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ΠΠρροοσσωωππιικκέέςς  ΑΑννττωωννυυμμίίεεςς  

 
Οι αντωνυμίες που φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου λέγονται προσωπικές 
αντωνυμίες. Τις χρησιμοποιούμε αντί για ονόματα, για να δείξουμε σε ποιον 
αναφερόμαστε. 
 
Πχ: - Ποιον θέλεις; - Εσένα. 
       Να φύγεις αυτός, όχι εγώ! 
       Με πήρε τηλέφωνο ο Μάρκος. 
 

Ενικός Αριθμός 

α’ προσ. 
β’ προσ. 
γ’ προσ. 

εγώ 
εσύ 

αυτός, -ή, -ό 

εμένα 
εσένα 

αυτού, αυτής, αυτόν,- ήν, -ό 

(μου, με) 
(σου, σε) 

(τος, τη, το, του, της, τον, την) 

Πληθυντικός Αριθμός 

α’ προσ. 
β’ προσ. 
γ’ προσ. 

εμείς 
εσείς 

αυτοί, -ές, -α 

εμάς 
εσάς 

αυτών, αυτούς, αυτές 

(μας) 
(σας) 

(τοι, τες, τα, τους, τις ) 

 
Οι προσωπικές αντωνυμίες σχηματίζουν δύο τύπους: τους δυνατούς και τους 
αδύνατους. Αδύνατοι είναι αυτοί που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις (πχ: μου, 
σου, του …). Όλοι οι άλλοι αποτελούν τους δυνατούς τύπους. 
 
Προσοχή: 
Έχουμε μάθει τον κανόνα με το τελικό –ν!  Όμως για τις αντωνυμίες «τον» και 
«αυτόν» ο κανόνας δεν ισχύει.  
 
 Έτσι λέμε:  Αυτόν ζήτησα. 
 Τον νιώθω. 
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ΚΚττηηττιικκέέςς  ΑΑννττωωννυυμμίίεεςς  

Οι αντωνυμίες που φανερώνουν σε ποιον ανήκει κάτι λέγονται κτητικές.  
Πχ: Το βιβλίο είναι δικό μου. 
        Οι γονείς σου.(αδύνατος τύπος) 
        Το δικό τους αυτοκίνητο. (δυνατός τύπος) 
 

Ο δικός μου (δικός σου, δικός του, δικός μας, δικός σας, δικός τους) κήπος. 
Ο κήπος μου (σου, του, μας, σας, τους). 
 
Η δική μου (δική σου, δική του, δική μας, δική σας, δική τους) σάκα. 
Η σάκα μου (σου, του, μας, σας, τους). 
 
Το δικό μου (δικό σου, δικό του, δικό μας, δικό σας, δικό τους) μολύβι. 
Το μολύβι μου (σου, του, μας, σας, τους). 
 
Οι δικοί μου (δικοί σου, δικοί του, δικοί μας, δικοί σας, δικοί τους) κήποι. 
Οι κήποι μου (σου, του, μας, σας, τους). 
 
Οι δικές μου (δικές σου, δικές του, δικές μας, δικές σας, δικές τους) σάκες. 
Οι σάκες μου (σου, του, μας, σας, τους). 
 
Τα δικά μου (δικά σου, δικά του, δικά μας, δικά σας, δικά τους) μολύβια. 
Τα μολύβια μου (σου, του, μας, σας, τους). 
 

 
Για να καταλάβω αν μια αντωνυμία γραμμένη με αδύνατο τύπο είναι προσωπική ή 
κτητική την αντικαθιστώ με τον αντίστοιχο δυνατό τύπο. Πχ: 
 
Το σπίτι μου είναι μεγάλο.. (Το δικό μου σπίτι έχει έναν όμορφο κήπο)  κτητική αντ. 
Με πήρε τηλέφωνο. (Πήρε εμένα τηλέφωνο) προσωπική αντ. 
 

ΠΠρροοσσωωπποοπποοίίηησσηη 

Όταν σε ένα κείμενο ή ένα ποίημα τα ζώα, τα φυτά και γενικώς τα άψυχα πράγματα 
(τζιτζίκια, δέντρα, βουνά, λουλούδια, αστέρια κ.ά.) συμπεριφέρονται όπως ο 
άνθρωπος, λέμε ότι προσωποποιούνται και το φαινόμενο αυτό λέγεται 
προσωποποίηση. 
 
 Πχ: Τα αστέρια κουβέντιαζαν με το φεγγάρι.  
        (τα αστέρια δε κουβεντιάζουν όπως οι άνθρωποι) 
        Το λουλούδι  μιλούσε με το χελιδόνι.  
        (τα λουλούδια δε μιλούν όπως οι άνθρωποι) 


