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Μάθηµα 28ο

Προσωπικές Ἀντωνυµίες
(συνέχεια)

Στό προηγούµενο µάθηµα ἀναφερθήκαµε στίς προσωπικές ἀντωνυµίες τοῦ α´ καί β´ προσώπου. Ἡ προσωπική ἀντωνυµία τοῦ γ´ προσώπου εἶναι ἡ ἑξῆς:
στόν ἑ ν ι κ ό συνηθέστεροι τύποι
στόν π ληθ υν τι κ ό συνηθέστεροι τύποι
Ὀν.
–
(οὗτος, ἐκεῖνος)
(σφεῖς)
(οὗτοι, ἐκεῖνοι)
Γεν.
(οὗ) αὐτοῦ
(σφῶν)
αὐτῶν
Δοτ.
οἷ, οἱ αὐτῷ
σφίσιν
αὐτοῖς
Αἰτ.
(ἕ) αὐτόν
(σφᾶς)
αὐτούς
Στούς ἀρχαίους Ἕλληνες εὔχρηστοι ἦταν κυρίως οἱ τύποι τῆς δοτικῆς οἷ, οἱ, σφίσιν.
Ὀνοµαστική ἑνικοῦ δέν ὑπάρχει, ἡ δέ ὀνοµαστική πληθυντικοῦ (σφεῖς) εἶναι σπάνια. Αὐτές
ἀναπληρώνονται συνήθως ἀπό τίς δεικτικές ἀντωνυµίες οὗτος, αὕτη, τοῦτο, ἐκεῖνος, -η,
-ο, ὅδε, ἥδε, τόδε. Οἱ πλάγιες πτώσεις ἀναπληρώνονται ἀπό τήν ὁριστική ἀντωνυµία αὐτός,
αὐτή, αὐτό (βλ. ἀνωτέρω πίνακα κλίσεως τῆς ἀντωνυµίας γ´ προσ.).
Σηµείωση: Οἱ τύποι τῶν προσωπικῶν ἀντωνυµιῶν, ὅταν δηλώνουν ἔµφαση παίρνουν στό
τέλος πολλές φορές τό ἐγκλιτικό µόριο γέ (= βεβαίως, τοὐλάχιστον)· ἔγωγε, ἐµοῦγε, ἔµοιγε,
ἐµέγε.
Ἡ ὁριστική ἤ ἐπαναληπτική ἀντωνυµία αὐτός
Πότε ἡ ἀντωνυµία αὐτός, -ή, -ό εἶναι ὁριστική καί πότε ἐπαναληπτική.
1) Ὁριστική εἶναι (σέ ὅλες τίς πτώσεις) ὅταν χρησιµοποιεῖται γιά νά ξεχωρίσει κάτι
ἀπό ἄλλα ὁµοειδῆ·
π.χ.
Τήν στρατείαν αὐτός Ξέρξης ἤγαγεν
(= Τήν ἐκστρατεία ὁ ἴδιος ὁ Ξέρξης ὁδήγησε).
Αὐτός Μένων ἐβούλετο ἰέναι παρ᾽ Ἀριαῖον
(= Αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Μένων...).
2) Ἐπαναληπτική εἶναι ὅταν λαµβάνεται γιά νά ἐπαναλάβει κάτι γιά τό ὁποῖο ἔγινε
λόγος προηγουµένως (χρησιµοποιεῖται µόνο στίς πλάγιες πτώσεις)·
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π.χ.

Κῦρος καλεῖ Μένωνα καί λέγει αὐτῷ τάδε·· (ἀντί νά ἐπαναλάβει τήν λέξη
τῷ Μένωνι) Ὁ Κῦρος καλεῖ τόν Μένωνα καί λέγει σ᾽ αὐτόν (καί τοῦ λέει) τά
ἑξῆς.

3) Ὅταν ἡ ἀντωνυµία αὐτός, αὐτή αὐτό λαµβάνεται µέ τό ἄρθρο σηµαίνει ταυτότητα
καί µεταφράζεται ὁ ἴδιος (ὄχι ἄλλος)·
π.χ.
Τήν αὐτήν ἡµέραν περί τῶν αὐτῶν πραγµάτων οὐ ταὐτά ἐψηφίζοντο ἐνίοτε
οἱ Ἀθηναῖοι (= Μερικές φορές [ἐνίοτε] τήν ἴδια µέρα γιά τά ἴδια πράγµατα
[θέµατα] δέν ἀποφάσιζαν τά ἴδια οἱ Ἀθηναῖοι).
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τοῦ ἁγίου µάρτυρος...
Ἡ ἀντωνυµία αὐτός, αὐτή, αὐτό κλίνεται ὅπως τά τρικατάληκτα ἐπίθετα τῆς β´ κλίσεως
(ἀγαθός, -ή, -όν), ἀλλά χωρίς τό τελικό ν στήν ὀνοµαστική καί αἰτιατική ἑνικοῦ τῶν
οὐδετέρων.
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