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Ἀόριστες Ἀντωνυµίες
(συνέχεια)

Ὡς ἀόριστες ἀντωνυµίες λαµβάνονται καί οἱ ἑξῆς λέξεις, οἱ ὁποῖες εἰδικώτερα λέγονται
ἐπιµεριστικές ἀντωνυµίες, γιατί φανερώνουν ἐπιµερισµό, δηλαδή διαίρεση, ξεχώρισµα
ἀπό ἕνα σύνολο δύο ἤ περισσοτέρων οὐσιαστικῶν. (Λέγονται ἐπιµεριστικές ἀπό τό ρῆµα
ἐπιµερίζω, πού σηµαίνει ἀναφέρω χωριστά, διαµοιράζω).
Αὐτές εἶναι
1. πᾶς, πᾶσα, πᾶν = καθένας χωρίς καµµία ἐξαίρεση. Μέ τήν σηµασία αὐτή ὁ πληθυντικός πάντες σηµαίνει ὅλοι·
2. ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο· (µέ ἄρθρο ἔχει τήν σηµασία ὁ λοιπός, π.χ. ἡ ἄλλη Ἑλλάς = ἡ
λοιπή Ἑλλάς).
3. ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον = καθένας (ἀπό πολλούς, χωριστά)
4. οὐδείς, οὐδεµία, οὐδέν – µηδείς, µηδεµία, µηδέν = κανείς, οὔτε ἕνας·
5. ἀµφότεροι, ἀµφότεραι, ἀµφότερα = καί οἱ δύο µαζί·
6. ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον = ἄλλος (λέγεται γιά δύο οὐσιαστικά)·
7. ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον = καθένας ἀπό τούς δύο·
8. οὐδέτερος, οὐδετέρα, οὐδέτερον – µηδέτερος, µηδετέρα, µηδέτερον = οὔτε ὁ ἕνας
οὔτε ὁ ἄλλος·
9. ἀλλοδαπός, ἀλλοδαπή, ἀλλοδαπόν = ἀπό ἄλλον τόπο.
Παραδείγµατα
1. α) Οὐ παντός πλεῖν εἰς Κόρινθον = δέν εἶναι εὔκολο στόν καθένα νά πηγαίνει στήν
Κόρινθο. – β) Ἀκούσατέ µου πάντες καί σύνετε. – Εἰρήνη πᾶσι.
2. Ἄλλος ἐστίν ὁ σπείρων καί ἄλλος ὁ θερίζων.
3. Ἕκαστος ἴδιον χάρισµα ἔχει ἐκ Θεοῦ. – Ἀποδώσει ἑκάστῳ κατά τήν πρᾶξιν αὐτοῦ.
4. Οὐδείς δύναται δυσίν κυρίοις δουλεύειν.
5. ... οὐχί ἀµφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται; – Ἀµφότεροι ἔπεσαν µαχόµενοι ἡρωικῶς.
6. Δυσίν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ.
7. Ταῦτα εἰπόντες ἀπῆλθον ἑκάτερος ἐπί τά προσήκοντα = Αὐτά ἀφοῦ εἶπαν ἔφυγαν καθένας (ἀπό τούς δύο) στά καθήκοντά του.
8. Οὐδέ τις λύσις ἦν ἔριδος χαλεπῆς... οὐδετέροις = Καί δέν ὑπῆρχε κάποια διευθέτηση
(ἐπίλυση) τῆς δύσκολης φιλονικίας οὔτε γιά τόν ἕναν οὔτε γιά τόν ἄλλον.
9. Πλῆθος ἀλλοδαπῶν συχνάζει στό κέντρο...
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Παρατηρήσεις
 Ἡ ἀντωνυµία πᾶς, πᾶσα, πᾶν χρησιµοποιεῖται καί ὡς ἐπίθετο = ὅλος, ὁλόκληρος·

π.χ. πᾶσα ἡ πόλις = ὅλη ἡ πόλη.
 Ἡ ἀντωνυµία ἄλλος, η, ο κλίνεται ὅπως τά τρικατάληκτα ἐπίθετα τῆς β´ κλίσεως σέ
-ος, -η, -ον, ἀλλά χωρίς τό τελικό ν στό οὐδέτερο (ὅπως οἱ ἀντωνυµίες οὐδετέρου γένους
τοῦτο καί ἐκεῖνο).
 Ἡ ἀντωνυµία ἀµφότεροι, ἀµφότεραι, ἀµφότερα κλίνεται µόνο στόν πληθυντικό ἀριθµό
ὡς τρικατάληκτο ἐπίθετο β´ κλίσεως.
 Οἱ ἀντωνυµίες ἕτερος, ἑκάτερος, ἕκαστος, οὐδέτερος, µηδέτερος, ἀλλοδαπός, κλίνονται
ὡς τρικατάληκτα ἐπίθετα σέ -ος, -η, -ον ἤ -ος, -α, -ον.
Ἡ ἀντωνυµία οὐδείς, οὐδεµία, οὐδέν (ὁµοίως καί ἡ µηδείς -α -έν) κλίνεται ὡς ἑξῆς

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

Ἑνικός Ἀριθµός
οὐδείς
οὐδεµία
οὐδέν
οὐδενός
οὐδεµιᾶς οὐδενός
οὐδενί
οὐδεµιᾷ
οὐδενί
οὐδένα
οὐδεµίαν οὐδέν

Πληθυντικός Ἀριθµός
στό ἀρσ. ἔχει καί οὐδένες
πληθυντ.
οὐδένων
οὐδέσι(ν)
οὐδένας
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