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DACH bekannt  der Flügel, - [εδώ] πιάνο με ουρά
DACH bekannt produzieren παράγω

1  abhängig sein von + Dat εξαρτώμαι
1 die  Baustelle, -n εργοτάξιο
1  bemerken αντιλαμβάνομαι
1  berufstätig εργαζόμενος
1 die Beziehung, -en σχέση
1 die Diskussion, -en συζήτηση
1   einigen sich συμφωνώ (με κάποιον)
1   einsam μοναχικός
1   eng στενός
1   erwachsen ενήλικος
1 die  Fernbeziehung, -en σχέση εξ αποστάσεως
1   flexibel ευέλικτος
1  (eine Fernbeziehung)   [εδώ] διατηρώ 
  führen
1 das  Gefühl, -e συναίσθημα
1   gewöhnen (sich) συνηθίζω
1   hart σκληρός
1   kündigen [εδώ] παραιτούμαι
1 die  Lüge, -n ψέμα
1   lügen λέω ψέματα, ψεύδομαι
1   merkwürdig παράξενος
1   offen ανοικτός
1   sauer [εδώ] τσαντισμένος
1   schätzen εκτιμώ, υπολογίζω
1  schwierig δύσκολος
1 die Trennung χωρισμός
1   trotzdem παρ‘ όλ‘ αυτά
1 die  Verbindung [εδώ] σύνδεση, γραμμή
1  vermissen + Akk μου λείπει (κάποιος/κάτι)
1   vertrauen (sich) εμπιστεύομαι
1   wütend πολύ θυμωμένος,   
   εξοργισμένος
2b   negativ αρνητικός
2b   positiv θετικός
2c   nicht in Frage kommen αποκλείεται
3a   eifersüchtig ζηλιάρης
3a   ernst σοβαρός
3a   fleißig εργατικός
3a   höflich ευγενικός
3a   niemand κανείς
3a   ordentlich τακτικός
3a   treu πιστός
3c das Aussehen (εξωτερική) εμφάνιση
3c   sich kümmern um + Akk νοιάζομαι (για κάποιον)
3c die Studie, -n μελέτη, έρευνα

3c   verabreden (sich) δίνω ραντεβού
5a das Mountainbike, -s μάουντεν μπάικ
5b die Figur, -en [εδώ] σώμα
5f   achten auf + Akk προσέχω (κάτι)
6a die Abteilung, -en τμήμα [σε μια επιχείρηση]
6a   beruhigen (sich) ησυχάζω
6a die  Bewegung, -en κίνηση
6a   blind τυφλός
6a der Eingang, -ä-e είσοδος
6a  entwickeln αναπτύσσω
6a   erwarten περιμένω
6a der Friseur, -e κομμωτής, κουρέας
6a die Friseurin, -nen κομμώτρια
6a die  Frisur, -en κόμμωση
6a   gesichtsblind άτομο που πάσχει από   
   προσωπαγνωσία
6a  leiden an + Dat πάσχω (από κάτι)
6a das Marketing  μάρκετινγκ
6a die Marketingabteilung τμήμα μάρκετινγκ
6a der Satz, -ä-e πρόταση
6a die Strategie, -n στρατηγική
6a der Trick, -s κόλπο, τρικ
6b die Eigenschaft, -en ιδιότητα

1a die  Plattform, -en πλατφόρμα
1a die  Presse [εδώ] τύπος, έντυπα μέσα  
   ενημέρωσης
1a der Trend, -s τάση, τρεντ
1b  aus|ziehen [εδώ] φεύγω από το σπίτι
1b   babysitten κάνω μπέιμπι σίτινγκ
1b   besitzen κατέχω
1b die  Bohrmaschine, -n τρυπάνι
1b die  Dienstleistung, -en παροχή υπηρεσίας
1b die  Leiter, -n (κινητή) σκάλα
1b   es reicht φθάνει
1b der Stecker, - φις (που μπαίνει στην πρίζα)
1b die  Steuer, -n φόρος
1b der Tauschring, -e κύκλωμα ανταλλαγών
1b   vermieten νοικιάζω (σε κάποιον κάτι)
1b die  Versicherung, -en ασφάλεια
1b das Werkzeug, -e εργαλείο
2a   raten συμβουλεύω
3a die  Glühbirne, -n λάμπα [λυχνία πυρακτώσεως]
3a der Hammer σφυρί
3a die  Klingel κουδούνι
3a der Schalter [εδώ] διακόπτης
3a die Steckdose, -n πρίζα
3a die  Stufe, -n σκαλοπάτι
3a das Treppenhaus, -äu-er σκάλα, κλιμακοστάσιο

1 Beziehungen fern und nah

2 Teilen und tauschen
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3a die  Zange, -n πένσα, τανάλια
3c der Hausmeister, - επιστάτης, διαχειριστής,  
   θυρωρός
4a   alleinstehend που ζει μόνος
4a die  Hausgemeinschaft, -en οικιακή κοινότητα
4b  ein|ziehen έρχομαι να κατοικήσω
4b   erleben ζω, βιώνω
4b der  Lautsprecher, - ηχείο
4b  miteinander ο ένας με τον άλλο
4b der Rentner, - συνταξιούχος
4b   über (temporal) [εδώ] πάνω από
4b   überlegen σκέπτομαι
4b   von … an (temporal) από … (κάποιο χρονικό   
   σημείο)
4b die Werkstatt εργαστήριο
5a der Babysitter, - μπέιμπι σίτερ
5a   dreijährig τρίχρονος, τριετής
5a   transportieren μεταφέρω
5b   ideal ιδεώδης, ιδανικός
6b   ändern (sich) αλλάζω, μεταβάλλομαι
6b   bzw. (beziehungsweise) ή (και)
6b   einverstanden σύμφωνος
6b   gestresst αγχωμένος
6b die Hausordnung κανονισμός της   
   πολυκατοικίας
6b der Jurist, -en ο νομικός
6b das Klischee, -s κλισέ,στερεότυπο
6b die Komödie, -n κωμωδία
6b der Lärm  θόρυβος
6b die Regie  σκηνοθεσία
6b die  Rolle, -n ρόλος
6b die Spannung  ένταση
6b die  Unterhaltung διασκέδαση
6c   aufregend συναρπαστικός
6c die Ordnung τάξη
6e der Dialog, -e διάλογος

3 Deutsch aktiv der Schluss  τέλος

1 das CoHousing Συν-Κατοίκηση [κατοικίες  
   γύρω από ένα κοινό χώρο]
1   entfernt (von …) μακριά (από …)
1 die Fähigkeit, -en ικανότητα
1 die Generation, -en γενιά
1 die Kenntnis, -se γνώση
1   ökologisch οικολογικός
1 die Siedlung, -en οικισμός
1   ungefähr περίπου

  
 
2a  ernähren (sich) τρέφομαι
2a die Ernährung  τροφή
2a das Fertiggericht, -e έτοιμο/προμαγειρεμένο  
   φαγητό
2a   fett(ig) λιπαρός
2a  fettarm άπαχος
2a   garantieren εγγυώμαι
2a   haltbar που μπορεί να διατηρηθεί
2a  inkl. (inklusive) συμπεριλαμβανομένου/- 
   μένων
2a   je ανά
2a der Korb, -ö-e καλάθι
2a die Lieferung [εδώ] παράδοση
2a   mager άπαχος
2a der Metzger, - κρεοπώλης, χασάπης
2a   per Telefon τηλεφωνικά
2a der Pinguin, -e πιγκουϊνος
2a das Produkt, -e προϊόν
2a der Quark  στραγγιστό ξυνόγαλα
2a   reif ώριμος
2a das Rezept, -e συνταγή
2a die  Saison σαιζόν, περίοδος
2a die  Soße, -n σάλτσα
2a   tiefgekühlt κατεψυγμένος
2a   wöchentlich εβδομαδιαίος
2a   zu|bereiten παρασκευάζω
2c der Bauer, -n γεωργός
3a die Erdbeere, -n φράουλα
3a der Hunger  πείνα
3a   hungrig πεινασμένος
3a der Latte Macchiato λάτε μακιάτο
3a die Melone, -n πεπόνι
3a das Müsli  μούσλι
3a  normalerweise κανονικά, υπό κανονικές  
   συνθήκες
3a   obwohl αν και, μολονότι
3a   schaffen καταφέρνω
3a   tatsächlich πράγματι
3a der Versuch, -e προσπάθεια
3a   verzichten (auf + Akk) [εδώ] απαρνούμαι, λέω όχι  
   (σε κάτι)
3b der Feierabend σχόλασμα
7b der Besitzer ιδιοκτήτης
7b  ein|geben εισάγω, πληκτρολογώ
7b das Erlebnis, -se βίωμα, εμπειρία
7b das  Foodie, -s φούντι [φωτογραφία   
   φαγητού]
7b die Gruppe, -n ομάδα, γκρουπ
7b der Kommentar, -e σχόλιο
7b   kommentieren σχολιάζω
7b das Netzwerk, -e δίκτυο
7b die  Qualität ποιότητα
7b die  Realität πραγματικότητα
7b der Restaurantbesitzer, - ιδιοκτήτης εστιατορίου
7b   saftig ζουμερός, χυμώδης
7b das Selfie, -s σέλφι
7b   sozial κοινωνικός
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1a das Beet, -e πρασιά, παρτέρι
1a   blühen ανθίζω
1a die  Erde  γη
1a   ernten μαζεύω (τη σοδειά)
1a die Fläche, -n επιφάνεια
1a   halten (Tiere) [εδώ] εκτρέφω (ζώα)
1a die Umwelt  περιβάλλον
1b   anders διαφορετικά, αλλιώτικα
1b   befinden sich βρίσκομαι
1b der Bienenstock, -ö-e μελίσσι
1b   freiwillig εθελοντικά
1b das Gartenparadies παραδεισένιος κήπος
1b der Gemeinschaftsgarten συλλογικός κήπος
1b die  Großstadt, -ä-e μεγαλούπολη
1b der Honig  μέλι
1b   mitten in … μέσα σε …
1b   pflegen φροντίζω, περιποιούμαι
1b der Verkehr  κυκλοφορία
2a   mit|arbeiten συνεργάζομαι
2c der Imker μελισσοκόμος
4a   erholsam ξεκουραστικός
4a der  Gletscher, - παγετώνας
4a die Hitze  ζέστη
4a das Klima κλίμα
4a der Klimawandel  κλιματική αλλαγή
4a die Landschaft, -en τοπίο
4a die Schneekanone, -n χιονοκανόνι [μηχάνημα   
                                                     παραγωγής τεχνητού χιονιού]
4b  steigen αυξάνομαι
4b die Temperatur, -en θερμοκρασία
4b die Wirtschaft  οικονομία [ενός τόπου]
5b   frieren κρυώνω, παγώνω
5b die Lawine, -n χιονοστιβάδα
5b  mit|nehmen παίρνω μαζί μου
6a das Gebiet, -e περιοχή
6a das Jahrzehnt, -e δεκαετία
6a der Kunstschnee  τεχνητό χιόνι
6a die Landwirtschaft γεωργία
6a der Mangel, -ä- έλλειψη
6a die Schneedecke κάλυμα χιονιού
6a   schneesicher σίγουρα καλυμένος με χιόνι
6a   schuld (sein) ευθύνομαι, φταίω
6a die Skipiste, -n χιονοδρομική πίστα
6a der Tourismus  τουρισμός
6a die Ursache, -n αιτία
6a   verändern (sich)  αλλάζω, μεταβάλλομαι
6a  zu|machen κλείνω
7a das Chaos  χάος
7a   schulfrei κλειστά σχολεία, σχολική  
   αργία
7a der Sturm, -ü-e θύελλα
7b   aus|fallen [εδώ] ματαιώνομαι
7b   beschädigen προκαλώ/προξενώ βλάβη
7b der Bürger, - πολίτης
7b der Bürgermeister, - δήμαρχος
7b die Buslinie, -n λεωφορειακή γραμμή
7b   entwurzeln ξεριζώνω
7b   extrem ακραίος

7b  im Griff haben είμαι κύριος, έχω   
   καταλάβει, κυριαρχώ
7b die Innenstadt κέντρο της πόλης
7b die Linie, -n γραμμή
7b   melden αναγγέλλω
7b der  Meteorologe, -n μετεωρολόγος
7b die Straßenbedingungen (Pl.) οδικές συνθήκες
7b   teilweise εν μέρει
7b das  Thermometer, - θερμόμετρο
7b   warnen (vor + Dat) προειδοποιώ (για …)

4   schmutzig βρόμικος
4   zu|nehmen αυξάνομαι
3a der Koch, -ö-e μάγειρας
3a die Köchin, -nen μαγείρισσα
3b der Vegetarier, - χορτοφάγος

1a die Boulette, -n μπιφτέκι
2a die Diät, -en δίαιτα
2a der Foodtruck, -s κινητή καντίνα
2b der Burger, - μπέργκερ
2b  um|bauen μετασκευάζω
2b die Vorbereitung, -en προετοιμασία

1a   bedienen εξυπηρετώ
1a   erledigen διεκπεραιώνω
1a die Fabrik, -en εργοστάσιο
1a der Handwerker, - βιοτέχνης
1a der Kfz-Mechatroniker, - ηλεκτρονικός μηχανικός  
   αυτοκινήτων
1a der Polizist, -en αστυνόμος
1a die  Polizistin, -nen αστυνομικίνα
1a   prüfen ελέγχω
1a der Salon, -s [εδώ] κομμωτήριο
1a die Überstunde, -n υπερωρία
1c   an|nehmen [εδώ] δέχομαι
1c   an|wenden [εδώ] ασκώ, κάνω χρήση
1c die Arbeitsbedingungen (Pl.) συνθήκες εργασίας
1c die Arbeitszeit, -en ωράριο
1c der Azubi, -s μαθητευόμενος
1c die Bedingung, -en όρος, συνθήκη
1c der Check, -s έλεγχος
1c   eröffnen ανοίγω (επιχείρηση)
1c der Frühjahrscheck εαρινός έλεγχος
1c die Gewalt  βία
1c das Knie, - γόνατο
1c die Kontrolle, -n έλεγχος
1c   körperlich σωματικός
1c der Lohn, -ö-e αμοιβή
1c der PC, -s ΗΥ, ηλεκτρονικός   
   υπολογιστής
1c   schimpfen βρίζω
1c   spezialisieren sich (εξ)ειδικεύομαι
1c der Spezialist, -en ο ειδικός
1c die  Verantwortung  ευθύνη

ΙI
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1c die Verkehrskontrolle, -n κυκλοφοριακός έλεγχος
2a   sich selbstständig ανοίγω δική μου   
  machen δουλειά
2b der Affe, -n πίθηκος
2b der Elefant, -en ελέφαντας
2b der Löwe, -n λιοντάρι
4c der Prospekt, -e φυλλάδιο, προσπέκτους
5b das Tagebuch, -ü-er ημερολόγιο
5b die Übung, -en άσκηση
5b die Vokabel, -n (άγνωστη) λέξη
6a   allerdings όμως
6a die Dienstreise, -n επαγγελματικό ταξίδι
6a   klopfen χτυπώ (την πόρτα)
7a die  Art, -en είδος
7a   auf|geben παρατάω
7a   begeistert ενθουσιώδης
7a der Bestseller, - μπεστσέλερ
7a das Brettspiel, -e επιτραπέζιο παιχνίδι
7a der Export, -e εξαγωγή
7a   exportieren εξάγω
7a   fiktiv φανταστικός
7a der Gegner, - αντίπαλος
7a der Gründer, - ιδρυτής
7a das Interesse, -n ενδιαφέρον
7a der Roman, -e μυθιστόρημα
7a die Technologie, -n τεχνολογία
7a die  Wolle  βαμβάκι
7a der  Würfel, - [εδώ] ζάρι
7a die  Zusammenarbeit  συνεργασία

1a  ab|hören ακροάζομαι
1a   an|legen [εδώ] τοποθετώ
1a  atmen αναπνέω
1a   auf|nehmen [εδώ] κάνω εισαγωγή   
   (ασθενούς)
1a  brechen σπάζω
1a die Cafeteria καφετέρια
1a die  Entbindungsstation αίθουσα τοκετών
1a   impfen εμβολιάζω
1a der Knochen, - κόκκαλο, οστό
1a das  Labor εργαστήριο
1a   messen μετρώ
1a   operieren εγχειρίζω
1a die Orthopädie ορθοπεδική κλινική
1a der Saal, Säle (μεγάλη) αίθουσα
1a die Spritze, -n ένεση
1a   untersuchen εξετάζω
1a der Verband, -ä-e [εδώ] επίδεσμος
1c das  Anmeldeformular, -e έντυπο δήλωσης   
   (ατομικών στοιχείων)
1c   behandeln περιθάλπτω, νοσηλεύω
2c   entlassen [εδώ] δίνω εξιτήριο
3b der Kaugummi μαστίχα, τσίχλα
4a   beachten προσέχω  

4a das Arbeitsdokument, -e χαρτί της δουλειάς
4a die Behandlung νοσηλεία
4a  ein|packen βάζω στην τσάντα, παίρνω  
   μαζί μου
4a   eventuell ίσως, ενδεχομένως
4a die Hygiene  υγιεινή
4a die Langeweile  ανία, βαρεμάρα, πλήξη
4a das  Nachthemd νυχτικό
4a   nüchtern νηφάλιος
4a die OP, -s εγχείρηση
4a der Pyjama, -s πιτζάμα
4a die Regel, -n κανόνας
4a das  Shampoo, -s σαμπουάν
4a   verbessern (sich) βελτιώνομαι
4a die Zahnbürste οδοντόβουρτσα
4a die  Zahnpasta οδοντόκρεμα
5a   spülen πλένω (πιάτα)
5c   lassen βάζω (κάποιον να κάνει   
   κάτι για μένα)
5c   saugen καθαρίζω με την ηλεκτρική  
   σκούπα
5c der Staub  σκόνη
5d   nähen ράβω
5d die Putzfrau, -en καθαρίστρια
5d   reinigen καθαρίζω  
5d   streichen [εδώ] βάφω
7a der Abschied αποχωρισμός, αποχαιρετισμός
7a   anderthalb ενάμισυ
7a der Assistenzhund, -e σκύλος βοηθός
7a   auf|heben [εδώ] σηκώνω (κάτι  
   από κάτω)
7a  auf|wachsen μεγαλώνω
7a   behindert με αναπηρία
7a die Behinderung, -en  αναπηρία
7a   bereits ήδη, κιόλας
7a die Erfahrung πείρα
7a   erziehen εκπαιδεύω
7a   folgen ακολουθώ
7a der Gegenstand, -ä-e αντικείμενο
7a die Integration  ενσωμάτωση
7a   integrieren (sich) ενσωματώνομαι
7a der Pate, -n ανάδοχος
7a der Rollstuhl, -ü-e αναπηρική καρέκλα,   
   καροτσάκι
7a der Senior, -en ηλικιωμένος
7a die Seniorenresidenz οίκος υπερηλίκων / για   
   άτομα τρίτης ηλικίας
7a der Sozialpädagoge, -n κοινωνικός παιδαγωγός
7a der Spielkamerad, -en σύντροφος στο παιχνίδι
7a   stolz περήφανος
7a die Therapie, -n θεραπεία

6 Hilfe: im Krankenhaus und im Alltag
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7a   zusätzlich πρόσθετος
7b   engagieren (sich)  συμμετέχω, υποστηρίζω

6b   an|melden δηλώνω

1a die Anlage, -n εγκατάσταση
1a   entsorgen φροντίζω για την αποκομιδή
1a  frei|halten κρατώ ελεύθερο 
1a das Hochwasser  πλημμύρα
1a die Katastrophe, -n καταστροφή
1a die Naturkatastrophe, -n φυσική καταστροφή
1a die Pumpe, -n αντλία
1a   retten σώζω
1a   sorgen (für + Akk) φροντίζω (για κάτι)
1a das Technische Hilfswerk οργανισμός τεχνικής βοήθειας 
1a die Wasseranlage, -n εγκατάσταση ύδρευσης
1a die Wasserpumpe, -n υδραντλία

1a   lokal τοπικός
1b   beleidigen προσβάλλω
1b der Bundeskanzler, - ο ομοσπονδιακός   
   καγκελάριος
1b die Bundeskanzlerin, -nen η ομοσπονδιακή   
   καγκελάριος
1b der Imbiss, -e [εδώ] σνακ-μπαρ
1b   insgesamt συνολικά
1b   mit|teilen πληροφορώ
1b die Polizei  αστυνομία
1b der Rekord, -e ρεκόρ
1b   rufen φωνάζω
1b   starten ξεκινώ
1b die Strecke, -n απόσταση, διαδρομή
1b der Streit  καβγάς
1b das Trinkgeld, -er φιλοδώρημα
1b   verpassen [εδώ] χάνω, δεν  καταφέρνω
1f der Artikel, - άρθρο
2d   alarmieren καλώ επειγόντως
3a die  Fanmeile, -n χώρος για υπαίθριες αναμετα-   
   δόσεις (αθλητικών γεγονότων)
3a   jubeln πανηγυρίζω
3a die Leinwand, -ä-e οθόνη
3a das Schaufenster, - βιτρίνα
3a   schießen [εδώ] πετυχαίνω (γκολ)
3a das Tor, -e [εδώ] γκολ
3a   umarmen sich αγκαλιάζομαι
3c das Public Viewing  μαζική δημόσια παρακολού-  
   θηση (μιας αναμετάδοσης)

3c die  Stimmung διάθεση
4a  bevor πριν …
4a das Finale ο τελικός
4a   seit/seitdem από τότε, έκτοτε
5b die Begeisterung ενθουσιασμός
5b das Ereignis, -se γεγονός
5b   herrschen κυριαρχώ
5b die Mannschaft, -en ομάδα 
5b der Psychologe, -n ψυχολόγος
5b   sog. (sogenannt) λεγόμενος
5b die Veranstaltung, -en διοργάνωση
6a das Drittel, - το ένα τρίτο
6a die Hälfte, -n το μισό
6a die Statistik, -en στατιστική
6a das Viertel, - το ένα τέταρτο
6b die  Meldung, -en είδηση  
6b die  Verkehrsmeldung, -en είδηση για την κυκλοφορία

1 die Demokratie δημοκρατία
1 die Demonstration, -en διαδήλωση
1   demonstrieren διαδηλώνω
1 die Diktatur δικτατορία
1 die Grenze, -n σύνορο
1 die Gründung ίδρυση
1 der Krieg, -e πόλεμος
1 die Mauer το τείχος
1   regieren κυβερνώ
1 die Regierung, -en κυβέρνηση
1 der Staat, -en κράτος
1   verhaften συλλαμβάνω
1 die Wiedervereinigung επανένωση
1   zurzeit προς το παρόν
5 die Kritik, -en κριτική
2a der Arbeiter, - εργάτης
2a der Bau κατασκευή, οικοδόμηση
2a   friedlich ειρηνικός
2a die Führung, -en ξενάγηση
2a der Gastarbeiter, - αλλοδαπός εργάτης
2a der Mauerbau  κατασκευή του τείχους   
   (του Βερολίνου)
2a die Schließung κλείσιμο
2c die Bundesrepublik  Ομοσπονδιακή    
  Deutschland  Δημοκρατία της Γερμανίας
2c die Freiheit, -en ελευθερία
2c die  Pressefreiheit ελευθερία του τύπου
2d das Autokennzeichen, - πινακίδα αυτοκινήτου
2d das Kennzeichen [εδώ] αριθμός κυκλοφορίας 
2d das Moped, -s μηχανάκι
4b   protestieren διαμαρτύρομαι
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4c die Bildung  εκπαίδευση, μόρφωση
4c die Bildungspolitik  εκπαιδευτική πολιτική
4c die Chancengleichheit  ισότητα ευκαιριών
4c die Gleichberechtigung  ισοτιμία, ίσα δικαιώματα  
   (για όλους)
4c der Schutz  προστασία
4c der Umweltschutz  προστασία του    
   περιβάλλοντος
4d die Bedeutung σημασία
4d   verlangen απαιτώ
4d der Wert, -e αξία
5a   trotz παρά …
5a   wegen λόγω …
6a das Atomkraftwerk, -e πυρηνικό εργοστάσιο   
   παραγωγής ενέργειας
6a die Atomwaffe, -n πυρηνικό όπλο
6a der Bundestag  ομοσπονδιακό    
   κοινοβούλιο
6a  damit για να …
6a die Energie  ενέργεια
6a die Energiepolitik  ενεργειακή πολιτική
6a   erklären εξηγώ
6a die Gerechtigkeit  δικαιοσύνη
6a das Kraftwerk, -e εργοστάσιο παραγωγής   
   (ηλεκτρικής) ενέργειας
6a der Migrant, -en μετανάστης
6a die Partei, -en (πολιτικό) κόμμα
6a   sich politisch engagieren δραστηριοποιούμαι   
   πολιτικά
6a   um … zu για να …
6a die Waffe, -n όπλο
6a die Zukunft  μέλλον
6b das Ziel, -e στόχος
6d der Mut  θάρρος
7a   ab|stimmen ψηφίζω
7a die Abstimmung, -en ψηφοφορία
7a das Gericht, -e δικαστήριο
7a das Gesetz, -e νόμος
7a   konkret συγκεκριμένος
7a das Menschenrecht, -e ανθρώπινο δικαίωμα
7a der Minister, - υπουργός
7a das Recht, -e [εδώ] δικαίωμα
7a die Reform, -en μεταρρύθμιση
7a das Volk, -ö-er λαός
7a die Volksabstimmung, -en δημοψήφισμα
7b   ab|lehnen απορρίπτω, αρνούμαι
7b die Bürokratie γραφειοκρατία
7b das Einkommen εισόδημα
7b   erhalten λαμβάνω, παίρνω
7b   fair δίκαιος, σωστός, πρέπων
7b die Freude, -n χαρά

7b das Grundeinkommen, - βασικό εισόδημα
7b   überzeugt (sein von + Dat) είμαι πεπεισμένος, θεωρώ  
   σωστό
7b die Umfrage, -n (δημοσκοπική) έρευνα
7b   zweifeln αμφιβάλλω
7c der Kritiker, - επικριτής

2b das Medium, Medien μέσο (ενημέρωσης /   
   διασκέδασης)
2b der MP3-Player, - mp3 player
5a   füttern ταϊζω

2b das Porträt, -s πορτρέτο

1a der Bereich, -e τομέας
1a   ein|führen εισάγω, καθιερώνω
1a die Europäische Union  Ευρωπαϊκή Ένωση
1a die Finanzen (Pl.) τα οικονομικά
1a die Finanzpolitik  οικονομική πολιτική
1a die Mobilität  κινητικότητα
1a   unterstützen υποστηρίζω
1a die Währung, -en νόμισμα
1a die Wissenschaft, -en επιστήμη
1d   versichern ασφαλίζω
1d   während κατά τη διάρκεια …
3a die Einigung ενοποίηση
3a der Frieden  ειρήνη
3a das Motiv, -e κίνητρο
3a die Toleranz  ανοχή, ανεκτικότητα
3a die Vielfalt  ποικιλία, πολυμορφία
3a der Wohlstand  ευημερία
4a die Einwanderung  μετανάστευση
4b   aus|wandern μεταναστεύω [αφήνω τη  
   χώρα μου]
4b der Auswanderer, - μετανάστης
4b  ein|wandern μεταναστεύω  [σε άλλη χώρα]
4b das Einwanderungsland, -ä-er χώρα υποδοχής μεταναστών
4b die Heimat  πατρίδα
4b   realistisch ρεαλιστικός
4b   übrigens παρεμπιπτόντως
4b   ziehen [εδώ] πηγαίνω, μεταβαίνω
4d das Auswanderungsland, -ä-er χώρα μεταναστών
4d   entweder … oder ή … ή …
4d   nicht nur … sondern auch όχι μόνο … αλλά και …
4d   sowohl … als auch και … και …, τόσο … όσο  
   και …
4d   weder … noch ούτε … ούτε …
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6a   fliehen προσπαθώ να ξεφύγω
6b der Aufenthalt παραμονή
6b die Auswanderung αποδημία, μετανάστευση
6b   befristet ορισμένου χρόνου
6b die Rückkehr  επιστροφή, παλιννόστηση
6c der Rückkehrer, - ο παλιννοστών
7b der Ausländer, - ο αλλοδαπός  
7b der Brauch, -äu-e έθιμο
7b   durch|gehen μελετώ
7b   so ist das eben τι να γίνει, δε γίνεται αλλιώς
7b die Erwartung, -en προσδοκία
7b der Idiot, -en ηλίθιος
7b   mähen κουρεύω (το γκαζόν)
7b die Pflicht, -en καθήκον, υποχρέωση
7b die Pünktlichkeit  ακρίβεια (στην ώρα)
7b der Rasen γκαζόν, γρασίδι
7b   schließlich [εδώ] στο κάτω κάτω 
7b die Sitte, -n έθιμο
7b   sonst κατά τ‘ άλλα
7b   von klein auf από μικρός
7b   waschecht γνήσιος

1a die Akademie ακαδημία
1a   staatlich anerkannt αναγνωρισμένος από το  
   κράτος
1a der Erzieher, - ο παιδαγωγός
1a die Erzieherin, -nen η παιδαγωγός
1a die Erziehung  ανατροφή
1a die Förderung υποστήριξη
1a das Instrument, -e όργανο
1a die Kindererziehung  ανατροφή των παιδιών
1a die Kompetenz, -en ικανότητα
1a das Konzept, -e σχέδιο, πρόγραμμα
1a   leiten διευθύνω
1a   nötig αναγκαίος
1a das Organisationstalent οργανωτικό ταλέντο
1a die Pädagogik παιδαγωγική
1a   staatlich κρατικός
1a das Talent, -e ταλέντο
1a der Tänzer, - χορευτής
1a die Tänzerin, -nen χορεύτρια
1a   teamfähig με ομαδικό πνεύμα
1a das Zertifikat, -e (επαγγελματική) άδεια
1a   zuständig αρμόδιος, υπεύθυνος
1b   unterrichten διδάσκω
2b das Vorstellungsgespräch, -e συνέντευξη γνωριμίας
2c   nachdem αφού
2d die  Absage, -n απόρριψη, απορριπτική   
   απάντηση

2d   bewerben (sich) υποβάλλω αίτηση   
   πρόσληψης
2d die Bewerbung, -en αίτηση πρόσληψης
2d die Stellenanzeige, -n αγγελία για προσφορά   
   εργασίας
2d die Zusage, -n αποδοχή, καταφατική   
   απάντηση
3a   begrüßen χαιρετώ
3b der Arbeitgeber, - εργοδότης
3b der Bewerber, - υποψήφιος (για πρόσληψη)
3d der Lebenslauf, -äu-e βιογραφικό σημείωμα
3d die Nebentätigkeit, -en δευτερεύουσα    
   απασχόληση
3d die Redaktion, -en [εδώ] τμήμα (σε μια   
   εκδοτική επιχείρηση)
3d die Tätigkeit, -en δραστηριότητα, ασχολία
3d der Verlag, -e εκδοτικός οίκος
3d das Volontariat, -e εθελοντική εργασία
4a   jobben εργάζομαι (περιστασιακά)
4b   gleichzeitig ταυτόχρονα
4b   nacheinander το ένα μετά το άλλο
4c   bestehen [εδώ] περνώ (με επιτυχία  
   μια εξέταση)
5 das Diplom, -e δίπλωμα
6a   umgekehrt αντίστροφα
6a der Umschlag, -ä-e φάκελος
6a   vermeiden αποφεύγω
6a   verwechseln μπερδεύω
6a   wirken  [εδώ] δίνω/κάνω εντύπωση

3  ab|schaffen καταργώ
3 die Verhandlung, -en διαπραγμάτευση

1b der Assistent, -en ο βοηθός
1b die Assistentin, -nen η βοηθός
1b   dar|stellen παριστάνω
1b   feierlich εορταστικά, σε εορταστική  
   ατμόσφαιρα
1b der Franken φράγκο [νόμισμα της   
   Ελβετίας]
1b   gestalten διαμορφώνω
1b die Kuppel θόλος
1b die Renovierung ανακαίνιση
1b die Welle, -n κύμα
2a der Diplomat, -en διπλωμάτης
2a die Diplomatin, -nen διπλωμάτισσα
2a der Praktikant, -en ασκούμενος
2a die Praktikantin, -nen ασκούμενη
2a der Pressesprecher, - ο εκπρόσωπος τύπου
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2a die Pressesprecherin, -nen η εκπρόσωπος τύπου
2c   dolmetschen κάνω διερμηνεία,   
   μεταφράζω

1a der Automat, -en αυτόματος πωλητής
1a   erkundigen sich  ζητώ να πληροφορηθώ
1a die Reinigung καθαριστήριο
1a der Schlüsseldienst κλειδαράδικο
1d   notieren (sich) σημειώνω
1e  (he)rein|kommen μπαίνω μέσα, εισέρχομαι
2a  aus|suchen (sich)  διαλέγω
4b die Ausleihzeit χρόνος ενοικίασης
4b   erfahren πληροφορούμαι
4b der Haupteingang κεντρική/κύρια είσοδος
4b   innerhalb εντός  / μέσα σε …
4b   telefonisch τηλεφωνικά
4b   verlängern παρατείνω
4b   zurück|geben επιστρέφω
5a das Asyl, -e (πολιτικό) άσυλο
5a der Asylsuchende, -n άτομο που έχει ζητήσει   
   πολιτικό άσυλο
5a der Austausch  ανταλλαγή ιδεών
5a der Bildschirm, -e οθόνη
5a die Digitalisierung ψηφιοποίηση
5a   ehrenamtlich εθελοντικά
5a der Flüchtling, -e πρόσφυγας
5a die Kommunikation επικοινωνία
5a   programmieren προγραμματίζω
5a   still σιωπηλός, ήσυχος
5a der Treffpunkt σημείο συνάντησης
5a die Weiterbildung επιμόρφωση
5a   zahlreich πολυάριθμος
6b   ärgerlich εξοργιστικός
6b das Bargeld  μετρητά
6b die EC-Karte, -n ευρωκάρτα, χρεωστική κάρτα
6b  um|tauschen αλλάζω (εμπόρευμα)
6c das Personal  προσωπικό
6c der Umtausch ανταλλαγή, αλλαγή

5 der Kauf, -äu-e αγορά
5   zurück|bringen επιστρέφω
1a  ab|waschen πλένω, ξεπλένω (πιάτα)
1a   bügeln σιδερώνω
1a der Fußboden πάτωμα
1a   weg|bringen μεταφέρω, βγάζω έξω
1a   wischen σκουπίζω, ξεσκονίζω
1b die Fernbedienung τηλεχειριστήριο
1b die Garantie, -n εγγύηση

1b die Ladezeit χρόνος φόρτισης
1b die Leistung απόδοση
1b die Mahlzeit, -en γεύμα
1b die Mehrwertsteuer (MwSt.) φόρος προστιθεμένης   
   αξίας (ΦΠΑ)
1b der Rabatt, -e έκπτωση
1b die Rate, -n δόση
1b die Schüssel μπολ, λεκάνη
1b der Staubsauger ηλεκτρική σκούπα
1b der Verbrauch  κατανάλωση
1b der Wasserverbrauch  κατανάλωση νερού
1b die Zinsen (Pl.) τόκοι
1c   gering χαμηλός, λιγοστός
1c   sparsam οικονομικός (όχι σπάταλος)
1d die Waschmaschine πλυντήριο ρούχων
2a die Verabredung, -en ραντεβού
2b   erstaunt sein είμαι έκπληκτος
2b   überraschen εκπλήσσω, κάνω έκπληξη
2b   vage αόριστος, όχι ξεκάθαρος
2c   neutral ουδέτερος
3b die IBAN διεθνής αριθμός τραπε-  
   ζικού λογαριασμού
3b   klären ξεκαθαρίζω, διασαφηνίζω
3b das Missverständnis, -se παρανόηση
3b   überweisen εμβάζω, στέλνω χρήματα
3b die Überweisung, -en έμβασμα
3b   vereinbaren συμφωνώ (κάτι)
4c   an|schließen συνδέω
4c   ein|räumen [εδώ] τακτοποιώ, βάζω   
   (στο πλυντήριο)
6a   automatisch αυτόματα
6a der Chip, -s τσιπάκι
6a der Scheck, -s επιταγή, τσεκ
6a die Vorkasse προείσπραξη
6b der Abdruck, -ü-e αποτύπωμα
6b  bereit πρόθυμος
6b   bestätigen επιβεβαιώνω
6b der Fingerabdruck, -ü-e δακτυλικό αποτύπωμα
6b   fürchten (sich) φοβάμαι
6b   mindestens τουλάχιστον
6b   missbrauchen [εδώ] υποκλέπτω
6b die PIN-Nummer, -n κωδικός ΡΙΝ
6b   sondern αλλά 
6b   unkompliziert απλός
6b die Zahlung, -en πληρωμή

2 der Schal, -s κασκόλ
4  umweltfreundlich φιλικός προς το περιβάλλον
5a der Wasserbehälter, - δοχείο (νερού)
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1a der Fiaker, - άμαξα [Αυστρία]
1a die Kutsche, -n άμαξα
2b die Fahrrad-Rikscha, -s ποδήλατο-ταξί
2b der Grundpreis βασική τιμή
2b die Reservierung κράτηση
2b die Spezialtour, -en ειδική διαδρομή
2b   werktags τις καθημερινές/εργάσιμες
2c die Selbstständigkeit ανεξαρτησία

1b das Carsharing  κοινή χρήση αυτοκινήτων
1b die Fahrschule σχολή οδηγών
1b der Führerschein άδεια οδήγησης
1c die Reparatur, -en επισκευή
1c   spontan [εδώ] απρογραμμάτιστα
1d  ab und zu πότε πότε
1d die Garage, -n γκαράζ
1e   aus|schließen αποκλείω
2a die Bremse, -n φρένο
2a das Gas [εδώ] γκάζι
2a   hupen κορνάρω
2a der Reifen, - ρόδα
4a   abgenutzt φθαρμένος
4a   an|gehen [εδώ] παίρνω μπρος
4a  ein|tragen καταχωρώ
4a die Erstzulassung πρώτη καταχώριση (στο  
   μητρώο οχημάτων)
4a das Fahrzeug, -e όχημα
4a die Fahrzeugpapiere (Pl.) χαρτιά του αυτοκινήτου
4a der Gebrauchtwagen, - μεταχειρισμένο   
   αυτοκίνητο
4a das Geräusch, -e θόρυβος
4a   gründlich πολύ προσεκτικά
4a der Kilometerstand ένδειξη του χιλιομετρητή/ 
   χιλιομετροδείκτη
4a der Lack μπογιά, βερνίκι
4a die Marke, -n μάρκα
4a   passend κατάλληλος
4a die Probefahrt, -en δοκιμαστική διαδρομή
4a die Roststelle, -n σημείο με σκουριά
4a der Schaden, -ä- ζημιά
4a   überprüfen ελέγχω
4a   vergleichen συγκρίνω
4a   weiter|suchen συνεχίζω την αναζήτηση /  
   το ψάξιμο
4a der Zustand κατάσταση
4b   aus|fragen ρωτώ διεξοδικά
4b die Besichtigung επιθεώρηση, κοίταγμα

6c der Gang, -ä-e [εδώ] ταχύτητα (στο λεβιέ)
6c der Sonderpreis, -e ειδική τιμή
6c das WC, -s τουαλέτα
7a   aus|schalten κλείνω, σβήνω (τη μηχανή)
7a   begrenzen περιορίζω
7a das Benzin  βενζίνη
7a   durchschnittlich κατά μέσο όρο
7a die Geschwindigkeit, -en ταχύτητα
7a die Kategorie, -n κατηγορία
7a   schonen (sich) δεν επιβαρύνω
7a   steil απότομος (σε κλίση)

1a die Drohne, -n ντρόουν [τηλεκατευθυνό- 
   μενο με κάμερα]
1a   erschrecken (sich) τρομάζω
1a   kritisch [εδώ] με δυσπιστία
1a   landen προσγειώνομαι
1a  weg|fallen καταργούμαι, περικόπτομαι
2a   daher γι‘ αυτό
2a   darum γι‘ αυτό
2a   deswegen γι‘ αυτό
2a   ein|fallen έρχομαι στο νου, βρίσκω  
   (λύση)
2a   fordern απαιτώ
2a die Herausforderung, -en πρόκληση
2a der Kasten, -ä- κουτί
2a der Kofferraum πορτ μπαγκάζ
2a das Logistikunternehmen, - επιχείρηση/εταιρεία   
   μεταφορών
2a die Packstation, -en σημείο παραλαβής   
   πακέτων
2a der Paketbote, -n πακετομεταφορέας
2a der Paketkasten, -ä- κουτί για την τοποθέτηση  
   πακέτων
2a  rechnen υπολογίζω
2a   selb- ίδιος
2a   testen δοκιμάζω, τεστάρω
2a das Unternehmen, - επιχείρηση 
2a   verdoppeln (sich) διπλασιάζω, διπλασιάζομαι
2c die Anzahl  (συνολικός) αριθμός
5a  aus|reichen αρκώ, επαρκώ
5a   benötigen χρειάζομαι
5a  existieren υφίσταμαι, υπάρχω
5a   freiberuflich ως ελεύθερος επαγγελματίας
5a der Handel  εμπόριο
5a die Kündigung [εδώ] απόλυση
5a   realisieren υλοποιώ
5a die Selbstständige, -n ελεύθερος επαγγελματίας
5a der Selbstständige, -n ελεύθερη επαγγελματίας
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5a   versprechen υπόσχομαι
5b   analysieren αναλύω
5b   finanzieren χρηματοδοτώ
5b der Gewinn, -e κέρδος
5b die Konkurrenz  ανταγωνισμός
5d  auf|fallen χτυπώ στο μάτι, κάνω   
   εντύπωση
6d   aus|bilden εκπαιδεύω
8a   reich πλούσιος
8a   verantwortungsvoll με αίσθημα ευθύνης,   
   υπεύθυνος
8b   alleinerziehend που ανατρέφει παιδιά   
   μόνος του / μόνη της
8b die Alternative, -n εναλλακτική λύση
8b   beschäftigen (sich) απασχολώ, απασχολούμαι
8b die Finanzierung χρηματοδότηση
8b das Finanzierungsmodell, -e χρηματοδοτικό μοντέλο
8b der Geschäftsführer, - διευθυντής (επιχείρησης)
8b  her|stellen κατασκευάζω, παράγω
8b   investieren επενδύω
8b das Lager αποθήκη
8b die Lagerhalle, -n (μεγάλη) αποθήκη
8b der Masseur, -e μασέρ
8b  nach|wachsen φυτρώνω/μεγαλώνω ξανά
8b das Prinzip, -ien  (ηθική) αρχή
8b der Solarstrom  ρεύμα από τον ήλιο,   
   ηλιακή ενέργεια
8b die Spende, -n δωρεά
8b der Unternehmer, - επιχειρηματίας
8b der Vortrag, -ä-e διάλεξη, ομιλία, παρουσίαση

3a  parken παρκάρω, σταθμεύω

1 die Eisenbahn σιδηρόδρομος
1 der Eisenbahntunnel, - σιδηροδρομικό τούνελ
1 der Tunnel, - τούνελ
2a  nach|denken σκέπτομαι, κάνω σκέψεις
2a das Risiko, Risiken κίνδυνος, ρίσκο
2b die Lokführerin, -nen η μηχανοδηγός

1a   fällen κόβω (δέντρο)
1a das Feld, -er χωράφι, αγρός
1a das Gras γρασίδι
1a die Industrie, -n βιομηχανία
1a das Laub  φύλλωμα
1a der Laubbaum, -äu-e φυλλοβόλο δέντρο
1a die Luft  αέρας

1a der Mischwald μικτό δάσος
1a die Nadel, -n βελόνα
1a der Nadelbaum, -äu-e κωνοφόρο δέντρο
1a der Pilz, -e μανιτάρι
1a das Ufer, - όχθη
1a die Wiese, -n λιβάδι
1b   bilden σχηματίζω
1b   entsprechen αντιστοιχώ
1b der Förster, - δασονόμος
1b das Gedächtnis μνήμη
1b  geheim μυστικός
1b das Gewissen συνείδηση
1b die Landnutzung χρήση της γης
1b das Märchen, - παραμύθι
1b der Märchenerzähler, - παραμυθάς
1b der Nerv, -en νεύρο
1b die Nutzung χρήση  
1b der Romantiker, - ο ρομαντικός
1b   skeptisch επιφυλακτικός
1b die Theorie, -n θεωρία
1b die Untersuchung, -en έρευνα
1d das Nervensystem, -e νευρικό σύστημα
1d die Ökologie  οικολογία
1d die Panik πανικός
1d der Waldliebhaber, - φίλος του δάσους
1d  weiter|geben μεταδίδω
1d   wissenschaftlich επιστημονικός
3c der Hinterhof, -ö-e πίσω αυλή
3c das Loch, -ö-er τρύπα
3c die Mülltonne, -n σκουπιδοτενεκές
5a   artenreich με μεγάλη βιοποικιλία
5a   fressen τρώω [χρησιμοποιείται  
   για ζώα]
5a der Fuchs, -ü-e αλεπού
5a das Kaninchen, - κουνέλι
5a der Rand άκρη
5a das Reh, -e ελάφι
5a   scheu ντροπαλός
5a der Spaziergänger, - περιπατητής
5a  übrig|bleiben περισσεύω, απομένω
5a  übrig|lassen αφήνω (υπόλοιπο)
5a der Waschbär, -en ρακούν
5b der Zaun, -äu-e φράχτης
6a   wild άγριος
7a   entdecken ανακαλύπτω
7a   schützen προστατεύω
7a   veranstalten διοργανώνω
7a der Veranstalter, - διοργανωτής
7a der Wissenschaftler, - επιστήμονας
7a   zählen μετρώ
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2b   doof [εδώ] ανυπόφορος
2b das Heimweh  νοσταλγία
4a   beschließen αποφασίζω
4a   betrinken (sich) μεθάω
4a das Drama, Dramen δράμα
4a   ein|brechen κάνω διάρρηξη
4a der Krebs  καρκίνος
4a   los|fahren ξεκινώ
4a   schüchtern συνεσταλμένος, δειλός
4a   stehlen κλέβω
4a der Tod θάνατος
4a der Tumor όγκος
4b   drehen γυρίζω
4b der Regisseur, -e σκηνοθέτης
4c   verbieten απαγορεύω
5a der Fallschirm αλεξίπτωτο
6a  ab|hängen εξαρτώμαι
6a der Absatz, -ä-e απόσπασμα (κειμένου),   
   παράγραφος
6a   fest|legen καθορίζω
6a   heimisch ντόπιος
6a   möglichst … όσο γίνεται πιο …
6a   muslimisch μουσουλμανικός
6a der Reisebericht, -e ταξιδιωτικές εντυπώσεις
6a   übernachten διανυκτερεύω
6a die Unterkunft, -ü-e κατάλυμα
6a das Verkehrsmittel, - συγκοινωνιακό μέσο

1a die Hütte, -n καλύβα
1a die Rose, -n τριαντάφυλλο

1b die Ebbe  άμπωτη
1b der Fischer, - ψαράς
1b die Flut πλημμυρίδα
1b   verschwinden εξαφανίζομαι
1b das Wattenmeer  [ακτή με φαινόμενο   
   παλίρροιας]
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