
Erste Βekanntschaft Πρώτη γνωριμία 
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die Ηauptstadt  πρωτεύουσα 

Deutschland Γερμανία 
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Kommst du aus…? Κατάγεσαι από…; 

Heißt du…? Ονομάζεσαι/λέγεσαι…; 

Ja Ναι 

Nein Όχι 

Entschuldigung συγγνώμη 

Spanien Ισπανία 

England Αγγλία 

Italien Ιταλία 

Griechenland Ελλάδα 

Österreich Αυστρία 

Seite 14 Σελίδα 14 

Hallo! Γεια! 

Bist du…? είσαι εσύ…; 

und και 

Und du? Κι εσύ; 

Ich bin … Εγώ είμαι… 

Willkommen! Καλώς όρισες/ήρθες 

Vielen Dank! Ευχαριστώ πολύ 

in Berlin στο Βερολίνο 

der Vorname όνομα 

der Familienname επίθετο 

die Familie οικογένεια 

die Telefonnummer  αριθμός τηλεφώνου 

die Adresse διεύθυνση 

die Heimatadresse διεύθυνση μόνιμης κατοικίας 



die Zieladresse  διεύθυνση ππροορισμού 

Barcelona Βαρκελώνη 
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der Bruder (von)… ο αδελφός (του/της) 

Ich komme aus… κατάγομαι  από… 

der Freund (von)…  φίλος (του/της)… 

die Freundin (von)…  φίλη (του/της)… 

aber όμως, αλλά 

das Verb ρήμα 

Ich wohne in… μένω (κατοικώ) στο/στη… 

Salzburg Ζάλτσμπουργκ 

Wien Βιέννη 

Athen Αθήνα 

Saloniki Θεσσαλονίκη 

München Μόναχο 
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Guten Tag! Καλημέρα! Χαίρεται! 

Wie geht’s? Τι κάνεις;  

Danke, gut. Καλά, ευχαριστώ 

Und dir? Κι εσύ; 

Alles o.k. Όλα εντάξει 

Das ist… Αυτός/ή/ό είναι 

jetzt τώρα 

bei uns σε μας 

aus der Türkei από την Τουρκία 

Wie alt bist du? Πόσο χρονών είσαι; 

die Straße οδός 

Wie heißt du (denn)? Πώς σε λένε; 

Ich heiße … Με λένε.. 

vierzehn δεκατέσσερα 



fünfzehn δεκαπέντε 

Ich bin … Jahre alt. Εγώ είμαι… χρονών 

so wie όπως 

hier εδώ 

Wie? Πώς; 

Woher? Από πού; 

Wo? Πού; 

Wo wohnst du? Πού μένεις; 

er/sie/es αυτός/-ή/-ό 

Wer? Ποιος/-α/-ο 
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die Türkei η Τουρκία 

die Schweiz η Ελβετία 

Ergänze! Συμπλήρωσε! 

die Fragen ερωτήσεις 
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eins ένα 

zwei δύο 

drei τρία 

vier τέσσερα 

fünf πέντε 

sechs έξι 

sieben επτά 

acht οχτώ 

neun εννέα 

zehn δέκα 

elf έντεκα 

zwölf δώδεκα 

dreizehn δεκατρία 

vierzehn δεκατέσσερα 



fünfzehn δεκαπέντε 

sechzehn δεκαέξι 

siebzehn δεκαεπτά 

achtzehn δεκαοχτώ 

neunzehn δεκαεννέα 

zwanzig είκοσι 

Gute Nacht! καληνύχτα 

Auf Wiedersehen! Εις το επανειδείν!, Αντίο! 
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Musik μουσική 

Sport γυμναστική 

Computer υπολογιστής 
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die Apotheke φαρμακείο 

die Post ταχυδρομείο 

die Bank τράπεζα 

der Supermarkt σούπερ μάρκετ 

der Handy-Laden κατάστημα κινητής τηλεφωνίας 

Die Familie Η οικογένεια  
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die Familie, -n  οικογένεια 

die Mutter, -΄΄  μητέρα 

die Oma,-s  γιαγιά 

die Großmutter,-΄΄  γιαγιά 

die Schwester,-n  αδελφή 

die Cousine,-n  ξαδέλφη 

die Tante,-n  θεία 

die Eltern γονείς 

die Zwillinge δίδυμα 

das Baby,-s μωρό 



der Vater,-΄΄ πατέρας 

der Opa,-s παππούς 

der Großvater,-΄΄ παππούς 

der Bruder,-΄΄ αδελφός 

der Cousin,-s ξάδελφος 

der Onkel,-n θείος 

die Geschwister αδέλφια 

die Großeltern οι παππούδες  (γιαγιά και παππούς) 

das Nomen  το ουσιαστικό  
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mein(e) (δικός/δική) μου 

Guten Abend! καλησπέρα 

bei BMW στην BMW 

die Sekretärin,-nen γραμματέας 

der Ingenieur,-e μηχανικός 

die Ärztin,-nen η γιατρός 

die Verkäuferin,-nen πωλήτρια 

der Informatiker,- προγραμματιστής (πληροφορικός) 

der Lehrer,- δάσκαλος 

Wie geht es dir? Τι κάνεις; 

der Herr,-en κύριος 

die Frau,-en κυρία, γυναίκα, σύζυγος 
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das Foto,-s φωτογραφία 

in der Mitte στη μέση, στο κέντρο 

auf dem Foto στη φωτογραφία 

das sind αυτοί/αυτές/αυτά είναι 

rechts δεξιά 

links αριστερά 

wer? ποιος/-α/-ο  ποιοι/-ες/-α 



Wer ist das? Ποιος είναι αυτός; 

auf Paros  στην Πάρο 
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er αυτός 

sie αυτή 

es αυτό 

sie (Pl.)   αυτοί/-ές/-ά  
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schreiben γράφω 

die Schülerkartei,-en καρτέλα μαθητή 

dein(e) (δικός/δική) σου 

das Alter ηλικία 

Angaben zur Person προσωπικά στοιχεία 

die Gastfamilie,-n οικογένεια που φιλοξενεί 

die Gastschülerin.-nen μαθήτρια που φιλοξενείται 

die E-Mail Adresse διεύθυνση E-Mail 

die Klasse,-n τάξη 

hier εδώ 

man κάποιος / κανείς (αόριστη αντωνυμία) 

oder ή (διαζευτικό) 
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das Alphabet η αλφάβητος 

der Rhythmus ρυθμός 

mit με 
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die Zahlen οι αριθμοί 

zehn δέκα 

zwanzig είκοσι 

dreißig τριάντα 

vierzig σαράντα 



fünfzig πενήντα 

sechzig εξήντα 

siebzig εβδομήντα 

achtzig ογδόντα 

neunzig ενενήντα 

hundert εκατό 

die Handy-Nummer αριθμός κινητού τηλεφώνου  
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der Neffe,-n ανιψιός 

die Nichte,-n ανιψιά 

der Mann,-΄΄er άντρας/ σύζυγος 

die Frau,-en κυρία/ γυναίκα/σύζυγος 

das Kind,-er παιδί 

der Sohn,-΄΄e γιός 

die Tochter,-΄΄ κόρη 

Hobbys  Τα χόμπι  
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die Rockmusik η μουσική ροκ 

(der) Fußball, -΄΄e ποδόσφαιρο -μπάλα ποδοσφαίρου 

fahren (fährst) οδηγώ/πηγαίνω με μεταφορικό μέσο 

machen κάνω 

der Rennfahrer, - οδηγός αγώνων ταχύτητας 

der Basketballspieler, - καλαθοσφαιριστής 

die Sängerin, -nen τραγουδίστρια 

die Musikgruppe, -n μουσικό συγκρότημα 

singen τραγουδώ 

spielen (Fußball/Basketball) παίζω (ποδόσφαιρο/μπάσκετ) 

die Fußballmannschaft, -en ποδοσφαιρική ομάδα 

aber όμως, αλλά 
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die Band, -s μουσικό συγκρότημα 

das Lied, -er τραγούδι 

der Sänger, - τραγουδιστής 

die Gitarre, -n κιθάρα 

das Schlagzeug, -e ντραμς 

das Tanzen χορός 

der Schauspieler, - ηθοποιός 

die Hymne,-n ύμνος 

jung νέος 

toll πολύ καλός, υπέροχος 

beliebt δημοφιλής, αγαπητός 

das Hobby,-s χόμπι 

die Energie ενέργεια 

finden βρίσκω (εδώ: θεωρώ) 

die Jugendlichen νέοι/νέες, έφηβοι 

das Mädchen,- κορίτσι 

haben έχω 

viel πολύς 

sehr πολύ (επίρρημα) 

Singular ενικός 

Plural πληθυντικός 
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die Eintrittskarte, -n εισιτήριο 

der Preis, -e τιμή 

gewinnen κερδίζω 

kennen γνωρίζω 

das Preisausschreiben διαγωνισμός 

der CD- Player,- CD- Player 

die CD,-s CD 

der Beruf, -e επάγγελμα 



der Musiker, - μουσικός 
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Guck mal! Για δες 

Musik machen παίζω μουσική 

das Keyboard,-s αρμόνιο 

super καταπληκτικός 

tanzen χορεύω 

übrigens παρεπιπτόντως 

der Jugendclub, -s κέντρο νέων, κέντρο νεότητας 

wir εμείς 

ihr εσείς 

Kommst du mit? Έρχεσαι μαζί; 

Was heißt «wir»? Τι σημαίνει «εμείς»; 

nur μόνο 
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die Gruppe, -n Εδώ: συγκρότημα 

hören ακούω 

morgen αύριο 

hierher (προς τα) εδώ 

gehen πηγαίνω 

Lust haben έχω διάθεση/όρεξη 

Na klar Ναι βέβαια/φυσικά 

Bis morgen Τα λέμε αύριο 

Tolle Idee! Υπέροχη ιδέα! 

einfach απλός, εύκολος 

klasse «πρώτος» 

dann τότε, μετά 
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nett συμπαθητικός, καλός 

zusammen μαζί 



immer πάντα 

jeder ο καθένας 

der Fan, -s οπαδός, φαν 

doof χαζός 

am Computer spielen παίζω στον υπολογιστή 

in meiner Freizeit στον ελεύθερο χρόνο μου 

zu Hause στο σπίτι (στάση) 

trinken πίνω 

blöd χαζός 

langweilig βαρετός 

gut καλός 

spitze κορυφαίος 

wirklich πράγματι 

(nicht) gern + ρήμα (δεν) μου αρέσει να 

kochen μαγειρεύω 

für uns για μας 

noch ακόμη 

andere άλλοι, διαφορετικοί 

nicht δεν 

eigentlich βασικά 

jetzt τώρα 

nur μόνο 

Seite 44  Σελίδα 44 

Ski fahren κάνω σκι 

arbeiten δουλεύω, εργάζομαι 

im Garten στον κήπο 

tauchen κάνω κατάδυση 

schwimmen κολυμπώ 

angeln ψαρεύω (με καλάμι) 

schlafen (schläfst) κοιμάμαι  
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die Sportarten (Pl.) αθλήματα 

der Film,-e ταινία 

die Probe,-n πρόβα 

die Disco,-s ντισκοτέκ 

das Theater.- θέατρο 

das Kino,-s κινηματογράφος 

die Freizeit ελεύθερος χρόνος 

in der Freizeit στον ελεύθερο χρόνο 

selten σπάνια 

die Zeitschrift,-e περιοδικό 

das Wochenende,-n Σαββατοκύριακο 

das Tischtennis   πινγκ-πονγκ 
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Sport machen αθλούμαι 

ins Kino (Konzert) gehen 
πηγαίνω στον κινηματογράφο (στη 

συναυλία) 

fernsehen (du siehst fern) βλέπω τηλεόραση 

klettern σκαρφαλώνω, κάνω ορειβασία 

in die Disco gehen πηγαίνω στη ντισκοτέκ 

sich mit Freunden treffen (du triffst) συναντιέμαι με φίλους 

sammeln  συλλέγω, μαζεύω 

das Radfahren ποδηλασία 

lesen (du liest) 
διαβάζω (όχι με την έννοια του 

«μελετώ»), αναγιγνώσκω 

das Kino,  -s κινηματογράφος 

das Konzert, -e συναυλία 

das Radfahren ποδηλασία 

Alles fertig für die Schule?  Όλα έτοιμα για το σχολείο; 
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die Schule, -n το σχολείο 
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der Füller, - πένα 

der Bleistift, -e μολύβι 

der Kugelschreiber, - στυλό 

der Radiergummi, -s γόμα 

der Spitzer, - ξύστρα 

der Pinsel, - πινέλο 

der Malkasten, -“ η κασετίνα με τις νερομπογιές 

der Buntstift, -e ξυλομπογιά 

der Filzstift, -e μαρκαδόρος 

der Block, -“e μπλοκ 

die Schere, -n ψαλίδι 

der Textmarker, - μαρκαδόρος υπογράμμισης 

das Lineal, -e χάρακας 

das Heft, -e τετράδιο 

das Buch, -“er βιβλίο 

die Schultasche, -n σχολική τσάντα 
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der Schreibwarenladen, -” χαρτοπωλείο 

der Taschenrechner, - κομπιουτεράκι 

Was? τι; 

die Federtasche, -n κασετίνα 

auf Deutsch στα Γερμανικά 

brauchen χρειάζομαι 

sondern 
αλλά (μετά από άρνηση. Μην το 

συγχέουμε με το aber) 

meinen νομίζω 

Guck mal! για κοίτα 

aber όμως, αλλά 

das Notizbuch, -“er σημειωματάριο 



das Adressbuch, -”er βιβλίο (καρνέ) διευθύνσεων 
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die Schulsachen (Pl.) τα σχολικά πράγματα 

die Klasse, -n τάξη 

die Turnschuhe (Pl.) αθλητικά παπούτσια 

kaufen αγοράζω 

nehmen παίρνω 

nur μόνο 
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Wie oft? Πόσο συχνά; Κάθε πότε; 

Wie lange? Πόση ώρα; Πόσο καιρό; 

Wie viele? Πόσοι, -ες, -α 

Deutsch Γερμανικά 

(die) Religion Θρησκευτικά 

(die) Musik Μουσική 

Latein Λατινικά 

Englisch Αγγλικά 

Griechisch Ελληνικά 

(die) Geschichte Ιστορία 

(die) Erdkunde Γεωγραφία 

(die)Mathe(matik) Μαθηματικά 

das Fach, -“er το μάθημα (ως κλάδος) 

der Unterricht (nur Sgl.!) 
το μάθημα (ως διάρκεια, η ώρα του 

μαθήματος/της διδασκαλίας) 

dauert διαρκεί 

Wann? Πότε; α 

von … bis … από … έως 

die Pause, -n διάλειμμα 

die große Pause μεγάλο διάλειμμα 

die Minute, -n λεπτό 
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die Arbeitsgemeinschaft, -en ομάδα δραστηριοτήτων 

(die) Physik Φυσική 

(die) Chemie Χημεία 

(der) Sport Γυμναστική 

die) Kunst Καλλιτεχνικά 

jeden Tag κάθε μέρα 

zweimal in der Woche δυο φορές την εβδομάδα 

frei ελεύθερος 

die Uhrzeit, -en ώρα 

die offizielle Uhrzeit επίσημη ώρα 

Moment mal! μια στιγμή 

(der) Mittwoch Τετάρτη 

(der) Donnerstag Πέμπτη 

(der) Freitag Παρασκευή 

(der) Samstag Σάββατο 
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die Stunde, -n ώρα (ως διάρκεια, αγγλ. hour) 

in der ersten/zweiten την πρώτη/δεύτερη 

dritten Stunde τρίτη ώρα 

in der siebten Stunde την έβδομη ώρα 

der Stundenplan, -”e ωρολόγιο πρόγραμμα 
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der Chemielehrer, - καθηγητής χημείας 

das Rudern κωπηλασία 

es gibt υπάρχει/υπάρχουν 

das Gymnasium, Gymnasien Γυμνάσιο 
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… geht’s los ξεκινάω 

das Fitnessstudio, -s γυμναστήριο 



neugierig περίεργος 

altmodisch παλιομοδίτικος 

streng αυστηρός 

… macht mir Spaß 
μου αρέσει (μου κάνει κέφι) 

ενδιαφέρον 

interessant ενδιαφέρον 

das Café, -s καφετέρια 

das Lieblingsfach, -“er αγαπημένο μάθημα 

nett συμπαθητικός 

weit μακρύς 

offen ανοιχτός 

Wieso? Γιατί; 

prima θαυμάσια 

allein μόνος 

alles όλα 

morgen αύριο 

der Deutschlehrer, - καθηγητής Γερμανικών 

die Mathelehrerin, -nen καθηγήτρια Μαθηματικών 

Seiten 73-77 Σελίδες 73-77 

der Lehrer, - δάσκαλος 

die Lehrerin, -nen δασκάλα 

langweilig βαρετός 

die Sprache, -n γλώσσα 

hilfsbereit πρόθυμος να βοηθήσει 

freundlich φιλικός 

die Information, -en πληροφορία 

der Schüler, - μαθητής 

lernen μαθαίνω 

die Woche, -n εβδομάδα 

pro Woche την εβδομάδα 



der Kassettenrecorder, - κασετόφωνο 

der Wörterbuch, -”er λεξικό 

der Notizzettel σημείωμα 
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wiederholen επαναλαμβάνω 

markieren μαρκάρω 

bekannt γνωστός 

das Wort, -”er λέξη 

der Text, -e κείμενο 

notieren σημειώνω 

die Vokabel, -n η (άγνωστη) λέξη 

suchen ψάχνω 

der Dialog, -e διάλογος 

üben εξασκώ 

hören ακούω 

die Pinnwand, -”e πίνακας ανακοινώσεων 

die Regel, -n κανόνας 

schwierig δύσκολος 

hängen κρεμάω 

die CD-Rom CD-Rom 

Schule und Alltag Σχολείο και καθημερινότητα 

Seiten 82-83 Σελίδες 82-83 

der Schulhof, -“e προαύλιο 

die Turnhalle, -n κλειστό γυμναστήριο 

der Physikraum, -“e εργαστήριο φυσικής 

der Sportplatz, -“e γήπεδο (:αθλητικές εγκαταστάσεις) 

das Lehrerzimmer, -“e γραφείο των δασκάλων/καθηγητών 

der Klassenraum, -“e   αίθουσα διδασκαλίας 
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die Toilette, -n τουαλέτα 



essen (isst) τρώω 

lesen (liest) διαβάζω 

sprechen (sprichst) μιλώ 

das Erdgeschoss, -e ισόγειο 

korrigieren διορθώνω 

der erste Stock πρώτος όροφος 

feiern γιορτάζω 

das Sekretariat, – e γραμματεία 

der Chemieraum, -”e εργαστήριο χημείας 

die Bibliothek, -en βιβλιοθήκη (χώρος) 

wirklich πραγματικά 

der Computerraum, -”e αίθουσα πληροφορικής 

die Aula, Aulen αίθουσα εκδηλώσεων 

die Kantine, -n κυλικείο 

die Treppe, -n σκάλα 
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die Pause, -n διάλειμμα 

in der Pause στο διάλειμμα 

das Zimmer, - δωμάτιο 

quatschen κουβεντιάζω 

der Raum, -”e δωμάτιο, αίθουσα 

sitzen κάθομαι 

die Zeitschrift, -en περιοδικό 

im Erdgeschoss στο ισόγειο 

im ersten Stock στον πρώτο όροφο 

dort εκεί 

hier εδώ 

da εκεί/εδώ 
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der Tierarzt, -“e κτηνίατρος 



der Hund, -e σκυλί 

bringen φέρνω/πηγαίνω κάτι ή κάποιον 

heute σήμερα 

lange πολύ ώρα, πολύ καιρό, μέχρι αργά 

Wie spät ist es?(jetzt) Τι ώρα είναι; (τώρα) 

jetzt τώρα 

Viertel vor/nach acht οχτώ παρά/και τέταρτο 

halb acht επτά και μισή 

auf/stehen σηκώνομαι 

schnell γρήγορα 

zu spät πολύ αργά 

verpassen χάνω  

die Uhr, -en ώρα 

frühstücken τρώω πρωινό 

das Frühstück πρωινό 

der Schultag, -e σχολική μέρα 

am ersten Schultag την πρώτη μέρα στο σχολείο 

wecken ξυπνάω (κάποιον) 

können (kannst) μπορώ 

müssen (musst) πρέπει  

dürfen (darfst) επιτρέπεται 
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Um wie viel Uhr? Τι  ώρα; 

der Schulschluss σχόλασμα  

zusammen μαζί 

länger 
περισσότερη ώρα, περισσότερο 

καιρό 

bleiben μένω, παραμένω (αγγλ. stay) 

nach Hause (gehen) στο σπίτι (πηγαίνω) 

der Hausschlüssel, -  κλειδί του σπιτιού 
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über die Straße gehen διασχίζω τον δρόμο, περνώ απέναντι 

richtig σωστός 

Vorsicht! προσοχή 

das Auto, -s το αυτοκίνητο 

halten (hältst) σταματάω 

keine Angst! μη φοβάσαι 

Stimmt! σωστά 

Schau mal! για κοίτα 

die Fahrkarte, -n 
εισιτήριο (:για μέσα μαζικής 

μεταφοράς) 

praktisch πρακτικός 

der Polizist, -n αστυνομικός 

parken σταθμεύω, παρκάρω 

schön   ωραίος 
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kennen γνωρίζω 

die Tafel, -n πίνακας 

die Austauschschülerin, -nen 
μαθήτρια από πρόγραμμα 

ανταλλαγών 

Vielen Dank! ευχαριστώ πολύ 

ein bisschen λίγο 

bestimmt σίγουρα 

der Sommer καλοκαίρι 

jeden Sommer  κάθε καλοκαίρι 
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ruhig ήσυχος 

der Direktor, -en διευθυντής 

das Datum, Daten ημερομηνία 

der Platz, -”e χώρος – θέση -  πλατεία 

Nehmen Sie Platz!   καθίστε 
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langsam σιγά, αργά 

wiederholen αναλαμβάνω 

laut    δυνατά (: για ήχο) 
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sie treffen sich συναντώνται 
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die Schreibschrift (kein Pl.) καλλιγραφική γραφή 

das Zeugnis, -se έλεγχος επίδοσης 

die Note, -n βαθμός -  νότα 

der Weg, -e δρόμος 

die Zeugnisvergabe επίδοση ελέγχων 

sehr gut πολύ καλά 

befriedigend ικανοποιητικώς 

ausreichend επαρκώς 

mangelhaft ελλιπώς 

ungenügend  ανεπαρκώς 

Guten Appetit Καλή όρεξη 
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die Bratwurst, -“e είδος ψητού λουκάνικου 

das Hähnchen, - κοτόπουλο 

das Spiegelei, -er αυγό τηγανιτό 

die Bratkartoffeln (Pl.) τηγανιτές πατάτες  

das Sauerkraut ξινό λάχανο (:τουρσί) 

das Broccoli μπρόκολο 

das Gemüse λαχανικά 

die Spezialität, -en σπεσιαλιτέ 

das Reis  ρύζι 
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Macht euch fertig! ετοιμαστείτε! 



erst μόλις 

essen gehen πηγαίνω να φάω 

ich habe (großen) Hunger πεινάω (πολύ) 

der Tisch, -e τραπέζι 

ist reserviert είναι κρατημένο (ρεζερβέ) 

wissen (weiβ) ξέρω 

nachmittags τα απογεύματα 

die Lieblingsserie, -n αγαπημένη σειρά 

fernsehen (siehst fern) βλέπω τηλεόραση 

… läuft im Fernsehen παίζεται στην τηλεόραση 

der Abend, -e βράδυ 

unbedingt οπωσδήποτε 

der Morgen πρωί 

der Vormittag πρωί (μετά τις δέκα) 

der Mittag μεσημέρι 

am Nachmittag απόγευμα 

die Nacht, -”e νύχτα 

morgens τα πρωινά 

vormittags τα πρωινά 

mittags τα μεσημέρια 

nachts τις νύχτες 

abends τα βράδια 
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ich hätte gern θα ήθελα  

der (Kartoffel)salat πατατοσαλάτα 

ich mag μου αρέσει 

lieber (προτιμώ) περισσότερο 

die Boulette, -n κεφτεδάκι  

die Pommes (Pl.) τηγανιτές πατάτες 

dazu εδώ: μαζί με αυτό 



natürlich φυσικά 

das Mineralwasser ανθρακούχο μεταλλικό νερό 

die Diät, -en δίαιτα 

der Fisch, -e ψάρι 

die Fanta πορτοκαλάδα Fanta 

das Fischfilet, -s φιλέτο ψαριού 

ich möchte θα ήθελα 

die Cola Coca Cola 

das Bier μπύρα 
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für mich για μένα 

das Getränk, -e ποτό (με ή χωρίς αλκοόλ) 

der Schweinebraten, - ψητό χοιρινό 

der (Weiß)wein, -e  (λευκό) κρασί 

das Gulasch (nur Sgl.!) γκούλας (είδος φαγητού) 

das Essen φαγητό 

der Kartoffelsalat πατατοσαλάτα 

die Knödel (Pl.) είδος κεφτέ από πατάτα  

vom Fass από το βαρέλι 

das (Jäger)schnitzel, - 

κατά λέξη: το σνίτσελ του 

κυνηγού. (Πρόκειται για 

σνίτσελ με άσπρη σάλτσα 

και μανιτάρια 

die Kartoffelpuffer(Pl.)  τηγανιτές πατάτες 
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Auf Wiedersehen! Εις το επανειδείν 

das Eis (nur Sgl.!) αυγό 

die Zitrone, -n λεμόνι 

das Rezept, -e συνταγή 

zum Beispiel για παράδειγμα, π.χ. 

bestellen παραγγέλνω 



der Kaffee, -s καφές 

Ich bin satt. χόρτασα, είμαι χορτάτος 

der Ober γκαρσόνι 

(be)zahlen πληρώνω 

sofort αμέσως 

schmecken μου αρέσει (στη γεύση) 

Stimmt so! σωστά, συμφωνώ 

fantastisch φανταστικά 

süß # sauer γλυκός # ξινός 

Guten Appetit! καλή όρεξη 

weich # hart μαλακός # σκληρός 

scharf πικάντικος, καυτερός 

scheußlich απαίσιος 

lecker νόστιμος 

ein bisschen λίγο 

salzig αλμυρός 

wunderbar θαυμάσιος 

kalt κρύος 

wünschen εύχομαι 

heiß καυτός 

warm ζεστός 

der Käse (kein Pl.!) το τυρί 

Das macht zusammen …  όλα μαζί κάνουν (κοστίζουν) …  
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wollen θέλω 

der Tee τσάι 

die Pfanne, -n τηγάνι 

der Teig, -e ζύμη 

der Zucker ζάχαρη 

die Butter βούτυρο 



das Mehl αλεύρι 

der Zimt κανέλα 

mischen αναμειγνύω 

der Apfel, -“ μήλο 

der Esslöffel, - κουτάλι (φαγητού) 

der Teelöffel, - κουτάλι (γλυκού) 

g = (das) Gramm γραμμάριο 

kg = (das) Kilo κιλό 

l = (der) Liter λίτρο 

die Zutaten (Pl.) υλικά 

die Zubereitung προετοιμασία 

verrühren ανακατεύω 

schneiden κόβω 

braten ψήνω (σε τηγάνι ή κρέας στο φούρνο) 

backen ψήνω (για γλυκά) 

die Rosine, -n σταφίδα 

bestreuen πασπαλίζω 

die Milch γάλα 

schälen  ξεφλουδίζω 
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das Abendbrot βραδινό φαγητό 

das Brötchen ψωμάκι 

die Marmelade μαρμελάδα 

manchmal μερικές φορές 

das/der Joghurt γιαούρτι 

Restaurant, -s εστιατόριο 

die Suppe, -n σούπα 

das Brot, -e ψωμί 

das Obst (kein Pl.!) φρούτα 

das Mittagessen μεσημεριανό φαγητό 



das Gemüse λαχανικά 

das Fleisch κρέας 

die Gaststätte, -n  εστιατόριο 

klassisch κλασικός 

bestehen αποτελούμαι 

herzhaft εγκάρδιος 

beginnen ξεκινώ 

außerdem εκτός αυτού 

gekocht βρασμένος 

relativ σχετικά 

die Hauptmahlzeit κυρίως γεύμα 

es handelt sich um  πρόκειται για ένα κρύο γεύμα 

die Mahlzeit γεύμα 

traditionell παραδοσιακός 
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pikant πικάντικος 

mitnehmen (nimmst mit) παίρνω μαζί μου 

… kostet/kosten κοστίζει 

frisch, frischer φρέσκος / πιο φρέσκος 

die Schokolade σοκολάτα 

teuer, teurer ακριβός / ακριβότερος 

einkaufen (kaufst ein) ψωνίζω 

der Honig μέλι 

die Paprika, -s πιπεριά 

die Tomate, -n ντομάτα 

die Orange, -n πορτοκάλι 

die Wiener Würstchen λουκάνικα Βιέννης 

die Zwiebel, -n κρεμμύδι 

die Aubergine, -n μελιτζάνα 

das Hackfleisch κιμάς 



die Petersilie μαϊντανός 

besser καλύτερος 

billig # teuer ακριβός # φθηνός 

der Supermarkt, -“e σουπερμάρκετ 

mitkommen (kommst mit) έρχομαι μαζί 

oft  συχνά 
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die Flasche, -n μπουκάλι 

das Glas, -“er ποτήρι, γυαλί 

die Dose, -n κουτάκι (αλουμινίου) 

der Becher, - κύπελλο 

der Kuchen γλυκό 

die (Plastik)tüte, -n (πλαστική) σακούλα 

die Packung, -en συσκευασία 

der (Apfel)saft, -”e χυμός (μήλου) 

Warum?… weil Γιατί;… επειδή, διότι 

schlecht κακός, άσχημος 

preiswert οικονομικός 

der Pfeffer πιπέρι 

der Essig ξύδι 

das Öl (kein Pl.!) λάδι 

das Süßigkeiten (Pl.) γλυκά 

der Durst  δίψα 

Endlich Ferien Επιτέλους διακοπές 
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wohin (προς τα) που 
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… ist weg λείπει, χάθηκε, πάει 

glauben πιστεύω 

schade κρίμα 



traurig λυπημένος 

wiedersehen (du siehst wieder) ξαναβλέπω 

die Ferien (Pl.) διακοπές 

in den Ferien στις διακοπές 

der Namenstag, -e ονομαστική εορτή 

fehlen λείπω 

der Urlaub άδεια, οι διακοπές 

Urlaub machen κάνω διακοπές 

besuchen επισκέπτομαι 

die Insel, -n νησί 

das Reisebüro, -s ταξιδιωτικό γραφείο 

die Reise, -n ταξίδι 

besprechen συζητώ 

die Urlaubspläne (Pl.) τα σχέδια των διακοπών 

das Flugticket, -s αεροπορικό εισιτήριο 

genau ακριβώς 
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hoffen ελπίζω 

die Einladung, -en πρόσκληση 

die Möglichkeit, -en δυνατότητα 

anrufen (du rufst an) παίρνω τηλέφωνο 

es klappt πετυχαίνει 

ist in Ordnung είναι εντάξει 

bis dann τα λέμε 

(Viele) Grüße an (πολλούς) χαιρετισμούς σε 
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tun κάνω 

von … nach από …μέχρι 

fliegen πετάω, πηγαίνω αεροπορικώς 

Anfang Juli αρχές Ιουλίου 



Mitte Juli στα μέσα Ιουλίου 

Ende Juli τέλος Ιουλίου 

selbstverständlich φυσικά, βέβαια 

täglich καθημερινά 

der Flug, -»e πτήση 

direkt απευθείας 

Auf Wiedersehen!  εις το επανειδείν 
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die Postkarte, -n καρτ ποστάλ 

wegfahren (fährst weg) φεύγω (με μεταφορικό μέσο) 

bleiben μένω, παραμένω 

der Ausflug, -»e εκδρομή 

das Wetter καιρός 

bald σύντομα 

schicken στέλνω 

der Bauernhof, -»e αγρόκτημα 

die Kuh, -»e αγελάδα 

einladen (du lädst ein) προσκαλώ 

mit dem Schiff με το πλοίο 

im letzten Jahr  πέρυσι 
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mit dem Auto με το αυτοκίνητο 

mit dem Zug με το τρένο 

mit der U-Bahn με το μετρό 

mit der Fähre με το φέρ μποτ 

mit dem Flugzeug με το αεροπλάνο 

zu Fuß  με τα πόδια 
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der Bikini, -s μπικίνι 

die Sonnenbrille, -n γυαλιά ηλίου 



der Sonnenhut, -»e καπέλο για τον ήλιο 

die Sonnencreme, -s αντηλιακή κρέμα 

der Rock, -»e φούστα 

das Top, -s τοπάκι 

die Windjacke, -n αντιανεμικό μπουφάν 

das Strandhandtuch, -»er πετσέτα θαλάσσης 

der Krimi, -s αστυνομική περιπέτεια (μυθιστόρημα, ταινία) 

die Schwimmflossen (Pl.) βατραχοπέδιλα 

die Taucherbrille, -n μάσκα για κατάδυση 

der Schnorchel, - αναπνευστήρας 

das T-Shirt, -s T-Shirt 

die Shorts, - σορτς 

die Sandalen (Pl.) σανδάλια 

die Jeans, –  τζιν (παντελόνι) 

 

 


