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Κτητικές αντωνυμίες – Ι (Possessivpronomen-I) 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα που ακολουθεί, σε κάθε προσωπική αντωνυμία (κτήτορας, σε 

ποιον ανήκει κάτι) αντιστοιχεί και μια κτητική αντωνυμία (mein, dein, sein κ.λπ.) 

 

Η κτητική αντωνυμία επιλέγεται, λοιπόν, με βάση τον κτήτορα (ποιος έχει;) και η κατάληξη στην 

κτητική αντωνυμία θα μπει ανάλογα με βάση το γένος του κτήματος. Βλέπουμε ότι στην κτητική 

αντωνυμία η κατάληξη -e μπαίνει όταν το ουσιαστικό βρίσκεται σε ενικό αριθμό και είναι 

γένους θηλυκού ή, ανεξάρτητα από το γένος (άσχετα δηλ. αν είναι αρσενικό, θηλυκό ή 

ουδέτερο), όταν βρίσκεται σε πληθυντικό αριθμό. 

 

 

Ο κτήτορας μάς υπαγορεύει την κτητική αντωνυμία και το κτήμα την κατάληξή της 

 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα λάθους, που έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, μας δίνει η 

άσκηση για τις κτητικές αντωνυμίες του σχολικού εγχειριδίου, απ’ όπου και αντλείται το 

παράδειγμα. Πολλοί μαθητές την είχαν λύσει ως εξής: 

ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ 

  
 

Είχε τεθεί ως κτητική η sein, η οποία                        Ο κτήτορας είναι η κ. Αλεξίου, είναι δηλαδή 

δηλώνει ότι ο κτήτορας δεν είναι                               γυναίκα, θηλυκού γένους. Συνεπώς η κτητική 

θηλυκού γένους, και κατόπιν την                               αντωνυμία είναι η ihr (δικό[ς] της). Δεν θα 

κατάληξη -e, επειδή η κ. Αλεξίου είναι γυναίκα,         πάρει κατάληξη -e, διότι το κτήμα (Mann) δεν 

άρα γένους θηλυκού!                                                  είναι ούτε θηλυκού γένους ούτε βρίσκεται σε 

                                                                                    σε πληθ. αριθμό (με βάση τον κανόνα). 
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Ιδιαίτερη προσοχή 

1. Η κτητική αντωνυμία ihr(e) δηλώνει 

 

• και έναν κτήτορα θηλυκού γένους. Π.χ. ihr Mann= ο σύζυγός της, ihre Mutter= η μητέρα της,  

                                                         ihre Kinder= τα παιδιά της 

• και πολλούς κτήτορες,                     π.χ. ihr Haus= το σπίτι τους, ihre Kinder= τα παιδιά τους 

 

2. H Ihr(e) έναν κτήτορα (είτε αρσενικού είτε θηλυκού γένους, δεν παίζει ρόλο) στον τύπο ευγένειας, 

π.χ. Und wie heiβt Ihr Mann, Frau Mayer? = και πως λένε τον σύζυγό σας, κ. Μayer? 

       Sind das Ihre Kinder, Herr Romberg?   = είναι αυτά τα παιδιά σας, κ. Romberg? 

 

3. H κτητική αντωνυμία euer χάνει το δικό της -e- όταν προστίθεται η κατάληξη -e! 

Kinder, macht jetzt eure (και όχι euere) Hausaufgaben! 

 

 


