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Ἀόριστες ἀντωνυµίες
Ἀόριστες λέγονται οἱ ἀντωνυµίες πού φανερώνουν ἀόριστα ἕνα πρόσωπο ἤ πράγµα τό
ὁποῖο δέν θέλουµε ἤ δέν µποροῦµε νά ὀνοµάσουµε.
Ἀόριστες ἀντωνυµίες τῆς ἀρχαίας γλώσσας εἶναι κυρίως οἱ
1. τίς (ἀρσεν. καί θηλ.), τί (οὐδέτερο), σηµαίνει κάποιος, ἕνας
2. ὁ δεῖνα, ἡ δεῖνα, τό δεῖνα, σηµαίνει κάποιος, ὁ τάδε (π.χ. ὁ δεῖνα στρατηγός,
ἡ δεῖνα πόλις, τό δεῖνα ἔθνος)
3. ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια, σηµαίνει µερικοί
Παραδείγµατα
1. Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπό Ἱεροσόλυµα εἰς Ἱεριχώ.
2. Ἀνθρώπου τινός πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα.
3. Μηδέ εἰς κώµην εἰσέλθῃς µηδέ εἴπῃς τινί ἐν τῇ κώµῃ.
4. Εἰσῆλθεν εἰς κώµην τινά, γυνή δέ τις ὀνόµατι Μάρθα...
5. Εἰσί τινές τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ µή γεύσωνται θανάτου...
Κλίνεται ὡς ἑξῆς
Ἑνικός Ἀριθµός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

Πληθυντικός Ἀριθµός

ἀρσεν. καί θηλ.

οὐδέτ.

ἀρσεν. καί θηλ.

οὐδέτ.

τίς
τινός ἤ του
τινί ἤ τῳ
τινά

τί
τινός ἤ του
τινί ἤ τῳ
τί

τινές
τινῶν
τισί(ν)
τινάς

τινά ἤ ἄττα
τινῶν
τισί(ν)
τινά ἤ ἄττα

 Ἡ ἀόρ. ἀντωνυµία τίς, τί εἶναι δικατάληκτη µέ τρία γένη.
 Οἱ τύποι τῆς ἀόριστης ἀντωνυµίας τίς διακρίνονται ἀπό τούς τύπους τῆς ἐρωτηµα-

τικῆς ἀντωνυµίας τίς ἀπό τόν τόνο· οἱ τύποι τῆς ἀόριστης ἀντωνυµίας τονίζονται στήν λήγουσα. Ἐπίσης διακρίνονται ἀπό τόν δεύτερο τύπο τῆς ὀνοµαστικῆς καί αἰτιατικῆς
πληθυντικοῦ τοῦ οὐδετέρου ἄττα. Ἐπί πλέον οἱ τύποι τῆς ἀόριστης ἀντωνυµίας εἶναι ἐγκλιτικοί ἐκτός ἀπό τόν τύπο ἄττα. Βλ. παραδείγ. ἄνθρωπός τις, γυνή τις κ.ἄ.
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 Ἡ ἀόριστη ἀντωνυµία ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια βρίσκεται µόνο στόν πληθυντικό ἀριθµό καί

κλίνεται ὅπως τά τρικατάληκτα δευτερόκλιτα ἐπίθετα.
 Ἡ ἀόριστη ἀντωνυµία ὁ, ἡ, τό δεῖνα κλίνεται ὡς ἑξῆς:

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

Ἑνικός Ἀριθµός
ὁ, ἡ, τό δεῖνα
τοῦ, τῆς, τοῦ δεῖνος
τῷ, τῇ, τῷ δεῖνι
τόν, τήν, τό δεῖνα

Πληθυντικός Ἀριθµός
οἱ, αἱ δεῖνες
τῶν, τῶν δείνων
τό οὐδέτερο δέν
τοῖς, ταῖς δεῖσι
ἔχει πληθυντικό
τούς, τάς δεῖνας

 Ἡ ἀντων. ὁ, ἡ, τό δεῖνα λαµβάνεται καί ἄκλιτη, π.χ. ὁ δεῖνα, τοῦ δεῖνα, τόν δεῖνα

κ.λπ.

30

