
Προσωπικές αντωνυμίες - Kişi adılları

Ονομαστική Γενική1 Αιτιατική Δοτική Τοπική Αφαιρετική
Ben Benim Beni Bana Bende Benden
Εγώ Μου Εμένα / με Σ' εμένα Σ' εμένα Από εμένα
Sen Senin Seni Sana Sende Senden
Εσύ Σου Εσένα / σε Σ' εσένα Σ' εσένα Από εσένα
O Onun Onu Ona Onda Ondan
Αυτός
Αυτή
Αυτό

Αυτού
Αυτής
Αυτού

Αυτό / τον
Αυτή / την
Αυτό / το

Σ' αυτό / στον
Σ' αυτή / στην
Σ' αυτό / στο

Σ' αυτό / στον
Σ' αυτή / στην
Σ' αυτό / στο

Από αυτόν / από τον
Από αυτήν / από την
Από αυτό / από το

Biz 
Bizler2

Bizim
Bizlerim2

Bizi
Bizleri2

Bize
Bizlere2

Bizde
Bizlerde2

Bizden
Bizlerden2

Εμείς Μας Μας Σ' εμάς Σ' εμάς Από εμάς
Siz
Sizler2

Sizin
Sizlerin2

Sizi
Sizleri2

Size
Sizlere2

Sizde
Sizlerde2

Sizden
Sizlerden2

Εσάς Σας Σας Σ' εσάς Σ' εσάς Από εσάς
Onlar Onların Onları Onlara Onlarda Onlardan
Αυτοί
Αυτές
Αυτά

Αυτών
Αυτών
Αυτών

Αυτούς / τους
Αυτές / τις
Αυτά / τα

Σ' αυτούς / στους
Σ' αυτές / στις
Σ' αυτά / στα

Σ' αυτούς / στους
Σ' αυτές / στις
Σ' αυτά / στα

Απ' αυτούς / από τους
Απ' αυτές / από τις
Απ' αυτά / από τα

1. Οι προσωπικές αντωνυμίες όταν βρίσκονται στην γενική πτώση σχηματίζουν τις κτητικές 

αντωνυμίες. Παραδείγματα υπάρχουν στο κεφάλαιο “κτητικές αντωνυμίες”. 

2. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως στην καθομιλουμένη.

Παραδείγματα:

1ο πρόσωπο ενικού:

Ben öğrenciyim Εγώ μαθητής είμαι => Εγώ είμαι μαθητής

Beni bekle! Εμένα περίμενε! => Περίμενε με! 

Bana gel! Σ' εμένα έλα! => Έλα σ' εμένα!

Bende para yok. Σ' εμένα λεφτά δεν υπάρχουν. => Δεν έχω λεφτά.

Benden ne istiyorsun? Από εμένα τι θέλεις; => Τι θέλεις από εμένα;

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 http://tourkika.wordpress.com



2ο πρόσωπο ενικού:

Sen kimsin? Εσύ ποιος είσαι; => Ποιος είσαι εσύ;

Seni bekliyorum. Εσένα περιμένω. => Σε περιμένω. 

Sana geliyorum. Σ' εσένα έρχομαι. => Έρχομαι σ' εσένα.

Sende para yok. Σ' εσένα λεφτά δεν υπάρχουν. => Δεν έχεις λεφτά.

Senden ne istiyor? Από εσένα τι θέλει; => Τι θέλει από εσένα;

3ο πρόσωπο ενικού:

O, kardeşin mi? Αυτός αδελφός σου; => Αυτός είναι αδελφός σου;

Onu bekliyorum. Τον περιμένω. => Τον περιμένω. 

Ona gidiyorum. Σ' αυτόν πηγαίνω. => Πηγαίνω σ' αυτόν.

Onda para yok. Σ' αυτόν λεφτά δεν υπάρχουν. => Δεν έχει λεφτά.

Ondan ne istiyor? Από αυτόν τι θέλει; => Τι θέλει από αυτόν;

1ο πρόσωπο πληθυντικού: 

Biz köyde yaşıyoruz. Εμείς χωριό στο ζούμε. => Εμείς ζούμε στο χωριό.

Bizi bekliyorlar. Μας περιμένουν. => Μας περιμένουν. 

Bize geliyorlar. Σ' εμάς έρχονται. => Έρχονται σ' εμάς.

Bizde para yok. Σ' εμάς λεφτά δεν υπάρχουν. => Δεν έχουμε λεφτά.

Bizden ne istiyor? Από εμάς τι θέλει; => Τι θέλει από εμάς;

2ο πρόσωπο πληθυντικού: 

Siz köyde yaşıyorsunuz. Εσείς χωριό στο ζείτε. => Εσείς ζείτε στο χωριό.

Sizi bekliyorlar. Σας περιμένουν. => Σας περιμένουν. 

Size geliyorlar. Σ' εσάς έρχονται. => Έρχονται σ' εσάς.

Sizde para yok. Σ' εσάς λεφτά δεν υπάρχουν. => Δεν έχετε λεφτά.

Sizden ne istiyor? Από εσάς τι θέλει; => Τι θέλει από εσάς;

3ο πρόσωπο πληθυντικού: 

Onlar öğrenci değil. Αυτοί μαθητής δεν. => Αυτοί δεν είναι μαθητές.

Onları bekliyorum. Τους περιμένω. => Τους περιμένω. 

Onlara  gidiiyor. Σ' αυτούς πηγαίνει. => Πηγαίνει σ' αυτούς.

Onlarda kitaplar yok. Σ' αυτούς βιβλία δεν υπάρχουν. => Δεν έχουν βιβλία.

Onlardan ne bekliyorsunuz? Από αυτούς τι περιμένετε; => Τι περιμένετε από αυτούς;
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