
Ευκολάκι αλλά την πάτησα 
Ο κύριος μάς έβαλε διαγώνισμα να κυκλώσουμε τα άρθρα. Μέρος μιας 
άσκησης ήταν:  

“Η μαμά τού απάντησε ότι δε θα έρθει”. Εύκολη νίκη. Κυκλώνουμε 
το “του” και παίρνουμε ένα 10 ευχαριστημένοι, σωστά; 
ΛAΘΟΣ 
Και υποθέτω ότι εσείς είστε έτσι αυτή τη στιγμή: 

 

Το “του” δεν είναι άρθρο! Ας δούμε κατ' αρχάς γιατί και πώς 
ξεχωρίζουμε τα άρθρα από αυτού του είδους μέρη του λόγου! 

 

Μα αν δεν είναι άρθρο, τι είναι;  
Είναι... 
αδύνατος τύπος προσωπικής αντωνυμίας! 
Μα γιατί; 
Οι αδύνατοι τύποι προσωπικής αντωνυμίας μπαίνουν πριν από ρήματα 
και έχουν πάντα συντακτική θέση αντικειμένου! 
Σκεφτείτε. Τι θα λέγατε εσείς, “Δώσε μου το τετράδιο” ή “Δώσε το 
τετράδιο σε εμένα”; 

 

Και γιατί ο κύριος μάς βάζει κάτι 
τέτοια; Θέλει να μας βασανίζει; 
Οι αδύνατοι τύποι, όπως ανέφερα, είναι πάντα αντικείμενα στο ρήμα. 
Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, επειδή τα αντικείμενα δε χωρίζονται ποτέ 
με κόμμα από τα ρήματα. Έτσι αν κάνεις το λάθος, παίρνεις ένα όμορφο 
7. 



Και πού κολλάνε οι κτητικές 
αντωνυμίες; 
Μα καλά, περίμενε λίγο ρε ανυπόμονε... 
“Το βιβλίο του” 
Κτητική ή προσωπική αντωνυμία; Ή και άρθρο; Αφού έχει ουσιαστικό, 
άρθρο θα 'ναι... 
OΧΙ 
Είναι κτητική αντωνυμία και όχι προσωπική! Δηλώνει κτήση, 
κατοχή! 

 

Πώς τα ξεχωρίζουμε; 
Τόση ώρα περίμενα να το ρωτήσεις... 
Χρησιμοποιούμε τους κανόνες που είδαμε.  
 
1. Ακολουθεί ουσιαστικό; Άρθρο.  
2. Ρήμα; Προσωπική Αντωνυμία.  
3. Προηγείται ουσιαστικό; Κτητική Αντωνυμία. 

 
Ο Σταμάτης μού το έδωσε. 
Το βιβλίο μου είναι μεγαλύτερο. 
Από τα μαύρα γράμματα, βρείτε το άρθρο και τις αντωνυμίες. 

 

Τόνοι; 
Παρατηρητικότητα! Μπράβο! 
Στις παραπάνω προσωπικές αντωνυμίες έβαλα τόνους... Μα καλά, τι 
έπαθα, οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν ποτέ τόνο... 
Ουάου φίλε. Μηδέν στα τρία. 
Κατ' αρχήν, το που το πως παίρνουν τόνο όταν ρωτούν, αλλά είναι 
τελείως άλλο θέμα. 
Προσέξτε καλά. 
Η μαμά μού έδωσε το βιβλίο. 
Η μαμά μου έδωσε το βιβλίο. 
 
Η διαφορά είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ!!!! 
Προσέξτε τη θέση των κομμάτων (που κανονικά δεν μπαίνουν, αλλά πώς 
θα το εξηγήσω γραπτώς;) 
Η μαμά, μού έδωσε το βιβλίο. 
Η μαμά μου, έδωσε το βιβλίο. 
Η διαφορά: 
Η πρώτη είναι προσωπική αντωνυμία και η δεύτερη κτητική! 

 
Σας εύχομαι πραγματικά να μην την πατήσετε σε τέτοιες τεστοπαγίδες. 


