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ΣΕΛΙΔΑ 13  

Guten Tag καλημέρα 

Ich heiβe … Με λένε… 

Wohnst du hier? Μένεις εδώ; 

die Straβe οδός 

Wie heiβt du? Πώς σε λένε; 

und και 

Woher kommst du? Από πού είσαι; 

Ich komme aus der Türkei Είμαι (κατάγομαι) από την Τουρκία 

Wo wohnst du? Πού μένεις; 

Ich wohne in… Μένω στον/στην 

ΣΕΛΙΔΑ 15  

Entschudigung συγγνώμη 

kommen +aus+ τοπωνύμιο κατάγομαι από 

Ja ναι 

heiβen ονομάζομαι 

Heiβt du Carmen Martinez? Σε λένε Carmen Martinez; 

Nein  

England Αγγλία 

Italien Ιταλία 

Österreich Αυστρία 

Griechenland Ελλάδα 

ΣΕΛΙΔΑ 16  

Hallo, bist du Carmen? 

Ja, und du? 

Bist du Maria-Christine? 

Ja, ich bin Maria-Christine. 

Willkommen in Berlin 

Vielen Dank 

Γεια, είσαι η Carmen; 

Ναι, κι εσύ; 

Είσαι η Maria-Christine; 

Ναι, είμαι η Maria-Christine. 

Καλώς ήρθες στο Βερολίνο. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΕΛΙΔΑ 17  

der Bruder αδελφός 

Bist du der Bruder von Maria-Christine? Είσαι ο αδελφός της Maria-Christine; 

von + κύριο όνομα του, της + κύριο όνομα   

aber όμως, αλλά 

wohnen κατοικώ, μένω 

Kommst du aus Madrit, Carmen? Κατάγεσαι/Είσαι από τη Μαδρίτη Carmen; 

Ja, aber ich wohne in Barcelona. Ναι, όμως μένω στη Βαρκελώνη 

Ich bin Εγώ είμαι 

Ich heiβe Με λένε, ονομάζομαι 

Ich komme aus Εγώ κατάγομαι/είμαι από 

Ich wohne in Εγώ κατοικώ, μένω 

der Freund φίλος 

die Freundin φίλη 

ΣΕΛΙΔΑ 18  

Guten Tag Καλημέρα 

Wie geht’s? Τι κάνεις; (Πως είσαι;) 

Danke, gut. Und dir? Ευχαριστώ καλά. Κι εσύ; 

Alles o.k. Όλα εντάξει (μια χαρά) 



das  αυτός,ή,ό (δεικτική αντωνυμία) 

Das ist meine Freundin… Αυτή είναι η φίλη μου… 

sie αυτή (δηλ. η φίλη μου) 

wohnen μένω, κατοικώ 

jetzt τώρα 

hier εδώ 

bei uns σε μας (δηλ. σπίτι μας) 

aus der Türkei από την Τουρκία 

Woher kommst du? Από πού είσαι; 

Wie alt bist du? Πόσο χρονών είσαι; 

Ich bin 15 (fünfzehn) Jahre alt Εγώ είμαι 15 ετών 

so wie όσο και 

hier εδώ 

die Straβe οδός, δρόμος 

ΣΕΛΙΔΑ 21 (έχει γίνει επιλογή λέξεων για εκμάθηση) 

machen κάνω 

der Computer ΗΥ 

surfen σερφάρω 

schreiben γράφω 

die Einkaufsliste λίστα με τα ψώνια 

direkt απευθείας 

schicken στέλνω 

neu καινούριος 

verbringen περνώ (ώρα, καιρό, διακοπές) 

die Zeit χρόνος 

die Realität πραγματικότητα 

ohne χωρίς 
langweilig βαρετός 
leben ζω 
der Geburtstag (Sing.) γενέθλια [στα ελληνικά πληθ. στα γερμ. ενικός!] 
die Ferien διακοπές 
sehen (du siehst, er/sie/es sieht) βλέπω 
fahren (du fährst, er/sie/es fährt) οδηγώ-ταξιδεύω 
brauchen χρειάζομαι 

ΣΕΛΙΔΑ 22  

die Bank  τράπεζα 

die Post ταχυδρομείο 

der Supermarkt σούπερ μάρκετ 

der Handy-Laden κατάστημα κινητής τηλεφωνίας 

          der Laden κατάστημα 

die Apotheke φαρμακείο 

ΣΕΛΙΔΑ 25  

wer ποιος; ποια; ποιο; ποιοι; 

Wer ist das?  Ποιος είναι αυτός; 

Das ist… Αυτός είναι… 

Das sind… Αυτοί είναι… 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To das (δεικτική αντωνυμία) 
το έχουμε βρει και στην σελίδα 18 (Das ist 
meine Freundin…).  

meine Mutter η μητέρα μου 

die Handy-Nummer αριθμός κινητού τηλεφώνου 

Was ist deine Handy-Nummer? Ποιο είναι το κινητό σου; 

ΣΕΛΙΔΑ 26  

die Familie (Familien) οικογένεια 

der Vater (Väter) πατέρας 

die Mutter (Mütter) μητέρα 

die Eltern γονείς 

der Bruder (Brüder) αδελφός 

die Schwester (Schwestern) αδελφή 

die Geschwister αδέλφια 

der Groβvater – der Opa παππούς 

die Groβmutter – die Oma γιαγιά 

die Groβeltern παππούδες 

der Onkel (-) θείος 

der Cousin ξάδελφος 

die Cousine ξαδέλφη 

die Zwillinge δίδυμα 

das Baby μωρό 

die Tante (Tanten) θεία 

ΣΕΛΙΔΑ 27  

Guten Abend καλησπέρα 

mein Vater ο πατέρας μου 

er αυτός 

der Ingenieur (Ingenieure) μηχανικός 

Er ist Ingenieur bei BMW Αυτός είναι μηχανικός στην BMW 

Wie geht es dir? Πως είσαι; Τι κάνεις;  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή την έκφραση την 
βρήκαμε και στην σελίδα 18 ως Wie 
geht’s? 

die Frau (Frauen) γυναίκα – κυρία - σύζυγος 

sie αυτή 

die Sekretärin  η γραμματέας 

Sie ist Sekretärin Αυτή είναι γραμματέας 

die Ärztin η γιατρός 

der Informatiker επιστήμονας πληροφορικής 

die Verkäuferin πωλήτρια 

der Lehrer (-) δάσκαλος 

ΣΕΛΙΔΑ 28  

Das sind Αυτοί είναι 

meine Groβeltern οι παππούδες μου 

links  αριστερά 

mein Opa ο παππούς μου 



links αριστερά 

meine Oma η γιαγιά μου 

in der Mitte στη μέση, στο κέντρο 

mein Onkel ο θείος μου 

es αυτό 

Und wer ist das hier? Και ποιος είναι αυτός εδώ; 

Das sind meine Groβeltern… Αυτοί είναι οι παππούδες μου 

sie (Plural) αυτοί,αυτές, αυτά 

Sie wohnen auf Paros Αυτοί μένουν στην Πάρο 

meine Tante η θεία μου 

ΣΕΛΙΔΑ 40  

die Sängerin τραγουδίστρια 

singen τραγουδώ 

die Musikgruppe μουσικό συγκρότημα 

Sie machen Rockmusik αυτοί παίζουν ροκ μουσική 

Und wer ist das in der Mitte? και ποιος είναι αυτός στη μέση; 

der Rennfahrer οδηγός αγώνων ταχύτητας, ραλίστας 

fahren (fährst, fährt) εδώ: οδηγώ 

Er fährt Formel 1 Αυτός τρέχει στη Φόρμουλα 1 (είναι οδηγός στη…) 

die Fuβballmannschaft ποδοσφαιρική ομάδα 

Sie spielen Fuβball αυτοί παίζουν μπάλα/ποδόσφαιρο 

der Basketballspieler μπασκετμπολίστας 

Er spielt Basketball αυτός παίζει μπάσκετ 

ΣΕΛΙΔΑ 41  

die Band συγκρότημα 

Die Scorpions sind eine deutsche 
Band. 

Οι Scorpios είναι ένα γερμανικό συγκρότημα 

das Lied (Lieder) τραγούδι 

ihr Lied το τραγούδι τους 

die Hymne ύμνος 

spielen παίζω 

das Schlagzeug ντραμς 

das Hobby χόμπι 

ihr Hobby το χόμπι τους 

der Fuβball ποδόσφαιρο 

jung νέος 

haben έχω 

viel πολύ  

die Energie ενέργεια 

die Jugendlichen οι νέοι άνθρωποι, η νεολαία 

finden βρίσκω 

toll υπέροχος 

sehr + επίρρημα/επίθετο πολύ  

beliebt αγαπητός 

das Tanzen < tanzen χορός < χορεύω 



seine Hobbys τα χόμπι του 

der Sänger τραγουδιστής 

auch επίσης 

der Schauspieler(-) ηθοποιός 

das Mädchen (-) κορίτσι 

finden βρίσκω 

der Film (Filme) ταινία 

ΣΕΛΙΔΑ 42  

der Beruf (Berufe) επάγγελμα 

der Musiker (-) μουσικός 

der Preis (Preise) εδώ: έπαθλο, βραβείο 

gewinnen κερδίζω 

möchten θέλω 

sehen βλέπω 

Möchtest du die Scorpions live 
sehen? 

Θα ήθελες να δεις τους Scorpions ζωντανά; 

kennen γνωρίζω 

Wie gut kennst du Πόσο καλά γνωρίζεις 

ΣΕΛΙΔΑ 43  

gucken κοιτάζω 

Guck mal για κοίτα 

finden βρίσκω 

die finde ich toll! την βρίσκω υπέροχη 

übrigens 
παρεμπιπτόντως, επί τη ευκαιρία, με την ευκαιρία, 
μια και το΄φερε η κουβέντα 

Wir machen auch Musik Κι εμείς παίζουμε μουσική 

Was heiβt wir? Τι πάει να πει εμείς; 

Wir sind eine Band Είμαστε συγκρότημα 
Tanzt ihr auch? Χορεύεται κιόλας; 

nur μόνο 

heute σήμερα 

die Probe πρόβα 

das Jugendclub κέντρο νεότητας 

Kommst du mit, Carmen? Θα έρθεις μαζί μας, Κάρμεν; 

klar ασφαλώς 

ΣΕΛΙΔΑ 44  

klasse τέλειος, υπέροχος 

Ihr seid einfach klasse! Απλά είστε υπέροχοι! 

hören ακούω 

gern ευχαρίστως 

Ich höre gern Rap Μου αρέσει ν’ ακούω ραπ 

morgen αύριο 

Kommen wir morgen auch hierher? Θα έρθουμε κι αύριο εδώ; 

nicht so + επίθετο όχι και τόσο + επίθετο 

Aber ich fahre gern Skateboard Όμως μου αρέσει να κάνω Skateboard 



dann τότε 

gehen πηγαίνω 

die Lust όρεξη, διάθεση 

Habt ihr Lust? Έχετε όρεξη; 

morgen αύριο 

Bis morgen Τα λέμε αύριο 

Tschüs αντίο, γεια 

ΣΕΛΙΔΑ 45  

wirklich αλήθεια, πραγματικά, πράγματι 

nett ευγενικός 

immer - nie πάντα - ποτέ 

zusammen – allein - getrennt μαζί – μόνος – χώρια, χωριστά 

nicht immer όχι πάντα 

Jeder hat noch andere Hobbys Ο καθένας έχει και διαφορετικά χόμπι 

der Fan (Fans) φανατικός - οπαδός 

Oliver spielt nicht so gern Fußball 
Του Όλιβερ δεν του αρέσει και τόσο να παίζει 
ποδόσφαιρο 

doof χαζός 

Er findet Sport doof Θεωρεί χαζό να ασχολείται κανείς με τα σπορ 

der Computer ΗΥ 

die Freizeit ελεύθερος χρόνος 

Das mache ich auch gern in meiner 
Freizeit 

Κι εμένα μου αρέσει να το κάνω αυτό στον ελεύθερό 
μου χρόνο 

sagen λέω 

Sag mal για πες μου 

eigentlich Βασικά. Εδώ: αλήθεια 

wo ist eigentlich Eleni? Αλήθεια, που είναι η Ελένη; 

kochen μαγειρεύω 

für για 

Sie ist zu Hause und kocht für uns Αυτή είναι σπίτι και μαγειρεύει για μας 

Das finde ich aber nett! Μα αυτό είναι υπέροχο ! 

super τέλειο 

spitze και ο πρώτος 

blöd χαζός, βλάκας 

langweilig βαρετός 

ΣΕΛΙΔΑ 46  

der Garten κήπος 

arbeiten εργάζομαι, δουλεύω 

tauchen βουτάω, κάνω κατάδυση/βουτιές 

schwimmen κολυμπώ 

angeln ψαρεύω 

Ski fahren κάνω σκι 

schlafen (schläfst, schläft) κοιμάμαι 

ΣΕΛΙΔΑ 48  

die Studie έρευνα 



Nach einer Studie σύμφωνα με μια έρευνα 

treffen (triffst, trifft) συναντώ 

treffen sich die Jugendlichen  συναντιούνται οι νέοι 

viele πολλοί 

gehen πηγαίνω 

selten σπάνια 

das Theater θέατρο 

sie sehen fern βλέπουν τηλεόραση 

lesen (liest, liest) διαβάζω 

das Buch (Bücher) βιβλίο 

die Zeitschrift (Zeitschriften) περιοδικό 

manche μερικοί 

am Computer spielen παίζω στον υπολογιστή 

meistens ως επί το πλείστον 

am Wochenende το Σαββατοκύριακο 

auf Platz eins στην πρώτη θέση 

stehen στέκομαι. Εδώ: βρίσκομαι 

das Radfahren ποδηλασία 

folgen ακολουθώ 

die Sportart (Sportarten) άθλημα 

der Tischtennis πινγκ πονγκ 

leider δυστυχώς 

nur wenig Zeit πάρα πολύ λίγο χρόνο 

Sehr beliebte Treffs  πολύ αγαπημένα σημεία συνάντησης 

das Kino (Kinos) κινηματογράφος 

Sportstätten  Μέρη όπου μπορείς κανείς να κάνει το άθλημά του 

die Bibliothek βιβλιοθήκη 

das Konzert (Konzerte) συναυλία 

ins Konzert gehen πάω στη συναυλία 

klettern σκαρφαλώνω 

sammeln μαζεύω, συλλέγω, κάνω συλλογή 

Die beliebtesten Sportarten der 
Jugendlichen 

Τα πιο αγαπημένα σπορ των νέων 

ΣΕΛΙΔΑ 56-57  

der Traumberuf €  

das Herkunftsland  

   <die Herkunft  

   <das Land (Länder)  

ΣΕΛΙΔΑ 62-  

Ergänze! συμπλήρωσε 

Unterstreiche! υπογράμμισε 

Verbinde! σύνδεσε 

kreuze an! σημείωσε, τσεκάρισε 

schreib(e)! γράψε 

Lies! διάβασε 



Fragt! ρωτήστε 

Antwortet! απαντήστε 

Finde! βρες 

Such! ψάξε 

Spielt! παίξτε 

Hör zu! άκου προσεκτικά 

ΣΕΛΙΔΑ 65  

liebe αγαπητή  

jetzt τώρα 

schon  ήδη 

der Tag (e) ημέρα 

hier εδώ 

wirkich αλήθεια, πραγματικά 

nett ευγενικός 

morgen αύριο (αλλά am Morgen= αύριο το πρωί) 

gehen πηγαίνω 

“…gehe ich mit in die Schule” θα πάω μαζί στο σχολείο 

viele Grüβe πολλούς χαιρετισμούς 

ΣΕΛΙΔΑ 66  

das Lineal χάρακας 

die Schultasche σχολική τσάντα, σάκα 

der Bleistift μολύβι 

der Füller πένα 

der Malkasten το κουτί με τις νερομπογιές 

das Heft τετράδιο 

der Block μπλοκ 

die Schere ψαλίδι 

der Textmarker υπογραμμιστής 

der Buntstift ξύλινο χρώμα 

der Radiergummi γόμα 

der Spitzer ξύστρα 

der Pinsel πινέλο 

der Filzstift μαρκαδόρος 

der Kugelschreiber/Kuli στυλός 

das Buch βιβλίο 

ΣΕΛΙΔΑ 67  

der Taschenrechner αριθμομηχανή 

die Federtasche κασετίνα 

guck mal κοίτα 

 <gucken κοιτάζω 

das Adressbuch σημειωματάριο/βιβλίο διευθύνσεων 

brauchen χρειάζομαι 

sondern αλλά 

das Notizbuch (Notizbücher) σημειωματάριο 

Was meinst du? τι λες; (δηλ. ποια η γνώμη σου       



ΣΕΛΙΔΑ 70-71  

Wann? πότε; 

Deutsch  Γερμανικά 

Wie oft? κάθε πότε; πόσο συχνά; 

Religion  Θρησκευτικά 

der Unterricht μάθημα 

Wie viele + ουσιαστικό? πόσοι; Πόσες; Πόσα; (για μετρήσιμα) 

das Fach (Fächer) μάθημα 

Wie lange? πόση ώρα; - πόσον καιρό; 

dauern διαρκώ 

die Pause (n) διάλειμμα 

Mathe Μαθηματικά 

Sport Γυμναστική 

Kunst Καλλιτεχνικά 

Geschichte Ιστορία 

von…bis από …μέχρι/έως 

die Uhr ώρα - ρολόι 

Montag Δευτέρα  

Dienstag Τρίτη  

Mittwoch Τετάρτη  

Donnerstag Πέμπτη 

Freitag Παρασκευή 

(Samstag) Σάββατο 

(Sonntag) Κυριακή 

das Wochenende Σαββατοκύριακο 

Musik Μουσική 

Latein Λατινικά 

Englisch Αγγλικά 

Deutsch Γερμανικά 

Griechisch Ελληνικά 

(Altgriechisch) Αρχαία Ελληνικά 

(Neugriechisch) Νέα Ελληνικά 

Erdkunde Γεωγραφία 

Physik Φυσική 

Chemie Χημεία 

Arbeitsgemeinschaften (AG) Πρότζεκτ  

zweimal in der Woche δυο φορές την εβδομάδα 

jeden Tag κάθε μέρα 

wir haben frei δεν έχουμε μάθημα 

 


