
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι 
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 Οι λέξεις που μπαίνουν στη θέση των ονομάτων (ουσιαστικών) λέγονται αντωνυμίες. 

 Οι αντωνυμίες που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε τα τρία πρόσωπα του λόγου, δηλαδή σε 

ποιον αναφερόμαστε, λέγονται προσωπικές αντωνυμίες . 

 Οι προσωπικές αντωνυμίες είναι :  

 α΄ πρόσωπο : εγώ, εμείς 

 β΄ πρόσωπο : εσύ, εσείς 

 γ΄ πρόσωπο : αυτός, -ή, -ό, αυτοί, -ές, -ά 

Τις προσωπικές αντωνυμίες τις έχουμε συναντήσει και στην κλίση των ρημάτων.  

Οι προσωπικές αντωνυμίες γράφονται και με σύντομες μορφές όπως μου, σου, του, κ.ά. 

που λέγονται αλλιώς και αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών. Οι αδύνατοι 

τύποι είναι μονοσύλλαβοι, δεν τονίζονται και χρησιμοποιούνται όταν δε θέλουμε να 

τονίσουμε κάτι ή να ξεχωρίσουμε κάτι από κάτι άλλο.   

π.χ. Με πήρε τηλέφωνο. 
 

Πώς κλίνονται: 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

 Ο αδύνατος τύπος τις μπαίνει πριν από το ρήμα, ενώ ο αδύνατος τύπος τες μπαίνει 

μετά  

π.χ. Τις βλέπω να έρχονται. Φώναξέ τες να έρθουν. 

 Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών 

με τα αόριστα άρθρα. Θυμόμαστε  ότι  οι  αδύνατοι  τύποι  του  γ΄ προσώπου  της  

προσωπικής  αντωνυμίας  συνοδεύουν  ρήματα, ενώ τα άρθρα συνοδεύουν ουσιαστικά 

ή επίθετα. 

π.χ.   Του είπα να τραγουδήσει. (του → αυτού/αντωνυμία) 

Το σακάκι του Κώστα είναι υπέροχο. (του → άρθρο)  

 

 

ONOMA:_________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:____________ 



 

 Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες προσωπικές αντωνυμίες :   

 ___________________ μιλώ και ___________________  δε με προσέχεις.   

 «___________________ είναι σπουδαίος άνθρωπος», είπε η Μαρία για το δάσκαλό 

της.  

 ___________________ ζωγραφίζουμε και ___________________ ετοιμάζουν το 

ταμπλό. 

 ___________________ εκεί κάτω, προσέχετε. 

 

 Υπογραμμίζω τις προσωπικές αντωνυμίες στον παρακάτω διάλογο :  

- Εγώ προτιμώ γάλα με δημητριακά για πρωινό. Ξέρω ότι κι εσύ το προτιμάς. 

- Εμένα εννοείς; Ναι, βέβαια, μου αρέσουν πολύ. Εσένα σ’ αρέσει το γάλα με κακάο ; 

- Φυσικά! Αρέσει και σ’ αυτόν τον καινούριο μαθητή που ήρθε χθες στην τάξη. 

 

 Υπογραμμίζω στο παρακάτω κείμενο τους αδύνατους τύπους των προσωπικών 

αντωνυμιών με κόκκινο και κυκλώνω τα οριστικά άρθρα με πράσινο χρώμα  (επιλέγω 

από τις έντονα γραμμένες λέξεις) :  

 

 Η αλήθεια είναι πως τον Μιχάλη και τον Σάκη σου ’ρχοτανε πολλές φορές η όρεξη να 

 τους δείρεις.  

 Συχνά τα έβλεπες να κάνουν το δωμάτιο άνω κάτω και κανείς να μην τους μαλώνει.  

 Τα μεσημέρια τα έβλεπες να παίζουν στον κήπο. 

 

  Να  γράψεις  την  κατάλληλη  προσωπική  αντωνυμία  στη  θέση  κάθε ονόματος.  

 α) Ο Τάκης διαβάζει τα μαθήματά του.  

 …………………………………………………………………………………………………………………  

 β) Το ποτάμι κυλάει.  

 …………………………………………………………………………………………………………………  

 γ) Τα λουλούδια ανθίζουν.  

 …………………………………………………………………………………………………………………  

 δ) Η Άννα και η μητέρα της πήγαν για ψώνια.  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 


