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 Test 1 - LESEN, Teil 1
der Einzelkämpfer, - / die Einzelkämpferin, -nen μοναχικός αγωνιστής
uninteressant όχι ενδιαφέρων, χωρίς ενδιαφέρον
zusammen/hängen mit + DAT οφείλεται σε …
die Chefsekretärin, -nen ιδιαιτέρα γραμματέας
ausgiebig εκτεταμένος
der Ideen- und Gedankenaustausch ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών
sich verlassen auf + AKK βασίζομαι σε …
her/richten ετοιμάζω
aus/führen εκτελώ, κάνω
die Sozialform, -en τρόπος εργασίας / διδασκαλίας
der Egoist, -en εγωϊστής
durchweg ανεξαιρέτως
opfern θυσιάζω
sprachlich γλωσσικά
die Charaktersache θέμα χαρακτήρα
im Alleingang με ατομική πρωτοβουλία
spüren νιώθω
sich isolieren απομονώνομαι
wesentlich ουσιαστικός, ουσιαστικά
die Charakterbildung διαμόρφωση του χαρακτήρα
beitragen zu + DAT συμβάλλω
gewohnt sein zu + INF είμαι συνηθισμένος να …
der Kommilitone, -n συμφοιτητής
auf partnerschaftlicher Basis σε βάση συντροφικότητας
der Teamgeist ομαδικό πνεύμα
sich ein/fügen in + AKK εντάσσομαι
problemlos χωρίς πρόβλημα
gut gemeinte Kritik καλόπιστη κριτική
existieren υπάρχω
diesbezüglich σχετικά μ' αυτό
eminent wichtig εξαιρετικά σημαντικός
sozial κοινωνικός
lauter … μόνο …
der Individualist, -en ατομιστής
die Anstrengung, -en προσπάθεια
treffend εύστοχος, πετυχημένος
das Hantieren απασχόληση
weltoffen ανοικτός, απροκατάληπτος
meiner Ansicht nach κατά την άποψή μου
verallgemeinern γενικεύω
das Klischee, -s κλισέ, στερεότυπο
garantiert εγγυημένα, σίγουρα
die Informationsgesellschaft κοινωνία της πληροφόρησης
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der Helfer, - βοηθός
die Not ανάγκη
konkurrieren mit + DAT ανταγωνίζομαι
versteht sich εννοείται
der Verdienst απολαβές, εισόδημα
bekanntlich ως γνωστόν

 Test 1 - LESEN, Teil 2
hochqualifiziert υψηλής ειδίκευσης, με άφθονα προσόντα
der Hochschulabsolvent, -en απόφοιτος ΑΕΙ
der Arbeitsmarkt αγορά εργασίας
die Wirtschaftskrise, -n οικονομική κρίση
die Probezeit δοκιμαστική περίοδος
die Werbeagentur, -en διαφημιστικό γραφείο
heil άθικτος, [εδώ] ιδανικός
die Welt κόσμος
der Riss, -e ρωγμή
weg/brechen σπάζω, [εδώ] εγκαταλείπω
weiter/gehen συνεχίζεται
zusammen/brechen καταρρέω
unverschuldet χωρίς να φταίει
geraten in + AKK περιέρχομαι, πέφτω σε …
begehrt περιζήτητος
die Kommunikationswissenschaften (Pl.) επιστήμες της επικοινωνίας
gerüstet εξοπλισμένος
die Bundesagentur für Arbeit Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας
das Anwachsen αύξηση, άνοδος
der Akademiker, - πτυχιούχος ΑΕΙ
dramatisch δραματικός
konjunkturell οικονομικός, συγκυριακός
die Krise, -n κρίση
überrascht έκπληκτος
derzeitig- τωρινός, παρών
die Exportnation, -en εξαγωγική χώρα
betroffen sein θίγομαι
die Hochleistungstechnologie (καινοτόμος) τεχνολογία υψηλών επιδόσεων
die Branche, -n (οικονομικός) κλάδος
der Hochschulabschluss, "-e πτυχίο ΑΕΙ
das Phänomen, -e φαινόμενο
beeindruckend εντυπωσιακός
abgeschlossen ολοκληρωμένος, τελειωμένος
das Gesundheitswesen σύστημα υγείας
der Geringqualifizierte, -n αυτός που διαθέτει περιορισμένα προσόντα
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ein/stellen [εδώ] προσλαμβάνω
der Effekt, -e επίπτωση, επίδραση
langfristig μακροπρόθεσμα
sich berufen auf + AKK επικαλούμαι
demnach επομένως, συνεπώς
stabil σταθερός
privilegiert προνομιούχος
feuern απολύω
der Arbeitgeber, - εργοδότης
der Anstieg αύξηση  
sich bemerkbar machen γίνομαι αντιληπτός
der Abschluss ολοκλήρωση, περάτωση
attraktiv ελκυστικός

 Test 1 - LESEN, Teil 3
die Frühjahrsmüdigkeit ανοιξιάτικη κόπωση
der Kreislauf κυκλοφοριακό (σύστημα)
dagegen για την καταπολέμησή του
typisch τυπικός
die Beschwerde, -n παράπονο, ενόχληση
ertragen αντέχω
abgeschlagen κατάκοπος, [μεταφ.] πτώμα
wechselhaft άστατος
die Anpassungsphase, -n φάση/περίοδος προσαρμογής
sich verlängern επιμηκύνομαι
der Wechsel, - εναλλαγή
belasten επιβαρύνω, χρεώνω
wetterfühlig ευαίσθητος στις καιρικές μεταβολές
klären ξεκαθαρίζω
fest/stehen είναι βέβαιο
körpereigen- που παράγεται στο σώμα
das Hormon, -e ορμόνη
der Lichteinfluss επίδραση του φωτός
die Aktivierung ενεργοποίηση
aus/setzen εκθέτω
die Steigerung αύξηση
drosseln επιβραδύνω, ανακόπτω
erholsam αναζωογονητικά
die Umstellung αλλαγή
reibungslos χωρίς τριβές, ομαλά
winterlich χειμωνιάτικος
das Bedürfnis, -se ανάγκη
ab/bauen μειώνω
ehe πριν



©
 Praxis 

Werkstatt B2

- 5 -

sich erfreuen an + DAT απολαμβάνω (κάτι)
der Sonnenschein ηλιοφάνεια
die Übergangszeit μεταβατική περίοδος
der Rhythmus ρυθμός
die Lichtverhältnisse (Pl.) συνθήκες φωτισμού
an/passen προσαρμόζω
im Vordergrund stehen βρίσκομαι σε πρώτο πλάνο
das Gehirn εγκέφαλος
der Sauerstoff οξυγόνο
vertragen [μεταφ.] αντέχω
trimmen γυμνάζω
ins Rollen kommen ξεκινώ
an/regen τονώνω
das Immunsystem ανοσοποιητικό σύστημα
gymnastisch γυμναστικός
der Fußmarsch, "-e πεζοπορία
auf Trab bringen τονώνω, ενισχύω
der Schwung ορμή
das Organ, -e όργανο
unzählig- αμέτρητοι
der Sensor, -en αισθητήρας
ausgestattet εξοπλισμένος
wahr/nehmen αντιλαμβάνομαι
durchbluten αιματώνω
die Ausstrahlung ακτινοβολία
wach ξύπνιος, [μεταφ.] ζωντανός, σε εγρήγορση
aufmerksam προσεκτικός, προσεκτικά
die Massage, -n μασάζ
die Wechseldusche, -n ντους με κρύο και ζεστό νερό (εναλλάξ)
die Durchblutung αιμάτωση
der Blutdruck (αρτηριακή) πίεση
ab/sacken πέφτω
sich auf/raffen παίρνω τα πόδια μου
medizinischer Rat ιατρική συμβουλή, συμβουλή ιατρού
anhaltend παρατεταμένος
die Antriebslosigkeit ατονία
die Gereiztheit εκνευρισμός
die Niedergeschlagenheit θλίψη
möglicherweise πιθανώς
vor/liegen υπάρχει, υπάρχουν, πρόκειται
die Blutarmut αναιμία
unerkannt μη διαγνωσμένος
chronisch χρόνιος
die Erkrankung ασθένεια
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die Depression κατάθλιψη
bemerkbar αντιληπτός, αισθητός
das Erschöpfungssyndrom σύνδρομο κόπωσης

 Test 1 - LESEN, Teil 4
unaufgefordert χωρίς να το ζητήσει, χωρίς να έχει ζητηθεί
die Veranstaltung, -en εκδήλωση
die Mitfahrgelegenheit, -en ευκαιρία να συνταξιδέψει
lesenswert που αξίζει να διαβαστεί
bestimmen καθορίζω
bewusst συνειδητός, συνειδητά
verschwenden σπαταλώ
das Profil, -e προφίλ
töten θανατώνω
vor/sehen προβλέπω
deaktivieren απενεργοποιώ
die Prozedur, -en διαδικασία
die Spur, -en ίχνος, χνάρι
ein/schlafen αποκοιμιέμαι, αδρανοποιούμαι
der Bestandteil, -e συστατικό
überwiegen υπερτερώ
unverzichtbar απαραίτητος
dank + DAT χάρη σε …
der Zeitfresser, - χρονοφάγος
in Bezug auf + AKK σε σχέση με …, ως προς …
der Datenschutz προστασία (προσωπικών) δεδομένων
das Argument, -e επιχείρημα
auf/tauchen εμφανίζομαι, βγαίνω στην επιφάνεια, ανακύπτω
der Account, -s λογαριασμός (σε κοινωνικό δίκτυο)
theatralisch θεατρινίστικα
killen σκοτώνω
der Selbstmord, -e αυτοκτονία

 Test 1 - LESEN, Teil 5
die Hausordnung εσωτερικός κανονισμός
die Abreise αναχώρηση
der Wertgegenstand, "-e πολύτιμο αντικείμενο, τιμαλφές
die Feuerverhütungsvorschriften (Pl.) οδηγίες για την πρόληψη πυρκαγιάς
die Nachtruhe νυκτερινή ησυχία
die Mitgliedschaft ιδιότητα μέλους, [εδώ] εγγραφή
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) Ένωση Γερμανικών Ξενώνων Νεότητας
die Aufbewahrung φύλαξη
die Haftung ευθύνη
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das Kuvert, -s φάκελος
der/das Safe χρηματοκιβώτιο
hinterlegen παραδίδω, παρακαταθέτω
das Schließfach, "-er θυρίδα φύλαξης, λόκερ
die Lobby χώρος υποδοχής, λόμπι
nach/fragen ρωτώ, ζητώ πληροφορίες
die Nachbarschaft γειτονιά, γείτονες
das Gelände χώρος, έκταση (κτιρίου)
die Etage, -n όροφος
ab/spielen παίζω / βάζω να παίζει μουσική
musizieren παίζω μουσική
erlaubt sein επιτρέπεται
vor/bestellen προπαραγγέλνω
die Anfrage, -n ερώτημα
die Anschrift (ταχυδρομική) διεύθυνση
falls vorhanden εφόσον υπάρχει

 Test 2 - LESEN, Teil 1
der Pool, -s πισίνα
heimisch του μέρους που μένω, του τόπου κατοικίας μου
die Expedition, -en εξερεύνηση
das Couchsurfing σέρφινγκ από καναπέ σε καναπέ
der Schlafplatz, -"e μέρος για ύπνο
zur Verfügung stellen προσφέρω, διαθέτω
die Übernachtungsmöglichkeit, -en δυνατότητα διανυκτέρευσης
die Matratze, -n στρώμα (ύπνου)
der Wohnzimmerboden πάτωμα του καθιστικού
perfekt ausgestattet τέλεια εξοπλισμένος
alles ist drin όλα είναι δυνατά/πιθανά
der Beteiligte, -n συμμετέχων
im Vorhinein εκ των προτέρων
ab/sprechen συμφωνώ, κανονίζω
bei/steuern συνεισφέρω
der Gastgeber, - οικοδεσπότης
aus/helfen + DAT βοηθώ
jeweilig- εκάστοτε
erlebnisreich πλούσιος σε βιώματα/εμπειρίες
gestalten διαμορφώνω
der Backpacker, - ταξιδιώτης με σακίδιο
der Horror φρίκη
ein/halten τηρώ
der Pauschaltourist, -en τουρίστας που έχει αγοράσει πακέτο διακοπών
sich ein/quartieren καταλύω, βρίσκω κατάλυμα
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der Individualtourist, -en ανεξάρτητος περιηγητής
eine Weile για λίγο καιρό, για κάποιο διάστημα
wie mir zumute ist όπως μου αρέσει
massenweise σωρηδόν
der Tempel, - ναός
besichtigen επισκέπτομαι
die Bequemlichkeit άνεση
preisgünstig φθηνός, που συμφέρει
das Hostel, -s ξενώνας
das Dutzend, -e ντουζίνα
sich etw. teilen μοιράζομαι (κάτι)
unschlagbar αχτύπητος, ασυναγώνιστος
übrig bleiben περισσεύω, απομένω
der Luxus πολυτέλεια
sich etw. gönnen χαρίζω/προσφέρω (κάτι) στο εαυτό μου
vor/finden βρίσκω
daheim στο σπίτι μου
geräumig ευρύχωρος
sich zurück/ziehen αποσύρομαι
im Hinblick auf + AKK αναφορικά με …, όσον αφορά …
der Flieger αεροπλάνο
die Fernreise, -n μακρινό ταξίδι
der Klimawandel κλιματική αλλαγή

bei/tragen zu + DAT συμβάλλω (σε κάτι)
die Menschen vor Ort (Pl.) οι ντόπιοι
ein zweischneidiges Schwert δίκοπο μαχαίρι
stärken ενισχύω, δυναμώνω
der Eingriff, -e επέμβαση
sich bewusst werden + GEN συνειδητοποιώ (κάτι)
der Badeanzug, -"e μαγιό, μπανιερό
ab/streifen αφαιρώ, βγάζω από πάνω μου
nachhaltig [εδώ] ισορροπημένος
lokal τοπικός
zertifiziert πιστοποιημένος
der Siegel σφραγίδα, σήμα (ποιότητας)
die Entschleunigung (συνειδητή) επιβράδυνση
der Bauernhof, -"e αγρόκτημα

 Test 2 - LESEN, Teil 2
der Verstand λογική
der Hirnforscher, - ερευνητής του εγκεφάλου
das Marketing μάρκετινγκ
die Illusion, -en ουτοπία, ψευδαίσθηση
rational λογικός, ορθολογικός
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endlos ατέλειωτος, χωρίς τέλος
wahrscheinlich πιθανόν, πιθανώς
das Vorgehen τακτική
zu/greifen παίρνω (χωρίς δισταγμό)
das Etikett, -e/-s ετικέτα
schlicht απλά
die Sorte, -n [εδώ] ποικιλία
die Emotion, -en συναίσθημα
beeinflussen επηρεάζω
hauptsächlich κυρίως
der Werbefachmann, Werbefachleute διαφημιστής, ειδικός σε θέματα διαφήμισης
eine Auswahl treffen κάνω μια επιλογή
in den Kinderschuhen stecken βρίσκομαι στα σπάργανα
verknüpfen mit + DAT συνδέω, συνδυάζω
dazu gehörig- αντίστοιχος
an/klingen γίνομαι αισθητός
unbewusst [εδώ] ασυνείδητα
vertraut οικείος
das Logo, -s λογότυπο
(wieder)erkennbar αναγνωρίσιμος
die Produktklasse, -n κατηγορία προϊόντων
das Synonym, -e συνώνυμο
ab/kürzen συντομεύω
massiv [εδώ] χωρίς δεύτερη κουβέντα
die allgemeine Bekanntheit το κατά πόσο είναι (κάτι) γενικά γνωστό
entscheidend κρίσιμος, αποφασιστικός
sich fest/setzen [εδώ] κολλώ
die Kernspintomographie αξονική τομογραφία
zu/sehen + DAT παρατηρώ

 Test 2 - LESEN, Teil 3
geheimnisvoll μυστηριώδης
der Verführer, - ξελογιαστής
der Duft, -"e άρωμα, ευωδιά
kostbar πολύτιμος
die Rarität, -en σπάνιο κομμάτι
der Luxusartikel, - είδος πολυτελείας
die Ehrung απόδοση τιμής
die Salbung επάλειψη (με μύρο)
die Oberschicht ανώτατο κοινωνικό στρώμα
die Körperpflege περιποίηση του σώματος
der Gebrauch χρήση
duften ευωδιάζω, μοσχοβολάω
die Essenz, -en ουσία (από απόσταξη)
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die Destillation απόσταξη
die Parfümherstellung παρασκευή αρωμάτων
der Aromastoff, -e αρωματική ουσία
der Weihrauch θυμίαμα, λιβάνι
medizinisch ιατρικός
heilig ιερός
importieren εισάγω
das Handelszentrum, …zentren εμπορικό κέντρο
der Kaufmann, Kaufleute έμπορος
Kölnisch Wasser κολώνια
der Kartäusermönch, -e μοναχός του τάγματος των Καρθουσιανών
überreichen παραδίδω
scheinbar φαινομενικά, εκ πρώτης όψεως
die Gabe, -n [εδώ] δώρο
die Rezeptur, -en συνταγή
die Manufaktur, -en βιοτεχνία, εργαστήριο
der Firmensitz έδρα της επιχείρησης
die Zusammensetzung σύνθεση
unterliegen + DAT υπόκειμαι
die Geheimhaltung μυστικότητα
der Hauptbestandteil, -e κύριο συστατικό
ätherisch αιθέριος
die Zitrusfrucht, -"e εσπεριδοειδές
der Anteil, -e μέρος, μερίδιο, ποσοστό
Rosmarin δεντρολίβανο
Lavendel λεβάντα
dazu/gehören συμπεριέχομαι
der Alkohol άλκοολ, οινόπνευμα
lösen [εδώ] διαλύω
die Mischung μείγμα
reifen ωριμάζω
einzigartig μοναδικός
die Wirkung δράση, ενέργεια
entfalten ξεδιπλώνω
der Modedesigner, - σχεδιαστής μόδας
der Parfümeur, -e αρωματοποιός
vorbehalten sein + DAT αποτελώ (αποκλειστικό) προνόμιο (κάποιου)
synthetisch συνθετικός
der Misserfolg, -e αποτυχία
die Kreation, -en δημιουργία
das Militär στρατός, ένοπλες δυνάμεις
der Geruch, -"e οσμή
die Substanz, -en ουσία  
feindlich εχθρικός, αντίπαλος



©
 Praxis 

Werkstatt B2

- 11 -

die Truppe, -n στράτευμα
der Demonstrant, -en διαδηλωτής
zerstreuen διασκορπίζω, διαλύω
in die Flucht schlagen  τρέπω σε φυγή
das Empfinden αίσθηση
bedeutend σημαντικός, σημαντικά
empfinden νιώθω, αισθάνομαι
die Abwasserreinigungsanlage εγκατάσταση καθαρισμού αποβλήτων
höchst … εξαιρετικά …
störend ενοχλητικός

 Test 2 - LESEN, Teil 4
der Veganismus βιγκανισμός, αυστηρή χορτοφαγία
die Dokumentation, -en πληροφόρηση, πληροφορίες
vegan βίγκαν, αυστηρά χορτοφαγικός
weiter/geben μεταδίδω, δίνω
die Toleranz ανοχή
das Schlüsselwort, -"er λέξη κλειδί
aus sozialer Sicht από κοινωνική άποψη
sich ab/sondern απομονώνομαι
der Stammtisch, -e συνάντηση (ομοϊδεατών σε κάποιο σταθερό μέρος)
eine Partnerschaft ein/gehen δημιουργώ σχέση
der Veganer, - αυστηρά χορτοφάγος
harmonisch αρμονικός
das Miteinander συνύπαρξη
grundsätzlich θεμελιώδης, βασικός, βασικά
belächeln χαμογελώ κοροϊδευτικά, περιγελώ, κοροϊδεύω
ins Lächerliche ziehen γελοιοποιώ
der Vegetarier, - χορτοφάγος
an/ecken αποτελώ πρόβλημα, τα τσουγκρίζω
das Umfeld περίγυρος, (ανθρώπινο) περιβάλλον
die Wahrscheinlichkeit πιθανότητα
das Übergewicht παχυσαρκία
erheblich σημαντικά
eine Freude bereiten + DAT δίνω χαρά
aus/probieren δοκιμάζω
erweitern διευρύνω, επεκτείνω
darüber hinaus πέραν τούτου
geschmacklich γευστικός
der Horizont ορίζοντας
altmodisch παλιομοδίτικος
bestehen auf + AKK επιμένω (σε κάτι)
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 Test 2 - LESEN, Teil 5
die Benutzungsordnung κανονισμός χρήσης
das Inhaltsverzeichnis, -se πίνακας περιεχομένων
auswärtiger Leihverkehr εξωτερικός δανεισμός
die Benutzungsregelung, -en κανόνας χρήσης
die Vorbestellung, -en προπαραγγελία
extern εξωτερικός  
der Dienst, -e υπηρεσία
die Benutzungsberechtigung δικαίωμα χρήσης
der Ausschluss αποκλεισμός
die Benutzung χρήση
aus/leihen δανείζω, δανείζομαι
ausleihbar που μπορεί (κανείς) να δανειστεί
der Leihgegenstand, -"e αντικείμενο δανεισμού
der Benutzer, - χρήστης
eigenständig [εδώ] με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου
die Entrichtung καταβολή
die Bereitstellung ετοιμασία (προς παραλαβή)
fällig werden είναι καταβλητέο
die baulichen Anlagen (Pl.) κτιριακές εγκαταστάσεις
die Ausstattung εξοπλισμός
der Gegenstand, -"e αντικείμενο  
schonend με προσοχή
die Sorgfalt φροντίδα
sich betragen (συμπερι)φέρομαι
der Betrieb λειτουργία
beeinträchtigen παρεμποδίζω
das Kunstwerk, -e έργο τέχνης
Schaden leiden υφίσταμαι βλάβη/ζημία
die Satzung, -en κανονισμός  
die Gebührensatzung κανονισμός τελών (βιβλιοθήκης)
verstoßen gegen + AKK παραβιάζω
zeitweise για κάποιο διάστημα
wiederholt επανειλημμένος
der Verstoß, -"e παράβαση
schwerwiegend [εδώ] βαρύς, σημαντικός
einmalig [εδώ] μεμονωμένος
dauerhaft μόνιμα, διαρκώς
untersagen + DAT + AKK απαγορεύω (σε κάποιον κάτι)
ein/ziehen αφαιρώ
sorgfältig προσεκτικά, με φροντίδα
bestimmungsgemäß σύμφωνος με την προβλεπόμενη χρήση
die Veränderung αλλαγή, μεταβολή
die Beschmutzung λέρωμα
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die Beschädigung, -en πρόκληση βλάβης/ζημίας
bewahren vor + DAT προφυλάσσω
vorinstalliert προεγκατεστημένος
auf/rufen [εδώ] ανοίγω (πρόγραμμα ΗΥ)
zweckentfremdet μη συμβατός με τα προβλεπόμενα
die Nützung/Nutzung χρήση
untersagt sein απαγορεύεται

 Test 3 - LESEN, Teil 1
die Bindung, -en δεσμός, δέσιμο
physisch φυσικός
mental πνευματικός
sich weiter/bilden επιμορφώνομαι
die Bildung [εδώ] μόρφωση
das Bildungsniveau, -s μορφωτικό επίπεδο
die Lebenszufriedenheit ικανοποίηση από τη ζωή
sich aus/wirken auf + AKK επιδρώ, έχω επίδραση
gebildet μορφωμένος
effektiv αποτελεσματικά, αποδοτικά
die Vorstellung, -en [εδώ] ιδέα, αντίληψη
sich befassen mit + DAT καταπιάνομαι, ασχολούμαι
die Berufung αποστολή
Burnout gefährdet sein κινδυνεύω να καταρρεύσω
pubertierende Jugendliche (Pl.) νέα παιδιά στην εφηβεία
gewachsen sein + DAT μπορώ να ανταπεξέλθω (σε κάτι)
ein erfüllender Beruf ένα επάγγελμα που σε γεμίζει
kurzfristig βραχυπρόθεσμα
gewohnt συνήθης, συνηθισμένος, οικείος
die Struktur, -en δομή
die Leere κενό
unglücklich δυστυχισμένος
umgeben sein von + DAT περιστοιχίζομαι (από …)
sich aus/tauschen mit + DAT συζητώ, ανταλλάσσω απόψεις
die Lebenshaltungskosten (Pl.) δαπάνες διαβίωσης
der Reichtum πλούτος
die Einbildung φαντασίωση, ψευδαίσθηση
hinterher/laufen + DAT κυνηγώ, τρέχω πίσω από …
vergebens μάταια
aus/lösen προκαλώ, γεννώ
bezweifeln αμφιβάλλω (για κάτι)
die Erfüllung ολοκλήρωση
der Kranfahrer, - οδηγός γερανού
die Abwechslung ποικιλία, εναλλαγή
der Einsatz, -"e δραστηριοποίηση, συμμετοχή
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wohltätige Zwecke (Pl.) φιλανθρωπικοί σκοποί
der Mitmensch, -en συνάνθρωπος
unbeschreiblich απερίγραπτος
die Umweltkatastrophe, -n φυσική καταστροφή
auf/leben ξαναγεννιέμαι
die Erwartung, -en προσδοκία
nach unten schrauben + AKK χαμηλώνω
los/lassen [εδώ] εγκαταλείπω, παραμερίζω
sich aus/breiten εξαπλώνομαι
die Gewichtung σημασία, (ειδικό) βάρος
der Zusammenhalt συνοχή
die Fürsorge φροντίδα
hitzig παθιασμένος
die Verbundenheit (ψυχικό) δέσιμο
das Verlassenwerden εγκατάλειψη
den Fokus richten auf + AKK εστιάζω, επικεντρώνομαι
erfreulich χαροποιός, ευχάριστος

 Test 3 - LESEN, Teil 2
unfair αθέμιτος
die Weltelite παγκόσμια ελίτ/αφρόκρεμα
der Muskelaufbau ανάπτυξη των μυών
der Amateur, -e ερασιτέχνης
das Aufputschmittel, - διεγερτικό
der Läufer, - δρομέας
das Schmerzmittel, - παυσίπονο
überstehen αντέχω, βγάζω πέρα
wissenschaftlich επιστημονικός
dopen ντοπάρω, ντοπάρομαι
der Freizeitsportler, - αθλούμενος στον ελεύθερο χρόνο
rund … γύρω στους/στα …
der Forscher, - ερευνητής
befragen ερωτώ (στο πλαίσιο έρευνας)
einschlägig σχετικός
legal νόμιμος
perfekt geformt τέλεια σχηματισμένος
ausdauernder με μεγαλύτερη αντοχή
kraftvoller με περισσότερη δύναμη
der Ehrgeiz φιλοδοξία
gefährden βάζω/θέτω σε κίνδυνο
der Sportmediziner, - αθλίατρος
genau genommen για την ακρίβεια, κατά βάση, αν το δούμε σωστά
der Medikamentenmissbrauch κατάχρηση φαρμάκων
der Wirkstoff, -e δραστική ουσία



©
 Praxis 

Werkstatt B2

- 15 -

die Leistungssteigerung αύξηση της απόδοσης
schädigen βλάπτω
lebensbedrohlich που απειλεί τη ζωή, άκρως επικίνδυνος
die Herz-Kreislauf-Probleme (Pl.) προβλήματα καρδιάς και κυκλοφορικού
der Schlaganfall, -"e εγκεφαλικό (επεισόδιο)
die Niere, -n νεφρό
die Magenblutung, -en γαστρορραγία
absurd παράδοξος
auf Hochtouren bringen οδηγώ σε εντατική λειτουργία
die Denkleistung νοητική επίδοση
steigern αυξάνω
indirekt έμμεσα, πλαγίως
vermitteln [εδώ] δίνω την εντύπωση/αίσθηση
leistungsfähig αποδοτικός
der Mediziner, - γιατρός
erlernte Denkweise επίκτητος τρόπος σκέψης
an/setzen bei + DAT ξεκινώ (από …)
wirksam αποτελεσματικά
bekämpfen καταπολεμώ
nach/helfen (υπο)βοηθώ, βάζω ένα χεράκι
das Schönheitsideal, -e πρότυπο ομορφιάς
die Weichen stellen θέτω/βάζω τις βάσεις
der Einsatz [εδώ] χρήση
erforschen διερευνώ
die Problematik τα σχετικά προβλήματα
heran/kommen an + AKK [εδώ] μπορώ να βρω
spurlos χωρίς ίχνη
vorüber/gehen an + DAT [εδώ] περνώ

 Test 3 - LESEN, Teil 3
auf/schieben αναβάλλω
sich ab/lenken von + DAT παρεκκλίνω
unangenehm δυσάρεστος
in gewissen Fällen σε ορισμένες περιπτώσεις
krankhaft παθολογικός
die Prokrastination (παθολογική) αναβλητικότητα
der Dachboden πατάρι
entrümpeln καθαρίζω (από άχρηστα πράγματα)
der Wohnblock, -s (οικοδομικό) τετράγωνο
starten ξεκινώ
der Vorsatz, -"e πρόθεση
das Vorhaben, - σχέδιο
ernüchtert fest/stellen διαπιστώνω με απογοήτευση
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um/setzen υλοποιώ, πραγματοποιώ
die Umsetzung υλοποίηση
vergehen περνώ [χρόνος]
die Schätzung, -en εκτίμηση, (χονδρικός) υπολογισμός
aus/gehen davon, dass … θεωρώ δεδομένο ότι …
geradezu μάλιστα
pathologisch παθολογικός
die Konsequenz, -en συνέπεια
erklären zu + DAT χαρακτηρίζω
chronische Aufschieber (Pl.) χρόνια αναβλητικοί
genetisch bedingt εκ γενετής
sich uneinig sein διαφωνώ
vererbt κληρονομικός
familiär οικογενειακός
das Netzwerk, -e δίκτυο
klassisch κλασικός
ein/treffen φθάνω, έρχομαι
man kann sich nicht überwinden δεν μπορεί να το ξεπεράσει
momentan προς στιγμή, εκείνη τη στιγμή
bereuen μετανιώνω
der zeitliche Rahmen χρονικό πλαίσιο/περιθώριο
dringlich επείγων
hinaus/schieben αναβάλλω, μεταθέτω για αργότερα
zeitaufwändig χρονοβόρος
unterteilen in + AKK χωρίζω, μοιράζω
die Erledigung διεκπεραίωση
von vornherein εκ των προτέρων
motivierend παρακινητικός, προτρεπτικός

 Test 3 - LESEN, Teil 4
integriert ενσωματωμένος
ermöglichen διευκολύνω, επιτρέπω
handlich εύχρηστος
mit sich rum/schleppen κουβαλάω μαζί μου
die Prognose, -n πρόγνωση, προγνωστικό
der Unsinn ανοησία, ανοησίες
sich erweisen αποδεικνύομαι
der Marktanteil, -e μερίδιο αγοράς
spannend συναρπαστικός
der Bruchteil, -e κλάσμα
Doch dem ist nicht so. Όμως αυτό δε συμβαίνει.
herum/tragen κουβαλάω  
ein/sparen εξοικονομώ
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das Lehrmaterial, …materialien διδακτικό υλικό
der Buchliebhaber, - φίλος του βιβλίου
das Antiquariat, -e παλαιοβιβλιοπωλείο
betreten μπαίνω (σε κάποιο χώρο)
spezifisch ειδικός
binden δένω
der Roman, -e μυθιστόρημα
der Druck εκτύπωση
die Ressource, -n πηγή, πόροι
einen Gefallen tun + DAT κάνω χάρη (σε κάποιον)
nicht vorbei/kommen an + DAT δεν μπορώ να αγνοήσω (κάτι)

 Test 3 - LESEN, Teil 5
der Mobilfunk κινητή τηλεφωνία
die Laufzeit διάρκεια (ισχύος)
vorzeitig πρόωρος, πρόωρα
die Kündigung καταγγελία σύμβασης, απόλυση
das Datenvolumen όγκος δεδομένων
die Rechnungsbegleichung εξόφληση του λογαριασμού
der Übertragungsstandard επίπεδο μετάδοσης (δεδομένων)
das Widerrufsrecht δικαίωμα ανάκλησης
der Tarifwechsel αλλαγή κλίμακας χρέωσης
EU-Roaming-Regulierungen (Pl.) ρυθμίσεις περιαγωγής εντός ΕΕ
die Sondergebühr, -en ειδικό τέλος
vorübergehend [εδώ] περιορισμένης διάρκειας
ab/schaffen καταργώ
der Abschluss, -"e [εδώ] σύναψη
der Nutzer, - χρήστης
die Bezahlart, -en τρόπος πληρωμής
per Lastschrift με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού
die Einzugsermächtigung εξουσιοδότηση χρέωσης του λογαριασμού
ab/buchen χρεώνω, αφαιρώ (από τραπεζικό λογαριασμό)
automatisch αυτόματα
bar μετρητοίς
die EC-Karte χρεωστική κάρτα
gut/schreiben πιστώνω
der Ablauf [εδώ] λήξη
beendigen τερματίζω
das Vertragsverhältnis συμβατική σχέση
außerordentlich έκτακτος, πρόωρος
vertraglich συμβατικός
durch/halten [εδώ] τηρώ τη σύμβαση
Mindest… ελάχιστος …
kündigen [εδώ] καταγγέλλω (σύμβαση)
die Gültigkeitsdauer διάρκεια (ισχύος)
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 Test 4 - LESEN, Teil 1
hierzulande σ' αυτή τη χώρα
qualmen φουμάρω, ντουμανιάζω
die Unsicherheit ανασφάλεια
die Selbstsicherheit αυτοπεποίθηση
widerstehen + DAT αντιστέκομαι
sich aus/setzen + DAT εκτίθεμαι σε …
inhalieren εισπνέω
die Erbinformation, -en γενετική πληροφορία
die Zelle, -n κύτταρο
die Krebsform, -en μορφή καρκίνου
betreffen αφορώ
der Atemweg, -e αναπνευστική οδός
unmittelbar άμεσος, άμεσα
meines Wissens εξ όσων γνωρίζω, από όσα ξέρω
der Mord, -e φόνος
die Anhebung αύξηση
die Tabakwaren (Pl.) είδη/προϊόντα καπνού
die Freigabe έγκριση
ein/schränken περιορίζω
der Apotheker, - / die Apothekerin, -nen φαρμακοποιός
professionell επαγγελματικός
hervor/rufen προκαλώ, προξενώ
erwartbar αναμενόμενος
zunehmend εμφανώς, όλο και περισσότερο, αυξανόμενος
an/steigen αυξάνομαι
die Wasserpfeife, -n ναργιλές
die E-Zigarette, -n ηλεκτρονικό τσιγάρο
alarmierend εξαιρετικά ανησυχητικός
generell γενικός, γενικά
nach/vollziehen κατανοώ, αντιλαμβάνομαι
das Rauchverbot, -e απαγόρευση καπνίσματος
das Privatauto, -s αυτοκίνητο Ι.Χ.
beim Mitführen Minderjähriger όταν υπάρχουν ανήλικοι συνεπιβάτες
die Überlegung, -en σκέψη
ein/grenzen περιορίζω
meines Erachtens κατά την άποψή μου
an/streben επιδιώκω
bei Trockenheit σε συνθήκες ξηρασίας
der Waldbrand, -"e δασική πυρκαγιά
weg/werfen πετώ (κάτι)
das Zündholz, -"er σπίρτο
der Zigarettenstummel, - γόπα (του τσιγάρου)
der Funke, -n σπίθα
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dürr ξερός
der Unterwuchs χαμόκλαδα
in Brand setzen βάζω φωτιά (σε κάτι)
vernichten καταστρέφω
achtlos απρόσεκτα
unschön άσχημος
die Auswirkung, -en επίπτωση
ab/brennen καίγομαι
langlebig μακρόβιος
verrotten σαπίζω
der Aschenbecher, - σταχτοδοχείο
gefahrlos χωρίς κίνδυνο
umweltfreundlich φιλικά προς το περιβάλλον
die Raucherentwöhnung διακοπή του καπνίσματος
abrupt απότομα, με το μαχαίρι
los/kommen von + DAT ξεφεύγω, απαλλάσσομαι από …
gewissermaßen τρόπον τινά, κατά κάποιο τρόπο
automatisiert αυτοματοποιημένος
das Nikotin νικοτίνη
übertrieben υπερβολικός
bürgerliche Freiheit αστική/πολιτική ελευθέρια
frühzeitig πρόωρα
altern γηράσκω, γερνάω
der Glimmstängel, - [καθομ.] τσιγάρο, τσιγαράκι
krebserregend καρκινογόνος
beinhalten (εμ)περιέχω
bestreiten αμφισβητώ
die Tatsache, -n γεγονός
die Entspannung χαλάρωση
der Genuss απόλαυση
die Geselligkeit κοινωνικότητα

 Test 4 - LESEN, Teil 2
der Geist, -er πνεύμα
unumstritten αδιαμφισβήτητος
der Einsatzbereich, -e τομέας/πεδίο εφαρμογής
die Standardtherapie τυπική/τυποποιημένη θεραπεία
therapeutisch θεραπευτικός
erzielen επιτυγχάνω
vielfältig ποικίλος, ποικιλόμορφα
die Angststörung, -en φοβία
belegen αποδεικνύω
messbar [εδώ] αισθητά 
senken μειώνω
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profitieren von + DAT ωφελούμαι / έχω κέρδος από …
auf mehrfache Weise με πολλούς τρόπους, πολλαπλά
die kognitiven Fähigkeiten (Pl.) οι γνωστικές ικανότητες
die App, -s (ηλεκτρονική) εφαρμογή, application
die Start- und Landebahn, -en διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης
rollen κυλώ
die Flugangst αεροφοβία
lindern ανακουφίζω
der Betroffene, -n ο συγκεκριμένος (αυτός που τον αφορά κάτι)
zusammen/stellen συνθέτω, βάζω μαζί
das Ritual, -e τελετουργία
animieren zu + DAT παρακινώ, ενθαρρύνω (κάποιον να …)
das Glückshormon, -e ορμόνη της ευτυχίας
das Wohlfühl-Gefühl, -e αίσθημα ευεξίας
der Aspekt, -e σημείο, θέμα, κομμάτι
frühkindliche Erziehung εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία
der Muntermacher, - διεγερτικό
stimmungsaufhellend που φτιάχνει τη διάθεση
motivationssteigernd που ανεβάζει το κέφι
die Konzentration συγκέντρωση
die Gedächtnisleistung απόδοση της μνήμης
mobilisieren ενεργοποιώ
die Gesundheitsgefährdung κίνδυνος για την υγεία
gefährdet sein διατρέχω κίνδυνο
oftmals συχνά
der Kopfhörer ακουστικά
der Hörschaden, -" ακουστική βλάβη
massiv [εδώ] δραστικά
der Konsument, -en καταναλωτής
heilend ιαματικός, θεραπευτικός
friedlich ειρηνικός
instrumentale Musik ενόργανη μουσική, μουσική instrumental
nachweislich αποδεδειγμένα
angemessen κατάλληλος, ενδεδειγμένος
die Lautstärke (ηχητική) ένταση
der Bluthochdruck υπέρταση
aggressiv επιθετικός
die Schlafstörung, -en διαταραχή ύπνου

 Test 4 - LESEN, Teil 3
der Clown, -s παλιάτσος, κλόουν
der Spaßmacher, - διασκεδαστής
erwiesen αποδεδειγμένος, τεκμηριωμένος
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die Atmung αναπνοή
verkleidet μεταμφιεσμένος
geistig πνευματικός
verfilmen γυρίζω σε ταινία, μεταφέρω στην οθόνη
die Behandlung, -en θεραπεία
die Visite, -n επίσκεψη
das Seniorenheim, -e γηροκομείο, οίκος ευγηρίας
die Einrichtung, -en [εδώ] ίδρυμα, εγκατάσταση
behinderte Menschen (Pl.) ΑΜΕΑ, άτομα με ειδικές ανάγκες
die Flexibilität ευελιξία
die Sensibilität ευαισθησία
die Eigenschaft, -en ιδιότητα
sich an/passen an + AKK προσαρμόζομαι
ein/gehen auf + AKK ανταποκρίνομαι
das Improvisationstalent ταλέντο αυτοσχεδιασμού
gefragt sein απαιτείται
die Verkleidung, -en μεταμφίεση
der Charakter, -e χαρακτήρας
emotional συναισθηματικός
der Abstand, -"e απόσταση
wahren διατηρώ
das Elend δυστυχία, μιζέρια
zurückhaltend επιφυλακτικός
herrschen επικρατώ
kräftigen δυναμώνω
die Interaktion διάδραση, ζωντανή επαφή
nicht zugehörig ξεκομμένος
psychisch ψυχικός
die Belastung, -en επιβάρυνση
im künstlerischen Bereich στον καλλιτεχνικό τομέα
der Bankkaufmann, -"er τραπεζικός (υπάλληλος)
der Pfarrer, - ιερέας
betrachten παρατηρώ, [εδώ] θεωρώ
in den allermeisten Fällen στις περισσότερες περιπτώσεις
der Störenfried, -e ταραχοποιός
die Entlastung ανακούφιση
das Einsatzgebiet, -e τομέας δράσης, πεδίο εφαρμογής
ehrenamtlich εθελοντικά
das Krisengebiet, -e περιοχή που βρίσκεται σε κρίση
die Verbesserung βελτίωση
die Naturkatastrophe, -n φυσική καταστροφή
die Armut φτώχια
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 Test 4 - LESEN, Teil 4
lose Blätter (Pl.) σκόρπια χαρτιά
der Kaffeebecher, - κύπελο του καφέ
sich türmen στοιβάζομαι
produktiv παραγωγικός
unorganisiert ανοργάνωτος
beherrschen [εδώ] ελέγχω
das Chaos χάος
das Privatleben ιδιωτική ζωή
die Privatsache προσωπική υπόθεση
die Unordnung αταξία
der Karriereknick, -s κάμψη/ανακοπή της σταδιοδρομίας
der Auftraggeber, - παραγγελιοδότης
regieren [εδώ] επικρατώ
vertraulich εμπιστευτικός
herum/liegen είμαι/βρίσκομαι σκορπισμένος
die Zumutung πρόκληση
unordentlich ατακτοποίητος
die Vertretung αντικατάσταση [συναδέλφου που απουσιάζει]
(sich) wühlen σκαλίζω (ψάχνοντας)
stets πάντα, μονίμως
instinktiv ενστικτωδώς
die Anmeldefrist, -en προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής
die Befreiung [εδώ] απαλλαγή
die Einstufungsberatung συμβουλευτική (για την ένταξη στο κατάλληλο τμήμα)
wenn nicht gesondert vereinbart εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά
die Kompetenz, -en επίπεδο (γνώσεων)
die Abmeldung, -en αποχώρηση, διαγραφή
schriftlich erfolgen γίνεται γραπτώς
bei Einhaltung + GEN εφόσον τηρηθεί/τηρηθούν …
zurück/erstatten επιστρέφω [χρηματικό ποσό]
der Verwaltungskostenanteil, -e διοικητικό τέλος
ein/behalten παρακρατώ
die Rückerstattung επιστροφή [χρηματικού ποσού]
die Gutschrift πίστωση

der Nachweis, -e [εδώ] αποδεικτικό
die Bescheinigung, -en βεβαίωση
aus/stellen [εδώ] εκδίδω [πιστοποιητικό]
verbindlich δεσμευτικός
führen [εδώ] τηρώ
die Anwesenheitsliste, -n παρουσιολόγιο
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 Test 5 - LESEN, Teil 1
auf/wachsen μεγαλώνω
die Pflege περιποίηση, φροντίδα
der Kanarienvogel, -" καναρίνι
herum/tollen τρέχω πάνω κάτω
das Gen, -e γονίδιο
genügend επαρκής
der Auslauf χώρος για τρέξιμο
ungeeignet ακατάλληλος
gerade [εδώ] ειδικά
die Leine [εδώ] λουρί
der Bach, -"e ποταμάκι
morgendlich πρωϊνός
erkunden εξερευνώ
der Wanderweg, -e μονοπάτι (που χρησιμοποιούν περιπατητές)
der Wahnsinn τρέλα, παράνοια
die Haltung [εδώ] κατοχή
fest/stellen διαπιστώνω
einer Aufgabe gewachsen sein μπορώ να ανταποκριθώ σε ένα καθήκον
das Lebewesen, - ον, ύπαρξη
launisch κυκλοθυμικός
trösten παρηγορώ
die Schildkröte, -n χελώνα
der Papagei, -en παπαγάλος
der Tierhalter, - κάτοχος κατοικίδιου (ζώου)
sich vertraut machen mit + DAT εξοικειώνομαι με …
der Kater, - γάτος
das Tierheim, -e άσυλο για ζώα
adoptieren υιοθετώ
die Gesellschaft [εδώ] παρέα
der Besitzer, - ιδιοκτήτης, κάτοχος
verfügen über + AKK διαθέτω
die Einsamkeit μοναξιά
die Linderung ανακούφιση
verschaffen [εδώ] δίνω, παρέχω
der Friseursalon, -s κομμωτήριο
das Versicherungsbüro, -s ασφαλιστικό γραφείο
der Gassi-Dienst γραφείο που αναλαμβάνει να βγάζει βόλτα κατοικίδια
unerwünscht ανεπιθύμητος
die Verhaltensweise, -n τρόπος συμπεριφοράς
das Aquarium, Aquarien ενυδρείο
sich zu/legen προμηθεύομαι
stressig αγχωτικός, γεμάτος άγχος
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 Test 5 - LESEN, Teil 2
der Lügner, - ψεύτης
entlarven αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω
winzig ελάχιστος
das Augenblinzeln ανοιγόκλειμα των βλεφάρων
wahrnehmbar αντιληπτός
enttarnen ξεσκεπάζω, αποκαλύπτω
verbergen κρύβω
sich ersparen γλυτώνω (κάτι), αποφεύγω
Anerkennung erlangen κερδίζω αναγνώριση
die Faulheit τεμπελιά
der Feind, -e εχθρός
prosozial προκοινωνικός
das Zusammenleben συμβίωση
problematisch προβληματικός
gezielt στοχευμένα, επί τούτου
ein/setzen [εδώ] χρησιμοποιώ
täuschen ξεγελώ
benachteiligen αδικώ
ins rechte Licht rücken + AKK προβάλλω (κάτι)
beschuldigen κατηγορώ
ein/gestehen παραδέχομαι
schwindeln λέω ψέμματα
der Scharfsinn οξύνοια
die Beobachtungsgabe παρατηρητικότητα
das Gedächtnis μνήμη
vor/spielen [εδώ] προσποιούμαι
der Puls σφυγμός
rasen καλπάζω
der Schweiß ιδρώτας
an/kurbeln θέτω σε κίνηση
unwillkürlich ακούσιος
der Schwindel [εδώ] απάτη
auf/decken αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω
am ehesten τις πιο πολλές φορές
sich offenbaren αποκαλύπτομαι
steuern διευθύνω, ελέγχω
die Mimik εκφράσεις (του προσώπου)
fähig ικανός
sich weiten πλαταίνω, διαστέλλομαι
die Pupille, -n κόρη (του ματιού)
blinzeln ανοιγοκλείνω το μάτι, βλεφαρίζω
sich ab/spielen συμβαίνω
spontan αυθόρμητος, αυθόρμητα
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die Millisekunde, -n χιλιοστό του δευτερολέπτου
bloß [εδώ] γυμνός
der Schwindler, - ψεύτης, απατεώνας
gestikulieren χειρονομώ
signalisieren δείχνω, κάνω σήμα
die Täuschung, -en παραπλάνηση
routiniert έμπειρος
entgegen/steuern + DAT καταπνίγω
unnatürlich αφύσικος
das Verhör, -e ανάκριση
die Nervosität εκνευρισμός, νευρικότητα
der Auslöser, - αφορμή
unbewusst μη συνειδητός
unschuldig αθώος
karrieresüchtig φιλόδοξος
geschickt επιδέξιος
aus/kommen mit + DAT τα βγάζω πέρα με …
geübt εξασκημένος
steuerbar sein μπορεί να ελεγχθεί
die Stirn runzeln ζαρώνω το μέτωπο
aus/weichen + DAT αποφεύγω
die Redeweise τρόπος ομιλίας

 Test 5 - LESEN, Teil 3
der Schatz, -"e θησαυρός
der Speicher, - [εδώ] σοφίτα, αποθήκη
romantisch ρομαντικός
der Sinn, -e [εδώ] αίσθηση
der Bummel βόλτα, τσάρκα
einen Plausch halten πιάνω ψιλή κουβέντα
fachsimpeln μιλώ / ανταλλάσσω απόψεις για ειδικά θέματα
ausgefallen πρωτότυπος
ersteigern αποκτώ (κάτι πλειοδοτώντας)
die Fachzeitschrift, -en περιοδικό (που απευθύνεται σε ειδικό κοινό)
der Trödler, - παλιατζής
bezeichnen χαρακτηρίζω
der Altwarenhändler, - παλαιοπώλης
Tendenz steigend με αυξητική τάση
der Reiz, -e [εδώ] γοητεία
trödeln εμπορεύομαι παλιά αντικείμενα
aus/machen [εδώ] δημιουργώ
die Ausbeute κέρδος
ermüdend κουραστικός
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das Marktgässchen, - σοκάκι/δρομάκι της αγοράς
das Objekt, -e αντικείμενο
die Haushaltsauflösung, -en διάλυση νοικοκυριού
überwiegend κυρίως, ως επί το πλείστον
der Besitz κατοχή, ιδιοκτησία
die Antiquität, -en αντίκα
die Epoche, -n εποχή, περίοδος
zu/ordnen εντάσσω
der Neuling, -e πρωτάρης
der Trödelmarkt, -"e γιουσουρούμ
das System, -e σύστημα
der Fan, -s οπαδός, φίλος
sich ab/grenzen von + DAT διαχωρίζω τη θέση μου από ...
vor/ziehen προτιμώ
eine Absage erteilen + DAT απορρίπτω
die Wegwerfkultur κουλτούρα της κατανάλωσης
kategorisch κατηγορηματικά
erstehen αποκτώ, αγοράζω
ökologisch (gut) vertretbar οικολογικά αποδεκτός
originell πρωτότυπος
der Lifestyle τρόπος ζωής
der Jäger, - κυνηγός
der Sammler, - συλλέκτης
der Flohmarktgänger, - επισκέπτης του γιουσουρούμ
aus/packen ξεπακετάρω
das Motto σύνθημα
der Wurm, -"er σκουλήκι
das Schnäppchen, - κελεπούρι, ευκαιρία
vor Sonnenaufgang πριν την ανατολή του ήλιου
nicht zuletzt [εδώ] επίσης
die Atmosphäre ατμόσφαιρα
bestaunen θαυμάζω
das bunte Treiben πολυκοσμία
wirtschaftlich οικονομικός
die Gründung ίδρυση
sich erfreuen + GEN απολαμβάνω, χαίρω
virtuell εικονικός
steigende Beliebtheit αυξανόμενη δημοφιλία
stöbern ψαχουλεύω
die Online-Branche κλάδος των διαδικτυακών πωλήσεων
boomen ακμάζω, παρουσιάζω εκρηκτική ανάπτυξη
im Wege stehen εμποδίζω, αποτελώ εμπόδιο
wöchentlich εβδομαδιαίος, κάθε εβδομάδα
erwerben αποκτώ



©
 Praxis 

Werkstatt B2

- 27 -

mit/nehmen παίρνω μαζί
mitgeliefert bekommen δίνεται μαζί (με κάτι άλλο)

 Test 5 - LESEN, Teil 4
das Mobbing μπούλινγκ
quälen βασανίζω
vorhersehbar προβλέψιμος
der Klassenverband, -"e τάξη (ως σύνολο)
der Mobber, - εκφοβιστής
der Außenstehende, -n τρίτο (άσχετο) πρόσωπο
anwesend παρών
der Tatort, -e τόπος όπου γίνεται το κακό
das Cybermobbing διαδικτυακό μπούλινγκ
Hand in Hand gehen συμβαδίζω, πάω χέρι χέρι
beleidigend προσβλητικός
gehässig κακόβουλος
der Kommentar, -e σχόλιο
verbreiten διαδίδω
mobben εκφοβίζω
der Übergriff, -e επίθεση
die Anfeindung, -en εχθρότητα
ausgesetzt sein + DAT είμαι εκτεθειμένος
sich verhalten (συμπερι)φέρομαι
erdulden υπομένω
zusammen/schließen ενώνομαι
klassenübergreifend πέρα/έξω από τα όρια της τάξης
mit/bekommen καταλαβαίνω, παίρνω είδηση
meiden αποφεύγω
hänseln κοροϊδεύω
erpressen εκβιάζω
an/gehen [εδώ] επιτίθεμαι
hautnah από απόσταση επαφής
ein/schreiten επεμβαίνω
die Traurigkeit θλίψη
der Frust απογοήτευση
hinunter/schlucken καταπίνω
verschweigen αποσιωπώ
die Vertrauensperson, -en πρόσωπο εμπιστοσύνης
befreundete Klassenkameraden (Pl.) φίλοι συμμαθητές
der Vertrauenslehrer, - καθηγητής εμπιστοσύνης (σε ρόλο μεσολαβητή-

συμβούλου)
der Klassenlehrer, - καθηγητής τάξης
die Schulgemeinschaft, -en σχολική κοινότητα
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dulden ανέχομαι
schikanieren κάνω καψόνι
an/packen αντιμετωπίζω, χειρίζομαι
sich vor/knöpfen κατσαδιάζω, τα ψάλλω
verwarnen προειδοποιώ
drohen + DAT απειλώ
(viel) zu kurz greifen δεν αρκεί, είναι λίγο

 Test 5 - LESEN, Teil 5
das Unternehmen, - επιχείρηση
der Praktikant, -en πρακτικάριος, ασκούμενος
die Verschwiegenheit εχεμύθεια
die Vergütung αποζημίωση, αμοιβή
arbeitsfrei ελεύθερος (από εργασία)
der Werktag, -e εργάσιμη ημέρα
in Anspruch nehmen [εδώ] κάνω χρήση
entsprechend + DAT ανάλογα προς …
die Vorgabe, -n οδηγία, υπόδειξη
die Studienrichtung, -en κλάδος σπουδών
das Diplomarbeitsthema, …themen θέμα της διπλωματικής εργασίας
betrieblich (ενδο)επιχειρησιακός
die Abläufe (Pl.) [εδώ] διαδικασίες, ροές
unterweisen καθοδηγώ, εκπαιδεύω
der Ansprechpartner, - (μόνιμος) συνομιλητής, [εδώ] διαμεσολαβητής
benennen ορίζω
die Beendigung ολοκλήρωση, τέλος
die Ausübung εκτέλεση
aus gesundheitlichen Gründen για λόγους υγείας
unverzüglich άμεσα
die Arbeitsunfähigkeit ανικανότητα προς εργασία
das Unwohlsein αδιαθεσία
an/halten [εδώ] διαρκώ
der Fehltag, -e ημέρα απουσίας
das ärztliche Attest ιατρική βεβαίωση
vor/legen υποβάλλω
die Angelegenheit, -en υπόθεση
der Rahmen πλαίσιο
der Anlass, -"e αφορμή
zur Kenntnis gelangen περιέρχομαι εις γνώση
das Ausscheiden αποχώρηση
Stillschweigen bewahren τηρώ σιωπή
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 Test 6 - LESEN, Teil 1
vor Studienbeginn πριν την έναρξη των σπουδών
weit entfernt- μακρινός
das (Studenten)Wohnheim, -e φοιτητική εστία
bedenken λαμβάνω υπόψη
eingeschränkt περιορισμένος
zusammen/hängen mit + DAT συσχετίζομαι, συνδέομαι
die Wohngemeinschaft, -en / die WG, -s συγκατοίκηση, διαμέρισμα που μοιράζονται πολλοί 

ένοικοι
gemeinschaftlich κοινός, από κοινού
der Telefonanschluss, -"e τηλεφωνική σύνδεση
unter Umständen / u.U. υπό προϋποθέσεις
unterhaltsam διασκεδαστικός
abwechslungsreich ποικιλόμορφος
dann und wann πού και πού, πότε πότε
den Entschluss/Beschluss fassen παίρνω την απόφαση
eine Wohnung beziehen πιάνω/νοικιάζω ένα διαμέρισμα
Anschluss finden κάνω φίλους
erschweren δυσχεραίνω
jobben εργάζομαι (περιστασιακά)
das Einzelkind, -er μοναχοπαίδι
soziale Bedürftigkeit ανάγκη κοινωνικής στήριξης
vor/weisen προβάλλω, δείχνω
sympathisch συμπαθητικός
intim [εδώ] πολύ κοντά
das Badezimmer μπάνιο, λουτρό [δωμάτιο]
die Waschmaschine, -n πλυντήριο (ρούχων)
eigenartig παράξενος
vor/kommen + DAT [εδώ] φαίνομαι
letztendlich στο κάτω κάτω
der Mitbewohner, - συγκάτοικος
die Einstellung, -en τοποθέτηση, [εδώ] αντίληψη
der Geräuschpegel στάθμη θορύβου
optimal ιδανικός, [εδώ] κατά τον καλύτερο τρόπο
entfallen [εδώ] δεν χρειάζεται
zusammen/ziehen mit + DAT πηγαίνω να συγκατοικήσω με …
der Zeitraum, -"e χρονικό διάστημα
die Gemeinschaftsregel, -n κανόνας της κοινότητας
weg/räumen μαζεύω
das Waschbecken, - νιπτήρας
salopp χαλαρός, ανέμελος
die Streitigkeit, -en καβγάς
die Abrechnung, -en [εδώ] εκκαθαριστικός λογαριασμός
die Nachzahlung, -en πρόσθετη πληρωμή
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vorteilhaft sein αποτελώ πλεονέκτημα
die Lernphase, -n περίοδος μελέτης/διαβάσματος
gravierend σοβαρός
der Krach φασαρία
kontaktfreudig κοινωνικός
chaotisch χαοτικός
befürchten φοβάμαι
besitzen διαθέτω
zögern διστάζω
an/klopfen bei + DAT χτυπώ την πόρτα (κάποιου)
vergleichsweise συγκριτικά
der Mietpreis, -e τιμή του ενοικίου, ενοίκιο
staatlich κρατικός
privat geführt ιδιωτικός
tief in die Tasche greifen βάζω το χέρι βαθιά στην τσέπη
der Uni-Campus πανεπιστημιούπολη
unbequem άβολος
zu wünschen übrig lassen θα μπορούσε να είναι καλύτερος

 Test 6 - LESEN, Teil 2
kontaktlos χωρίς επαφή, ανέπαφος
die Chipkarte, -n κάρτα (με) τσιπ
die Technologie τεχνολογία
die Girokarte, -n (χρεωστική) κάρτα λογαριασμού όψεως
die Kreditkarte, -n πιστωτική κάρτα
… um die Ecke κοντινός, γειτονικός
im Idealfall στην ιδανική περίπτωση
aus/lesen διαβάζω [ηλεκτρονικά στοιχεία/δεδομένα]
befindlich ευρισκόμενος
durch + AKK hindurch μέσα από …
der Bezahlvorgang, -"e διαδικασία πληρωμής
die Sicherheitsbedenken (Pl.) ενδοιασμοί αναφορικά με την ασφάλεια
das Terminal, -s τερματικό
der Kriminelle, -n κακοποιός, εγκληματίας
die Übertragung, -en μετάδοση
per Funk ασύρματα
bargeldlos χωρίς χρήση μετρητών
derzeit αυτή τη στιγμή
die Zutrittskarte, -n κάρτα εισόδου
zu Werbezwecken για διαφημιστικούς λόγους
aus/senden εκπέμπω
das Funksignal, -e ραδιοσήμα
die Funkwelle, -n ραδιοκύμα
unter Laborbedingungen σε εργαστηριακές συνθήκες
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die Reichweite εμβέλεια
heran/halten an + AKK κρατώ (κάτι) κοντά σε …
willkürlich αυθαίρετα
identifizieren αναγνωρίζω
das Magnetfeld, -er μαγνητικό πεδίο
das Ablaufdatum ημερομηνία λήξης
die Rolltreppe, -n κυλιόμενη σκάλα
auf fremde Kosten σε βάρος τρίτου, χρεώνοντας κάποιον άλλο
der Zahlencode αριθμητικός κώδικας
erfragen ζητώ
die Rückseite πίσω όψη
nahe/liegen [εδώ] είναι εύλογος
der Vorgang, -"e διαδικασία  
im Schadensfall σε περίπτωση ζημιάς
haften ευθύνομαι

 Test 6 - LESEN, Teil 3
der Optimismus αισιοδοξία
das Glas, -"er ποτήρι
halbleer / halbvoll μισοάδειος / μισογεμάτος
die Definition, -en ορισμός
aus dem Volksmund όπως λέει ο λαός
pessimistisch απαισιόδοξος
knallen βροντάω
permanent διαρκής, διαρκώς, μόνιμα
der Gemütszustand ψυχική διάθεση
der Pessimist, -en πεσιμιστής, απαισιόδοξος
demotiviert χωρίς ενθουσιασμό, βαριεστημένος
schlecht gelaunt κακοδιάθετος
es verhält sich ganz anders η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική
neigen zu + DAT έχω την τάση
bewerten αξιολογώ
die Befürchtung, -en φόβος
entgegen/treten + DAT αντιμετωπίζω
ergeben δείχνω, αποδεικνύω
der Optimist, -en αισιόδοξος
im Verdacht stehen δημιουργώ την υποψία, δίνω την εντύπωση
naiv αφελής, με αφέλεια
durch eine rosarote Brille ρόδινα, υπεραισιόδοξα
unterschätzen υποτιμώ
im Privaten / im Beruflichen στην ιδιωτική / στην επαγγελματική ζωή
bewirken καταφέρνω, έχω ως αποτέλεσμα
bewältigen ανταπεξέρχομαι, τα βγάζω πέρα με …
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unwahrscheinlich απίθανος
den Kopf in den Sand stecken χώνω το κεφάλι στην άμμο
sich ergeben [εδώ] παραδίνομαι
das Schicksal, -e μοίρα
definitiv [εδώ] ασφαλώς, σίγουρα
sich aus/drücken εκφράζομαι
geringere Fehlzeiten (Pl.) λιγότερες απουσίες
die Produktivität παραγωγικότητα
an sich binden δεσμεύω (κάποιον με συμβόλαιο)
die Vergabe ανάθεση
die Fähigkeit, -en ικανότητα
übertreffen ξεπερνώ, υπερβαίνω
zum Ausdruck bringen εκφράζω
stellt sich dieser Herausforderung und wächst daran αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση στα ίσια
durchaus ασφαλώς
persönlich / fachlich προσωπικά / επαγγελματικά
sich weiter/entwickeln εξελίσσομαι
die Führungskraft, -"e διευθυντικό στέλεχος
die Führungsetage, -n όροφος όπου στεγάζεται η διεύθυνση
grundlegend βασικός, βασικής σημασίας, ριζικά
eine Entscheidung treffen παίρνω μια απόφαση
analytisch αναλυτικός
eine gewisse Risikobereitschaft μια σχετική ετοιμότητα για ανάληψη κινδύνου
präzise με ακρίβεια, ακριβώς
voraus/sagen προβλέπω
im Vorteil sein πλεονεκτώ, βρίσκομαι σε πλεονεκτική θέση
einen Fehler begehen υποπίπτω σε σφάλμα, κάνω ένα λάθος
vielmehr πολύ περισσότερο
aktuell [εδώ] αυτή τη στιγμή
schildern περιγράφω
die Strategie, -n στρατηγική
der Glaube(n) πίστη
begeistern ενθουσιάζω
über sich hinaus/wachsen ξεπερνώ τον εαυτό μου

 Test 6 - LESEN, Teil 4
urban αστικός
herum/laufen κυκλοφορώ
plündern λεηλατώ
bedürftig άπορος, σε κατάσταση ανάγκης
hin/blättern ακουμπώ, [μεταφ.] πληρώνω
wieder/verwenden επαναχρησιμοποιώ, χρησιμοποιώ πάλι
recyceln ανακυκλώνω
die Deponie, -n χωματερή
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entlasten ανακουφίζω
die Herstellung κατασκευή
schlau έξυπνος
die Neuware, -n καινούριο εμπόρευμα
der Schadstoff, -e επιβλαβής ουσία
das Neugeborene, -n νεογέννητο
beruhigt άφοβα
die Vermarktung προώθηση (στην αγορά)
stylisch στιλάτος
um/benennen μετονομάζω
die Markenkleidung επώνυμα ρούχα
im Trend liegen είμαι της μόδας
ein/kleiden ντύνω (κάποιον)
die Alltagskleidung καθημερινά ρούχα
das Kleidungsstück, -e ρούχο
die Lederhose, n (παραδοσιακό γερμανικό) δερμάτινο παντελόνι
wärmend ζεστός
es ist lange her έχει περάσει καιρός
den Kürzeren ziehen βγαίνω χαμένος
bevorzugen προτιμώ
die Masse, -n μάζα
die Einmaligkeit μοναδικότητα
etliche (Pl.) κάμποσοι
der Suchbegriff, -e όρος αναζήτησης, λέξη κλειδί
blitzschnell αστραπιαία
an/probieren δοκιμάζω (πάνω μου)
das Umtauschrecht δικαίωμα ανταλλαγής
geltend machen προβάλλω, ασκώ [δικαίωμα]

 Test 6 - LESEN, Teil 5
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Pl.) γενικοί όροι συναλλαγών
die Lieferzeit, -en χρόνος παράδοσης
die Zahlungsmethode, -n τρόπος πληρωμής
die Ermäßigung, -en έκπτωση
der Zoll, -"e δασμός
die Altersgrenze όριο ηλικίας
der Transportschaden, -" ζημία κατά την μεταφορά
begleichen εξοφλώ
volljährig ενήλικος
die Dienstleistung, -en (παρεχόμενη) υπηρεσία
unter Mitwirkung + GEN με την παρουσία/συμμετοχή
der Elternteil, -e γονέας
der Erziehungsberechtigte, -n κηδεμόνας
gesetzlich νόμιμος
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die Versendung αποστολή
an/fallen προκύπτω
konkret συγκεκριμένος
gesondert angegeben που αναφέρεται/αναφέρονται χωριστά
die Liefer- und Versandkosten (Pl.) έξοδα αποστολής
tragen [εδώ] αναλαμβάνω
registriert καταχωρισμένος
der Preisnachlass, -"e έκπτωση (επί της τιμής)
voraussichtlich προβλεπόμενος, πιθανός
das Zustelldatum ημερομηνία παράδοσης
sofern εφόσον
vorrätig διαθέσιμος
erfolgen γίνεται, γίνονται
die Zustellung παράδοση
der Eingang [εδώ] λήψη
bei ausreichender Verfügbarkeit εφόσον επαρκεί η διαθέσιμη ποσότητα

 Test 7 - LESEN, Teil 1
die Krankenpflegerin, -nen νοσηλεύτρια
im Schichtdienst arbeiten εργάζομαι σε βάρδιες
(herum)/rennen τρέχω
nervig εκνευριστικός
unerträglich ανυπόφορος
hoch/gehen ανεβαίνω
gut erhalten καλοδιατηρημένος
überlassen [εδώ] παραχωρώ, χαρίζω
ehemalig- πρώην, παλιός
das Arbeiterviertel, - λαϊκή γειτονιά (όπου ζουν κυρίως εργάτες)
auf/kommen εμφανίζομαι
in die Hand nehmen αναλαμβάνω (κάτι)
mit/fahren συνταξιδεύω
hin/fahren πηγαίνω (κάπου)
zurück/kehren επιστρέφω
gebräunt μαυρισμένος
die Anonymität ανωνυμία
einen großen Reiz aus/üben auf + AKK ασκώ μεγάλη γοητεία σε …
verwickeln in + AKK εμπλέκω, μπλέκω
sich sehnen nach + DAT νοσταλγώ
der freundschaftliche Austausch φιλική κουβεντούλα
verfolgen παρακολουθώ
beinahe σχεδόν
das Mehrfamilienhaus, -"er πολυκατοικία
das Reihenhaus, -"er σπίτι σε οικισμό
an/halten [εδώ] προτρέπω, ζητώ
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zu/schlagen χτυπώ/κλείνω δυνατά
kein böses Wort verlieren über + AKK δε λέω κακή κουβέντα για …
in unmittelbarer Nähe πολύ κοντά
sich aus/toben ξεδίνω, εκτονώνομαι

 Test 7 - LESEN, Teil 2
die Handschrift, -en γραφικός χαρακτήρας
tippen [εδώ] πληκτρολογώ
die Digitalisierung ψηφιοποίηση
in den Hintergrund geraten περνώ στο περιθώριο
ab/speichern αποθηκεύω [δεδομένα]
ein/tippen εισάγω, περνώ (στον υπολογιστή)
der Umgang mit + DAT χειρισμός (κάποιου πράγματος)
die Schreibschrift συνεχόμενη γραφή
die Druckschrift διακεκομμένη γραφή [γράμματα του τύπου]
erlernen μαθαίνω
der Fokus κέντρο βάρους, επίκεντρο του ενδιαφέροντος
die Grundschrift απλοποιημένη γραφή
bei/bringen + DAT + AKK διδάσκω, μαθαίνω (σε κάποιον κάτι)
verlernen ξεχνώ (κάτι που έχω μάθει παλαιότερα)
die Erkenntnis, -se πόρισμα, διαπίστωση
die Neurowissenschaft νευροεπιστήμη
DAT + zufolge σύμφωνα με …
handschriftlich (γράφοντας) με το χέρι
immerhin [εδώ] στο κάτω κάτω
aus/tauschen αλλάζω, αντικαθιστώ
der Unterrichtsstoff διδακτέα ύλη
die Vorlesung, -en (πανεπιστημιακή) παράδοση
das Skript, -e σημειώσεις, χειρόγραφο
verfassen συντάσσω, ετοιμάζω
gleichgültig αδιάφορος
nicht zuletzt [εδώ] ιδιαίτερα
die Individualität ατομικότητα, προσωπικότητα
handgeschrieben γραμμένος με το χέρι
leserlich ευανάγνωστος

 Test 7 - LESEN, Teil 3
schick [εδώ] κυριλέ
die Privatschule, -n ιδιωτικό σχολείο
allgemeinbildend γενικής παιδείας
beständig διαρκώς
hinzu/kommen προστίθεμαι
die Schullandschaft σχολικό τοπίο



©
 P

ra
xi

s 

Werkstatt B2

- 36 -

die Bildungseinrichtung, -en εκπαιδευτικό ίδρυμα
Statistisches Bundesamt Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία
die Neugründung, -en έναρξη λειτουργίας νέου σχολείου
der Schulpflichtige, -n (παιδί) σε σχολική ηλικία
fehlendes Angebot έλειψη προσφοράς
übersteigen υπερβαίνω, ξεπερνώ
fünffach πενταπλάσιος
naturwissenschaftliche Grundkenntnisse (Pl.) βασικές γνώσεις στα θετικά μαθήματα
rasant an Zulauf gewinnen αυξάνω ραγδαία τον αριθμό των μαθητών
auf/weisen εμφανίζω
das Schulklima ατμόσφαιρα/περιβάλλον του σχολείου
ins Auge fallen κάνω εντύπωση, χτυπώ στο μάτι
die Lücke, -n κενό
der Schwerpunkt, -en (στοχευμένο) κέντρο βάρους
das Betreuungsangebot, -e προσφορά για φροντίδα
gesellschaftlich κοινωνικός
der Wandel αλλαγή, αλλαγές
die Anforderung, -en απαίτηση
Rechnung tragen + DAT ανταποκρίνομαι σε …
die Hausaufgabenbetreuung μελέτη/προετοιμασία των σχολικών εργασιών
motiviert sein έχω κίνητρο
bunt πολύχρωμος, [μεταφ.] με μεγάλη ποικιλία
musisch μουσικός
die Ausrichtung, -en (παιδαγωγική/σχολική) κατεύθυνση
der Hochbegabte, -n ιδιαίτερα προικισμένος
ländliche Gegenden (Pl.) αγροτικές περιοχές
zudem επί πλέον
die Initiative, -n πρωτοβουλία
aufgrund / auf Grund + GEN λόγω
zugänglich sein für + AKK είναι προσιτό
betonen τονίζω
der Erziehungsexperte, -n ειδικός σε θέματα εκπαίδευσης
das Stipendienprogramm, -e πρόγραμμα υποτροφιών
das Element, -e στοιχείο
mit/halten μένω ανταγωνιστικός
die Wandlung αλλαγή  
das Image γόητρο
auf/werten [εδώ] αυξάνω

 Test 7 - LESEN, Teil 4
die Neugier/Neugierde περιέργεια
lästig ενοχλητικός
nerven εκνευρίζω
angeboren έμφυτος (εκ γενετής)
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vital ζωηρός, όλο ζωντάνια
motivieren παρακινώ
es kracht [εδώ] γίνεται τρακάρισμα
der Verkehr staut δημιουργείται μποτιλιάρισμα
der Unfallort τόπος του ατυχήματος
die Einsatzkräfte (Pl.) δυνάμεις άμεσης επέμβασης
moralisch fragwürdig ηθικά επιλήψιμος/αμφίβολος
lebensgefährlich άκρως επικίνδυνος
unstillbar ασίγαστος
der Wissensdurst δίψα για μάθηση
auf/saugen ρουφώ
wissbegierig φιλομαθής
DAT + auf den Grund gehen ερευνώ (κάτι) σε βάθος
ein Geheimnis lüften αποκαλύπτω ένα μυστικό
der Roboter, - ρομπότ
der Nachbarplanet, -en γειτονικός πλανήτης
der Drang nach + DAT σφοδρή επιθυμία
befriedigen ικανοποιώ
fundamental θεμελιώδης
die Aufmerksamkeit προσοχή
die Einmischung ανάμειξη (σε κάτι)
das Ärgernis, -se μπελάς
sich distanzieren von + DAT παίρνω/κρατώ απόσταση από …
Das geht dich nichts an. Αυτό δε σε αφορά.
unkreativ βαρετός, καθόλου δημιουργικός
nachhaltig [εδώ] διαρκής, μόνιμος
die Nebenwirkung, -en παρενέργεια
die Skala κλίμακα
höher ab/schneiden επιτυγχάνω υψηλότερες επιδόσεις
das lebenslange Lernen δια βίου μάθηση
gewissenhaft ευσυνείδητος
die Info, -s πληροφορία

 Test 7 - LESEN, Teil 5
der Brandschutzbeauftragte, -n υπεύθυνος πυροπροστασίας
der Alarmplan, -"e σχέδιο συναγερμού
die Risiko-Analyse, -n ανάλυση κινδύνου
die Stellung (ιεραρχική) θέση
der Brand, -"e πυρκαγιά
die Vollmacht, -en πληρεξουσιότητα, δικαιοδοσία
beurteilen αξιολογώ, εκτιμώ, κρίνω
beseitigen απομακρύνω, εξαλείφω, εξουδετερώνω
in Analogie zu + DAT σε αναλογία προς … / όπως και …
die Fachkraft, -"e ειδικός
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die Leitung διεύθυνση (μιας επιχείρησης)
unterstellt sein υπάγομαι
der Brandschutz πυροπροστασία
die Vorbildung (κτηθείσες) γνώσεις, προπαιδεία
vorhanden υπάρχων, διαθέσιμος
verfahrenstechnische Besonderheiten (Pl.) ιδιαιτερότητες στην τεχνολογία της παραγωγής
der Produktionsablauf, -"e διαδικασία παραγωγής
mehrjährig- πολυετής
die Praxis [εδώ] πρακτική εμπειρία
vorbeugend προληπτικός
erfahrungsgemäß εκ πείρας, όπως διδάσκει η πείρα
die Macht δύναμη, εξουσία
die Weisungsbefugnis δικαίωμα εντολής
das Alarm- und Löschwesen σύστημα συναγερμού και κατάσβεσης
drohende Gefahr επικείμενος κίνδυνος
die Wiederherstellung αποκατάσταση
der Standard, -s (τυποποιημένο) επίπεδο
das Mitentscheidungsrecht δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων
durch/führen υλοποιώ, πραγματοποιώ
die Maßnahme, -n μέτρο
das Vorschlagsrecht δικαίωμα υποβολής προτάσεων
die Investition, -en επένδυση

 Test 8 - LESEN, Teil 1
der Lehrberuf, -e επάγγελμα που απαιτεί εκπαίδευση
die Schulpflicht υποχρεωτική εκπαίδευση
der Elektriker, - ηλεκτρολόγος
ein handwerklicher Beruf τεχνικό επάγγελμα
stet- συνεχής
die Sicherheitsanlagentechnik τεχνολογία εγκαταστάσεων ασφαλείας
sich spezialisieren auf + AKK ειδικεύομαι σε …
entsprechend- αντίστοιχος, ανάλογος
der Lehrgang, -"e κύκλος μαθημάτων
enorm … [εδώ] πάρα πολύ …
sicherlich ασφαλώς
die Persönlichkeit, -en προσωπικότητα
stetig σταθερός, σταθερά
heutzutage την εποχή μας, σήμερα
der Wohlstand ευημερία
die Perspektive, -n προοπτική
verhelfen zu + DAT βοηθώ (κάποιον) να αποκτήσει …
das Selbstvertrauen αυτοπεποίθηση
der Aufstieg άνοδος
die Zufriedenheit ικανοποίηση
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sich stärken δυναμώνω
die Gestik χειρονομίες
die Körperhaltung στάση του σώματος
die Aussage, -n λόγια, λεγόμενα
das Vorstellungsgespräch, -e προσωπική συνέντευξη (υποψήφιου για μια θέση)
der Vorgesetzte, -n προϊστάμενος
der Sprung, -"e άλμα
die Leiter σκάλα
sich hoch/arbeiten ανεβαίνω (με την εργασία μου)
exportieren εξάγω
die Ausbreitung εξάπλωση
um/denken σκέπτομαι διαφορετικά, αλλάζω τρόπο σκέψης
der Fernkurs, -e μαθήματα εξ αποστάσεως
der Kursteilnehmer, - σπουδαστής, μαθητής
das Headset, -s ακουστικά, χέντσετ
die Einheit, -en ενότητα
die Lernplattform, -en (διαδικτυακή) πλατφόρμα (μαθημάτων)
die Gehaltserhöhung, -en αύξηση (μισθού)
komplex σύνθετος, περίπλοκος
anspruchsvoll απαιτητικός
die Chefsache, -n διευθυντική υπόθεση, κάτι που αφορά τους 

διευθυντές
die Ansicht, -en άποψη
qualifiziert προσοντούχος
die Arbeitskraft, -"e εργαζόμενος
die Baufirma, …firmen εταιρεία κατασκευών
investieren in + AKK επενδύω σε …
staatlich finanzierte Förderungen (Pl.) κρατικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα προώθησης
aus eigener Tasche από την τσέπη του
von der Steuer ab/setzen εκπίπτω/αφαιρώ από το φόρο
lernfähig ικανός για μάθηση
die Art und Weise τρόπος

 Test 8 - LESEN, Teil 2
das Paradies παράδεισος
die Müllkippe, -n χωματερή
abgelegen απόμερος
die Südseeinsel, -n νησί του Νότιου Ειρηνικού
versinken βουλιάζω
der Plastikmüll πλαστικά απόβλητα
der Pazifik Ειρηνικός Ωκεανός
das Plastikteil, -e κομμάτι από πλαστικό
kurios περίεργος, παράξενος



©
 P

ra
xi

s 

Werkstatt B2

- 40 -

unbewohnt ακατοίκητος
dennoch ωστόσο
die Mülldichte πυκνότητα αποβλήτων/ρύπανσης
gigantisch γιγάντιος, τεράστιος
die Zahnbürste, -n οδοντόβουρτσα
der Dominostein, -e πλακίδιο του ντόμινο
verwaschen ξεθωριασμένος
das Ausmaß διάσταση, διαστάσεις
wider/spiegeln καθρεφτίζω, [μεταφ.] δείχνω
die Zählung μέτρηση
berücksichtigen λαμβάνω υπόψη
die Tonne, -n τόνος [μονάδα μέτρησης]
zumeist τις περισσότερες φορές
die Oberfläche, -n επιφάνεια
der Strudel δίνη, στρόβιλος
geologisch γεωλογικός
die Schicht, -en στρώμα
sich an/lagern επικάθομαι
das Stückchen, - κομματάκι
das Plankton πλαγκτόν
die Koralleninsel, -n κοραλλιογενής νήσος
auf halbem Weg στα μισά του δρόμου
das Weltnaturerbe, -n παγκόσμια φυσική κληρονομιά
der Quadratkilometer, - τετραγωνικό χιλιόμετρο
die Meeresströmung, -en θαλάσσιο ρεύμα
die Wetterbedingungen (Pl.) καιρικές συνθήκες
verantwortlich machen für + AKK καθιστώ υπεύθυνο για …
bislang μέχρι τούδε/τώρα
der Verbleib τύχη
gelangen φθάνω (κάπου)
weitgehend σε μεγάλο βαθμό
ab/bauen [εδώ] αποσυνθέτω
restlich υπόλοιπος
zerreiben τρίβω (σε πολύ μικρά κομμάτια)
das/die Partikel, -n σωματίδιο
teilweise εν μέρει
vergraben θάβω
die Haltbarkeit διάρκεια ζωής, ανθεκτικότητα (ενός υλικού)
im Umkreis von … σε κύκλο διαμέτρου …
bewohnt κατοικημένος
unbegehbar απροσπέλαστος
das Ökosystem, -e οικοσύστημα
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 Test 8 - LESEN, Teil 3
unabhängig ανεξάρτητος
nichtstaatlich μη κρατικός/κυβερνητικός
überkonfessionell ανεξάρτητος από θρησκεύματα
das Hilfswerk, -e οργανισμός (παροχής) βοήθειας
Not leidend ευρισκόμενος σε κατάσταση ανάγκης
gründen ιδρύω
das Kriegswaisenkind, -er ορφανό του πολέμου
rund um die Uhr όλη μέρα, διαρκώς
der Grundsatz, -"e βασική αρχή
auf/bauen χτίζω, οικοδομώ
die Geborgenheit θαλπωρή, ζεστασιά
der Unterstützer, - υποστηρικτής
aus/bauen επεκτείνω
errichten φτιάχνω, ιδρύω
verlässlich αξιόπιστος
der Drogenmissbrauch κατάχρηση (ναρκωτικών) ουσιών
seelisch ψυχικός, ψυχικά
körperlich σωματικός, σωματικά
misshandeln κακοποιώ
der Pädagoge, -n παιδαγωγός
der Psychologe, -n ψυχολόγος
verarbeiten επεξεργάζομαι
meistern χειρίζομαι (με επιτυχία), ανταπεξέρχομαι
der Erzieher, - παιδαγωγός
die Wohngruppe, -n ομάδα (παιδιών/εφήβων) που συγκατοικεί
mittelfristig μακροπρόθεσμα
Aufnahme finden γίνομαι δεκτός
zusammen/bringen επανενώνω
sich verpflichten δεσμεύομαι
pädagogisch παιδαγωγικός
psychologisch ψυχολογικός
je nach Bedarf ανάλογα με τις ανάγκες
die medizinische Versorgung ιατρική περίθαλψη/μέριμνα
ungenügend ανεπαρκής

 Test 8 - LESEN, Teil 4
der Pluspunkt, -e πλεονέκτημα
im Zeitalter + GEN στην εποχή …
die Globalisierung παγκοσμιοποίηση
der Absolvent, -en απόφοιτος
international agierend που δραστηριοποιείται παγκοσμίως
sich ein/lassen auf + AKK [εδώ] συμμετέχω
die Ebene, -n επίπεδο
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eigenständig αυτόνομος, αυτόνομα
die Landessprache, -n γλώσσα της χώρας
ab/laufen γίνεται, γίνονται
der Sprachkurs, -e τμήμα εκμάθησης ξένης γλώσσας
in der Praxis στην πράξη
befremdlich παράξενος, περίεργος
der Studienort, -e τόπος σπουδών
der Facebook-Post, -s ποστάρισμα στο facebook
zu/geben παραδέχομαι, ομολογώ
der Höhepunkt, -e κορυφή, ευχάριστο σημείο
das Mittelmaß μετριότητα
der Tiefpunkt, -e χαμηλό, όχι ευχάριστο σημείο
zurück/lassen αφήνω πίσω
nach/holen αναπληρώνω
die Doppelbelastung διπλή επιβάρυνση
idealerweise κατά ιδανικό τρόπο
das Gastland, -"er χώρα φιλοξενίας
ein/planen προγραμματίζω
differenziert λεπτομερής

 Test 8 - LESEN, Teil 5
die Freiwilligenarbeit εθελοντική εργασία
das Mindestalter ελάχιστο όριο ηλικίας
das Einsatzfeld, -er πεδίο δραστηριοποίησης/προσφοράς
die Vorkenntnisse (Pl.) γνώσεις
die Soft Skills (Pl.) δεξιότητες
die Erstattung καταβολή, επιστροφή (χρημάτων)
die Unkosten (Pl.) δαπάνες
die Anerkennung αναγνώριση
das Maß an + DAT [εδώ] βαθμός
die Teamfähigkeit ομαδικότητα
die Motivation διάθεση προσφοράς
die Verlässlichkeit αξιοπιστία
das Einfühlungsvermögen κατανόηση
die Sozialkompetenz, -en κοινωνική δεξιότητα
das ehrenamtliche Engagement εθελοντική δραστηριοποίηση
formell επίσημος, τυπικός
informell ανεπίσημος
die Institution, -en θεσμός, φορέας
hingegen αντιθέτως
die Organisationsstruktur, -en οργανωτική δομή
sich ehrenamtlich engagieren δραστηριοποιούμαι εθελοντικά
das Alterszentrum, …zentren ΚΑΠΗ
freiwillig εθελοντικός
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die Jugendhilfe (κρατική) οργάνωση βοήθειας για νέους
die Begegnungsstätte, -n τόπος συνάντησης
die Stadtverwaltung δημοτική διοίκηση
honorieren τιμώ
die Wertschätzung έκφραση εκτίμησης
die Publikation δημοσίευση
die Erwähnung αναφορά
das Dossier, -s ντοσιέ, φάκελος
sich engagieren δραστηριοποιούμαι
aus/weisen αναφέρω, εμφανίζω

 Test 9 - LESEN, Teil 1
die Betriebswirtschaftslehre Διοίκηση Επιχειρήσεων
das Missverständnis, -se παρεξήγηση
willkommen heißen καλωσορίζω
der Kulturschock, -s πολιτισμικό σοκ
der Umgang συναναστροφή, επικοινωνία
der Dozent, -en καθηγητής (πανεπιστημίου)
die Respektperson, -en πρόσωπο που οφείλει να σέβεται κανείς
ohne ausdrückliche Aufforderung χωρίς ρητή προτροπή
sich ergeben [εδώ] προκύπτω, δημιουργούμαι
sich zu Wort melden ζητώ το λόγο
mit/diskutieren συμμετέχω στη συζήτηση
sich ein/leben εγκλιματίζομαι, συνηθίζω στη ζωή (κάπου)
bereisen ταξιδεύω σε …
die Sitten und Bräuche (Pl.) ήθη και έθιμα
ausgerechnet [εδώ] ειδικά [έκφραση δυσάρεστης έκπληξης]
das Nachbarland, -"er γειτονική χώρα
die Ablehnung άρνηση, απόρριψη
anfänglich αρχικός, αρχικά
dahingehend από αυτή την άποψη
interpretieren ερμηνεύω
negativ eingestellt sein έχω αρνητική στάση/προδιάθεση
nach und nach σιγά σιγά, με τον καιρό
das ist nicht persönlich gemeint δεν το εννοώ / μην το πάρεις προσωπικά
der Unmut δυσθυμία
der Unwille(n) δυσφορία
kund/tun δείχνω (κάτι) ανοικτά
infolgedessen συνεπεία τούτου, συνεπώς
umschreiben παραφράζω, λέω (κάτι) περιφραστικά
um den heißen Brei herum/reden μιλάω με μισόλογα
zwischen den Zeilen lesen μαντεύω ό,τι δεν ειπώθηκε
die Falschheit ψευτιά, ψεύτικη συμπεριφορά
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aus/legen ερμηνεύω
die Begrüßung χαιρετισμός
die Wange, -n μάγουλο
der Händedruck χειραψία
zu/nicken κάνω νεύμα (με το κεφάλι)
umarmen αγκαλιάζω
nach Gefühl με διαίσθηση
der Dienstleistungssektor τομέας παροχής υπηρεσιών
die Arbeitskultur εργασιακή κουλτούρα
ungewohnt ασυνήθιστος
selbst gebacken χειροποίητος
die Harmonie αρμονία
unvorstellbar αδιανόητος

 Test 9 - LESEN, Teil 2
die Logik λογική
verschließen κλειδώνω
entkommen ξεφεύγω, διαφεύγω
sich vor/stellen φαντάζομαι
verlassen [εδώ] εγκαταλελειμένος
ein/sperren κλειδώνω (κάποιον), φυλακίζω
sich um/sehen κοιτάζω γύρω μου
das Labor, -s/-e εργαστήριο
immerhin [εδώ] τουλάχιστον
der Thriller, - θρίλερ
die Spannung ένταση, αγωνία
die Begeisterung ενθουσιασμός
der Mitspieler, - συμπαίκτης
es gilt [εδώ] πρέπει
durchsuchen ψάχνω, ερευνώ
sich rätseln aus + DAT βγαίνω (από κάποιο χώρο) λύνοντας αινίγματα
sich richten an + AKK απευθύνομαι
die Ähnlichkeit, -en ομοιότητα
die Vorlage, -n σχέδιο, υπόθεση, σενάριο
sich orientieren an + DAT [εδώ] σχετίζομαι, έχω ως πρότυπο
das Szenario, Szenarien σενάριο
das Fluchtspiel, -e παιχνίδι διαφυγής
der Schwierigkeitsgrad, -e βαθμός δυσκολίας
sich wagen an + AKK τολμώ να αντιμετωπίσω (κάτι)
herunter/zählen μετρώ αντίστροφα
kooperativ συνεργατικός
die Außenwelt έξω κόσμος
die Altersbeschränkung, -en περιορισμός ηλικίας
für gewöhnlich συνήθως
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das Brettspiel, -e επιτραπέζιο παιχνίδι
das Prinzip, Prinzipien αξίωμα, [εδώ] κεντρική ιδέα

 Test 9 - LESEN, Teil 3
die Qual, -en βάσανο, μαρτύριο
der Griff zur Tablette λήψη φαρμάκων
die Leber συκώτι, ήπαρ
verzweifeln απελπίζομαι
der Ausweg διέξοδος
die Schmerzspirale φαύλος κύκλος του πόνου
begreifen αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω
befallen sein von + DAT πάσχω από …
vorbei/gehen περνάω (και φεύγω)
wieder/kehren επιστρέφω, ξαναγυρίζω
die Warn- und Schutzfunktion προειδοποιητική και προστατευτική λειτουργία
akut στιγμιαίος (και οξύς)
alltäglich καθημερινός
das Bücken σκύψιμο
die Tortur, -en μαρτύριο
einen Beruf aus/üben ασκώ ένα επάγγελμα
die Schlaflosigkeit αϋπνία
die Appetitlosigkeit ανορεξία
die Erschöpfung εξάντληση
vernachlässigen παραμελώ
ungewollt αθέλητα, χωρίς πρόθεση
die Isolation απομόνωση
der Therapeut, -en θεραπευτής
das Behandlungskonzept, -e πρόγραμμα θεραπείας
heilen γιατρεύω, θεραπεύω
das Entwicklungsland, -"er αναπτυσσόμενη / όχι ανεπτυγμένη χώρα
behandlungsresistent ανθεκτικός στη θεραπευτική αγωγή
sogenannt- λεγόμενος
das Nervensystem, -e νευρικό σύστημα
der Phantomschmerz, -en πόνος-φάντασμα
die Amputation, -en ακρωτηριασμός
verspüren νιώθω, αισθάνομαι
das Körperglied, -er μέλος του σώματος
das Verfahren μέθοδος
rar σπάνιος
nach/weisen αποδεικνύω ότι κατέχω
die Ambulanz, -en εξωτερικά ιατρεία
umfassend πλήρης, ευρύτατος
medikamentöse Behandlung φαρμακευτική αγωγή
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die Verhaltenstherapie θεραπεία της συμπεριφοράς
das Entspannungstraining χαλάρωμα, ασκήσεις χαλάρωσης
das Stichwort lautet η λέξη-κλειδί / ο γενικός όρος είναι
ganzheitlich ολιστικός
gut … πάνω από …
ganz gleich + ind. Frage εντελώς ανεξάρτητα από το …
erträglich υποφερτός
die Physiotherapie φυσιοθεραπεία
die Schmerzlinderung ανακούφιση από τον πόνο
erfahren [εδώ] γνωρίζω, έχω
zurück/gewinnen αποκτώ ξανά, ανακτώ
der Teufelskreis φαύλος κύκλος
die Schmerzerfahrung αίσθηση του πόνου
die Anspannung ένταση
die Verkrampfung σύσπαση
progressiv προοδευτικός
die Muskelentspannung χαλάρωμα των μυών
die Meditation διαλογισμός
das Biofeedback βιοανάδραση
die Hypnose ύπνωση

 Test 9 - LESEN, Teil 4
verblassen ξεθωριάζω
ab/rufen ανακαλώ (στη μνήμη)
überholt ξεπερασμένος
nutzlos άχρηστος
überfluten πλημμυρίζω
das Diktiergerät, -e συσκευή υπαγόρευσης
die Aufnahme, -n [εδώ] εγγραφή, ηχογράφηση
das Erinnerungsvermögen μνήμη, μνημονικό
unglaublich απίστευτος, σε απίστευτο βαθμό
verformbar εύπλαστος
die Rückblende, -n αναδρομή στο παρελθόν, flashback
umgehend άμεσα, αμέσως
das Geschehnis, -se συμβάν
das Aroma, Aromen άρωμα
der Zimt κανέλα
die Nelke, -n γαρύφαλο
beispielsweise παραδείγματος χάριν
wohlig ευχάριστος
die Bildung [εδώ] σχηματισμός
die Identität, -en ταυτότητα
zusammen/halten συγκρατώ, κρατώ (κάτι) ενωμένο
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tragisch τραγικός
die Episode, -n επεισόδιο
entfallen διαφεύγω (από τη μνήμη)
verlegen δεν θυμάμαι πού έχω βάλει (κάτι)
der Zahnarzttermin, -e ραντεβού με τον οδοντίατρο
keinen (blassen) Schimmer haben δεν έχω (την παραμικρή) ιδέα
der Vorfall, -"e περιστατικό
die Erinnerungslücke, -n κενό μνήμης
womöglich ίσως, πιθανόν
die Demenz άνοια

 Test 9 - LESEN, Teil 5
die Prüfungsordnung κανονισμός εξετάσεων
das Rettungsschwimmen ναυαγοσωστική κολύμβηση
der Ablauf διεξαγωγή, τρόπος διεξαγωγής
die Wiederholungsprüfung, -en επαναληπτική εξέταση
die Zertifizierung πιστοποίηση
eine Prüfung bestehen περνάω με επιτυχία μια εξέταση
die Regelung, -en ρύθμιση, ειδική διάταξη
die Behinderung, -en αναπηρία
weiter- παραπέρα, περαιτέρω
das Abzeichen, - σήμα, μετάλλιο
erneuern ανανεώνω
beurkunden πιστοποιώ εγγράφως
die Einzelleistung, -en μεμονωμένη επίδοση
eine Prüfung ab/legen δίνω μια εξέταση
der Ausbilder, - εκπαιδευτής
die Leistungen einzeln ab/nehmen μετρώ τις επιδόσεις ατομικά
im Anschluss εν συνεχεία
vorgeschrieben προβλεπόμενος
die Urkunde, -n (επίσημο) πιστοποιητικό
die ausstellende Stelle εκδούσα αρχή
die Durchführung διεξαγωγή 
bundeseinheitlich ενιαίος για όλη τη Γερμανία
aus/händigen παραδίδω, απονέμω
insbesondere ιδίως, ειδικότερα
undurchsichtig αδιαφανής, θολός
das Gewässer, - νερά, ύδατα
die Sicherungsmaßnahme, -n μέτρο ασφαλείας
die Sicherheitsgründe (Pl.) λόγοι ασφαλείας
dagegen sprechen συνηγορώ υπέρ του αντιθέτου
das Streckentauchen υποβρύχια κολύμβηση
der Kopfsprung, -"e βουτιά με το κεφάλι
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die Vorbedingung, -en προϋπόθεση
die Schulung, -en εκπαίδευση
der Gesundheitszustand κατάσταση της υγείας
die Zulassung έγκριση συμμετοχής
die ärztliche Untersuchung ιατρική εξέταση
die Bestimmung, -en διάταξη
nebst μαζί με …
die Ausführungsbestimmungen (Pl.) διατάξεις διεξαγωγής (εξετάσεων)

 Test 10 - LESEN, Teil 1
das Bündel, - μάτσο, [μεταφ.] σύνολο
die Lieblingsspeise, -n αγαπημένο φαγητό
die Besinnung περισυλλογή
die Vertrauenswelt, -en κόσμος εμπιστοσύνης
die Wiege κούνια (νεογέννητου)
das Urvertrauen βασική/αρχέγονη εμπιστοσύνη [Ψυχολογία]
die Gewissheit σιγουριά, βεβαιότητα
sich kritisch auseinandersetzen mit + DAT προσεγγίζω (κάτι) με επικριτικό πνεύμα
der Außenseiter, - περιθωριακός, αουτσάιντερ
das Lebensbedürfnis, -se βιωτική ανάγκη
zur Welt bringen φέρνω στον κόσμο, γεννώ
zuallererst πρώτ' απ' όλα
in den Sinn kommen + DAT έρχομαι στο μυαλό (κάποιου)
die Kindheit παιδική ηλικία
infolge + GEN συνεπεία, λόγω
lehren + AKK + AKK διδάσκω (σε κάποιον κάτι)
sich benehmen φέρομαι
der Nomade, -n νομάς
herum/reisen τριγυρνώ ταξιδεύοντας
das Heimatgefühl, -e αίσθημα/αίσθηση της πατρίδας
sich ein/stellen εμφανίζομαι
die Wurzel, -n ρίζα
ab/legen [εδώ] αποβάλλω
jenseits + GEN πέρα από …, στην άλλη πλευρά …
das Nachhausekommen επιστροφή στο απίτι
unmöglich αδύνατος (να γίνει/συμβεί)
aus/wandern μεταναστεύω
sich nieder/lassen εγκαθίσταμαι
kommunizieren mit + DAT επικοινωνώ
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 Test 10 - LESEN, Teil 2
das Mordsvergnügen [λογοπαίγνιο] διασκέδαση του σκοτωμού
der Kriminalroman, -e αστυνομικό μυθιστόρημα
im Prinzip κατά βάση, βασικά
die Frage lautet η ερώτηση / το ερώτημα είναι
stattdessen αντ' αυτού
permanent μόνιμα, διαρκώς
logisch λογικός, λογικά
der Kritiker, - επικριτής
das Kreuzworträtsel, - σταυρόλεξο
anspruchslos χωρίς φιλοδοξίες, χαμηλού επιπέδου
die Unterhaltungsliteratur ψυχαγωγική λογοτεχνία
der Detektiv, -e ντετέκτιβ
die Kurzgeschichte, -n (σύντομο) διήγημα, short story
der Doppelmord, -e διπλός φόνος
erscheinen [εδώ] κυκλοφορώ, εκδίδομαι
die Literaturgeschichte ιστορία της λογοτεχνίας
das Verbrechen, - έγκλημα
der Ausgangspunkt, -e αφετηρία
auf/klären διαλευκαίνω, εξιχνιάζω
der Fall, -"e [εδώ] υπόθεση
im Lauf + GEN στη διάρκεια …
die Handlung πλοκή
der Hintergrund, -"e (βαθύτερο) αίτιο
im Zuge + GEN κατά την πορεία …
die Aufklärung διαλεύκανση, εξιχνίαση
erhellen φωτίζω
der Privatdetektiv, -e ιδιωτικός ντετέκτιβ
sich auf die Suche nach + DAT begeben ξεκινώ την αναζήτηση …
der Täter, - δράστης
der Ermittler, - ερευνητής
der Verleger, - εκδότης
überreden πείθω
weiter/entwickeln εξελίσσω
der Star, -s σταρ, αστέρι
die Sammlung, -en συλλογή
die Unterart, -en υποκατηγορία
das Grundkonzept, -e βασική αρχή/ιδέα
überaus εξαιρετικά
allseits παντού
an/siedeln τοποθετώ
korrupt διεφθαρμένος
nicht sonderlich όχι ιδιαίτερα
unklar ασαφής
die Serienfigur, -en φιγούρα που πρωταγωνιστεί σε μια σειρά
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 Test 10 - LESEN, Teil 3
stressen δημιουργώ στρες, στρεσάρω
das Thermometer, - θερμόμετρο
überschreiten ξεπερνώ, υπερβαίνω
das Wohlbefinden ευεξία
die Luftfeuchtigkeit υγρασία της ατμόσφαιρας
das subjektive Befinden υποκειμενική κατάσταση της υγείας
gängig κοινός, συνήθης
verkünden γνωστοποιώ
die Windstille άπνοια
physikalisch φυσικός, ως φυσικό μέγεθος
Rückschlüsse auf + AKK zu/lassen επιτρέπω την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με …
hilfreich χρήσιμος
der Wetterdienst Μετεωρολογική Υπηρεσία
die Wetterprognose, -n πρόγνωση του καιρού
bereit/stellen παρέχω
der Durstlöscher, - μέσο που ξεδιψά
das Koffein καφεϊνη
ab/kühlen δροσίζω, κρυώνω
der Kräutertee, -s τσάι από βότανα
der Früchtetee, -s τσάι από ξερά φρούτα
zuckerreich με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη
ungesund ανθυγιεινός
die Nahrungsaufnahme λήψη τροφής
eine Pause ein/legen κάνω (ένα) διάλειμμα
in der prallen Sonne στον καυτό ήλιο
ein/stellen auf + AKK [εδώ] προσαρμόζω σε …
die UV-Strahlen (Pl.) υπεριώδεις ακτίνες
zu schaffen machen + DAT ταλαιπωρώ
planschen πλατσουρίζω
ein/cremen βάζω κρέμα
der Lichtschutzfaktor, -en δείκτης προστασίας
verleiten zu + DAT/Infinitiv παρασύρω σε …
unbesorgt ανέμελος, ανέμελα
es weht ein Lüftchen φυσάει ένα αεράκι
die Hitzewelle, -n κύμα καύσωνα
die Planungssünde, -n λάθος στο σχεδιασμό
der Städtebau πολεοδομία
schlucken καταπίνω, [εδώ] απορροφώ
asphaltiert ασφαλτοστρωμένος
sich auf/heizen υπερθερμαίνομαι
die Abkühlung δροσιά
die Parkanlage, -n εγκατάσταση πρασίνου, πάρκο
es mangelt an + DAT λείπει, λείπουν
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entfliehen ξεφεύγω από …
ab/dunkeln σκοτεινιάζω (κάτι)

 Test 10 - LESEN, Teil 4
zur Ruhe kommen ησυχάζω
Abhilfe schaffen βοηθώ
hektisch αγχωτικός
Abstand finden zu + DAT παίρνω απόσταση από …
der Wortschatz λεξιλόγιο
konfrontieren AKK mit + DAT φέρνω (κάποιον) αντιμέτωπο με …
sich ein/prägen εντυπώνομαι
der Schreibstil,- e ύφος γραφής
ab/färben auf + AKK [μεταφ.] επηρεάζω, αφήνω το χνάρι μου
die Erzähltechnik, -en τεχνική διήγησης
sich ab/schauen αντιγράφω
der Schreibfluss ροή της γραφής
sich (hinein)versetzen in + AKK έρχομαι/μπαίνω στη θέση (κάποιου)
die Erzählfigur, -en πρωταγωνιστής
das Leid teilen μοιράζομαι τον πόνο
die Lektüre ανάγνωση
Einblick geben in + AKK δίνω ευκαιρία (σε κάποιον) να δει (κάτι)
fern μακρινός
über den Tellerrand schauen βλέπω πέρα από τη μύτη μου
den Faden verlieren χάνω τον ειρμό των σκέψεων
begehrenswert ποθητός
feinfühlig ευαίσθητος, με λεπτά αισθήματα
der Gesprächspartner, - συνομιλητής
sich verschaffen βρίσκω

 Test 10 - LESEN, Teil 5
das Bundesausbildungsförderungsgesetz / BAföG ομοσπονδιακός νόμος υποστήριξης της εκπαίδευσης
monatlich μηνιαίος, μηνιαία
der Auszubildende, -n εκπαιδευόμενος
die Fachschule, -n επαγγελματική σχολή
voraus/setzen προϋποθέτω
das Abendgymnasium, …gymnasien νυχτερινό Γυμνάσιο-Λύκειο
das Kolleg, -s κολλέγιο [υποκατάστατο του Λυκείου]
die Akademie, -n ακαδημία [επαγγελματική σχολή]
der Absatz, -"e [εδώ] παράγραφος
der Zuschuss, -"e επιδότηση
leisten [εδώ] παρέχω
die Ausbildungsstätte, -n εκπαιδευτικό ίδρυμα
der Förderungsbetrag, -"e επιχορήγηση
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vorbehaltlich + GEN υπό την προϋπόθεση
zur Hälfte κατά το ήμισυ
das Darlehen δάνειο
der Gesamtbetrag συνολικό ποσό
zurück/zahlen επιστρέφω [χρηματικό ποσό]
weiterführend ανώτερος [πέραν της βασικής εκπαίδευσης]
die Berufsfachschule, -n ειδική επαγγελματική σχολή
die Fachoberschule, -n ειδικό επαγγελματικό λύκειο
die Abendhauptschule, -n νυχτερινό τριτάξιο Γυμνάσιο
die Berufsaufbauschule, -n (νυχτερινό) επαγγελματικό λύκειο
die Abendrealschule, -n νυχτερινό τετρατάξιο γυμνάσιο
einen Antrag stellen υποβάλλω αίτηση
sich richten nach + DAT [εδώ] βρίσκομαι σε αντιστοιχία
die Regelstudienzeit προβλεπόμενη κανονική διάρκεια σπουδών
auf Antrag μετά από αίτηση
die Förderung υποστήριξη, ενίσχυση
die Förderungshöchstdauer ανώτατη διάρκεια ενίσχυσης
über + AKK hinaus πέραν …
gesetzlich [εδώ] νομικά


