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  Glossar 
 

 

 

 

Συντομογραφίες:  

D = Dativ A = Akkusativ 

 
 
 

Übungstest 1 
 

 

Seite 7  
A2  
morgens τα πρωινά 
A3  
vormittags τα πρωινά 
die Abfahrt η αναχώρηση 
die Ankunft η άφιξη  
ca. (= circa) περ. (= περίπου) 
joggen κάνω τζόκινγκ  
der Workshop, -s το workshop 
die Gastfamilie, -n η οικογένεια που φιλοξενεί κάποιον 
die Grillparty, -s το μπάρμπεκιου πάρτι  
die Nachtwanderung, -en η νυχτερινή πεζοπορία 
die Burg, -en το κάστρο 
das Programm, -e το πρόγραμμα 
erst όχι νωρίτερα από 
geht´s … los ξεκινάμε 
ganz πολύ 
statt/finden (hat stattgefunden) λαμβάνει χώρα, γίνεται 
verschieden εδώ: διάφοροι 
organisieren (δι)οργανώνω 
die Gruppe, -n η ομάδα 
sodass έτσι ώστε 
wahrscheinlich πιθανόν, μάλλον 
A4  
zu Mittag essen τρώω για μεσημέρι 
Zähne putzen πλένω/βουρτσίζω τα δόντια 
putzen καθαρίζω 
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Seite 8  
A5  
der Tennisklub, -s ο όμιλος τένις/αντισφαίρισης  
das Training η προπόνηση 
sich setzen πάω να κάτσω 
zum (+ ουσιαστικοποιημένο ρήμα) για (να) 
an/sehen (sieht an, hat angesehen) βλέπω (π.χ. ταινία) 
die Lieblingssendung, -en η αγαπημένη εκπομπή 
danach έπειτα 
sich waschen (wäscht sich, hat sich 
gewaschen) 

πλένομαι 

A6  
der Müll τα σκουπίδια 
die Torte, -n η τούρτα 
sauber machen καθαρίζω 
weg/bringen (hat weggebracht) βγάζω (π.χ. τα σκουπίδια) 
backen (hat gebacken) ψήνω/φτιάχνω (γλυκό, ψωμί) 
A7  
die Oma, -s η γιαγιά 
der Opa, -s ο παππούς  
die Unordnung η ακαταστασία  
schrecklich φρικτός 
leer άδειος 
etwas Süßes κάτι γλυκό 

 
Seite 9  
A8  
die Halle, -n το κλειστό γήπεδο/κολυμβητήριο  
der Saal, Säle η (μεγάλη) αίθουσα 
der Hof, Höfe η αυλή 
der Raum, Räume η αίθουσα 
A9  
Volleyball το βόλεϊ 
Handball το χάντμπολ 
Wasserball η υδατοσφαίριση, το πόλο 
Ski laufen κάνω σκι  
die Sporthalle, -n το κλειστό γήπεδο 
der Sportplatz, -plätze το ανοιχτό γήπεδο 
der Musiksaal, -säle η αίθουσα μουσικής 
anderer Ort αλλού  

 
Seite 10  
A10  
der Tipp, -s η συμβουλή  
die Jugendzeitschrift, -en το νεανικό περιοδικό 
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wählen επιλέγω 
golden χρυσός 
der Surfer, - αυτός που κάνει ιστιοσανίδα 
das Wunderkind, -er το παιδί-θαύμα 
mit (+ χρονολογία) στην ηλικία των 
der Windsurf-Weltmeister, - ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο σερφ 
seit + D από 
spanisch ισπανικός 
direkt σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση 
super θαυμάσια 
Windsurfen το γουίντ-σέρφινγκ, η ιστιοσανίδα 
der Profi, -s ο επαγγελματίας 
der Trainer, - ο προπονητής 
das meiste τα περισσότερα 
das Video, -s το βίντεο 
aus/probieren δοκιμάζω 
die anderen οι άλλοι 
natürlich φυσικά 
auf/hören σταματώ 
der Schulstress το άγχος του σχολείου 
das Abitur το απολυτήριο του Gymnasium 
der Alltag η καθημερινότητα 
trainieren προπονούμαι 
täglich καθημερινά 
der Wind, -e ο αέρας, ο άνεμος 
in Ruhe με την ησυχία μου 
sich treffen (trifft sich, hat sich getroffen) συναντιέμαι 
Wellenreiten το σερφ, η κυματοδρομία 
reisen (ist gereist) ταξιδεύω 
Australien η Αυστραλία 
Thailand η Ταϊλάνδη  
ja ναι 

 
Seite 11  
2  
der Surflehrer, - ο δάσκαλος/εκπαιδευτής  

ιστιοσανίδας 
3  
der Stress το άγχος 
4  
stark δυνατός 

 
Seite 12  
A11  
die Veranstaltung, -en η εκδήλωση 
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welcher, welches, welche ποιος/ποιο/ποια 
der Ort, -e εδώ: ο χώρος 
passen ταιριάζω 
0  
der Klassenraum, -räume η σχολική αίθουσα 

 
Seite 13  
9  
die Rockmusik η ροκ μουσική 
das Festival, -s το φεστιβάλ 
die Gesamtschule, -n το ενιαίο σχολείο μέσης εκπαίδευσης 
gegen ενάντια σε, κατά 
der Lauf, Läufe ο δρόμος, η κούρσα 
eigen- δικός/προσωπικός μου 
der Kurzfilm, -e η ταινία μικρού μήκους 
der Schüler, - ο μαθητής 
60er- und 70er-Jahre η δεκαετία του ’60 και του ’70 
die Geschichte η ιστορία 
die Ausstellung, -en η έκθεση 
die Recyclingkunst τα έργα τέχνης από ανακυκλωμένα 

προϊόντα 
das Schwarz-Weiß-Foto, -s η ασπρόμαυρη φωτογραφία 
der Delfin, -e το δελφίνι 
das Schulcafé, -s η καφετέρια του σχολείου 
der Fotowettbewerb, -e ο διαγωνισμός φωτογραφίας 
fotografieren φωτογραφίζω 
doch μα 
der Hip-Hop-Wettbewerb, -e ο διαγωνισμός χιπ χοπ 
die Party, -s το πάρτι 
der Bücherflohmarkt, -märkte η υπαίθρια αγορά μεταχειρισμένων 

βιβλίων 
die Sprachreise, -n το ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με 

μαθήματα γλώσσας 
 

Seite 14  
A12  
in der Nähe κοντά 
der Mitschüler, - ο συμμαθητής 
echt (+ επίθετο) πραγματικά 
die Sportaktivität, -en η αθλητική δραστηριότητα 
das Projekt, -e το project 
aktiv δραστήριος 
zweimal δύο φορές 
die Mode η μόδα 
der Radweg, -e ο ποδηλατόδρομος 
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hin/kommen (ist hingekommen) φτάνω 
das Wetter ο καιρός 
die Radtour, -en η εκδρομή με ποδήλατο 
die Freizeit ο ελεύθερος χρόνος 
das Jugendhaus, -häuser εδώ: το κέντρο νεολαίας 
eine Menge πολλοί, ένα σωρό  
viel los sein συμβαίνουν/γίνονται πολλά 
nämlich διότι 
der Schwarzwald ο Μέλας Δρυμός 
sich etwas überlegen σκέφτομαι κάτι 
grüßen χαιρετώ 

 
Seite 15  
13  
zufrieden ευχαριστημένος 

 
Seite 16  
A13  
die Website, -s ο ιστότοπος 
16  
der Hamburger, - το χάμπουργκερ 
ändern αλλάζω κάτι 
der Kurs, -e ο κύκλος μαθημάτων 
19  
die Natur η φύση 
20  
Kung-Fu kung-fu (πολεμική τέχνη) 

 
Seite 17  
die Startseite, -n η αρχική σελίδα 
Aktuelles (τα) νέα 
das Angebot, -e η προσφορά 
a  
der Fan, -s ο οπαδός 
der Berg, -e το βουνό 
der Bodensee η λίμνη της Κωνσταντίας 
b  
der Regenbogen, - το ουράνιο τόξο 
der Anfänger, - ο αρχάριος 
c  
der Kampfsport η πολεμική τέχνη 
fit sein είμαι σε φόρμα 
der Körper, - το σώμα 
der Geist το πνεύμα 
das Probetraining, -s η δοκιμαστική προπόνηση 



 6  
 

kostenlos δωρεάν 
d  
rund um + A γύρω από 
die Fotografie, -n η φωτογραφία 
der Verlag, -e ο εκδοτικός οίκος 
der Preis, -e η τιμή 
e  
sich fühlen αισθάνομαι 
vorbei/kommen (ist vorbeigekommen) περνώ (από εδώ) 
der Latinotanz, -tänze ο λάτιν χορός 
f  
der Chefkoch, -köche ο αρχιμάγειρας 
etwas satt haben βαρέθηκα 
Fast Food το φαστφούντ 
selber (εγώ) ο ίδιος, μόνος μου 
das Rezept, -e η συνταγή 
die Betreuung η επίβλεψη, η καθοδήγηση 
der Hobbykoch, -köche ο ερασιτέχνης μάγειρας 
gesund υγιεινός  

 
Seite 18  
B4  
der Farbstift, -e η ξυλομπογιά 
der Schülerkalender, - το ημερολόγια για μαθητές 
die Schultasche, -n η σχολική τσάντα, η σάκα 
die Schere, -n το ψαλίδι 

 
Seite 19  
B5  
die Sonnenbrille, -n τα γυαλιά ηλίου 
die Stoppuhr, -en το χρονόμετρο 
B6  
günstig φτηνός, οικονομικός 
preiswert σε καλή/συμφέρουσα τιμή 

 
Seite 20  
B8  
die Musiksendung, -en η μουσική εκπομπή 

 
Seite 21  
B10  
sich etwas leihen (hat geliehen) δανείζομαι κάτι 
das Internetcafé, -s το ίντερνετ καφέ 
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Seite 22  
B11  
1  
sollen πρέπει, οφείλω 
die Radiosendung, -en η ραδιοφωνική εκπομπή 
wenn εάν/όταν 
2  
selbst (εγώ) ο ίδιος, μόνος μου 
4  
das Kaufhaus, -häuser το πολυκατάστημα 
5  
das Jugendzentrum, -zentren το κέντρο νεολαίας 
das Konzert, -e η συναυλία 
sich an/melden δηλώνομαι 

 
Seite 23  
B12  
passend που ταιριάζει 
das Bild, -er η εικόνα 
der Buchstabe, -n το γράμμα (του αλφάβητου)  
die Person, -en το άτομο, το πρόσωπο 

 
Seite 25  
B14  
das Interview, -s η συνέντευξη 
0  
der Volleyballspieler, - ο παίκτης του βόλεϊ  
20  
stören (με) ενοχλεί 
weg/gehen (ist weggegangen) φεύγω 

 
Seite 26  
C1  
ich warte auf dich σε περιμένω 
weil επειδή, διότι 
wieder/sehen (sieht wieder, hat 
wiedergesehen) 

ξαναβλέπω 

schicken στέλνω 
die SMS το sms 

 
Seite 27  
furchtbar εδώ: (πάρα) πολύ 
C2  
unterwegs sein είμαι στον δρόμο 
verpassen  χάνω (π.χ. λεωφορείο, ευκαιρία) 
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die Verspätung, -en η καθυστέρηση 
begründen αιτιολογώ 

 
Seite 28  
C3  
vor/schlagen (schlägt vor, hat vorgeschlagen) προτείνω 
der Mathetest, -s το τεστ στα μαθηματικά 
C4  
das Café, -s το καφέ, η καφετέρια 
verabredet sein έχω ραντεβού 

 
Seite 29  
C5  
der Aufsatz, Aufsätze η έκθεση 
einige μερικοί 
der Nachbar, -n ο γείτονας 
informieren πληροφορώ 
laut δυνατά (ήχος) 

 
Seite 30  
C6  
der Vorschlag, Vorschläge η πρόταση 

 
Seite 31  
C7  
die Probe, -n η πρόβα 
die Fußballmannschaft, -en η ποδοσφαιρική ομάδα 

 
Seite 32  
C8  
der Punkt, -e εδώ: το σημείο 
C9  
das Fußballteam, -s η ποδοσφαιρική ομάδα 
teil/nehmen (nimmt teil, hat teilgenommen) συμμετέχω 

 
Seite 33  
D2  
Ach so. Α, μάλιστα. 
Wie schön. Τι ωραία. 

 
Seite 34  
der Wohnort, -e ο τόπος κατοικίας 
das Einzelkind, -er το μοναχοπαίδι 
meistens τις περισσότερες φορές 
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D3  
der Haushalt το νοικοκυριό, οι δουλειές του σπιτιού 
  
Seite 35  
D4  
selten σπάνια 
aus/gehen (ist ausgegangen) βγαίνω έξω, πάω βόλτα 

 
Seite 36  
D5  
der Zahnarzt, -ärzte ο οδοντίατρος 

  
Seite 37  
D6  
die Turnhalle, -n το κλειστό γήπεδο 
der Besuch, -e η επίσκεψη 

 
Seite 39  
D8  
der Gitarrenunterricht το μάθημα κιθάρας 
der Krimi, -s η αστυνομική ταινία 
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Übungstest 2  

  
Seite 40  
A1  
die Verwandten (πληθ.) οι συγγενείς 
der Cousin, -s ο ξάδερφος 
die Cousine, -n η ξαδέρφη 

 
Seite 41  
A3  
sauer εδώ: θυμωμένος 
A4  
sich freuen χαίρομαι 
sich streiten (hat sich gestritten) τσακώνομαι/καβγαδίζω με 
sich verlieben ερωτεύομαι 
weinen κλαίω 
schimpfen κατσαδιάζω 
sich ärgern θυμώνω, τσατίζομαι  

 
Seite 42  
A5  
das Getränk, -e οτιδήποτε πίνεται (ποτά, ροφήματα, 

αναψυκτικά, …) 
bestellen παραγγέλνω  
Bescheid sagen ενημερώνω 
während κατά τη διάρκεια 
kalt stellen βάζω στο ψυγείο 
an/bieten (hat angeboten) προσφέρω 
aus/packen εδώ: ξετυλίγω 

 
Seite 43  
A6  
die Cola το αναψυκτικό τύπου cola 
der Orangensaft, -säfte ο χυμός πορτοκάλι 
die Nudeln (πληθ.) τα μακαρόνια, τα ζυμαρικά 
die Bratwurst, -würste το ψητό λουκάνικο 
die Pommes frites (πληθ.) οι τηγανιτές πατάτες 
A7  
der DJ, -s ο dj 
die Cateringfirma, -firmen η εταιρεία catering 
der Stuhl, Stühle η καρέκλα 

 
Seite 44  
A8  
der Freak, -s ο κολλημένος με κάτι 
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die Erfolgsgeschichte, -n η ιστορία επιτυχίας 
sogar μάλιστα 
fleißig επιμελής 
der Job, -s η δουλειά 
das Fest, -e η γιορτή 
sowohl … als auch και … και 
die Firma, Firmen η εταιρεία 
auf jeden Fall σε κάθε περίπτωση, οπωσδήποτε 
außerdem εκτός απ’ αυτό 
dekorieren διακοσμώ 
die Dekorateurin, -nen εδώ: η διακοσμήτρια εσωτερικών 

χώρων 
die Erfahrung, -en η εμπειρία 
zu/bereiten παρασκευάζω 
herrlich θαυμάσιος, υπέροχος 
der Traumberuf, -e το επάγγελμα των ονείρων μου 
die Köchin, -nen η μαγείρισσα  
nichts gegen … haben δεν έχω κάτι ενάντια σε 
bekannt γνωστός 
die Arbeit, -en η δουλειά 
Macht weiter so! Συνεχίστε έτσι! 

 
 

Seite 45  
3  
her/stellen φτιάχνω 
4  
schwierig δύσκολος 
sparen μαζεύω (χρήματα), βάζω στην άκρη 

 
Seite 46  
A9  
der Kanal, Kanäle το κανάλι 
0  
die Quizsendung, -en το τηλεπαιχνίδι γνώσεων 
7  
romantisch ρομαντικός 
8   
Tischtennis το πινγκ πονγκ 
10  
live live, ζωντανός (π.χ. συναυλία) 

 
Seite 47  
die Nachrichten (πληθ.) οι ειδήσεις 
die Quiz-Show, -s το τηλεπαιχνίδι γνώσεων 



 12  
 

die Tagesschau τίτλος εκπομπής ειδήσεων 
die Welt ο κόσμος 
der Kochwettbewerb, -e ο διαγωνισμός μαγειρικής 
der Dokumentarfilm, -e το ντοκιμαντέρ 
der Stein der Weisen η φιλοσοφική λίθος 
der Liebesfilm, -e η αισθηματική ταινία 
aktuell επίκαιρος 
das Magazin, -e το μαγκαζίνο  
das Musical, -s το μιούζικαλ 
der Unfall, Unfälle το ατύχημα 
der Weltraum  το σύμπαν 

 
Seite 48  
Α10  
zurzeit αυτόν τον καιρό 
stressig αγχωτικός 
das Drama, Dramen το δράμα, η δραματική κατάσταση 
unten κάτω 
der Streit ο καβγάς 
hart bestrafen τιμωρώ σκληρά 
frech θρασύς 
arrogant υπεροπτικός 
sich bemühen προσπαθώ 
beenden σταματώ, τερματίζω 
der Erfolg, -e η επιτυχία 
sich weiter/streiten (haben sich 
weitergestritten) 

συνεχίζουμε να τσακωνόμαστε 

peinlich ντροπιαστικός 
sich auf/regen συγχύζομαι  
leise εδώ: σιγανά 
trösten παρηγορώ  
zur Strafe για τιμωρία 

 
Seite 49  
15  
zurück/geben (gibt zurück, hat 
zurückgegeben) 
 

δίνω πίσω, επιστρέφω 

Seite 50  
A11  
der Party-Service, -s η εταιρεία που διοργανώνει πάρτι 
0  
feiern γιορτάζω 
19  
der Grill, -s η ψηστιέρα  
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der Balkon, -s το μπαλκόνι 
 

Seite 51  
die Dekoration, -en η διακόσμηση  
a  
geeignet κατάλληλος 
b  
bieten (hat geboten) προσφέρω 
speziell ειδικός 
das Gericht, -e το φαγητό 
der Anruf, -e το τηλεφώνημα 
genügen αρκεί 
c  
originell πρωτότυπος 
das Erlebnis, -se η εμπειρία, το βίωμα 
d  
der Gast, Gäste ο καλεσμένος 
garantiert εγγυημένα 
hinterlassen (hinterlässt, hat hinterlassen) αφήνω (π.χ. μήνυμα) 
zurück/rufen (hat zurückgerufen) τηλεφωνώ πίσω (σε κάποιον που με 

κάλεσε πρώτος) 
sorgen für + A φροντίζω για 
e  
die Partymöbel (πληθ.) τα έπιπλα που χρειάζονται για ένα 

πάρτι 
das Musikevent, -s η μουσική εκδήλωση 
das Partyzelt, -e η τέντα / το κιόσκι για πάρτι 
mieten ενοικιάζω 
f  
unvergesslich αξέχαστος 
sich melden επικοινωνώ 

 
Seite 52  
B1  
frisch φρέσκος 
die Lebensmittel (πληθ.) τα τρόφιμα 

 
Seite 53  
B2  
das Medikament, -e το φάρμακο 
der Akrobat, -en ο ακροβάτης  
der Clown, -s ο κλόουν  
der Zirkus, -se το τσίρκο 
die Bank, -en η τράπεζα 
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B3  
die Bäckerei, -en το αρτοποιείο, ο φούρνος 
der Flohmarkt, -märkte η υπαίθρια αγορά μεταχειρισμένων 

ειδών 
der Markt, Märkte η (λαϊκή) αγορά 

 
Seite 54  
B5  
wie lange πόσο καιρό; / πόση ώρα; 
sowieso ούτως ή άλλως 
unbedingt οπωσδήποτε 
O.K. εντάξει 
dauern διαρκεί 

 
Seite 55  
das Picknick, -s το πικ νικ 
tun (hat getan) κάνω 
Stimmt. Σωστά. 
der Zoo, -s ο ζωολογικός κήπος 
dorthin (προς τα) εκεί 
verlieren (hat verloren) χάνω 
B6  
die Brille, -n τα γυαλιά 
die Geldbörse, -n το πορτοφόλι 
das Hemd, -en το (αντρικό) πουκάμισο 
die Hose, -n το παντελόνι 
die Kette, -n η αλυσίδα, το κολιέ 
der Rock, Röcke η φούστα 
der Schuh, -e το παπούτσι 
das T-Shirt, -s το μπλουζάκι, το T-shirt 
der Stiefel, - η μπότα 

 
Seite 56  
die Hand, Hände το χέρι (από τον καρπό και κάτω) 
B8  
an/ziehen (hat angezogen) βάζω/φορώ (ρούχο) 
stehen (hat gestanden) εδώ: (μου) πάει 
rosa ροζ 
bestimmt σίγουρα 

 
Seite 57  
1  
die Rose, -n το τριαντάφυλλο  
die Spezialität, -en η σπεσιαλιτέ 
die Tomate, -n η ντομάτα 



 15  
 

2  
die Stadthalle, -n ο πολυχώρος πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 
3  
der Stock ο όροφος 
das Videogame, -s το βιντεοπαιχνίδι 
modern μοντέρνος 
die Kleidung τα ρούχα 
5  
der Pullover, - το πουλόβερ 
das Paar, -e το ζευγάρι 

 
Seite 60  
B12  
18  
das Lieblingsfach, -fächer το αγαπημένο μάθημα 
19  
ein paar μερικοί 
der Preis, -e το έπαθλο 
20  
das Rätsel, - ο γρίφος 

 
Seite 61  
C1  
nennen (hat genannt) αναφέρω 
der Treffpunkt, -e το σημείο συνάντησης 

 
Seite 62  
C3  
beginnen (hat begonnen) αρχίζω, ξεκινώ 
der Weg, -e ο δρόμος, η διαδρομή 

 
Seite 63  
C5  
die Clique, -n η παρέα 
C6  
die Karnevalsparty, -s το πάρτι μασκέ 

 
Seite 65  
das Haustier, -e το κατοικίδιο ζώο 
intelligent έξυπνος 
D2  
herunter/laden (lädt herunter, hat 
heruntergeladen) 

κατεβάζω από το ίντερνετ, κάνω 
download 

Besuch bekommen δέχομαι επίσκεψη 
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die Briefmarke, -n το γραμματόσημο  
sammeln συλλέγω, κάνω συλλογή 
die Zeitschrift, -en το περιοδικό 
sich aus/ruhen ξεκουράζομαι 
der Spaziergang, Spaziergänge η βόλτα (με τα πόδια) 
malen ζωγραφίζω 
das Modellflugzeug, -e το αεροπλάνο μοντελισμού 
bauen κατασκευάζω, φτιάχνω 

 
Seite 66  
D3  
das Musikinstrument, -e το μουσικό όργανο 
an/schauen βλέπω, κοιτάζω 

 
Seite 67  
D5  
das Möbelgeschäft, -e το κατάστημα επίπλων 
D6  
dort εκεί 
probieren δοκιμάζω 

 
Seite 70  
die Theater-AG, -s ο θεατρικός όμιλος (π.χ. στο σχολείο) 
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Übungstest 3  

  
Seite 71  
A1  
nützlich χρήσιμος 
Informatik η Πληροφορική 
sitzen (hat gesessen) κάθομαι 
benutzen χρησιμοποιώ 
das Erdgeschoss, -e το ισόγειο 
A2  
planen σχεδιάζω, προγραμματίζω 
das Formular, -e το έντυπο 
aus/füllen συμπληρώνω 

 
Seite 72  
sich teilen in A χωριζόμαστε σε  
vor/stellen παρουσιάζω 
zuerst αρχικά, πρώτα 
das Schülerteam, -s η ομάδα μαθητών 
der Experte, -n ο ειδικός 
der Fragebogen, -bögen το ερωτηματολόγιο 
die Kurzgeschichte, -n η σύντομη ιστορία, το (σύντομο) 

διήγημα 
das Plakat, -e η αφίσα  
das Theaterstück, -e το θεατρικό έργο 

 
Seite 73  
zeichnen σχεδιάζω, ιχνογραφώ  
A3  
der Autor, -en ο συγγραφέας 
die Autorin, -nen η συγγραφέας 
der Mechaniker, - ο μηχανικός 
die Mechanikerin, -nen η μηχανικός 
der Koch, Köche ο μάγειρας 
der Sänger, - ο τραγουδιστής  
die Sängerin, -nen η τραγουδίστρια 
der Verkäufer, - ο πωλητής 
die Verkäuferin, -nen η πωλήτρια 
der Bäcker, - ο φούρναρης 
die Bäckerin, -nen η φουρνάρισσα  
der Krankenpfleger, - ο νοσοκόμος 
die Krankenschwester, -n η νοσοκόμα 
der Friseur, -e ο κομμωτής 
die Friseurin, -nen η κομμώτρια  
der Handwerker, - ο τεχνίτης 
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die Handwerkerin, -nen η τεχνίτρα 
der Kellner, - ο σερβιτόρος 
die Kellnerin, -nen η σερβιτόρα 
der Polizist, -en ο αστυνομικός 
die Polizistin, -nen η αστυνομικός 
der Fahrer, - ο οδηγός 
die Fahrerin, -nen η οδηγός 
der Journalist, -en ο δημοσιογράφος 
die Journalistin, -nen η δημοσιογράφος 
die Polizei η αστυνομία 
der Kunde, -n ο πελάτης 
schneiden (hat geschnitten) κόβω 
die Frisur, -en το χτένισμα, η κόμμωση  

 
Seite 74  
A4  
das Hähnchen, - το κοτόπουλο 
die Birne, -n το αχλάδι 
die Butter το βούτυρο 
die Bohne, -n εδώ: το φασολάκι 
A5  
hart σκληρός 
scharf καυτερός 
sauer ξινός 
fett λιπαρός 
weich μαλακός 
der Zitronensaft, -säfte ο χυμός λεμονιού 

 
Seite 75  
A6  
das Messer, - το μαχαίρι 
die Gabel, -n το πιρούνι 
der Löffel, - το κουτάλι 
der Teller, - το πιάτο 
das Geschirr τα πιάτα, τα πιατικά 
A7  
der Zucker η ζάχαρη 
das Salz το αλάτι 

 
Seite 76  
A8  
der Zukunftstag, -e η «ημέρα μέλλοντος» 
die Technik η τεχνολογία 
das Handwerk η τέχνη, το χειρωνακτικό επάγγελμα 
die Naturwissenschaft, -en η θετική επιστήμη 
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sogenannt- λεγόμενος 
solch- τέτοιος 
genügend αρκετά 
öffnen ανοίγω 
der Bereich, -e ο τομέας 
erfahren (erfährt, hat erfahren) μαθαίνω, παίρνω πληροφορίες, 

πληροφορούμαι 
der Arbeitsplatz, -plätze εδώ: ο τόπος εργασίας 
der Arbeitstag, -e η εργάσιμη μέρα  
Fragen stellen κάνω ερωτήσεις 
heraus/finden (hat herausgefunden) ανακαλύπτω, βρίσκω 
ob εάν 
die Physikerin, -nen η φυσικός 
der Girls’-Day-Radar η ιστοσελίδα του Girls’-Day 

 
Seite 78  
A9  
6  
afrikanisch αφρικανικός  

 
Seite 79  
der Rhythmus, Rhythmen ο ρυθμός 
präsentieren παρουσιάζω 
das Instrument, -e το μουσικό όργανο 
fremd ξένος 
der Schulchor, -chöre η σχολική χορωδία  
singen (hat gesungen) τραγουδώ 
das Afrolied, -er το τραγούδι από την Αφρική 
der Dokumentarfilm, -e το ντοκιμαντέρ 
das Spielzeugauto, -s το αυτοκινητάκι 
die Dose, -n η κονσέρβα, το μεταλλικό κουτάκι 
der Stock, Stöcke η (ξύλινη) βέργα 
das Porträt, -s το πορτρέτο 
arabisch αραβικός 
die Maske, -n η μάσκα 
die Kaffeesorte, -n το είδος καφέ 
die Teesorte, -n το είδος τσαγιού  
verkaufen πουλώ 
die Landschaft, -en το τοπίο 
die Aktion, -en η δράση/κινητοποίηση 
die Kinderrechte τα δικαιώματα των παιδιών 
der Tanzschritt, -e το χορευτικό βήμα 
das Brettspiel, -e το επιτραπέζιο παιχνίδι 
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Seite 80  
A10  
letzte- προηγούμενος, τελευταίος 
sich interessieren für + A ενδιαφέρομαι για 
zum Schluss στο τέλος 
als ως 
zu/schauen παρακολουθώ, κοιτώ 
zwar … aber (ναι) μεν … αλλά 
die Liebe η αγάπη 
die Volkshochschule, -n το λαϊκό πανεπιστήμιο 
international διεθνής 
extra ειδικά 

 
Seite 82  
A11  
das Jugendzentrum, -zentren το κέντρο νεολαίας 
17  
auf/stehen (ist aufgestanden) σηκώνομαι 
18  
die Muttersprache, -n η μητρική γλώσσα 
der Nebenjob, -s η παράλληλη απασχόληση (π.χ. 

παράλληλα με το σχολείο) 
19   
die Liebe η αγάπη 

 
Seite 83  
die Öffnungszeiten (πληθ.) οι ώρες καταστήματος 
a  
die Nachbarschaftshilfe η βοήθεια μεταξύ γειτόνων 
die Rentnerin, -nen η συνταξιούχος 
die Nachbarschaft, -en η γειτονιά, οι γείτονες 
bzw. (= beziehungsweise) εδώ: ή  
tragen (trägt, hat getragen) κουβαλάω 
vereinbaren συνεννοούμαστε, συμφωνούμε 
b  
der Babysitter, - ο μπέιμπι σίτερ 
das Siamkätzchen, - το γατάκι σιάμ 
auf/passen auf + A προσέχω κάποιον/κάτι 
füttern ταΐζω  
c  
der Schäferhund, -e το λυκόσκυλο 
außer εκτός, με εξαίρεση 
aus/führen βγάζω βόλτα 
laufen (läuft, ist gelaufen) εδώ: περπατώ 
auf/bessern βελτιώνω, αυξάνω 
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d  
die Kinderbetreuung η φύλαξη παιδιών 
fünfjährig πέντε χρονών 
bevorzugt werden προτιμάται 
telefonisch zu erreichen sein μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί 

μου τηλεφωνικά 
e  
die Lernunterstützung η βοήθεια για τα σχολικά μαθήματα 
die Tochter, Töchter η κόρη 
dabei με αυτό 
f  
der Minijob, -s η δουλειά για (πολύ) λίγες ώρες την 

εβδομάδα 
der Frühaufsteher, - αυτός που σηκώνεται νωρίς το πρωί 
genau richtig ακριβώς το σωστό 
verteilen διανέμω 
aus/leihen (hat ausgeliehen) δανείζω 

 
Seite 86  
B8  
Religion τα Θρησκευτικά 
Französisch τα Γαλλικά 
Biologie η Βιολογία 

 
Seite 87  
B9  
die Matheaufgabe, -n η άσκηση μαθηματικών 
der Aufsatz, Aufsätze η έκθεση 
zurück/geben (gibt zurück, hat 
zurückgegeben) 

δίνω πίσω, επιστρέφω 

das Zeugnis, -se ο έλεγχος (προόδου) 
rufen (hat gerufen) φωνάζω 
buchstabieren λέω γράμμα γράμμα πώς γράφεται 
aus/sprechen (spricht aus, hat 
ausgesprochen) 

προφέρω 

bedeuten σημαίνω 
vorbereiten προετοιμάζω 
an/bieten (hat angeboten) προσφέρω 
kontrollieren ελέγχω 
notieren σημειώνω 
B11  
das Fach, Fächer το σχολικό μάθημα 
streng αυστηρός 
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Seite 88  
B12  
die Ausbildung, -en η εκπαίδευση/κατάρτιση 
die Praktikumsstelle, -n η θέση πρακτικής άσκησης 
die Bewerbung, -en η αίτηση (για πρόσληψη) 
sich bewerben (bewirbt sich, hat sich 
beworben) 

αιτούμαι, κάνω αίτηση 

B13  
die Werkstatt, Werkstätten το συνεργείο 
die Rezeption, -en η υποδοχή, η ρεσεψιόν 
das Reisebüro, -s το ταξιδιωτικό γραφείο 
der Motor, -en η μηχανή, ο κινητήρας 
das Gerät, -e η συσκευή 
der Tourist, -en ο τουρίστας 
das Praktikum, Praktika η πρακτική άσκηση 
der Praktikumsplatz, -plätze η θέση πρακτικής άσκησης 
beraten (berät, hat beraten) συμβουλεύω 

 
Seite 89  
B14  
der Kontakt, -e η επαφή 
der Mensch, -en ο άνθρωπος 
spülen πλένω τα πιάτα 
sich kümmern um + D φροντίζω 

 
Seite 90  
B15  
1  
Österreich η Αυστρία 
die Schweiz η Ελβετία 
2  
der Wettbewerb, -e ο διαγωνισμός 
5  
die Schokoladenfabrik, -en το εργοστάσιο σοκολάτας 

 
Seite 94  
C1  
mit/kommen (ist mitgekommen) έρχομαι/πάω μαζί 
das Lehrerzimmer, - η αίθουσα καθηγητών 

 
Seite 97  
D1  
der Reis το ρύζι 
das Rindfleisch το μοσχαρίσιο κρέας 
der Wein το κρασί 
das Bier η μπίρα 
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Seite 98  
D4  
beliebt δημοφιλής 
komisch παράξενος 
witzig αστείος 
nervös νευρικός 

 
Seite 100  
D8  
die Prüfung, -en η εξέταση 

 
Seite 101  
D9  
die Fremdsprache, -n η ξένη γλώσσα 

 
Seite 102  
D10  
unternehmen (unternimmt, hat 
unternommen) 

κάνω (στον ελεύθερό μου χρόνο) 

die Aktivität, -en η δραστηριότητα 
die Radtour, -en η εκδρομή με ποδήλατο 
das Stadtfest, -e η γιορταστική εκδήλωση του δήμου 
der Eintritt η είσοδος 
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Übungstest 4  

  
Seite 103  
A1  
das Dorf, Dörfer το χωριό  
das Meer η θάλασσα 
A2  
baden κάνω μπάνιο 
surfen κάνω ιστιοσανίδα, σερφάρω 
wandern (ist gewandert) κάνω πεζοπορία 

 
Seite 104  
A4  
berühmt διάσημος, φημισμένος 
bequem αναπαυτικός, βολικός 
übernachten διανυκτερεύω 
preiswert σε καλή/συμφέρουσα τιμή 
buchen κλείνω, κάνω κράτηση 

 
Seite 105  
der Campingplatz, -plätze το κάμπινγκ (οι εγκαταστάσεις) 
A5  
die Jugendherberge, -n ο ξενώνας για νέους 
A6  
das Zelt, -e η σκηνή, το αντίσκηνο 
herrlich θαυμάσιος, υπέροχος 

 
Seite 106  
besichtigen επισκέπτομαι/βλέπω (αξιοθέατο) 
die Sonne ο ήλιος 
das Museum, Museen το μουσείο 
A7  
das Schloss, Schlösser το παλάτι 
das Einkaufszentrum, -zentren το εμπορικό κέντρο 
das Gartenlokal, -e το εστιατόριο / η ταβέρνα με κήπο 

 
Seite 107  
A8  
die Klassenfahrt, -en η (πολυήμερη) εκδρομή με το σχολείο 
die Sehenswürdigkeit, -en το αξιοθέατο 
A9  
die Kreuzung, -en η διασταύρωση 
die Bahn, -en το τρένο 
der Parkplatz, -plätze το πάρκινγκ  
der Flug, Flüge η πτήση 
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der Reifen, - το λάστιχο, το ελαστικό οχήματος 
die Ampel, -n το φανάρι 
der Schalter, - το γκισέ 
der Koffer, - η βαλίτσα 

 
Seite 108  
A10  
böse κακός, τσατισμένος 
romantisch ρομαντικός 
faul τεμπέλης 
fleißig επιμελής 

 
Seite 109  
A11  
Sport treiben κάνω σπορ 
sportlich αθλητικός (τύπος) 
hässlich άσχημος 
rechnen κάνω αριθμητικές πράξεις, λογαριάζω 
ziemlich αρκετά 
schmutzig βρόμικος 
A12  
das Model, -s το (φωτο)μοντέλο 
das Gesicht, -er το πρόσωπο 
hart σκληρά 

 
Seite 110  
A13  
kennen/lernen γνωρίζω, κάνω τη γνωριμία 
die Hauptstadt, -städte η πρωτεύουσα 
total (+ επίθετο) εντελώς 
aufregend συναρπαστικός 
bieten (hat geboten) προσφέρω 
das Flugticket, -s το αεροπορικό εισιτήριο 
die Fluggesellschaft, -en η αεροπορική εταιρεία 
das Zentrum, Zentren το κέντρο 
die Pension, -en η πανσιόν 
kulturell πολιτιστικός 
die Museumsinsel το Νησί των Μουσείων στο Βερολίνο 
weltbekannt παγκοσμίως γνωστό 
das Pergamonmuseum το Μουσείο Περγάμου (στο Βερολίνο) 
shoppen ψωνίζω, κάνω shopping 
das Geschäft, -e το κατάστημα, το μαγαζί 
sich um/schauen ρίχνω μια ματιά 
typisch χαρακτηριστικός 
entdecken ανακαλύπτω 
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den Koffer packen φτιάχνω τη βαλίτσα 
und los! και φύγατε! 

 
Seite 112  
A14  
7  
das Souvenir, -s το αναμνηστικό, το σουβενίρ 
9  
die Technologie, -n η τεχνολογία 
10   
die Rundfahrt, -en η περιήγηση, ο γύρος (με όχημα) 

 
Seite 113  
einen Blick werfen auf + A ρίχνω μια ματιά σε 
der Viktualienmarkt υπαίθρια λαϊκή αγορά στο Μόναχο 
Münchner του Μονάχου 
die Weißwurst, -würste το άσπρο λουκάνικο 
die Altstadt η παλιά πόλη 
das Rathaus, -häuser το δημαρχείο 
der Tierpark, -s ο ζωολογικός κήπος 
die Magie η μαγεία  
das Moor, -e ο βάλτος 
wild άγριος 
die Allianz Arena στάδιο ποδοσφαίρου στο Μόναχο 
die Mannschaft, -en η ομάδα 
spielerisch μέσα από παιχνίδι 
im Freien στο ύπαιθρο 
das Nationaltheater το Εθνικό Θέατρο 

 
Seite 114  
A15  
fantastisch φανταστικός 
verliebt sein είμαι ερωτευμένος 
lockig σγουρός 
das Tennis-Turnier, -e το τουρνουά τένις  
der Schwimmer, - ο κολυμβητής  
Rate mal! Για μάντεψε! 
aus/wählen διαλέγω 
das ist mir egal αυτό μου είναι αδιάφορο 
sich unterhalten (unterhält sich, hat sich 
unterhalten) 

κουβεντιάζω 

sich wieder/treffen (trifft sich wieder, hat 
sich wiedergetroffen) 
 
 

ξανασυναντιόμαστε 
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Seite 116  
A16  
das Ferienziel, -e ο προορισμός των διακοπών 
die Englischkenntnisse (πληθ.) οι γνώσεις της αγγλικής γλώσσας 
verbessern βελτιώνω 

 
Seite 117  
a  
das Mountainbike, -s το ποδήλατο βουνού 
Tischtennis το πινγκ πονγκ 
b  
der Chiemsee λίμνη στη Βαυαρία 
der/die Gleichaltrige, -n ο συνομήλικος, η συνομήλικη  
die Trekking-Tour, -en η εκδρομή πεζοπορίας 
erleben ζω, βιώνω 
d  
die Alpen (πληθ.) οι Άλπεις 
genießen (hat genossen) απολαμβάνω 
sich melden επικοινωνώ 
f  
die Kenntnisse (πληθ.) οι γνώσεις 
der Zeitraum, -räume το χρονικό διάστημα 
die Dauer η διάρκεια 

 
Seite 118  
B3  
der Ausweis, -e η ταυτότητα (έγγραφο) 
nirgends πουθενά 
der Führerschein, -e η άδεια / το δίπλωμα οδήγησης 
die Unterkunft, Unterkünfte το κατάλυμα  
das Gepäck οι αποσκευές 
B4  
die Damentasche, -n η γυναικεία τσάντα 

 
Seite 119  
B6  
Wie lange? Πόση ώρα; 
Wie oft? Πόσο συχνά; 
pro Stunde 
 

ανά ώρα 

Seite 124  
B12  
17  
vorgestern προχθές 
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19   
Kroatien η Κροατία 
zurück/fliegen (ist zurückgeflogen) επιστρέφω με πτήση 

 
Seite 125  
C2  
sich verletzen τραυματίζομαι 
heiß πολύ ζεστός 

 
Seite 126  
C4  
der Thriller, - το θρίλερ 

  
Seite 127  
Herzlichen Dank! Ευχαριστώ από καρδιάς! 
C5  
sorgen für + A φροντίζω για 
C6  
sich bedanken ευχαριστώ, λέω ευχαριστώ 
zurück/bringen (hat zurückgebracht) πηγαίνω (κάτι/κάποιον) πίσω 

 
Seite 128  
C8  
um Erlaubnis bitten   ζητώ την άδεια 

 
Seite 130  
D2  
grillen ψήνω (σε ψησταριά) 

 
Seite131  
D3  
der Lieblingsstar, -s ο αγαπημένος / η αγαπημένη σταρ 

 
Seite 133  
D5  
aus/suchen επιλέγω 
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Übungstest 5  

  
Seite 134  
A1 
Silvester  

 
η παραμονή πρωτοχρονιάς 

Neujahr η πρωτοχρονιά 
 

Seite 135  
A3  
der Wunschzettel, - το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη με τα δώρα 

που θέλω 
der Weihnachtsmann, -männer ο Αϊ-Βασίλης  
riechen (hat gerochen) μυρίζω 
zurzeit αυτόν τον καιρό, αυτή την εποχή 
das Weihnachtsfest, -e η γιορτή των Χριστουγέννων 
die Weihnachtsfeier, -n η χριστουγεννιάτικη γιορτή  
A4  
die Brücke, -n η γέφυρα 
das Osterei, -er το πασχαλινό αυγό  
die Pauls-Kirche η εκκλησία του Αγίου Παύλου 
der Hochzeitstag, -e η επέτειος των γάμων 

 
Seite 136  
das Oktoberfest η γιορτή μπίρας στο Μόναχο 
A5  
das Bein, -e το πόδι (μέχρι τον αστράγαλο) 
der Rücken, - η πλάτη 
die Übung, -en η άσκηση 

 
Seite 137  
A6  
das Ohr, -en το αυτί 
der Mund, Münder το στόμα 
A7  
das Fieber ο πυρετός 
rauchen καπνίζω 
die Grippe η γρίπη 
erkältet sein είμαι κρυωμένος 
die Magenschmerzen (πληθ.) ο στομαχόπονος 
husten βήχω 
die Gesundheit η υγεία 
die Krankheit, -en η αρρώστια, ασθένεια 
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Seite 138  
A8  
schwanger έγκυος  
Au! Ωχ! 
im 8. Monat στον όγδοο μήνα 

 
Seite 139  
A9  
das Rezept, -e η συνταγή  
die Krankenkasse, -n το ταμείο υγείας 
der Termin, -e το ραντεβού (π.χ. στον γιατρό) 
die Praxis, Praxen το ιατρείο 
die Sprechstunde, -n οι ώρες που δέχεται κάποιος 
fallen (fällt, ist gefallen) πέφτω 
Dr. (= Doktor) εδώ: ο γιατρός 

 
Seite 140  
A10  
die Freude, -n η χαρά 
die Aktion, -en η δράση/κινητοποίηση 
die Sammelstelle, -n το σημείο/γραφείο συλλογής 
füllen γεμίζω 
usw. (= und so weiter) κ.τ.λ. (= και τα λοιπά) 
die Liste, -n η λίστα, ο κατάλογος 
nach/prüfen ελέγχω 
ein/packen πακετάρω 
überweisen (hat überwiesen) εμβάζω (χρήματα) 
die Geldspende, -n η δωρεά σε χρήμα 
der Paket-Transport, -e η μεταφορά πακέτων 
der LKW, -s το φορτηγό 
die Verteilung η μοιρασιά/κατανομή 
das Zielland, -länder η χώρα προορισμού 
nämlich διότι 
unternehmen (unternimmt, hat 
unternommen) 

κάνω  

das Hilfsprojekt, -e το πρόγραμμα βοήθειας 
die Info, -s (= Information) η πληροφορία 
der Flyer, - το φέιγ βολάν 
das Plakat, -e η αφίσα 

 
Seite 142  
A11  
0  
arm φτωχός 
die Kirche, -n η εκκλησία 
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das Jugendhaus, -häuser εδώ: το κέντρο νεολαίας 
6  
das Jugendtheater, - το νεανικό θέατρο 
8  
die Live-Musik η ζωντανή μουσική 

 
Seite 143  
„Alle Jahre wieder“ «Κάθε χρονιά ξανά» (αρχή πολύ 

γνωστού γερμανικού 
χριστουγεννιάτικου τραγουδιού) 

der Kinderchor, -chöre η παιδική χορωδία  
festlich γιορτινός 
die Backstunde, -n η ώρα που ψήνουμε γλυκά 
die Suppenküche, -n το κοινωνικό μαγειρείο 
das Straßenkind, -er το παιδί που ζει στον δρόμο 
der Jugendchor, -chöre η χορωδία νέων 
„Die Mäuseweihnacht“ «Τα Χριστούγεννα των Ποντικών» 
das Kunsthandwerk η καλλιτεχνική χειροτεχνία 
das Puppentheater, - το κουκλοθέατρο 
die Märchenstunde, -n η ώρα του παραμυθιού 
der Tanz, Tänze ο χορός 
der Snack, -s το σνακ 
der Beginn εδώ: η έναρξη 
die Weihnachtsrally, -s το «ράλι των Χριστουγέννων» 
rund um + A γύρω από 

 
Seite 144  
A12  
der Gedanke, -n η σκέψη 
was anderes κάτι άλλο 
die Weihnachtsatmosphäre η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα 
die Stadtmitte το κέντρο της πόλης 
der Heilige Abend η παραμονή των Χριστουγέννων 
plötzlich ξαφνικά 
wirklich πραγματικά 
passieren (ist passiert) συμβαίνει 
vor sich hin träumen ονειροπολώ  
recht- δεξιός 
brechen (bricht, hat gebrochen) σπάω 
die Clique, -n η παρέα 
die Rheinbrücke, -n η γέφυρα πάνω από τον Ρήνο 
erlauben επιτρέπω 
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Seite 146  
A13  
17  
etwas dagegen tun κάνω κάτι ενάντια σε αυτό 

 
Seite 147  
die Unterhaltung η διασκέδαση 
a  
Yoga η γιόγκα 
das Studio, -s το στούντιο  
der Teenager, - ο έφηβος, η έφηβη 
der Geist το πνεύμα 
aktivieren ενεργοποιώ 
das Konzentrationsproblem, -e το πρόβλημα συγκέντρωσης  
b  
der Ratgeber, - εδώ: το site με συμβουλές 
das In- und Ausland το εσωτερικό μιας χώρας και το 

εξωτερικό 
die Beschreibung, -en η περιγραφή 
die GPS-Datei, -en το αρχείο GPS 
c  
weg von μακριά από 
raus (προς τα) έξω 
die Spannung το σασπένς, κάτι το συναρπαστικό 
erleben βιώνω, ζω 
die Wanderung, -en η πεζοπορία 
d  
das Teamspiel, -e το ομαδικό παιχνίδι 
Wasserball η υδατοσφαίριση, το πόλο 
das Nichtmitglied, -er αυτός που δεν είναι μέλος 
e  
Aerobic το αερόμπικ 
die Step- und Tanzgymnastik η γυμναστική βηματισμού και χορού 
erfahren έμπειρος 
der Einzelunterricht το ιδιαίτερο μάθημα 
mit Ermäßigung με μειωμένες τιμές 
f  
der Fortgeschrittene, -n ο προχωρημένος  
der Reiterhof, -höfe η φάρμα με άλογα 
dabei sein συμμετέχω 

 
Seite 148  
B1  
die Sonne ο ήλιος 
der Himmel ο ουρανός 
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das Gewitter, - η καταιγίδα 
der Schnee  το χιόνι 
die Wolke, -n το σύννεφο  
B2  
es ist neblig έχει ομίχλη 
es ist windig έχει αέρα, φυσάει 
es schneit χιονίζει 
sonnig ηλιόλουστος 
scheinen (hat geschienen) λάμπει 
bewölkt συννεφιασμένος 

 
Seite 149  
B3  
kühl ψυχρός, δροσερός 

 
Seite 150  
B6  
die Ecke, -n η γωνία 

 
Seite 151  
B8  
das Sofa, -s ο καναπές 
der Schrank, Schränke η ντουλάπα 
der Schreibtisch, -e το γραφείο (έπιπλο) 
B9  
legen τοποθετώ/βάζω (ξαπλωτά) 
hängen κρεμώ 
stellen τοποθετώ/βάζω (όρθια) 
liegen (hat gelegen) βρίσκομαι (σε οριζόντια θέση), είμαι 

ξαπλωμένος 
die Manchester-Tasse, -n το οπαδικό φλιτζάνι της Manchester 

United 
das Regal, -e το ράφι, το έπιπλο με ράφια,  

η βιβλιοθήκη 
 

Seite 152  
B10  
die Gitarre, -n η κιθάρα 

 
Seite 153  
B11  
2  
das Einzelbett, -en το μονό κρεβάτι 
5  
neben δίπλα σε/από 
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das Blumengeschäft, -e το ανθοπωλείο  
gegenüber von + D απέναντι από 

 
Seite 155  
B13  
das Tagebuch, -bücher το ημερολόγιο (στο οποίο καταγράφω 

γεγονότα, σκέψεις, συναισθήματα) 
 

Seite 156  
B14  
interviewen παίρνω συνέντευξη από 

 
Seite 157  
C1  
gratulieren συγχαίρω, δίνω συγχαρητήρια 
Was hättest du gern? Τι θα ήθελες; 
C2  
der Reiseführer, - ο ταξιδιωτικός οδηγός 
die Gesichtscreme, -s η κρέμα προσώπου 
der  MP3-Player, - το mp3 player 
die Mütze, -n ο σκούφος 
der Skiurlaub, -e οι διακοπές για σκι  
das Parfüm, -s το άρωμα 

 
Seite 159  
C4  
der Tierarzt, -ärzte ο κτηνίατρος 
das Stadtviertel, - η συνοικία, η περιοχή 

 
Seite 160  
C5  
die Garage, -n το γκαράζ  
die Baustelle, -n το εργοτάξιο 

 
Seite 161  
Könnten Sie …? Θα μπορούσατε …; 
C6  
der PC, -s το pc, o υπολογιστής 

 
Seite 165  
D3  
der Kanarienvogel, -vögel το καναρίνι 
der Goldfisch, -e το χρυσόψαρο 
bunt πολύχρωμος 
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Modelltest 1 
  
Seite 166  
der Comiczeichner, - ο σχεδιαστής κόμικ 
die Wand, Wände ο τοίχος 
das Monster, - το τέρας 
das Chaos το χάος 
die Zeichnung, -en το σχέδιο 
der Traumberuf, -e το επάγγελμα των ονείρων  
der Kindergarten, -gärten το νηπιαγωγείο 
das Manga, -s το κόμικ manga 
versuchen προσπαθώ 
der Erfolg, -e η επιτυχία 

 
Seite 168  
die Infotafel, -n ο πίνακας πληροφοριών 
7  
das Obergeschoss, -e εδώ: ο τελευταίος όροφος 
9  
das Mobiltelefon, -e το κινητό τηλέφωνο 

 
Seite 169  
die Möbel (πληθ.) τα έπιπλα 
das Arbeitszimmer, - το γραφείο (δωμάτιο στο σπίτι) 
die Cafeteria, -s η καφετερία  
das Fast-Food-Restaurant, -s το εστιατόριο φαστφούντ  
der Friseursalon, -s το κομμωτήριο 
die Freizeitausrüstung ο εξοπλισμός για τις δραστηριότητες 

στον ελεύθερο χρόνο 
Outdoor δραστηριότητες στην ύπαιθρο 
der Teamsport το ομαδικό άθλημα 
Beach εδώ: όλα για την παραλία 
tauchen κάνω καταδύσεις 
das Elektrogerät, -e η ηλεκτρική συσκευή 
der Fernseher, - η τηλεόραση 
der Drucker, - ο εκτυπωτής 
das Tablet, -s ο υπολογιστής ταμπλέτα, το τάμπλετ 
das Videogame, -s το βιντεοπαιχνίδι  
die Herrenmode τα ανδρικά ρούχα 
die Damenmode τα γυναικεία ρούχα 
die Babywäsche τα ρούχα του μωρού 
die Bettwäsche τα σεντόνια 
die Tischdecke, -n το τραπεζομάντηλο  
dekorativ διακοσμητικός 
das Kissen, - το μαξιλάρι 
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das Handtuch, -tücher η πετσέτα χεριών 
das Duschtuch, -tücher η πετσέτα μπάνιου 
die Unterwäsche τα εσώρουχα 
das Nachthemd, -en το νυχτικό  
der Schlafanzug, -anzüge η πιτζάμα  
der Strumpf, Strümpfe η κάλτσα 
die Dame, -n η κυρία 
die Kosmetik τα καλλυντικά  
das Make-up το μακιγιάζ  
die Seife, -n το σαπούνι 
die Crème, -s η (καλλυντική) κρέμα 
das Shampoo, -s το σαμπουάν  
die Zahnpasta η οδοντόπαστα 
der Schmuck τα κοσμήματα 
die Armbanduhr, -en το ρολόι χειρός 
die Lederwaren (πληθ.) τα δερμάτινα είδη 
die Brieftasche, -n το αντρικό πορτοφόλι 
die Handtasche, -n η γυναικεία τσάντα χειρός 
der Geldbeutel, - το πορτοφόλι 

 
Seite 170  
das Casting, -s το casting 
das Finale, - ο τελικός 

der Schock, -s το σοκ 
der Laden, Läden το κατάστημα, το μαγαζί 
ziemlich αρκετά 
sonst κατά τα άλλα 
eigentlich κατά βάθος 
praktisch πρακτικός 
der Balkon, -s το μπαλκόνι 
das Schlafzimmer, - το υπνοδωμάτιο 
jdm. einen Gefallen tun κάνω σε κάποιον μια χάρη 
dunkel εδώ: σκούρος 

 
Seite 173  
a  
Action η δράση 
Klettern η αναρρίχηση  
Schach το σκάκι 
das Fotoseminar, -e το μάθημα φωτογραφίας 
der Zeichenkurs, -e το μάθημα ιχνογραφίας 
c  
der Abenteuerfilm, -e η περιπέτεια (ταινία) 
der Science-Fiction, -s εδώ: η ταινία επιστημονικής 

φαντασίας 
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die Saison, -s η σεζόν 
d  
das Abenteuer, - η περιπέτεια 
das Camping το κάμπινγκ (η δραστηριότητα) 
das Camp, -s η κατασκήνωση 
erreichen φτάνω 
e  
laut σύμφωνα με 
der Wetterbericht, -e η πρόγνωση του καιρού 
ideal ιδανικός 
die Stadtberge (πληθ.) βουνά κοντά στην πόλη 
f  
das Geheimnis, -se το μυστικό 
das Rätsel lösen λύνω τον γρίφο 

 
Seite 174  
2  
das Filmfestival, -s το φεστιβάλ κινηματογράφου 
3  
die Damentasche, -n η γυναικεία τσάντα 
die Kasse, -n το ταμείο 
die Auskunft οι Πληροφορίες 

 
Seite 177  
0  
die Projektwoche, -n η εβδομάδα project 
18  
Karate το καράτε 

 
Seite 178  
bitten um + A (hat gebeten) παρακαλώ για, ζητώ 
die Hilfe η βοήθεια 
die Organisation η διοργάνωση 
der Plan, Pläne το σχέδιο 

 
Seite 180  
der Verein, -e ο όμιλος 

 
Seite 181  
um/ziehen (ist umgezogen) μετακομίζω 
frei/haben (hat frei, hat freigehabt) είμαι ελεύθερος 
die Theatergruppe, -n ο θεατρικός όμιλος (π.χ. στο σχολείο) 
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Modelltest 2 

 
Seite 182  
der Millionär, -e ο εκατομμυριούχος 
träumen ονειρεύομαι 
die Spielsachen (πληθ.) τα παιχνίδια 
testen δοκιμάζω, τεστάρω  
beschreiben (hat beschrieben) περιγράφω 
die Meinung, -en η άποψη/γνώμη 
filmen εδώ: βιντεοσκοπώ 
dabei σε αυτό 
der Klick, -s το κλικ 
der Hersteller, - ο κατασκευαστής 
die Werbung, -en η διαφήμιση  
das Sparkonto, -konten ο λογαριασμός ταμιευτηρίου 
der Star-Status το γεγονός ότι είμαι σταρ 
verbringen (hat verbracht) περνώ (χρόνο) 
0  
reich πλούσιος 

 
Seite 183  
1  
jährlich το χρόνο, ετησίως 
die Million, -en το εκατομμύριο 
3  
zu/schauen παρακολουθώ, κοιτώ 
4  
aus/geben (gibt aus, hat ausgegeben) ξοδεύω 
5  
der Popstar, -s ο αστέρας της ποπ 

 
Seite 184  
0  
der Rosengarten, -gärten η κήπος με τριαντάφυλλα 
der Eingang, Eingänge η είσοδος 

 
Seite 185  
präsentieren παρουσιάζω 
der Clown, -s ο κλόουν 
das Würstchen, - το λουκάνικο  
das Brettspiel, -e το επιτραπέζιο παιχνίδι 
mexikanisch μεξικανικός 
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Seite 186  
übrigens α, και ήθελα να πω / παρεμπιπτόντως  
behalten (behält, hat behalten) κρατώ, δεν δίνω 
sich erinnern θυμάμαι 
das Computerspiele-Museum, -Museen το μουσείο βιντεοπαιχνιδιών 
spannend συναρπαστικός 
die Mode-AG, -s ο (σχολικός) όμιλος μόδας 
das Einkaufscenter, - το εμπορικό κέντρο, το mall 
empfehlen (empfiehlt, hat empfohlen) συνιστώ, προτείνω 
manch- ορισμένοι 

 
Seite 189  
die Webseite, -n η ιστοσελίδα 
der Shop, -s εδώ: το διαδικτυακό κατάστημα 
allgemein γενικά 
a  
die Sicherheitsweste, -n το προστατευτικό γιλέκο 
die Treppe, -n η σκάλα 
der Leckerbissen, - η λιχουδιά 
b  
das Ding, -e το πράγμα, το αντικείμενο 
der Designer, - ο σχεδιαστής 
c  
die 7. Kunst  η έβδομη τέχνη (= ο κινηματογράφος) 
der Western, - η ταινία γουέστερν  
der Zeichentrickfilm, -e τα κινούμενα σχέδια 
umsonst δωρεάν 
d  
die Giraffe, -n η καμηλοπάρδαλη  
die Schildkröte, -n η χελώνα 
der Löwe, -n το λιοντάρι  
der Elefant, -en ο ελέφαντας 
das Spielzeug τα παιχνίδια 
der Stoff, -e το ύφασμα 
das Holz το ξύλο 
das Metall το μέταλλο  
das Plastik το πλαστικό 
das Leder το δέρμα 
e  
das Selbstgemachte αυτό που έχω φτιάξει μόνος μου 
persönlich προσωπικός 
die Site, -s ο ιστότοπος 
f  
der Detektiv, -e ο ντετέκτιβ  
amerikanisch αμερικανικός 
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skandinavisch σκανδιναβικός 
 

Seite 190  
2  
die Jugendnachrichten (πληθ.) οι ειδήσεις για νέους 
sich vor/stellen παρουσιάζω τον εαυτό μου, 

συστήνομαι  
5  
die Laufhose, -n το παντελόνι για τρέξιμο 

 
Seite 192  
15  
das Elektrogerät, -e η ηλεκτρική συσκευή 
fehlen λείπω 

 
Seite 195  
der Schulweg, -e ο δρόμος για το σχολείο 

 
Seite 196  
letzt- προηγούμενος, τελευταίος 

 
Seite 197  
die Menschenrechte (πληθ.) τα ανθρώπινα δικαιώματα 
der Kampf, Kämpfe ο αγώνας 
schwarzweiß ασπρόμαυρος  
gefährlich επικίνδυνος 
die Komödie, -n η κωμωδία  
der Animationsfilm, -e τα κινούμενα σχέδια, το animation 
der Mord, -e η δολοφονία  
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Modelltest 3 

 
Seite 198  
der Zettel, - το χαρτάκι 
der Titel, - ο τίτλος 
drucken εκτυπώνω 
die Szene, -n η σκηνή (π.χ. σε ταινία) 
der Print-on-demand-Buchladen, -läden το βιβλιοπωλείο που τυπώνει βιβλία 

κατά παραγγελία  
seit + D από το 
der Roboter, - το ρομπότ 
der Verlag, -e ο εκδοτικός οίκος 
die Kosten (πληθ.) το κόστος 
der Transport, -e η μεταφορά 
die Lagerung η αποθήκευση 
die App, -s η εφαρμογή, το app 
das E-Book, -s το ηλεκτρονικό βιβλίο 

 
Seite 200  
6  
modern μοντέρνος, σύγχρονος 
erfahren über + A (erfährt, hat erfahren) παίρνω πληροφορίες / μαθαίνω για 
8  
das Filmgerät, -e η συσκευή κινηματογράφησης/ 

βιντεοσκόπησης  
 

Seite 201  
die Sonderausstellung, -en η προσωρινή έκθεση 
das Sammelstück, -e το συλλεκτικό κομμάτι 
nachgebaut που κατασκευάστηκε σύμφωνα με ένα 

πρότυπο 
die Licht-, Wasser- und Luft-Effekte (πληθ.) τα ειδικά εφέ με φώτα, νερό και αέρα 
die Filmtechnik η τεχνολογία του κινηματογράφου 
technisch τεχνικός 
die Montage το μοντάζ 
das Porträt, -s το πορτρέτο 
der Filmregisseur, -e ο σκηνοθέτης κινηματογραφικού 

έργου 
die Filmperspektive, -n η οπτική γωνία κατά την 

κινηματογράφηση 
die Heldenfigur, -en η φιγούρα/μινιατούρα ήρωα 
das Disney-Accessoire, -s το αξεσουάρ με μοτίβα του Disney 
der Blick, -e η θέα 
der Filmklassiker, - η κλασική ταινία 
originell πρωτότυπος 
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das Erinnerungsstück, -e το αναμνηστικό κομμάτι 
der Infostand, -stände το περίπτερο πληροφοριών 
die Anmeldung η εγγραφή 

 
Seite 202  
der Hundesitter, - o sitter σκύλου, αυτός που φροντίζει 

και βγάζει βόλτα έναν σκύλο 
hellbraun ανοιχτό καφέ 
der Terrier, - το τεριέ  
verreisen (ist verreist) φεύγω σε ταξίδι 
an/schaffen αγοράζω, αποκτώ 
der Wunsch, Wünsche η επιθυμία 
skeptisch επιφυλακτικός 
das Hundehäuschen, - το σπιτάκι σκύλου 
der Gassi-Gang, -Gänge η βόλτα με σκύλο 
das Tierheim, -e το καταφύγιο ζώων 
dringend επειγόντως 

 
Seite 204  
17  
daraus από αυτά 

 
Seite 205  
a  
der Begriff, -e η έννοια, ο όρος 
der Takt, -e το μέτρο (στη μουσική) 
die Melodie, -n η μελωδία 
das Tempo, Tempi το τέμπο 
der Song, -s το τραγούδι 
das Anmeldeformular, -e το έντυπο εγγραφής 
b  
der 8-Klässler, - ο μαθητής της όγδοης τάξης 
heraus/finden (hat herausgefunden) ανακαλύπτω, βρίσκω 
der Teilnehmer, - ο συμμετέχων 
c  
die Zeitreise, -n το ταξίδι στον χρόνο 
die Epoche, -n η (ιστορική) εποχή 
das Werk, -e το έργο 
d  
das Talent, -e το ταλέντο 
die Sänger-Karriere, -n η καριέρα/σταδιοδρομία ως 

τραγουδιστής 
der Stimmtest, -s η ακρόαση/οντισιόν για τη φωνή 
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e  
wertvoll πολύτιμος 
ein/tauchen (ist eingetaucht) βυθίζομαι 
wunderbar θαυμάσιος 
langjährig μακροχρόνιος 
f  
den richtigen Ton treffen βρίσκω τον σωστό τόνο 
die Sammlung, -en η συλλογή 
die Qualität η ποιότητα 
der Violinschlüssel, - το κλειδί του σολ 
das Saxofon, -e το σαξόφωνο  
das Motiv, -e το μοτίβο, το σχέδιο 
u.v.m. (= und vieles mehr) και άλλα πολλά 
liefern παραδίνω  
innerhalb εντός, μέσα σε 

 
Seite 206  
2  
der ICE, -s (= Intercity-Express) το Intercity Express 
3  
die Tomatensoße, -n η σάλτσα ντομάτας 

 
Seite 209  
0  
die Realschule, -n το γερμανικό εξατάξιο σχολείο μέσης 

εκπαίδευσης 
18  
witzig αστείος 

 
Seite 210  
die Schuhgröße, -n το νούμερο παπουτσιού 
zu Ende sein τελειώνει 

 
Seite 211  
die Lieblingsfarbe, -n το αγαπημένο χρώμα 

 
Seite 212  
die Medien (πληθ.) τα ΜΜΕ, τα μίντια 
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Modelltest 4 

 
Seite 214  
ungewöhnlich ασυνήθιστος 
das Bauernhaus, -häuser το αγροτόσπιτο 
die Heizung το καλοριφέρ, η θέρμανση 
die Dusche, -n η ντουζιέρα 
das Holzhäuschen, - το ξύλινο σπιτάκι 
draußen έξω 
hinter πίσω από 
das Taxi, -s το ταξί 
der Anlegesteg, -e η (μικρή) αποβάθρα 
schmal στενός 
die Viertelstunde, -n το τέταρτο της ώρας 
der Hafen, Häfen το λιμάνι 
die Muttersprache, -n η μητρική γλώσσα 
Finnisch τα Φινλανδικά 
Schwedisch τα Σουηδικά  
das Zuhause το σπίτι (εκεί που νιώθω σπίτι μου) 
die Heimatinsel, -n το νησί όπου μένω 
entfernt sein είναι μακριά 

 
Seite 215  
3  
bestehen aus + D (hat bestanden) αποτελείται από 

 
Seite 216  
0  
der Hauptbahnhof, -höfe ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός  
8  
die Gruppenführung, -en η ομαδική ξενάγηση 
die Führung, -en η ξενάγηση 

 
Seite 217  
die Toilettentour, -en η ξενάγηση με θέμα τις δημόσιες 

τουαλέτες  
der Haupteingang, -eingänge η κύρια είσοδος 
lecker νόστιμος, που έχει ωραία γεύση 
die Weißwurst, -würste το άσπρο λουκάνικο 
die Übersetzung, -en η μετάφραση 
privat ιδιωτικός 
der Botanische Garten ο Βοτανικός Κήπος 
der Wagen, - 
 
 

εδώ: η άμαξα 
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Seite 218  
geschieden χωρισμένος 
der Typ,- en ο τύπος 
momentan εδώ: αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες 
klar/kommen mit + D (ist klargekommen) τα καταφέρνω / τα βγάζω πέρα με 
allerdings όμως, ωστόσο 
nichts dagegen sagen δεν λέω τίποτα, δεν παραπονιέμαι  
der LKW-Fahrer, - ο οδηγός φορτηγού 
die Feier, -n η γιορτή 
mit allem Drum und Dran με όλα τα σχετικά 
die Klamotten (πληθ.) τα ρούχα 
das Kleid, -er το φόρεμα 

 
Seite 221  
a  
der soziale Bereich ο κοινωνικός τομέας 
pflegen φροντίζω 
für jemanden da sein είμαι στο πλευρό κάποιου  
b  
die Grundschule, -n το δημοτικό (σχολείο) 
d  
die Schönheitspflege η φροντίδα ομορφιάς 
e  
der Reisebegleiter, - ο συνοδός ταξιδιού  
das Handicap, -s η αναπηρία 
begleiten συνοδεύω 
f  
das Bike, -s το ποδήλατο 

 
Seite 222  
2  
der Trickfilm, -e η ταινία κινούμενων σχεδίων  
5  
das Tierheim, -e το καταφύγιο ζώων 
freiwillig εθελοντής 
der Helfer, - ο βοηθός 

 
Seite 226  
der Kollege, -n ο συνάδελφος 

 
Seite 229  
der Schirm, -e η ομπρέλα  

 
 

 



 46  
 

Modelltest 5 

 
Seite 230  
die Roboterwelt ο κόσμος των ρομπότ 
der Stundenplan, -pläne το ωρολόγιο πρόγραμμα 
das Interesse wecken an + D ξυπνώ το ενδιαφέρον για 
… ist zu finden υπάρχει 
die Oberschule, -n το λύκειο 
erkennen (hat erkannt) αναγνωρίζω, κατανοώ 
eine Rolle spielen παίζω ρόλο 
etc. (= et cetera) κ.τ.λ. (= και τα λοιπά) 
die Mythologie η μυθολογία 
berichten αναφέρει, μιλά 
Zeus ο Δίας 
schützen προστατεύω 
automatisch αυτόματος 
die Dienerin, -nen η υπηρέτρια 
der Mechanismus, Mechanismen ο μηχανισμός 
Asien η Ασία 
das Robonauten Camp η κατασκήνωση για ρομποναύτες (η 

ρομποτική + ο αστροναύτης, τα 
ανθρωποειδή ρομπότ της ΝΑSΑ) 

begeistern für + A ενθουσιάζω για 
die Robotik η ρομποτική 
programmieren προγραμματίζω 
erproben δοκιμάζω, τεστάρω 
etwas der Öffentlichkeit vor/stellen παρουσιάζω κάτι στο κοινό 

 
Seite 231  
0  
fehlen λείπω 

 
Seite 232  
0  
der Keller, - το υπόγειο 
6   
der Kuchenteller, - το πιάτο για κέικ/τούρτες 
7  
rund στρογγυλός  
10  
Indien η Ινδία 

 
Seite 233  
die Dekorsachen (πληθ.) τα διακοσμητικά είδη 
die Retro-Lampe, -n το ρετρό/vintage πορτατίφ 
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der Teppich, -e το χαλί 
die Gardine, -n η κουρτίνα 
die Decke, -n η κουβέρτα 
der Stoff, -e το ύφασμα 
die Kerze, -n το κερί 
die Klimaanlage, -n το κλιματιστικό 
der Topf, Töpfe η κατσαρόλα 
die Pfanne, -n το τηγάνι 
die Kuchenform, -en η φόρμα για κέικ 
das Spielzeug, -e το παιχνίδι 
die Babywiege, -n η βρεφική ζυγαριά  
das Puzzle, -s το παζλ 
der Roman, -e το μυθιστόρημα 
die Ethnik-Kleidung τα έθνικ ρούχα  
der Hut, Hüte το καπέλο 
die Krawatte, -n η γραβάτα  
die Kaffeemaschine, -n η καφετιέρα 
der Babysitz, -e το κάθισμα μωρού 
die Skier (πληθ.) τα πέδιλα του σκι 
der Skistiefel, - η μπότα του σκι 
das Reisesouvenir, -s το σουβενίρ/αναμνηστικό από ταξίδι 

 
Seite 234  
Mensch βρε 
im Ernst σοβαρά 
alles der Reihe nach όλα με τη σειρά τους 
das Tattoo, -s το τατουάζ  
auf/geben (gibt auf, hat aufgegeben) παραιτούμαι από 
irgendwann κάποτε, κάποια στιγμή 
es reicht mir ως εδώ ήταν  
aus/tragen (trägt aus, hat ausgetragen) διανέμω 
ausgerechnet ειδικά 
nass werden βρέχομαι 
kündigen παραιτούμαι (από μια δουλειά) 
das klappt nie δεν θα τα καταφέρω ποτέ 
modisch μοντέρνος, μοδάτος  
das Outfit, -s το outfit 
zusammen sein είμαστε μαζί 
der Kleidungsstil το στιλ των ρούχων / του ντυσίματος 

 
Seite 235  
12  
verbieten (hat verboten) απαγορεύω 
13  
stören ενοχλώ 
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das Gehalt, Gehälter ο μισθός 
14  
das Produkt, -e το προϊόν 

 
Seite 236  
17  
die Sammlung, -en η συλλογή 
weiter/geben (gibt weiter, hat 
weitergegeben) 

δίνω στον επόμενο / σε κάποιον άλλο 

18  
weg/werfen (wirft weg, hat weggeworfen) 
 

πετάω (στα άχρηστα) 

Seite 237  
der Second-Hand-Markt, -Märkte η αγορά με πράγματα από δεύτερο 

χέρι 
a  
ziehen (ist gezogen) μετακομίζω, πάω να ζήσω 
die Kommode, -n το κομό, η συρταριέρα 
das Einzelstück, -e το μεμονωμένο κομμάτι 
b  
gebraucht μεταχειρισμένος 
das Schnäppchen, - η σούπερ ευκαιρία 
zu Sonderpreisen σε ειδικές τιμές 
das Taschenbuch, -bücher το βιβλίο τσέπης 
unter κάτω από 
der Klassiker, - εδώ: το βιβλίο κλασικής λογοτεχνίας 
zu Mini-Preisen σε πολύ χαμηλές τιμές 
c  
der Alltag η καθημερινότητα 
aus 2. (= zweiter) Hand από δεύτερο χέρι 
die Bekleidung τα ρούχα 
das Accessoire, -s το αξεσουάρ 
der Service το σέρβις  
die Reparatur, -en η επισκευή 
d  
die Handtasche, -n η τσάντα χειρός 
los/werden (wird los, ist losgeworden) απαλλάσσομαι από  
vorbei/kommen (ist vorbeigekommen) περνώ (μια βόλτα από) 
e  
der Basar, -e το παζάρι  
die Kinderartikel (Pl.) τα παιδικά είδη 
die Kindheit τα παιδικά χρόνια 
das Stofftier, -e το λούτρινο ζωάκι 
f  
das Recycling η ανακύκλωση 
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meins το δικό μου 
das Glücksspiel, -e το τυχερό παιχνίδι 

 
Seite 238  
2  
der Aufzug, Aufzüge το ασανσέρ, ο ανελκυστήρας  
3  
die Straßenbahn, -en το τραμ 
um/steigen (ist umgestiegen) αλλάζω μεταφορικό μέσο, 

μετεπιβιβάζομαι 
4  
das Blatt, Blätter το φύλλο 
das Papier, -e το χαρτί 
ab/geben (gibt ab, hat abgegeben) δίνω, παραδίνω 
5  
der Hundeplatz, -plätze ο περιφραγμένος χώρος σε πάρκο, 

όπου οι σκύλοι μπορούν να τρέχουν 
ελεύθερα  

der Besucher, - ο επισκέπτης 
 

Seite 242  
die Notiz, -en η σημείωση 

 
Seite 243  
das Lieblingslokal, -e το αγαπημένο στέκι (π.χ. καφετέρια, 

ταβέρνα) 
 

Seite 244  
die Zusammenarbeit η συνεργασία 

 
Seite 245  
die Katze, -n η γάτα 
 

 

 

 


