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Τόσος, η, ο 
(αντωνυµία) 

 

Η αντωνυµία τόσος δηλώνει ποσότητα και προσδιορίζει πότε ουσιαστικό 
ενικού ή πληθυντικού αριθµού:  
τόση αγάπη,            τόσος µόχθος,      τόσο σιτάρι 
τόσες προσπάθειες,  τόσοι άνθρωποι,  τόσα παιδιά 
και πότε επίθετο µόνο πληθυντικού αριθµού: 
 

 → τόσοι γνωστοί επιστήµονες 
πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν → τόσες γνωστές γυναίκες 
 → τόσα γνωστά άτοµα 
 

Προσοχή!   α) Οι επιστήµονες είναι πολλοί και γνωστοί 
                        οι γυναίκες είναι πολλές και γνωστές  
                        τα άτοµα είναι πολλά και γνωστά  
   

β) Η αντωνυµία τόσος, τόση, τόσο δεν προσδιορίζει επίθετο 
ενικού αριθµού.  

 
 

Τόσο 
(επίρρηµα) 

 

Το επίρρηµα τόσο προέκυψε από την αντωνυµία τόσος, η, ο, δηλώνει 
ποσότητα κι αυτό και συνοδεύει: 
Ρήµα: περπατούσε τόσο, όσο του υπέδειξε ο γιατρός. 
Επίρρηµα: Τόσο πολύ περπάτησε, όσο δεν του επιτρεπόταν. 
Επίθετο: Τόσο µεγάλα προβλήµατα πρώτη φορά αντιµετώπιζε. 
 
 

Πολύς και λίγος 
 

Τα επίθετα πολύς και λίγος τα συνοδεύει µόνον το επίρρηµα τόσο και ποτέ 
η αντωνυµία τόσος, η, ο. 

• Καταβλήθηκε τόσο πολύς \ λίγος κόπος. 
• Καταβλήθηκε τόσο πολλή \ λίγη προσπάθεια. 
• Τους δόθηκε τόσο πολύ \ λίγο φαγητό. 

 
 → τόσο πολλοί \ λίγοι ερευνητές 
Συγκεντρώθηκαν → τόσο πολλές \ λίγες γυναίκες 
 → τόσο πολλά  \ λίγα παιδιά  
 
Εποµένως, δεν θα πούµε ποτέ: 
 → τόσοι πολλοί \ λίγοι ερευνητές 
Συγκεντρώθηκαν → τόσες πολλές \ λίγες γυναίκες 
 → τόσα πολλά   \ λίγα παιδιά  
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Συµπέρασµα 

 

Συγχέουµε την αντωνυµία τόσος, η, ο µε το επίρρηµα τόσο µόνο όταν αυτά 
συνοδεύουν επίθετα. Ξεκαθάρισµα: 
α) Το επίρρηµα τόσο συνοδεύει όλα τα επίθετα ενικού και πληθυντικού 
αριθµού. 
β) Η αντωνυµία τόσος, η, ο συνοδεύει επίθετα πληθυντικού αριθµού εκτός 
από τα επίθετα πολύς και λίγος. 
γ) Τα επίθετα πολύς και λίγος τα συνοδεύει µόνον το επίρρηµα τόσο στον 
ενικό και τον πληθυντικό αριθµό. 
 
 

Προσοχή 
 

Στο παράδειγµα 
• Πρώτη φορά είδαµε τόσους έµπειρους ηθοποιούς  

η αντωνυµία τόσους δηλώνει πλήθος. 
 

Ενώ στο παράδειγµα 
• Πρώτη φορά είδαµε τόσο έµπειρους ηθοποιούς  

το επίρρηµα τόσο δηλώνει ιδιότητα σε µεγάλο βαθµό. 
 

Τέλος στο παράδειγµα 
• Πρώτη φορά είδαµε τόσους και τόσο έµπειρους ηθοποιούς 

δηλώνονται και το πλήθος και η ιδιότητα σε µεγάλο βαθµό. 


