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Έχουμε δει ήδη ότι η γερμανική γλώσσα έχει τρία γένη (όπως και η ελληνική): αρσενικό (der), θηλυκό (die) και 

ουδέτερο (das). Ο πληθυντικός αριθμός στα γερμανικά έχει μόνο ένα κοινό γένος: die 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

         ΑΡΣΕΝΙΚΟ           ΘΗΛΥΚΟ       ΟΥΔΕΤΕΡΟ        ΑΡΣ.+ΘΗΛ.+ΟΥΔ. 

                der                die               das                     die  

 

Ένα πρόβλημα για τους Έλληνες μαθητές είναι ότι πολλές φορές το γένος των ουσιαστικών στα γερμανικά είναι 

διαφορετικό απ΄ ό,τι στα ελληνικά. 

    ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΝΟΣ    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΟΣ 

die Wand Θηλ. ο τοίχος Αρσ. 

das Meer Ουδ. η θάλασσα Θηλ. 

der Bus Αρσ. το λεωφορείο Ουδ. 

 

 

 

Μπορεί, βέβαια, να γίνει μια κατηγοριοποίηση, αν και πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. 

1. Αρσενικά πρόσωπα, μεγάλα, δυνατά ζώα:  

Der Lehrer (δάσκαλος), der Schüler (μαθητής), der Arzt (γιατρός), der Löwe (λιοντάρι)  

2. Ονόματα μηνών, ημερών, διαστημάτων ημερών, εποχών: 

der Januar, der Montag, der Morgen (πρωί), der Winter 

Εξαίρεση: die Nacht (νύχτα) 

3. Τα σημεία του ορίζοντα, μετεωρολογικά φαινόμενα 

der Norden, der Regen (βροχή), der Schnee 

4. Τα ορυκτά 

der Eisen (σίδηρος), der Diamat.  

Αλλά: das Blei (μόλυβδος), das Gold (χρυσός), das Silber (ασήμι), die Kreide (κιμωλία) 

5. Οι μάρκες των αυτοκινήτων 

der BMW, der Toyota, der Honda 

6. Νομίσματα 

der Euro, der Dollar (αλλά die Drachme: δραχμή, die Mark: μάρκο) 

7. Ουσιαστικά που λήγουν σε -ee, -el, -en, -er, -ling 

Der Kaffee, der Tee, der See (λίμνη), der Schlüssel (κλειδί), der Wagen (αυτοκίνητο, όχημα), der Maler 

(ζωγράφος), der Schmetterling (πεταλούδα), der Sperling (σπουργίτι) 

 

Γραμματικά γένη 

Ουσιαστικά αρσενικού γένους 
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8. Τα οινοπνευματώδη ποτά 

der Wein (κρασί), der Ouzo, der Whisky. Αλλά das Bier 

9. Ονομασίες βουνών 

der Olymp, der Pelion, der Mount Everest 

10. Τέλος ουσιαστικά με ξένη ρίζα (από άλλες γλώσσες), π.χ. der Geograf, der Doktor, der 

Patient, der Geologe, der Ingeneur, der Rythmus, der Student κ.α. 

 

 

11. Θηλυκά πρόσωπα ή ζώα και μικρά, αδύναμα ζώα 

Die Frau, die Katze, die Maus, die Ameise (μυρμήγκι). Αλλά der Affe (μαϊμού) και τα αρσενικά στην 

περίπτωση 7. 

12. Ονομασίες αεροπλάνων, πλοίων 

die Boing, die Titanik, die Konossos, Αλλά der Airbas 

13. Ονόματα ποταμών 

Die Donau (Δούναβης), die Mosel (Μοζέλας), die Wolga (Βόλγας). Αλλά der Rhein (Ρήνος). 

14. Δέντρα, καρποί, λουλούδια 

Die Tanne (έλατο), die Kirsche (κεράσι), die Nelke (γαρύφαλο). Αλλά der Baum (δέντρο) και όσα σύνθετα 

με αυτό (der Tannenbaum), der Apfel (μήλο) 

15. Όσα ουσιαστικά λήγουν σε -ei, -ung, -keit, -heit, -schaft, -ung, -t, -d, -in 

die Bäckerei (αρτοποιείο), χώρες σε -ei: die Türkei αλλά και die Schweiz (Ελβετία), die Wohnung 

(κατοικία, διαμέρισμα), die Möglichkeit (δυνατότητα), die Schönheit (ομορφιά), die Freundschaft (φιλία), 

die Fahrt (διαδρομή), die Jagd (κηνύγι), die Freundin (φίλη) -μαζί και τα θηλυκά επαγγέλματα (die Pilotin, 

die Polzistin, die Ärztin κλπ. 

16. Και ουσιαστικά ξένης προέλευσης σε -age, -ion, -tät κ.α. 

 

 

 

17. Μικρά, νεαρά πρόσωπα (ηλικία) ή ζώα 

das Kind, das Baby, das Pferd (άλογο), das Schwein, das Lahm (αρνί) 

18. Κάποια μέταλλα (δες περίπτωση 4) 

19. Απαρέμφατα που λειτουργούν ως ουσιαστικά 

leben (ζω)= das Leben (ζωή), essen (τρώω)= das Essen (φαγητό) 

20. Ουσιαστικά που λήγουν σε -chen, -lein (υποκοριστικά) 

das Mädchen (κορίτσι), das Fräulein (δεσποινίς) 

 

Ουσιαστικά θηλυκού γένους 

Ουσιαστικά ουδετέρου γένους 
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21. Ονομασίες ξενοδοχείων, θεάτρων και κιν/φων και τα χρώματα, μονάδες μέτρησης, 

γλώσσες 

das Hilton, das Atheneum, das Lido, das Rot (κόκκινο), das Kilo, das Deutsche/Griechische/Englische 

κλπ.  

22. Τα συλλογικά ουσιαστικά das Geld (χρήματα), das Obst (φρούτα), das Getreide 

(δημητριακά), das Volk (λαός), das Gebirge (οροσειρά) 

 

23. Ουσιαστικά ξένης προέλευσης που λήγουν σε -ett, -um, -ment 

das Omelett, das Studium, das Parlamet (κοινοβούλιο) 

 


