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Ἀναφορικές λέγονται οἱ ἀντωνυµίες µέ τίς ὁποῖες κανονικά µία ὁλόκληρη πρόταση ἀνα-
φέρεται σέ µία λέξη ἄλλης προτάσεως ἤ στό ὅλο νόηµά της· π.χ. Ἔστι δίκης ὀφθαλµός,
ὅς τά πάνθ᾽ ὁρᾷ. (Ἡ πρόταση ὅς τά πάνθ᾽ ὁρᾷ, πού εἰσάγεται µέ τήν ἀναφορική ἀντωνυµία
ὅς ἀναφέρεται στήν λέξη ὀφθαλµός).

Ἀναφορικές ἀντωνυµίες εἶναι:
1. ὅς, ἥ, ὅ (= ὁ ὁποῖος, αὐτός πού) παραδείγµ. 1,2,3,4
2. ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ (= αὐτός ἀκριβῶς πού) παράδ. 11
3. ὅστις, ἥτις, ὅ,τι (= ὅποιος, ὅποια, ὅποιο) παραδ. 7,8,9
4. ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον (= ὅποιος ἀπό τούς δύο)
5. ὅσος, ὅση, ὅσον
6. ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον (= ὅσος)
7. οἷος, οἵα, οἷον (= τέτοιος πού) παράδ. 10
8. ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον (= ὅποιας λογῆς)
9. ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον
10. ὁπηλίκος, ὁπηλίκη, ὁπηλίκον
11. ὁποδαπός, ὁποδαπή, ὁποδαπόν (= ἀπό τόν τόπο πού)

Παραδείγµατα

1. Ὁ Πέτρος βλέπει τόν µαθητήν ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὅς καί ἀνέπεσεν
ἐν τῷ δείπνῳ ἐπί τό στῆθος αὐτοῦ.

2. Ὁ Ἄµασις, ὅς τῆς Αἰγύπτου ἐβασίλευε, φίλῳ, οὗ ὁ υἱός ἀπέθανεν, ἐπιστολήν ἔπεµψεν,
ἐν ᾗ παραµυθίας ἐγεγράφει (λόγια παρηγοριᾶς εἶχε γράψει).

3. Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἐφάνη τῇ Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιµό-
νια.

4. Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑµῖν τό Εὐαγγέλιον ὅ εὐαγγελισάµην ὑµῖν, ὅ καί παρελάβετε, ἐν ᾧ
καί ἑστήκατε, δι᾽ οὗ καί σώζεσθε.

5. Ὅς δέ ἀπεκρίνατο (= Αὐτός δέ ἀποκρίθηκε)
6. Ἅ ψέγοµεν ἡµεῖς, ταῦτα µή µιµώµεθα
7. Ὅστις τοῖς νόµοις οὐ πείθεται, κακός πολίτης ἐστίν.
8. Ὅτῳ ἀρέσκει ἄλλους βλάψαι, βλάψει ἑαυτόν.

ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
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9. Ἐγώ ἕτοιµός εἰµι πάσχειν ὁτιοῦν.
10. Οἵα ἡ µορφή, τοιάδε καί ἡ ψυχή.
11. Οὐδείς ἐν τῷ γήρᾳ ὁ αὐτός ἐστιν, ὅσπερ ἦν ἐν τῇ νεότητι.

Παρατηρήσεις:

 Ἡ ἀντωνυµία ὅς, ἥ, ὅ ἀναφέρεται σέ ὁρισµένο πρόσωπο ἤ πράγµα (παραδ. 1,2,3 κ.λπ).
 Ὅταν εἶναι στήν ἀρχή προτάσεως σηµαίνει αὐτός (παραδ. 5 καί 6)
 Ἡ ἀντων. ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ εἶναι σύνθετη ἀπό τήν ἀναφορική ὅς καί τό ἐγκλιτικό

µόριο πέρ, τό ὁποῖο κατά τήν κλίση µένει ἀµετάβλητο.
 Ἡ ὅστις, ἥτις, ὅ,τι εἶναι σύνθετη ἀπό τήν ἀναφ. ὅς, ἥ, ὅ καί τήν ἀόριστη τίς, τί· Κλί-

νονται καί τά δύο µέρη· ὁ τόνος τῆς δεύτερης ἀποβάλλεται·
 Οἱ σύνθετες ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ καί ὅστις, ἥτις, ὅ,τι ἀναφέρονται σέ κάτι γενικό καί

ἀόριστο.

Κλίνονται ὡς ἑξῆς:

Ἑ ν ι κ ό ς  Ἀ ρ ι θ µ ό ς

Ὀν. ὅς ἥ ὅ ὅσπερ ἥπερ ὅπερ
Γεν. οὗ ἧς οὗ οὗπερ ἧσπερ οὗπερ
Δοτ. ᾧ ᾗ ᾧ ᾧπερ ᾗπερ ᾧπερ
Αἰτ. ὅν ἥν ὅ ὅνπερ ἥνπερ ὅπερ

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  Ἀ ρ ι θ µ ό ς

Ὀν. οἵ αἱ ἅ οἵπερ αἵπερ ἅπερ
Γεν. ὧν ὧν ὧν ὧνπερ ὧνπερ ὧνπερ
Δοτ. οἷς αἷς οἷς οἷσπερ αἷσπερ οἷσπερ
Αἰτ. οὕς ἅς ἅ οὕσπερ ἅσπερ ἅπερ

Ἑ ν ι κ ό ς  Ἀ ρ ι θ µ ό ς

Ὀν. ὅστις ἥτις ὅ,τι
Γεν. οὗτινος ἤ ὅτου ἧστινος οὗτινος ἤ ὅτου
Δοτ. ᾧτινι ἤ ὅτῳ ᾗτινι ᾧτινι ἤ ὅτῳ
Αἰτ. ὅντινα ἥντινα ὅ,τι
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Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  Ἀ ρ ι θ µ ό ς

Ὀν. οἵτινες αἵτινες ἅτινα ἤ ἅττα
Γεν. ὧντινων ὧντινων ὧντινων
Δοτ. οἷστισι αἷστισι οἷστισι
Αἰτ. οὕστινας ἅστινας ἅτινα ἤ ἅττα

 Οἱ ἄλλες ἀναφορικές ἀντωνυµίες κλίνονται ὅπως τά τρικατάληκτα ἐπίθετα β´ κλί-
σεως.


