
Προσωπική αντωνυμία στον ενικό αριθμό 

ich = εγώ 

du = εσύ  

er = αυτός 

sie = αυτή  

es = αυτό 

(Προφορά ch=χ, u=ου, ie=ιι) 

 

Ρήματα 

Ο αρχικός τύπος του ρήματος λέγεται απαρέμφατο και δεν έχει ούτε πρόσωπο 

ούτε κατάληξη. Συνήθως τελειώνει σε –en. Π.χ. spielen (παίζω), malen 

(ζωγραφίζω), kommen (έρχομαι), machen (κάνω).  

Για να κλίνω ένα ρήμα αφαιρώ το –en από το απαρέμφατο και προσθέτω την 

προσωπική αντωνυμία και την κατάληξη. 

Καταλήξεις 

(ich) -e 

(du) -st 

(er, sie, es) -t 

Δηλαδή: 

spiel-en (κρατάω μόνο το spiel-)             malen 

ich spiel-e (εγώ παίζ-ω)                              ich male  (εγώ ζωγραφίζω)      

du spiel-st  (εσύ παίζ-εις)                           du malst (εσύ ζωγραφίζεις) 

er spiel-t (αυτός παίζ-ει)                             er malt (αυτός ζωγραφίζει) 

sie spiel-t (αυτή παίζ-ει)                              sie malt (αυτή ζωγραφίζει) 

es spiel-t (αυτό παιζ-ει)                              es malt (αυτό ζωγραφίζει) 

 



Χρησιμοποιώ τα ρήματα και σχηματίζω προτάσεις  

 

-Spielst du Tennis? (Παίζεις εσύ τένις;) 

- Ja, ich spiele Tennis. (Ναι, εγώ παίζω τένις.) 

-Spielt Maria auch Tennis? (Παίζει και η Μαρία τένις;)   auch = επίσης 

-Nein, sie spielt Basketball. (Όχι, αυτή παίζει μπάσκετ.) 

-Was spielt Paul? (Τι παίζει ο Paul;)     was = τι 

-Er spielt Fußball. (Αυτός παίζει ποδόσφαιρο)   (ß = ss) 

 

-Was malst du? = (Τι ζωγραφίζεις εσύ?) 

-Ich male ein Haus. (Εγώ ζωγραφίζω ένα σπίτι)        ein Haus = ένα σπίτι 

-Und was malt Lisa? (Και τι ζωγραφίζει η Lisa?)       und = και 

-Sie malt eine Katze. (Αυτή ζωγραφίζει μια γάτα)      eine Katze = μια γάτα 

Προσοχή!! Γιατί το heißen δεν παίρνει κατάληξη –st στο δεύτερο πρόσωπο; 

heißen 

ich heiße 

du heißt 

er, sie es heißt 

Επειδή έχει το ß που είναι σαν δυο s, δηλ. ss, άρα έχει ήδη και δεν χρειάζεται 

άλλο s. 

Και να μην ξεχάσουμε το ρήμα „είμαι“. Είναι ανώμαλο όπως και στα ελληνικά. 

Ο αρχικός του τύπος (απαρέμφατο) είναι το sein 

sein 

ich bin (εγώ είμαι)                                    Ich bin Lisa. (Eγώ είμαι η Lisa.) 

du bist (εσύ είσαι)                                   Wer bist du? (Ποιος είσαι εσύ;) 

er, sie, es ist (αυτός, αυτή, αυτό είναι)   Das ist Paul. (Αυτός είναι ο Paul.) 


