
Πλάγιεσ Πτώςεισ 

 

Πλάγιεσ πτώςεισ ωσ προςδιοριςμοί επιρρημάτων και επιφωνημάτων 

 

 Η γενική 

Με γενικι ςυντάςςονται: 

1. Επιρριματα τα οποία παράγονται από επίκετα που κι αυτά ςυντάςςονται με γενικι 

όπωσ τα ἀξίωσ, ἀπείρωσ, ἔξω, ἐκτόσ, πόρρω κ.α. 

π.χ. Ἐμάχοντο ἀξίωσ λόγου. 

2. Επιρριματα τοπικά, ποςοτικά, χρονικά 

π.χ. Τρὶσ τῆσ ἡμζρασ 

3. Επιρριματα τροπικά όπωσ με τα πῶσ, ὅπωσ, ὡσ, καλῶσ, κακῶσ,εὖ. 

π.χ.  Βαςιλεὺσ πῶσ ἔχει παιδείασ; 

4. Επιφωνιματα 

π.χ. Φεῦ τῆσ ἀνοίασ! (Η γενικι δείχνει τθν αιτία) 

 

 

 Η δοτική 

Με δοτικι ςυντάςςονται τα επιρριματα ἅμα, ὁμοῦ, κακϊσ και άλλα που αντιςτοιχοφν ςε 

επίκετα που ςυντάςςονται με δοτικι.  Επίςθσ, με δοτικι ςυντάςςονται και τροπικά 

επιρριματα. 

π.χ.  Ἑπομζνωσ τῷ νόμῳ. 

        Οὕτωσ ἔχει ταῦτα τῇ φφςει. 

 

 Η αιτιατικι  

Τα ορκωτικά μὰ και νὴ ςυντάςςονται με αιτιατικι. Για κατάφαςθ χρθςιμοποιείται το νὴ ι 

ναὶ μά , ενϊ για άρνθςθ το οὐ μὰ ι πιο ςυχνά το μὰ. Επίςθσ, με αιτιατικι ςυντάςςονται και 

τα τροπικά επιρριματα. 

π.χ.  Δφο δραχμὰσ μιςκὸν τελεῖσ; Μὰ Δί’ ἀλλ’ ἔλαττον 

       Εὖ ἔχω τὸ ςῶμα. 

 

 

 



Οι πλάγιεσ πτώςεισ ωσ επιρρηματικοί προςδιοριςμοί 

 

Συχνά οι πλάγιεσ πτϊςεισ ονομάτων και αντωνυμιϊν χρθςιμοποιοφνται ωσ επιρριματα, 

όπωσ: ἀρχιν (=αρχικά), δωρεάν, δθμοςίᾳ, ἰδίᾳ ( =ιδιωτικά), ἅλλῃ (=αλλοφ), αὐτοῦ (=εδϊ ι 

εκεί), μακράν ( =μακρια) κτλ.  Επίςθσ παρατθροφμε ςυχνά τισ πλάγιεσ πτϊςεισ να 

χρθςιμοποιοφνται ωσ επιρρθματικοί προςδιοριςμοί, δθλαδι να προςδιορίηουν ριματα και 

να φανερϊνουν επιρρθματικζσ ςχζςεισ. 

  Η γενικι ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ φανερϊνει: 

1. χρόνο    π.χ. Ἐκείνθσ τῆσ νυκτὸσ οὐδεὶσ ἐκοιμικθ 

2. αιτία   π.χ. Φεφγω φόνου 

3. ποςό   π.χ. Πόςου διδάςκει Εὔθνοσ; 

4. αναφορά   π.χ. Οἱ παρόντεσ ἔλεγον ὥσ τισ εὐνοίασ ἢ μνιμθσ ἔχοι. 

 

  Η δοτικι ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ φανερϊνει: 

1. τόπο , όταν ςυντάςςεται με τισ λζξεισ τῇδε, ταφτῃ, ἐκείνῃ, ἄλλῃ, ᾖ, πάντῃ, κφκλῳ ι 

με τα κφρια ονόματα τόπων.  π.χ. Ἔρχεται ἄλλῃ. 

2. χρόνο     π.χ. Ταφτῃ τῇ ἡμζρᾳ. 

3. αιτία     π.χ. Λιμῷ ἀπζκανον 

4. το όργανο, το μζςο ι τον τρόπο π.χ. Ἡ ψυχὴ  τρζφεται μακιμαςι 

5. ςυνοδεία  π.χ. Ἀλκιβιάδθσ κατζπλευςεν εἰσ Πάρον ναυςὶν εἴκοςι. 

6. ποςό (μζτρο ι διαφορά)  π.χ. Τοςοφτῳ ἥδιον ηῶ, ὅςῳ πλείω κζκτθμαι. 

7. αναφορά    π.χ. Οὗτοι πῶσ ἔχουςι Φιλίππῳ; 

 

  Η αιτιατικι ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ φανερϊνει: 

1. χρόνο    π.χ. Φυλάξαντεσ ἔτι νφκτα ἐχϊρουν ἐκ τῶν οἰκιῶν. 

2. ζκταςθ (τοπικι ι χρονικι) π.χ. Ἀπζχει Πλάταια Θθβῶν ςταδίουσ ἐβδομικοντα. 

3. αιτία ι ςκοπό, με τισ αντωνυμίεσ τὶ; τοῦτο, ταῦτα, ὅ,τι     

    π.χ. Ταῦτα δὴ ὑπαιςχυνόμεκα τοφςδε. 

4. τρόπο, κυρίωσ με τισ λζξεισ : τθν ταχίςτθν, προῖκα, δωρεάν, δίκθν (= όπωσ, ςαν) οι 

οποίεσ ενϊ είναι αιτιατικζσ χρθςιμοποιοφνται και ωσ επιρριματα.   

    πχ. Προῖκα ἐργάηεται.  Δίκθν λφκου. 

5.  αναφορά    π.χ. Τὰσ φρζνασ ὑγιαίνουςιν.  

 

 

 

 

 



Συμπληρωματικζσ αςκήςεισ: 

 

Να αναγνωρίςετε τισ πλάγιεσ πτϊςεισ, από ποφ εξαρτϊνται και τι δθλϊνουν. 

1. Οἴμοι τῶν ἐμῶν κακῶν. 

2. Ἀκολοφκωσ τοῖσ εἰρθμζνοισ. 

3. Ξζρξθσ διακοςίαισ καί χιλίαισ ναυςίν ἀφίκετο. 

4. Δειλίᾳ ἔλιπον τιν τάξιν. 

5. Τιν μθτζρα τελευτιςαςαν πζπαυμαι τρζφων τρίτον ἔτοσ τουτί. 

6. Ἀςεβείασ φεφγω ὑπό Μελιτου. 

7. Σωκράτθσ το αὐτο ἱμάτιον ἔφερε κζρουσ τε καί χειμῶνοσ. 

8. Κατετάγθν τιν κεφαλιν. 

9. Θεςμοφορίοισ ᾤχετο εἰσ τό ἱερόν. 

10. Τίνα τρόπον κόψω τθν κφραν; 

 

 


