
          Ενότθτα 6 : Η ςυντακτικι λειτουργία των πτϊςεων 

τθν προθγοφμενθ ενότθτα μιλιςαμε για τα ςυνδετικά ριματα και 
το κατθγοροφμενο. 

Α). Σϊρα κα δοφμε τισ πτϊςεισ ςτισ οποίεσ ςυναντάμε το 
(Τ)ποκείμενο, το (Α)ντικείμενο και το (Κ)ατθγοροφμενο. 

 

1). Σο Τ του ριματοσ βρίςκεται πάντοτε ςε πτϊςθ ονομαςτικι. 

       Σο εντοπίηουμε διατυπϊνοντασ τθν ερϊτθςθ «ποιοσ, -α, -ο» + το ριμα τθσ 
πρόταςθσ 

                                      Ο Γιάννθσ ζκλειςε τθν πόρτα 

2). Σο Α του ριματοσ βρίςκεται ι ςε αιτιατικι ι ςε γενικι. 

Σο εντοπίηουμε διατυπϊνοντασ τθν ερϊτθςθ «ποιον, -α, -ο» + το ριμα τθσ 
πρόταςθσ. 

Σο ριμα εδϊ λζγεται μεταβατικό. 

                                       Ο Δθμιτρθσ χτφπθςε τθν πόρτα (αιτιατικι) 

                                      Ο Γιάννθσ μοιάηει του πατζρα του (γενικι) 

Τπάρχουν όμωσ και δίπτωτα ριματα, δθλ. αυτά που παίρνουν δφο αντικείμενα 

                                        Θζλει να μάκει το γιο του ςκάκι 

Σί να μάκει; .......... «ςκάκι» (άμεςο αντικείμενο) 

Ποιον να μάκει;...... «το γιο» (ζμμεςο αντικείμενο) 

3). Σο Κ του ριματοσ βρίςκεται ςε πτϊςθ ονομαςτικι, όταν είναι κατθγοροφμενο 
του Τ 

                              Ο Γιάννθσ είναι καλόσ 

                                     Τ                      Κ 

Όταν είναι κατθγοροφμενο του αντικειμζνου βρίςκεται ςε πτϊςθ αιτιατικι 

                            Ο Γιάννθσ κεωρεί τον Πζτρο φίλο του 

                                                                   Α            Κ 



Σο κατθγοροφμενο το εντοπίηουμε διατυπϊνοντασ τθν ερϊτθςθ «τι» + το ριμα τθσ 
πρόταςθσ. 

Β). οι πτϊςεισ ωσ δείκτεσ για τθ ςχζςθ ουςιαςτικοφ και ουςιαςτικοφ 

Όπωσ ξζρετε οι κφριοι όροι τθσ πρόταςθσ είναι το Τποκείμενο, το Ριμα, το 
Κατθγοροφμενο και το Αντικείμενο. 

Ζτςι μια πρόταςθ μπορεί να πάρει μία από τισ παρακάτω μορφζσ: 

                 Τ + Ρ                  π.χ.       Ο Γιάννθσ κοιμάται 

                 Τ + Ρ + Α             π.χ.     Ο Γιάνθσ κτφπθςε τθν πόρτα 

                 Τ + Ρ + Α + Κ(Α)  π.χ.     Ο Γιάννθσ κεωρεί τον Πζτρο φίλο  

                 Τ + Ρ + Κ(Τ)         π.χ.     Ο Γιάννθσ είναι καλόσ 

                                      

Εκτόσ από τουσ κφριουσ όρουσ μπορεί να ςυναντιςουμε ςε μια πρόταςθ κι άλλεσ 

λζξεισ που λζγονται προςδιοριςμοί. 

Αν είναι επιρριματα ................λζγονται ..........επιρρθματικοί προςδιοριςμοί 

Π.χ. Ο Γιάννθσ ζτρεχε γριγορα 

Αν οι προςδιοριςμοί είναι ονόματα, τότε λζγονται ονοματικοί προςδιοριςμοί 

Π.χ. Ο φίλοσ μου, ο Γιάννθσ, μοιάηει του πατζρα του. 

 

                      Ονοματικοί προςδιοριςμοί 

α).Ομοιόπτωτοι προςδιοριςμοί: βρίςκονται ςτθν ίδια πτϊςθ με τθ λζξθ που                                     
                                                            προςδιορίηουν. 
Π.χ. Σο καινοφριο αυτοκίνθτο του Γιάννθ χάλαςε. 
 
β).Ετερόπτωτοι προςδιοριςμοί : βρίςκονται ςε διαφορετικι πτϊςθ από τθ λζξθ που    
                                                           προςδιορίηουν. 
Π.χ. Σο καινοφριο αυτοκίνθτο του Γιάννθ χάλαςε. 
   

                                 Εξιγθςθ του παραπάνω πίνακα 

Η λζξθ «το καινοφριο» προςδιορίηει τθ λζξθ «αυτοκίνθτο». Και οι δφο λζξεισ είναι 
ςε πτϊςθ ονομαςτικι. 
Επομζνωσ ο προςδιοριςμόσ είναι ομοιόπτωτοσ. 



Η λζξθ « του Γιάννθ» προςδιορίηει τθ λζξθ « αυτοκίνθτο» . Η λζξθ «του Γιάννθ» 
βρίςκεται ςε πτϊςθ γενικι, ενϊ θ λζξθ «αυτοκίνθτο» ςε ονομαςτικι. 
Επομζνωσ ο προςδιοριςμόσ είναι ετερόπτωτοσ. 
 
              Οι ομοιόπτωτοι προςδιοριςμοί είναι: 
                       Παράκεςθ 
                      Επεξιγθςθ 
                      Επικετικόσ 
                      Κατθγορθματικόσ 
 

                 

               Οι ετερόπτωτοι προςδιοριςμοί είναι:    
               Είναι ςυνικωσ ςε πτϊςθ γενικι 
                                           Και ςε αιτιατικι 
        

    

                               υγκεντρωτικόσ πίνακασ προςδιοριςμϊν 

ονοματικοί Ετερόπτωτοι  Επιρρθματικοί  

Ομοιόπτωτοι    
Παράκεςθ 
Επεξιγθςθ 
Επικετικόσ 
Κατθγορθματικόσ  

 
ε γενικι 
ε αιτιατικι 
 
 
 

 

  

                    Ομοιόπτωτοι προςδιοριςμοί 

Προςδιορίηουν ουςιαςτικά και βρίςκονται ςτθν ίδια πτϊςθ με αυτά. 

Παράκεςθ 
                   Προςκζτει ςτθν προςδιοριηόμενθ λζξθ ζνα ιδιαίτερο και γνωςτό  
                   γνϊριςμα. 

...Δεσ παράδειγμα... 

              Χτεσ το βράδυ πζραςε ο Παπανικολάου, ο κακθγθτισ. 

Αναλφεται ςε αναφορικι πρόταςθ: Χτεσ το βράδυ πζραςε ο Παπανικολάου, ο  

οποίοσ είναι κακθγθτισ. 

Κοίτα τϊρα ζνα εφκολο τρόπο για να βρεισ τθν παράκεςθ: 

*τθν παράκεςθ πθγαίνουμε από μια ειδικι ζννοια ςε μια γενικι 

              Παπανικολάου........... κακθγθτισ 

                Ειδικι ....................... γενικι 

 

  



Επεξιγθςθ 
                    Μασ επεξθγεί τθ λζξθ που προςδιορίηει, επειδι θ ζννοια τθσ είναι γενικι  
                    Και αόριςτθ.        

...Δεσ παράδειγμα... 
           Χτεσ το βράδυ πζραςε ο κακθγθτισ, ο Παπανικολάου. 

Κοίτα τϊρα ζνα εφκολο τρόπο για να βρεισ τθν επεξιγθςθ: 
*τθν επεξιγθςθ πθγαίνουμε από τθ γενικι ζννοια ςτθν ειδικι 
            Ο κακθγθτισ....... Ο Παπανικολάου 
                Γενικι...............    ειδικι 
 

          Να κυμάςαι... 
                               Παράκεςθ  είναι  γενικι ζννοια 
                               Επεξιγθςθ  είναι  ειδικι ζννοια 
              

                              Ετερόπτωτοι προςδιοριςμοί       

Προςδιορίηουν ουςιαςτικά και βρίςκονται ςε διαφορετικι πτϊςθ με αυτά. 

                                           ε γενικι 

Κτθτικι 

             Ο καλλιτζχνθσ ηωγράφιςε το ςϊμα και τα πόδια του αλόγου  

             (τίνοσ είναι τα πόδια; του αλόγου, φανερϊνει το κτιτορα)  

Σθσ ιδιότθτασ 

                        Εμφανίςτθκαν πολλά πουλιά τθσ κάλαςςασ           

                                                             (καλαςςινά πουλιά) 

Σου περιεχομζνου 

                                 Η αποκικθ καπνοφ πιρε φωτιά 

Διαιρετικι 

                  Διάβαςε πζντε ςελίδεσ του βιβλίου του  

                (το ςφνολο είναι το βιβλίο, ενϊ το «πζντε ςελίδεσ» είναι μζροσ αυτοφ του             

                  ςυνόλου) 

Τποκειμενικι 

                        Η επιςτροφι του Γιάννθ ςυνοδεφτθκε από γλζντια και χαρζσ 

                        (επιςτρζφει ο Γιάννθσ. Ποιοσ επιςτρζφει; Ο Γιάννθσ ) 

Αντικειμενικι  

                       Η νοςταλγία τθσ πατρίδασ τον ζκανε να γυρίςει πίςω 

                       ( νοςταλγϊ τθν πατρίδα. Σι νοςταλγϊ; Σθν πατρίδα ) 

Σου ςκοποφ 

                   Μου χρειάηεται ζνα ταξίδι αναψυχισ για να ξεκουραςτϊ 

                  (ταξίδι με ςκοπό τθν αναψυχι) 



                    

Σθσ αιτίασ 

                 Κλειςτοφοβία είναι ο φόβοσ των κλειςτϊν χϊρων 

                 (ο φόβοσ εξαιτίασ των κλειςτϊν χϊρων) 

Σθσ καταγωγισ / τθσ ςυγγζνειασ 

                 Ο αδερφόσ του Βαςίλθ. Ο γιοσ του κυρίου Γιάννθ  

Σθσ προζλευςθσ 

                Η «κάντρι» είναι θ δθμοτικι μουςικι του αμερικάνικου Νότου 

                ( προζρχεται απ’ τισ Νότιεσ Πολιτείεσ των ΗΠΑ) 

Σθσ εξάρτθςθσ 

                Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ είναι ςκλάβοσ των καταναλωτικϊν                             

                ψευδοαναγκϊν 

 

Σου δθμιουργοφ   

                          Διάβαςα το ποίθμα «Κίχλθ» του Γιϊργου εφζρθ    

Σου τόπου 

            τθ μάχθ του Μαρακϊνα αρχθγόσ των Ακθναίων ιταν ο Μιλτιάδθσ 

Σου χρόνου 

                  Αςχολείται με δουλειζσ τθσ νφχτασ 

                 (πότε γίνονται οι δουλειζσ; Σθ νφχτα) 

Σθσ παρομοίωςθσ 

                            Είχε καρδιά λιονταριοφ 

Σου μζτρου 

                  Προχϊρθςε μια απόςταςθ πζντε χιλιομζτρων 

Σου ποςοφ 

                 Παρακολοφκθςε ζνα ςεμινάριο τριϊν εβδομάδων 

 

                               ε αιτιατικι 

Αναφορά 

              Ζςκαψαν τάφρο πζντε μζτρα βάκοσ 

             (ωσ προσ το βάκοσ) 

Ποςό / μζτρο 

                      Κάλυψε, με τα πόδια, είκοςι χιλιόμετρα δρόμο. 

Σο αντικείμενο 

                     Προςοχι ςτο ςκαλοπάτι 

                    ( πρόςεχε το ςκαλοπάτι) 

 

                                         
 



 

                  


