
Η σύνταξη πρότασης (Satzbau)  

 

1. Η κύρια πρόταση (Hauptsatz) 

Στα γερμανικά το ρήμα μπαίνει πάντα στην δεύτερη θέση, ενώ το 

υποκείμενό του δεν παραλείπεται, διότι δεν εννοείται όπως συμβαίνει στα 

ελληνικά. Πρέπει να αναφερθεί οπωσδήποτε!  

Και τώρα αλλά και μετά που θα προχωρήσουμε στην γραμματική και το 

συντακτικό, θα χρησιμοποιήσουμε ένα σχήμα, κάποια «κουτάκια» διαφόρων 

σχημάτων για να οπτικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο την πρόταση και να 

μην μπερδευόμαστε. Η συγκεκριμένη τεχνική, κάπως διαφοροποιημένη, 

είναι δανεική από ένα βιβλίο που είχα διδάξει για αρκετά χρόνια, το Deutsch 

Mobil. 

 

 

 

 

Το πράσινο κουτάκι συμβολίζει τη θέση του υποκειμένου (μια προσωπική 

αντωνυμία, ένα κύριο όνομα κ.λπ). Το κόκκινο ωοειδές σχήμα το ρήμα, το 

ορθογώνιο τις υπόλοιπες πληροφορίες, ό,τι δηλαδή θέλω να πω μετά το 

ρήμα για να ολοκληρώσω την πρόταση, και η διακεκομμένη γραμμή το 

πιθανό τέλος μιας πρότασης. Όσο περισσότερες πληροφορίες πω μετά το 

ρήμα τόσο θα μεγαλώνει το ορθογώνιο και η διακεκομμένη γραμμή θα 

πηγαίνει πιο πέρα. Όσο λιγότερες, τόσο θα μικραίνει. Το ίδιο συμβαίνει και 

στα ελληνικά, μόνο που στα γερμανικά δεν μπορώ να παραβώ τον κανόνα: 

το ρήμα θα μπαίνει πάντα στην δεύτερη θέση! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich heiβe Alfred 

Maren geht in die Klasse A2 

Du spielst aber gut Tennis! 

1 2 

1 2 
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2. Ερωτηματική πρόταση με ερωτηματικές λέξεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη θέση η ερωτηματική λέξη (ή και φράση), το ρήμα στην δεύτερη 

θέση και ακολουθείται από το υποκείμενο. 

 

3. Ευθεία ερωτηματική πρόταση (direkter Fragesatz) 

Ξεκινούν με το ρήμα και ακολουθεί το υποκείμενο. Έχουμε δηλαδή αντιστροφή 

ρήματος – υποκειμένου. Η απάντηση είναι με Ja (Ναι) ή Nein (Όχι). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heiβt du? Wie 

kommst du? Woher 

wohnt Karl? Wo 

ist Ali? Wie alt 

du Heiβt Alfred? 

ich heiβe Alfred. 

ich heiβe Max. 

Ja

, 

Nein, 

1 2 

1 2 0 



Εδώ βλέπουμε και μια θέση «0». Αυτό σημαίνει ότι το Ja, το Nein αλλά και 

κάποιοι άλλοι σύνδεσμοι που θα μάθουμε παρακάτω, π.χ. ο und (και) κι ο 

aber (όμως, αλλά – στην σελίδα 17) δεν μετράνε. Δηλαδή μετά από αυτά δεν 

μπορούμε να πούμε το ρήμα, αλλά μετά από αυτά η πρόταση ακολουθεί την 

κανονική σειρά που ήδη ξέρουμε. 

 

Συγκεντρωτικά οι ερωτηματικές λέξεις 

Wie 

Wo 

Woher 

Wie alt 

Wer 

πώς 

πού 

από πού 

πόσο χρονών 

ποιός/ ποιά/ποιό 

Wie heißt du? 

Wo wohnst du? 

Woher kommst du? 

Wie alt bist du? 

Wer bist du? 
 

Να σημειώσουμε ότι το wer δεν έχει πληθυντικό αριθμό. Έχει μόνο ενικό 

αριθμό και όταν θέλουμε να ρωτήσουμε για πολλά συγκεκριμένα πρόσωπα 

(π.χ. ποιοι είναι αυτοί; ποιες είναι αυτές;) απλά βάζουμε το ρήμα στον 

πληθυντικό. 

Wer ist das? Ποιος είναι αυτός; Das ist Herr Mayer 
Αυτός είναι ο κύριος 

Μάγιερ 

Wer sind das? Ποιοι είναι αυτοί; 
Das sind Alex und 

Maria. 
Αυτοί είναι ο Άλεξ και 

η Μαρία 

 

Οι προθέσεις in, aus                     και  von 

Εδώ θα ασχοληθούμε μόνο σε σχέση με το βιβλίο. Με την πρόθεση in 

δηλώνουμε τη διαμονή ή την παραμονή μας. 

         Ich wohne in Lamia. Und du? Wo wohnst du? 

         Ich wohne in Athen. 

Με την πρόθεση aus δηλώνουμε την προέλευση ή την καταγωγή μας. 

         Ich komme aus Griechenland. Und du? Woher kommst du? 

         Ich komme aus Deutschland, aus Berlin. 

 

«Ζευγάρια»  

wo in  woher aus 
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Προσοχή! 

Τα ονόματα των κρατών, χωρών, πόλεων, χωριών και νησιών ΔΕΝ παίρνουν 

άρθρο στα γερμανικά, πλην κάποιων εξαιρέσεων. Τέτοιες εξαιρέσεις είναι 

-πάντα σε σχέση με το βιβλίο- οι χώρες die Türkei και die Schweiz. Δεν είναι 

επί του παρόντος να εξηγήσουμε γιατί ούτε και να αναφέρουμε και να 

μάθουμε τις όποιες εξαιρέσεις. Απλά θα μάθουμε το πινακάκι στην σελίδα 

19 του βιβλίου. 

Woher kommst du? 
Ich komme aus der Türkei. 
Ich komme aus der Schweiz. 

Wo wohnst du? 
Ich wohne in der Türkei. 
Ich wohne in der Schweiz. 

 

Στις άλλες περιπτώσεις απαντάμε με τις προθέσεις και το τοπωνύμιο. 

Woher kommst du? 
Ich komme aus Griechenland. 
Ich komme aus Lamia. 

Wo wohnst du? 
Ich wohne in Österreich. 
Ich wohne in London. 

 

Η πρόθεση von 

Με τον τύπο  ΠΡΟΘΕΣΗ von + (κύριο) όνομα δηλώνουμε την γενική κτητική 

της ελληνικής. Δηλαδή σε ποιον ανήκει κάτι. 

Das ist das Haus von Christine. (Αυτό είναι το σπίτι της Χριστίνας) 

Das ist das Auto von Alex. (Αυτό είναι το αυτοκίνητο του Αλέξη) 

Das sind die Kinder von Frau Hammer. (Αυτά είναι τα παιδιά της κ. Χάμμερ) 

 


