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Ἐρωτηµατικές ἀντωνυµίες
Ἐρωτηµατικές λέγονται οἱ ἀντωνυµίες πού χρησιµοποιοῦµε σέ ἐρωτήσεις.
Παραδείγµατα:
1. Τίς µου ἥψατο τῶν ἱµατίων; – Τί ποιεῖς, ὦ παῖ; – Τί σοί ἐστι ὄνοµα;
2. Τίνος ἡ εἰκών αὕτη καί ἡ ἐπιγραφή;
3. Τοῦ τό βιβλίον τοῦτ᾽ ἐστιν; (Τίνος εἶναι αὐτό τό βιβλίο;)
4. Ἐν τίνι παραβολῇ παραβάλωµεν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ;
5. Τίνα µέ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου; – Ὑµεῖς δέ τίνα µέ λέγετε εἶναι;
6. Τίνα χώραν διῆλθεν ἡ στρατιά; (= Ἀπό ποιά χώρα πέρασε τό στράτευµα;)
7. Πόσος ἐστίν ὁ τῆς Νίκης ναός;
8. Εἰ οὖν τό φῶς τό ἐν σοί σκότος ἐστί, τό σκότος πόσον; (πόσο µεγάλο)
9. Πόσους ἄρτους ἔχετε;
10. Ποίων καρπῶν ἐπιθυµεῖ ὁ ἄρχων;
11. Πότερον ἐν οἴκοι µένεις ἤ ἐν τῷ κήπῳ περιπατήσεις; (Ποιό ἀπό τά δύο, θά µείνεις στό σπίτι ἤ θά πᾶς περίπατο στόν κῆπο;)
12. Ποδαποί εἰσιν οἱ δοῦλοι σου; (= ἀπό ποιό µέρος εἶναι οἱ δοῦλοι σου;)
13. Ἴδετε πηλίκοις ὑµῖν γράµµασιν ἔγραψα τῇ ἐµῇ χειρί.
14. Πηλίκος ἐστίν ὁ σός υἱός; (= Ποιᾶς ἡλικίας εἶναι ὁ γυιός σου; Πόσο µεγάλος;)
Ἐρωτηµατικές ἀντωνυµίες τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς εἶναι:
1. τίς (ἀρσεν. καί θηλ.) τί (οὐδέτ.) = ποιός; ποιά; ποιό;
2. πόσος, πόση, πόσον (µέ τήν ὁποία ρωτᾶµε τό µέγεθος, τήν ποσότητα, τήν ἔνταση,
τήν χρονική διάρκεια, τήν ἀξία)
3. ποῖος, ποία, ποῖον (τί λογῆς;)
4. πότερος, ποτέρα, πότερον (= ποιός ἀπό τούς δύο;)
5. ποδαπός, ποδαπή, ποδαπόν (= ἀπό ποιό µέρος; ἀπό ποιόν τόπο;)
6. πηλίκος, πηλίκη, πηλίκον (= πόσο µεγάλος; ἤ ποιᾶς ἡλικίας;)
7. πόστος, πόστη, πόστον (= τί θέση ἔχει σέ µιά ἀριθµητική σειρά; π.χ. τρίτος, πέµπτος κ.λπ.)
8. ποσταῖος, ποσταία, ποσταῖον (= σέ πόσες µέρες;)
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 Ὅλες οἱ ἐρωτηµατικές ἀντωνυµίες, ἐκτός ἀπό τήν ἀντωνυµία τίς, τί κλίνονται ὅπως

τά τρικατάληκτα ἐπίθετα τῆς β´ κλίσεως (σέ -ος, -η, -ον ἤ -ος, -α, -ον· σοφός, -ή, -όν,
δίκαιος, -α, -ον).
 Ἡ ἀντωνυµία τίς, τί ἔχει δύο καταλήξεις (µία γιά τό ἀρσενικό καί θηλυκό καί µία γιά

τό οὐδέτερο), ἀλλά τρία γένη καί κλίνεται ὡς ἑξῆς:
Ἑνικός Ἀριθµός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

Πληθυντικός Ἀριθµός

ἀρσεν. καί θηλ.

οὐδέτ.

ἀρσεν. καί θηλ.

οὐδέτ.

τίς
τίνος ἤ τοῦ
τίνι ἤ τῷ
τίνα

τί
τίνος ἤ τοῦ
τίνι ἤ τῷ
τί

τίνες
τίνων
τίσι(ν)
τίνας

τίνα
τίνων
τίσι(ν)
τίνα
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