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 A 

A 
„Au-Pair"-Programm, das, -e πρόγραµµα για οικιακές βοηθούς 
ab (D) από 
ab und zu που και που 
abbiegen στρίβω 
Abend, der, -e βράδυ 
Abendöffnung, die βραδινό ωράριο 
abends τα βράδια 
aber αλλά 
abfahren αναχωρώ 
Abfahrt, die, -en αναχώρηση 
Abfahrtszeit, die, -en ώρα αναχώρησης 
abgasfrei χωρίς καυσαέρια 
abholen παραλαµβάνω 
Abitur, das, [-e] το (γερµανικό) απολυτήριο 
Abschied, der αποχαιρετισµός 
absolut απόλυτος 
absteigen* κατεβαίνω, υποβιβάζοµαι 
Abweichung, die, -en απόκλιση 
ach ja α ναι! 
ach so α, έτσι… 
Adresse, die, -n διεύθυνση 
aktiv ενεργός 
Akzent, der προφορά 
akzentfrei χωρίς προφορά 
akzeptabel αποδεκτός 
alle όλοι 
alleine µόνος 
allein erziehend που έχει ανατραφεί µόνος 
alles όλα, κάτι τελείωσε 
alles Gute Χρόνια Πολλά 
alles klar όλα εντάξει 
Alltag, der καθηµερινότητα 
als ως 
als απ’ ό, τι 
also λοιπόν 
alt παλιός, αρχαίος, γέρος 
Altenheim, das, -e κέντρο τρίτης ηλικίας 
Alter, das ηλικία 
Altersgruppe, die, -n ηλιακή οµάδα 

Altstadt, die, -"e η παλαιά πόλη 
am (A) συντοµογραφία του “an dem“ 
am Anfang στην αρχή 
an (D/A) σε 
Ananas, die, [-se] ανανάς 
anbieten* προσφέρω 
andere_ άλλος 
anders αλλιώς 
anderthalb ενάµισης 
anfahren* χτυπώ (µε όχηµα) 
Anfang, der, -"e έναρξη, αρχή 
anfangen* ξεκινώ 
anhalten* σταµατώ 
ankommen* φθάνω 
Ankunftszeit, die, -en ώρα άφιξης 
anrufen* τηλεφωνώ 
anschließen συνδέω 
anschließend ακόλουθος 
Anschluss der, -"e σύνδεση, προσάρτηση 
Antenne, die, -n κεραία 
Antwort, die, -en απάντηση 
antworten απαντώ 
Apfel, der, -" µήλο 
Apotheke, die, -n φαρµακείο 
Apparat, der, -e συσκευή, µηχανή 
April, der, [-e] Απρίλιος 
Arbeit, die, -en εργασία 
arbeiten εργάζοµαι 
Arbeiter, der, - εργάτης 
Arbeitnehmer, der, - εργαζόµενος 
Arbeitskollege, der –n συνάδελφος 
Arbeitslose, der, -n άνεργος 
Arbeitslose, die, -n άνεργη 
Arbeitslosigkeit, die ανεργία 
Architekt, der, -en αρχιτέκτονας 
Armband, das, -"er αλυσίδα χεριού 
Armbanduhr, die, -en ρολόι χειρός 
Art, die, -en είδος, τρόπος 
Arzt, der, -"e ο ιατρός 
Ärztin, die, -nen η ιατρός 
astronomisch αστρονοµικός 
Atomuhr, die, -en ατοµικό ρολόι 



 

Atomzeitalter, das ατοµική εποχή 
Attraktion, die, -en έλξη, γοητεία, ατραξιόν 
attraktiv ελκυστικός 
auch επίσης 
auch (=wenn ...) επίσης (όταν,) 
auf Deutsch στα γερµανικά 
auf (D/A) σε, πάνω σε 
Auf Wiederhören Γεια σας (στο τηλέφωνο) 
Auf Wiedersehen στο Επανιδείν (Γεια σας) 
Aufenthalt, der, -e διαµονή, παραµονή 
aufhören σταµατώ 
aufräumen συγυρίζω 
aufstehen σηκώνοµαι, ξυπνώ 
aufwachsen µεγαλώνω 
Aufzug, der, -"e ανελκυστήρας 
Augenblick, der, -e µατιά 
August, der [-e] Αύγουστος 
aus (D) από (καταγωγή, προέλευση) 
Ausbildung, die, -en εκπαίδευση, µόρφωση 
ausblasen* σβήνω 
ausdrücken εκφράζω, εκφράζοµαι 
Auskunft, die, -"e πληροφορία 
Ausland, das εξωτερικό 
ausländisch ξένος, αλλοδαπός 
Ausnahme, die, -n εξαίρεση 
ausrichten διαβιβάζω 
aussteigen κατεβαίνω, εξέρχοµαι 
Ausweis, der, -e ταυτότητα 
Auswertung, die, -en αποτίµηση, αξιολόγηση 
ausziehen* γδύνω, µετακοµίζω 
Auszubildende, der, -n µαθητευόµενος 
Auszubildende, die, -n µαθητευόµενη 
außer (D) εκτός (τροπικό) 
außerdem εξάλλου 
außerhalb (G) εκτός (τοπικό) 
Auto fahren* οδηγώ αυτοκίνητο 
Auto, das, -s αυτοκίνητο 
Autofabrik, die, -en αυτοκινητοβιοµηχανία 
Autofahren, das η οδήγηση αυτοκινήτου 
Autofahrer, der, - οδηγός αυτοκινήτου 
Automatisch αυτόµατα 
Autor, der, -en συγγραφέας 

Azubi, der/die, -s µαθητευόµενος/µαθητευόµενη 

B 
Baby, das, -s µωρό 
Bäckerei, die, -en αρτοποιείο 
Bahn, die, -en σιδηρόδροµος 
Bahnhof, der, -"e σιδηροδροµικός σταθµός 
bald σύντοµα 
Banane, die, -n µπανάνα 
Bank, die, -en τράπεζα, παγκάκι 
Bankkauffrau, die, -en η τραπεζοϋπάλληλος 
Bankwesen, das, - τραπεζικό σύστηµα 
Bar, die, -s µπαρ 
Batterie, die, -n µπαταρία 
Bau, der κατασκευή, κτίσµα 
bauen χτίζω, κατασκευάζω 
Bauer, der, -n γεωργός 
Bauernfamilie, die –n γεωργική οικογένεια 
Baum, der, -" δέντρο 
beachten προσέχω 
Beamte, der, -n ο δηµόσιος υπάλληλος 
Beamtin, die, -nen η δηµόσιος υπάλληλος 
bedeutend σηµαντικός 
beeilen  sich beeilen βιάζοµαι 
beeindrucken εντυπωσιάζω 
befinden  sich befinden* βρίσκω, βρίσκοµαι 
befolgen ακολουθώ 
beginnen* ξεκινάω, αρχίζω 
Begrüßung, die, -en χαιρετισµός 
behalten κρατώ 
Bruder, der, -" αδελφός 
Buch, das, "er βιβλίο 
Buchhandlung, die, -en βιβλιοπωλείο 
Büchlein, das, - βιβλιαράκι 
buchstabieren συλλαβίζω 
Bundeskanzler, der Οµοσπονδιακός Καγκελάριος 
Bundesland, das, - "er οµόσπονδο κράτος/ κρατίδιο 
Bundespräsident, der, -en Πρόεδρος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας 
Bundesrepublik, die, -en Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία 
Bundesstaat, der, -en οµόσπονδο κράτος 
bunt πολύχρωµος 
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Bus, der, -se λεωφορείο 
behandeln µεταχειρίζοµαι 
bei (D) σε, κοντά (σε), παρά 
beide και οι δύο 
Beispiel, das παράδειγµα 
bekannt γνωστός 
Bekannte, der, -n ο γνωστός 
Bekannte, die, -n η γνωστή 
bekannt machen γνωστοποιώ 
Bekleidung die, -en ενδυµασία, ρουχισµός 
bekommen παίρνω, λαµβάνω 
bellen γαβγίζω 
Benzin, das, [-e] βενζίνη 
Berg, der, -e βουνό, όρος 
Bergbau, der µεταλλευτική βιοµηχανία 
Bergtour, die, -en βόλτα/ εκδροµή στο βουνό 
Bergwerk, das, -e µεταλλείο, ορυχείο 
Bericht, der, -e αναφορά 
Beruf, der, -e επάγγελµα 
beruflich επαγγελµατικός 
Berufsschule, die, -n επαγγελµατικό σχολείο 
berufstätig εργαζόµενος 
Berufstätigkeit, die επαγγελµατική απασχόληση 
berühmt διάσηµος 
besetzt κατειληµµένος 
Besetztzeichen, das, - σήµα κατειληµµένου 
besonders ιδιαίτερα 
besser καλύτερος 
bestehen αποτελούµαι (aus), περνάω 
bestellen παραγγέλνω 
bestimmen (καθ)ορίζω 
bestimmt σίγουρα, οριστικά 
bestrafen τιµωρώ 
buchen κλείνω 
Betrieb, der, -e επιχείρηση, λειτουργία 
Bevölkerung, die πληθυσµός 
Bewohner, der, - κάτοικος 
bezahlen πληρώνω 
Bier, das, -e µπύρα 
Bierdose, die, -n κουτί µπύρας 
Bild, das, -er εικόνα, σχήµα 

Bildtaste, die, -n πλήκτρο για την εµφάνιση εικόνας 
Bildtelefon, das, -e τηλέφωνο µε οθόνη 
Bildung, die, [-en] εκπαίδευση, µόρφωση 
billig φθηνός 
bin  sein είµαι 
‘‘Bio’’-Wohnhaus, das, -"er βιολογικό σπίτι 
bis µέχρι 
bist  sein είσαι 
bisschen λιγάκι 
bitte παρακαλώ 
bleiben µένω 
Bleistift, der, -e µολύβι 
Blick, der, -e µατιά 
Blume, die, -n λουλούδι 
Bodenschatz, der, -"e ορυκτό 
Botschaft, die, -en πρεσβεία 
brauchen χρειάζοµαι 
breit ευρύς, φαρδύς, πλατύς 
Brief, der, -e γράµµα 
Briefkasten, der, -" γραµµατοκιβώτιο 
Briefmarke, die, -n γραµµατόσηµο 
Brötchen, das, - ψωµάκι 
Brücke, die, -n γέφυρα 

C 
Café, das, -s καφετέρια 
Champagner, der, - σαµπάνια 
Chance, die, -n ευκαιρία, πιθανότητα 
Chaos, das χάος 
Chemiewerk, das, -e εργοστάσιο χηµικής βιοµηχανίας  
chemisch χηµικός 
Chinarestaurant, das, -s κινέζικο εστιατόριο 
circa περίπου 
City, die, -s πόλη, εµπορικό κέντρο 
clever έξυπνος 
Cola, die, -s κόλα 
Computer, der, - ηλ. υπολογιστής 
Cousin, der, -s εξάδελφος 
Cousine, die, -n εξαδέλφη 
Currywurst, die, -"e λουκάνικο µε κάρυ 
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D 
da εδώ 
da διότι 
da sein είµαι εδώ, παρών 
dabeihaben* έχω µαζί µου 
Dach, das, -"er στέγη 
dafür γι’ αυτό 
dagegen εναντίον 
Dame die, -n κυρία 
damit µ’ αυτό 
danach προς εκεί, µετά 
daneben δίπλα από 
Dank, der ευχαρίστηση 
Danke ευχαριστώ 
danke sehr ευχαριστώ πολύ 
dann (danach) µετά 
dann (also dann) τότε, λοιπόν 
darauf σ’ αυτό 
darüber hinaus εξάλλου, επίσης 
das το 
das heißt που σηµαίνει, δηλαδή 
Datum, das, Daten ηµεροµηνία, δεδοµένο 
Datumsanzeige, die, -n ένδειξη ηµεροµηνίας 
dauern διαρκώ 
davon απ’ αυτό 
dazugehören ανήκω σ’ αυτό 
Demonstration, die, -en διαδήλωση 
denken* σκέφτοµαι 
denn διότι, µα 
dennoch ωστόσο 
Departement, das, -s παράρτηµα 
deshalb διότι 
Design, das, -s σχέδιο 
desto τόσο… όσο 
deutlich ξεκάθαρα, σαφώς 
Deutsch, das, (nur Sg.) γερµανικός 
Deutsche Mark, die γερµανικό µάρκο 
Deutschkurs der, -e τµήµα, τάξη γερµανικών 
Deutschlehrer, der, - καθηγητής γερµανικών 

deutschsprachig γερµανόγλωσσος/ γερµανόφωνος 
Dezember, der ∆εκέµβριος 
Dialekt, der, -e διάλεκτος 
Dienstag, der, -e Τρίτη 
dienstags τις τρίτες 
digital ψηφιακός 
Diplomat, der, -en ο διπλωµάτης 
Diplomatin, die, -nen η διπλωµάτης 
direkt άµεσος, ευθύς, ακριβώς 
Disko, die, -s ντίσκο 
Diskussion, die, -en συζήτηση 
diskutieren συζητώ 
doch κι όµως, µα 
Doktor, der, -en γιατρός 
Dom, der, -e καθεδρικός ναός 
Donnerstag, der Πέµπτη 
donnerstags τις Πέµπτες 
doppelt διπλός 
dort εκεί 
Drachenfliegen, das ανεµόπτερο 
dreiviertel τρία τέταρτα 
drüben πέρα, εκεί 
drücken πιέζω 
durch (A) µέσω, διαµέσου 
durch (bedingt =) δια 
Durchfahrt, die, -en δίοδος 
durchfallen αποτυγχάνω 
Durchsage, die, -n δήλωση 
Durchschnitt, der, -e µέσος όρος 
dürfen πρέπει, επιτρέπεται 
duzen µιλώ στον ενικό 

E 
E-Mail, die, -s e-mail 
ebenso επίσης 
Ecke, die, -n γωνία 
effektiv αποτελεσµατικός 
egal αδιάφορος 
Ehejahr, das, -e ζευγάρι παντρεµένων 
Ehemann, der, -"er σύζυγος 
Ehepaar-, das, -e παντρεµένο ζευγάρι 
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eigene δικός µου 
eigentlich δηλαδή, στην πραγµατικότητα 
Eile, die βιασύνη 
Eilzug, der ταχεία, τρένο Intercity  
ein wenig λιγάκι 
einfach απλά, εύκολα 
einfahren* εισέρχοµαι 
Eingang, der, -"e είσοδος 
einhängen* κρεµάω, κλείνω το ακουστικό  
Einkaufsstraße, die, -n εµπορική οδός 
einladen* προσκαλώ 
einmal µία φορά 
einsteigen επιβιβάζοµαι 
antreten* εµφανίζοµαι 
Einwohner, der, - κάτοικος 
Einzelkind, das, -er µοναχοπαίδι 
Einzelprogramm, das, -e µεµονωµένο πρόγραµµα 
Eisenindustrie, die βιοµηχανία σιδήρου 
Elefant, der, -en ελέφαντας 
elektrisch ηλεκτρικός 
Elektrizität, die ηλεκτρισµός 
Elektroauto, das, -s ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
Elektroindustrie, die βιοµηχανία ηλεκτρισµού 
elektronisch ηλεκτρονικός 
Eltern, die, (nur Pl.) γονείς 
Elternhaus, das, -"er πατρικό σπίτι 
Ende, das, -n τέλος 
Energie, die, -n ενέργεια 
Energiequelle, die, -n ενεργειακή πηγή 
Englischlernen, das εκµάθηση αγγλικών 
Enkel, der, - ο εγγονός 
Enkelin, die, -nen η εγγονός 
entgegnen ανταποκρίνοµαι, απαντώ 
entlang κατά µήκος 
Entschiedenheit, die αποφασιστικότητα 
entschuldigen ζητώ συγγνώµη 
Entschuldigung, die, -en συγγνώµη, συγχώρεση 
entweder είτε … είτε 
entwerten ακυρώνω 
Entwerter, der, - ακυρωτική συσκευή 
erbauen κατασκευάζω, κτίζω 
Erdgas, das φυσικό αέριο 

Erdöl, das πετρέλαιο 
Erdölindustrie, die βιοµηχανία πετρελαίου 
erhalten* παραλαµβάνω 
Erholung, die ξεκούραση 
erkennen* αναγνωρίζω 
erklären δηλώνω 
erlauben επιτρέπω 
Erlebnis, das, -se εµπειρία 
Ernährung, die διατροφή 
eröffnen ανοίγω 
erreichen επιτυγχάνω, φθάνω 
erst µόλις 
erstaunt έκπληκτος 
Erwachsene, der, -n ενήλικος 
erzählen διηγούµαι 
essen τρώγω 
Essen, das φαγητό 
Etikettenbuch, das, -"er βιβλίο µε ετικέτες 
etwa περίπου 
etwas κάτι 
Europareise, die, -n ταξίδι στην Ευρώπη 
eventuell ενδεχοµένως 
ewig αιώνιος 
Ex-Mann, der, -"er πρώην σύζυγος 
Examen, das, - εξετάσεις 
exklusiv αποκλειστικός 
exotisch εξωτικός 
explodieren εκρήγνυµαι 
exportieren εξάγω 
Exportkauffrau, die, -en πωλήτρια/ στέλεχος εξαγωγών 
extra επιπλέον 

F 
Fahrausweis, der, -e δίπλωµα οδήγησης 
fahren* οδηγώ, πηγαίνω µε µεταφ. µέσο 
Fahrkarte, die, -n εισιτήριο 
Fahrkartenautomat, der, -en αυτόµατο µηχάνηµα εισιτηρίων 
Fahrplan, der, -"e πρόγραµµα δροµολογίων 
Fahrprüfung, die, -en εξετάσεις οδήγησης 
Fahrrad, das, -"er ποδήλατο 
Fahrradfahren, das ποδηλασία 
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Fahrradgeschäft, das, -e κατάστηµα ποδηλάτων 
Fahrradtransportabteil, das, -e τµήµα µεταφοράς ποδηλάτων 
Fahrschule, die, -n σχολή οδηγών 
Fahrschüler, der, - ο µαθητευόµενος οδηγός 
Fahrschülerin, die, -nen η µαθητευόµενη οδηγός 
Fahrtkosten, die, (nur Pl.) έξοδα µετακίνησης 
Fahrverbot, das, -c απαγόρευση κυκλοφορίας 
Fahrzeit, die, -en ώρες κυκλοφορίας, κίνησης 
Fahrzeug, das, -e όχηµα 
falsch λάθος, εσφαλµένος 
falsch verbunden λάθος συνδεδεµένος 
Familie, die, -n οικογένεια 
Familienaufenthalt, der διαµονή ης οικογένειας 
Familienbande, die, (nur Pl.) οικογενειακή συντροφιά 
Familienfeier, die, -n οικογενειακή γιορτή 
Familienmitglied, das, -er µέλος της οικογένειας 
Familienname, der, -n επώνυµο 
Familiensituation, die. –en οικογενειακή κατάσταση 
Familienstreit, der, -s καυγάς στην οικογένεια 
fast σχεδόν 
Fast Food, das φάστφουντ 
faszinierend συναρπαστικός 
faul τεµπέλης 
Fax, das, -e φαξ, τηλεοµοιότυπο 
Februar, der, -e Φεβρουάριος 
feiern γιορτάζω, διασκεδάζω 
Feiertag, der, -e Παρασκευή 
feiertags τις Παρασκευές 
Feld, das, -er πεδίο, περιοχή 
Fenster das, - παράθυρο 
Ferien, die, (nur Pl.) διακοπές, αργία 
fern µακριά 
fernsehen βλέπω τηλεόραση 
Fernsehen, das τηλεόραση 
Fernsehturm, der, -"e πύργος αναµετάδοσης TV 
fertig έτοιµος, τελειωµένος 
Fest, das, -e γιορτή 
festhalten κρατώ σφικτά 
feststellen διαπιστώνω, εξακριβώνω 
Film, der, -e ταινία 
Filmen, das η κινηµατογραφική προβολή 
Filmfestspiel, das, -e φεστιβάλ κινηµατογράφου 

Filmstar, der, -s, αστέρι, σταρ του κινηµατογράφου 
finden βρίσκω 
Firma, die, Firmen εταιρία, επιχείρηση 
Fläche, die, -n επιφάνεια, έκταση 
Flasche, die, -n µπουκάλι 
flexibel ευέλικτος 
fliegen πετάω 
fließen* ρέω 
Flug, der, -"e πτήση 
Flugzeug, das, -e αεροπλάνο 
Fluss, der, -"e ποταµός 
folgendes ακόλουθο 
formell επίσηµος 
Foto, das, -s φωτογραφία 
Fotoalbum, das, -alben άλµπουµ φωτογραφιών 
Fotograf, der, -en φωτογράφος 
fotografieren φωτογραφίζω 
Frage, die, -n ερώτηση, ζήτηµα 
fragen ρωτώ 
Frau, die, -en γυναίκα 
Fräulein, das, -s δεσποινίδα 
frei ελεύθερος, απαλλαγµένος 
freihaben έχω ελεύθερο χρόνο 
Freitag, der Παρασκευή 
freitags τις Παρασκευές 
Freizeit, die, -en ελεύθερος χρόνος 
fremd ξένος 
Fremdsprache, die, -n ξένη γλώσσα 
freuen  sich freuen χαίροµαι 
Freund, der, -e φίλος 
Freundin, die, -nen φίλη 
freundlich φιλικός 
Freundschaft, die, -en φιλία 
frisch φρέσκος 
frohes Fest Καλά Χριστούγεννα 
früh νωρίς, πρώιµος 
früher νωρίτερα 
Frühjahr, das, -e άνοιξη 
frühstücken παίρνω πρωινό 
Führerschein, der, -e δίπλωµα 
Funksolaruhr, die, -en ηλιακό ρολόι 
funktionieren λειτουργώ 
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für για 
Fußball, der, -"e ποδόσφαιρο 
Fußballclub, der, -s σύνδεσµος ποδοσφαιρόφιλων 
Fußballspieler, der, - ποδοσφαιριστής 
Fußballstadion, das, -Stadien στάδιο ποδοσφαίρου 
Fußgänger, der, - πεζός 

G 
ganz (= im Süden) πολύ, τελείως 
ganz (Adjektiv) ολόκληρος, όλος 
gar nicht καθόλου 
Garantie, die, -n εγγύηση 
Garten, der, -"en κήπος 
Gast, der, -"e πελάτης, καλεσµένος 
Gastarbeiter, der, - ξένος εργάτης 
Gastfamilie, die, -n οικογένεια φιλοξενουµένων 
Gebäude, das, -n κτίριο 
geben δίνω, υπάρχω 
Gebiet, das, -e περιοχή 
geboren γεννηµένος 
Gebühr, die, -en τέλη (δίδακτρα, εξέταστρα) 
Gebührenheft, das, -e δελτίο τελών 
Geburt, die, -en γέννηση 
Geburtstag, der, -e γενέθλια 
Geburtstagskuchen, der, - τούρτα γενεθλίων 
Geburtstagslied, das, -er τραγούδι γενεθλίων 
Geburtstagsparty, die, -s πάρτι γενεθλίων 
Gedanke, der, -n σκέψη 
gefährlich επικίνδυνος 
gefallen αρέσω 
Gegenteil, das, -e αντίθετο 
gehen περπατάω, πηγαίνω 
gehen (Wie geht's?) κάνω (τι κάνεις;) 
gehen* (funktionieren) λειτουργώ 
gehetzt βιαστικά 
gehören ανήκω 
Geld, das, -er χρήµατα 
gemeinsam κοινός 
Gemüse, das, - λαχανικά 
genau ακριβώς 
Generation, die, -en γενιά 

genug αρκετός 
Gepäckabteil, das, -e τµήµα αποσκευών 
guten Morgen καληµέρα 
guten Tag καληµέρα 
Gymnasium, das, Gymnasien Λύκειο (Gymnasium) 
gerade µόλις, ευθύς 
geradeaus ευθεία 
geradeaus fahren οδηγώ ευθεία µπροστά 
Gerät, das, -e συσκευή 
gern ευχαρίστως 
Gerümpel, das παλιά, άχρηστα πράγµατα 
Gesamtschule, die, -"n Γενικό σχολείο 
Geschäftsfrau, die, -en η επιχειρηµατίας 
Geschäftsmann, der, -"er ο επιχειρηµατίας 
Geschäftspartner, der, - συνεργάτης 
Geschäftszeit, die. –en ωράριο καταστηµάτων 
Geschenk, das, -e δώρο 
Geschwindigkeit, die, -en ταχύτητα 
Geschwister, die, (nur Pl) αδέλφια 
Gesellschaft, die, -en κοινωνία 
Gesicht, das, -er πρόσωπο 
Gespräch, das, -e διάλογος 
Gesprächspartner, der, - συνοµιλητής 
Geste, die, -n χειρονοµία 
gestern χθες 
Gestik, die, -en χειρονοµίες 
gesund υγιής 
Getränk, das, -e ποτό 
getrennt χωριστά 
Gewähr, die όπλο 
Gewinn, der, -e νίκη, κέρδος 
gewinnen* κερδίζω 
gewöhnlich νικάω 
Gitarre, die, -n κιθάρα 
Glas, das, -"er ποτήρι 
glauben πιστεύω 
gleich (= davorn) ίσος, ίδιος 
gleich (ohne Unterschied) ίσος, ίδιος (χωρίς διαφορά) 
Gleichaltrige, der, -n ο συνοµήλικος 
Gleichaltrige, die, -n η συνοµήλικη 
gleichzeitig ταυτόχρονα 
Gleis, das, -e ράγα, γραµµή σε σιδ. σταθµό 
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Glück, das, (nur Sg) τύχη 
Glücksfall, der, -"e περίπτωση τύχης 
gotisch γοτθικός 
Gott, der, -"er Θεός 
gratulieren συγχαίρω 
grau γκρι 
groß µεγάλος 
Großeltern, die, (nur Pl) παππούς και γιαγιά 
Großfamilie. die, -n οικογένεια παππούδων 
Großmutter, die, -" γιαγιά 
Großstadt, die, -"e µεγαλούπολη 
Großvater, der παππούς 
Gruezi Γεια σου (στην Ελβετία) 
grün πράσινος 
Grundschule, die, -n δηµοτικό σχολείο 
Grundstoff, der, -e βασική ύλη, ουσία 
Grünfläche, die, -n πράσινη επιφάνεια 
Gruppe, die, -n οµάδα 
Gruppenprogramm, das, -e πρόγραµµα οµάδων 
Grüß dich Γεια σου (στη Βαυαρία) 
Grüß Gott Γεια σου (στη Βαυαρία) 
gucken κοιτάζω 
gültig ισχύων 
günstig συµφέρων 
gut καλός 
gute Reise Καλό ταξίδι 
guten Abend Καλό βράδυ 

H 
haben έχω 
halb µισός 
hallo Γεια σου 
halten  sich halten* κρατάω, συγκρατώ, σταµατώ 
Halteverbot, das, -e απαγόρευση στάθµευσης 
Hamburger, der, - χάµπουργκερ 
hängen κρεµάω 
hart σκληρός 
häufig συχνά 
Hauptgeschäftsstraße, die, -n εµπορική οδός 
Hauptpost, die, -ämter κεντρικό ταχυδροµείο 
hauptsächlich κυρίως 

Hauptschule, die, -n Γυµνάσιο (Hauptschule) 
Hauptstadt, die, -"e πρωτεύουσα 
Hauptwerk, das, -e κύριο, βασικό έργο 
Haus, das, -"er σπίτι 
Haushalt, der, -e νοικοκυριό, προϋπολογισµός 
heben υψώνω 
Heft, das, -e τετράδιο 
Heimatland, das, -"er πατρίδα 
Heimatort, der, -e τόπος της πατρίδας 
Heirat, die, -en γάµος 
heißen ονοµάζοµαι 
Hektik, die νευρικότητα 
helfen βοηθώ 
Herbst, der, -e φθινόπωρο 
Herbstferien, die, (nur Pl) φθινοπωρινές διακοπές 
hereinkommen* µπαίνω µέσα, εισέρχοµαι 
Herr, der, -en κύριος 
Herrenmodegeschäft, das, -e κατάστηµα ανδρικής µόδας 
herum γύρω, τριγύρω 
herumspringen* πηδάω τριγύρω 
herzlich εγκάρδιος 
herzlich willkommen καλώς ήρθες/ ήρθατε 
herzliche Grüße χαιρετισµούς 
herzlichen Glückwunsch χρόνια πολλά 
heute σήµερα 
hier εδώ 
hierher προς τα εδώ 
Hilfe, die, -n βοήθεια 
Himmel, der, - ουρανός 
hin und her πέρα δώθε 
hin und wieder που και που 
hinfahren οδηγώ προς µία ακόµη 
hingehen πηγαίνω προς µία ακόµη 
hinten πίσω 
Hintergrund, der, -"e υπόβαθρο 
historisch ιστορικός 
Hobby, das, -s χόµπι 
hoch υψηλός 
Hochschule, die, -n πανεπιστήµιο 
Hochzeitsfoto, das, -s φωτογραφία γάµου 
hoffen ελπίζω 
hoffentlich ας ελπίσουµε 
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höflich ευγενικά 
Holz, das, -"er ξύλο 
Holzbank, die, -"e ξύλινο παγκάκι 
hören ακούω 
Hotel, das ξενοδοχείο 
Hotelfachschule, die, -n σχολή ξενοδόχων 
Hund, der σκύλος 
hungrig πεινασµένος 

I 
Idee, die ιδέα 
Identische, das το ταυτόσηµο, το ίδιο 
immer πάντα 
Immobilienmakler, der µεσίτης ακινήτων 
importieren εισάγω 
in (D/A) σε 
Industrie, die βιοµηχανία 
informell ανεπίσηµα 
Inland, das εσωτερικό (της χώρας) 
Innenstadt, die, -"e εσωτερικό (της πόλης) 
Insel, die, -n νησί 
insgesamt συνολικά 
Institution, die, -en ίδρυµα 
Instant-Kaffee, der στιγµιαίος καφές 
Institut, das, -e ινστιτούτο 
Integration, die ολοκλήρωση, αφοµοίωση 
intensiv εντατικός 
Intensivkurs, der, -e εντατικό τµήµα 
interessant ενδιαφέρων 
interkulturell πολυπολιτισµικός 
international διεθνής 
Interregio, der, -s τρένο για τοπικά δροµολόγια 
Interview, das, -s συνέντευξη 
interviewen παίρνω συνέντευξη 
inzwischen εντωµεταξύ 
irgendetwas οτιδήποτε 
Irrtum, der, -"er λάθος 
ist  sein* είναι 

J 
ja ναι 
Ja-Säger, der, - αυτός που λέει «ναι» 
Jahr, das, -e έτος, χρονιά 
Jahrhundert, das, -e αιώνας 
Januar, der, -e Ιανουάριος 
je ανά 
jede κάθε 
jetzt τώρα 
Job, der, - επάγγελµα 
Journalist, der, -en δηµοσιογράφος 
Journalistenausbildung, die, -en εκπαίδευση δηµοσιογράφων 
Jugendliche, der ο νεαρός 
Jugendliche, die η νεαρή 
Juli, der, -s Ιούλιος 
jung νέος 
Junge, der, -n αγόρι 
Jungenname, der, -n όνοµα αγοριών 
Juni, der, -s Ιούνιος 

K 
Kaffee, der, -s καφές 
Kaiser, der, - ο αυτοκράτορας 
Kaiserin, die, -nen η αυτοκράτορας 
kalt κρύος 
Kanton, der, -e καντόνι (επαρχία στην Ελβετία) 
Karneval, der, -s καρναβάλι 
Karotte, die, -n καρότο 
Karte, die, -n κάρτα, χάρτης 
Käse, der τυρί 
Kassette, die, -n κασέτα 
kaufen αγοράζω 
Kaufhaus, das, -''er κατάστηµα 
Kaufmann, der, -leute έµπορος 
kaum καθόλου 
kein κανένας 
keine Ursache καµία αιτία 
keine κανένας 
kennen γνωρίζω 
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kennen lernen γνωρίζω 
Kerze, die, -n κερί 
Kfz-Mechaniker, der, - µηχανικός αυτοκινήτου 
Kilometer, der, - χιλιόµετρο 
Kind, das, -er παιδί 
Kindergarten, der νηπιαγωγείο 
Kino, das, -s κινηµατογράφος 
Kirche, die, -n εκκλησία 
Kirchturm, der, -"e πύργος της εκκλησίας 
Klasse, die, -n τάξη 
Klatsch, der, [-e] χειροκρότηµα 
Klavier, das, -e πιάνο 
Kleidung, die, -en ρούχα, ρουχισµός 
klein µικρός 
Klinik, die, -en κλινική 
Kneipe, die, -n µπυραρία 
Koch, der, -"e µάγειρας 
kochen µαγειρεύω, βράζω 
Kohle, die, -n άνθρακας 
Kohlenbergbau, der ανθρακωρυχείο 
komisch περίεργος, παράξενος 
kommen* έρχοµαι 
Kommunikation, die, -en επικοινωνία 
Kommunikationszentrum, das, -Zentren κέντρο επικοινωνίας 
kommunizieren επικοινωνώ 
kompatibel συµβατικός 
komplett πλήρης, συµπληρωµένος 
Königin, die, -nen βασίλισσα 
können* µπορώ 
Kontakt, der –e επαφή 
Kontext, der, -e συγκείµενο 
Kontinent, der, -e ήπειρος 
Kontrolleur, der, -e ελεγκτής 
kontrollieren ελέγχω 
konzentriert συγκεντρωµένος 
Konzert, das, -e συναυλία 
Kopf, der, -"e κεφάλι 
kopieren αντιγράφω, φωτοτυπώ 
Kopierladen, der, -" κατάστηµα φωτοτυπιών 
kosten κοστίζω 
kostenfrei χωρίς έξοδα 
kostenlos χωρίς έξοδα, δωρεάν 

Kreuzung, die, -en διασταύρωση 
Küche, die, -n κουζίνα 
Kuchen, der, - γλυκό 
Kultur, die, -en πολιτισµός 
kulturell πολιτιστικός 
Kulturregion, die, -en πολιτιστική περιοχή 
kümmern  sich kümmern φροντίζω, νοιάζοµαι 
Kumpel, der, - κολλητός 
Kunde, der, -n πελάτης 
Kunstmuseum, das, -museen µουσείο Τέχνης 
Kurs, der, -e τµήµα, τάξη 
kurz µικρός, σύντοµος 
 

L 
 
lachen γελάω 
Land, das, -"er χώρα 
Ländervorwahl, die, -en αριθµός κλήσης µιας χώρας 
Landessprache, die, -n επίσηµη γλώσσα µιας χώρας 
Landschaft, die, -en τοπίο 
Landwirtschaft, die γεωργία 
landwirtschaftlich γεωργικός 
lang µακρύς, µεγάλος (σε χρονική διάρκεια) 
langsam αργός 
Lärm, der θόρυβος 
lassen* αφήνω 
Lastkraftwagen, der, " φορτηγό 
Lastwagen, der, - φορτηγό 
laufen τρέχω 
laut δυνατός (σε ήχο) 
Leben, das, - ζωή 
leben ζω 
Lebensabend, der, -e η δύση της ζωής 
Lebenserfahrung, die, -en εµπειρία της ζωής 
leer άδειος 
Lehre, die, -n πρακτική άσκηση 
lehren διδάσκω 
Lehrer, der, - δάσκαλος 
Lehrerin, die, -nen δασκάλα 
leicht εύκολος 
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leid tun λυπάµαι 
leider δυστυχώς 
leise σιγά (σε ήχο) 
lernen µαθαίνω, µελετώ 
Lernhilfe, die, -n βοήθεια στην εκµάθηση 
lesen διαβάζω, κάνω ανάγνωση 
letzt τελευταίος 
Leute, die, (nur Pl) άνθρωποι 
lieb αγαπητός 
Liebe, die αγάπη 
lieben αγαπώ 
lieber αγαπητός (Αγαπητέ …) 
Liebling, der, -e αγαπηµένος 
Lied, das, -er τραγούδι 
Lieferant, der, -en προµηθευτής 
liegen βρίσκοµαι 
Limo, die, -s λεµονάδα 
Linienverkehr, der συγκοινωνία της γραµµής 
links αριστερά 
Liter, der, - λίτρο 
Literatur, die, -en λογοτεχνία 
Lkw-Fahrer, der, - οδηγός φορτηγού 
los sein συµβαίνω 
losrennen* τρέχω γρήγορα 
Löwe, der, -n λιοντάρι 
Luft, die, -e αέρας 
Luftpost, die ταχυδροµείο αεροπορικώς 
Luftschiff, das, -e αερόπλοιο 
Lust, die, -"e όρεξη, διάθεση 

M 
machen κάνω 
machen (kosten) κοστίζω 
Mädchen, das, - κορίτσι 
Mädchenname, der, -n όνοµα κοριτσιών 
Mai, der, -s Μάιος 
mal (zweimal) φορά 
malen ζωγραφίζω 
Maler, der, - ζωγράφος 
Malerei, die ζωγραφική 
manchmal µερικές φορές 

Mann, der, -"er άνδρας 
Markt, der, -"e αγορά 
Mars, der Άρης 
März, der, -e Μάρτιος 
Maschine, die, -n µηχανή, συσκευή, αεροπλάνο 
Maschinenbau, der Μηχανική 
Maschinenfabrik, die, -en εργοστάσιο κατασκευής µηχανών 
maximal µέγιστος 
Medikament, das, -e φάρµακο 
Medien, die µέσα (Μ.Μ.Ε.) 
Meer, das, -e θάλασσα 
mehr περισσότερο 
mehrere αρκετά, πολλά 
mehrwöchig πολλών εβδοµάδων 
mein Lieber Αγαπητέ µου… 
Meine Damen und Herren Κυρίες και Κύριοι… 
meinen δικός µου 
meist τις περισσότερες φορές 
meistens κυρίως 
Melodie, die, -n µελωδία 
Mensch, der, -en άνθρωπος 
Mikrowelle, die, -n φούρνος µικροκυµάτων 
Milchprodukt, das γαλακτοκοµικό προϊόν 
Mimik, die, -en µιµική 
Mineralwasser, das, - µεταλλικό νερό 
Minute, die, -n λεπτό 
mit (D) µε 
Mitarbeiter, der συνεργάτης 
miteinander µεταξύ µας 
Mitgliedsstaat, der, -en κράτος-µέλος 
mithelfen* βοηθώ 
mitkommen* έρχοµαι µαζί 
mitmachen συµµετέχω 
Mittag, der, -e µεσηµέρι 
mittags τα µεσηµέρια 
Mittagspause, die, -n µεσηµεριανό διάλειµµα 
Mitte, die, n µέση 
Mittelpunkt, der, -e κέντρο, επίκεντρο 
Mittwoch, der, -e Τετάρτη 
Mittwochnachmittag, der, -e Τετάρτη µεσηµέρι 
mittwochs τις Τετάρτες 
mobil κινητός 
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Mobilität, die κινητικότητα 
Mobiltelefon, das, -e κινητό τηλέφωνο 
möchten θα ήθελα 
Model, das, -s µοντέλο 
modern µοντέρνος 
mögen αρέσω 
möglich δυνατός, πιθανός 
Möglichkeit, die, -en δυνατότητα, πιθανότητα 
möglichst το δυνατόν 
Moment, der, -e λεπτό, στιγµή 
Monarchie, die, -en µοναρχία 
Monat, der, -e µήνας 
Monatskarte, die, -n µηνιαία κάρτα, εισιτήριο 
Mondphase, die, -n φάση της σελήνης 
Montag, der, -e ∆ευτέρα 
montags τις ∆ευτέρες 
morgen αύριο 
Morgen, der, - πρωί 
morgens τα πρωινά 
Motivation, die, -en κίνητρο 
Motorrad, das, -"er µοτοσικλέτα 
Motorradfahrer, der, - οδηγός µοτοσικλέτας 
Motto, das, -s σύνθηµα, ρητό 
müde κουρασµένος, νυσταγµένος 
Mund, der, -"er στόµα 
Münster, das, - καθεδρικός ναός 
Museum, das, Museen µουσείο 
Musical, das, -s µιούζικαλ 
Musik, die µουσική 
Musiker, der, - µουσικός 
müssen πρέπει 
Mutter, die, -" µητέρα 
Muttersprache, die, -n µητρική γλώσσα 
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