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E I N L E I T U N G
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι.  DAS DEUTSCHE ALPHABET 
ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Buchstabe Name Beispiel Aussprache
Γράμμα Ονομασία Παράδειγμα Προφορά
Aa α Apfel άπφελ
Bb μπε Buch μπουχ
Cc τσε Cäsar τσέζαρ
Dd ντε Drachen ντράχεν
Ee ε Esel έζελ
Ff εφ Flasche φλάΣε
Gg γκε Gabel γκάμπελ
Hh χα Haus χάους
Ii ι Igel ίγκελ
Jj γιοτ Jäger γιέγκερ
Kk κα Katze κάτσε
Ll ελ Lampe λάμπε
Mm εμ Maus μάους
Nn εν Nase νάζε
Oo ο Ohr ορ
Pp πε Puma πούμα
Qq κου Qualle κβάλε
Rr ερ Rad ρατ
Ss ες Sonne ζόνε
Tt τε Tafel τάφελ
Uu ου Uhr ουρ
Vv φάου Vogel φόγκελ
Ww βε Wolke βόλκε
Xx ιξ Xylophon κσιλοφόν
Yy ύψιλον Ägypten εγκΥπτεν
Zz τσετ Zitrone τσιτρόνε
Ää ε Äquator εκβάτορ
Öö Ε Öl Ελ
Üü Υ Tür τΥρ
- ß σ Straße Στράσε
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Παρατηρήσεις για την προφορά των γερμανικών

Η προφορά των γερμανικών σε αυτή τη μέθοδο έχει αποδοθεί, όπου ήταν εφικτό, με 
τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, δεδομένου ότι οι Έλληνες δεν χρησιμοποιούν 
το λατινικό αλφάβητο. Έχουν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες από λεξικογράφους και 
επιστήμονες για τη σωστή απόδοση της προφοράς, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί 
ικανοποιητική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και το διεθνές phonetics δεν μπόρεσε 
να λύσει το δυσκολότατο πρόβλημα της σωστής εκμάθησης της ξένης προφοράς. Σε 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η απόδοση της γερμανικής προφοράς 
με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η ιδανική λύση. Προσφέρει όμως μια σημαντική βοήθεια 
και έχει πλέον αποδειχθεί ότι ειδικά οι αρχάριοι, οι φοιτητές και οι επαγγελματίες 
διευκολύνονται πολύ με το σύστημα της προφοράς των ξένων λέξεων με ελληνικούς 
χαρακτήρες. Έτσι, πιστεύω ότι δεν θα βλάψει, αλλά, αντίθετα, θα βοηθήσει σημαντικά το 
μαθητή στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, τη στιγμή μάλιστα που η μέθοδος αυτή 
είναι μέθοδος αυτοδιδασκαλίας.

Όπου η απόδοση με ελληνικούς χαρακτήρες δεν είναι εφικτή, χρησιμοποιήθηκαν 
ορισμένα σύμβολα, όπως:

sch - Έχει αποδοθεί με το σύμβολο Σ. Προφέρεται σ παχύ.
st - Έχει αποδοθεί με το σύμβολο Στ. Προφέρεται σ παχύ και τ.
sp - Έχει αποδοθεί με το σύμβολο Σπ. Προφέρεται σ παχύ και π.
ü - Έχει αποδοθεί με το σύμβολο Υ. Προφέρεται ανάμεσα στο ελληνικό ου και ι. Όταν η 
λέξη δεν έχει άλλο τόνο, τότε τονίζεται στο σύμβολο Υ.
ä - Έχει αποδοθεί με το σύμβολο ε. Προφέρεται ε.
ö - Έχει αποδοθεί με το σύμβολο Ε. Προφέρεται ανάμεσα στο ελληνικό ο και ε. Όταν η 
λέξη δεν έχει άλλο τόνο, τότε τονίζεται στο σύμβολο Ε. 
ie - Προφέρεται σαν ι.
ei - Προφέρεται σαν άι.
eu - Προφέρεται σαν όι.
ch - Προφέρεται πολλές φορές στην αρχή της λέξης σαν κ και στη μέση της λέξης σαν χ. 
Αποδίδεται με τα αντίστοιχα γράμματα.
ck - Προφέρεται και αποδίδεται σαν κ.
h - Σε ορισμένες λέξεις, χ (στην αρχή της λέξης, μπροστά από τονισμένα φωνήεντα, 
μπροστά από φωνήεντα σε μια ριζική συλλαβή, σε μερικές λέξεις ξένης προέλευσης), σε 
άλλες δεν προφέρεται.

Η σημασία των συντομογραφιών
nur Sing. = μόνο ενικός 
nur Pl. = μόνο πληθυντικός

GermanikaStinPraxiNEW.indd   12 31/1/2018   15:03:18



Einleitung
Γερμανικά στην πράξη - Jasmin Carow M.A.

13

1.  VOKALE 
ΦΩΝΗΕΝΤΑ

a, e, i, o, u, y

a) Kurze einfache Vokale
Βραχύχρονα απλά φωνήεντα

Buchstabe Aussprache Beispiele Aussprache
Γράμμα Προφορά Παραδείγματα Προφορά
a α Last, alt, alle λαστ, αλτ, άλε
e ε Messer, Teller, Bett μέσερ, τέλερ, μπετ
i ι immer, Kiste, ist ίμερ, κίστε, ιστ
o ο Kopf, Tonne, von κοπφ, τόνε, φον
ö Ε Öffner, völlig Εφνερ, φΕλιχ
u ου um, dumm, krumm ουμ, ντουμ, κρουμ
ü Υ küssen, Rüssel κΥσεν, ρΥσελ

b) Lange einfache Vokale
Μακρόχρονα απλά φωνήεντα

Buchstabe Aussprache Beispiele Aussprache
Γράμμα Προφορά Παραδείγματα Προφορά
a αα Vater, baden, Laden φάτερ, μπάντεν, λάντεν
e εε Regen, lesen ρέγκεν, λέζεν
ä εε Säge, säen ζέγκε, ζέεν
ie ιι wie, lieben, Dieb βι, λίμπεν, ντιπ
i ιι mir, ihm, Italien μιρ, ιμ, ιτάλιεν
o οο Hose, Los, Boden χόζε, λος, μπόντεν
ö ΕΕ mögen, Löwe, König μΕγκεν, λΕβε, κΕνιχ
u ουου Ruhe, du, suchen ρούε, ντου, ζούχεν
ü ΥΥ über, Übung, Mühe Υμπερ, Υμπουνκ, μΥε

2.  DIPHTHONGE 
ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ

Buchstabe Aussprache Beispiele Aussprache
Γράμμα Προφορά Παραδείγματα Προφορά
au άου Frau φράου
ei άι Kleid κλάιτ
ai άι Hai χάι
eu όι Eule όιλε
äu όι Bäume μπόιμε
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3. ΣΥΜΦΩΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

Συμφωνικό Aussprache Beispiele Aussprache
Σύμπλεγμα Προφορά Παραδείγματα Προφορά

ch χ Buch, Kuchen,  μπουχ, κούχεν, 
  ich, richtig ιχ, ρίχτιχ
sch Σ* schreiben, Deutsch,  Σράιμπεν, ντόιτΣ, 
  Schlange, kreischen Σλάνγκε, κράιΣεν
chs ξ Fuchs, Büchse, Achse φουκς, μπΥκσε, άκσε
qu κβ  Quark, Quantum,  κβαρκ, κβάντουμ, 
  Quelle, Quatsch κβέλε, κβατς
ph** φ Mikrophon, Graphik, Photo μικροφόν, γκράφικ, φότο
th** τ These, Therapie τέζε, τεραπί
rh** ρ Rheuma ρόιμα

* «σ» παχύ, όπως το αγγλικό «sh».
** Με τη νέα ορθογραφία υπάρχει απλοποίηση σ’ αυτά τα συμπλέγματα. Το σύμπλεγμα 
ph σε όλες τις λέξεις με θέμα phon, phot, graph μπορεί πλέον να αντικατασταθεί με 
το γράμμα f, δηλαδή: Mikrofon (Mikrophon), Fotokopie (Photokopie), Grafologe 
(Graphologe), Paragraf (Paragraph). Σε παρένθεση είναι η γραφή που ίσχυε μέχρι τώρα 
και η οποία ισχύει στην προκειμένη περίπτωση παράλληλα με τη νέα.
Και σε μια σειρά από άλλες λέξεις θα ισχύει η νέα, παράλληλα με την παλιά, ορθογραφία, όπως: 
Delfin (Delphin), Panter (Panther), Tunfisch (Thunfisch), Katarr (Katarrh), Myrre 
(Myrrhe), Hämorriden (Hämorrhoiden), Jogurt (Joghurt) και Spagetti (Spaghetti).

4.  UMLAUT 
Μεταφωνία

Τα φωνήεντα a, o, u, όταν έχουν δύο τελίτσες ή γραμμούλες, μεταβάλλονται και αλλάζει 
η προφορά τους. Αυτό συμβαίνει σε ορισμένα ουσιαστικά τα οποία αλλάζουν στον 
πληθυντικό τους, π.χ.: 
das Buch → die Bücher → ντας μπουχ → ντι μπΥχερ
das Lamm → die Lämmer → ντας λαμ → ντι λέμερ
der Sohn → die Söhn e → ντερ ζον → ντι ζΕνε

Επίσης πολλά ρήματα -κυρίως ανώμαλα- αλλάζουν στο β΄ και γ΄ πρόσωπο ενικού, π.χ.: 
ich fahre → du fährst, er fährt → ιχ φάρε → ντου φερστ, ερ φερτ
ich schlafe → du schläfst, er schläft → ιχ Σλάφε → ντου Σλεφστ, ερ Σλεφτ

Αρκετά ανώμαλα επίθετα εμφανίζουν επίσης μεταφωνία στα παραθετικά τους:
alt - älter - am ältesten → αλτ - έλτερ - αμ έλτεστεν
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groß - größer - am größten → γκρος - γκρΕσερ - αμ γκρΕστεν
kurz - kürzer - am kürzesten → κουρτς - κΥρτσερ - αμ κΥρτσεστεν

5. «ß»

To «ß» (ες-τσετ) ή «scharfes s» (οξύ «s») προέρχεται από τη σύνθεση του «s» (ες) και 
του «z» (τσετ). Αυτό το ιδιαίτερο γράμμα, που μοιάζει με το ελληνικό «β», υπάρχει μόνο 
σαν μικρό γράμμα. Σε περίπτωση που γράφουμε κεφαλαία γράμματα βάζουμε δύο «s», 
δηλαδή «SS». Στην αρχή δε κάποιας λέξης δεν υπάρχει ποτέ. Μόνο στη μέση («Soße» - 
ζόσε) ή στο τέλος («Fuß» - φους) και μόνο πλέον όταν προηγείται φωνήεν μακρόχρονο.

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

1. Οι απλές λέξεις τονίζονται στην πρώτη συλλαβή.
2. Τα σύνθετα χωριζόμενα ρήματα τονίζονται στο πρόθεμά τους.
3. Τα σύνθετα μη χωριζόμενα ρήματα τονίζονται στο βασικό θέμα τους. Επίσης και τα 
ουσιαστικά και τα επίθετα που παράγονται από αυτά τα ρήματα.
4. Το φωνήεν που τονίζεται προφέρεται άλλοτε μακρόχρονο και άλλοτε βραχύχρονο, ενώ 
αυτά που δεν τονίζονται προφέρονται κανονικά.

Το φωνήεν προφέρεται μακρόχρονο όταν:
α) ακολουθεί μόνο ένα σύμφωνο:
Wagen, sagen, rufen, reden, Kragen, geben, Mine, Krone
βάγκεν, ζάγκεν, ρούφεν, ρέντεν, κράγκεν, γκέμπεν, μίνε, κρόνε

β) ακολουθεί ένα άφωνο «h» (ένα «h» που δεν προφέρεται): 
Wahl, Bahn, dehnen, Sehne, Wahn, Sahne, wohnen, Kahn
βαλ, μπαν, ντένεν, ζένε, βαν, ζάνε, βόνεν, καν

γ) το «i» προφέρεται μακρόχρονο όταν ακολουθείται από «e». Το «e» δεν προφέρεται σ’ 
αυτή την περίπτωση, αλλά είναι άφωνο:
sieben, biegen, Diele, Giebel, hier, Liebe, mies, nie, riechen
ζίμπεν, μπίγκεν, ντίλε, γκίμπελ, χιρ, λίμπε, μις, νι, ρίχεν

δ) είναι διπλό, εκτός από το «i» και το «u»: 
Aal, Boot, Haar, Saat, Beet, Teer, Moos, Zoo
αλ, μποτ, χαρ, ζατ, μπετ, τερ, μος, τσο

ε) ακολουθεί ß + φωνήεν:
grüßen, größe, büßen, heißen, Straße
γκρΥσεν, γκρΕσε, μπΥσεν, χάισεν, Στράσε
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Το φωνήεν προφέρεται βραχύχρονο όταν: 
α) ακολουθείται από ένα ή περισσότερα σύμφωνα, ή από διπλά σύμφωνα: 
Ast, bunt, das, Farbe, Garten, Hilfe, ich, kommen, lassen, Nest, stammen, krumm, dumm, 
Amme, Panne, Semmel, fassen
Αστ, μπουντ, ντας, φάρμπε, γκάρτεν, χίλφε, ιχ, κόμεν, λάσεν, νεστ, Στάμεν, κρουμ, ντουμ, 
άμε, πάνε, ζέμελ, φάσεν

Ιδιαιτερότητες στα σύμφωνα
1. Το s προφέρεται «ζ» όταν ακολουθείται από φωνήεν:
lesen, Hose, Rasen
λέζεν, χόζε, ράζεν

2. Τα συμπλέγματα sp και st προφέρονται στην αρχή της λέξης schp (Σπ) και scht (Στ). Το 
ίδιο ισχύει και όταν πρόκειται για δεύτερο συνθετικό: 
stehen, Stunde, Stadt, Spiegel, entstehen, zerstreuen
Στέεν, Στούντε, Στατ, Σπίγκελ, εντΣτέεν, τσερΣτρόιεν

* Στους συνδυασμούς συμφώνων mp, mb, nt και nd τα σύμφωνα προφέρονται ξεχωριστά. 
Επομένως δεν προφέρουμε τα mb και mp ως «μπ», ούτε και τα nt και nd ως «ντ». Π.χ. 
kom-plimen-t, en-dgültig.

3. «kk» → γράφεται «ck» και προφέρεται «κ» (το «kk» δεν γράφεται πια)
Rock, Stock, Bock, backen, stecken, bücken, Mücke, Sack, necken, Wecker
ροκ, Στοκ, μποκ, μπάκεν, Στέκεν, μπΥκεν, μΥκε, ζακ, νέκεν, βέκερ
«zz» → γράφεται «tz» και προφέρεται «τσ» (το «zz» δεν γράφεται πια)
Kratzen, Ritze, Blitz, Hetze, Hitze, Satz, setzen
κράτσεν, ρίτσε, μπλιτς, χέτσε, χίτσε, ζατς, ζέτσεν

4. Τα σύμφωνα b, d, g, όταν βρίσκονται στο τέλος μιας λέξης ή όταν τα ακολουθεί 
σύμφωνο, γίνονται άηχα, δηλαδή προφέρονται p, t, k (Auslautverhärtung).
Korb, Sand, Tag
κορπ, ζαντ, τακ
klebt, siegt
κλεπτ, ζικτ

Εξαίρεση: -ig. Προφέρεται -ιχ.
Honig, fünfzig, dreckig
χόνιχ, φΥνφτσιχ, ντρέκιχ

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τις λέξεις καθαρά γερμανικής προέλευσης, και με αρκετές 
εξαιρέσεις πάντα. Για τις λέξεις με ξένη προέλευση θα πρέπει να συμβουλεύεστε λεξικό.
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ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Οι κανόνες ορθογραφίας και προφοράς στην ουσία συμπίπτουν, διότι τα γερμανικά 
γράφονται όπως προφέρονται και μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο.

2. «ß» βάζουμε πλέον με τη νέα ορθογραφία όταν προηγείται φωνήεν μακρόχρονο.

3. «ss» βάζουμε όταν προηγείται φωνήεν βραχύχρονο.

4. «ä» αντί για «e» βάζουμε όταν η ρίζα της λέξης περιέχει «a», όπως: ich fahre, du fährst 
→ fahren, die Hand, die Hände.

5. Ο δίφθογγος «ai» αντιστοιχεί συνήθως στο «ei», όπως στα: der Hai (καρχαρίας), der 
Mai (Μάιος), der Mais (καλαμπόκι).

6. Οι δίφθογγοι «ay», «ey» αντιστοιχούν επίσης στο «ei», όπως στα: Bayern (Βαυαρία), 
Meyer (κύριο όνομα).

7. Με κεφαλαία γράφονται στα γερμανικά τα ουσιαστικά, τα κύρια ονόματα, 
ουσιαστικοποιημένες λέξεις, η πρώτη λέξη κάθε πρότασης.
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L E K T I O N  1
ΜΑΘΗΜΑ 1

Wie heißt das auf Deutsch?
1. Buch. Das ist ein Buch.
2. Heft. Das ist ein Heft.
3. CD. Das ist eine CD.
4. Kuli. Das ist ein Kuli.
5. Bleistift. Das ist ein Bleistift.
6. Spitzer. Das ist ein Spitzer.
7. Radiergummi. Das ist ein Radiergummi.
8. Tasche. Das ist eine Tasche.
9. Tisch. Das ist ein Tisch.
10. Stuhl. Das ist ein Stuhl.
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ÜBERSETZUNG
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Πώς το λένε αυτό στα γερμανικά;
1. Βιβλίο. Aυτό είναι ένα βιβλίο.
2. Τετράδιο. Αυτό είναι ένα τετράδιο.
3. CD. Αυτό είναι ένα CD.
4. Στιλό. Αυτό είναι ένα στιλό.
5. Μολύβι. Αυτό είναι ένα μολύβι.
6. Ξύστρα. Αυτή είναι μία ξύστρα.
7. Γόμα. Αυτή είναι μία γόμα.
8. Τσάντα. Αυτή είναι μία τσάντα.
9. Τραπέζι. Αυτό είναι ένα τραπέζι.
10. Καρέκλα. Αυτή είναι μία καρέκλα.

WORTSCHATZ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
die Lektion, -en ντι λεκτσιόν το μάθημα, το κεφάλαιο
wie βι πώς
heißt χάιστ ονομάζεται, λέγεται
das ντας αυτό, το
auf Deutsch άουφ ντόιτΣ στα γερμανικά
ein άιν ένα, ένας
eine άινε μία
ein Buch, Bücher άιν μπουχ ένα βιβλίο
ist ιστ είναι
das ist ein Buch ντας ιστ άιν μπουχ αυτό είναι ένα βιβλίο
das Buch ντας μπουχ το βιβλίο
das Heft, -e ντας χεφτ το τετράδιο
die CD, -s ντι σιντί το CD
der Kuli, -s ντερ κούλι το στιλό
der Bleistift, -e ντερ μπλάιΣτιφτ το μολύβι
der Spitzer, - ντερ Σπίτσερ η ξύστρα
der Radiergummi, -s ντερ ραντίργκουμι η γόμα
die Tasche, -n ντι τάΣε η τσάντα
der Tisch, -e ντερ τιΣ το τραπέζι
der Stuhl, Stühle ντερ Στουλ η καρέκλα
die Übersetzung, -en ντι Υμπερζέτσουνγκ η μετάφραση
der Wortschatz, -schätze ντερ βόρτΣατς το λεξιλόγιο
die Grammatik, -en ντι γκραμάτικ η γραμματική
der Artikel, - ντερ αρτίκελ το άρθρο

GermanikaStinPraxiNEW.indd   20 31/1/2018   15:03:18



Γερμανικά στην πράξη - Jasmin Carow M.A.
21Lektion 1

der Singular, -e ντερ ζίνγκουλαρ ο ενικός
der Plural, -e ντερ πλούραλ ο πληθυντικός
maskulin μάσκουλιν αρσενικό
feminin φέμινιν θηλυκό
neutral νοϊτράλ ουδέτερο
der ντερ ο
die ντι η, οι, τα
das ντας το

GRAMMATIK
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

I.  Wie heißt das auf Deutsch? 
Πώς ονομάζεται αυτό στα γερμανικά; 

Tisch Das ist ein Tisch. → der Tisch
Tasche Das ist eine Tasche. → die Tasche
Buch Das ist ein Buch. → das Buch

ein Tisch = ένα τραπέζι → der Tisch = το τραπέζι
eine Tasche = μία τσάντα → die Tasche = η τσάντα
ein Buch = ένα βιβλίο  → das Buch = το βιβλίο

der → ein
die → eine
das → ein

II.  DIE DEKLINATION DES ARTIKELS 
Η ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Στα γερμανικά υπάρχουν τρία γένη, όπως και στα ελληνικά. Τα άρθρα κλίνονται στον 
ενικό και στον πληθυντικό σχηματίζοντας τέσσερις πτώσεις, όπως θα δούμε αργότερα. 
Το γένος των ουσιαστικών στα γερμανικά συχνά είναι διαφορετικό από ό,τι στα ελληνικά. 
Πρέπει να μαθαίνουμε πάντα το ουσιαστικό μαζί με το άρθρο του!
Το οριστικό άρθρο στον πληθυντικό είναι το ίδιο και για τα τρία γένη!
Το αόριστο άρθρο δεν έχει πληθυντικό. 
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1.  DER BESTIMMTE ARTIKEL 
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

SINGULAR PLURAL
mask. fem. neutr. mask. fem. neutr.

Nom. der die das die
Ονομ. ο η το οι, οι, τα
Gen. des der des der
Γεν. του της του των, των, των
Dat. dem der dem den
Δοτ. στον στην στο στους, στις, στα
Akk. den die das die
Αιτ. τον την το τους, τις, τα

2.  DER UNBESTIMMTE ARTIKEL 
ΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

SINGULAR PLURAL
mask. fem. neutr. -

Nom. ein eine ein -
Ονομ. ένας μία  ένα  
Gen. eines einer eines -
Γεν. ενός μιας ενός 
Dat. einem einer einem -
Δοτ. σ’ έναν σε μία σ’ ένα
Akk. einen eine ein -
Αιτ. έναν μία ένα 

III.  Das ist ein Buch. 
Αυτό είναι ένα βιβλίο.

Το das, εκτός από οριστικό άρθρο, είναι και δεικτική αντωνυμία. Αναφέρεται σε πρό-
σωπα ή πράγματα, δεν κλίνεται, χρησιμοποιείται και για τα τρία γένη, σε ενικό και πλη-
θυντικό, μαζί με το ρήμα sein.
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ÜBUNGEN
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

I.  Wie heißt das auf Deutsch? 
Πώς το λένε αυτό στα γερμανικά; 

ΙΙ.  Ergänze! 
Συμπλήρωσε!

1. Das ist _____________ CD.→ Das ist eine CD
2. Das ist _____________ Buch.
3. Das ist _____________ Heft.
4. Das ist _____________ Spitzer.
5. Das ist _____________ Stuhl.
6. Das ist _____________ Radiergummi.
7. Das ist _____________ Tasche.
8. Das ist _____________ Kuli.
9. Das ist _____________ Tisch.
10. Das ist ____________ Bleistift.
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III.  Setze den richtigen Artikel ein! 
Βάλε το σωστό άρθρο!

1. eine CD __________ → die CD
2. ein Buch _________________
3. ein Heft __________________
4. ein Spitzer ________________
5. ein Stuhl _________________
6. ein Radiergummi ___________
7. eine Tasche _______________
8. ein Kuli __________________
9. ein Tisch _________________
10. ein Bleistift ______________

V.  Übersetze! 
Μετάφρασε!

1. Πώς το λένε αυτό στα γερμανικά;

2. Αυτό είναι ένα βιβλίο.

3. Αυτό είναι ένα τετράδιο.

4. Αυτή είναι μια γόμα.

5. Αυτό είναι ένα μολύβι.
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Was ist das?
Was ist das?
Das ist eine Uhr.
Ist das ein Lineal?
Ja, das ist ein Lineal.
Ist das ein CD-Player?
Nein, das ist kein CD-Player. Das ist eine Tafel.
Ist das ein Bild?
Ja, das ist ein Bild.
Ist das eine Landkarte?
Nein, das ist keine Landkarte. Das ist eine Tür.

L E K T I O N  2
ΜΑΘΗΜΑ 2
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ÜBERSETZUNG
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τι είναι αυτό;
Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ρολόι.
Αυτό είναι χάρακας;
Ναι, αυτό είναι χάρακας.
Αυτό είναι σιντιπλέιερ;
Όχι, δεν είναι σιντιπλέιερ. Είναι πίνακας.
Αυτό είναι ζωγραφιά;
Ναι, αυτό είναι ζωγραφιά.
Αυτό είναι χάρτης;
Όχι, αυτό δεν είναι χάρτης. Είναι πόρτα.

WORTSCHATZ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
was βας τι
Was ist das? βας ιστ ντας;  Τι είναι αυτό;
die Uhr, -en ντι ουρ το ρολόι
das Lineal, -e ντας λινεάλ ο χάρακας
der CD-Player, -  ντερ σιντιπλέιερ το σιντιπλέιερ
die Tafel, -n ντι τάφελ ο πίνακας
das Bild, -er ντας μπιλτ η εικόνα, ζωγραφιά
die Landkarte, -n ντι λάντκάρτε ο χάρτης
die Tür, -en ντι τΥρ η πόρτα

GRAMMATIK
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1.  Fragen 
 Ερωτήσεις

Υπάρχουν 2 ειδών ερωτήσεις: 
a) Ερώτηση χωρίς ερωτηματική λέξη, που την ονομάζουμε ερώτηση ολικής άγνοιας (die 
Entscheidungsfrage).
Παράδειγμα: Ist das ein Heft?
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Κανόνας: Στις ερωτήσεις ολικής άγνοιας το κλιτό ρήμα βρίσκεται στην αρχή της ερώ-
τησης.

b) Ερώτηση με ερωτηματική λέξη, που την ονομάζουμε ερώτηση μερικής άγνοιας (die 
Bestimmungsfrage).

Παράδειγμα: Was ist das?

Κανόνας: Η ερωτηματική πρόταση αρχίζει με την ερωτηματική λέξη. Μετά ακολουθεί 
το κλιτό ρήμα και το υποκείμενο.

2.  Die Negation mit «kein» 
Η άρνηση με «kein»

Για να εκφράσουμε άρνηση στα γερμανικά, χρησιμοποιούμε το επίρρημα «nicht» ή το 
αρνητικό αόριστο άρθρο «kein». Σ’ αυτό το μάθημα μάθαμε το «kein». Σε άλλο μάθημα 
θα ασχοληθούμε και με το «nicht».
Το αρνητικό αόριστο άρθρο «kein» χρησιμοποιείται όταν έχουμε ουσιαστικά με αόριστο 
άρθρο «ein» ή χωρίς άρθρο ή αντωνυμία μπροστά τους.

Beispiel:  
Παράδειγμα: Ist das ein Kuli?
 Nein, das ist kein Kuli.
 ein → kein
 Ist das eine Tasche?
 Nein, das ist keine Tasche.
 eine → keine

Το «kein» και το «keine» αντιστοιχούν στο ελληνικό «δεν».
Τα χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε ότι κάτι δεν υπάρχει.

DER UNBESTIMMTE ARTIKEL - DIE VERNEINUNG 
ΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ - Η ΑΡΝΗΣΗ

SINGULAR PLURAL
maskulin feminin neutral m + f + n

kein keine kein keine 
keines keiner keines keiner 
keinem keiner keinem keinen 
keinen keine kein keine 
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der → die → das
ein → eine → ein

kein  → keine  → kein

ÜBUNGEN
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

I.  Schreibe die Frage! 
Γράψε την ερώτηση!

1. Das ist ein Buch.

2. Ja, das ist ein Heft.

3. Nein, das ist keine CD.

4. Ja, das ist ein Spitzer.

5. Nein, das ist kein Kuli.

6. Das ist eine Tasche.

7. Ja, das ist ein Buch.

8. Nein, das ist kein Bleistift.

9. Das ist ein Radiergummi.

10. Nein, das ist kein Tisch.
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II.  Schreibe die Antwort! 
Γράψε την απάντηση!

1. Ist das ein Heft?

2. Was ist das?

3. Ist das eine CD?

4. Was ist das?

5. Ist das ein Buch?

6. Was ist das?

7. Ist das eine Tasche?

8. Was ist das?
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9. Ist das ein Stuhl?

10. Was ist das?

III.  Ergänze! 
Συμπλήρωσε!

1. Nein, das ist  _______________ Buch.
2. Nein, das ist  _______________ Heft.
3. Nein, das ist  _______________ CD.
4. Nein, das ist  _______________ Kuli.
5. Nein, das ist  _______________ Bleistift.
6. Nein, das ist  _______________ Uhr.
7. Nein, das ist  _______________ Lineal.
8. Nein, das ist  _______________ CD-Player.
9. Nein, das ist  _______________ Tafel.
10. Nein, das ist  ______________ Bild.

IV.  Bilde Sätze! 
Σχημάτισε προτάσεις!

1. das/nein/Spitzer/kein/ist.

2. Landkarte/das/nein/keine/ist.

3. nein/ist/das/Tür/keine.

4. ist/kein/nein/Buch/das.

GermanikaStinPraxiNEW.indd   30 31/1/2018   15:03:19



Γερμανικά στην πράξη - Jasmin Carow M.A.
31Lektion 2

5. keine/ist/nein/Uhr/das.

6. Lineal/das/kein/ist/nein.

7. nein/Heft/ist/kein/das.

8. CD-Player/nein/kein/ist/das.

9. keine/ist/Tafel/das/nein.

10. ist/Bild/nein/das/kein.

V.  Übersetze! 
Μετάφρασε!

1. Όχι, αυτό δεν είναι ξύστρα.

2. Ναι, αυτό είναι μία τσάντα.

3. Όχι, αυτό δεν είναι βιβλίο.

4. Ναι, αυτό είναι ένα τετράδιο.

5. Όχι, αυτό δεν είναι πίνακας.

6. Ναι, αυτό είναι ένα σιντιπλέιερ.

7. Όχι, αυτό δεν είναι χάρτης.
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8. Ναι, αυτό είναι ένα μολύβι.

9. Όχι, αυτό δεν είναι στιλό.

10. Ναι, αυτό είναι ένα τραπέζι.
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