratmeter, der, - τετραγωνικό μέτρο
12a Sofa, das, -s καναπές
12a Sound, der ήχος
12a Traumzimmer, das, - δωμάτιο των ονείρων
12a zeigen δείχνω
12b Bild, das, -er εικόνα, πίνακας, φωτογραφία
12b Blume, die, -n λουλούδι
12b Gerät, das, -e μηχάνημα
12b Größe, die, -n μέγεθος
12b Möbel, die (Pl.) έπιπλα
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 Abendessen, das, - βραδινό φαγητό, δείπνο
 Brot, das, -e ψωμί
 Brötchen, das, - ψωμάκι
 Butter, die βούτυρο
 Durst, der δίψα
 Fleisch, das κρέας
 Frühstück, das το πρωινό
 Gemüse, das λαχανικά
 Hunger, der πείνα
 Joghurt, der, -s γιαούρτι
 Kartoffel, die, -n πατάτα
 Käse, der τυρί
 Marmelade, die μαρμελάδα
 Milch, die γάλα
 Mineralwasser, das μεταλλικό νερό
 Mittagessen, das, - μεσημεριανό φαγητό, γεύμα
 Müsli, das, -s  μούσλι
 Nudel, die, -n ζυμαρικό
 Obst, das φρούτα
 Quark, der πηχτό στραγγιστό γιαούρτι
 Reis, der ρύζι
 Saft, der, ˝-e χυμός  
 Schinken, der ζαμπόν
 Tee, der τσάι
 Wurst, die, ˝-e αλλαντικά, λουκάνικο
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1a Art, die, -en είδος  
1a Hamburger, der, - χάμπουργκερ
1a kennen, kennt, gekannt ξέρω, γνωρίζω
1a lecker νόστιμος
1a schmecken έχει γεύση
 Die schmecken lecker. Είναι νόστιμα.
1a Spätzle, die (nur Pl.) σπέτσλε [είδος ζυμαρικών]
1b überhaupt nicht καθόλου
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3 gern, lieber, am liebsten μου αρέσει, προτιμώ,  
   πιο πολύ απ‘ όλα
3a Apfel, der, ˝- μήλο
3a Kantine, die, -n καντίνα
3a lieber … als … προτιμώ … από ….
3a Marmeladenbrot, das, -e ψωμί με μαρμελάδα
3a Suppe, die, -n σούπα
3a Tasse, die, -n φλυτζάνι
3a Würstchen, das, - λουκανικάκι
3d Kaffee, der καφές
3d kochen μαγειρεύω
3d Tomate, die, -n ντομάτα
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5 Kuchen, der, - κέικ, γλυκό
5 Oho! Αχά!
5 versuchen δοκιμάζω
5 wollen, will θέλω
4a Apfelstrudel, der, - στρούντελ με μήλα
4a Bohnensuppe, die, -n φασολάδα
4a Ei, das, -er αυγό
4a Gemüsepfanne, die, -n τηγανιτά λαχανικά
4a Käsespätzle, die (Pl.) σπέτσλε με λυωμένο τυρί
4a Menü, das, -s μενού
4a Obstjoghurt, der, -s γιαούρτι με φρούτα
4a probieren δοκιμάζω
4a Quarkdessert, das, -s επιδόρπιο με στραγγιστό   
   γιαούρτι
4a Sahne, die (κρέμα) σαντιγύ
4a Salatbüfett, das, -s μπουφές με σαλάτες, salad bar
4a Schokoladenpudding,  κρέμα σοκολάτας 
 der, -e
4a Soße, die, -n σάλτσα
4a Tofu-Würstchen, das, - λουκανικάκι από τόφου   
   [φτιάχνεται από σόγια]
4a Tomatensoße, die, -n σάλτσα ντομάτας
4a Überraschungsdessert,  επιδόρπιο έκπληξη 
 das, -s 
4a vegetarisch χορτοφαγικός
4a Wochentag, der, -e ημέρα της εβδομάδας
4a Zitronensoße, die, -n σάλτσα λεμονιού
4b Nachtisch, der, -e επιδόρπιο
6a Bohne, die, -n φασόλι
6a Pfanne, die, -n τηγάνι
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7a berühmt διάσημος, ονομαστός
7a Brezel, die, -n είδος κουλουριού, μπρέτσελ
7a Christstollen, der, - παραδοσιακό    
   χριστουγεννιάτικο γλυκό
7a echt αυθεντικός, γνήσιος
7a Erdapfel, der, ˝- πατάτα, γεώμηλο
7a gleich ίδιος
7a Jägerschnitzel, das, - σνίτσελ του κυνηγού  
   [με μανιτάρια]
7a Kalbfleisch, das μοσχαρίσιο κρέας
7a Käsefondue, das, -s φοντύ με τυριά
7a Käsesoße, die, -n σάλτσα τυριών
7a Kieler Sprotten, die (Pl.) σπεσιαλιτέ με καπνιστό ψάρι  
   [βόρεια Γερμανία]
7a Schwarzwälder τούρτα μπλακ φόρεστ  
 Kirschtorte, die, -n 
7a Rahmschnitzel, das, - σνίτσελ με σάλτσα από κρέμα  
      γάλακτος
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7a Rundstück, das, -e ψωμάκι [Αμβούργο]
7a Sache, die, -n πράγμα
7a Sachertorte, die, -n (παραδοσιακή βιεννέζικη)   
   τούρτα ζάχερ
7a Schnitzel, das, - σνίτσελ
7a Schrippe, die, -n ψωμάκι [Βερολίνο]
7a Schweinefleisch, das χοιρινό κρέας
7a Semmel, die, -n ψωμάκι [Βαυαρία, Αυστρία]
7a Senf, der μουστάρδα
7a Speise, die, -n φαγητό, έδεσμα
7a Spezialität, die, -en σπεσιαλιτέ
7a Süden, der νότος
7a Topfen, der μαλακό τυρί  που μοιάζει με  
   πηχτό γιαούρτι [Αυστρία]
7a Tourist, der, -en τουρίστας
7a traditionell παραδοσιακός
7a überall παντού
7a ursprünglich αρχικά
7a Weggli, das, - ψωμάκι [Ελβετία]
7a Weißbrot, das, -e άσπρο ψωμί
7a Weißwurst, die, ˝-e άσπρο λουκάνικο από   
   μοσχαρίσιο κρέας με   
          μπαχαρικά
7a Welt, die, -en κόσμος [υφήλιος]
7a Wiener Schnitzel, das, - βιεννέζικο σνίτσελ
Pr Kartoffelbrei, der, -s πουρές (πατάτας)
Pr Lieblingsspeise, die, -n αγαπημένο φαγητό
Pr Thunfisch, der, -e τόνος [ψάρι]
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8a Gruß, der, ˝-e χαιρετισμός
9a Bratwurst, die, ˝-e ψητό λουκάνικο
9a einmal μια φορά
9a Einmal Pommes, bitte. Μια (μερίδα) πατάτες,   
   παρακαλώ.
9a Ketchup, das κέτσαπ
9a Mayo, die μαγιονέζα
9a Mayonnaise, die μαγιονέζα
9a ohne χωρίς
9a Pommes, die (Pl.) πατάτες τηγανητές

________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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 lang πολλή ώρα
 Ich schlafe lang. Κοιμάμαι ως αργά.

 Seite 22  

1a Bikini, der, -s μπικίνι
1a halt απλώς
1a natürlich φυσικά
1a Nee! όχι
1a Quatsch, der βλακείες
1a Schwimmbad, das, ˝-er κολυμβητήριο
1a warum γιατί
1b Beginn, der αρχή
1b Drachenbootrennen,  λεμβοδρομία με βάρκες των  
 das, -  οποίων η πλώρη έχει τη  
       μορφή δράκου
1b Eintritt, der είσοδος
1b Eisstadion, das,  παγοδρόμιο 
 Eisstadien
1b evangelisch ευαγγελικός, προτεσταντικός
1b Freizeitaktivität, die, -en δραστηριότητα στον   
   ελεύθερο χρόνο
1b Gruppe, die, -n ομάδα, γκρουπ
1b Hau ab!  Φύγε! Δίνε του!
1b interessant ενδιαφέρων
1b Jugend, die νεολαία
1b Jugendgottesdienst,  εκκλησιαστική λειτουργία  
 der, -e  για νέους
1b Kirchengemeinde, die, -n ενορία
1b letzter, letzte, letztes τελευταίος, τελευταία,   
   τελευταίο
1b Mitternacht, die μεσάνυχτα
1b Problem, das, -e πρόβλημα
1b Rache, die εκδίκηση
1b Sommer, der καλοκαίρι
1b Sommerfest, das, -e καλοκαιρινή γιορτή
1b Technik, die τεχνική, τεχνολογία
1b Theater, das, - θέατρο
1b Theaterstück, das, -e θεατρικό έργο
1b umarmen αγκαλιάζω
1b Untergang, der, ˝-e κατάρρευση
1b Welle, die, -n κύμα
1c Disco, die, -s ντίσκο
1c Kirche, die, -n εκκλησία

 Seite 23  

2b August, der Αύγουστος
2b dabei μαζί μου
2b Kinoprogramm, das, -e πρόγραμμα κινηματογράφου
2b Radtour, die, -en εκδρομή με ποδήλατο,   
   ποδηλατάδα

2b Stift, der, -e μολύβι, στυλό
3a MP3-Spieler, der, - συσκευή ΜΡ3, ΜP3-Player
3b Fahrradtour, die, -en εκδρομή με ποδήλατο,   
   ποδηλατάδα
4a April, der Απρίλιος
4a Dezember, der Δεκέμβριος
4a Februar, der Φεβρουάριος
4a Frühling, der άνοιξη
4a Herbst, der φθινόπωρο
4a Januar, der Ιανουάριος
4a Juli, der Ιούλιος
4a Juni, der Ιούνιος
4a Mai, der Μάιος
4a März, der Μάρτιος
4a November, der Νοέμβριος
4a Oktober, der  Οκτώβριος
4a September, der Σεπτέμβριος
4a Winter, der χειμώνας

 Seite 24  

5a bald σε λίγο, σύντομα
5a endlich επιτέλους
5a Fest, das, -e γιορτή
5a Freibad, das, ˝-er ανοιχτό κολυμβητήριο
5a Monat, der, -e μήνας
5a regnen, es regnet βρέχει
5a schulfrei (haben) δεν έχω σχολείο
5a Schuljahr, das, -e σχολικό έτος
5a ein paar μερικοί, μερικές, μερικά
5b Jahreszeit, die, -en εποχή (του χρόνου)
5b Tagesabschnitt, der, -e διάστημα της ημέρας
6 feiern γιορτάζω
7a Halbjahresinformation,  έλεγχος επίδοσης (στο μέσο  
 die, -en   του σχολικού έτους)
7a Herbstferien, die (Pl.) φθινοπωρινές (σχολικές)   
   διακοπές
7a kurz σύντομος
7a Note, die, -n βαθμός
7a Osterferien, die (Pl.) διακοπές του Πάσχα
7a schlecht κακός
7a Schulferien, die (Pl.) σχολικές διακοπές
7a Sommerferien, die (Pl.) καλοκαιρινές διακοπές
7a Weihnachtsferien,  διακοπές των  Χριστουγέννων 
 die (Pl.)  
7a Winterferien, die (Pl.) χειμερινές διακοπές
7a Woche, die, -n εβδομάδα
7a Zeugnis, das, -se έλεγχος (επίδοσης)
7b beginnen, beginnt,  αρχίζω
 begonnen
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8b Berg, der, -e βουνό
8b Bergtour, die, -en εκδρομή στο βουνό
8b chillen χαλαρώνω
8b fotografieren βγάζω φωτογραφίες
8b Jugendfeuerwehr,  πυροσβεστική νέων 
 die, -en
8b regelmäßig τακτικός, σε τακτά χρονικά  
   διαστήματα
8b See, der, -n λίμνη
8b trainieren εξασκούμαι, προπονούμαι
8b wenig λίγος
8c Kamera, die, -s φωτογραφική μηχανή
8d Motorrad, das, ˝-er μοτοσυκλέτα

 Seite 26  

9 also λοιπόν
9 brauchen χρειάζομαι
9 darauf ankommen,  εξαρτάται 
 kommt darauf an
9 dauern διαρκώ
9 dreimal τρεις φορές
9 extra επιπλέον, έξτρα
9 Fußballprofi, der, -s επαγγελματίας ποδοσφαιριστής
9 Fußballtraining, das, -s προπόνηση ποδοσφαίρου
9 helfen, hilft, geholfen βοηθώ
9 Jugendclub, der, -s σύλλογος / λέσχη νέων
9 Katastrophe, die, -n καταστροφή
9 Klassenarbeit, die, -en διαγώνισμα  
9 Kommentar, der, -e σχόλιο
9 schaffen καταφέρνω
9 suchen ψάχνω
9 Tanzclub, der, -s χορευτικός σύλλογος
9 Technisches Hilfswerk /   Τεχνική Υπηρεσία Έκτακτων  
  THW, das  Αναγκών 
9 Traum, der, ˝-e όνειρο
9b Nummer, die, -n αριθμός
9b werden, wird,  γίνομαι
 geworden

 Seite 27  

11a spazieren gehen πηγαίνω βόλτα
12a reden μιλώ

 Seite 30 

 Kinderzimmer, das, - παιδικό δωμάτιο

 Seite 31 

 wachsen, wächst,  μεγαλώνω 
 gewachsen
 Ananas, die, - ανανάς
 einst άλλοτε, κάποτε
 essen, isst, gegessen τρώω
 gefälligst επιτέλους
 Pfirsich, der, -e ροδάκινο
 sollen πρέπει
 Was soll das? Ποιο το νόημα;
 spätestens το αργότερο
 Frage, die, -n ερώτηση
 wiedersehen ξαναβλέπω
 wieso γιατί

 Seite 32 

 bestellen παραγγέλνω
 Clip, der, -s βίντεο κλιπ
 auffallen, fällt auf,  κάνω εντύπωση 
 aufgefallen
 Was fällt euch auf? Τι παρατηρείτε;
 Frikadelle, die, -n μπιφτέκι
 Sandwich, das, -es σάντουιτς

 Seite 34 

 Sportler, der, - αθλητής
 Adel, der αριστοκρατία, οι ευγενείς
 Besucher, der, - επισκέπτης
 sich bewegen κινούμαι
 Gründerin, die, -nen ιδρύτρια
 gründen ιδρύω
 Haus, das, „-er κτίριο, σπίτι
 Museum, das, Museen μουσείο
 Person, die, -en πρόσωπο, προσωπικότητα
 Politik, die η πολιτική
 Politiker, der, - ο πολιτικός
 Sänger, der, - τραγουδιστής
 Schauspieler, der, - ηθοποιός
 Sohn, der, „-e γιος
 Wachsfigur, die, -en κέρινο ομοίωμα
 Wachsmodelle, das, -e κέρινο μοντέλο/ομοίωμα
 Wissenschaft, die, -en επιστήμη

Kleine Pause
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 Akrobatik, die ακροβασία
 Arm, der, -e χέρι [από τον ώμο μέχρι τις  
   άκρες των δαχτύλων]
 Auge, das, -n μάτι
 Bauch, der, ˝-e κοιλιά
 Finger, der, - δάχτυλο (του χεριού)
 Fuß, der, ˝-e πόδι, πατούσα
 Haar, das, -e μαλλί, μαλλιά
 Hand, die, ˝-e χέρι, παλάμη
 Hemd, das, -en πουκάμισο
 hingehen πηγαίνω (εκεί)
 Hose, die, -n παντελόνι
 Jacke, die, -n ζακέτα
 klettern σκαρφαλώνω, κάνω   
   αναρρίχηση
 Kletterpark, der, -s πάρκο αναρρίχησης
 Kopf, der, ˝-e κεφάλι
 Kraft, die, ˝-e δύναμη
 Mund, der, ˝-er στόμα
 in der Nähe κοντά
 Nase, die, -n μύτη
 Ohr, das, -en αφτί
 reden μιλώ
 Rock, der, ˝-e φούστα
 Rücken, der, - πλάτη
 Schulter, die, -n ώμος
 Zahn, der, ˝-e δόντι
 Bein, das, -e πόδι [από το γοφό μέχρι τις  
   άκρες των δαχτύλων]
 Seite 36 
2a tun, tat, getan κάνω  
 [es] tut mir leid λυπάμαι
 [es] tut (mir) weh πονάει
2a Fieber, das πυρετός
2a Hals, der, ˝-e λαιμός
2a Halsschmerzen (Pl.) πονόλαιμος
2a Kopfschmerzen (Pl.) πονοκέφαλος

 Seite 37 

4 Walzer, der, - βαλς
4 Zebra, das, -s ζέβρα
4 Zirkus, der, -se τσίρκο
3a Aufführung, die, -en παράσταση
3a Einrad fahren,  κάνω μονόκυκλο  
 fährt Einrad  [= ποδήλατο με μία ρόδα]
3a erarbeiten επεξεργάζομαι
 ein Programm σχεδιάζω και υλοποιώ ένα   
 erarbeiten  πρόγραμμα
3a etwa περίπου
3a planen σχεδιάζω  

3a Programm, das, -e πρόγραμμα
3a stattfinden, findet λαμβάνει χώρα, γίνεται 
 statt, stattgefunden
3a teilnehmen, nimmt teil,  συμμετέχω 
 teilgenommen
3a Training, das προπόνηση
3a Trapez, das, -e ακροβατική κούνια τσίρκου
3b beide και οι δύο
3b Diabolo, das ντιάμπολο [ζογκλερικό   
   παιχνίδι]
3b Handstand, der η κατακόρυφος [στήριξη στα  
   χέρια με τα πόδια ψηλά]

 Seite 38 

5a Ohrring, der, -e σκουλαρίκι
5a Kleid, das, -er φόρεμα
5a Mütze, die, -n σκούφος
5a Schuh, der, -e παπούτσι
5a Socke, die, -n κοντή κάλτσα, καλτσάκι,   
   σοσόνι
5a Sonnenbrille, die, -n γιαλιά ηλίου
5c Geschmack, der, ˝-er γούστο
5c hässlich άσχημος
5c Pullover, der, - πουλόβερ
5c total εντελώς
5c uncool καθόλου πρώτος, ξενέρωτος
6 Mantel, der, ¨- παλτό, πανωφόρι

 Seite 39 

7a weit φαρδύς
7b T-Shirt, das, -s μπλουζάκι μακό
7d eng στενός
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8a blaugrün μπλε-πράσινος
8a blond ξανθός
8a Kappe, die, -s καπέλο τζόκεϊ
8a lachen γελάω
8a Lieblingsfarbe, die, -n αγαπημένο χρώμα
8a Markenzeichen, das, - σήμα κατατεθέν
8a Sweatshirt, das, -s φούτερ
8a tragen φοράω
9 sympathisch συμπαθητικός
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11 aussuchen, sucht aus,  διαλέγω 
 ausgesucht
11 bequem άνετος
11 eigener, eigene, eigenes δικός, δική, δικό
11 goldgelb χρυσοκίτρινος

11
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11 Hauptsache, die, -n το κυριότερο
11 Modezeitschrift, die, -en περιοδικό μόδας
11 Schuhfan, der, -s λάτρης των παπουτσιών
11 Sportschuh, der, -e αθλητικό παπούτσι
11 Stil, der, -e στυλ
11 voll γεμάτος, [εδώ!] εντελώς
11 voll cool πολύ κουλ
11 wichtig σημαντικός, σπουδαίος

 Seite 42 

 Jeans, die, - τζιν

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

 Alles Gute! Tις καλύτερές μου ευχές!
 Alles Liebe! Μ‘ όλη μου την αγάπη!
 Glück, das τύχη, ευτυχία
 Glückwunsch, der, ˝-e ευχή
 herzlich εγκάρδιος
 Herzlichen Glückwunsch! Συγχαρητήρια!  
   Τις πιο θερμές μου ευχές!
 Herzlichen Glückwunsch Χρόνια πολλά για τα   
 zum Geburtstag!   γενέθλιά σου/σας!
 weiter παρακάτω
 Mach weiter so! Συνέχισε έτσι!

 Seite 44 

1b nächst- επόμενος
1b rufen φωνάζω
2 außerdem εκτός απ‘ αυτό
2 Ding, das, -e πράγμα
2 Gast, der, ˝-e καλεσμένος
2 Geburtstagstorte, die, -n τούρτα γενεθλίων
2 Geschenk, das, -e δώρο
2 Kerze, die, -n κερί
2 mitbringen, bringt mit,  φέρνω (μαζί μου) 
 mitgebracht
2 rund στρογγυλός
2 Verwandte, der/die, -n ο/η συγγενής
2 Volljährigkeit, die ενηλικίωση
2 wenn όταν
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3 aufgeregt αναστατωμένος
3 auspacken, packt aus,  ξετυλίγω, ξεπακετάρω 
 ausgepackt
3 bester, beste, bestes ο καλύτερος
3 brennen, brennt,  καίω 
 gebrannt
3 CD, die, -s σι-ντι, CD
3 deshalb γι‘ αυτό
3 Digitalkamera (Digi), ψηφιακή φωτογραφική   
 die, -s  μηχανή
3 duschen κάνω ντους
3 Fotoalbum, das,  φωτογραφικό άλμπουμ 
 Fotoalben
3 frühstücken παίρνω πρωινό, προγευματίζω
3 Geburtstagskerze,  κερί γενεθλίων 
 die, -n
3 Geburtstagstisch,  το τραπέζι με τα δώρα των  
 der, -e   γενεθλίων
3 Geduld, die υπομονή
3 Geschirr, das σερβίτσιο
3 Getränk, das, -e ποτό

3 gratulieren συγχαίρω, εύχομαι χρόνια πολλά
3 gucken κοιτάζω
3 hinstellen, stellt hin,  βάζω, τοποθετώ\
 hingestellt
3 hübsch χαριτωμένος, όμορφος
3 hundemüde πολύ κουρασμένος,   
   κατάκοπος
3 Käsebrötchen, das, - ψωμάκι με τυρί
3 klug έξυπνος
3 quatschen ψιλοκουβεντιάζω 
3 Salat, der, -e σαλάτα
3 schenken χαρίζω, δωρίζω
3 Schokobrötchen, das, - ψωμάκι με σοκολάτα
3 sogar ακόμα και
3 sonst διαφορετικά, σε διαφορετική  
   περίπτωση
3 tanzen χορεύω
3 ungesund ανθυγιεινός
3 verpacken τυλίγω
3 Videoclip, der, -s βίντεο κλιπ
3 vorbereiten (προ)ετοιμάζω
3 wach (sein) (είμαι) ξύπνιος
3 wecken ξυπνώ [κάποιον]
3 Wohnzimmer, das, - σαλόνι, καθιστικό
3 Wurstbrötchen, das, - ψωμάκι με αλλαντικά
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4a bleiben, bleibt,  μένω 
 geblieben
4a Lkw, der, -s φορτηγό
4b Was für ein/eine..?  Tι είδους …;
5b Fotoapparat, der, -e φωτογραφική μηχανή
5b sparen μαζεύω χρήματα, αποταμιεύω
5c Mathearbeit, die, -en διαγώνισμα μαθηματικών
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6a Erdnuss, die, ˝-e αράπικο φυστίκι
6a Glas, das, ˝-er ποτήρι
6a Gramm, das γραμμάριο
6a Kilogramm, das κιλό
6a Limonade, die, -n αναψυκτικό
6a Messer, das, - μαχαίρι
6a Orangensaft, der, ˝-e χυμός πορτοκαλιού,   
   πορτοκαλάδα
6a Packung, die, -en συσκευασία, πακέτο
6a Teller, der, - πιάτο
6a Wasser, das νερό
6a  Gabel, die, -n πηρούνι
6e Hoch soll er/sie leben! Να ζήσει!
6e Lied, das, -er τραγούδι
Pr besorgen [εδώ!]: φροντίζω για …
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7a gut drauf sein έχω κέφια, έχω καλή διάθεση
7a eigentlich βασικά
7a gestern χθες
7a sauer θυμωμένος, τσαντισμένος
7a Stress, der στρες, άγχος
7a Theaterkarte, die, -n εισιτήριο για το θέατρο
7a weg (sein) λείπω, είμαι φευγάτος
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8a Grippe, die γρίπη
8a krank άρρωστος
8a vorgestern προχτές
8b Ostern, das Πάσχα
9 (es) ist lange her πάει καιρός
9 Streit, der καβγάς, τσακωμός
9 vermissen αποθυμώ, μου λείπει

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

 Automobilmesse, die, -n έκθεση αυτοκινήτου
 Bank, die, -en τράπεζα
 Brücke, die, -n γέφυρα
 Buchmesse, die, -n έκθεση βιβλίου
 Dichter, der, - ποιητής
 Europa Ευρώπη
 Flughafen, der, ˝- αεροδρόμιο
 Fluss, der, ˝-e ποτάμι
 fünftgrößte πέμπτος σε μέγεθος
 geboren γεννημένος
 Geburtsort, der, -e τόπος γέννησης
 hoch ψηλός
 Hochhaus, das, ˝-er (ψηλό) κτίριο
 international διεθνής
 Messe, die, -n έκθεση
 Schiff, das, -e πλοίο
 Sitz, der έδρα
 Turm, der, ˝-e πύργος
 z. B. (zum Beispiel) π. χ. (παραδείγματος χάριν)
 Zentrum, das, Zentren κέντρο
 groß μεγάλος
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1 Altstadt, die, ˝-e παλιά πόλη
1 Büro, das, -s γραφείο
1 Filmmuseum, das,  μουσείο κινηματογράφου 
 Filmmuseen
1 Firma, die, Firmen  εταιρεία, επιχείρηση
1 historisch ιστορικός
1 modern μοντέρνος
1 Seite, die, -n [εδώ!] μεριά, πλευρά
1 Straßenbahn, die, -en τραμ
2b Dorf, das, ˝-er χωριό
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4a Garten, der, ˝- κήπος
4a Haltestelle, die, -n στάση
4a Hauptwache [κεντρική πλατεία της   
   Φρανκφούρτης]
4a Schluss, der τέλος
4a Schulbus, der, -se σχολικό (λεωφορείο)
4a Station, die, -en στάση
4a Stock, der, (Stockwerke) όροφος
4a U-Bahn, die, -en μετρό
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6a dritte τρίτος
6a Ecke, die, -n γωνία
6a Entschuldigung, ... Συγγνώμη,…

6a erste πρώτος
6a gehen, geht,  πηγαίνω   
 gegangen
6a geradeaus ευθεία, ίσια
6a Hotel, das, -s ξενοδοχείο
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8a seit εδώ και, από
8b Bahnhof, der, ˝-e σιδηροδρομικός σταθμός
8b bei (κοντά) σε
8b Post, die ταχυδρομείο
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9 Blick, der, -e θέα
9 Börse, die, -n χρηματιστήριο
9 Einkaufsstraße, die, -n εμπορικός δρόμος
9 Foto, das, -s φωτογραφία
9 Hälfte, die, -n μισό, ήμισυ
9 kaufen  αγοράζω
9 Kopfhörer, der, - ακουστικό, ακουστικά
9 Lebkuchenherz, das, - (παραδοσιακό) μπισκότο σε  
   σχήμα καρδιάς
9 PS (postscriptum) Υ. Γ. (υστερόγραφο)
9 Restaurant, das, -s εστιατόριο
9 sehen βλέπω
9 Stadtbesichtigung,  περιήγηση στην πόλη 
 die, -en
9 toll τέλειος
9 treffen, trifft, getroffen συναντώ
9 Tüte, die, -n σακούλα
9 verlieren, verliert,  χάνω 
 verloren
9 Weihnachtsmarkt,  χριστουγεννιάτικη αγορά 
 der, ˝-e
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11a Chance, die, -n ευκαιρία
11a Dank, der ευχαριστία
11a Eis, das παγωτό
11a Filmcafé, das, -s το καφέ του μουσείου   
   κινηματογράφου
11a Gott sei Dank! Δόξα τω Θεώ!
11a Vielen Dank! Ευχαριστώ πολύ!
11a viele πολλοί, πολλές, πολλά
11a wirklich πραγματικός
11a Wirklich? Αλήθεια;
11a wissen, weiß, gewusst ξέρω
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 Seite 59 

 bieten προσφέρω
 Deutsche, der/die, -n Γερμανός, Γερμανίδα
 erleben βιώνω, ζω [κάτι]
 Freizeitprogramm,  πρόγραμμα ελεύθερου   
 das, -e  χρόνου
 Gegend, die, en περιοχή
 Goethe-Institut, das, -e το ινστιτούτο Γκαίτε
 günstig οικονομικός, πρόσφορος
 Hostel, das, -s φθηνό ξενοδοχείο
 Jugendherberge, die, -n ξενώνας για νέους
 Kultur, die πολιτισμός
 Meer, das, -e θάλασσα
 Sonne, die, -n ήλιος
 Strand, der, ˝-e παραλία
 übernachten διανυκτερεύω
 Urlaub, der διακοπές
 vielfältig ποικίλος
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1a Alpen, die (Pl.) Άλπεις
1a beliebt δημοφιλής
1a genauso το ίδιο
1a Österreicher, der, - ο Αυστριακός
1a Österreicherin, die, -nen η Αυστριακή
1a Reise, die, -n ταξίδι
1a Reiseland, das, ˝-er ταξιδιωτικός προορισμός
1a reisen ταξιδεύω
1a Schweizer, der, - Ελβετός
2 besuchen επισκέπτομαι
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3d Flugzeug, das, -e αεροπλάνο
3a Badehose, die, -n αντρικό μαγιό
3a Kamm, der, ˝-e χτένα
3a Schlafsack, der, ˝-e υπνόσακος, sleeping bag
3a Zahnbürste, die, -n οδοντόβουρτσα
Pr Campingplatz, der, ¨-e κάμπινγκ
Pr Hubschrauber, der, - ελικόπτερο
Pr Koffer, der, - βαλίτσα
Pr Zoo, der, -s ζωολογικός κήπος
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4c Abendprogramm,  βραδινό πρόγραμμα 
 das, -e
4c Ausflug, der, ˝-e εκδρομή
4c Nachtruhe, die νυχτερινή ησυχία, σιωπητήριο
4c Wochenprogramm,  εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
 das, -e
4b Kurs, der, -e κύκλος μαθημάτων, τμήμα
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6a Affenhaus, das, ˝-er τμήμα του ζωολογικού κήπου  
   με μαϊμούδες και πιθήκους
6a besichtigen επισκέπτομαι
6a fahren, fährt, gefahren πηγαίνω [με όχημα]
6a FC (Fußball Club), der, -s ποδοσφαιρικός σύλλογος
6a gewinnen, gewinnt,  κερδίζω 
 gewonnen
6a inzwischen εν τω μεταξύ
6a Kunstmuseum, das,  μουσείο τέχνης 
 Kunstmuseen
6a Kurstagebuch, das, ˝-er ημερολόγιο (του κύκλου   
   μαθημάτων)
6a Museumsshop, der, -s πωλητήριο μουσείου
6a Park, der, -s πάρκο  
6a passieren συμβαίνει
6a schön ωραίος
6a Stadtrallye, die, -s παιχνίδι του θησαυρού σε μια  
   πόλη
6c Deutschkurs, der, -e τμήμα/μαθήματα Γερμανικών
7a singen, singt, gesungen τραγουδώ
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9a fliegen, fliegt, geflogen πετώ

 Seite 65 

11a Gruezi mitenand! Γειά σας! [ελβετικός   
   χαιρετισμός]
11a Herz, das, -en καρδιά  
11a Riesenrad, das, ˝-er ρόδα [σε λούνα παρκ]
11a Sand, der άμμος
11a scheinen λάμπω
11a Strandvergnügen, das διασκέδαση στην παραλία
11a unterwegs καθ‘ οδόν
11a vorher προηγουμένως, πριν
11b vergessen, vergisst,  ξεχνώ 
 vergessen
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 laufen, läuft, gelaufen τρέχω
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