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BLICK 2-Lernwortschatz 

Kapitel 3 
VERBEN NOMEN 

ablehnen απορρίπτω R Abenteuer περιπέτεια 
abnehmen αδυνατίζω E Abhängigkeit εξάρτηση 
s. abschirmen von προστατεύω, καλύπτω E Abschreckung εκφοβισµός 
angeben δίνω στοιχεία E Alternative εναλλακτική λύση 
aufklären über  διαφωτίζω E Anforderung απαίτηση 
belügen ψεύδοµαι S Ausmaß έκταση 
berücksichtigen λαµβάνω υπόψη E Darstellung αναπαράσταση, 

απεικόνιση 
betäuben ναρκώνω E Drogenaufklärung διαφώτιση σχετικά µε 

ναρκωτικά 
bewirken επιδρώ R Drogenkonsum κατανάλωση ναρκωτικών 
sich distanzieren von αποστασιοποιούµαι από R/E Drogensüchtige ναρκοµανής 
sich dopen ντοπάροµαι E Durchblutung αιµάτωση 
durchhalten αντέχω, υποµένω S Eingebundensein προσκόλληση 
durchschauen καταλαβαίνω, διαβλέπω S Einstiegsalter ενηλικίωση 
einnehmen εισπράττω, παίρνω S Endstadium τελικό στάδιο 
engagieren δεσµεύω S Engagement δέσµευση 
erhöhen αυξάνω E Entwicklung εξέλιξη, ανάπτυξη 
ersetzen durch αντικαθιστώ E Entzugserscheinung σύνδροµο στέρησης 
fasten νηστεύω R Feigling δειλός 
führen zu οδηγώ E Frustration απογοήτευση 
genießen απολαµβάνω E Geborgenheit θαλπωρή 
hervorrufen προκαλώ E Gebrauchsanweisung οδηγίες χρήσης 
sich identifizieren mit ταυτίζοµαι S Gefühlsdefizit συναισθηµατική στέρηση 
imponieren εντυπωσιάζω S Gehirn εγκέφαλος 
konsumieren καταναλώνω S Gift δηλητήριο 
leiden unter υποφέρω S Gleichgewicht ισορροπία 
merken παρατηρώ E Griffnähe εύκολη πρόσβαση 
probieren δοκιµάζω R Gruppenzwang εξαναγκασµός λόγω 

παρέας 
schlucken καταπίνω E Herausforderung απαίτηση 
sensibilisieren ευαισθητοποιώ R Kunde πελάτης 
sinken µειώνω R Lebensinhalt νόηµα της ζωής 
spritzen κάνω ένεση, πιτσιλώ E Leistungsorientierung προσανατολισµός 

απόδοσης 
steigern αυξάνω E Lunge πνεύµονας 
stimulieren ερεθίζω S Machtbedürfnis ανάγκη για εξουσία 
überleben επιβιώνω R Mangel an έλλειψη 
überzeugen von πείθω S Mittel µέσο 
umgehen mit καταγίνοµαι µε R Mut θάρρος 
sich verausgaben bei αναλώνοµαι, ξεθεώνοµαι E Nebenwirkung παρενέργεια 
sich verdoppeln διπλασιάζοµαι R Nervenkitzel ανατριχίλα 
verdrängen σπρώχνω E Neugier περιέργεια 
verengen στενεύω S Organ όργανο 
verführen παρασύρω, αποπλανώ S Persönlichkeitsbild προφίλ 
sich verlassen auf βασίζοµαι σε, 

εµπιστεύοµαι 
E Prävention αποτροπή 

vermeiden αποφεύγω E Pubertät εφηβεία 
vermindern µειώνω E Randgruppe περιθωριακή οµάδα 
verschlingen καταβροχθίζω, µπλέκοµαι R Rausch µέθη, νάρκωση 
verwöhnen κακοµαθαίνω, φροντίζω S Rauschgift ναρκωτική ουσία 
verzichten auf απαρνούµαι E Reife ωριµότητα 
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vorbeugen προλαµβάνω, σκύβω S Schicksal µοίρα 
vorgehen πράττω,  E Sehnsucht νοσταλγία 
widerstehen αντιστέκοµαι E Stimmung διάθεση 
wirken επιδρώ R Stoff ουσία 
zerstören καταστρέφω E Sucht εθισµός 
zurückgehen επιστρέφω, µειώνοµαι R/E Suchtgefährdete που κινδυνεύει να εθιστεί 
zurückhalten εµποδίζω, συγκρατώ R Suchtkreislauf κύκλος εθισµού 

ADJEKTIVE S Suchtverhalten εθιστική συµπεριφορά 
abhängig von εξαρτηµένος R Suchtverlauf εξέλιξη εθισµού 
andauernd διαρκής S Überangebot υπερπροσφορά 
anfällig επιρρεπής R Überlebenskünstler καλλιτέχνης της 

επιβίωσης 
bedroht απειλούµενος E Unsicherheit αβεβαιότητα 
berauschend µεθυστικός E Veranlagung απαίτηση 
beschwipst ελαφρά µεθυσµένος R Verhaltensforscher ερευνητής συµπεριφοράς 
drogenerfahren έµπειρος µε ναρκωτικά S Verlangen απαίτηση, επιθυµία 
erstrebenswert άξιος για επιδίωξη E Verträglichkeit αντοχή 
freiwillig προαιρετικός E Vorbeugung πρόληψη 
gereizt ερεθισµένος R Vorwand πρόφαση 
gezielt µε στόχο R Zustand κατάσταση 
grausam φρικτός E Zuwendung στοργή, αφοσίωση 
grundsätzlich βασικός R Zweck σκοπός 
halluzinogen παραισθησιογόνος AUSDRÜCKE 
heimlich µυστικός, οικείος etw. in Anspruch nehmen απαιτώ 
illegal παράνοµος außer Atem kommen λαχανιάζω 
inner- εσωτερικός jdn in Anregung 

versetzen 
εκνευρίζω 

körpereigen  einen Bogen machen um αλλάζω δρόµο στη ζωή 
körperlich σωµατικός etw. richtig/falsch 

einschätzen 
εκτιµώ ορθά/εσφαλµένα 

leidenschaftlich παθιασµένος etw. geht mir aus κάτι µου τελειώνει 
mangelnd ελλιπής mit Hilfe einer Person µε τη βοήθεια κάποιου 
personenbezogen προσωπικός Ideen in die Praxis 

umsetzen 
εφαρµόζω στην πράξη 

professionell επαγγελµατίας eine Kampagne 
durchführen 

διεξάγω καµπάνια 

psychisch ψυχικός mit D konfrontiert sein είµαι αντιµέτωπος 
riskant ριψοκίνδυνος die Kontrolle über sich 

verlieren 
χάνω τον έλεγχο 

schlank αδύνατος etw/nichts mitbekommen καταλαβαίνω 
seelisch πνευµατικός etw. in den Mittelpunkt 

stellen 
θέτω στο επίκεντρο 

selbstzerstörerisch αυτοκαταστροφικός Nasenblut haben τρέχει αίµα η µύτη µου 
stabil σταθερός sich das Rauchen 

abgewöhnen 
ξεσυνηθίζω το κάπνισµα 

steuerbar καθοδηγήσιµος mit dem Rauchen 
abgewöhnen 

ξεσυνηθίζω το κάπνισµα 

suchtbildend εθιστικός mit dem Rauchen 
anfangen/aufhören 

αρχίζω/σταµατώ το 
κάπνισµα 

übermäßig υπερβολικός schwach werden υποκύπτω 
üblich συνήθης etw. im Sinn haben έχω στο νου µου 
unbewusst ασυνείδητα Sorgen haben ανησυχώ 
unmäßig υπερβολικός es steht fest υπάρχει 
verdächtig ύποπτος jdn. im Stich lassen εγκαταλείπω 
zwanghaft αναγκαστικός sich von etw. versklaven 

lassen 
υποδουλώνοµαι, 
κυριεύοµαι 

  aus/durch Zufall τυχαία 
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  Zugang haben zu έχω πρόσβαση 
  zugrunde gehen an καταστρέφοµαι 
    
 


