
Η δοτική στα νζα ελληνικά 

Θ δοτικι πτϊςθ των αρχαίων ελλθνικϊν, αν και ζχει καταργθκεί ςτθ νεοελλθνικι γλϊςςα, 

χρθςιμοποιείται αρκετά ςυχνά ςε  πολλζσ ςτερεότυπεσ φράςεισ. Ωσ προσ τθν ορκογραφία χρειάηεται 

προςοχι ςτισ καταλιξεισ ςε –ω και –ει (δοτικι ενικοφ) ι ςε –οις (δοτικι πλθκυντικοφ). 

Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ φράςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 

βάςει +γενικι = ςφμφωνα με 

δθμοςία δαπάνθ = με ζξοδα του κράτουσ 

δόξα τω Θεϊ 

εν + δοτικι: εν ανάγκθ / γνϊςει / διαςτάςει / δράςει / εξελίξει / λευκϊ / λόγω / κατακλείδι / μζρει / 

ςυγκρίςει κλπ. Επίςθσ   οι μονολεκτικοί τφποι  εντζλει, εντάξει, ελλείψει + γενικι 

ενϊπιοσ ενωπίω = πρόςωπο με πρόςωπο, ανοικτά/κακαρά 

επί +δοτικι: επϋ αυτοφόρω / τθ ευκαιρία / λζξει 

καλι τθ πίςτει 

ελαφρά τθ καρδία = επιπόλαια, χωρίσ περίςκεψθ 

λόγω + γενικι = εξαιτίασ 

λόγω τιμισ 

μζςω +γενικι   πχ μζςω Ηυρίχθσ 

πάςθ κυςία /δυνάμει 

πόςω μάλλον 

ςυν γυναιξί και τζκνοισ 

ςυν το χρόνω = με τθν πάροδο του χρόνου 

τοισ μετρθτοίσ 

τφποισ =τυπικά 

τωόντι = πράγματι 

ψυχι τε και ςϊματι 

Συχνζσ είναι και οι ακόλουκεσ φράςεισ: 

Ειριςκω εν παρόδω = ασ λεχκεί παρενκετικά, εν τθ ρφμθ του λόγου = ςτθ ροι του λόγου, 

τα εν οίκω μθ εν διμω , είναι γνωςτό τοισ πάςιν 

 

Περιςςότερεσ φράςεισ με αντίςτοιχα παραδείγματα μπορείτε να βρείτε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 

https://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Glosika/dotiki.htm 

 

 

https://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Glosika/dotiki.htm


 

Ασκήσεις εμπζδωσης  

Συμπλθρϊςτε τα κενά με τθν κατάλλθλθ φράςθ (προςοχι ςτθν ορκογραφία): 

 

1.Θ Κικι Δθμουλά κθδεφτθκε _____________________________. 

2. Προχωράμε κανονικά _____________ ςχεδίου. 

3. Ζφταςαν ςτθ γιορτι _________________________________ (όλοι μαηί). 

4. Αφοφ ζηθςαν για λίγο ___________________, πιραν διαηφγιο ________________________. 

5. ________________ κονδυλίων το ζργο ζμεινε ατελείωτο. 

6. Είναι γνωςτό __________________ ότι θ πανδθμία είναι _________________. 

7.  _______________________ με πζρυςι τα πάμε καλφτερα με τθ γραμματικι. 

8. Σου μεταφζρω τα λόγια του ________________. 

9. __________ βροχισ θ εκδρομι ματαιϊνεται. 

10. Υπζγραψαν το ςυμφωνθτικό _______________________. 

11. Αφοςιϊκθκε ςτθν εταιρεία _______________________________. 

12.  Μια γνωςτι εκπομπι του Χατηθνικολάου λεγόταν ____________________. 

13.  Μίλθςε _____________________________, για αυτό μθν παίρνεισ τα λόγια του 
_________________. 

14. __________________________ ςε ςυγχαίρω για τθν προαγωγι ςου. 

15. Ο καιρόσ κα είναι ________________ αίκριοσ με ςποραδικζσ νεφϊςεισ. 

16.  Διζπραξε το ζγκλθμα _______________ ψυχισ. 

17. Είναι ςτρατθγόσ ______________________. 

18.  _________________ των ςυνεπειϊν τθσ απόφαςισ μου ςε εξουςιοδοτϊ _______________. 

19.  Τα αποτελζςματα  τθσ κρίςθσ κα φανοφν ________________.  

20. Μακάριοι οι πτωχοί ________________________. 

 

Σμαράγδθ Γαλθμιτάκθ, εκπαιδεφτρια γλωςςικοφ γραμματιςμοφ 


