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Οι προσωπικές αντωνυμίες er-sie-es και sie (πληθ.) 

Οι συγκεκριμένες προσωπικές αντωνυμίες (er= αυτός, sie= αυτή, es= αυτό και sie [Plural]= 

αυτοί, αυτές, αυτά) πέραν του ότι σχηματίζουν το γ΄ενικό και γ΄πληθυντικό πρόσωπο του 

Ενεστώτα των ρημάτων, αντικαθιστούν σε μια πρόταση ουσιαστικά αρσενικού, θηλυκού, 

ουδετέρου γένους σε ενικό και πληθυντικό αριθμό, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη. 

Παράδειγμα 

der Lehrer (δάσκαλος) – Ένα παράδειγμα με ουσιαστικό αρσενικού γένους 

Der Lehrer kommt aus Bochum. Der Lehrer ist 40 Jahre alt. Der Lehrer unterrichtet Physik. Der 

Lehrer ist gut und Freundlich. 

Πόσες φορές το επαναλάβαμε, αφού το είπαμε στην αρχή μια φορά; Άλλες τρεις! 

die Sekretärin (γραμματέας) - Ένα παράδειγμα με ουσιαστικό θηλυκού γένους 

Die Sekretärin heiβt Frau Mayer. Die Sekretärin kommt aus Frankfurt. Die Sekretärin ist sehr 

fleiβig. Die Sekretärin schreibt und telefoniert viel. Die Sekretärin ist verheiratet und die 

Sekretärin hat 2 Kinder. 

Πόσες φορές το επαναλάβαμε, αφού το είπαμε στην αρχή μια φορά; Άλλες πέντε! 

Das Kind - Ένα παράδειγμα με ουσιαστικό ουδετέρου γένους 

Das Kind ist drauβen im Garten. Das Kind spielt nicht, sondern das Kind hilft seinem Vater 

beim Grillen. 

Πόσες φορές το επαναλάβαμε, αφού το είπαμε στην αρχή μια φορά; Άλλες δύο! 

Die Kinder - Ένα παράδειγμα με ουσιαστικό σε πληθυντικό αριθμό 

Die Kinder sind drauβen im Garten. Die Kinder spielen nicht. Die Kinder helfen ihrem Vater 

beim Grillen. 

Πόσες φορές το επαναλάβαμε, αφού το είπαμε στην αρχή μια φορά; Άλλες δύο! 

Συμπέρασμα 

Ακριβώς αυτό αποφεύγουμε με το να χρησιμοποιούμε τις αντωνυμίες er-sie-es-sie (Plural). Στη 

θέση του der Lehrer θα λέγαμε κατόπιν το er, του die Lehrerin το sie, του das Kind το es και 

του die Kinder (πληθ.) το sie. 

Στα παραδείγματα τα ουσιαστικά είχαν ως «συνοδό» το οριστικό άρθρο. Μπορούν, όμως, 

όπως έχουμε ήδη μάθει, ότι ο «συνοδός» μπορεί να είναι και μια κτητική αντωνυμία (mein/e, 

dein/e, sein/e κ.λπ.). Δεν παίζει ρόλο. Τα ουσιαστικά τα αντικαθιστούμε με βάση το γένος 

τους. Π.χ. 

Der Lehrer kommt aus Bochum.                                       kommt aus Bochum. 

Mein Lehrer kommt aus Bichum.                                       kommt aus Bochum. 

Dein Lehrer ist streng.                                                       kommt aus Bochum. 

 

 

Er   
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Πίνακας 

er sie es 

Αντικαθιστά ουσιαστικά 
αρσενικού γένους στον 

ενικό αριθμό 

Αντικαθιστά  
1) ουσιαστικά θηλυκού γένους στον ενικό και 
2) όλα τα  ουσιαστικά σε πληθυντικό αριθμό 

Αντικαθιστά ουσιαστικά 
ουδετέρου γένους στον 

ενικό αριθμό 

 

 

 


