
ΣΕΛΙΔΑ 11  
der Umzug μετακόμιση 
um-ziehen (ich bin…umgezogen) μετακομίζω 
stehen στέκομαι-βρίσκομαι 
im Westen δυτικά 
neben δίπλα 
vor μπροστά από 
der Weg (Wege) δρόμος 
das Regal (Regale) βιβλιοθήκη 
neu καινούριος 
links neben αριστερά δίπλα από 
der Schreibtisch γραφείο 
das Bett (Bette) κρεβάτι 
direkt unter ακριβώς κάτω από 
das Fenster (-) παράθυρο 
fahren (ich bin…gefahren) ταξιδεύω-πηγαίνω (με όχημα) 
geradeaus ευθεία 
bis zur Kreuzung μέχρι τη διασταύρωση 
die Kreuzung διασταύρωση 
dort εκεί 
nach links αριστερά 
Wie komme ich von hier aus zur Schule? Και πως θα πάω από εδώ μέχρι το σχολείο; 
ΣΕΛΙΔΑ 12  
der Mensch (Menschen) άνθρωπος 
schon ήδη 
in 5 Wochen σε 5 εβδομάδες 
die Woche (Wochen) εβδομάδα 
fassen καταλαβαίνω, συλλαμβάνω, «πιάνω», κατανοώ 
ich fasse es nicht δεν το καταλαβαίνω 
keiner von uns κανείς από μας 
finden (ich habe…gefunden) βρίσκω 
bleiben παραμένω 
der Freund (Freunde) φίλος 
ganz bestimmt σίγουρα 
machen κάνω 
die Eltern γονείς 
arbeiten εργάζομαι 
ab nächsten Monat από τον επόμενο μήνα 

die Arbeit δουλειά 
als Ingenieur ως μηχανικός 
der Flugzeugbauer αεροπορική κατασκευαστική εταιρία 
pendeln πηγαινοέρχομαι 
zwischen μεταξύ 
die Stelle θέση (εργασίας) 
toll υπέροχος 
suchen+nach αναζητώ, ψάχνω εναγωνίως 
hoffentlich klappt es bald, sonst ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει/θα πάνε όλα 

καλά, αλλιώς 



bekommen (ich…habe bekommen) παίρνω 
zufrieden ευχαριστημένως 
sagen λέω 
sei nicht traurig μη στεναχωριέσαι 
traurig λυπημένος, στεναχωρημένος 
die zweitgrößte Stadt η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε μέγεθος 

alles όλα 
ganz toll τέλεια 
alle sagen das όλοι το λεν αυτό 
begeistert ενθουσιασμένος 
es gibt υπάρχει - υπάρχουν 
die Segelschule (Segelschulen) σχολή ιστιοπλοΐας 
Jeder lernt dort segeln Ο καθένας μαθαίνει εκεί να κάνει ιστιοπλοΐα 
sehen (ich habe…gesehen) βλέπω 
siehst du! βλέπεις 
besuchen επισκέπτομαι 
dich εσένα, σε 
oft συχνά 
einverstanden? εντάξει; σύμφωνοι; 
geben (ich habe…gegeben) δίνω 
das Konzert (Konzerte) συναυλία 
  
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΕΛΙΔΩΝ (11-12) ΣΕ ΕΝΕΣΤΩΤΑ-ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ 
 
fahren (ich fahre-du fährst, er-sie-es fährt) – ich bin … gefahren 

finden – ich habe … gefunden 
bleiben – ich bin … geblieben 
bekommen – ich habe … bekommen 
sehen (ich sehe – du siehst, er-sie-es sieht) – ich habe … gesehen 
geben (ich gebe, du gibst, er-sie-es gibt) – ich habe … gegeben 

 


