
Deklination 

  Maskulinum Femininum Neutrum 

  Artikel Endung Artikel Endung Artikel Endung 

  best. unbest. Subst. 
+ Adj. 

Substantive best
. 

unbest. Subst. 
+ Adj. 

Substantive 
+  

best. unbest. Subst. 
+ Adj. 

Substantive 

Singular Nom. ο ένας -ος -ας -ες -ης -ους η μια -η -α το ένα -ο -ι    -μα 

Akk. τον έναν -ο -α   -ε   -η   -ου την μια -η -α το ένα -ο -ι    -μα 

Plural Nom. οι  -οι -ες -άδες  -έδες 

 -ήδες  -ούδες 
οι  -ες 

-εις   Stamm endet auf s-Laut 

τα  -α -ια  -ματα 

 Akk. τους  -ους -ες -άδες  -έδες  

 -ήδες  -ούδες 
τις  -ες 

-εις   Stamm endet auf s-Laut 
τα  -α -ια  -ματα 

 

  Adjektive, deren Stamm auf betonten Vokal oder Diphtong oder unbetonten i-Laut endet. 

Vor Vokalen, Diphtongen und κ π τ μπ ντ γκ τς τζ ξ ψ bleibt das ν am Ende des Artikel und bei δεν, μην, αυτήν erhalten, sonst kann es entfallen. 

Die meisten Insel- und einige Städte- und Ländernamen auf -ος sind weiblich. 

 

 

Konjugation 

  Präsens Aktiv  Aorist „sein“  

  1. stammbetont 2. endbetont 3. endbetont Imperfekt Präsens Imperfekt 

Singular εγώ -ω -άω -ώ (έ-)   -α είμαι ήμουν 

 εσύ -εις -άς -είς (έ-)   -ες είσαι ήσουν 

 αυtός  αυtή  αυtό -ει -άει -εί (έ-)   -ε είναι ήταν 

Plural εμείς -ουμε -άμε -ούμε          -αμε είμαστε ήμαστε 

 εσείς -ετε -άτε -είτε          -ατε είστε ήσαστε 

 αυtοί  αυtές  αυtά -ουν -άν(ε) -ούν(ε) (έ-)   -αν είναι ήταν 

 

 

Pronomen 

 stark  schwach   

 Nominativ Akkusativ Genitiv (Dativ) Akkusativ  

 εγώ εμένα μου με  

 εσύ εσένα σου σε  

D
em

o
n

st
ra

ti
v-

 

p
ro

n
o

m
en

 

αυtός  -ή  -ό αυτόν  -ήν  -ό του  της  του τον  την  το b
estim

m
ter 

A
rtike

l 

εμείς εμάς μας μας 

εσείς εσάς σας σας 

αυtοί  -ές  -ά αντούς  -ές  -ά τους τους  τις  τα 

   Possessivpronomen   

 



Zahlen 

 

  1 ένας, μια, ένα  11 ένδεκα     30 τριάντα  1000 χίλιες, …, χίλια 

  2 δύο   12 δώδεκα     40 σαράντα  2000 δύο χιλιάδες 

  3 τρεις, ..., τρία  13 δεκατρείς, ..., -ία    50 πενήντα   

  4 τέσσερις, ..., τέσσερα 14 δεκατέσσερις, ..., -α   60 εξήντα        0 μηδέν 

  5 πέντε   15 δεκαπέντε    70  εβδομήντα 

  6 έξι   16 δεκαέξι     80 ογδόντα 

  7 επτά / εφτά  17 δεκαεπτά    90 ενενήντα 

  8 οκτώ / οχτώ  18 δεκαοκτώ  100 εκατό 

  9 εννέα / εννιά  19 δεκαεννέα  105 εκατόν πέντε 

10 δέκα   20 είκοσι   200 διακόσιοι, -ες, -α 

 

 

Zeitangaben 

 

3 Uhr τρεις η ώρα   heute  σήμερα   die Woche η εβδομάδα 

3:10  τρεις και δέκα   morgen  αύριο   der Monat ο μήνας 

3:15 τρεις και τέταρτο   gestern  χτες   Montag  Δευτέρα 

3:25 τρεις και είκοσι πέντε  vorgestern προχτές   Dienstag Τρίτη 

3:30 τρεις και μισή        Mittwoch Τετάρτη 

3:35 τέσσερις παρά είκοσι πέντε morgens  το πρωί   Donnerstag Πέμπτη 

3:45 τέσσερις παρά τέταρτο  mittags  το μεσημέρι  Freitag  Παρασκευή 

3:55 τέσσερις παρά πέντε  nachmittags το απόγευμα  Samstag Σάββατο 

19:40 δεκαεννιά και σαράντα  abends  το βράδυ  Sonntag  Κυριακή 

 

Januar  Ιανουάριος  Juli  Ιούλιος   Frühling  άνοιξη 

Februar  Φεβρουάριος  August  Αύγουστος  Sommer  καλοκαίρι 

März  Μάρτιος   September Σεπτέμβριος  Herbst  φθινόπωρο 

April  Απρίλιος   Oktober  Οκτώβριος  Winter  χειμώνας 

Mai  Μάιος   November Νοέμβριος  1. August πρώτη Αυγούστου 

Juni  Ιούνιος   Dezember Δεκέμβριος  2. September δύο Σεπτεμβρίου 

  

 

Fragepronomen 

 

πού;  wo? wohin?  ποιος, ποια, ποιο; wer? welche(r)? 

από πού; woher?   ποιοι, ποιες, ποια; 

γιατί;  warum?   ποιον, ποια, ποιο; wen? welche(n)? 

πότε;  wann?   ποιους, ποιες, ποια; 

πώς;  wie?   πόσος, πόση, πόσο; wie viel? 

τι;  was? welche/-r/-s? πόσοι, πόσες, πόσα; 

 

 


