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BLICK 2-Lernwortschatz 

Kapitel 2 
VERBEN R Apparat συσκευή 

aufladen φορτίζω R Auftritt εµφάνιση 
auslachen περιγελώ E Aufzeichnung διάκριση 
beeindrucken εντυπωσιάζω E Ausgabe έξοδο 
beeinflussen επηρεάζω E Ausstrahlung λάµψη, εκποµπή 
begreifen αντιλαµβάνοµαι R Autor ο συγγραφέας 
begrenzen οριοθετώ, περιορίζω E Autorin η συγγραφέας 
beitragen συµβάλλω S Bedürfnis ανάγκη 
bekannt geben γνωστοποιώ R Bildschirm οθόνη 
belasten επιβαρύνω S Blei µόλυβδος 
beraten συµβουλεύω R Buchdruck βιβλιοεκτύπωση 
bestimmen καθορίζω R Buchhandel εµπόριο βιβλιίο 
beurteilen κρίνω E Buchmesse έκθεση βιβλίου 
blamieren κατηγορώ R Buchstabe γράµµα (ΑΒ) 
drucken εκτυπώνω E Dreharbeit σενάριο 
drücken πιέζω S Drehbuch σενάριο 
empfehlen συνιστώ R Einfluss επιρροή 
erfinden εφευρίσκω E Eingabe εισαγωγή 
erraten µαντεύω R Einsatz εφαρµογή 
erwerben αποκτώ S Erscheinungsjahr έτος κυκλοφορίας 
erziehen διαπαιδαγωγώ S Erzeugnis προϊόν 
finanzieren χρηµατοδοτώ E Fernsehanstalt τηλ. σταθµός 
fordern απαιτώ S Fernsehgerät συσκευή TV 
gelangen φθάνω, αποκτώ S Fernsehshow ζωντανή εκποµπή 
es gelingt mir επιτυγχάνω E Fernsehsendung τηλεοπτική εκποµπή 
handeln πρόκειται E Funktion λειτουργία 
integrieren ολοκληρώνω E Gebühr πάγιο τέλος 
klatschen χειροκροτώ E Geschwindigkeit ταχύτητα 
kommunizieren επικοινωνώ E Gewalt βία 
leisten αποφέρω E Gewerkschaft συνδικάτο 
regeln ρυθµίζω E Handlung πράξη, υπόθεση 
rekonstruieren ανακατασκευάζω R Hauptgedanke κεντρική ιδέα 
riskieren ρισκάρω E Hauptperson πρωταγωνιστής 
spüren νιώθω E Inhaltsangabe ένδειξη περιεχοµένου 
starren ατενίζω E Institution ίδρυµα 
stattfinden λαµβάνω χώρα R Kandidat υποψήφιος 
staunen απορώ E Kommunikation επικοινωνία 
transformieren µεταµορφώνω E Konkurrenz ανταγωνισµός 
übersättigen προκαλώ κορεσµό E Kurznachricht σύντοµη είδηση 
s. unterscheiden ξεχωρίζω E Lautstärke ενισχυτής ήχου 
s. verbreiten διαδίδοµαι S Medium µέσο 
verlassen εγκαταλείπω, στηρίζοµαι E Minderheit µειονότητα 
veröffentlichen δηµοσιεύω S Mittelalter µεσαίωνας 
verstellen ρυθµίζω, µεταθέτω R Moderator παρουσιαστής 
vertreten εκπροσωπώ R Mord δολοφονία 
vervielfältigen πολλαπλασιάζω S Nachschlagewerk εγκυκλοπαίδεια 
verwenden χρησιµοποιώ E Neuerung καινοτοµία 
wählen επιλέγω E Papierherstellung παραγωγή χάρτου 
zerreißen σχίζω E Partei κόµµα 
zusammenklappen µαζεύω, πτύσσοµαι S Publikum κοινό 
zusammenstellen συγκεντρώνω R Redakteur συντάκτης 

NOMEN R Regisseur σκηνοθέτης 
R Albtraum εφιάλτης R Scheinwerfer προβολέας 
S Angebot προσφορά E Schicht στρώµα, βάρδια 
R Anrufbeantworter αυτ. τηλεφωνητής E Schlagfertigkeit ετοιµολογία 
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S Schriftzeichen τυπογρ. στοιχείο nützlich χρήσιµος 
S Schulwesen εκπαίδευση öffentlich-rechtlich δηµόσιος 
R Sieg νίκη privatrechtlich ιδιωτικός 
R Sitz έδρα prominent επιφανής 
E Spannung τάση, ένταση realistisch ρεαλιστικός 
E Tat πράξη schalldicht στεγανός, µονωµένος 
R Verband σύνδεσµος, επίδεσµος sinnvoll λογικός 
R Verlag εκδοτικός οίκος tatsächlich πραγµατικός 
S Vermögen περιουσία ursprünglich αρχικός 
S Versandhaus οίκος αποστολής υλικού verkrampft αγχωµένος, έχοντας τρακ 
R Vertreter εκπρόσωπος weitgehend προχωρηµένος 
E Vielfalt ποικιλία zeitaufwendig δαπανηρός σε χρόνο 
S Warenhaus αποθήκη AUSDRÜCKE 
E Wirkung επίδραση eine Aktion durchführen πραγµατοποιώ ενέργειες 
E Zielgruppe οµάδα-στόχος etw. ausfindig machen βρίσκω 
R Zuschauer θεατής einen Beitrag leisten συµβάλλω 
E Zuverlässigkeit εµπιστοσύνη einen Computer bedienen χειρίζοµαι PC 

ADJEKTIVE Daten speichern αποθηκεύω δεδοµένα 
aufgeregt εκνευρισµένος eine Entscheidung treffen αποφασίζω 
aufregend διεγερτικός seine Fähigkeiten erweitern διευρύνω τις ικανότητες 
äußerst κατεξοχήν ein dickes Fell haben είµαι σκληροτράχηλος 
bedeutend σηµαντικός ein Fernsehprogramm 

empfangen 
λαµβάνω τηλεοπτικό 
σήµα 

beliebig τυχαίος einen Film drehen γυρίζω ταινία 
echt γνήσιος aufgrund des großen Erfolgs 

Herzklopfen haben 
καρδιοχτύπι, στρες λόγω 
της µεγάλης επιτυχίας 

einfallsreich πλούσιος σε ιδέες Kritik äußern/üben an Ασκώ κριτική 
einzeln µεµονωµένος Maßnahmen ergreifen Λαµβάνω µέτρα 
erwähnenswert άξιος λόγου die Nase voll haben von εκνευρίζοµαι µε 
folgenreich κατά συνέπεια schief gehen κάτι πάει στραβά 
gewalttätig βίαιος die Sendung läuft η εκποµπή είναι σε 

εξέλιξη 
grausam φρικτός eine Sendung ausstrahlen εκπέµπω 
grundlegend βασικός unter Stress/Zeitdruck 

stehen 
διατελώ αγχωµένος 

hauptsächlich κύριος etw. zur Verfügung stellen θέτω στη διάθεση 
κάποιου 

informativ πληροφοριακός s. verrückt machen lassen (ξε)τρελαίνοµαι 
kunstvoll µε τέχνη einen Vertrag schließen κλείνω συµβόλαιο 
locker χαλαρός Wissen vermitteln παρέχω γνώσεις 
marktwirtschaftlich σχετικός µε την οικονοµία 

της αγοράς 
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