
 Tήν χρησιµοποιοῦµε γιά νά δείξουµε πρόσωπα ἤ πράγµατα πού βρίσκονται ἐπίσης
κοντά στόν ὁµιλοῦντα τοπικά ἤ χρονικά: π.χ. Πλάτων ὅδε, οὗτος δέ Αἴας ἐστί. (= Ὁ Πλά-
των εἶναι αὐτός ἐδῶ, αὐτός δέ ὁ Αἴας.)

 Ἡ ἀντων. οὗτος στήν ἀρχή τοῦ θέµατος παίρνει ἕνα τ σέ ὅλες τίς πτώσεις, ἐκτός
ἀπό τήν ὀνοµαστική ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ, καί στούς δύο ἀριθµούς

 Συνήθως ἀναφέρεται στά προηγούµενα, π.χ. Τούτων πάντων αἴτιός ἐστι ὅδε ὁ ἀνήρ.
Στό οὐδέτερο γένος µερικές φορές ἀναφέρεται καί στά ἑπόµενα.

 Λαµβάνεται καί ὡς κλητική τῆς προσωπικῆς ἀντωνυµίας σύ (στό ἀρσενικό καί θη-
λυκό), π.χ. οὗτος, τίς ποιεῖς; (= Ἔ σύ, τί κάνεις;)

4) Οἱ ἀντωνυµίες τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε
τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε
τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε

προέρχονται ἀπό παλαιότερους τύπους τοῖος, τόσος, τηλίκος, πού ἑνώθηκαν µέ τό ἐγκλι-
τικό µόριο δέ.

 Κλίνονται µόνον κατά τό πρῶτο µέρος· τό µόριο δέ παραµένει ἄκλιτο.

(συνέχεια)

Στό προηγούµενο µάθηµα ἀναφερθήκαµε στίς δεικτικές ἀντωνυµίες καί ἀσχοληθήκαµε
µέ τίς ἀντωνυµίες ὅδε, ἥδε, τόδε, καί ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο.

Στό σηµερινό µας µάθηµα θά ἀναφερθοῦµε καί στίς ὑπόλοιπες δεικτικές ἀντωνυµίες.
Αὐτές εἶναι: 

3) οὗτος, αὕτη, τοῦτο = αὐτός, αὐτή, αὐτό.

Κλίνεται ὡς ἑξῆς:

Ἑ ν ι κ ό ς  Ἀ ρ ι θ µ ό ς Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  Ἀ ρ ι θ µ ό ς

Ὀν. οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗται ταῦτα
Γεν. τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων
Δοτ. τούτῳ ταύτῃ τούτῳ τούτοις ταύταις τούτοις
Αἰτ. τοῦτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτας ταῦτα
Κλητ. οὗτος αὕτη – – – –

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
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Κλίνονται ὡς ἑξῆς:

Ἑ ν ι κ ό ς  Ἀ ρ ι θ µ ό ς Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  Ἀ ρ ι θ µ ό ς

Ὀν. τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε τοιοίδε τοιαίδε τοιάδε
Γεν. τοιοῦδε τοιᾶσδε τοιοῦδε τοιῶνδε τοιῶνδε τοιῶνδε
Δοτ. τοιῷδε τοιᾷδε τοιῷδε τοιοῖσδε τοιαῖσδε τοιοῖσδε
Αἰτ. τοιόνδε τοιάνδε τοιόνδε τοιούσδε τοιάσδε τοιάδε

Κατά τόν ἴδιο τρόπο κλίνονται καί οἱ ἀντωνυµίες τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε καί τηλικόσδε,
τηλικήδε, τηλικόνδε, δηλ. τοσοῦδε, τοσῆσδε, τηλικοῦδε, τηλικῆσδε... (µόνον κατά τό πρῶτο
µέρος).

5) Οἱ ἀντωνυµίες τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)
τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν) καί
τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτον

εἶναι σύνθετες ἀπό τούς παλαιότερους τύπους τοῖος, τοία, τοῖον, στούς ὁποίους προστέ-
θηκε ἡ ἀντωνυµία οὗτος, αὕτη, τοῦτο.

 Κλίνονται ὅπως ἡ ἀντωνυµία οὗτος, αὕτη, τοῦτο.
 Ἡ ὀνοµαστική καί αἰτιατική τοῦ ἑνικοῦ τῶν ἀντωνυµιῶν αὐτῶν στό οὐδέτερο γένος

ἄλλοτε λήγει σέ -ο καί ἄλλοτε σέ -ον. Βλ. τά παραδείγµατα πού παρατέθηκαν σέ προ-
ηγούµενο µάθηµα.
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