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Αιτιατική (Akkusativ) 

Όπως και στα ελληνικά έτσι και στα γερμανικά υπάρχει η αιτιατική πτώση. Στην αιτιατική 

πτώση μπαίνει συνήθως το αντικείμενο του ρήματος. 

Ας πάρουμε μια πρόταση και να δούμε τη σύνταξη. 

                                                      Peter fragt den Lehrer 

                                                        Wer?                    Wen? 

Peter sucht das Lineal 

                                                        Wer?                     Was? 

Στην αιτιατική όταν ρωτάμε για πρόσωπο, ρωτάμε με το wen, ενώ όταν ρωτάμε για πράγμα, 

ρωτάμε με το was. 

Ποιες είναι οι καταλήξεις της αιτιατικής; 

«Συνοδοί» 
ουσιαστικού 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Όλα τα γένη 

Οριστικό άρθρο den die das die 
Αόριστο άρθρο ein eine ein - 

«Αρνητικό άρθρο» kein keine kein keine 

Κτητικές 
αντωνυμίες 

mein meine mein meine 
dein deine dein deine 
sein seine sein seine 
ihr ihre ihr ihre 
*eur *eure euer *eure 
ihr ihre ihr ihre 
Ihr Ihre Ihr Ihre 

 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα, ξεχωριστό τύπο στην αιτιατική πτώση έχει μόνο το αρσενικό 

γένος (κατάληξη -en). Η κατάληξη -en «κολλάει» σε κάθε έναν «συνοδό» του ουσιαστικού. Το 

θηλυκό και ο πληθυντικός -e και το ουδέτερο καμία. 

*Η κτητική αντωνυμία euer χάνει το -e- όταν δεχθεί -e(n) κατάληξη. 

Κατάληξη αιτιατικής 
Αρσενικό Θηλυκό + πληθυντικός Ουδέτερο 

-en -e Ø 
 

Λάθη που κάνουν συνήθως οι Έλληνες μαθητές. 

Όπως έχουμε πει, θα πρέπει να γνωρίζουμε το άρθρο του ουσιαστικού (στην ονομαστική του 

πτώση), αν είναι δηλαδή αρσενικού, θηλυκού ή ουδετέρου γένους. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. 

Ο Γιάννης θέλει να πει στα γερμανικά «Θα πάρω το λεωφορείο». Ο ίδιος θυμάται μια χαρά τις 

λέξεις και τις μεταφέρει σε πρόταση στα γερμανικά: 
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Ich nehme das Bus 

Ποιο λάθος έχει κάνει ο Γιάννης λοιπόν; 

Παρασύρθηκε από τα ελληνικά και θεώρησε (ή είχε ξεχάσει) ότι η λέξη λεωφορείο είναι 

ουδετέρου γένους στα ελληνικά αλλά αρσενικού στα γερμανικά. Δεν είναι, λοιπόν, das Bus, 

αλλά der Bus. Σύμφωνα με τον πίνακα ή τον κανόνα (εικ.1, 2), η αιτιατική του αρσενικού είναι 

den (ή αλλιώς θα έχει κατάληξη -en). Άρα η σωστή πρόταση (από γραμματική άποψη) είναι: 

Ich nehme den Bus 


