
                                               ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

  
 

  

Οι λζξεισ που μεταχειριηόμαςτε ςτθ κζςθ ονομάτων ι επικζτων, λζγονται αντωνυμίεσ. 
Οι προςωπικζσ αντωνυμίεσ φανερϊνουν τα τρία πρόςωπα του λόγου :εκείνον δθλαδι που 
μιλεί (πρϊτο πρόςωπο εγώ), εκείνον που του μιλάμε (δεφτερο πρόςωπο εςφ) και εκείνο που 
γι’ αυτό γίνεται λόγοσ (τρίτο πρόςωπο  αυτόσ). 

      

  1. Προςωπικζσ αντωνυμίεσ 

    

    Α' ΡΟΣΩΡΟ Β' ΡΟΣΩΡΟ 

    Τφποι Τφποι 

    Δυνατοί Αδφνατοι Δυνατοί Αδφνατοι 

 

Ονομ. εγϊ -- εςφ -- 

Γεν. εμζνα μου εςζνα ςου 

Αιτ. εμζνα με εςζνα ςε 

Κλθτ. -- -- εςφ -- 

            

 

          

Ονομ. εμείσ -- εςείσ -- 

Γεν. εμάσ μασ εςάσ ςασ 

Αιτ. εμάσ μασ εςάσ ςασ 

Κλθτ. -- -- εςείσ -- 

          
 

    
 

    

                           Γ' ΡΟΣΩΡΟ 
    Δυνατοί τφποι Αδφνατοι τφποι 

 

Ονομ. αυτόσ αυτι αυτό 
 

τοσ τθν το 
Γεν. αυτοφ αυτισ αυτοφ 

 
του τθσ του 

Αιτ. αυτόν αυτι(ν) αυτό 
 

τον τθ(ν) το 
    

   
    

   

 

  
       

Ονομ. αυτοί αυτζσ αυτά 
 

τοι τεσ τα 
Γεν. αυτϊν αυτϊν αυτϊν 

 
τουσ τουσ τουσ 

Αιτ. αυτοφσ αυτζσ αυτά 
 

τουσ τισ(τεσ) τα 
                
                

 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  2. Κτητικζσ αντωνυμίεσ 

    
Οι αντωνυμίεσ  μου, τθσ, τουσ φανερϊνουν ςε ποιον ανικει κάτι (τον κτιτορα) και λζγονται 
κτητικζσ. 

    

    
Α’ προςϊπου: δικόσ μου, δικι μου, δικό μου 

  δικόσ μασ, δικι μασ, δικό μασ 
Β’ προςϊπου: δικόσ ςου, δικι ςου, δικό ςου 

  δικόσ ςασ, δικι ςασ, δικό ςασ 
Γ’ προςϊπου: δικόσ του (τθσ), δικι του (τθσ), δικό του (τθσ) 

  δικόσ τουσ, δικι τουσ, δικι τουσ 
 

      

  3. Αυτοπαθείσ αντωνυμίεσ 

    
Οι αντωνυμίεσ  που φανερϊνουν πωσ το ίδιο πρόςωπο ενεργεί και το ίδιο δζχεται τθν 
ενζργεια λζγονται αυτοπακείσ. 

      

    

  Ενικόσ αρικμόσ 
  Α' Ρροςϊπου Β' Ρροςϊπου Γ' Ρροςϊπου 
Γεν. του εαυτοφ μου του εαυτοφ ςου του εαυτοφ του (τθσ) 
Αιτ. τον εαυτό μου τον εαυτό ςου τον εαυτό του (τθσ) 
        
  Ρλθκυντικόσ αρικμόσ 
  Α' Ρροςϊπου Β' Ρροςϊπου Γ' Ρροςϊπου 
Γεν. του εαυτοφ μασ ι 

των εαυτϊν μασ 
του εαυτοφ ςασ ι 
των εαυτϊν ςασ 

του εαυτοφ τουσ ι 
των εαυτϊν τουσ  

Αιτ. τον εαυτό μασ ι 
τουσ εαυτοφσ μασ 

τον εαυτό ςασ ι 
τουσ εαυτοφσ ςασ 

τον εαυτό τουσ ι 
τουσ εαυτοφσ τουσ  

 

      

  4. Οριςτικζσ αντωνυμίεσ 

    

Οι αντωνυμίεσ  που ορίηουν και ξεχωρίηουν κάτι από άλλα του ίδιου είδουσ λζγονται 
οριςτικζσ.   
Για οριςτικζσ αντωνυμίεσ χρθςιμεφουν: 

  α) Το επίκετο ο ίδιοσ, η ίδια, το ίδιο (με το άρκρο) 
  β) Το επίκετο μόνοσ, μόνη, μόνο. 

    
 

  5. Δεικτικζσ αντωνυμίεσ 

    
Δεικτικζσ αντωνυμίεσ λζγονται εκείνεσ που τισ χρθςιμοποιοφμε, όταν δείχνουμε. Δεικτικζσ 
αντωνυμίεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

      

    

α) αυτόσ, αυτή, αυτό -- (Θα πάμε εκδρομι αυτζσ τισ μζρεσ.) 
β) (ε)τοφτοσ, (ε)τοφτη, (ε)τοφτο -- (Τοφτο είναι το κτιμα μου.) 
γ) εκείνοσ, εκείνη, εκείνο -- (Εκείνο το καλοκαίρι περάςαμε όμορφα.) 
δ) τζτοιοσ, τζτοια, τζτοιο -- (Δεν είναι τζτοια θ κατάςταςθ.) 
ε) τόςοσ, τόςη, τόςο -- (Περάςαμε τόςεσ δοκιμαςίεσ μαηί.) 
 

      



  6. Αναφορικζσ αντωνυμίεσ 

    

Αναφορικζσ λζγονται οι αντωνυμίεσ με τισ οποίεσ ολόκλθρθ πρόταςθ αναφζρεται, δθλ. 
αποδίδεται, ςε μια άλλθ λζξθ. 

Αναφορικζσ αντωνυμίεσ είναι: 

    

α) το άκλιτο που Ο άνκρωποσ που είδα, είναι τϊρα εδϊ. 

β) ο οποίοσ, η οποία, το οποίο Ο μακθτισ, ο οποίοσ είναι άτακτοσ, τιμωρείται. 

γ) όποιοσ, όποια, όποιο και το ό, τι. 'Όποιοσ κζλει ασ δοκιμάςει. 
Γράψε ό,τι ξζρεισ. 

δ) όςοσ, όςη, όςο 'Οςοι ζμειναν ςτθν πόλθ υπζφεραν. 
 

    
  
 

  7. Ερωτηματικζσ αντωνυμίεσ 

    Ερωτθματικζσ αντωνυμίεσ λζγονται εκείνεσ που τισ μεταχειριηόμαςτε, όταν ρωτοφμε: 

    

α) Τι; Τι ϊρα είναι; 

β) ποιοσ; ποια; ποιο; Για ποιο κζμα μιλάσ; 

γ) πόςοσ; πόςθ; πόςο; Πόςα ςου οφείλω; 
 

      

  8. Αόριςτεσ αντωνυμίεσ 

    
Αόριςτεσ λζγονται οι αντωνυμίεσ που τισ μεταχειριηόμαςτε για ζνα πρόςωπο ι πράγμα, που 
δεν το ονομάηουμε, γιατί δεν το ξζρουμε ι γιατί δε κζλουμε:  
    Κάποιοσ ςε ηθτάει ςτο τθλζφωνο. 

      

    Αόριςτεσ αντωνυμίεσ είναι: 

    

 α) ζνασ, μια (μία), ζνα Μου ζλεγε ζνασ. 

 β) κανζνασ (κανείσ), καμιά (καμία), κανζνα Δεν του μίλθςε κανείσ. 

 γ) κάποιοσ, κάποια, κάποιο Κάποιοι κζλουν να ςασ μιλιςουν. 

 δ) μερικοί, μερικζσ, μερικά Μερικοί τον ακολοφκθςαν μζχρι το τζλοσ. 

 ε) κάτι, κατιτί Κάτι κα είδεσ. 

ςτ) τίποτε (τίποτα) Δεν ξζρω τίποτε. 

 η) κάμποςοσ, κάμποςη, κάμποςο Περιμζναμε κάμποςθ ϊρα. 

 θ) κάθε· καθζνασ, καθεμιά (καθεμία), 
      καθζνα 

Κάκε μζρα διαβάηει τθν εφθμερίδα του. 

 

    
 θ) κάθε· καθζνασ, καθεμιά (καθεμία), 
      καθζνα 
 κ)  άλλοσ ,άλλη, άλλο 

Κάκε μζρα διαβάηει τθν εφθμερίδα του. 
 
Άλλοσ είναι εδϊ και άλλοσ εκεί. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 



 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

                                                                                                                                                                             
1. Οι αντωνυμίεσ είναι οχτώ ειδών: 
 
π……………………...  κ…………………….  α………………… ο………………….. 
δ……………………… α…………………….  ε…………………. α………………….. 
 
2. Να αναφζρεισ για κάθε είδοσ, μία αντωνυμία: 
 
π……………………...  κ…………………….  α………………… ο………………….. 
δ……………………… α…………………….  ε…………………. α………………….. 
 
2. Να ςυμπλθρώςεισ τα κενά και ςτθ ςυνζχεια να αναγνωρίςεισ το είδοσ τθσ 
αντωνυμίασ: 
 
α) Φεφγεισ κι ………..; 
β) Ναι, φεφγω κι………………. 
γ) Δεν αναγνϊριηα τον ……………………..μου. 
δ) Ήταν εγωιςτζσ. Κοίταηαν μόνο τουσ ………………….τουσ. 
ε) Το πρόβλθμα το ζλυςε ……………..τθσ, χωρίσ να τθ βοθκιςει κανζνασ. 
ςτ) Τελευταία ιρκε και …………………ο Ξζρξθσ για να τουσ δϊςει κάρροσ. 
η) Ρρζπει να ζχουμε ςτο νου μασ ότι το μζροσ …………………είναι επικίνδυνο. 
θ) Ο πατζρασ μου ……………….Χριςτοφγεννα μου παίρνει δϊρο. 
κ) Ήταν …………………..το πλικοσ, ϊςτε δεν μποροφςαμε να περάςουμε. 
ι)……………………….ςου τα είπε αυτά; Τον ξζρω; 
ια) ………………….επιπολαιότθτεσ είναι αυτζσ; 
ιβ) ………………….παιδί είναι; Ροιοι είναι οι γονείσ του; 
ιγ) ………………….είναι μζςα; 
ιδ) Μθν ακοφσ τι ςου λζει ο ……………..και ο ……………………. 
 

α  

β  

γ  

δ  

ε  

ςτ  

η  

θ  

κ  

ι  

ια  

ιβ  

ιγ  

ιδ  

 
 



3. Να εντοπίςεισ τισ αναφορικζσ αντωνυμίεσ του κειμζνου: 
 
Οι άνκρωποι που είναι ςυγκεντρωμζνοι ς’ αυτά τα ςτενά κα πολεμιςουν με πολφ 
πείςμα και δε κα λογαριάςουν τθ δφναμι ςου, όςθ κι αν είναι. Πποιοσ κι αν είςαι, 
ό,τι και να κάνεισ, δε κα ςε φοβθκοφν οφτε κα ςε αναγνωρίςουν για αφζντθ τουσ. 
 
α) …………………………………… 
β) …………………………………… 
γ) ……………………………………. 
δ) ……………………………………. 
 
4. Παρατθρώ τισ προτάςεισ και αναγνωρίηω το είδοσ τθσ αντωνυμίασ: 
 
α) Τον είδα =  
 
β) Τισ χαιρζτθςα =  
 
γ) Τα ζλυςα =  
 
δ) Το μελζτθςα καλά =  
 
5. Να υπογραμμίςεισ τισ κτθτικζσ και κυκλώςεισ τισ προςωπικζσ αντωνυμίεσ των 
προτάςεων: 
 
α) Στερνι μου γνϊςθ να ςε είχα πρϊτα. 
 
β) Τουσ είχαμε απωκιςει ςτο δικό τουσ ζδαφοσ. 
 
γ) Μασ χάριςε ολόκλθρθ τθν περιουςία του. 
 
δ) Πταν κοιμάται ο γιόκασ μου, ψωμί δε μασ μαγειρεφει. 
 
 
 
 
 
 
  
 


