
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 1
Ο
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ  

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΠΛΑΓΙΑ ΠΤΩΣΗ  

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΩΣ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Γενική διαιρετική : τίς ἀνθρώπων οὐκ ἂν ἐδάκρυσεν; 

 από επιρρήματα ποσοτικά (ἅπαξ, δίς, ἄδην κλπ),  τοπικά (ποῦ, ὅπου, ὅποι κλπ), χρονικά (πρωί, ὀψέ κλπ) : τρὶς τῆς ἡμέρας, 

Ποῦ τῆς γῆς κατοικεῖς, ὀψὲ τῆς ἡμέρας  

 γενική γεωγραφικού όρου σε ειδικότερο γεωγραφικό όρο : ἐν Ἀκτίῳ τῆς Ἀνακτορίας γῆς  

 από ουδέτερο επιθέτων ή αντωνυμιών : εἰς τοῦτο παρανομίας ἀφῖχθε 

 Με υπερθετικό βαθμό των επιθέτων και επιρρημάτων : οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρατηγῶν 

Γενική κτητική : ἡ οἰκία τοῦ Περικλέους, τὴν παλαιὰν ἀρετὴν τῶν προγόνων  

 από τα επίθετα: οἰκεῖος, ἴδιος, κοινός, συγγενής, ἑταῖρος, φίλος, ἐχθρός, ξένος κά.  

τὸν ἔρωτα τοῦτον κοινὸν οἴει εἶναι πάντων ἀνθρώπων; 

Γενική της καταγωγής  : Θουκυδίδης Ὀλόρου 

Γενική του δημιουργού : οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος 

Γενική της ύλης : ὁδὸς λίθου 

Γενική του περιεχομένου : τὸ πλῆθος τῶν νεῶν, βοῶν ἀγέλης νομεύς 

Γενική της ιδιότητας : ὀκτὼ σταδίων τεῖχος, ἡμίσεος ἡμέρας πλοῦς 

 συνήθως δηλώνει μέγεθος, ηλικία, ποσότητα +αριθμητικό  

Γενική της αξίας   

 από τα επίθετα: ἄξιος, ἀνάξιος, ἀντάξιος, ἐπάξιος, ἀξιόχρεως, ὠνητός, τίμιος, κ.ά.  : οὐ μικρὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ 

συγγνώμης ἄξια  

 από τα επιρρήματα ἀξίως, ἐπαξίως, ἀναξίως κλπ : ἀξίως εἰπεῖν τῶν τετελευτηκότων 

Γενική του τιμήματος : καὶ πόσου διδάσκει; 

Γενική της αιτίας  

 από επίθετα όπως αἴτιος, ὑπαίτιος, ἀναίτιος, ὑπεύθυνος, ὑπόλογος, ἔνοχος, ἀθῷος, εὐδαίμων κ.ά  : ἀγαθῶν πολλῶν αἴτιος 

ἅπασιν ἀνθρώποις 

 από επιφωνήματα:  Οἴμοι τῶν κακῶν 

 από  ρήματα ψυχικού πάθους : μακαρίζω σε τοῦ βίου 

Γενική του εγκλήματος (από  δικανικά ρήματα) :  φόνου φεύγω τοῦ πατρός 

Γενική της ποινής (από δικανικά ρήματα)  : τιμᾶται δ᾽ οὖν μοι ὁ ἀνὴρ θανάτου 

Γενική υποκειμενική (ουσιαστικό >> ενεργητικό ρήμα, γενική >>υποκείμενο) 

τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή 

Γενική αντικειμενική (προσδιοριζόμενο >> ενεργητικό ρήμα , γενική >>αντικείμενο) 

μέτοχός ἐστι τοῦ φόνου, τοῦ ὕδατος ἐπιθυμίᾳ, οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια,  

ταύτης κύριος τῆς χώρας, τῆς θαλάσσης ἐπιστήμονες, τὰ δ᾽ ἅρματα ἐφέροντο κενὰ ἡνιόχων, οὐδὲν διάφορον τοῦ ἑτέρου 

ποιῶ, μηδενὸς μὲν ἀπείρως ἔχειν 

Γενική συγκριτική  

 από επίθετα ή επιρρήματα συγκριτικού βαθμού : ὁ φυγὼν τὸν κίνδυνον τοῦ ὑποστάντος μεμπτότερος, ὁρῶν δ᾽ αὐτοὺς 

λυπουμένους μᾶλλον τοῦ προσήκοντος  

 από επίθετα που δηλώνουν σύγκριση : ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ πατρός 

Γενική της αναφοράς  

 από τα τροπικά επιρρήματα πῶς, ὅπως, ὡς, καλῶς, κακῶς, εὖ + ἔχω, κεῖμαι, καθίσταμαι  : ὡς τάχους ἕκαστος εἶχεν εὖ 

σώματος ἔχω 

Γενική αφετηρίας (ή της αναφοράς)  

 από τα προθετικά τοπικά επιρρήματα: ἄνω, κάτω, ἐντός, ἐκτός, ἐγγύς, ἐναντίον, πλησίον, πόρρω, πρόσσω κλπ.  : πλησίον 

Θηβῶν, ἐγγὺς τοῦδε τοῦ μνήματος 

Γενική του τόπου  (αὐτοῦ, οὗ) : αὐτοῦ ἐναποθνῃσκόντων 

Γενική του χρόνου : τοῦ δ' αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Δῆλον ἐκάθηραν Ἀθηναῖοι 

Γενική του σκοπού 

 πάντα γενική ενάρθρου απαρεμφάτου : περιεσταύρωσαν αὐτούς τοῦ μηδένα ἐξιέναι 

Γενική παραθετική 

 ἡμέτερος, ὑμέτερος, σφέτερος +αὐτῶν : ἡ ἡμετέρα αὐτῶν χώρα 

 με επίθετο που μπορεί να αναλυθεί σε γενική πτώση : Ἀθηναῖος εἶ, πόλεως τῆς μεγίστης 

Γενική επεξηγηματική  

 με γεωγραφικούς όρους (πόλις, χώρα, νῆσος κλπ) ή τη λέξη ὄνομα: ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν  

Τό ὄνομα τῆς Ἀσίας  
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Δοτική αντικειμενική (προσδιοριζόμενο >> ενεργητικό ρήμα , δοτική >>αντικείμενο) 

 με επίθετα :  
 Παυσανίας ἤρξατο εὔνους εἶναι τῷ δήμῳ -    Ἀρίσταρχος διάδοχος Κλεάνδρῳ  

 Κερκυραίοις βοηθοὶ ἤλθομεν   εἰ πάντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον ἐμοί 

 ἄρχοντες ὑπηρέται τοῖς νόμοις   οἱ ὅμοιοι τούτῳ ἐναντίοι τῇ πολιτείᾳ ἔσονται 

 με επιρρήματα (ομόρριζα ή συνώνυμα των επιθέτων που συντάσσονται με δοτ. αντικ.) :  
 καὶ ἅμα ἕῳ ἀπέπλεον  ἑπομένως τῷ νόμῳ 

 τοὺς ἄλλους τοὺς ὁμοίως ἐμοὶ διακειμένους  παραπλησίως τοῖς εἰρημένοις  

 Μερικά επίθετα συντάσσονται και με γενική κτητική ή αντικειμενική:  
 ὅσοι ἦτε Κύρου φίλοι (γεν.κτητική) -Ὑρκάνιοι μὲν πρῶτοι φίλοι ἡμῖν ἐγένοντο (δοτ. αντικειμενική)  

 τῶν Ἀλκιβιάδου ἅμα ἐχθρῶν διαβοώντων (γεν. κτητική) - οὐκ αἰσθάνεται καὶ τοὺς Κορινθίους ὑμῖν ἐχθροὺς ὄντας (δοτ. αντικειμενική) 

Δοτική της αναφοράς 

 με επίθετα που δηλώνουν ικανότητα, σύγκριση, καταλληλότητα ή κατάσταση (ταχύς, ἰσχυρός, ἱκανός, ἐπιτήδειος) ή 

αντίστοιχα τροπικά επιρρήματα  
 ἐγὼ δ᾽ οὔτε ποσίν εἰμι ταχὺς οὔτε χερσὶν ἰσχυρός  πῶς ἔχετε ταῖς διανοίαις περὶ τούτων; 

  Ἀλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, ἀνὴρ ἡλικίᾳ μὲν ἔτι τότε ὢν νέος  διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις 

 κἀγώ οὐδενὸς ὑμῶν οὔτε ῥώμῃ προφέρω οὔτ' εὐτυχίᾳ ὕστερός 

τινος εἰμί 

 τοσοῦτον διενήνοχεν ἀναισχυντίᾳ τῶν ἁπάντων 

ἀνθρώπων 
 

Δοτική του ποσού (ή του μέτρου ή της διαφοράς) 

 Συνηθισμένες δοτικές του ποσού : πολλῷ, ὅσῳ, ὀλίγῳ, μικρῷ, τόσῳ, τοσούτῳ κά. 
 πολλῷ μείζων ἐγίγνετο ἡ βοὴ ὅσῳ πλείους ἐγίγνοντο 

  Ἐπύαξα προτέρα Κύρου πέντε ἡμέραις εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο 

 τοσούτῳ ἥδιον ζῶ ὅσῳ πλείω κέκτημαι  

Δοτική του τόπου (στάση σε τόπο) 

 δοτική τοπωνυμίων, π.χ. Πυθοῖ (στους Δελφούς), Ἰσθμοῖ (στον Ισθμό), Ὀλυμπίασι, Σαλαμῖνι, Ἀθήνησι, Μαραθῶνι, 

Φαληροῖ, κλπ :  
 φαμὲν γὰρ Μαραθῶνί τε μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ (=ἐν 

Μαραθῶνι) 

 στήλας δὲ στῆσαι  Ὀλυμπίασι καὶ Πυθοῖ καὶ Ἰσθμοῖ καὶ 

Ἀθήνησιν, 

 ἀλλ᾽ ἔα με ναίειν ὄρεσιν  

 δοτική ονομάτων ή αντωνυμιών (δοτικοφανή επιρρήματα) : τῇδε, ταύτῃ, ἐκείνῃ, ἄλλῃ, ᾗ, πάντῃ, κύκλῳ κλπ.  
 ἐξήρανε τὴν διώρυχα καὶ παρέτρεψεν ἄλλῃ τὸ ὕδωρ  τάφρον ὤρυττε κύκλῳ περὶ τὴν πόλιν 

 

Δοτική του χρόνου (το πότε, το χρονικό σημείο) 

 Συνήθως λέξεις που δηλώνουν φυσικές υποδιαιρέσεις του χρόνου (ἔτει, ἡμέρᾳ, μηνὶ, ὑστεραίᾳ κλπ) ή ονόματα εορτών 

(Παναθηναίοις, Διονυσίοις, Θεσμοφορίοις, Ἀπατουρίοις κλπ)  
 τῷ δ' ἐπιόντι ἔτει ἔπεμψαν ἐπὶ τὰς ναῦς Καλλικρατίδαν  Παναθηναίοις κεχορήγηκα 

 ἅπαντες γὰρ ἴσμεν τίνι μηνὶ καὶ τίνι ἡμέρᾳ ἡ εἰρήνη ἐγένετο  
 

Δοτική του οργάνου (συνήθως άψυχο) : ἔβαλλέ με λίθοις, ἀπέκτεινεν αὐτόν ξίφει  

Δοτική του μέσου (αφηρημένη έννοια με τη βοήθεια της οποίας επιτυγχάνεται η ρηματική ενέργεια)  
 διοικοῦνται αἱ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις 

 τούτῳ κρίνουσιν οἱ πλεῖστοι  

Δοτική του τρόπου (έννοια αφηρημένη, ισοδυναμεί (και μεταφράζεται) με εμπρόθετο του τρόπου ή τροπικό επίρρημα ή 

τροπική μετοχή) 

 συνηθισμένες δοτικές του τρόπου (δοτικοφανή επιρρήματα) : βίᾳ, σπουδῇ, λόγῳ, ἔργῳ, προφάσει, τῇ ἀληθείᾳ, σιγῇ, 

σιωπῇ, δρόμῳ, ἰδίᾳ, δημοσίᾳ, πεζῇ, τῷδε/τούτῳ τῷ τρόπῳ, τῇδε, ταύτῃ, ἄλλῃ, κλπ.:  
 οἱ δὲ βάρβαροι πολλῇ βοῇ καὶ θορύβῳ προσέκειντο ἐν τάχει 

καὶ παντὶ σθένει 

 ἐκείνων δὲ τῶν ἀνδρῶν ἄξιον καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ 

μεμνῆσθαι 

 τοῖς δὲ πελτασταῖς εἶπε δρόμῳ ὑφηγεῖσθαι  ἄλλῃ ἐν νῷ ἔχω λέγειν  

 τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν  
 

Δοτική της συνοδείας  (δηλώνει τη συμμετοχή κάποιου στις ενέργειες του υποκειμένου) 

 με ρήματα κινήσεως, πολύ συχνά για στρατιωτικές δυνάμεις (ναυσίν, στρατεύματι κλπ) :  
 ἐντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντί 

 στρατεύουσιν ἐπ' αὐτοὺς οἱ Κερκυραῖοι τεσσαράκοντα ναυσί 

 ἐγὼ μὲν ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις  

Δοτική της αιτίας. 
 τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ,  

 ἀλλ' αἰσχροκερδίᾳ καὶ πλεονεξίᾳ καὶ ὕβρει ταῦτα φανήσονται πράττοντες 

 συχνά με ρήματα ψυχικού πάθους (χαίρω, ἥδομαι, ἄχθομαι, ὀργίζομαι, θαυμάζω, κλπ.) :  
 καὶ ὁ ὄχλος ἤχθετο τοῖς πρασσομένοις  Ξέρξης δὲ ἥσθη τε τῇ ἐπιστολῇ 

 χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν  
 

Δοτική του σκοπού (σπάνια, κυρίως στο Θουκυδίδη)  
 Ἀθηναῖοι γὰρ ἐφ᾽ ὑμᾶς ὥρμηνται, πρόφασιν μὲν … Λεοντίνων κατοικίσει (για να εγκαταστήσουν πάλι τους Λεοντίνους…) 
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Η ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΩΣ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Αιτιατική της αναφοράς  

 Συχνές αιτιατικές της αναφοράς είναι οι : τὸ ὕψος, τὸ εὖρος, τὸ μῆκος, τὸ μέγεθος, τὸν ἀριθμόν, τὸ πλῆθος, τὸ 

ὄνομα, τὴν ὄψιν, κλπ. 
 βελτίων τὴν ψυχὴν γίγνεται (γίνεται καλύτερος στην ψυχή.) 

 ὅσῳ μείζους εἰσὶ καὶ νεανίαι τὰς ὄψεις τοσοῦτο μᾶλλον ὀργῆς ἄξιοί εἰσι (όσο πιο μεγαλόσωμοι και νεαροί στην εμφάνιση είναι, 

τόσο περισσότερο αξίζουν την οργή σας.) 

 τὴν γνώμην ὅμοιος ἦν ὑμῖν (ως προς το φρόνημα ήταν ίδιος με εσάς) 

 ῥεῖ ποταμὸς Κύδνος ὄνομα, εὖρος δύο πλέθρων (περνάει ένα ποτάμι, Κύδνος στο όνομα, με εύρος δύο πλέθρα.) 

 με τροπικά επιρρήματα. 
 ὑγιαίνουσιν οἱ τὰ σώματα εὖ ἔχοντες (υγιείς είναι όσοι έχουν τα σώματά τους σε καλή κατάσταση.) 

 αιτιατικές μελών του σώματος με ρήματα που σημαίνουν σωματικό πόνο ή βλάβη. 
 διαφέρει γυνὴ ἀνδρὸς τὴν φύσιν (διαφέρει η γυναίκα από τον άντρα ως προς την φύση.) 

 οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ  ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν (οι στρατηγοί εκτελέστηκαν με αποκεφαλισμό.) 

 ἐλείποντο δὲ τῶν στρατιωτῶν οἵ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμοὺς (έμεναν πίσω όσοι από τους στρατιώτες είχαν 

τυφλωθεί από το χιόνι.) 

Αιτιατική του ποσού  

 με συγκριτικούς βαθμούς επιθέτων ή  επιρρημάτων επιτείνοντας τη σημασία τους. 
 τοσοῦτον σὺ ἐμοῦ σοφώτερος εἶ (εσύ είσαι τόσο πιο σοφός από μένα.) 

 αιτιατική επιθέτου ή αντωνυμίας (η λειτουργία της πλησιάζει αρκετά το σύστοιχο αντικείμενο) 
 οὗτοι δὲ τοσοῦτον διαφέρουσιν ὑμῶν (αυτοί διαφέρουν τόσο πολύ από σας.) 

 Τῆς πολιτείας διεφθαρμένης οὐδὲν φροντίζομεν (για το πολίτευμα εμείς καθόλου δεν φροντίζουμε, παρόλο που καταστρέφεται.) 

Αιτιατική του τόπου (τοπική έκταση ή απόσταση) 
 ἀπέχει δὲ ἡ Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους ἑβδομήκοντα (οι Πλαταιές απέχουν από τη Θήβα εβδομήντα στάδια.) 

 ἣ ἀπέχει ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμερῶν ὁδόν (η οποία  απέχει από τις Σάρδεις τρεις μέρες δρόμο.) 

 Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν (ο Κύρος προχωρεί τέσσερις σταθμούς και 

είκοσι παρασάγγες και φτάνει στον ποταμό Χάλο.) 

Αιτιατική του χρόνου (χρονικό διάστημα) 
 ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά (έμεινε εκεί επτά μέρες.) 

 τὴν δὲ μητέρα τελευτήσασαν πέπαυμαι τρέφων τρίτον ἔτος τουτί (έχω πάψει να συντηρώ την μητέρα μου από τότε που πέθανε, 

εδώ και τρία χρόνια ) 

 αιτιατικές ουσιαστικών ή επιθέτων που δηλώνουν χρόνο (θεωρούνται και επιρρήματα) : ἀρχήν, τὸ πρῶτον, τὸ 

πρότερον, τὸ ἀρχαῖον, τὸ πάλαι, τὸ λοιπόν, ἀκμήν, καιρόν, κλπ. 
 ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα (καθόλου δεν πρέπει να κυνηγά κανείς τα αδύνατα.) 

 ταύτας δὲ (τὰς νήσους) ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων (αυτά τα νησιά, όπως και παλιότερα, να ανήκουν στους Αθηναίους.) 

Αιτιατική της αιτίας ή του σκοπού  

 αιτιατικές αντωνυμιών : τοῦτο, ταῦτα, τί; ὅ,τι, κλπ. 
 τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; (γιατί ήρθες τόσο νωρίς, Κρίτωνα;) 

 ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω παρὰ σέ, ἵνα ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχθῇς αὐτῷ (αλλά και τώρα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήρθα στο σπίτι 

σου, για να του μιλήσεις εκ μέρους μου.) 

Αιτιατική του τρόπου  

 συνήθως οι: τίνα τρόπον, τόνδε/τοῦτον τὸν τρόπον, πάντα τρόπον, δίκην, πρόφασιν, χάριν, τὴν ταχίστην, τὴν 

εὐθεῖαν, δωρεάν, προῖκα, κλπ. 
 σκοποῦμαι τίνα τρόπον διαλεχθῶ περὶ αὐτῶν (σκέφτομαι με τι τρόπο να μιλήσω γι' αυτά.) 

 προῖκα γὰρ ἁνὴρ οὗτος οὐδένα διδάσκει (γιατί αυτός ο άνδρας δεν διδάσκει κανέναν δωρεάν.) 

Αιτιατική με τα ορκωτικά μόρια νὴ και μά.  

 Σε καταφατικές προτάσεις χρησιμοποιούνται τα νὴ και ναὶ μά, στις αρνήσεις τα μὰ και οὐ μά. 
 ἀλλὰ νὴ Δία ταῦτα μὲν οὕτως ἔχειν ὁμολογήσετε (αλλά, μα τον Δία, θα παραδεχθείτε ότι αυτά έτσι έχουν.) 

 οὐ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ τοὐναντίον σύ με ἐξαπατᾷς (όχι μα τον Δία, Σωκράτη, αλλά αντίθετα εσύ με εξαπατάς.) 

 

 


