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 gehen  πηγαίνω  
ziehen  Εδώ: μεταναστεύω  
seit+έτος  από το…  
arbeitslos  άνεργος  
noch  ακόμη  
keine Stelle  καμία θέση εργασίας  
finden  βρίσκω  
ist Hausfrau  ασχολείται με τα οικοκυρικά  
arbeiten  εργάζομαι  
sorgen für  φροντίζω για  
früher  παλαιότερα  
bei einer groβen Firma  σε μια μεγάλη εταιρεία  
hatte  είχε  
ein sehr hohes Gehalt  έναν πολύ υψηλό μισθό  
glauben  πιστεύω  
für uns  για μας  
meinen  εννοώ  
studieren  σπουδάζω  
ist … aufgawchsen  μεγάλωσε  
ihr Vter  ο πατέρας της  
Deutscher  Γερμανός  
machen  κάνω  
das Abitur  απολυτήριο Λυκείου  
unsere Mutter  η μητέρα μας  
sprechen (sprichst, spricht)  μιλώ  
spricht immer noch auf Deutsch  εξακολουθεί να μιλά στα γερμανικά  
für mich  για μένα  
die Muttersprache  μητρική γλώσσα  
vermissen  μου λείπει  
wir haben keine Alternative  δεν έχουμε άλλη επιλογή  
Es tröstet mich, dass  Με παρηγορεί το ότι  
jedes Jahr  κάθε χρόνο  
in den Ferien  στις διακοπές  
gehen nach, ziehen nach  μεταναστεύω  
das Einzelkind  μοναχοπαίδι  
Ich verdiene sehr gut= ich habe ein 
hohes Gehalt  

Βγάζω αρκετά καλά χρήματα= Έχω έναν υψηλό 
μισθό  

Ich habe keine Stelle= ich bin 
arbeitslos  

Είμαι άνεργος  

Ich habe das Abitur gemacht=ich 
habe das Gymnasium 
abgeschlossen  

Αποφοιτώ από το Λύκειο  

Ich habe keine Alternative= ich 
habe keine Lösung= ich muss  

Δεν έχω επιλογή/άλλη λύση  
Αναγκάζομαι, πρέπει  
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arbeiten als  εργάζομαι ως  
eigentlich  βασικά  
die Stunde (Stunde)  ώρα  
pro Tag  την ημέρα  
oft  συχνά  
ich muss oft länger arbeiten  Αναγκάζομαι (με υποχρεώνουν) να δουλεύω 

περισσότερο (για πιο πολλές ώρες)  
dann  τότε, έπειτα  
kommen  έρχομαι  
kaputt  ψόφιος στην κούραση  
nach Hause  στο σπίτι  
auβerdem  εκτός απ’ αυτό  
vedienen  κερδίζω, βγάζω  
nicht so gut  όχι τόσο καλά  
brauchen  χρειάζομαι  
die Hilfe  βοήθεια  
so müde  τόσο κουρασμένος/η  
um ihnen zu helfen  για να τα βοηθήσω  
manchmal  μερικές φορές  
Manchmal schlafe ich auf dem 
Sofa ein  

Μερικές φορές με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ  
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