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Οι αδύνατοι τύποι του γ' προσώπου χρησιμοποιούνται μόνο στις φράσεις: «Να τος», «Να 

τη», «Να το», «Να τοι», «Να τες», «Να τα».  

 

 

Ενικός αριθμός 

 α' πρόσωπο β' πρόσωπο γ' πρόσωπο 

ονομαστ.  εγώ εσύ αυτός (τος) αυτή (η) αυτό (το) 

γεν. εμένα (μου) εσένα (σου) αυτού (του) αυτής (της) αυτού (του) 

αιτ. εμένα (με) εσένα (σε) αυτόν (τον) αυτή(ν) [ιη(ν)] αυτό (το) 

κλητ. - - - - - 

Πληθυντικός αριθμός 

 α' πρόσωπο β' πρόσωπο γ' πρόσωπο 

ονομαστ. εμείς εσείς αυτοί (τοι) αυτές (τες) αυτά (τα) 

γεν. εμάς (μας) εσάς (σας) αυτών (τους) αυτών (τους) αυτών (τους) 

αιτ. εμάς (μας) εσάς (σας) αυτούς (τους) αυτές (τες, τις) αυτά (τα) 

κλητ. - - - - - 

Αντωνυμίες είναι οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούμε στη θέση των 

ονομάτων και χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

προσωπικές, κτητικές, αυτοπαθείς, οριστικές, δεικτικές, ερωτηματικές, 

αόριστες και αναφορικές.  

Οι προσωπικές αντωνυμίες, που παίρνουν τη θέση ενός 

ονόματος, oφανερώνουν τα τρία πρόσωπα: εγώ, εσύ, αυτός. Για κάθε 

πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας υπάρχουν οι δυνατοί και οι αδύνατοι 

τύποι και κλίνονται ως εξής: 
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Διάκριση οριστικού άρθρου  

από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας: 

Τα άρθρα συνοδεύουν πάντα ονόματα (ουσιαστικά). Π.χ. η μητέρα 

Οι αντωνυμίες συνοδεύουν ρήματα και μπαίνουν είτε πριν είτε μετά από αυτά. Π.χ. Της 

έστειλα – Ρώτησέ τον. 
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Ασκήσεις  
Προσωπικές Αντωνυμίες 

Στο παρακάτω κείμενο υπογράμμισε τις προσωπικές αντωνυμίες και κύκλωσε τα 

άρθρα: 

[...] Η φωνή της έτρεμε. Δεν ήταν ίδια η φωνή της μάνας τους όταν τους μάλωνε που 

ξάπλωναν στα σεντόνια με βρόμικα πόδια. Αυτή εδώ η φωνούλα ήταν μικρή και χανόταν 

στο δωμάτιο. Η κοντούλα τής έδωσε την καρέκλα να καθίσει. 

- Τι να σου πω... Το παλικάρι το ήξερα. Ερχόταν εδώ και ψώνιζε από το μαγαζί του 

άντρα μου. Τώρα ο άντρας μου πάει. 

- Έφυγε; 

- Την ίδια ώρα. Μάζεψε δυο ρούχα κι έφυγε πηδώντας από το πλυσταριό. Τον έπιασαν 

όμως. 

Ειρήνη Μάρρα, Το άδειο μπουκάλι 

 

Συμπλήρωσε τα οριστικά άρθρα και τις προσωπικές αντωνυμίες των προτάσεων και 

γράψε στην παρένθεση (Α) για τα άρθρα και (ΠΑ) για τις προσωπικές αντωνυμίες: 

Αγαπούσε ...........  καλές τέχνες και ……..γράμματα γι' αυτό …….. φίλοι του ……..  

θεωρούσαν φιλότεχνο. (……..) (……..) (……..) (……..) 

Είναι εριστικός και οξύθυμος και …….. αρέσει να τσακώνεται διαρκώς. (……..) 

…….. ταμείο …….. ενορίας μας συγκέντρωσε αρκετά χρήματα και …….. δώρισε σε 

ιδρύματα για ανάπηρα παιδιά. (……..) (……..) (……..) 

…….. αγαπούσε όλα …….. ζώα. Πάντοτε τάιζε …….. αδέσποτα …….. γειτονιάς μας. 

(……..) (……..) (……..) (……..) 

……..άρεσε να……..κολακεύουν με ωραία λόγια που σχετίζονταν με……..εμφάνισή της. (……..) 

(……..) (……..) 

Ήταν μισοπεθαμένος από ……..πείνα και……..δίψα. ……..έδωσα αμέσως ένα κομμάτι ψωμί και 

…….. καταβρόχθισε μεμιάς. (……..)(……..) (……..) (……..) 
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Υπογράμμισε τους δυνατούς τύπους της προσωπικής αντωνυμίας και αντικατάστησέ 

τους με τους αδύνατους: 

Η μητέρα φώναξε σε μένα για τη ζημιά που έγινε.  

Η μητέρα μού φώναξε.  

Μίλησα σε αυτόν λίγο απότομα, χωρίς να το θέλω. 

 ___________________________________________________________  

Είπα σε σένα τις λύσεις των ασκήσεων εμπιστευτικά κι εσύ τις διέδωσες σε όλους! 

  __________________________________________________________  

Επειδή γνωρίζω εσένα καλύτερα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη.  

 ___________________________________________________________  

Να αυτές για τις οποίες σου έχω μιλήσει. 

 ___________________________________________________________  

 

Μετάφερε τις παρακάτω προτάσεις στον αντίθετο αριθμό: 

Σου είπα ό,τι ακριβώς έγινε. 

 ___________________________________________________________  

Τους είπα να σταματήσουν.  

 ___________________________________________________________  

Φρόντισέ τους όσο καλύτερα μπορείς. 

 ___________________________________________________________  

Εγώ το διάβασα το βιβλίο που μου δώρισες. 

 ___________________________________________________________   

Τους παρακολουθούσα καθώς απομακρύνονταν. 

 ___________________________________________________________  

Τη συνάντησα χθες το βράδυ. 

  


