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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

Κύριοι όροι 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Υποκείμενο Ρήμα Αντικείμενο Κατηγορούμενο 

• Τι; 
 

• Αποδίδει ιδιότητα 
 

• Σε ονομαστική, αν 
αποδίδεται στο 
υποκείμενο 
 

• Πάντα με συνδετικό 
ρήμα: εἰμί, γίγνομαι, 
καθίσταμαι, ὑπάρχω, 
τυγχάνω, διατελῶ, 
ἔφυν, πέφυκα, 
ἀποβαίνω, αἱροῦμαι, 
καλοῦμαι, 
ὀνομάζομαι, φαίνομαι 
κλπ. 

• Τι; ποιον; σε 
ποιον; με τι; από 
ποιον; 
 

• Σε γενική, δοτική, 
αιτιατική ή 
απαρέμφατο  
 

• Άμεσο πάντα η 
αιτιατική (και η 
αιτιατική 
προσώπου) 

 
• Έμμεσο πάντα η 

δοτική 

• ποιος; 
 

• Σε ονομαστική 
 

• Με απρόσωπο 
ρήμα ή 
απρόσωπη 
έκφραση το 
υποκείμενο είναι 
απαρέμφατο ή 
δευτερεύουσα 
πρόταση  

Σημ. Το αντικείμενο και το κατηγορούμενο δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στην πρόταση. Ρήμα και υποκείμενο υπάρχουν πάντοτε. 
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Δευτερεύοντες όροι (προσδιορισμοί) 
 

Ονοματικοί Επιρρηματικοί 

• Προσδιορίζουν όνομα (ουσιαστικό ή επίθετο) 
• Χωρίζονται σε: 

Ομοιόπτωτους: 
 

ü Επιθετικός (με ή 
χωρίς άρθρο) 
 

ü Κατηγορηματικός 
(το άρθρο να 
βρίσκεται 
μπροστά από το 
προσδιοριζόμενο 
ουσιαστικό) 

 
ü Παράθεση (δίνει 

γενικό γνώρισμα) 
 

ü Επεξήγηση (δίνει 
ειδικό γνώρισμα, 
επεξηγεί) 

Ετερόπτωτους: 
 

ü Σε γενική (κτητική, 
δημιουργού, διαιρετική, 
υποκειμενική, αντικειμενική, 
αιτίας, αξίας, ύλης, ιδιότητας, 
περιεχομένου, συγκριτική.) 
 

ü Σε δοτική (αντικειμενική, 
αναφοράς) 
 

ü Σε αιτιατική (αναφοράς) 

Βρίσκονται μετά από το 
όνομα που προσδιορίζουν – 
συνήθως είναι ουσιαστικά 

• Προσδιορίζουν συνήθως το ρήμα (ή 
άλλον ρηματικό τύπο: απαρέμφατο ή 
μετοχή) 

• Φανερώνουν:  
 

Ø Τόπο 
Ø Χρόνο 
Ø Τρόπο 
Ø Αιτία 
Ø Σκοπό 
Ø Ποσό 
Ø Αναφορά 
Ø Εναντίωση κ.α. 

• Μπορεί να είναι: 
 

ü Μία πλάγια πτώση (γενική, δοτική, 
αιτιατική) 

ü Εμπρόθετος προσδιορισμός 
ü Επίρρημα 
ü Μετοχή 
ü Δευτερεύουσα πρόταση 



Συντακτικό σε πίνακες και ασκήσεις – Επιμέλεια: Χριστίνα Βασιλάκη 
 

 3 

Το υποκείμενο 
 

• Απαντά στην ερώτηση “ποιος;” 
 

• Το υποκείμενο του ρήματος της πρότασης βρίσκεται σε ονομαστική 
πτώση. 

• Το υποκείμενο του απαρεμφάτου βρίσκεται σε ονομαστική στην 
περίπτωση της ταυτοπροσωπίας και σε αιτιατική στην περίπτωση της 
ετεροπροσωπίας. 

• Το υποκείμενο της μετοχής βρίσκεται στην ίδια πτώση, γένος και αριθμό 
με τη μετοχή. 
 

• Ως υποκείμενο ενός ρήματος μπορεί να τεθεί: 
 

o Ουσιαστικό ή επίθετο 
o Αντωνυμία 
o Αριθμητικό με ή χωρίς άρθρο 
o Μετοχή πάντοτε με άρθρο 
o Άναρθρο απαρέμφατο, σε απρόσωπο ρήμα ή απρόσωπη έκφραση 
o Έναρθρο απαρέμφατο 
o Εμπρόθετος προσδιορισμός με ή χωρίς άρθρο (χωρίς άρθρο, όταν 

φανερώνει ποσό κατά προσέγγιση. Π.χ. Ἐσώθησαν ἀμφί τούς 
πεντεκαίδεκα. Χρησιμοποιούνται οι προθέσεις εἰς, ἀμφί, περί, 
κατά, ὑπέρ, ὡς, προς + αιτιατική) 

o Επίρρημα με ή χωρίς άρθρο. Π.χ. Ὀψέ ἐγίγνετο. (= άρχισε να 
βραδιάζει) 

o Λέξη ή φράση με άρθρο. Π.χ. Ὁ μέν οὐχ ὑπεύθυνος ἦν. 
o Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση (ειδική, ενδοιαστική, πλάγια 

ερωτηματική, αναφορική) 
 

• Αττική σύνταξη: το υποκείμενο του ρήματος είναι ουδετέρου γένους και 
πληθυντικού αριθμού, μπορεί το ρήμα να τεθεί στο γ´ενικό πρόσωπο. Το 
φαινόμενο αυτό λέγεται “αττική σύνταξη”. Π.χ. Τά παιδία παίζει. Ταῦτα 
καλά ἐστι. 
 

• Σχήμα κατά το νοούμενο: όροι της πρότασης συμφωνούν όχι με βάση τον 
γραμματικό τύπο τους, αλλά με βάση το νόημα. Συνηθίζεται όταν 
υπάρχουν στην πρόταση περιληπτικά ονόματα, όπως ὄχλος, πλῆθος, 
στρατόπεδον κ.λ.π. ή αντωνυμίες όπως ἕκαστος, ἄλλος, οὐδείς, οπότε το 
ρήμα μπαίνει στον πληθυντικό αριθμό. Π.χ. Ἀνεπαύοντο, ὅπου ἐτύγχανον 
ἕκαστος. Τό πλῆθος κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν. 
 

• Σχήμα πρόληψης: το υποκείμενο δευτερεύουσας πρότασης τίθεται στην 
πρόταση που προηγείται, ως αντικείμενο ή προσδιορισμός της αναφοράς. 
Π.χ. Ὀρθῶς λέγεις περί σωφροσύνης ὅ ἔστιν.(αντί: …ὅ ἔστιν ἡ σωφροσύνη) 
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Το κατηγορούμενο 
 

Κατηγορούμενο του υποκειμένου 
 

§ Μετά από τα συνδετικά ρήματα: εἰμί, γίγνομαι, καθίσταμαι, ὑπάρχω, 
τυγχάνω, διατελῶ, ἔφυν, πέφυκα, ἀποβαίνω, ἐκβαίνω. 

§ Μετά από τα προχειριστικά ρήματα (εκλογής σημαντικά): αἱροῦμαι, 
ἀποδείκνυμαι, λαγχάνω, χειροτονοῦμαι, κληροῦμαι. 

§ Μετά από τα δοξαστικά ρήματα παθητικής διάθεσης: φαίνομαι, δοκῶ, 
κρίνομαι, ὑπολαμβάνομαι, νομίζομαι, ἔοικα, εὑρίσκομαι. 

§ Μετά από τα κλητικά ρήματα παθητικής διάθεσης: καλοῦμαι, 
λέγομαι,ὀνομάζομαι, προσαγορεύομαι.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ρήμα εἰμί δεν είναι πάντοτε συνδετικό. Όταν χρησιμοποιείται με τη σημασία 
του υπάρχω, λέγεται υπαρκτικό, και όταν είναι απρόσωπο, σημαίνει είναι δυνατό. 
 

Κατηγορούμενο του αντικειμένου 
 

§ Μετά από τα προχειριστικά ρήματα (εκλογής σημαντικά) ενεργητικής 
διάθεσης: αἱροῦμαι, ἀποδείκνυμι, ἐκλέγω, χειροτονῶ, ἀποφαίνω, διορίζω, 
τίθημι, καθίστημι. 

§ Μετά από τα δοξαστικά ρήματα ενεργητικής διάθεσης: κρίνω, ἡγοῦμαι, 
ὑπολαμβάνω, νομίζω. 

§ Μετά από τα κλητικά ρήματα ενεργητικής διάθεσης: καλῶ, λέγω, 
ὀνομάζω, προσαγορεύω.  

§ Μετά από μεταπλαστικά ενεργητικής διάθεσης: ποιῶ, ἀπεργάζομαι, 
παρασκευάζομαι. 

§ Τα ρήματα: ἔχω, παρέχω, λαμβάνω, ἐλέγχω, διατηρῶ, διαφυλάττω κ.ά 

Τι μπορεί να τεθεί ως κατηγορούμενο: 
§ Ουσιαστικό: Πόλεμος πάντων πατήρ ἐστι. 

 
§ Επίθετο: Οἱ Ἀθηναῖοι σοφοί εἰσι. 

 
§ Αριθμητικό: Οἱ τοξόται ἦσαν εἴκοσι. 

 
§ Αντωνυμία: Τοιοῦτός εἰμι ἐγώ. 

 
§ Απαρέμφατο: Τό βλάπτειν ἐστί ἀδικεῖν. 

 
§ Μετοχή: Οὗτος ἦν ὁ ἀδικήσας. 

 
§ Ἐπίρρημα: Ἡ ἀγορά ἦν πλησίον. 

 
§ Δευτερεύουσα πρόταση: Οὗτός ἐστιν ὅς ἔλεξε τάδε. 

 
§ Εμπρόθετο (με τις προθέσεις: ἀμφί, εἰς, περί, πρός, 

κατά, ὑπέρ, ὡς \ δηλώνουν το περίπου): Οἱ ἱππεῖς ἦσαν 
εἰς δισχιλίους.  
 

Κατηγορούμενο του αντικειμένου: Εἵλοντο Ἀγησίλαον βασιλέα. 
Τιμόθεον στρατηγόν ἐχειροτόνησαν. Λέγει με ὑβριστήν. Οὗτοι 
τήν κολακείαν τέχνην ἔχουσι. Χρῶμαι τῷ προδότῃ συμβούλῳ. 
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Επιρρηματικό κατηγορούμενο Προληπτικό κατηγορούμενο Γενική κατηγορηματική 
§ Έχει επιρρηματική σημασία και εξαρτάται από 

ρήμα κίνησης ή σκόπιμης ενέργειας. 
 
Δηλώνει: 

§ Τρόπο: ἁθρόος, ἄκων, ἀκούσιος, ἑκών, ἑκούσιος, 
ἀντίος (αντιμέτωπος), ἐναντίος, ἄπρακτος, 
ἄσμενος (με ευχαρίστηση), αἰφνίδιος, 
αὐτοκράτωρ (με απόλυτη εξουσία), αὐτόνομος, 
ὑπόσπονδος (κατόπιν συμφωνίας, 
προστατευμένος με συνθήκη), ἄκριτος 
(αδίκαστος) , ἀλλότριος (ξένος), ἄπαις, ἄτιμος 
(χωρίς πολιτικά δικαιώματα), αὐθαίρετος (με δική 
του πρωτοβουλία), χαίρων (με χαρά), ἄφθονος 
κ.α. 

§ Χρόνο: τριταῖος, ἑβδομαῖος, ἑσπέριος, σκοταῖος, 
ὄρθριος (το ξημέρωμα), ἐνιαύσιος, γέρων, 
γηραιός, νέος, κνεφαῖος (τη νύχτα), ὄψιος (αργά), 
ἡμερήσιος 

§ Τόπο: μέσος, μετέωρος, πελάγιος, ὑπαίθριος, 
ἐφέστιος (στο σπίτι), θαλάσσιος, θυραῖος (στην 
πόρτα), ὅμορος (γειτονικός), πλάγιος 

§ Σκοπό: βοηθός, ἀρωγός, δικαστής, ἐπίκουρος, 
τιμωρός, σύμμαχος, εἰρηνοποιός, πρεσβευτής, 
στρατηγός, σύμβουλος, φύλαξ 

§ Τάξη\σειρά: πρῶτος, δεύτερος, ὕστερος, ὕστατος, 
τελευταῖος, ἔσχατος, πρότερος 

Παράδειγμα: Κερκυραίοις βοηθοί ἤλθομεν. 

§ Με ρήματα αύξησης ή 
εξέλιξης: αὔξομαι, 
αὐξάνομαι, αἴρομαι, 
τρέφομαι, πνέω, ῥέω, 
διδάσκω, κομίζω, 
μεγαλύνω, 
παρασκευάζω, τρέφω 

§ Δηλώνει εκ των 
προτέρων την ιδιότητα 
του υποκειμένου ή του 
αντικειμένου (το 
υποκείμενο 
προσλαμβάνει ένα 
γνώρισμα το οποίο θα 
είναι το τελικό 
αποτέλεσμα του 
ρήματος). 

§ Μεταφράζεται: με 
αποτέλεσμα να…, ώστε 
να…, με την προϋπόθεση 
να… 

Παράδειγμα: Ηὔξητο το ὄνομα 
αὐτοῦ μέγα. 
Ὑφ᾽ ἡμῶν τραφήσεται παχύς. 

§ Είναι η γενική ουσιαστικού που συντάσσεται με 
ρήματα συνδετικά και έχει κατηγορηματική 
σημασία (κατηγορούμενο που τίθεται σε πτώση 
γενική). 
 
Διακρίνεται σε: 

§ Διαιρετική 
§ Κτητική 
§ Ιδιότητας (φανερώνει ύψος, μήκος, πλάτος, 

ηλικία, χαρακτήρα, λόγους και πράξεις) 
§ Ύλης 
§ Αξίας 
§ Καταγωγής 

 
Παραδείγματα: 
Ὁ βωμός ἦν λίθου. 
Τῆς αὐτῆς γνώμης ἦσαν. 
Ἦν δέ καί οὗτος τῶν στρατηγῶν. 
Ὁ ναός ἦν τῆς θεᾶς. 
Θνητοῦ πέφυκας πατρός. 
Ἡ οἰκία ἐστίν εἴκοσι μνῶν. 
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Το ποιητικό αίτιο 
 
Το ποιητικό αίτιο είναι ο συντακτικός όρος που φανερώνει από ποιο πρόσωπο ή 
πράγμα δέχεται επίδραση/πάσχει το υποκείμενο ενός παθητικού ρήματος. Το 
παθητικό ρήμα διαφοροποιείται από το μέσο στη μορφή, κατά κύριο λόγο στον 
μέλλοντα και στον αόριστο: πέμπομαι, ἐπεμπόμην, πεμφθήσομαι, ἐπέμφθην, 
πέπεμμαι, ἐπεπέμμην. 
 
Εκφέρεται με: 
 

 την πρόθεση ὑπό + γενική 
 

 τις προθέσεις ἀπό, ἐκ, παρά, πρός + γενική 
 

 δοτική του ποιητικού αιτίου ή ενεργούντος προσώπου (κοντά σε ρήμα 
συντελικού χρόνου ή σε ρηματικά επίθετα σε -τέος ή -τος) 

 
Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική: 
 

 
 

Οἱ σύμμαχοι                    ἔσωσαν                τήν πόλιν.  
 

 
 

Ἡ πόλις                             ἐσώθη                  ὑπό τῶν συμμάχων.  
 
 
 
 
Το ρήμα από ενεργητικό γίνεται παθητικό στον ίδιο χρόνο και στην ίδια έγκλιση. 
Το πρόσωπο και ο αριθμός του εξαρτώνται από το νέο υποκείμενο της πρότασης. 
 
Αν το ρήμα είναι δίπτωτο, σε υποκείμενο μετατρέπεται το άμεσο αντικείμενο. Το 
έμμεσο δεν μεταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελούν τα ρήματα αἰτῶ, ἀποκόπτω, 
ἀποτέμνω, ἐκκόπτω, ἐπιτάσσω και ἐπιτρέπω, στα οποία υποκείμενο του 
παθητικού ρήματος γίνεται το έμμεσο αντικείμενο. 
 
Παραδείγματα δίπτωτων ρημάτων: 
 

1. Οἱ βάρβαροι ἠξίωσαν τόν Θεμιστοκλέα μεγίστων δωρεῶν ⇒ Ὁ Θεμιστοκλῆς 
ἠξιώθη μεγίστων δωρεῶν ὑπό τῶν βαρβάρων. 

2. Τισσαφέρνης ἀπέτεμε τάς κεφαλάς τῶν στρατηγῶν ⇒ Οἱ στρατηγοί 
ἀπετμήθησαν τάς κεφαλάς ὑπό Τισσαφέρνους. 

Υποκείμενο Αντικείμενο 

Υποκείμενο Ποιητικό αίτιο 
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3. Ὁ ῥήτωρ διδάσκει τούς νεανίας ῥητορικήν ⇒ Οἱ νεανίαι διδάσκονται τήν 
ῥητορικήν ὑπό τοῦ ῥήτορος. 

 
Προσοχή! Αν το ρήμα συντάσσεται με δύο αιτιατικές, από τις οποίες η μία είναι 
αντικείμενο και η άλλη κατηγορούμενο του αντικειμένου, η μετατροπή γίνεται 
ως εξής: 
 

Οἱ Ἀθηναῖοι εἵλοντο τόν Ἀλκιβιάδην (αντικείμενο) στρατηγόν 
(κατηγορούμενο του αντικειμένου) ⇒ Ὁ Ἀλκιβιάδης ᾑρέθη στρατηγός 
(κατηγορούμενο υποκειμένου) ὑπό τῶν Ἀθηναίων. 

 
Μετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική: 
 
 

 
 

Οἱ νέοι                          πεπαίδευνται                      τῷ διδασκάλῳ. 
 
 

 
 

Ὁ διδάσκαλος              πεπαίδευκε                            τούς νέους. 
 
 
Προσοχή στα παρακάτω ρήματα: 
 

Ενεργητικό ρήμα Παθητικό ρήμα 
διώκω τινά φεύγω ὑπό τινος=κατηγορούμαι 
ἀποκτείνω τινά ἀποθνῄσκω ὑπό τινος=φονεύομαι 
ἐκβάλλω τινά ἐκπίπτω ὑπό τινος=εξορίζομαι 
εὖ λέγω τινά εὖ ἀκούω ὑπό τινος=επαινούμαι 
κακῶς λέγω τινά κακῶς ἀκούω ὑπό τινος=κακολογούμαι 
εὖ ποιῶ\δρῶ\ἐργάζομαι 
τινά=ευεργετώ 

εὖ πάσχω ὑπό τινος=ευεργετούμαι 

αἱρῶ τι τινά=κυριεύω, 
συλλαμβάνω 

ἀλίσκομαι ὑπό τινος=συλλαμβάνομαι 

αἱροῦμαι τινά=εκλέγω αἱροῦμαι ὑπό τινος=εκλέγομαι 
δίκην λαμβάνω παρά τινος δίκην δίδωμι τινί=τιμωρούμαι 
αἰτιῶμαί τινα\ ἐν αἰτίᾳ ἔχω 
τινά = κατηγορώ 

αἰτίαν ἔχω\αἰτίαν λαμβάνω\ἐν αἰτίᾳ εἰμί ὑπό 
τινος=κατηγορούμαι 

ζημιῶ τινά = ζημιώνω, 
τιμωρώ 

ζημιοῦμαι\ζημίαν λαμβάνω ὑπό τινος=ζημιώνομαι, 
τιμωρούμαι 

αἰδοῦμαι τινά=σέβομαι, 
ντρέπομαι κάποιον 

αἰδοῦς τυγχάνω ὑπό τινος=με σέβεται, με 
ντρέπεται κάποιος 

ἐπιμελοῦμαι τινός ἐπιμελείας τυγχάνω ὑπό τινος 

Υποκείμενο 

Υποκείμενο 

Ποιητικό αίτιο 

Αντικείμενο 
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Οι ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί 
 
Οι δευτερεύοντες όροι της πρότασης λέγονται προσδιορισμοί. Όταν υπάρχουν 
προσδιορισμοί, η πρόταση λέγεται επαυξημένη. 
Οι προσδιορισμοί που εκφέρονται με όνομα και προσδιορίζουν όνομα (ουσιαστικό, 
επίθετο ή άλλη λέξη που αναπληρώνει αυτό) λέγονται ονοματικοί και διακρίνονται 
σε: ομοιόπτωτους (συμφωνούν στην πτώση με την προσδιοριζόμενη λέξη) και 
ετερόπτωτους (βρίσκονται σε διαφορετική πτώση).  
 
Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί είναι:  

1. Ο επιθετικός προσδιορισμός                    Είναι επίθετα ή άλλες λέξεις που  
2. Ο κατηγορηματικός προσδιορισμός.      αναπληρώνουν επίθετα.         

 
3. Η παράθεση           Είναι ουσιαστικά ή άλλες λέξεις που αναπληρώνουν 
4. Η επεξήγηση          ουσιαστικά. 

 
 
 

Ο κατηγορηματικός προσδιορισμός 
Αποδίδει μια παροδική ιδιότητα στο ουσιαστικό 
που προσδιορίζει. 
 

Παραδείγματα: 
 

• Κατέλαβον τήν πόλιν ἐρήμην. 
• Πάντες οἱ πολῖται ἐψηφίσαντο. 
• Ἅπαντας τούς στρατιώτας σεσώκατε. 

Χρησιμοποιείται χωρίς άρθρο. 
Μπορεί να είναι:  

• επίθετο 
• αντωνυμία 
• μετοχή 

που προσδιορίζει έναρθρο ουσιαστικό. 
Οι λέξεις:  

• πᾶς, ἅπας, σύμπας, ὅλος 
• ἄκρος, μέσος, ἔσχατος 
• μόνος, ἕκαστος, αὐτός 

όταν δεν έχουν άρθρο, είναι πάντοτε 
κατηγορηματικοί προσδιορισμοί. Όταν έχουν 
άρθρο, λειτουργούν ως επιθετικοί 
προσδιορισμοί. 
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Ο επιθετικός προσδιορισμός 

Προσδιορίζει 
ουσιαστικό και 
δηλώνει μια ιδιότητα 
αυτού προϋπάρχουσα, 
γνωστή, μόνιμη και 
σταθερή. 

Ο επιθετικός προσδιορισμός 
μπορεί να είναι: 
 

• Επίθετο ή επιθετική 
μετοχή 

• Επιθετική αντωνυμία 
• Αριθμητικό 
• Έναρθρο γεωγραφικό 

κύριο όνομα, όταν 
προτάσσεται 
γεωγραφικής λέξης και 
συμφωνεί με αυτή κατά 
γένος, αριθμό και πτώση 
(π.χ. το Πήλιον ὄρος) 

• Έναρθρη γενική (π.χ. ἡ 
τοῦ βασιλέως χώρα) 

• Επίρρημα ή εμπρόθετος 
προσδιορισμός με άρθρο 
(π.χ. τήν πλησίον 
χώραν\τάς μετά δόξης 
ἡδονάς) 

• Ουσιαστικά που 
δηλώνουν ηλικία, αξίωμα, 
επάγγελμα, εθνικότητα 
μπροστά από τις λέξεις 
ἀνήρ, γυνή, ἄνθρωπος 
(π.χ. ἄνδρες Ἀθηναῖοι) 

• Οι δεικτικές αντωνυμίες 
οὗτος, αὕτη, τοῦτο \ ὅδε, 
ἥδε, τόδε \ ἐκεῖνος, 
ἐκείνη, ἐκεῖνο 

• Δευτερεύουσα αναφορική 
πρόταση 

Ο έναρθρος επιθετικός προσδιορισμός 
ουσιαστικοποιείται, όταν 
παραλείπεται το προσδιοριζόμενο 
ουσιαστικό. Το ουσιαστικοποιημένο 
επίθετο λαμβάνει τη συντακτική θέση 
του παραλειπόμενου ουσιαστικού. 

Συμφωνεί με το 
προσδιοριζόμενο 
ουσιαστικό κατά γένος, 
αριθμό και πτώση και 
μπορεί να 
συνοδεύεται από 
άρθρο. 

Παραδείγματα: 
• ἡ προτεραία\ἡ ὑστεραία\ἡ 

ἐπιοῦσα (ἡμέρα) 
• ἡ δεξιά\εὐώνυμος\ἀριστερά 

(χείρ) 
• οἱ θνητοί (ἄνθρωποι) 
• ἡ ταχίστη (ὁδός) 
• το ἱερόν (ὁ ναός) 
• τά ἱερά (ἡ θυσία) 
• τά ἱερεῖα (ζώα για θυσία) 
• το συνεστηκός (οι συνωμότες) 
• ἡ εἱμαρμένη\πεπρωμένη 

(μοῖρα) 
• ἡ φιλία\πολεμία\ξένη\πατρίς 

(γῆ, χώρα) 
• ἡ οἰκουμένη (γῆ, χώρα) 
• οἱ πολλοί (ο λαός, οι 

δημοκράτες) 
• οἱ ὀλίγοι (οι ολιγαρχικοί) 
• ἡ ἐναντία (ψῆφος) 
• ἡ ἐρήμη (δίκη) 
• ἡ εὔορκος\ἡ νικῶσα\ἡ ὁσία 

(ψῆφος) 
• το ἐλεύθερον (η ελευθερία) 
• το εὔδαιμον (η ευδαιμονία) 
• το ἀληθές (η αλήθεια) 
• το δεδιός (ο φόβος) 
• ὁ ἄκρατος (οἶνος) 
• το ναυτικόν\τό ἱππικόν 

(στράτευμα) κ.α. 

Προσδιορίζει τόσο 
στενά το 
προσδιοριζόμενο 
ουσιαστικό, ώστε να 
λογίζεται ως μία έννοια 
και συχνά να 
συντίθεται σε μία λέξη 
μαζί του. Π.χ. μεγάλη 
πόλις= μεγαλόπολις. 
Αντί του πλείων, μείων, 
ἐλάττων τίθεται ως 
επιθετικός 
προσδιορισμός το 
επίρρημα πλέον, μεῖον, 
ἔλαττον, μπροστά από 
αριθμητικό ή λέξη που 
σημαίνει ποσό. Π.χ. 
Μυριάδες πλέον ἤ 
δώδεκα. 
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Η παράθεση 

Αποδίδει στον προσδιοριζόμενο όρο ένα κύριο και 
γνωστό γνώρισμα. Επομένως, είναι έννοια 
ευρύτερη και γενικότερη από αυτήν την οποία 
προσδιορίζει. 
 

Παραδείγματα: 
 

• Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεύς… 
• Πάρνηθα τό ὄρος 
• Πλάτων ὁ Ἀρίστωνος 
• Ζεύς, ὁ τοῦ Ὀλύμπου θεός, … 
• Ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες… 

Μπορεί να αναλυθεί σε δευτερεύουσα αναφορική 
πρόταση. 
 
Ως παράθεση τίθεται και γενική κύριου ονόματος 
με άρθρο, όταν εννοείται ένα από τα ουσιαστικά: 
υἱός, θυγάτηρ, σύζυγος, δοῦλος. 
 
Η παράθεση προσδιορίζει: 
 

• ουσιαστικά 
• αντωνυμίες (π.χ. ἡμεῖς οἱ Πέρσαι) 
• ολόκληρες προτάσεις: εκφράζει μια κρίση 

για το περιεχόμενό τους και προτάσσεται. 
Γι᾽αυτό ονομάζεται προεξαγγελτική 
παράθεση. 

Συνήθεις προεξαγγελτικές παραθέσεις: 
 

• τοὐναντίον 
• τό ἔσχατον 
• τό θαυμαστότερον 
• τό λεγόμενον 
• τό πάντων μέγιστον 
• σημεῖον δέ \ τεκμήριον δέ 
• ὅ δέ πάντων δεινότατόν ἐστι 
• τό μέγιστον κ.α. 

 
Παράδειγμα: Καί τό μέγιστον, τόν δικαστήν 
ἄδικον ἀποκαλεῖ. 

Η επιμεριστική παράθεση εκφέρεται συνήθως με 
τις λέξεις μέν και δέ και δηλώνει τα μέρη στα 
οποία επιμερίζεται το σύνολο προσώπων ή 
πραγμάτων που δηλώνει η προσδιοριζόμενη λέξη: 
 
Παράδειγμα: Ὑμεῖς οἰκεῖτε τήν πόλιν, οἱ μέν οὕτως 
ὁρῶντες, οἱ δ᾽ οὕτω ποιοῦντες. 

 

 
Η επεξήγηση 

Επεξηγεί\διασαφηνίζει την αόριστη και γενική 
έννοια του προσδιοριζόμενου όρου. Άρα, είναι 
έννοια μερικότερη από αυτήν που προσδιορίζει. 
Στη μετάφραση μπορεί να αποδοθεί με τη λέξη 
δηλαδή. 

Παραδείγματα: 
• Ὁ βασιλεύς Ἀρχίδαμος 
• Ἀνέβησαν εἰς τό ὄρος τήν Ἰστώνην. 
• Ἐγώ τοῦτο λέγω, ὡς τό γνῶναι 

σωφρονίζει. 
Ως επεξήγηση μπορεί να τεθεί και άλλη λέξη εκτός 
από ουσιαστικό, ολόκληρη πρόταση ή ουσιαστικό 
με το ρήμα λέγω στην ίδια πτώση με τη λέξη που 
προσδιορίζει ή σε αιτιατική ως αντικείμενο του 
λέγω. 

Εἷς οἰωνός ἄριστος, ἀμύνεσθαι περί 
πάτρης. 
Τοῦτο σκοπεῖτε, εἰ τἀληθῆ λέγω. 
Τόν παῖδα δείξει πατρί, Ἀρίστωνι λέγω. 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το άναρθρο (χωρίς άρθρο) απαρέμφατο λειτουργεί συνήθως 
ως: 

Μεταφράζεται με το: 

Αντικείμενο: 
 

• Σε 
προσωπικό 
ρήμα, που 
έχει κάποιο 
υποκείμενο 
σε 
ονομαστική 

Υποκείμενο: 
 

• Σε απρόσωπο 
ρήμα (δεῖ, χρή, 
προσήκει, δοκεῖ, 
ἔξεστι) ή 
απρόσωπη 
έκφραση (δίκαιόν 
ἐστι,  ἄξιόν ἐστι, 
ὥρα ἐστι, καιρός 
ἐστι, ἀνάγκη ἐστι)  

να, οπότε λέγεται 
τελικό 
 

ότι, οπότε λέγεται 
ειδικό 
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Το άναρθρο απαρέμφατο μπορεί να λειτουργεί ως: 
Υποκείμενο • σε απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις 
Αντικείμενο • σε προσωπικά ρήματα 
Κατηγορούμενο • σε συνδετικά ρήματα 
Επεξήγηση • σε προηγούμενη λέξη, συνήθως επίρρημα ή ουδέτερο δεικτικής αντωνυμίας 
Προσδιορισμός της 
αναφοράς 

• από επίθετα που δηλώνουν ικανότητα, δυνατότητα, αναγκαιότητα, προθυμία, καταλληλότητα (ἀγαθός, ἄξιος, δεινός, 
ἕτοιμος, ἱκανός, καλός, ὀξύς, πρόθυμος, φοβερός, χρήσιμος, ἡδύς, στυγνός, ῥάδιος, λιτός…) 

Προσδιορισμός 
σκοπού ή 
αποτελέσματος 

• εξαρτάται από ρήματα που δηλώνουν σκόπιμη ενέργεια (ποιῶ, πράττω), κίνηση, παροχή, εκλογή, καθώς και τα ρήματα 
φύομαι και εἰμί / μεταφράζεται με το για να, ώστε να 

Β´ όρος σύγκρισης • όταν ο α´όρος είναι επίσης απαρέμφατο 
• όταν ο α´όρος είναι δυσανάλογα ανώτερος από τον β´όρο σύγκρισης (ἤ ὥστε + απαρέμφατο) 

Το υποκείμενο του απαρεμφάτου 
 
Όταν το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος της πρότασης, τότε έχουμε ταυτοπροσωπία και το υποκείμενο βρίσκεται 
σε ονομαστική: Π.χ. Μένων ἐβούλετο πλουτεῖν. Ποιος “ἐβούλετο”; Μένων. Ποιος “πλουτεῖν”; Μένων.              Κοινό υποκείμενο: Μένων 
 
Όταν το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του ρήματος της πρότασης, τότε έχουμε ετεροπροσωπία και το υποκείμενο 
του απαρεμφάτου τίθεται σε αιτιατική πτώση: Π.χ. Ὁ στρατηγός ἐκέλευε τούς στρατιώτας διαβαίνειν τόν ποταμόν. Ποιος “ἐκέλευε”; Ὁ στρατηγός. Ποιος 
“διαβαίνειν”; τούς στρατιώτας.             Διαφορετικό υποκείμενο – το υποκείμενο του απαρεμφάτου σε αιτιατική. 
 
Όταν έχουμε απρόσωπο ρήμα/έκφραση, το υποκείμενο του απαρεμφάτου βρίσκεται επίσης σε αιτιατική. 
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Απόλυτο 
απαρέμφατο 

• τὸ ἐπ’ ἐκείνῳ / ἐκείνοις εἶναι (όσο εξαρτάται από εκείνον/εκείνους), 
• τὸ ἐπὶ τούτῳ / τούτοις / σφᾶς εἶναι (όσο εξαρτάται από αυτόν/αυτούς), 
• τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι (όσο εξαρτάται από αυτόν), 
• τὸ νῦν εἶναι (όσο για τώρα), 
• τὸ ξύμπαν εἰπεῖν (και γενικά), 
• ἑκὼν εἶναι (θεληματικά), 
• ὡς συντόμως / ὡς συνελόντι / ὡς διὰ βραχέων εἰπεῖν (για να μιλήσω σύντομα), 
• ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν (για να μιλήσω περιληπτικά), 
• ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὡς εἰπεῖν (για να μιλήσω έτσι), 
• ὡς εἰκάσαι (όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς), 
• ὡς τἀληθὲς εἰπεῖν (για να πω την αλήθεια), 
• οὕτως εἰπεῖν (για να το πω έτσι), 
• ὀλίγου / μικροῦ / οὐ πολλοῦ δεῖν (λίγο έλειψε), 
• ὡς ἐμοὶ δοκεῖν (κατά τη γνώμη μου) 

 
Το άναρθρο απαρέμφατο σε θέση ρήματος: 

Σε κύριες προτάσεις Σε δευτερεύουσες προτάσεις 
Αντί για προστακτική ή ευχετική ευκτική. Π.χ. Ὦ ξεῖν, 

ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις… 
Α) χρονικές εισαγόμενες με τον σύνδεσμο πρίν 

Β) συμπερασματικές εισαγόμενες με τους συνδέσμους 
ὡς, ὥστε, ἐφ᾽ ᾧ, ἐφ᾽ᾧτε 

Γ) αναφορικές συμπερασματικές 
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Το έναρθρο απαρέμφατο μπορεί να λειτουργεί ως: 
Υποκείμενο Μεταφράζεται: 

Α) με αφηρημένο ουσιαστικό. Π.χ. τό φιλοσοφεῖν=η φιλοσοφία 
 
Β) Με “το ότι” + οριστική 
 
Γ) Με “το να” + υποτακτική 

Αντικείμενο 
Κατηγορούμενο 
Επεξήγηση 
Ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός 
Επιρρηματικός προσδιορισμός 

 
 

Η απρόσωπη σύνταξη 
Απρόσωπα ρήματα Απρόσωπες 

εκφράσεις από 
ουδέτερο επίθετο και 

το ρήμα ἐστί 

Απρόσωπες εκφράσεις 
από ουδέτερο μετοχής 

και το ρήμα ἐστί 

Απρόσωπες εκφράσεις από 
αφηρημένο ουσιαστικό 

και το ρήμα ἐστί 

Απρόσωπες εκφράσεις 
από τροπικό επίρρημα 

και το ρήμα ἔχει 

 χρή 
 ἔξεστι 
 δοκεῖ 
 δεῖ 
 πρέπει 
 προσήκει 
 ἔνεστι, πάρεστι, ἔστιν 
 μέλλει = πρόκειται 
 σημαίνει 
 μέλει τινί = ενδιαφέρει 
 δηλοῖ = είναι φανερό 

 ῥάδιόν ἐστι 
 οἷόν τ᾽ ἐστί 
 δῆλόν ἐστι 
 δεινόν ἐστι 
 προκῆκόν ἐστι 
 χαλεπόν ἐστι 
 ἀγαθόν ἐστι 
 πλημμελές 

ἐστι (είναι 
ανάρμοστο) 

 εἰκός ἐστι 
 χρεών ἐστι (είναι 

αναγκαίο) 
 προσῆκόν ἐστι 
 δεδογμένον ἐστι 

(έχει 
αποφασιστεί) 

 καθεστηκός ἐστι 
(είναι 
καθορισμένο) 

 

 ἀνάγκη ἐστί 
 ὥρα ἐστί (είναι 

ευκαιρία) 
 ἀκμή ἐστι (είναι η 

πιο κατάλληλη 
στιγμή) 

 σχολή ἐστι (υπάρχει 
χρόνος) 

 θέμις ἐστί (υπάρχει 
νόμος, συνήθεια) 

 ῥαδίως ἔχει 
 ἀναγκαίως ἔχει 
 εὖ ἔχει 
 ἀρκούντως ἔχει 
 προσηκόντως ἔχει 
 αἰσχρῶς ἔχει 
 καλῶς ἔχει 
 κακῶς ἔχει 
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 φιλεῖ = συνηθίζεται 
 διαφέρει 
 ἔοικε = φαίνεται 
 λυσιτελεῖ, συμφέρει 
 ἐγχωρεῖ = επιτρέπεται 
 ἀρκεῖ 
 λέγεται, ἀγγέλλεται, θρυλεῖται, 

ἄδεται 
 ὁμολογεῖται 
 νομίζεται 
 ἐπέρχεταί τινι = έρχεται στο νου 
 εἴμαρται = είναι πεπρωμένο 
 ἁμαρτάνεται = γίνεται σφάλμα 
 εἰκάζεται = συμπεραίνεται 
 ὥρισται 
 ἐνδέχεται, ἐγγίγνεται 
 προβεβούλευται = έχει βγει 

προκαταρκτική απόφαση 
 ἐγγίγνεται = επιτρέπεται 

 ἔργον ἐστί (είναι 
δύσκολο) 

 ἔργον ἐστί τινος 
(είναι καθήκον 
κάποιου) 

 κίνδυνός ἐστι 
 λόγος ἐστί (λέγεται) 
 ἔθος ἐστί 

(συνηθίζεται) 

 

αφηρημένη σύστοιχη έννοια του υποκειμένου που ενυπάρχει στο απρόσωπο ρήμα και προκύπτει αν αυτό αναλυθεί: 

π.χ. πολεμεῖται = γίγνεται πόλεμος 
παρεσκεύασται = γεγένηται παρασκευὴ 
 
Τυπικά τα ρήματα αυτά δεν έχουν υποκείμενο 
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Τέτοια ιδιόρρυθμα απρόσωπα ρήματα είναι συνήθως:  

α) τα παθητικά απρόσωπα: 

• πολεμεῖται = πόλεμος γίγνεται 

• παρεσκεύασταί τινι = παρασκευὴ γεγένηται 

• ηὖκται = εὐχὴ γεγένηται 

 

β) τα ενεργητικά απρόσωπα: 

• μέλει τινί τινος = μέλησίς ἐστί τινί τινος (= φροντίζει κάποιος για κάτι) 

• μεταμέλει τινί τινος = μεταμέλειά ἐστί τινί τινος (= μετανοεί κάποιος για κάτι) 

• μέτεστί τινί τινος = μετουσία ἐστί τινί τινος (= διεκδικεί κάτι, μετέχει κάποιος σε κάτι) 

• δεῑ μοί τινος = ἔνδειά ἐστί τινί τινος (= χρειάζεται κάποιος κάτι)  

 

 

Το “τινός” λειτουργεί ως 

αντικείμενο και η δοτική 
ως δοτική του ενεργούντος 
προσώπου. 
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   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Οι απρόσωπες εκφράσεις «δῆλόν ἐστι» και «φανερόν ἐστι» δεν δέχονται ποτέ ως υποκείμενο απαρέμφατο, αλλά 

ονοματική ειδική ή πλάγια ερωτηματική πρόταση: 

π.χ. Δῆλον ἐγένετο τοῖς Θηβαίοις ὅτι ἐμβαλοῖεν οἱ Λακεδαιμόνιοι.  

(= Έγινε φανερό στους Θηβαίους ότι θα εισβάλουν οι Λακεδαιμόνιοι) 

 

2. Στην απρόσωπη σύνταξη έχουμε πάντοτε ετεροπροσωπία, εφόσον το υποκείμενο του ρήματος δεν γίνεται να συμπίπτει 

με το υποκείμενο του απαρεμφάτου 

 

3. Το ρήμα «δεῖ» είναι προσωπικό όταν συντάσσεται με μία από τις γενικές: «μικροῦ, «πολλοῦ», «ὀλίγου», «τοσούτου», 

«ἑνός», «δυοῖν»  

 

4. Στην απρόσωπη έκφραση «ἔργον ἐστί τινος»,το «ἔργον» συχνά παραλείπεται και η γενική «τινὸς» είναι κτητική: 

π.χ. Ἄρχοντός (ἔργον) ἐστι ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἀρχομένων  

(= Είναι έργο του άρχοντα να φροντίζει τον λαό) 

 

5. Το ρήμα «δοκεῖ» όταν συντάσσεται με τελικό απαρέμφατο είναι απρόσωπο και μεταφράζεται: φαίνεται καλό να.. 

Όταν όμως συντάσσεται με ειδικό απαρέμφατο είναι συνήθως προσωπικό και μεταφράζεται: νομίζει κάποιος ότι.. 

 

6. Όταν στην πρόταση υπάρχει ονομαστική τότε η σύνταξη είναι προσωπική: 

π.χ. Λέγεται Ἀλκιβιάδης εἶναι ἐν Λακεδαίμονι.  

(= Λένε ότι ο Αλκιβιάδης βρίσκεται στην Λακεδαίμονα) 
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 ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ 
 

• Με ή χωρίς άρθρο 
 

• Προσδιορίζει ουσιαστικά ή 
αντωνυμίες 

 
• Μεταφράζεται με το που 

και το ο οποίος/α/ο 
 

• Λέγεται και αναφορική, 
γιατί ισοδυναμεί με 
αναφορική πρόταση 
 

• Συνήθως μεταφράζεται με 
οριστική του χρόνου στον 
οποίο βρίσκεται 
 

• Λειτουργεί ως: υποκείμενο, 
αντικείμενο, 
κατηγορούμενο, επιθετικός 
προσδιορισμός, 
κατηγορηματικός 
προσδιορισμός, παράθεση, 
επεξήγηση, ετερόπτωτος ή 
εμπρόθετος 
προσδιορισμός, δοτική 
προσωπική 

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ 
 

• Χωρίς άρθρο 
 

• Αναφέρεται στο υποκείμενο ή στο 
αντικείμενο του ρήματος 
 

• Μεταφράζεται με το ότι ή το να 
 

• Λειτουργεί ως: κατηγορούμενο ή 
κατηγορηματικός προσδιορισμός  

 
• Εξαρτάται από ρήματα: 

 
1. εἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω 
2. δῆλός εἰμι, διάγω, διατελῶ, 

λανθάνω, οἴχομαι, τυγχάνω, 
φαίνομαι, φθάνω 

3. έναρξης, λήξης, ανοχής, καρτερίας, 
καμάτου 

4. αίσθησης, γνώσης, μάθησης, 
μνήμης 

5. αγγελίας, δείξης, ελέγχου 
6. ψυχικού πάθους 
7. εὖ/καλῶς/δίκαια/κακῶς ποιῶ, 

χαρίζομαι, ἀδικῶ, νικῶ, κρατῶ, 
ἡττῶμαι, λείπομαι 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ 
 

• Χωρίς άρθρο 
 

• Είναι συνημμένη (το υποκείμενό της έχει και 
άλλη συντακτική θέση στην πρόταση) ή απόλυτη 
(το υποκείμενό της δεν έχει άλλη συντακτική 
θέση στην πρόταση - τίθεται σε γενική κυρίως 
πτώση) 

 
• Λειτουργεί ως: επιρρηματικός προσδιορισμός  

 
• Μπορεί να είναι: 

 
1. Χρονική (όταν, αφού, καθώς…) – συνήθως 

σε χρόνο αόριστο (ποτέ σε μέλλοντα) 
2. Αιτιολογική (γιατί, διότι, επειδή…) – με το 

ὡς δηλώνει υποκειμενική αιτία (σπάνια 
σε μέλλοντα) 

3. Τελική (για να) – πάντα σε χρόνο 
μέλλοντα – με το ὡς δηλώνει σκοπό 
υποκειμενικό 

4. Υποθετική (αν) (ποτέ σε χρόνο μέλλοντα) 
5. Εναντιωματική (αν και , μολονότι, ενώ, 

παρόλο που) – συχνά συνοδεύεται από τα 
καί, καίπερ, καίτοι, πάνυ, καί ταῦτα. 

6. Παραχωρητική (κι αν ακόμη, ακόμη κι αν) 
7. Τροπική (με το να, χωρίς να, τροπικό 

επίρρημα, νεοελ. μετοχή σε -οντας) – 
συνήθως σε χρόνο ενεστώτα 

Σύνταξη της μετοχής 
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ἀκούω 
αἰσθάνομαι 

Α) με γενική και κατηγορηματική μετοχή: δηλώνουν άμεση αντίληψη 
Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καί περί οἰκονομίας διαλεγομένου. (άκουσα ο ίδιος) 
Β) με αιτιατική και κατηγορηματική μετοχή: δηλώνουν έμμεση αντίληψη 

Ἀλέξανδρος ἤκουσεν ἐν τῷ ὄπισθεν αὑτοῦ ὄντα Δαρεῖον. (άκουσε από άλλους) 
Γ) με αιτιατική και ειδικό απαρέμφατο: δηλώνουν αβέβαιο γεγονός 
Ἤκουσεν αὐτόν καλόν κἀγαθόν εἶναι. (άκουσε ως φήμη) 
 

αἰδοῦμαι 
αἰσχύνομαι 

+ μετοχή = ντρέπομαι που... 
+ απαρέμφατο = ντρέπομαι να... 

γιγνώσκω + μετοχή = γνωρίζω/καταλαβαίνω ότι... 
+ απαρέμφατο = κρίνω ότι/αποφασίζω να... 

μανθάνω + μετοχή = μαθαίνω ότι... 
+ απαρέμφατο = μαθαίνω να... 

οἶδα + μετοχή = γνωρίζω ότι... 
+ απαρέμφατο = ξέρω να... 

ἐπίσταμαι + μετοχή = γνωρίζω καλά ότι... 
+ απαρέμφατο = ξέρω καλά να... 

φαίνομαι + μετοχή = είναι φανερό ότι... 
+ απαρέμφατο = δίνω την εντύπωση ότι... 

Ρήματα που συντάσσονται με κατηγορηματική μετοχή και με απαρέμφατο και έχουν διαφορά στη σημασία: 
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1. Να μετατρέψεις τις κατηγορηματικές μετοχές σε ειδικές προτάσεις: 
 

Παράδειγμα μετατροπής: 
Οὐδείς ἤκουσε οὐδέ ἐνταῦθα Κύρου ἄγοντος ἐπί βασιλέα. 

• 1ο βήμα: Υπογραμμίζω ολόκληρη τη μετοχική φράση που θα αποτελέσει τη 

δευτερεύουσα ειδική πρόταση (τη μετοχή, το δικό της υποκείμενο και τους 

προσδιορισμούς τους) 

  

Οὐδείς ἤκουσε οὐδέ ἐνταῦθα Κύρου ἄγοντος ἐπί βασιλέα. 
 

 

• 2ο βήμα:  

Προσθέτω ειδικό σύνδεσμο (ὅτι, ὡς) μετά την πρόταση εξάρτησης: 

 

Οὐδείς ἤκουσε οὐδέ ἐνταῦθα ὅτι… 
 

• 3ο βήμα: Μεταφέρω το υποκείμενο της μετοχής (π.χ. Κύρου) στην 

ονομαστική πτώση, εφόσον θα αποτελέσει το υποκείμενο του ρήματος στην 

ειδική πρόταση. Αν υπάρχουν ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί, τους μεταφέρω 

και αυτούς στην ονομαστική. 

Οὐδείς ἤκουσε οὐδέ ἐνταῦθα ὅτι Κῦρος… 
• 4ο βήμα: Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα (τη μετοχή ενεστώτα σε ενεστώτα ή 

παρατατικό, τη μετοχή μέλλοντα σε μέλλοντα, τη μετοχή αορίστου σε 

αόριστο και τη μετοχή παρακειμένου σε παρακείμενο ή υπερσυντέλικο). 

 

Προσοχή! Αν η ειδική πρόταση εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (παρατατικό, 

αόριστο, υπερσυντέλικο), πρέπει το ρήμα της να τεθεί σε ευκτική πλαγίου 
λόγου. 

Οὐδείς ἤκουσε οὐδέ ἐνταῦθα ὅτι Κῦρος ἄγοι ἐπί βασιλέα. 
 

 

 

 

1) Τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ᾽ Ἰωνίας εἰς 

Κιλικίαν. 

 

2) Ἠγγέλθη Φίλιππος τό τεῖχος πολιορκῶν. 

 

3) Φανήσεται ταῦθ᾽ ὡμολογηκώς. 

 

4) Φαίνονται ἡμῶν οἱ πρόγονοι τῶν ἄλλων ἁπάντων διενεγκόντες. 

 

5) Ἀμύνταν ᾐσθανόμεθα ἀποχωροῦντα ἐκ τῶν πόλεων. 

Υποκείμενο 
μετοχής μετοχή 

Επιρρ. 
προσδ. 

Ρήμα 
εξάρτησης 
σε ιστορικό 
χρόνο 

Ευκτική 
πλαγίου 
λόγου 
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6) Ὁρῶ τούς πλείους αὐτῶν παντάπασιν ἀπόρους γιγνομένους. 

 

7) Οἱ Ἕλληνες οὐκ ᾔδεσαν Κῦρον τεθνηκότα. 

 

8) Κῦρος ἤκουσε θορύβου διά τῶν τάξεων ἰόντος. 

 

9) Κῦρος ᾔδει τόν βασιλέα μέσον ἔχοντα τοῦ περσικοῦ στρατεύματος. 

 

10) Διογένης ἑώρα τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἅπαντα μέν τόν βίον 

ταραττομένους, ἅπαντας δέ ἀλλήλοις ἐπιβουλεύοντας. 

 

11) Οἱ δέ Λακεδαιμόνιοι ἐπεί σαφῶς ᾔσθοντο τά τε χρήματα ἐληλυθότα εἰς 

τήν Ἑλλάδα καί τάς μεγίστας πόλεις συνεστηκυίας ἐπί πολέμῳ, ἐν 

κινδύνῳ τήν πόλιν ἐνόμισαν. 

 

12) Γιγνώσκω τό θεῖον ὄν φθονερόν. 

 

13) Μετά ταῦτα οὔτε ζῶντα Ὀρόνταν οὔτε τεθνηκότα οὐδείς εἶδεν. 

 

14) Οἱ Ἕλληνες εἶδον τούς βαρβάρους ἐγγύς ὄντας καί παρατεταγμένους. 

 

15) Οἶδα γάρ ὑμῖν Μυσούς λυπηρούς ὄντας. 

 

16) Ἐγίγνωσκες τούς ἐνθάδε πολεμίους εὐθύς ἐπ᾽ ἐκεῖνα πλευσομένους. 

 

17) Οἶδα τούς ἐκεῖ ὑπολοίπους ἀδυνάτους ἐσομένους. 

 

18) Ἑωρᾶτε τάς ναῦς δι᾽ ἀπορίαν καταλυομένας. 

 

19) Οἱ Ἀθηναῖοι ᾔδεσαν τούτους ἀπό συκοφαντίας ζῶντας. 
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Επιρρηματική μετοχή 
 

Χρονική • Ισοδυναμεί με χρονική πρόταση (μεταφράζεται με: 

ενώ, καθώς, όταν, αφού …) 

• Σε κάθε χρόνο, εκτός του μέλλοντα 

• Άρνηση οὐ ή μη 

• Δηλώνει πράξη σύγχρονη (μετοχή ενεστώτα) ή 

προτερόχρονη (μετοχή αορίστου ή παρακειμένου) 

• Συχνά με χρονικά επιρρήματα, όπως: ἅμα, ἐνταῦθα, 

ἔπειτα, εὐθύς, ἤδη κ.α. 

• Προσοχή! οι παρακάτω μετοχές έχουν ιδιαίτερη 

σημασία:  

o ἀρχόμενος=στην αρχή 

o διαλιπών=ύστερα από 

o τελευτῶν=στο τέλος 

Αιτιολογική • Ισοδυναμεί με αιτιολογική πρόταση (μεταφράζεται 

με: επειδή, γιατί, διότι) 

• Σε κάθε χρόνο, σπάνια σε μέλλοντα 

• Άρνηση οὐ 

• Συχνά με προσδιορισμούς, όπως: διά τοῦτο, διά 

ταῦτα, ἐκ τούτου, οὕτως, κ.α. 

• Προσοχή! Δηλώνει: 

o Αντικειμενική\πραγματική αιτία (με τα 

μόρια ἅτε (δή), οἷον (δή), οἷα (δή), 

μετάφραση: επειδή πράγματι) 

o Υποκειμενική αιτία (συνοδεύεται από το ὡς, 

μετάφραση: με την ιδέα ότι, με την 

εντύπωση ότι) 

o Υποθετική ή ψευδή αιτία (συνοδεύεται από 

το ὥσπερ, μετάφραση: σαν να, λες και) 

Τελική • Ισοδυναμεί με τελική πρόταση (μεταφράζεται με: 

για να) 

• Απαντά σε χρόνο μέλλοντα 

• Άρνηση μή 

• Είναι πάντα συνημμένη 

• Προσοχή! Δηλώνει: 

o Υποκειμενικό σκοπό, όταν συνοδεύεται από 

το ὡς 

Υποθετική • Ισοδυναμεί με υποθετική πρόταση (μεταφράζεται 

με: αν, εάν, σε περίπτωση που) 

• Σε κάθε χρόνο, εκτός του μέλλοντα 

• Άρνηση μή 

• Βρίσκεται συχνά σε πρόταση που περιέχει δυνητική 

οριστική ή δυνητική ευκτική ή δυνητικό 
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απαρέμφατο, οριστική μέλλοντα ή ρήμα που 

σημαίνει δυνατότητα (ἔστιν, ἔξεστι, ἔνεστι κ.α.) 

Εναντιωματική • Ισοδυναμεί με εναντιωματική πρόταση 

(μεταφράζεται με: αν και, μολονότι, παρόλο που) 

• Σε κάθε χρόνο, εκτός του μέλλοντα 

• Άρνηση οὐ 

• Συχνά με λέξεις, όπως: καί, καίπερ, καίτοι, πάνυ, 

καί ταῦτα, κ.α. 

Παραχωρητική • Ισοδυναμεί με παραχωρητική πρόταση 

(μεταφράζεται με: κι αν ακόμη, ακόμη κι αν) 

• Σε κάθε χρόνο, εκτός του μέλλοντα 

• Άρνηση οὐ 

• Συχνά με λέξεις, όπως: καί, μηδέ, οὐδέ, κ.α. 

Τροπική • Μεταφράζεται με νεοελληνική τροπική μετοχή σε 

 –όντας, και όταν έχει άρνηση με το «χωρίς να» + 

υποτακτική 

• Συνήθως σε χρόνο ενεστώτα 
• Άρνηση οὐ 

• Προσοχή! Τροπικές μετοχές με ιδιαίτερη σημασία:  

o διαλαθών=κρυφά 

o φθάσας=έγκαιρα 

o χαίρων=με χαρά 

o προλαβών=προληπτικά 

Χρονική 
αιτιολογική 

• Φανερώνει και χρόνο και αιτία 

• Π.χ. Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἡρακλείδης μάλα ἐξεπλάγη. 

Χρονική υποθετική • Φανερώνει και χρόνο και υπόθεση 

• Π.χ. Βουλευόμενος παραδείγματα ποιοῦ τά 

παρεληλυθότα τῶν μελλόντων. 

 

 

Η επιρρηματική μετοχή μπορεί να είναι: 
Συνημμένη Το υποκείμενό της έχει και άλλη συντακτική θέση στην πρόταση: 

Ἔπεμψε Θεόπομπον εἰς Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντα τά γεγονότα. 
 

 

 

Απόλυτη 
(γενική) 

Το υποκείμενό της δεν έχει άλλη συντακτική θέση στην πρόταση. Η 
απόλυτη μετοχή προσωπικού ρήματος και το υποκείμενό της 
βρίσκονται κατά κανόνα σε γενική πτώση, σπάνια σε ονομαστική ή 
αιτιατική: 
Χρημάτων δεομένης τῆς Σπάρτης πρός πόλεμον, ἐπορεύθη ὁ Ἀγησίλαος 
εἰς Αἴγυπτον.  

 
 

 

 

Αντικείμενο του 
ρήματος και υποκείμενο 
της μετοχής 

Τελική μετοχή συνημμένη στο 
αντικείμενο του ρήματος, 
Θεόπομπον 

Αιτιολογική μετοχή 
\ γενική απόλυτη 

Υποκείμενο της μετοχής 



Συντακτικό σε πίνακες και ασκήσεις – Επιμέλεια: Χριστίνα Βασιλάκη 

 

 24 

Απόλυτη 
(αιτιατική) 

Με αιτιατική απόλυτη εκφέρεται η μετοχή απροσώπων ρημάτων ή 
εκφράσεων. Τίθεται σε αιτιατική ουδετέρου γένους ενικού αριθμού. 
Είναι συνήθως εναντιωματική και πιο σπάνια χρονική, αιτιολογική ή 
υποθετική.  
 
Π.χ. 

ἄδηλον ὄν εἰρημένον παρασχόν ῥάδιον ὄν 
ἀδύνατον ὄν ἐξόν παρόν τυχόν 
αἰσχρόν ὄν μέλον πρέπον ὑπάρχον 
γεγραμμένον μεταμέλον προσῆκον χρεών 
δέον\δεῆσον μετόν προσταχθέν δόξαν\δεδογμένον 
δίκαιον ὄν οἷόν τε ὄν προστεταγμένον δυνατόν ὄν 
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Η επιθετική μετοχή 
 

 

Γενικά: Λειτουργεί ως: 
• Μπορεί να έχει άρθρο (ποτέ 

όμως ως κατηγορηματικός 

προσδιορισμός) 

 

 

• Ονομάζεται και αναφορική, 

γιατί αναλύεται σε 

δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση (εκτός από αυτήν που 

λειτουργεί ως κατηγορηματικός 

προσδιορισμός) 

 

 

• Μεταφράζεται με το “που\ο 
οποίος, α, ο” ή με το “αυτός 
που…” 

• Όταν βρίσκεται σε ενεστώτα, 

δηλώνει το σύγχρονο, και 

μεταφράζεται με ενεστώτα (σε 

εξάρτηση από αρκτικό χρόνο) 

και με παρατατικό (σε 

εξάρτηση από ιστορικό χρόνο) 

• Όταν βρίσκεται σε μέλλοντα, 

δηλώνει το αυτό που πρόκειται 
να γίνει, και μεταφράζεται με 
μέλλοντα  

• Όταν βρίσκεται σε αόριστο, 

δηλώνει το προτερόχρονο, και 

μεταφράζεται με αόριστο  

• Όταν βρίσκεται σε 

παρακείμενο, δηλώνει κάτι που 
έχει ολοκληρωθεί, και 

μεταφράζεται με παρακείμενο 

(σε εξάρτηση από αρκτικό 

χρόνο) και με υπερσυντέλικο 

(σε εξάρτηση από ιστορικό 

χρόνο) 

 

 

 

• Επιθετικός προσδιορισμός: 

Πείθου τοῖς νόμοις τοῖς 
κειμένοις 

 

• Κατηγορηματικός 
προσδιορισμός: Ἤλαυνεν 
ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ. 

 

• Υποκείμενο: Οἱ δέ προδόντες 
Ἀλκιβιάδῃ τό Βυζάντιον ἔφυγον 
εἰς τόν Πόντον. 

 

• Κατηγορούμενο (πάντα 

έναρθρη): Αὕτη ἐστίν ἡ 
διαφυλάττουσα τά ἀγαθά. 

 

• Αντικείμενο: Πενθοῦμεν τούς 
ἀπολωλότας. 

 

• Παράθεση: Λύσανδρος 
παρέπλει εἰς Λάμψακον 
σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων. 

 

• Επεξήγηση: Ἄλλοι ὠφελοῦνται, 
οἱ δρῶντες ταῦτα. 

 

• Ετερόπτωτος προσδιορισμός: 

Τῶν εὐτυχούντων πολλοί εἰσιν 
οἱ φίλοι. (γενική κτητική) 

 

• Εμπρόθετος προσδιορισμός: 

Οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος 
πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν. 

 

• Δοτική προσωπική: Σωκράτης 
δοκεῖ τοῖς εὖ φρονοῦσι δίκαιος 
εἶναι. 
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• Μπορεί να μην είναι πάντα 

καθαρά αναφορική, αλλά να 

εκφράζει και μια επιρρηματική 

σχέση: α) αναφορική 
αιτιολογική, β) αναφορική 
τελική, γ) αναφορική 
υποθετική 

 

• Το υποκείμενο της επιθετικής 
μετοχής είναι: α) το άρθρο της, 

όταν είναι έναρθρη, β) η λέξη 

την οποία προσδιορίζει και 

συμφωνεί σε γένος, πτώση και 

αριθμό 

 

• Δέχεται άρνηση οὐ (για κάτι το 

πραγματικό) και μη (για κάτι το 

γενικό, υποτιθέμενο ή 

υποκειμενικό) 

Ουσιαστικοποιημένες έναρθρες επιθετικές μετοχές 
οἱ ἄρχοντες 

ὁ διώκων = ο κατήγορος 

ἡ εἰμαρμένη 

ἡ ἐπιοῦσα = η επόμενη μέρα 

οἱ ἔχοντες = οι πλούσιοι 

οἱ ἔχοντες τά πράγματα = αυτοί που 

έχουν την εξουσία 

οἱ θανόντες = οι νεκροί 

οἱ κρατοῦντες = οι άρχοντες 

οἱ λέγοντες = οι ρήτορες 

οἱ πολιτευόμενοι = οι πολιτικοί 

οἱ προσήκοντες = οι συγγενείς 

οἱ τεθνεῶτες = οι νεκροί 

οἱ τεκόντες = οι γονείς 

ὁ φεύγων = ο κατηγορούμενος, ο 

εξόριστος 

τά ὡμολογημένα = οι συμφωνίες 

τά ὑπάρχοντα = η περιουσία, η τωρινή 

κατάσταση 

τό δέον\τά δέοντα 

τό δοκοῦν = η γνώμη 

τό λεγόμενον = η φήμη, η διάδοση 

τό λυσιτελοῦν = η ωφέλεια 

τό μέλλον 

τό παρελθόν 

τό παρόν 

τό προσῆκον = το αρμόζον 

τό συμφέρον 

τά βεβιωμένα = οι πράξεις της ζωής 

τά βεβουλευμένα\τά γνωσθέντα\τα 

δεδογμένα\τά δόξαντα\τά ἐψηφισμένα 

= οι αποφάσεις 

τά διαφέροντα = οι διαφορές, τα 

συμφέροντα 

τά ἐγνωσμένα = οι γνώσεις 

τά εἰργασμένα = οι πράξεις 

τά ἐντεταλμένα\τά κηρυχθέντα= οι 

διαταγές 

τά ἠγγελμένα = οι ειδήσεις 

τά ἡμαρτημένα = τα σφάλματα 

τά καθεστῶτα = η παρούσα κατάσταση 

τά νομιζόμενα = τα καθιερωμένα 

τά πεπολιτευμένα = οι πολιτικές 

πράξεις 

τά προειρημένα = τα προλεχθέντα 

τά συγκείμενα = οι ισχύουσες συνθήκες 
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Ανάλυση επιθετικής μετοχής σε αναφορική πρόταση 
 

Α. Έναρθρη επιθετική μετοχή 

• Αναλύεται σε αναφορική πρόταση,  

• εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ, ὅ στο γένος και τον αριθμό 

της μετοχής,  

• τίθεται σε ονομαστική πτώση, γιατί η αντωνυμία θα λειτουργεί ως 

υποκείμενο στο ρήμα της αναφορικής πρότασης.  

• στην κύρια υποκαθιστούμε τη μετοχή με δεικτική αντωνυμία 

(ἐκεῖνος, οὗτος) στο γένος, αριθμό και πτώση της μετοχής.  

• Π.χ. Αἱ πόλεις διοικοῦνται τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. = Αἱ πόλεις 

διοικοῦνται τοῖς νόμοις τούτοις οἳ κεῖνται.   
Ἅπαντες γιγνώσκομεν τὰ ὑφ΄ὑμῶν ἐψηφισμένα. = Ἅπαντες 

γιγνώσκομεν ταῦτα ἃ ὑφ΄ὑμῶν ἐψηφισμένα εἰσί.  
 

Β. Άναρθρη επιθετική μετοχή 
• Αναλύεται σε αναφορική πρόταση,  

• εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ, ὅ σε ονομαστική και στον 

αριθμό και το γένος του όρου που προσδιορίζει η αναφορική πλέον 

πρόταση.  

• Π.χ.  Ἐπορεύθησαν ἐς Ἀπολλωνίαν, Κορινθίων οὖσαν ἀποικίαν. = 

Ἐπορεύθησαν ἐς Ἀπολλωνίαν, ἣ ἦν Κορινθίων ἀποικία.  

Ὁ μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται. = Ἄνθρωπος, ὃς ἂν μὴ δαρῇ, οὐ 

παιδεύεται. 

Προσοχή: Το ρήμα της αναφορικής πρότασης μπαίνει στον ίδιο χρόνο με την 
μετοχή και την κατάλληλη έγκλιση ανάλογα με τους κανόνες εκφοράς της 

αντίστοιχης πρότασης.   

 

Σύμπτυξη αναφορικής πρότασης σε μετοχή 
 

Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση συμπτύσσεται σε επιθετική μετοχή. Ιδιαίτερα 

όταν η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιορίζει προηγούμενη δεικτική 
αντωνυμία συμπτύσσεται σε  έναρθρη επιθετική μετοχή.  Παράδειγμα:  

 

Οὗτος δέ τοί ἐστιν ὃς ἀπέκτεινεν αὐτούς. (δευτερεύουσα αναφορική πρόταση) = 

Οὗτος δέ τοί ἐστιν  ὁ ἀποκτείνας αὐτούς. (έναρθρη επιθετική μετοχή)  
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Οι χρήσεις της γενικής 
 

Η γενική ως ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός 
 

Κτητική • Φανερώνει τον κτήτορα ή εκείνον που έχει την ιδιότητα 

• Από επίθετα συγγένειας, φιλίας ή έχθρας: οἰκεῖος, συγγενής, κοινός, ἱερός, ξένος, 
φίλος, ἐπιτήδειος, εὔνους, ἐχθρός, πολέμιος, ἴδιος… 

• Από αφηρημένα ουσιαστικά: ἀνδρεία, εὐσέβεια, σωφροσύνη, πραότης… 

Δημιουργού • Φανερώνει τον δημιουργό έργου, συνήθως πνευματικού 

Διαιρετική • Δηλώνει σύνολο, μέρος του οποίου είναι το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό 

• Από λέξεις που σημαίνουν α) αριθμό ή ποσό, β) υπερθετικό βαθμό, γ) ονόματα 

πόλεων και τόπων 

Ύλης • Φανερώνει τη ύλη 

Περιεχομένου • Από περιεκτικά ή περιληπτικά ουσιαστικά: ἀγέλη, πλῆθος, ἔθνος, δῆμος, βουλή, 
λαός, ὄχλος κ.α. 

Ιδιότητας • Φανερώνει ηλικία, βάρος, μέγεθος, κοινωνική τάξη 

Αξίας ή τιμήματος • Φανερώνει ηθική ή υλική αξία 

• Από επίθετα ή επιρρήματα : ἄξιος, ἀντάξιος, ἀνάξιος, ἀξιόχρεως, ὠνητός, τίμιος, 
ἄτιμος, ἀξίως, ἀναξίως κ.α. 

• Η γενική που εξαρτάται από τα επίθετα ἄξιος, ἀνάξιος και αναφέρεται σε πρόσωπα 
ονομάζεται γενική αντικειμενική και όχι της αξίας. 

Αιτίας • Από ουσιαστικά ή επίθετα δικανικά: δίκη, γραφή, ἔγκλημα, κλοπή, ἀγών, αἴτιος, 
ἀναίτιος, ἔνοχος, ὑπόλογος… 

• Από ουσιαστικά ή επίθετα ψυχικού πάθους: φόβος, οργή, λύπη, τάλας, εὐδαίμων..  
Υποκειμενική • Φανερώνει το υποκείμενο μιας ενέργειας (αν το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό 

μετατραπεί σε ρήμα ενεργητικής φωνής) 

Αντικειμενική • Φανερώνει το αντικείμενο μιας ενέργειας (αν το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό 

μετατραπεί σε ρήμα ενεργητικής φωνής) 

 

Γενική Αντικειμενική με ουσιαστικά ή επίθετα 
• Μνήμης ή λήθης μνήμων, ἀμνήμων, ἐπιλήσμων… 
• Επιμέλεια ή αμέλεια, φειδώ 

ή αφειδία 
ἐπιμελής, ἀμελής, ὀλίγωρος, φειδωλός, ἀφειδής… 

• Κυριότητα, εξουσία ή το 
αντίθετο 

ἐγκρατής, κύριος, ἀκράτωρ, ὑπήκοος… 

• Εμπειρία ή απειρία, 
επιτυχία ή αποτυχία 

ἔμπειρος, ἐπιστήμων, ἄπειρος, ἀήθης, ἐπιτυχής, 
ἀποτυχής… 

• Συμμετοχή, πλησμονή μέτοχος, κοινωνός, μεστός, πλήρης, ἔμπλεως… 
• Χωρισμό, στέρηση, 

απομάκρυνση, απαλλαγή 
ἁγνός, ἄγονος, ἀμέτοχος, ἄμοιρος, ἀπαίδευτος, γυμνός, 
ἐλεύθερος, ἐνδεής, ἔρημος, κενός, ὀρφανός… 

• Διαφορά (χαρακτηρίζεται 
και συγκριτική) 

ἄλλος, ἀλλότριος, διάφορος, ἕτερος… 
 

Συγκριτική • β´όρος σύγκρισης 

• Από επίθετα συγκριτικού βαθμού 

• Λέξεις με συγκριτική σημασία: πρότερος, δεύτερος, ἕτερος, τόσος… 

Αναφοράς  • (σπάνια) Συνάπτεται με επίθετα 

Επεξηγηματική  • Επεξηγεί άλλο ουσιαστικό γεωγραφικού όρου (π.χ. ἡ πόλις τῆς Ἀντιοχείας) 
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Η γενική ως προσδιορισμός επιρρημάτων 
 

 

Γενική ως προσδιορισμός επιρρημάτων 
• Διαιρετική • Από τοπικά (ἄνω, ποῦ, ὅπου, οὗ, οὐδαμοῦ, 

πανταχοῦ, αὐτοῦ, ἐνταῦθα, ἔνθα, πολλαχοῦ, 
πόθεν)… 

• Χρονικά (ὀψέ, πότε, πηνίκα…) 

• Ποσοτικά (ἅπαξ, δίς, τρίς, ποσάκις, πολλάκις…) 

• Αναφοράς  • Από τροπικά (εὖ, καλῶς, μετρίως, ὡς, πῶς, 
ἱκανῶς, οὕτως που συνοδεύονται από ρήματα 

ἔχω, ἥκω, κεῖμαι) 
• Αξίας  • ἀξίως, ἀναξίως, ἀνταξίως… 

• Αντικειμενική  • Από επιρρήματα των οποίων το 

αντίστοιχο επίθετο συντάσσεται με 

γενική αντικειμενική 

• Συγκριτική  • Από επιρρήματα συγκριτικού βαθμού ή 

επιρρήματα με συγκριτική σημασία 

(διαφερόντως) 

• Αφετηρίας ή 
χωρισμού 

• Από επιρρήματα που δηλώνουν 

απομάκρυνση, χωρισμό ή προσέγγιση 

(ἔξω, ἐκτός, πόρρω, πρόσω, ἐντός, εἴσω, ἐγγύς, 
πλησίον, πέραν, μακράν, ἐναντίον, ὄπισθεν, 
ἑκατέρωθεν, ἀμφοτέρωθεν, μεταξύ, 
ἔμπροσθεν…) 

 

Η γενική ως προσδιορισμός επιφωνημάτων είναι γενική της αιτίας. 
 

 

Η γενική ως επιρρηματικός προσδιορισμός 
 

 

• του χρόνου • δηλώνει το χρονικό διάστημα 

• θέρους, χειμῶνος, χρόνου… 

• της αιτίας  • Από ρήματα ψυχικού πάθους (ἄγαμαι, 
εὐδαιμονίζω, ἥδομαι, θαυμάζω, οἰκτίρω, 
ὀργίζομαι…) 

• Από ρήματα δικανικά (αἰτιῶμαι, 
καταγιγνώσκω, κατηγορῶ, φεύγω 
(κατηγορούμαι…) 

• Αξίας ή ποσού • Από ρήματα που δηλώνουν αγορά ή 

πώληση (ἀγοράζω, ἀνταλλάσσω, πιπράσκω 
(πουλώ), πωλῶ, τιμῶ, ὠνοῦμαι (αγοράζω)…) 

• Ποινής ή τιμήματος  • Από ρήματα καταδικαστικά (τιμῶμαι, 
ὑπάγω, καταγιγνώσκω, καταψηφίζομαι…) 

• Τόπου (σπάνια)   

• Σκοπού  • Γενική έναρθρου απαρεμφάτου 
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Η γενική ως αντικείμενο 
 

Σε μονόπτωτα ρήματα που σημαίνουν: 
Μνήμη ή λήθη μέμνημαι, μνημονεύω, ἐπιλανθάνομαι… 

Έναρξη ή λήξη ἄρχω, ἄρχομαι, λήγω, παύομαι… 

Επιμέλεια, 
φροντίδα, φειδώ, 

και αντίθετα 

φροντίζω, ἐπιμελοῦμαι, κήδομαι, προνοῶ, φείδομαι, 

ἀμελῶ, ἀφειδῶ, ὀλιγωρῶ, μέλει… 

Επιτυχία, αποτυχία, 
απόπειρα, δοκιμή, 

απόκτηση 

τυγχάνω, ἐπιτυγχάνω, ἐφικνοῦμαι, στοχάζομαι 

(επιδιώκω), πειρῶ, πειρῶμαι, ἀποτυγχάνω, ψεύδομαι, 

σφάλλομαι, ἁμαρτάνω… 

Εξουσία  ἄρχω, κρατῶ, ἡγοῦμαι, δεσπόζω, τυραννῶ, βασιλεύω, 

ἡγεμονεύω, προΐσταμαι… 

Σύγκριση, διαφορά, 
υπεροχή 

πλεονεκτῶ, μειονεκτῶ, ὑπερτερῶ, ὑστερῶ, ὑπερέχω, 

προέχω, ἡττῶμαι (είμαι κατώτερος), ὑπολείπομαι 

(υστερώ)… 

Επιθυμία, 
απόλαυση, αφθονία 

ἐπιθυμῶ, ἐφίεμαι, ὀρέγομαι, ἐρῶ (αγαπώ), ἀπολαύω, 

γέμω, πίμπλαμαι (είμαι γεμάτος), εὐπορῶ… Προσοχή: τα 

ρήματα ἀγαπῶ, ποθῶ, φιλῶ με αντικείμενο σε αιτιατική. 

Συμμετοχή  μετέχω, μεταλαμβάνω, κοινωνῶ, συμμετέχω, μέτεστί τινι 

(κάποιος μετέχει σε κάτι)… 

Έλλειψη, στέρηση, 
απαλλαγή, χωρισμό, 

απομάκρυνση 

δέω (έχω ανάγκη, στερούμαι), δέομαι, ἀπορῶ, 

ἀπαλλάττομαι, χωρίζομαι, ἀπέχω, ἀπέχομαι, ἀφίσταμαι 

(απέχω)… 

Αίσθηση ή αντίληψη ἀκούω, ἀκροῶμαι, αἰσθάνομαι, ἀντιλαμβάνομαι, 

πυνθάνομαι (πληροφορούμαι), ἅπτομαι (αγγίζω)… 

Σύνθετα με τις 
προθέσεις ἀπό, ἐκ, 

κατά, πρό, ὑπέρ 

ἀπέχω, καταφρονῶ, προτρέχω, ὑπερορῶ (=περιφρονώ) 

κ.α. 

 

 

Σε δίπτωτα ρήματα που σημαίνουν: 
με αιτιατική και 

γενική 
• πληρῶ, γεμίζω, ἑστιῶ (παραθέτω γεύμα), κενῶ, 

εὐωχῶ 

• ἀκούω, μανθάνω, πυνθάνομαι 

• λαμβάνω, ἄγω, κωλύω, ἀποστερῶ, εἴργω, παύω 

• πωλῶ, ὠνοῦμαι (αγοράζω), τιμῶ (γενική αξίας) 

• θαυμάζω, μακαρίζω, ὀργίζομαι (γενική αιτίας) 

• γενική με δικανικά ρήματα: γενική αιτίας ή ποινής 

• σύνθετα με τα ἀπό, ἐκ, πρό 

Με γενική και 
δοτική 

• μετοχή, παραχώρηση: μετέχω, κοινωνῶ, 

μεταδίδωμι, παραχωρῶ, ἀντιποιοῦμαι (διεκδικώ) 
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Δοτική + όνομα Δοτική + ρήμα 
Ονοματικός ετερόπτωτος 

προσδιορισμός 
Αντικείμενο Δοτική προσωπική Επιρρηματικός 

προσδιορισμός 
1. Δοτική αντικειμενική, με 

ονόματα που σημαίνουν: 
 

• Ωφέλεια ή βλάβη 
• Φιλία ή έχθρα 
• Ευπείθεια ή υποταγή 
• Ακολουθία ή διαδοχή 
• Προσέγγιση, επικοινωνία 

ή μείξη 
• Ταυτότητα ή ομοιότητα 
• Ισότητα ή συμφωνία 
• “αρμόζει” ή “ταιριάζει” 

 
2. Δοτική της αναφοράς, με 

επίθετα όπως ἀσθενής, 
δεινός, καλός, δυνατός, 
ἱκανός, ἰσχυρός, τραχύς, 
φοβερός, ταχύς κ.λ.π. 
 

3. Δοτική του ποσού, με 
επίθετα συγκριτικού 
βαθμού όπως, ὀλίγῳ, 
πολλῷ, ὅσῳ κ.λ.π. 

1. Σε μονόπτωτα ρήματα 
που σημαίνουν: 

 
• Φιλική ή εχθρική διάθεση 

ή ενέργεια 
• Ευπείθεια ή υποταγή και 

τα αντίθετα 
• Προσέγγιση, ακολουθία, 

μείξη, διαδοχή, 
επικοινωνία 

• Ισότητα, ταυτότητα, 
ομοιότητα, συμφωνία και 
τα αντίθετα 

• Άμιλλα, έριδα ή 
συμφιλίωση 

• “αρμόζει” ή “ταιριάζει” 
• Πολλά ρήματα σύνθετα 

με τις προθέσεις ἐν, ἐπί, 
παρά, περί, πρός, σύν, 
ὑπό ή το επίρρημα 
“ὁμοῦ” 

 
 

1. Δοτική προσωπική + 
απρόσωπο ρήμα ή 
απρόσωπη έκφραση 
(φανερώνει το πρόσωπο 
για το οποίο υπάρχει ή 
γίνεται κάτι) 
 

2. Δοτική προσωπική + 
προσωπικό ρήμα: 

 
• Κτητική (με τα ρήματα 

εἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω, 
όταν έχουν τη σημασία 
του ἔχω) 

• Χαριστική (φανερώνει το 
πρόσωπο που ωφελείται) 

• Αντιχαριστική 
(φανερώνει το πρόσωπο 
που βλάπτεται) 

• Ηθική (φανερώνει το 
πρόσωπο που χαίρεται ή 
λυπάται) 

• Του κρίνοντος 
προσώπου (φανερώνει 

1. Δοτική της αιτίας (με 
ρήματα ψυχικού πάθους) 

2. Δοτική του τόπου (π.χ. 
ἄλλῃ, ᾗ, ὅπῃ, κύκλῳ, 
ταύτῃ, τῇδε κ.α.) 

3. Δοτική του χρόνου (π.χ. 
Διονυσίοις, 
Παναθηναίοις, ἔτει, 
ἡμέρᾳ, θέρει, μηνί, νυκτί, 
τῇ προτεραίᾳ, τῇ 
ὑστεραίᾳ) 

4. Δοτική της συνοδείας (με 
ρήματα κίνησης\ 
ἀνδράσι, δυνάμει, 
ἱππεῦσι, ναυσί, ὁπλίταις, 
πεζῷ, πλήθει, στόλῳ, 
στρατιᾷ, στρατιώταις, 
τριήρεσι κ.α.) 

5. Δοτική της αναφοράς (με 
ρήματα που δηλώνουν 
σύγκριση, διαφορά, 
υπεροχή) 

6. Δοτική του οργάνου ή 
μέσου (δηλώνει το 

Οι χρήσεις της δοτικής 
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2. Σε δίπτωτα ρήματα: 

 
• Με αιτιατική και δοτική 

(εξίσωση, εξομοίωση, 
μείξη, συμφιλίωση \ 
λόγο, δείξη, εντολή, 
προσαρμογή, 
αντιπαράθεση\ παροχή\ 
σύνθετα με τις προθέσεις 
ἐν, σύν, ἐπί 
 

• Με γενική και δοτική 
(παραχώρηση, 
συμμετοχή, μετάδοση\ τα 
ρήματα φθονῶ, 
μέμφομαι, ἀντιποιοῦμαι, 
ἀμφισβητῶ 

 

το πρόσωπο κατά την 
κρίση του οποίου ισχύει 
αυτό που λέγεται) 

• Της αναφοράς 
(φανερώνει το πρόσωπο 
σχετικά με το οποίο 
ισχύει αυτό που δηλώνει 
η πρόταση) 

• Του ενεργούντος 
προσώπου ή ποιητικού 
αιτίου (φανερώνει το 
πρόσωπο που ενεργεί \ 
με παθητικά ρήματα 
κυρίως συντελικού 
χρόνου και με ρηματικά 
επίθετα σε -τέος ή –
τος\με τα απρόσωπα 
ρήματα μέλει, μεταμέλει, 
μέτεστι, ὡμολογήθη κ.α.) 

εργαλείο\υλικό ή το 
μέσο\αφηρημένο με το 
οποίο γίνεται αυτό που 
σημαίνει το ρήμα) 

7. Δοτική του 
ποσού\μέτρου ή 
διαφοράς (με ρήματα ή 
λέξεις που έχουν 
συγκριτική σημασία) 

8. Δοτική του τρόπου 
(τρόπῳ, ἀκοῇ, βίᾳ, 
δημοσίᾳ, ἰδίᾳ, δρόμῳ, 
ἔργῳ, λόγῳ, κοινῇ, 
πανστρατιᾷ, πεζῇ, σιγῇ, 
σπουδῇ, σχολῇ, ταύτῃ, 
τῇδε, φύσει κ.α.) 
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Οι χρήσεις της αιτιατικής 
 
Η αιτιατική ως ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός 
 

• Αναφοράς • Μεταφράζεται «ως προς» ή «στο» 
• Συχνές αιτιατικές της αναφοράς: τόν ἀριθμόν, τό βάθος, τό εὖρος, τό 

μέγεθος, τό μῆκος, τό πλῆθος, το ὕψος κ.τ.λ. 
• Π.χ. Ἕλληνες τό γένος\ταχύς τούς πόδας. 

 
 
Η αιτιατική ως προσδιορισμός επιρρημάτων 
 
 

• Αναφοράς • Προσδιορίζει τροπικά επιρρήματα που 
εκφέρονται με το ρήμα ἔχω 

• Ως προσδιορισμός 

ομοτικών μορίων 

• Δηλώνει επίκληση\όρκο με τα μόρια νή 
και μά (π.χ. μά Δία) 

 
 
Η αιτιατική ως επιρρηματικός προσδιορισμός 
 
 

• του χρόνου • δηλώνει τη χρονική διαίρεση ή χρονική 
διάρκεια 

• ἐνιαυτόν, ἡμέραν, νύκτα, τό θέρος, τό πάλαι, 
τό πρῶτον… 

• της αιτίας  • προσδιορίζει ρήματα δικανικής σημασίας, 
ψυχικού πάθους κ.α. 

• λαμβάνεται συχνά και η αιτιατική ουδετέρου 
αντωνυμίας (π.χ. Τί με δεῖ ζῆν ἐν 
δεσμωτηρίῳ;) 

• του τρόπου • παραδείγματα: 
• δίκην (όπως, σαν), δωρεάν, κύκλον 

(κυκλικά), προῖκα (ως δώρο), τήν εὐθείαν 
(κατευθείαν), τἠν ταχίστην (πολύ γρήγορα), 
ἐκεῖνον τόν τρόπον, τρόπον τινά κ.α. 

• του τόπου  • δηλώνει τοπική απόσταση ή τοπική έκταση 

• της αναφοράς  • παραδείγματα: 
• τό γένος, τήν γνώμην, τήν διάνοιαν, τό εἶδος, 

τά ἄλλα, ταῦτα, τήν φύσιν, τήν ψυχήν, τό 
μέγεθος, τό πλῆθος, τό σῶμα κ.α. 

• του σκοπού  • συνήθως είναι αντωνυμία και συντάσσεται 
με ρήματα κίνησης 

• της ποινής • συντάσσεται με ρήματα που έχουν τη 
σημασία του «καταδικάζω» 
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Η αιτιατική ως αντικείμενο 
 

Σε μονόπτωτα ρήματα: 
Ποικίλων σημασιών βιάζομαι, ἐπιορκῶ, κελεύω, λανθάνω, λαμβάνω, μένω, οἰκῶ, 

ὄμνυμι, φθάνω, τιμῶ, κολακεύω… 
 
 

Σε δίπτωτα ρήματα που σημαίνουν: 
με αιτιατική και 

γενική 

• πληρῶ, γεμίζω, πίμπλημι, ἑστιῶ (παραθέτω γεύμα), 
ἐρημῶ, κενῶ, εὐωχῶ 

• ἀκούω, μανθάνω, πυνθάνομαι 
• λαμβάνω, ἄγω, κωλύω, ἀποστερῶ, εἴργω, παύω, ἕλκω 
• ἀπαλλάττω, ἀποκλείω, ἀπολύω, ἀποστερῶ, ἐλευθερῶ 
• σύνθετα με την πρόθεση κατά που έχουν δικανική 

σημασία 
• πωλῶ, ὠνοῦμαι (αγοράζω), τιμῶ (γενική αξίας) 
• θαυμάζω, μακαρίζω, ὀργίζομαι (γενική αιτίας) 
• σύνθετα με τα ἀπό, ἐκ, πρό 

Με αιτιατική και 
δοτική 

• εξίσωση, εξομοίωση, μείξη, συμφιλίωση: ἐξισῶ, 
ἀνισῶ, ὁμοιῶ, παραβάλλω, μείγνυμι, συναλλάττω κ.α. 

• λόγο, δείξη, εντολή, προσαρμογή, αντιπαράθεση: 
λέγω, ἀνακοινῶ, ἀποκρίνομαι, δηλῶ, σημαίνω, φαίνω, 
δείκνυμι, παραινῶ, ἀναγγέλλω, ἀγγέλλω, ἀντιτάσσω 
κ.α. 

• παροχή: δίδωμι, ἀποδίδωμι, παραδίδωμι, ἐπιστέλλω, 
παρέχω, πέμπω, φέρω, κομίζω, παρασκευάζω κ.α. 

Με δύο 
αιτιατικές 
(αιτιατική 

προσώπου και 

αιτιατική πράγματος 

ή σύστοιχο 

αντικείμενο) 

• διδάσκω, παιδεύω, ἀναμιμνῄσκω, ὑπομιμνῄσκω 
• ἐνδύω, ἀμφιέννυμι, ἐκδύω 
• ἐρωτῶ, αἰτῶ, ἀπαιτῶ 
• ἀποκρύπτομαι, κρύπτω, ἀφαιροῦμια, στερῶ, 

εἰσπράττω 

 Σε κάποιες περιπτώσεις οι δύο αιτιατικές μπορεί να είναι: 
 

1. αντικείμενο και κατηγορούμενο του αντικειμένου με 
τα ρήματα: καλῶ, ὀνομάζω, λέγω, νομίζω, κρίνω, 
ἡγοῦμια, θεωρῶ, ποιῶ, καθίστημι, διορίζω, αἱροῦμια, 
ἔχω, παρέχω. 

2. αντικείμενο και επιρρηματικό κατηγορούμενο (με 
ρήμα κίνησης) ή προληπτικό κατηγορούμενο (με ρήμα 
αύξησης ή εξέλιξης) 

3. αντικείμενο και αιτιατική της αναφοράς 
 
 
 
 
 



Συντακτικό σε πίνακες και ασκήσεις – Επιμέλεια: Χριστίνα Βασιλάκη 
 

 35 

Σημασίες των εγκλίσεων στις κύριες προτάσεις 
 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

Απλή οριστική: 
δηλώνει το 
πραγματικό 

Προτρεπτική: 
Στο α´πρόσωπο – 
συνήθως με τα: 
ἄγε (δή), ἴθι (δή), 

φέρε (δή) 

Ευχετική: 
Δηλώνει ευχή 
που αναφέρεται 
στο παρόν ή 
μέλλον 
+ εἴθε\εἰ γάρ 

 
 

Δυνητική 

οριστική 
(οριστική 
ιστορικού χρόνου 
+ ἄν): δηλώνει το 
δυνατό στο 

παρελθόν ή το 

αντίθετο του 

πραγματικού 

 

Προσοχή! Το ἄν 
μπορεί να 
παραλείπεται 
όταν υπάρχει 
απρόσωπο ρήμα 
ή έκφραση. 

Αποτρεπτική: 
Στο β´και 
γ´πρόσωπο 

Δυνητική 

ευκτική: 
Σε κάθε χρόνο 
εκτός του 

μέλλοντα + ἄν 
 
Δηλώνει το 
δυνατό στο 

παρόν μέλλον 

Δηλώνει: 
 

• Προσταγή 
• Αποτροπή, 

απαγόρευση 
• Προτροπή  
• Παράκληση  
• Παραχώρηση  
• Ευχή ή 

κατάρα 

Επαναληπτική 

οριστική: 
Είναι 
παρατατικού ή 
αορίστου με ἄν 
και δηλώνει 
αόριστη 

επανάληψη στο 

παρελθόν. 

Απορηματική: 
Στο α´πρόσωπο 
 
Σε ερωτηματικές 
προτάσεις 
 
Συχνά 
προτάσσονται τα: 
βούλει, 
βούλεσθε, θέλεις, 
θέλετε 

  

Ευχετική 

οριστική: 

Οριστική 
παρατατικού με 
τα εἴθε ή εἰ γάρ 
και δηλώνει 
ανεκπλήρωτη 

ευχή. 
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Εκφορά δευτερευουσών προτάσεων 
 

Είδος πρότασης Εκφορά …διότι δηλώνει… 

Ειδική Οριστική Κάτι πραγματικό 

Δυνητική οριστική Δυνατό στο παρελθόν \ μη πραγματικό 

Δυνητική ευκτική Δυνατόν στο παρόν\μέλλον 

Ευκτική του πλαγίου λόγου Ύστερα από ιστορικό χρόνο\υποκειμενική γνώμη 

Ενδοιαστικές  Υποτακτική  Φόβο προσδοκώμενο 

Ευκτική του πλαγίου λόγου Φόβο υποκειμενικό και αβέβαιο στο 
παρελθόν\ύστερα από ιστ. χρόνο 

Οριστική  Φόβο πραγματικό 

Δυνητική ευκτική  Φόβο πιθανό στο παρόν μέλλον 

Πλάγιες ερωτηματικές Οριστική  Ερώτηση για το πραγματικό 

Δυνητική οριστική Ερώτηση για το δυνατό στο παρελθόν 

Δυνητική ευκτική Ερώτηση για το δυνατό στο παρόν\μέλλον 

Απορηματική υποτακτική (με το αοριστολογικό ἄν) απορία για αυτό που 
πρέπει να γίνει 

Ευκτική πλαγίου λόγου Ιστορικό χρόνο\υποκειμενική γνώμη 

Αιτιολογικές Οριστική Αίτιο πραγματικό 

Δυνητική οριστική Αίτιο δυνατό στο παρελθόν \ μη πραγματικό 

Δυνητική ευκτική Αίτιο δυνατόν στο παρόν\μέλλον 

Ευκτική του πλαγίου λόγου Ύστερα από ιστορικό χρόνο\υποκειμενική γνώμη 

Τελικές Υποτακτική Σκοπό προσδοκώμενο με βεβαιότητα 

Υποτακτική με αορ. ἄν Σκοπό προσδοκώμενο υπό προϋπόθεση 

Ευκτική του πλαγίου λόγου Ιστορικό χρόνο\σκοπό υποκειμενικό και αβέβαιο στο 
παρελθόν 

Οριστική ιστορικού χρόνου Προηγείται ευχή ανεκπλήρωτη\σκοπό ανεκπλήρωτο 

Συμπερασματικές Οριστική Αποτέλεσμα πραγματικό 

Δυνητική οριστική Αποτέλεσμα δυνατό στο παρελθόν υπό 
προϋποθέσεις ή μη πραγματικό 

Δυνητική ευκτική Αποτέλεσμα δυνατό στο παρόν ή μέλλον υπό 
προϋποθέσεις 

Ευκτική πλαγίου λόγου Εξάρτηση από ιστορικό χρόνο\υποκειμενική γνώμη 

Απαρέμφατο τελικό • Αποτέλεσμα ενδεχόμενο\υποκειμενικό 
• Αποτέλεσμα επιδιωκόμενο (σκοπό) 
• Προϋπόθεση, όρο ή συμφωνία (με τα ἐφ᾽ᾧ, 

ἐφ᾽ ᾧτε) 
Υποθετικές  εἰ + οριστική Πραγματικό ή μη πραγματικό 

εἰ + ευκτική Απλή σκέψη του λέγοντος ή αόριστη επανάληψη στο 
παρελθόν 

ἄν, ἐαν, ἤν + υποτακτική Προσδοκώμενο ή αόριστη επανάληψη στο 
παρόν\μέλλον 

Εναντιωματικές  και 

παραχωρητικές 

Οριστική ή ευκτική Με σύνδεσμο εισαγωγής το εἰ 

Υποτακτική Με σύνδεσμο εισαγωγής το ἄν, ἐάν, ἤν 

Χρονικές  Οριστική  Πραγματικό  

Υποτακτική (με χρονικό 
υποθετικό σύνδεσμο) 

Προσδοκώμενο ή αόριστη επανάληψη στο 
παρόν\μέλλον 

Ευκτική Απλή σκέψη του λέγοντος ή αόριστη επανάληψη στο 
παρελθόν 

Με τον σύνδεσμο πρίν Με οριστική ιστορικού 
χρόνου 

Προτερόχρονο \ πραγματικό (μτφ. παρά αφού) 

Υποτακτική ἄν αοριστολογικό Προσδοκώμενο ή επανάληψη στο παρόν\μέλλον 
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Ευκτική πλαγίου λόγου Ύστερα από ιστορικό χρόνο 

Απαρέμφατο  Γεγονός ενδεχόμενο\δηλώνει το υστερόχρονο 

Αναφορικές  Οριστική, δυνητική οριστική, 
δυνητική ευκτική, ευκτική 

πλαγίου λόγου 

Προτάσεις κρίσης 

Υποτακτική, ευχετική ευκτική, 
προστακτική, ευκτική πλαγίου 

λόγου 

Προτάσεις επιθυμίας 

Αναφορικές τελικές Οριστική μέλλοντα  

Αναφορικές 

παραβολικές 

Οριστική  Πραγματικό  

Δυνητική οριστική, 
υποτακτική, ευκτική 

Δυνατό  
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Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις 
Είδος Εισαγωγή και εκφορά Λειτουργία Είδος Εισαγωγή και εκφορά Λειτουργία 

Ειδικές Εισάγονται με ειδικούς συνδέσμους 
(ὅτι, ὡς) 

 
Εκφορά: οριστική, δυνητική 
οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική 
πλαγίου λόγου 

Υποκείμενο 
Αντικείμενο 
Επεξήγηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αιτιολογικές Εισάγονται με αιτιολογικούς 
συνδέσμους (ὡς, ὅτι, διότι, ἐπεί, 
ἐπειδή κ.α.) 
 
Εκφορά: οριστική, δυνητική οριστική, 
δυνητική ευκτική, ευκτική πλαγίου 
λόγου 
 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός της 
αιτίας 
 
Επεξήγηση (σπανιότερα) 

Ενδοιαστικές Εισάγονται με ενδοιαστικούς 
συνδέσμους (μή, ὅπως μή, μή οὐ) 
 
Εκφορά: Υποτακτική, ευκτική του 
πλαγίου λόγου 

Τελικές Εισάγονται με τελικούς συνδέσμους 
(ἵνα, ὅπως, ὡς) 
 
Εκφορά: υποτακτική, ευκτική πλαγίου 
λόγου, οριστική ιστορικού χρόνου 
 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός του 
σκοπού 
 
Επεξήγηση (σπανιότερα) 

Πλάγιες 
ερωτηματικές 

Εισάγονται με: εἰ, εἰ … ἤ, πότερον … 
ἤ, εἴτε … εἴτε, αναφορικές 
αντωνυμίες και αναφορικά 
επιρρήματα, ερωτηματικές 
αντωνυμίες και ερωτηματικά 
επιρρήματα 
 
Εκφορά: οριστική, δυνητική 
οριστική, δυνητική ευκτική, 
απορηματική υποτακτική, ευκτική 
πλαγίου λόγου 
 
 

Χρονικές Εισάγονται με χρονικούς συνδέσμους 
(ὡς, ἐπεί, ἐπειδή, πρίν, ὅτε, ὁπότε, 
ἕως, μέχρι, ἄχρι κ.α.) 
 
Εκφορά: οριστική, υποτακτική, 
ευκτική, 
 
 ή και με απαρέμφατο (αν εισάγονται 
με τον σύνδεσμο «πρίν») 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός του 
χρόνου 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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  Εναντιωμα-
τικές 
Παραχωρη-
τικές 

Εισάγονται με εναντιωματικούς 
συνδέσμους (εἰ καί, ἐάν καί, ἄν καί, ἤν 
καί, καί εἰ, καί ἄν, κἄν, οὐδ᾽εί, μηδ᾽εἰ, 
οὐδ᾽ἐάν κ.α) 
 
Εκφορά: οριστική ή ευκτική (με τον 
σύνδεσμο εἰ), υποτακτική (με τους 
συνδέσμους ἐάν, ἄν, ἤν) 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός της 
εναντίωσης 

 Υποθετικές Εισάγονται με τους υποθετικούς 
συνδέσμους (εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν) 
 
Εκφορά: οριστική ή ευκτική (με τον 
σύνδεσμο εἰ), υποτακτική (με τους 
συνδέσμους ἐάν, ἄν, ἤν 
 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός της 
προϋπόθεσης 

Συμπερασμα-
τικές 

Εισάγονται με τους 
συμπερασματικούς συνδέσμους 
(ὥστε, ὡς, ἐφ᾽ ᾧ, ἐφ᾽ ᾧτε κ.α.) 
 
Εκφορά: οριστική, δυνητική οριστική, 
δυνητική ευκτική, ευκτική πλαγίου 
λόγου, 
 
ή τελικό απαρέμφατο 
 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός του 
αποτελέσματος  
 
Επιρρηματικοί 
προσδιορισμοί που 
δηλώνουν όρο, 
προϋπόθεση ή συμφωνία 
 
Επεξήγηση (σπανιότερα) 
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Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις 
Είδος Παραδείγματα Είδος Παραδείγματα 

Ειδικές  
Ἠγγέλθη ὅτι τεθνηκότες εἶεν. 
(υποκείμενο) 
Οἶδα ὅτι πάντες ἄν ὁμολογήσαιτε. 
(αντικείμενο) 

Υποκείμενο 
Αντικείμενο 
Επεξήγηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αιτιολογικές  
Οἱ Ἕλληνες ἠθύμουν, ἐπεί οὐκ εἶχον 
τά ἀναγκαῖα. 
 
Διά τοῦτο κρίνεται, ὅτι παρά τούς 
νόμους δημηγορεῖ. (επεξήγηση) 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός της 
αιτίας 
 
 

Ενδοιαστικές  
Ἐφοβήθη τοῦτο, μή οὐκ ἔλθοι ἡ 
βοήθεια. (επεξήγηση) 

Τελικές  
Πέμπει στρατιώτας, ὅπως βοηθήσωσι 
τῇ πόλει. 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός του 
σκοπού 
 
 

Πλάγιες 
ερωτηματικές 

 
Ἀπορεῖς εἰ διδακτόν ἐστιν ἡ ἀρετή. 
(αντικείμενο) 
Τοῦτο σκεψώμεθα, εἰ ἀληθῆ λέγεις. 
(επεξήγηση) 
 
 
 
 
 
 

Χρονικές  
Ὅταν βούλωνται, εὑρίσκουσιν. 
Ἐπειδή εἰσῆλθεν, ἐπορεύετο πρός τήν 
ἀκρόπολιν. 
 
Οὗτοι οὖν διέβησαν, πρίν τούς 
ἄλλους ἀποκρίνασθαι. 
 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός του 
χρόνου 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
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Εναντιωματικές 
Παραχωρητικές 

Εἰ καί χρήματα ἔχομεν, οὐκ 
εὐτυχοῦμεν. 
 
Ἀνήρ πονηρός δυστυχεῖ, κἄν εὐτυχῇ. 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός της 
εναντίωσης 

 Υποθετικές  
Εἰ ἀρέσκει σοι ταῦτα, ἐπιχείρει αὐτοῖς. 
Ἤν ἐγγύς ἔλθῃ θάνατος, οὐδείς 
βούλεται θνῄσκειν. 
 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός της 
προϋπόθεσης 

Συμπερασμα-
τικές 

 
Οὕτως ἰσχυρόν ἡ ἀλήθεια, ὥστε 
πάντων ἐπικρατεῖ. 
Κῦρος ἦν φιλοτιμότατος, ὥστε πάντα 
πόνον ὑπομένειν. 
Οἱ τριάκοντα ᾑρέθησαν, ἐφ᾽ ᾧτε 
συγγράψαι νόμους. 

Επιρρηματικός 
προσδιορισμός του 
αποτελέσματος  
 
Επιρρηματικοί 
προσδιορισμοί που 
δηλώνουν όρο, 
προϋπόθεση ή συμφωνία 
 

 
Συντακτική αναγνώριση πρότασης:  
 

• Είδος: Π.χ. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση 
• Λειτουργία: Π.χ. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της κύριας/δευτερεύουσας 

……………… 
• Εισαγωγή: Π.χ. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο “ἐπεί”. 
• Εκφορά: Π.χ. Εκφέρεται με οριστική και συγκεκριμένα χρόνου αορίστου, διότι …………………… 
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Ονοματικές αναφορικές προτάσεις Επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις 

Εισαγωγή Εκφορά Λειτουργία Εισαγωγή και 
εκφορά 

Είδη Λειτουργία 

Με αναφορικές 
αντωνυμίες: 
 

• ὅς 
• ὅστις 
• ὅσπερ 
• ὅσος 
• ὁπόσος 
• οἵος 
• ὁποῖος 
• ὁπότερος 
• ἡλίκος 
• ὁποδαπός 

Προτάσεις κρίσης: 
 
• Οριστική 
• Δυνητική οριστική 
• Δυνητική ευκτική 
• Ευκτική πλαγίου 

λόγου 
 

Προτάσεις επιθυμίας: 
 
• Υποτακτική 
• Ευχετική ευκτική 
• Προστακτική 
• Ευκτική πλαγίου 

λόγου 

Υποκείμενο 
 
Αντικείμενο 
 
Κατηγορούμενο 
 
Ομοιόπτωτος 
προσδιορισμός 
(παράθεση, 
επεξήγηση, 
επιθετικός 
προσδιορισμός) 
 
Ετερόπτωτος 
προσδιορισμός σε 
μία από τις 
πλάγιες πτώσεις 
 
 
 
 

Με αναφορικά 
επιρρήματα: 
 

• ὅσον 
• οὗ 
• ὅπου 
• ἔνθα 
• ὅποι 
• ᾗ\ὅπῃ 
• ἔνθεν 
• ὅθεν 
• ὁπόθεν 
• οἷον\οἷα 
• ὡς\ὅπως 
• ὥσπερ 
• ᾗπερ 
• καθάπερ 

 
Εκφορά, όπως οι 
ονοματικές 
αναφορικές 

1. Αναφορικές 
αιτιολογικές 
 

2. Αναφορικές 
τελικές 
 

3. Αναφορικές 
συμπερασματικές 

 
4. Αναφορικές 

υποθετικές 

• Επιρρηματικός 
προσδιορισμός 
τόπου ή τρόπου 

 
• Επιρρηματικός 

προσδιορισμός 
αιτίας, σκοπού, 
συμπεράσματος, 
υπόθεσης 

 
 
 

 

Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις 



Συντακτικό σε πίνακες και ασκήσεις – Επιμέλεια: Χριστίνα Βασιλάκη 
 

 43 

 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: δηλώνουν σύγκριση ή παρομοίωση 

Είδος Εισαγωγή Εκφορά 
1. Εκφράζουν ποσό • ὅσος 

• ὁπόσος 
• ἡλίκος 
• ὁπηλίκος 
• ὅσον 
• ὅσῳ 

• Απλή οριστική, όταν δηλώνουν 
το πραγματικό 

 
• Δυνητική οριστική ή υποτακτική 

με ή χωρίς το αοριστολογικό ἄν, 
ή ευκτική, όταν δηλώνουν το 

δυνατόν ή υποτιθέμενο 2. Εκφράζουν ποιόν • οἵος 
• ὁποῖος 

3. Εκφράζουν τρόπο • ὡς 
• ὥσπερ 
• ὅπως 
• καθάπερ 
• ᾗπερ 
• ᾗ 
• οἷον 
• οἷα 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ὅς, οὗ, ὅπου, ὅθεν, ὁπόθεν, ἔνθα, ἔνθεν έχουν δεικτική σημασία και εισάγουν κύρια πρόταση, όταν αναφέρονται στα 
προηγούμενα, βρίσκονται στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου και δεν ακολουθεί άλλη κύρια πρόταση.
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Επιρρηματικοί προσδιορισμοί 
 

Ο χρόνος 
 

Α) Επιρρήματα 
ἀεί: πάντοτε, 
συνέχεια 
ἄλλοτε 
ἄρτι: μόλις 
αὖ: πάλι 
αὐθημερόν: την ίδια 
μέρα 
αὖθις: πάλι  
αὔριον 
αὐτίκα: αμέσως 
δεῦρο: έως τώρα 
εἶτα: έπειτα 
ἔνθα\ἐνταῦθα: 
όταν\τότε 
 

ἔπειτα 
ἐσαεί 
ἔτι: ακόμα 
εὐθύς: αμέσως 
ἕωθεν: από το πρωί 
ἤδη: μέχρι τώρα (με 
παρακείμενο)\ τώρα 
πια (με ενεστώτα)\ 
αμέσως (με μέλλοντα) 
μήποτε: ποτέ 
νῦν: τώρα 
οὐκέτι: όχι πια 
οὔποτε: ποτέ 
οὔπω: όχι ακόμα 

πάλαι: από παλιά 
πάλιν 
παραχρῆμα: αμέσως 
πέρυσι 
πηνίκα: πότε 
ποτέ: κάποτε 
πρόσθεν: 
προηγουμένως 
πρότερον: πρωτύτερα 
πρῴ\πρωί 
πρῶτον 
πώποτε: ποτέ ως 
τώρα 
σήμερον 

τέως: προηγουμένως, 
ως τώρα 
τηνικάδε: τόσο νωρίς 
τότε 
χθές 
ὕστερον 
ὕστατον: τελευταία 

Β) Η γενική του χρόνου (δηλώνει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο συνέβαινε\συμβαίνει\θα 
συμβεί κάτι) 
δείλης 
ἔαρος 
ἐνιαυτοῦ 
ἑσπέρας 
ἐτῶν 
 

ἡμέρας 
θέρους 
μεσημβρίας 
μηνός 
νυκτός 
 

ὀπώρας 
ὄρθρου 
χειμῶνος 
τοῦ λοιποῦ 
ὀλίγου 
 

πλείστου 
πολλοῦ 
συχνοῦ 

Γ) Η δοτική του χρόνου 
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Διονυσίοις 
Ἐλευσινίοις 
Θεσμοφορίοις 
Παναθηναίοις 

ἔτει 
ἡμέρᾳ 
θέρει 

μηνί 
νυκτί 
χρόνῳ 
 

τῇ ὑστεραίᾳ (ἡμέρᾳ) 

Δ) Η αιτιατική του χρόνου (δηλώνει χρονική διαίρεση ή χρονική έκταση\διάρκεια) 
τήν ἀρχήν 
τά πολλά 
τό ἀρχαῖον 
 
 

τό κατ᾽ἀρχάς 
τό νῦν 
τό πάλαι 
 
 

τό παλαιόν 
τό πρότερον 
τό πρῶτον 
 

τό τελευταῖον 
 

Οι αιτιατικές που δηλώνουν χρονική διαίρεση, όπως ἔτος, ἡμέραν, μῆνα, νύκτα κ.α., όταν 
συνοδεύονται από τακτικό ή απόλυτο αριθμητικό ή από τη δεικτική αντωνυμία οὗτος\οὐτοσί, 
δηλώνουν τον χρόνο που πέρασε από τότε που έγινε κάτι. Π.χ. Πρωταγόρας ἀφίκετο τρίτην ἤδη 
ἡμέραν. 
E) Οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί του χρόνου 
Με γενική: 
 

• ἀπό 
• ἄχρι 
• ἐκ\ἐξ 
• μέχρι 
• πρό 
• διά 
• κατά 
• ἐπί 
• μετά 
• πρός 

 

Με δοτική: 
 

• ἐν 
• ἐπί 
• προς (σπάνια) 

 

Με αιτιατική: 
 

• εἰς\ἐς 
• διά 
• κατά 
• ὑπέρ 
• ἀμφί 
• ἀνά 
• ἐπί 
• μετά 
• παρά 
• περί 
• προς 
• ὑπό 

Στ) Η χρονική μετοχή 
• Τίθεται σε όλους τους χρόνους εκτός από μέλλοντα. Συνήθως η μετοχή αορίστου 

είναι χρονική. 
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• Δέχεται άρνηση οὐ ή μη. 
• Ισοδυναμεί με δευτερεύουσα χρονική πρόταση. 

• Μεταφράζεται με τους συνδέσμους αφού, όταν, μόλις, ενώ + ρήμα. 

• Μπορεί να συνοδεύεται από χρονικά επιρρήματα όπως ἅμα, ἄρτι, αὐτίκα, εἶτα, 
ἐκ τούτου, ἐνταῦθα, ἐξαίφνης, ἔπειτα, εὐθύς, ἤδη, μεταξύ, τότε κ.α. 

• Χρονικές μετοχές με ιδιαίτερη σημασία: ἁνύσας = στα γρήγορα, αμέσως, 
ἀρχόμενος = στην αρχή, διαλιπών = ύστερα από λίγο, τελευτῶν = στο τέλος, 
χρονίζων = με καθυστέρηση 

• Μια χρονική μετοχή μπορεί να δηλώνει: 
 
Α. το σύγχρονο (στο παρόν, όταν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, και στο 
παρελθόν, όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο): αυτό που δηλώνει η μετοχή 
γίνεται στον ίδιο χρόνο με αυτό που δηλώνει το ρήμα. Μετάφραση: την ώρα 
που…, ενώ…, τη στιγμή που…, όταν… Π.χ. Ἠναγκάζοντο φεύγοντες ἅμα μάχεσθαι. 
Οἱ ναῦται ἅμα πλέοντες παιανίζουσιν. 
 
Β. Το προτερόχρονο: αυτό που δηλώνει η μετοχή γίνεται πριν από αυτό που 
δηλώνει το ρήμα της πρότασης. Π.χ. Τραύματα λαβόντες ἀπῆλθον. 
 
Γ. Το υστερόχρονο (σπάνια): η πράξη που δηλώνει η μετοχή γίνεται ύστερα από 
αυτό που δηλώνει το ρήμα και τότε τίθεται εμπρόθετα: πρό + γενική. Π.χ. Οἱ 
διδάσκαλοι κλειέτωσαν τά διδασκαλεῖα πρό τοῦ ἡλίου δύοντος. 
 

Ζ) Η χρονική πρόταση 
• Μια χρονική πρόταση μπορεί να δηλώνει: 

 
 
Α. το σύγχρονο: αυτό που δηλώνει η χρονική πρόταση γίνεται στον ίδιο χρόνο με 
αυτό που δηλώνει η πρόταση εξάρτησης. Π.χ. Ἡνίκα τόν πέμπτον σταθμόν 
ἐπορεύοντο, εἶδον βασίλειόν τι. 
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Β. Το προτερόχρονο: αυτό που δηλώνει η χρονική πρόταση γίνεται πριν από 
αυτό που δηλώνει η πρόταση εξάρτησης. Π.χ. Ἐπεί ἐξέβαλον τάς δυναστείας, 
δημοκρατίαν κατεστήσαντο. 
 
 
Γ. Το υστερόχρονο (σπάνια): η πράξη που δηλώνει η χρονική πρόταση γίνεται 
ύστερα από αυτό που δηλώνει η πρόταση εξάρτησης. Π.χ. Καί ἐπί τό ἄκρον 
ἀναβαίνει Χειρίσοφος, πρίν τινας αἰσθέσθαι τῶν πολεμίων. 
 

• Πώς εισάγεται: 
 
Α. Όταν δηλώνει το σύγχρονο: 
Σύνδεσμοι: ὅτε, ὁπότε, ἕως, ἔστε, ἄχρι, μέχρι, ἡνίκα, ὁπηνίκα 
Επιρρήματα: ὁσάκις, ὁποσάκις 
Εμπρόθετες αναφορικές εκφράσεις: ἐν ᾧ, ἐν ὅσῳ, ὅσον χρόνον, ὅσον 
 
Β. Όταν δηλώνει το προτερόχρονο: 
Σύνδεσμοι: ὡς, ἐπεί, ἐπειδή, πρίν (με έγκλιση) 
Χρονικές εκφράσεις: ἐπεί πρῶτον, ἐπεί τάχιστα, ἐπειδή πρῶτον, ὡς τάχιστα, 
εὐθύς τάχιστα, ἐπειδή τάχιστα 
Εμπρόθετες αναφορικές εκφράσεις: ἐξ οὗ, ἐξ ὅτου, ἀφ᾽ οὗ, ἀφ᾽ ὅτου 
 
Γ. Όταν δηλώνει το υστερόχρονο: 
Σύνδεσμοι: ἕως, ἔστε, ἄχρι, μέχρι, πρίν (με απαρέμφατο) 
Εμπρόθετες αναφορικές εκφράσεις: μέχρι οὗ, μέχρι ὅτου, ἄχρι οὗ, ἕως οὗ 
 
Προσοχή:  
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Ο χρονικός σύνδεσμος ὅτε δεν εισάγει πρόταση στις στερεότυπες εκφράσεις 
ἔστιν ὅτε (=κάποτε), οὐκ ἔστιν ὅτε (=ποτέ), οὐκ ἔστιν ὅτε οὐ (=πάντοτε), ὅτε μέν - 
ὅτε δέ (=άλλοτε μεν - άλλοτε δε), ὅτε μή (=εκτός εάν), ἐνίοτε (=κάποτε). 
 
Ο χρονικός σύνδεσμος ὅτε εκθλίβεται (ὅτ᾽), όχι όμως ο ειδικός ὅτι. 
 

• Πώς εκφέρεται: 
 
Α. Με οριστική: δηλώνει το πραγματικό γεγονός. Είναι πρόταση κρίσης και 
δέχεται άρνηση οὐ. Π.χ. Ὡς δέ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μέν ἀπό τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος. 
 
Β. Με υποτακτική (και το αοριστολογικό ἄν): δηλώνει το προσδοκώμενο ή το 
αόριστα επαναλαμβανόμενο στο παρόν ή μέλλον. Εισάγεται με τους 
συνδέσμους ὅταν, ὁπόταν (όταν δηλώνει το σύγχρονο) και ἐπάν, ἐπειδάν (όταν 
δηλώνει το προτερόχρονο). Είναι χρονικοϋποθετική πρόταση. Είναι πρόταση 
επιθυμίας και δέχεται άρνηση μη. Π.χ. Ἐπειδάν τοῦτο γένηται, νίκη ἡμῖν ἔσται. 
 
Γ. Με ευκτική: δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν ή την απλή 
σκέψη του λέγοντος. Είναι χρονικοϋποθετική πρόταση. Είναι πρόταση επιθυμίας 
και δέχεται άρνηση μη. Π.χ. Ὁ πεινῶν φάγοι ἄν, ὁπότε βούλοιτο. 
 
Δ. Με ευκτική του πλαγίου λόγου: εξαρτάται από ιστορικό χρόνο. 

 

• Η σύνταξη του συνδέσμου πρίν: 
 

1. Με απαρέμφατο: όταν εξαρτάται από καταφατική πρόταση. Δηλώνει το 
υστερόχρονο.  

2. Με οριστική ιστορικού χρόνου: όταν εξαρτάται από αρνητική πρόταση. 
Δηλώνει το πραγματικό στο παρελθόν και μεταφράζεται παρά αφού. 
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3. Υποτακτική με ἄν αοριστολογικό: η πρόταση είναι χρονικοϋποθετική. 
Μετάφραση: πριν να. 

4. Ευκτική είτε του πλαγίου λόγου είτε ευκτική από έλξη. 

Η) Το επιρρηματικό κατηγορούμενο του χρόνου 
γέρων 
γηραιός 
δευτεραῖος: τη 
δεύτερη μέρα 
ἐνιαύσιος: ετήσιος 

ἑσπέριος: κατά το 
βράδυ 
ἡμερήσιος: για μια 
μέρα 
κνεφαῖος: τη νύχτα 
 

νέος 
ὄρθριος: τα 
ξημερώματα 
ὄψιος: αργά 
παλαίτατος: πολύ 
παλιός 
 

σκοταῖος: με το 
σκοτάδι 
τριταῖος: την τρίτη 
μέρα 
ἑβδομαῖος: την 
έβδομη μέρα 
χρόνιος: ύστερα από 
πολύ καιρό 

 
 
Μετατροπή χρονικής μετοχής σε πρόταση:  
 
α) επιλέγω τον σύνδεσμο που εισάγει τη χρονική πρόταση: ἐπεί + οριστική (αν η μετοχή είναι αορίστου και δηλώνει το προτερόχρονο) και 
ὅτε\ἐν ᾧ + οριστική (αν η μετοχή είναι ενεστώτα και δηλώνει το σύγχρονο) 
 
β) Το υποκείμενο της μετοχής θα πρέπει να μπει σε ονομαστική, αν η μετοχή είναι απόλυτη. Αν η μετοχή είναι συνημμένη, το υποκείμενό της 
υπάρχει στην πρόταση. 
 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα, στο πρόσωπο και τον αριθμό του υποκειμένου της, χωρίς να αλλάξω τον χρόνο και τη φωνή.  
 
Προσοχή: Εάν η μετοχή βρίσκεται σε ενεστώτα, τη μετατρέπω σε ρήμα χρόνου ενεστώτα ή παρατατικού ανάλογα με το ρήμα εξάρτησης 
(σε ενεστώτα όταν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο και παρατατικό όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο) 
 
Παραδείγματα 
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• Ἐλθούσης τῆς πρεσβείας οἱ Ἀθηναῖοι ἐκκλησίαν ἐποίουν. 
 
α) Επιλέγω τον σύνδεσμο ἐπεί, γιατί η μετοχή δηλώνει το προτερόχρονο. 
β) Η μετοχή είναι απόλυτη, άρα βάζω το υποκείμενό της σε ονομαστική: ἡ πρεσβεία. 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα στον ίδιο χρόνο και φωνή (αόριστος: ἦλθον) και το βάζω στο γ´ενικό, εφόσον το υποκείμενο θα είναι “ἡ 
πρεσβεία”: ἦλθε. 
 
Απάντηση: Ἐπεί ἡ πρεσβεία ἦλθεν, οἱ Ἀθηναῖοι ἐκκλησίαν ἐποίουν. 
 

• Ἀπήντησα Φιλίππῳ ἀπιόντι ἤδη. 
 
α) Επιλέγω τον σύνδεσμο ἐν ᾧ, γιατί η μετοχή δηλώνει το σύγχρονο. 
β) Η μετοχή είναι συνημμένη, άρα το υποκείμενό της υπάρχει ήδη στην πρόταση: Φιλίππῳ. Στη δευτερεύουσα χρονική θα εννοείται: ὁ 
Φίλιππος. 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα σε χρόνο παρατατικό, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (από το: ἀπήντησα) και το βάζω στο γ´ενικό, 
εφόσον το υποκείμενο θα εννοείται “ὁ Φίλιππος”: ἀπῄει. 
 
Απάντηση: Ἀπήντησα Φιλίππῳ, ἐν ᾧ ἀπῄει. 
 
Μετατροπή χρονικής πρότασης σε μετοχή: 
 
α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο που εισάγει τη χρονική πρόταση. 
 
β) Μετατρέπω το ρήμα σε μετοχή, χωρίς να αλλάξω τον χρόνο και τη φωνή. Αν το ρήμα είναι σε παρατατικό το μετατρέπω σε μετοχή 
ενεστώτα. Αν είναι σε υπερσυντέλικο, το μετατρέπω σε μετοχή παρακειμένου. 
 
γ) Ελέγχω αν το υποκείμενο της μετοχής είναι όρος της κύριας πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση η μετοχή θα είναι συνημμένη και θα μπει 
στην ίδια πτώση, ίδιο γένος και αριθμό με το υποκείμενό της.  
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Αν το υποκείμενο της μετοχής δεν είναι όρος της κύριας πρότασης, η μετοχή θα γίνει απόλυτη. Άρα και η μετοχή και το υποκείμενό της θα 
μπουν σε γενική πτώση.  
 
Παραδείγματα 
 

• Ἐπεί ἡ πρεσβεία ἦλθεν, οἱ Ἀθηναῖοι ἐκκλησίαν ἐποίουν. 
 
α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο ἐπεί. 
β) Μετατρέπω το ρήμα ἦλθεν σε μετοχή αορίστου: ἐλθών\ἐλθοῦσα\ἐλθόν. 
γ) Το υποκείμενο της μετοχής “ἡ πρεσβεία” δεν είναι όρος της κύριας πρότασης. Άρα η μετοχή θα γίνει απόλυτη, και θα μπει σε γενική και η 
ίδια και το υποκείμενό της. 
 
Απάντηση: Ἐλθούσης τῆς πρεσβείας οἱ Ἀθηναῖοι ἐκκλησίαν ἐποίουν. 
 

• Ἀπήντησα Φιλίππῳ, ἐν ᾧ ἀπῄει. 
 
α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο ἐν ᾧ. 
β) Μετατρέπω το ρήμα σε μετοχή στον ίδιο χρόνο και φωνή: ἀπιών\ἀπιοῦσα\ἀπιόν. 
γ) Το υποκείμενο της μετοχής “ὁ Φίλιππος” είναι όρος της κύριας πρότασης. Άρα η μετοχή θα γίνει συνημμένη, και θα μπει στο ίδιο 
πρόσωπο, γένος και αριθμό με το υποκείμενό της (δοτική ενικού αρσενικού γένους στο συγκεκριμένο παράδειγμα). 
 
Απάντηση: Ἀπήντησα Φιλίππῳ ἀπιόντι ἤδη. 
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Η αιτία 
 

Α) Η γενική της αιτίας  
α) Προσδιορίζει ρήματα ψυχικού πάθους: 
ἀγανακτῶ, ἄγαμαι, ἀγαπῶ, ἄχθομαι, 
εὐδαιμονίζω, ζηλῶ, ἥδομαι, θαυμάζω, 
μακαρίζω, οἰκτίρω, ὀργίζομαι, συγγιγνώσκω, 
χαίρω. 
Π.χ. Ἐθαύμαζον αὐτούς τῆς τόλμης. 

β) Προσδιορίζει ρήματα δικανικής σημασίας: 
αἱρῶ, αἰτιῶμαι, ἁλίσκομαι, γράφομαι, δικάζω, 
διώκω, καταγιγνώσκω, κατηγορῶ, ὀφλισκάνω, 
φεύγω.  
 
Π.χ. Μέλητος Σωκράτη ἀσεβείας ἐγράψατο. 

Β) Η δοτική της αιτίας 
Προσδιορίζει ρήματα που ζητούν την αιτιολόγηση της έννοιάς τους, και κυρίως ρήματα ψυχικού 
πάθους: ἀθυμῶ, αἰσχύνομαι, ἄχθομαι, ἥδομαι, λυποῦμαι, μεταμέλομαι, ὀργίζομαι, χαίρω, 
χαλεπαίνω, χαλεπῶς φέρω. 
 
Π.χ. Ξέρξης ἥσθη τῇ ἐπιστολῇ. 
Γ) Η αιτιατική της αιτίας 
Λαμβάνεται η αιτιατική του ουδετέρου ερωτηματικής, δεικτικής ή αναφορικής αντωνυμίας τί, 
ταῦτα, τοῦτο, ἅ, ὅ, ὅ,τι. 
 
Π.χ. Ἄνδρες πολῖται, τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε; Τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; 
Ταῦτα αἰσχυνόμεθα. 
Δ) Οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί της αιτίας 
Με γενική: 
 

• ἀπό 
• ἀντί 
• ἐκ\ἐξ 
• ἕνεκα\ἕνεκεν 
• ὑπέρ 
• μετά 
• περί 

Με δοτική: 
 

• ἀμφί 
• ἐπί 
• περί 

Με αιτιατική: 
 

• διά 
• κατά 
• παρά 
• προς 
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• προς 
• ὑπό 

Ε) Η αιτιολογική μετοχή 
• Τίθεται σε όλους τους χρόνους, αλλά σπάνια σε μέλλοντα.  

• Δέχεται άρνηση οὐ. 
• Ισοδυναμεί με δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση. 

• Μεταφράζεται με τους συνδέσμους γιατί, διότι, επειδή + ρήμα. 

• Αιτιολογικές είναι κατά κανόνα οι μετοχές των δοξαστικών, γνωστικών, 
αισθητικών, βουλητικών και ρημάτων ψυχικού πάθους. 

• Μια αιτιολογική μετοχή μπορεί να δηλώνει: 
 
Α. Αντικειμενική\πραγματική αιτιολογία. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
συνοδεύεται από τα μόρια ἅτε,οἷον, οἷα, ἅτε δή, οἷον δή, οἷα δή, και 
μεταφράζεται “επειδή πράγματι”. 
 
Β. Υποκειμενική αιτιολογία: Στην περίπτωση αυτή προτάσσεται το μόριο ὡς και 
η μετοχή μεταφράζεται “γιατί κατά τη γνώμη…”, “με την ιδέα ότι…”.  
 
Γ. Υποτιθέμενη, ψευδή αιτιολογία: Στην περίπτωση αυτή προτάσσεται το μόριο 
ὥσπερ και η μετοχή μεταφράζεται “σαν να…”. Π.χ. Λέγει ὡς ὑβριστής εἰμι ὥσπερ 
μέλλων ἀληθῆ λέγειν. 

Ζ) Η αιτιολογική πρόταση (λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας, και 
σπανιότερα ως επεξήγηση σε εμπρόθετο προσδιορισμό της αιτίας) 

• Πώς εισάγεται: 
 
Α) Με τους αιτιολογικούς συνδέσμους: ὅτι, διότι, ὡς.  
Όταν εισάγεται με το ὅτι, δηλώνει πραγματική\αντικειμενική αιτιολογία. 
Όταν εισάγεται με το ὡς, δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία, οπότε 
μεταφράζουμε με τις φράσεις “με την ιδέα ότι…”, “γιατί τάχα…”. 



Συντακτικό σε πίνακες και ασκήσεις – Επιμέλεια: Χριστίνα Βασιλάκη 
 

 54 

 
Β) Με τους χρονικοαιτιολογικούς συνδέσμους: ἐπεί, ἐπειδή, και σπάνια ὅτε, 
ὁπότε. 
Οι σύνδεσμοι ἐπεί και ὡς, όταν βρίσκονται στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου 
και δεν ακολουθεί άλλη κύρια πρόταση, εισάγουν κύρια πρόταση, 
λειτουργώντας ως παρατακτικοί σύνδεσμοι. 
 
Γ) Με τον υποθετικό\αιτιολογικό σύνδεσμο εἰ\εἴπερ, όταν δηλώνουν υποθετική 
αιτιολογία. Οι προτάσεις αυτές, σύμφωνα με το σχολικό συντακτικό (Πολυξένη 
Μπίλλα, Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ΟΕΔΒ, σελ. 153), λειτουργούν 
και ως υποκείμενα απρόσωπων εκφράσεων ψυχικού πάθους. Π.χ. Δεινόν ἐστι, εἰ 
ἀδικήσομέν τινα. 
Οι αιτιολογικές προτάσεις υποθετικές αιτιολογίας διακρίνονται από τις 
υποθετικές με βάση τη θέση τους. Οι υποθετικές προτάσεις λογικά προηγούνται 
της κύριας πρότασης, ενώ οι αιτιολογικές υποθετικής αιτιολογίας έπονται της 
κύριας πρότασης, η οποία εκφέρεται με ρήμα ψυχικού πάθους. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αιτιολογικός σύνδεσμος γάρ είναι παρατακτικός. 
 

• Πώς εκφέρεται: 
 
Α. Με απλή οριστική: δηλώνει το πραγματικό αίτιο. Π.χ. Ἐπεί οὐκ ἤθελον 
καθαιρεῖν τά τείχη, φρουράν φαίνουσιν. 
 
Β. Με δυνητική οριστική: όταν το αίτιο είναι μη πραγματικό ή παρουσιάζεται ως 
δυνατό στο παρελθόν. Π.χ. Οὐκ ἔλεγε τάς ἐμάς πράξεις, ὅτι ἐδείκνυεν ἄν τήν 
ἐμήν ἀρετήν. 
 
Γ. Με δυνητική ευκτική: όταν το αίτιο θεωρείται δυνατό στο παρόν ή στο 
μέλλον. Π.χ. Δέομαι οὖν σου παραμεῖναι, ὡς οὐδ᾽ ἄν ἑνός ἥδιον ἀκούσαιμι ἤ 
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σοῦ. (Σε παρακαλώ να μείνεις, γιατί κανέναν άλλον δε θα ἄκουγα πιο ευχάριστα 
από σένα) 
 
Δ. Με ευκτική του πλαγίου λόγου: εξαρτάται από ιστορικό χρόνο και 
παρουσιάζει το αίτιο ως γνώμη του υποκειμένου του ρήματος της πρότασης 
εξάρτησης. Η αιτιολογία αναφέρεται στο παρελθόν. Π.χ. Τήν γῆν ἔδοσαν αὐτοῖς, 
ὅτι σφῶν εὐεργέται εἶεν. 

 

 
 
 
 
Μετατροπή αιτιολογικής μετοχής σε πρόταση:  
 
α) επιλέγω τον σύνδεσμο που εισάγει την αιτιολογική πρόταση: ἐπεί + οριστική ή ευκτική πλαγίου λόγου (αν η μετοχή δηλώνει αντικειμενική 
αιτιολογία) και ὡς + οριστική ή ευκτική πλαγίου λόγου (αν η μετοχή δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία) 
 
β) Το υποκείμενο της μετοχής θα πρέπει να μπει σε ονομαστική, αν η μετοχή είναι απόλυτη. Αν η μετοχή είναι συνημμένη, το υποκείμενό της 
υπάρχει στην πρόταση. 
 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα, στο πρόσωπο και τον αριθμό του υποκειμένου της, χωρίς να αλλάξω τον χρόνο και τη φωνή. Αν η μετοχή 
συνοδεύεται από δυνητικό ἄν, η έγκλιση της πρότασης που θα φτιάξω θα είναι δυνητική. 
 
Προσοχή: Εάν η μετοχή βρίσκεται σε ενεστώτα, τη μετατρέπω σε ρήμα χρόνου ενεστώτα ή παρατατικού ανάλογα με το ρήμα εξάρτησης 
(σε ενεστώτα όταν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο και παρατατικό όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο) 
 
Παραδείγματα 
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• Γνόντες οἱ Ἐπιδάμνιοι οὐδεμίαν σφίσιν ἀπό Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο. 
 
α) Επιλέγω τον σύνδεσμο ἐπεί, γιατί η μετοχή δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία. 
β) Η μετοχή είναι συνημμένη, άρα το υποκείμενό της υπάρχει ήδη στην πρόταση: οἱ Ἐπιδάμνιοι.  
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα στον ίδιο χρόνο και φωνή (αόριστος: ἔγνων) και το βάζω στο γ´πληθυντικό, εφόσον το υποκείμενο θα είναι 
“οἱ Ἐπιδάμνιοι”: ἔγνωσαν. 
 
Απάντηση: Ἐπεί οἱ Ἐπιδάμνιοι ἔγνωσαν οὐδεμίαν σφίσιν ἀπό Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν, ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο. 
 

• Ἅτε ὄντος πυκνοῦ τοῦ ἄλσους οἱ κυνηγέται οὐχ ἑώρων. 
 
α) Επιλέγω τον σύνδεσμο ἐπεί, γιατί η μετοχή δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία. 
β) Η μετοχή είναι απόλυτη, άρα βάζω το υποκείμενό της σε ονομαστική: τό ἄλσος. Προσοχή: Σε ονομαστική πρέπει να μπει και το 
κατηγορούμενό του: πυκνό. 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα σε χρόνο παρατατικό, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (από το: ἑώρων) και το βάζω στο γ´ενικό, εφόσον 
το υποκείμενο θα είναι “τό ἄλσος”: ἦν. 
 
Απάντηση: Ἐπεί τό ἄλσος ἦν πυκνό, οἱ κυνηγέται οὐχ ἑώρων. 
 
Μετατροπή αιτιολογικής πρότασης σε μετοχή: 
 
α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο που εισάγει την αιτιολογική πρόταση. 
 
β) Μετατρέπω το ρήμα σε μετοχή, χωρίς να αλλάξω τον χρόνο και τη φωνή. Αν το ρήμα είναι σε παρατατικό το μετατρέπω σε μετοχή 
ενεστώτα. Αν είναι σε υπερσυντέλικο, το μετατρέπω σε μετοχή παρακειμένου. 
 
γ) Ελέγχω αν το υποκείμενο της μετοχής είναι όρος της κύριας πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση η μετοχή θα είναι συνημμένη και θα μπει 
στην ίδια πτώση, ίδιο γένος και αριθμό με το υποκείμενό της.  
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Αν το υποκείμενο της μετοχής δεν είναι όρος της κύριας πρότασης, η μετοχή θα γίνει απόλυτη. Άρα και η μετοχή και το υποκείμενό της θα 
μπουν σε γενική πτώση.  
 
Παραδείγματα 
 

• Ἐπεί ἡ πρεσβεία ἦλθεν, οἱ Ἀθηναῖοι ἐκκλησίαν ἐποίουν. 
 
α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο ἐπεί. 
β) Μετατρέπω το ρήμα ἦλθεν σε μετοχή αορίστου: ἐλθών\ἐλθοῦσα\ἐλθόν. 
γ) Το υποκείμενο της μετοχής “ἡ πρεσβεία” δεν είναι όρος της κύριας πρότασης. Άρα η μετοχή θα γίνει απόλυτη, και θα μπει σε γενική και η 
ίδια και το υποκείμενό της. 
 
Απάντηση: Ἐλθούσης τῆς πρεσβείας οἱ Ἀθηναῖοι ἐκκλησίαν ἐποίουν. 
 

• Ἐκάθευδον (κοιμούνταν) μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας, ὡς τήν νύκτα ἠγρύπνησαν. 
 
α) Προσοχή: όταν η αιτιολογική πρόταση εισάγεται με το ὡς, άρα φανερώνει υποκειμενική αιτιολογία, δεν το αφαιρώ, ώστε να δηλώνει 
και η μετοχή το ίδιο. 
β) Μετατρέπω το ρήμα σε μετοχή στον ίδιο χρόνο και φωνή: ἀγρυπνήσας\ἀγρυπνήσασα\ἀγρυπνῆσαν. 
γ) Το υποκείμενο της μετοχής “οὗτοι” είναι όρος της κύριας πρότασης. Άρα η μετοχή θα γίνει συνημμένη, και θα μπει στο ίδιο πρόσωπο, 
γένος και αριθμό με το υποκείμενό της (ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους στο συγκεκριμένο παράδειγμα). 
 
Απάντηση: Ἐκάθευδον (κοιμούνταν) μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας, ὡς τήν νύκτα ἀγρυπνήσαντες. 
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Ο σκοπός 
 

Α) Οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί του σκοπού 
Με γενική: 
 

• ἕνεκα\ἕνεκεν 
• ὑπέρ 
• περί 
• χάριν 

 

Με δοτική: 
 

• ἀμφί 
• ἐπί 

Με αιτιατική: 
 

• εἰς 
• διά 
• κατά 
• ἐπί 
• μετά 
• πρός 

Β) Η γενική του σκοπού (γενική έναρθρου απαρεμφάτου) 
 
Είναι η γενική έναρθρου απαρεμφάτου που δηλώνει τον σκοπό της ενέργειας του ρήματος στο 
οποίο αναφέρεται. Π.χ. Ἐτειχίσθη Ἀταλάντη τοῦ μή λῃστάς κακουργεῖν τήν Εὔβοιαν. 
 
Γ) Η αιτιατική του σκοπού  
 
Εκφέρεται με το ουδέτερο γένος δεικτικής, αναφορικής ή ερωτηματικής αντωνυμίας και 
συντάσσεται κυρίως με ρήματα κίνησης. Π.χ. Ἠρωτῶντο ὅ,τι ἥκοιεν. Τί τηνικάδε (τέτοια ώρα) 
ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; 
Δ) Απαρέμφατο του σκοπού ή αποτελέσματος 
Αναλύεται σε δευτερεύουσα 
τελική ή συμπερασματική 
πρόταση και μεταφράζεται με 
για να… \ ώστε να… 
 

Προσδιορίζει ρήματα  
• κίνησης: βαίνω, 

έρχομαι, ἥκω, πέμπω, 
πορεύομαι, σπεύδω, 
στέλλω, φέρω… 

• παροχής, εκλογής: 
δίδωμι, παραδίδωμι, 
ἔχω, αἱροῦμαι, 

Παραδείγματα: 
 
Ἀλεξάνδρῳ ἐδόθη ἐπιστολή 
παρά Παρμενίωνος 
φυλάξασθαι Φίλιππον. 
 
Ὅσους αἰχμαλώτους ἔλαβε, ἐς 
Μακεδονίαν ἀπέπεμψεν 
ἐργάζεσθαι. 
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λαμβάνω, διορίζω, 
μισθοῦμαι, τάττω… 

• διαπράττομαι, 
καταπράττω, 
κατεργάζομαι, 
παρασκευάζομαι, 
ποιῶ, ποιοῦμαι… 

• αἰτῶ, ἀφίημι, 
ἐπιτρέπω, καταλείπω 

• φύομαι, εἰμί 

 

Στ) Η τελική μετοχή 
• Είναι χρόνου μέλλοντα και δηλώνει σκοπό. Δέχεται άρνηση μη. 

 

• Ισοδυναμεί με δευτερεύουσα τελική πρόταση. 
 

• Μεταφράζεται με τον σύνδεσμο για να + υποτακτική. 
 

• Συνοδεύει συνήθως ρήματα κίνησης. 
 

• Συνοδεύεται από το μόριο ὡς, κυρίως όταν δεν προσδιορίζει ρήματα κίνησης, και 
τότε δηλώνει σκοπό υποκειμενικό. 
 

Ζ) Η τελική πρόταση 
• Μια τελική πρόταση δηλώνει το τελικό αίτιο, τον σκοπό δηλαδή της ενέργειας 

του ρήματος της πρότασης από την οποία εξαρτάται. 
• Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού. 
• Αν προηγείται στην πρόταση εξάρτησης προσδιορισμός σκοπού, όπως το “διά 

τοῦτο” ή “τούτου ἕνεκα”, η τελική πρόταση έχει επεξηγηματική σημασία. 
 

• Πώς εισάγεται: 
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Με τους τελικούς συνδέσμους: ἵνα, ὅπως, ὡς 
 
Οι τελικές προτάσεις είναι προτάσεις επιθυμίας και δέχονται άρνηση μή. Άρα, αν 
είναι αρνητικές, εισάγονται με τα: ἵνα μή, ὅπως μή, ὡς μή ή μόνο με το μή. 
 

• Πώς εκφέρεται: 
 
Α. Με υποτακτική: όταν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο και δηλώνει σκοπό 
προσδοκώμενο με βεβαιότητα. Π.χ. Πέμπει στρατιώτας, ὅπως βοηθήσωσι τῇ 
πόλει. 
 
Β. Με υποτακτική (και το αοριστολογικό ἄν): δηλώνει σκοπό προσδοκώμενο 
υπό προϋπόθεση. Π.χ. Γύμναζε σεαυτόν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἄν δύνῃ καί 
τούς ἀκουσίους ὑπομένειν. 
 
Γ. Με ευκτική του πλαγίου λόγου: όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο και 
δηλώνει σκοπό υποκειμενικό και αβέβαιο στο παρελθόν. Π.χ. Ἐκάλεσέ τις 
αὐτόν, ὅπως ἴδοι τά ἱερά. 
 
Δ. Με οριστική ιστορικού χρόνου: δηλώνει σκοπό ανεκπλήρωτο. Π.χ. Ἐχρῆν 
αὐτούς ζῆν, ἵνα ἀπηλλάγμεθα τούτου τοῦ δημαγωγοῦ. 
 
Ε. Σπανιότερα: με ευκτική λόγω έλξης, με δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική. 

 
 

Η) Το επιρρηματικό κατηγορούμενο του σκοπού 
ἀρωγός 
βοηθός 
δικαστής 

στρατηγός 
σύμβουλος 
τιμωρός 
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εἰρηνοποιός 
ἐπίκουρος 
πρεσβευτής 

φύλαξ 
διδάσκαλος 
 

 
 
Μετατροπή τελικής μετοχής σε πρόταση:  
 
α) επιλέγω τον σύνδεσμο και την έγκλιση της τελικής πρότασης: ἵνα + υποτακτική αορίστου (αν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο) και ἵνα + 
ευκτική πλαγίου λόγου (αν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο) 
 
β) Το υποκείμενο της μετοχής υπάρχει στην πρόταση, καθώς η τελική μετοχή είναι συνημμένη. 
 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα, στο πρόσωπο και τον αριθμό του υποκειμένου της, χωρίς να αλλάξω τη φωνή.  
 
Παραδείγματα 
 

• Νῦν τοῦτο δεησόμενοι ἥκομεν. 
 
α) Επιλέγω τον σύνδεσμο ἵνα. 
β) Η μετοχή είναι συνημμένη, άρα το υποκείμενό της υπάρχει ήδη στην πρόταση: ἡμεῖς.  
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα στην υποτακτική αορίστου (αόριστος: δεηθῶ) και το βάζω στο α´πληθυντικό, εφόσον το υποκείμενο θα 
είναι “ἡμεῖς”: δεηθῶμεν. 
 
Απάντηση: Νῦν ἥκομεν, ἵνα τοῦτο δεηθῶμεν. 
 
 
Μετατροπή τελικής πρότασης σε μετοχή: 
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α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο που εισάγει την τελική πρόταση. 
 
β) Μετατρέπω το ρήμα σε μετοχή χρόνου μέλλοντα, χωρίς να αλλάξω τη φωνή.  
 
γ) Η μετοχή θα είναι συνημμένη και θα μπει στην ίδια πτώση, ίδιο γένος και αριθμό με το υποκείμενό της.  
 
Παραδείγματα 
 

• Τριήρεις ἐπλήρου ἵνα βοηθήσειε κατά θάλατταν. 
 
α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο ἵνα. 
β) Μετατρέπω το ρήμα βοηθήσειε σε μετοχή μέλλοντα: βοηθήσων\βοηθήσουσα\βοηθῆσον. 
γ) Το υποκείμενο της μετοχής “οὗτος” είναι υποκείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης. Άρα η μετοχή θα μπει σε ονομαστική πτώση.  
 
Απάντηση: Τριήρεις ἐπλήρου βοηθήσων κατά θάλατταν. 
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Η υπόθεση 
 
Α. ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

Ανεξάρτητος υποθετικός λόγος (όταν η απόδοση είναι κύρια πρόταση) 
Υπόθεση (σύνδεσμοι: εἰ, ἐάν, 

ἄν, ἤν \ άρνηση μη) 
Απόδοση Παραδείγματα 

1ο είδος: Πραγματικό 
 
εἰ + οριστική κάθε χρόνου 
 

§ Όταν η υπόθεση και η 
απόδοση εκφέρονται με 
οριστική μέλλοντα, τότε ο 
υποθετικός λόγος 
εκφράζει το πραγματικό 
με σημασία 
προσδοκώμενου. 

Κάθε έγκλιση, εκτός από δυνητική οριστική Εἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν, ούκ εἰσί θεοί. 
 
Εἰ Ἕκτορα ἀποκτενεῖς, καί αὐτός 
ἀποθανεῖ. (πραγματικό με σημασία 
προσδοκώμενου) 

2ο είδος: Το μη πραγματικό ή 
αντίθετο του πραγματικού 
 
εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου 

Δυνητική οριστική (οριστική ιστορικού χρόνου + δυνητικό ἄν) 
 
Προσοχή: Το δυνητικό ἄν μπορεί να παραλείπεται, όταν υπάρχει: 
 
Α) παρατατικός απρόσωπων ρημάτων ή εκφράσεων (ἔδει, ἐχρῆν, 
προσῆκε, ἐξῆν, ἔπρεπε, ἀναγκαῖον ἦν κ.λ.π.) 
Β) παρατατικός ή αόριστος των ρημάτων κινδυνεύω, μέλλω, 
βούλομαι + απαρέμφατο 
Γ) ρηματικό επίθετο σε τέος + ἦν 

Ταῦτα οὐκ ἄν προέλεγεν, εἰ μή 
ἐπίστευεν ἀληθεύειν (δεν θα έλεγε 
προηγουμένως αυτά, αν δεν πίστευε ότι 
είναι αληθή). 
 
Εἰ μέν ποτε ἠδίκησέ με, προσῆκεν αὐτῷ 
δίκην διδόναι (αν βέβαια με αδίκησε 
κάποτε, έπρεπε αυτός να τιμωρηθεί). 
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3ο είδος: Το προσδοκώμενο 
 
ἐάν\ἄν\ἤν + υποτακτική 

Οριστική μέλλοντα ή μελλοντική έκφραση (υποτακτική, δυνητική 
ευκτική, ευχετική ευκτική, προστακτική, απρόσωπα ρήματα με Υ 
τελικό απαρέμφατο, ενεστώτας\αόριστος\παρακείμενος με 
σημασία μέλλοντα, τελική μετοχή) 
 
 

Ἐάν ταῦτα πράξῃς, εὐθύς σοι πολίτας 
πέμψομεν. 
 
Ἄν μή πιστεύητε, πέμψατε πρέσβεις 
Ἀθήναζε. 
 
Ἄν ἐρωτᾷς εἰκότα, εἰκότα ἄν κλύοις. 
 
 

4ο είδος: Αόριστη επανάληψη 
στο παρόν\μέλλον 
 
ἐάν\ἄν\ἤν + υποτακτική 

Οριστική ενεστώτα ή γνωμικός μέλλοντας, γνωμικός αόριστος, 
παρακείμενος με σημασία ενεστώτα 
 
 

Ἤν ἐγγύς ἔλθῃ θάνατος, οὐδείς 
βούλεται θνῄσκειν. 

5ο είδος: Απλή σκέψη του 
λέγοντος 
 
εἰ + ευκτική 

Δυνητική ευκτική (ευκτική όλων των χρόνων εκτός από μέλλοντα + 
δυνητικό ἄν) 
 
Σπανιότερα: οριστική αρκτικού χρόνου, ευχετική ευκτική, 
προστακτική, δυνητικό απαρέμφατο, δυνητική μετοχή 
 

Εἰ οἱ πολῖται ὁμονοοῖεν, εὐδαίμων ἄν 
γίγνοιτο ἡ πόλις. 

6ο είδος: Αόριστη επανάληψη 
στο παρελθόν 
 
εἰ + ευκτική (επαναληπτική) 
 

Παρατατικός (σπανίως με το ἄν), οριστική αορίστου (σπανίως 
χωρίς το ἄν), υπερσυντέλικος με σημασία παρατατικού  

Τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινε. 
 
Εἰ ἴδοι τούς νέους γυμναζομένους, 
ἐπῄνεσεν ἄν. 
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Ο Υποθετικός λόγος μπορεί να είναι: 
 
α) απλός (αποτελείται από μία υπόθεση και μία απόδοση) ή σύνθετος (αποτελείται από περισσότερες της μίας υποθέσεις ή αποδόσεις) 
β) ελλειπτικός (λείπει το ρήμα της υπόθεσης ή της απόδοσης ή και ολόκληρη η υπόθεση ή η απόδοση. Έτσι προέκυψαν υποθετικές 
εκφράσεις με επιρρηματική σημασία: εἰ δέ μή = διαφορετικά, πλήν εἰ = εκτός από, εἴ(περ) τις καί ἄλλος = περισσότερο από κάθε άλλον, ἐάν 
μόνον = αρκεί μόνο να, ὥσπερ εἰ = σαν κ.λ.π.)  
γ) λανθάνων (η υπόθεση δεν είναι υποθετική πρόταση, αλλά: υποθετική μετοχή, χρονικοϋποθετική μετοχή, αναφορική υποθετική μετοχή, 
αναφορική υποθετική πρόταση, χρονικοϋποθετική πρόταση) 
δ) εξαρτημένος ή πλάγιος (η απόδοση δεν είναι κύρια πρόταση, αλλά δευτερεύουσα πρόταση, απαρέμφατο ή μετοχή) 
 
Β. ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ 
 
 

• Απαντά σε όλους τους χρόνους που έχουν μετοχή (εκτός από μέλλοντα) 
• Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της προϋπόθεσης 
• Δέχεται άρνηση μη 
• Ισοδυναμεί με δευτερεύουσα υποθετική πρόταση (άρα συνιστά, μαζί με την απόδοση, λανθάνοντα υποθετικό λόγο) 
• Μια επιρρηματική μετοχή είναι κατά κανόνα υποθετική, όταν βρίσκεται κοντά σε: δυνητική έγκλιση, δυνητικό απαρέμφατο, οριστική 

μέλλοντα, ρήμα ή λέξη που δηλώνει δυνατότητα (ἔστιν, ἔξεστι, ἔνεστι, πάρεστι κ.λ.π.) 
 
Παραδείγματα 
 

o Νικήσαντες ἁπάντων τούτων ὑμεῖς κύριοι ἔσεσθε. 
o Ἀδικοῦντες βλάπτομεν ἡμᾶς αὐτούς. 
o Ταῦτα γιγνώσκων πράττοις ἄν ἄριστα. 
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Μετατροπή υποθετικής μετοχής σε πρόταση (λανθάνων υποθετικός λόγος):  
 
Όταν η μετοχή είναι υποθετική, έχουμε λανθάνοντα υποθετικό λόγο. Η υπόθεση βρίσκεται στη μετοχή και η απόδοση του υποθετικού 
λόγου είναι το ρήμα της πρότασης. Επομένως, για να βρω το είδος του υποθετικού λόγου, προσέχω την απόδοση. Αν, για παράδειγμα, το 
ρήμα βρίσκεται σε δυνητική οριστική, το είδος είναι το μη πραγματικό. Αν βρίσκεται σε δυνητική ευκτική, το είδος είναι η απλή σκέψη του 
λέγοντος. Αν το ρήμα είναι σε μέλλοντα ή προστακτική, το είδος είναι το προσδοκώμενο. 
 
α) επιλέγω τον σύνδεσμο που θα εισαγάγει την υποθετική πρόταση και την έγκλιση που θα χρησιμοποιήσω: εἰ + οριστική (για πραγματικό ή 
μη πραγματικό), ἄν\ἐάν\ἤν + υποτακτική (για προσδοκώμενο ή αόριστη επανάληψη στο παρόν\μέλλον) και εἰ + ευκτική (για απλή σκέψη 
του λέγοντος  ή αόριστη επανάληψη στο παρελθόν) 
 
β) Το υποκείμενο της μετοχής θα πρέπει να μπει σε ονομαστική, αν η μετοχή είναι απόλυτη. Αν η μετοχή είναι συνημμένη, το υποκείμενό της 
υπάρχει στην πρόταση. 
 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα, στο πρόσωπο και τον αριθμό του υποκειμένου της, χωρίς να αλλάξω τον χρόνο και τη φωνή.  
 
Παραδείγματα 
 

• Ποιοῦντες τοῦτο ἅπαντες ἄν ἀπωλόμεθα. 
 
α) Εφόσον το ρήμα βρίσκεται σε δυνητική οριστική, επιλέγω τον σύνδεσμο εἰ και οριστική ιστορικού χρόνου, για να δηλώσω το μη 
πραγματικό. 
β) Η μετοχή είναι συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος: ἡμεῖς. 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα στην ίδια φωνή, και το βάζω στο α´πληθυντικό, εφόσον το υποκείμενο θα είναι “ἡμεῖς”: ἐποιοῦμεν. 
 
Απάντηση: Εἰ ἐποιοῦμεν τοῦτο, ἅπαντες ἄν ἀπωλόμεθα. 
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• Τῶν ἐχθρῶν τινά λαβόντες ἀποκτενοῦσι. 

 
α) Εφόσον το ρήμα βρίσκεται σε οριστική μέλλοντα, επιλέγω τον σύνδεσμο ἄν και υποτακτική, για να δηλώσω το προσδοκώμενο. 
β) Η μετοχή είναι συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος: οὗτοι. 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα στην ίδια φωνή και στον ίδιο χρόνο, και το βάζω στο γ´πληθυντικό, εφόσον το υποκείμενο θα είναι “οὗτοι”: 
λάβωσιν. 
 
Απάντηση: Ἄν τινά τῶν ἐχθρῶν λάβωσιν, ἀποκτενοῦσι. 
 

• Ἀδικούντων τῶν πολιτῶν ἡ πόλις οὐκ ἄν εὐτυχοῖ. 
 
α) Εφόσον το ρήμα βρίσκεται σε δυνητική ευκτική, επιλέγω τον σύνδεσμο εἰ και ευκτική, για να δηλώσω την απλἠ σκέψη του λέγοντος. 
β) Η μετοχή είναι απόλυτη, άρα βάζω το υποκείμενό της σε ονομαστική: οἱ πολῖται. 
γ) Μετατρέπω τη μετοχή σε ρήμα στην ίδια φωνή και στον ίδιο χρόνο, και το βάζω στο γ´πληθυντικό, εφόσον το υποκείμενο θα είναι “οἱ 
πολῖται”: ἀδικοῖεν. 
 
Απάντηση: Εἰ οἱ πολῖται ἀδικοῖεν, ἡ πόλις οὐκ ἄν εὐτυχοῖ. 
 
Μετατροπή υποθετικής πρότασης σε μετοχή: 
 
α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο που εισάγει την υποθετική πρόταση. 
 
β) Μετατρέπω το ρήμα σε μετοχή, χωρίς να αλλάξω τον χρόνο και τη φωνή. Αν το ρήμα είναι σε παρατατικό το μετατρέπω σε μετοχή 
ενεστώτα. Αν είναι σε υπερσυντέλικο, το μετατρέπω σε μετοχή παρακειμένου. 
 
γ) Ελέγχω αν το υποκείμενο της μετοχής είναι όρος της κύριας πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση η μετοχή θα είναι συνημμένη και θα μπει 
στην ίδια πτώση, ίδιο γένος και αριθμό με το υποκείμενό της.  
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Αν το υποκείμενο της μετοχής δεν είναι όρος της κύριας πρότασης, η μετοχή θα γίνει απόλυτη. Άρα και η μετοχή και το υποκείμενό της θα 
μπουν σε γενική πτώση.  
 
Παραδείγματα 
 

• Εἰ βούλοιο φίλος εἶναι, μέγιστος ἄν εἴης. 
 
α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο εἰ. 
β) Μετατρέπω το ρήμα βούλοιο σε μετοχή ενεστώτα: βουλόμενος\βουλομένη\βουλόμενον. 
γ) Το υποκείμενο του ρήματος “σύ” είναι όρος της κύριας πρότασης. Άρα η μετοχή θα γίνει συνημμένη, και θα μπει στην ίδια πτώση με το 
υποκείμενό της.  
 
Απάντηση: Βουλόμενος φίλος εἶναι μέγιστος ἄν εἴης. 
 

• Ἤν ἐγγύς ἔλθῃ θάνατος, οὐδείς βούλεται θνῄσκειν. 
 
α) Αφαιρώ τον σύνδεσμο ἤν. 
β) Μετατρέπω το ρήμα σε μετοχή στον ίδιο χρόνο και φωνή: ἐλθών\ἐλθοῦσα\ἐλθόν. 
γ) Το υποκείμενο της μετοχής “θάνατος” δεν είναι όρος της κύριας πρότασης. Άρα η μετοχή θα γίνει απόλυτη, και θα μπει σε γενική και η 
ίδια και το υποκείμενό της. 
 
Απάντηση: Ἐλθόντος ἐγγύς τοῦ θανάτου, οὐδείς βούλεται θνῄσκειν. 
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Οι εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι 
 

Ανεξάρτητος υποθετικός λόγος Εξαρτημένος (από ιστορικό χρόνο) υποθετικός λόγος 
Υπόθεση Απόδοση Υπόθεση Απόδοση 

1ο είδος: Πραγματικό 
 
εἰ + οριστική κάθε χρόνου 
 
 
 

§ Όταν η υπόθεση και η 
απόδοση εκφέρονται με 
οριστική μέλλοντα, τότε ο 
υποθετικός λόγος εκφράζει 
το πραγματικό με σημασία 
προσδοκώμενου. 

 
 
Κάθε έγκλιση, εκτός από 
δυνητική οριστική 

εἰ + ευκτική πλαγίου λόγου § Ευκτική πλαγίου λόγου 
σε δευτερεύουσα 
πρόταση 

§ Μετοχή 
§ Απαρέμφατο 

2ο είδος: Το μη πραγματικό ή 
αντίθετο του πραγματικού 
 
εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου 

 
 
 
Δυνητική οριστική (οριστική 
ιστορικού χρόνου + δυνητικό ἄν) 

 
Δεν μεταβάλλεται. 
 
 
εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου 

§ Δυνητική οριστική 
(οριστική ιστορικού 
χρόνου + δυνητικό ἄν) 

§ Απαρέμφατο ή μετοχή + 
δυνητικό ἄν 

3ο είδος: Το προσδοκώμενο 
 
ἐάν\ἄν\ἤν + υποτακτική 

 
 
Οριστική μέλλοντα ή μελλοντική 
έκφραση (υποτακτική, δυνητική 
ευκτική, ευχετική ευκτική, 
προστακτική κ.α.) 

εἰ + ευκτική πλαγίου λόγου  § Ευκτική πλαγίου λόγου 
σε χρόνο μέλλοντα 
συνήθως 

§ Μετοχή  
§ Απαρέμφατο μέλλοντα 
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4ο είδος: Αόριστη επανάληψη 
στο παρόν\μέλλον 
 
ἐάν\ἄν\ἤν + υποτακτική 

 
 
 
Οριστική ενεστώτα ή γνωμικός 
μέλλοντας, γνωμικός αόριστος, 
παρακείμενος με σημασία 
ενεστώτα 

εἰ + ευκτική πλαγίου λόγου § Ευκτική πλαγίου λόγου 
σε δευτερεύουσα 
πρόταση 

§ Μετοχή 
§ Απαρέμφατο 

5ο είδος: Απλή σκέψη του 
λέγοντος 
 
εἰ + ευκτική 

 
 
 
Δυνητική ευκτική (ευκτική όλων 
των χρόνων εκτός από μέλλοντα 
+ δυνητικό ἄν) 

εἰ + ευκτική πλαγίου λόγου § Δυνητική ευκτική 
§ Δυνητικό απαρέμφατο 
§ Δυνητική μετοχή 

6ο είδος: Αόριστη επανάληψη 
στο παρελθόν 
 
εἰ + ευκτική 

 
 
 
Παρατατικός (σπανίως με το ἄν), 
οριστική αορίστου (σπανίως 
χωρίς το ἄν), υπερσυντέλικος  

εἰ + ευκτική πλαγίου λόγου § Ευκτική πλαγίου λόγου 
σε δευτερεύουσα 
πρόταση 

§ Μετοχή 
§ Απαρέμφατο 

 
Σημείωση: μπορεί η υπόθεση οποιουδήποτε υποθετικού λόγου να διατηρήσει την έγκλισή της, μολονότι εξαρτάται από ιστορικό χρόνο. 
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Εμπρόθετοι προσδιορισμοί 
 
 

Με γενική Με δοτική Με αιτιατική 
ἀμφί 

• αναφορά • τόπο 
• αιτία 
• αναφορά 

• τόπο 
• χρόνο κατά προσέγγιση 
• ποσό κατά προσέγγιση 
• αναφορά 

ἀνά 
 • τόπο (ποιητική 

χρήση) 
• τόπο\τοπική έκταση 
• κατεύθυνση προς τα επάνω 
• χρόνο 
• τρόπο 
• διανομή ή μερισμό 

ἀντί   
• τόπο (απέναντι) 
• αντικατάσταση 
• ομοιότητα 
• ανταπόδοση ή 

ανταμοιβή 
• αιτία 

  

ἀπό 
• τόπο 
• τοπική αφετηρία 
• προέλευση 
• απόσταση 
• απομάκρυνση 
• καταγωγή 
• χρόνο 
• χρονική αφετηρία 
• αιτία 
• ύλη 
• μέσο ή τρόπο 
• συμφωνία 
• διαιρεμένο όλο 

  

διά 
• τόπο (κίνηση 

διαμέσου) 
• τοπική απόσταση 
• χρόνο (διάρκεια, 

αφετηρία ή τέλος) 
• μέσο ή όργανο 
• τρόπο  

 • αιτία 
• σκοπό 
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εἰς\ ἐς 
  • τόπο (κίνηση προς, ενώπιον, 

το μεταξύ, τοπικό 
τέρμα\όριο) 

• εχθρική κατεύθυνση 
• χρόνο (χρονικό όριο) 
• αναφορά 
• σκοπό 
• ποσό 
• κατάσταση 
• τρόπο, διανομή 

ἐκ\ἐξ 
• τόπο (αφετηρία, 

προέλευση) 
• καταγωγή 
• χρόνο (αφετηρία, 

άμεση ακολουθία) 
• ύλη 
• τρόπο ή μέσο 
• αιτία 
• συμφωνία 
• διαιρεμένο όλο 

  

ἐν 
 • τόπο (στάση σε, το 

μεταξύ, ενώπιον, 
πλησίον) 

• χρόνο 
• όργανο ή μέσο ή 

τρόπο 
• συμφωνία 
• αναφορά 
• κατάσταση 
• εξάρτηση 

 

ἐπί 
• τόπο (στάση, πλησίον, 

ενώπιον, κατεύθυνση, 
τέρμα κίνησης) 

• χρόνο 
• εξουσία, επιστασία 
• διανομή 

• τόπο (στάση, 
πλησίον, 
ακολουθία: πίσω 
από) 

• χρόνο (σημείο, 
διάρκεια, 
ακολουθία) 

• αιτία 
• επιστασία 
• προσθήκη 
• εξάρτηση 
• σκοπό 

• τόπο (κίνηση προς τα επάνω, 
κίνηση προς τόπο, τέρμα 
κίνησης, τοπική έκταση) 

• χρόνο 
• κατεύθυνση απλή ή εχθρική 
• σκοπό 
• αναφορά 
• τρόπο 
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• συμφωνία, όρο, 
προϋπόθεση 

κατά 
• τόπο 
• εναντίωση 
• αναφορά 
• χρόνο 

 • τόπο 
• χρόνο 
• τρόπο 
• διανομή, μερισμό 
• συμφωνία 
• αναφορά 
• αιτία 
• σκοπό 
• ποσό κατά προσέγγιση 

μετά 
• τόπο 
• χρόνο 
• τρόπο 
• συμμετοχή, σύμπραξη 
• συμφωνία 
• συνοδεία 

 • τόπο 
• χρόνο 
• τἀξη\σειρά 

παρά 
• τόπο 
• προέλευση 

• τόπο (πλησίον) 
• αναφορά 
• κρίση (κατά την 

κρίση) 

• τόπο 
• κατεύθυνση σε πρόσωπο 
• χρόνο 
• σύγκριση 
• εναντίωση 
• εξαίρεση, έλλειψη 
• αιτία 

περί 
• τόπο 
• αναφορά 
• αιτία 
• σκοπό 
• αξία, προτίμηση 

• τόπο 
• αιτία 
• αναφορά 

• τόπο 
• χρόνο 
• ποσό κατά προσέγγιση 
• αναφορά 
• ενασχόληση με 

πρό 
• τόπο (ενώπιον) 
• χρόνο (προτερόχρονο) 
• υπεράσπιση 
• αντιπροσώπευση 

  

πρός 
• τόπο (πλησίον) 
• καταγωγή 
• αναφορά 
• ωφέλεια 
• επίκληση 

• τόπο 
• ενασχόληση 
• προσθήκη 

• τόπο  
• χρόνο κατά προσέγγιση 
• φιλική ή εχθρική διάθεση 
• αναφορά 
• σύγκριση 
• σκοπό 
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• τρόπο 
• ενασχόληση 

σύν 
 • συνοδεία 

• συνδρομή (βοήθεια) 
• συμφωνία 
• τρόπο 

 

ὑπέρ 
• τόπο 
• υπεράσπιση 
• αντιπροσώπευση 
• αιτία 
• σκοπό 
• αναφορά 

•  • τόπο 
• υπέρβαση μέτρου ή ορίου 

ὑπό 
• τόπο (κάτω από) 
• αιτία 
• συνοδεία 
• τρόπο 

• τόπο 
• υποταγή 
• επίβλεψη 

• τόπο 
• χρόνο 
• υποταγή 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ἄνευ 

• εξαίρεση, χωρισμό 
• προσθήκη (εκτός από) 

  

ἄχρι\ἄχρις 
• χρονικό ή τοπικό όριο   

ἕνεκα\ἕνεκεν 
• αιτία 
• σκοπό 
• αναφορά 

  

μέχρι 
• χρονικό ή τοπικό όριο   

πλήν 
• εξαίρεση   

χάριν 
• σκοπό (για χάρη)   

χωρίς 
• εξαίρεση, χωρισμό 
• προσθήκη (εκτός από) 

  

ὡς 
  • κατεύθυνση σε πρόσωπο 

• ποσό κατά προσέγγιση 
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Τα είδη του ἄν 
 

Α. Δυνητικό ἄν 
 

• Με οριστική ιστορικού χρόνου (δυνητική οριστική) 
• Με ευκτική κάθε χρόνου, εκτός του μέλλοντα (δυνητική ευκτική) 
• Με απαρέμφατο κάθε χρόνου, εκτός του μέλλοντα (δυνητικό απαρέμφατο) 
• Με μετοχή, εκτός της τελικής (δυνητική μετοχή) 

 
• Με οριστική παρατατικού ή αορίστου μπορεί να δηλώνει κάτι που γινόταν 

κατ᾽ επανάληψη στο παρελθόν. 
 

Β. Αοριστολογικό ἄν 
 

• Συντάσσεται με υποτακτική 
• Μεταφράζεται τυχόν\ίσως 
• Απαντά σε δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές, αναφορικές παραβολικές, 

αναφορικές υποθετικές, χρονικές υποθετικές (με τους συνδέσμους ὅταν, 
ὁπόταν, ἐπάν, ἐπειδάν) και τελικές προτάσεις 

 

Γ. Υποθετικό ἄν 
 

• Συντάσσεται με υποτακτική 
• Εισάγει δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις (σε υποθετικό λόγο που 

δηλώνει προσδοκώμενο ή αόριστη επανάληψη στο παρόν και μέλλον) 
 

Δ. Ερωτηματικό ἄν 
 

• Συντάσσεται με υποτακτική 
• Εισάγει δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις ολικής άγνοιας 
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Τα είδη του ὡς 
 
 

1. Ως υποτακτικός 
σύνδεσμος 

Εισάγει: ειδικές, πλάγιες 
ερωτηματικές, αιτιολογικές, χρονικές, 
τελικές, συμπερασματικές και 
αναφορικές παραβολικές προτάσεις. 

2. Ως παρατακτικός 
σύνδεσμος 

Στην αρχή κυρίων προτάσεων κρίσης 
ή επιφωνηματικών εκφράσεων. 

3. Συνάπτεται με:  i. Αιτιολογική μετοχή 
 ii. Τελική μετοχή 
 iii. Απόλυτο απαρέμφατο (π.χ. ὡς 

ἔπος εἰπεῖν) 
 iv. Κατηγορούμενο του 

αντικειμένου 
 v. Προσδιορισμό σκοπού (π.χ. ὡς 

εἰς ναυμαχίαν) 
 vi. Αριθμητικό ή αιτιατική 

προσώπου ως καταχρηστική 
πρόθεση 

 vii. Επίθετο ή επίρρημα θετικού ή 
υπερθετικού βαθμού ως 
επιτατικό μόριο (μεταφράζεται 
“όσο το δυνατόν πιο” 

 viii. Τονισμένο (ὥς) αποτελεί 
δεικτικό επίρρημα και 
μεταφράζεται “έτσι” 
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Πλάγιος Λόγος 
 

Πλάγιος λόγος μπορεί να είναι: 

§ Ειδικό απαρέμφατο 
 

§ Ειδική πρόταση (από ρήματα γνωστικά, λεκτικά, 
αισθητικά, δοξαστικά) 
 

§ Κατηγορηματική μετοχή (από ρήματα γνωστικά, 
αγγελτικά, δεικτικά, δηλωτικά, αισθητικά) 
 

§ Τελικό απαρέμφατο (από ρήματα βουλητικά, κελευστικά, 
προτρεπτικά, συμβουλευτικά, αιτητικά, απαγορευτικά) 
 

§ Πλάγια ερωτηματική πρόταση 
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΘΕΟΣ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ 
 

i. Οι κύριες προτάσεις κρίσεως μετατρέπονται στον πλάγιο λόγο σε ειδική 

πρόταση, ειδικό απαρέμφατο, κατηγορηματική μετοχή, ανάλογα με το είδος 
του ρήματος εξάρτησης.  
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ii. Οι κύριες προτάσεις επιθυμίας στον πλάγιο λόγο μετατρέπονται σε τελικό 

απαρέμφατο.  
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iii. Οι δευτερεύουσες προτάσεις του ευθέος λόγου παραμένουν δευτερεύουσες 

προτάσεις και στον πλάγιο λόγο. Συγκεκριμένα: 
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iv. Οι ευθείες ερωτηματικές προτάσεις στον πλάγιο λόγο μετατρέπονται 
σε πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις.  

 
 
 

 
 
 

Οι ευθείες 
ερωτηματικές 

προτάσεις

§ Μετατρέπονται σε πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις.
§ Εξαρτώνται από ρήματα: ερωτηματικά, γνωστικά, 
λεκτικά, δεικτικά, απόπειρας, φροντίδας, προσοχής, 
σκέψης.

§ Σε εξάρτηση από αρκτικό χρόνο, διατηρούν την ίδια
έγκλιση, ενώ σε εξάρτηση από ιστορικό, μετατρέπουν
την οριστική και την απορηματική υποτακτική σε ευκτική
πλαγίου λόγου.

Οι ολικής άγνοιας απλές εισάγονται με:

Ευθείες ερωτήσεις (ολικής
άγνοιας απλές)

Πλάγιες ερωτήσεις (ολικής
άγνοιας απλές)

Οὔκουν
Οὐκοῦν
Ἆρα
Ἆρ᾽
Ἆραγε
Χωρίς ερωτηματικό μόριο

εἰ

Ἆραγε διδακτόν ἐστιν ἡ ἀρετή; Οὐκ οἶδ᾽ εἰ διδακτόν ἐστιν ἡ
ἀρετή.
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Οι ολικής άγνοιας διμελείς εισάγονται με:

Ευθείες ερωτήσεις (ολικής
άγνοιας διμελείς)

Πλάγιες ερωτήσεις (ολικής
άγνοιας διμελείς)

Πότερον… ἤ πότερον… ἤ
εἰ… ἤ
εἴτε… εἴτε

Πότερον ἡ ἀρετή μᾶλλον σῴζει
τάς ψυχάς ἤ ἡ φυγή;

Κρίνετε πότερον ἡ ἀρετή
μᾶλλον σῴζει τάς ψυχάς ἤ ἡ
φυγή.

Οι μερικής άγνοιας εισάγονται με:

Ευθείες ερωτήσεις (μερικής
άγνοιας)

Πλάγιες ερωτήσεις (μερικής
άγνοιας)

Ερωτηματικές αντωνυμίες

Ερωτηματικά επιρρήματα

Ερωτηματικές ή
αναφορικές αντωνυμίες

Ερωτηματικά ή
αναφορικά επιρρήματα
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Τροπή ερωτηματικών στις αντίστοιχες αναφορικές αντωνυμίες

Ερωτηματικές αντωνυμίες Αναφορικές αντωνυμίες

Τίς; ὅστις
Πόσος; ὅσος\ὁπόσος
Ποῖος; οἷος\ὁποῖος
Πότερος; ὁπότερος
Πηλίκος; ἡλίκος\ὁπηλίκος

Τροπή ερωτηματικών στα αντίστοιχα αναφορικά επιρρήματα

Ερωτηματικά επιρρήματα Αναφορικά επιρρήματα

Ποῦ; ὅπου
Ποῖ; ὅποι
Πῇ; ὅπῃ
Πῶς; ὡς\ὅπως
Πόθεν; ὅθεν\ὁπόθεν
Πότε; ὅτε\ὁπότε
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Παραδείγματα

Ευθεία ερώτηση Πλάγια ερωτηματική πρόταση

Τίς εἶ; Ἠρώτων αὐτόν ὅστις εἴη.
Πόσην ὁδόν διηλάσατε; Πεύσομαι ὁπόσην ὁδόν

διήλασαν.
Πῶς ἄν τήν μάχην ποιησαίμεθα; Ἐβουλεύοντο ὅπως ἄν τήν

μάχην ποιήσαιντο.
Πῶς οἱ νέοι ἄριστοι ἔσονται; Σκοποῦμεν ὅπως οἱ νέοι

ἄριστοι ἔσονται.

Συνήθη ρήματα 
εξάρτησης

§ Λέγω τινί
§ Ἐρωτῶ τινά
§ Κελεύω τινά
§ Παραινῶ τινί
§ Συμβουλεύω τινί
§ Παραγγέλλω τινί
§ Ἀκούω τινά\τινός
§ Ὁρῶ τινά
§ Ἀπαγορεύω τινί
§ Κωλύω τινά
§ Προτρέπω τινά
§ Προστάττω τινί
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Πλάγιος υποθετικός λόγος 
 
Ο υποθετικός λόγος είναι πλάγιος, όταν η απόδοσή του βρίσκεται σε πλάγιο λόγο, 
δηλαδή είναι: α) ειδική πρόταση, β) ειδικό ή τελικό απαρέμφατο του πλαγίου 
λόγου, γ) κατηγορηματική μετοχή του πλαγίου λόγου, δ) σπανιότερα άλλη 
δευτερεύουσα πρόταση του πλαγίου λόγου. 
 

• Αν η απόδοση εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, ο υποθετικός λόγος 
αναγνωρίζεται σαν να ήταν ανεξάρτητος. Π.χ. Λέγει ὅτι, ἐάν μάθῃ, παύσεται 
ταῦτα ποιῶν (προσδοκώμενο). 

• Αν η απόδοση εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, η υπόθεση (με εξαίρεση την 
υπόθεση του 2ου είδους, η οποία δεν μεταβάλλεται), έχει τη μορφή  
εἰ + ευκτική του πλαγίου λόγου. Τότε το είδος της απόδοσης, το νόημα και η 
τροπή του εξαρτημένου λόγου υποθετικού λόγου σε ανεξάρτητο βοηθούν 
στην αναγνώρισή του. 

 
Είδος Υπόθεση Απόδοση Παράδειγμα 

πραγματικό εἰ + ευκτική Ειδική (ή πλάγια ερωτηματική 
πρόταση) πρόταση με ευκτική 

πλαγίου λόγου ή οριστική 
\απαρέμφατο ή μετοχή 

Ἀγησίλαος ἔγνω (ὅτι), εἰ ταῦτα 
πράττοιεν, 

ἁμαρτάνοιεν\ἁμαρτάνειν 
αὐτούς\ἁμαρτάνοντας 

αὐτούς 
μη πραγματικό εἰ + οριστική 

ιστορικού 
χρόνου 

Ειδική πρόταση (ή πλάγια 
ερώτηση) με δυνητική 

οριστική\απαρέμφατο\μετοχή 

Ἀγησίλαος ἔγνω (ὅτι), εἰ ταῦτα 
ἔπραττον, ἡμάρτανον 

ἄν\ἁμαρτάνειν ἄν 
αὐτούς\ἁμαρτάνοντας ἄν 

αὐτούς 
προσδοκώμενο εἰ + ευκτική Ειδική πρόταση (ή πλάγια 

ερώτηση) με οριστική μέλλοντα ή 
ευκτική πλαγίου λόγου 

\απαρέμφατο ή μετοχή μέλλοντα 

Ἀγησίλαος ἔγνω (ὅτι), εἰ ταῦτα 
πράξαιεν, 

ἁμαρτήσοιντο\ἁμαρτήσεσθαι 
αὐτούς\ἁμαρτησομένους 

αὐτούς 
αόριστη 

επανάληψη στο 
παρόν\μέλλον 

εἰ + ευκτική Ειδική (ή πλάγια ερώτηση) 
πρόταση με οριστική ή ευκτική 

πλαγίου λόγου σε ενεστώτα 
\απαρέμφατο ή μετοχή ενεστώτα 

Ἀγησίλαος ἔγνω (ὅτι), εἰ ταῦτα 
πράττοιεν, 

ἁμαρτάνοιεν\ἁμαρτάνειν 
αὐτούς\ἁμαρτάνοντας 

αὐτούς 
απλή σκέψη του 

λέγοντος 
εἰ + ευκτική Ειδική πρόταση (ή πλάγια 

ερώτηση) με δυνητική ευκτική\ 
δυνητικό απαρέμφατο ή δυνητική 

μετοχή 

Ἀγησίλαος ἔγνω (ὅτι), εἰ ταῦτα 
πράττοιεν, ἁμαρτάνοιεν ἄν 

\ἁμαρτάνειν ἄν 
αὐτούς\ἁμαρτάνοντας ἄν 

αὐτούς 
αόριστη 

επανάληψη στο 
παρελθόν 

εἰ + ευκτική Ειδική πρόταση (ή πλάγια 
ερώτηση) με παρατατικό 

οριστικής ή ενεστώτα ευκτικής 
πλαγίου λόγου (σπάνια αόριστος 

με ἄν)\ απαρέμφατο ή μετοχή 
ενεστώτα 

Ἀγησίλαος ἔγνω (ὅτι), εἰ ταῦτα 
πράττοιεν, ἡμάρτανον ή 

ἁμαρτάνοιεν\ἁμαρτάνειν 
αὐτούς\ἁμαρτάνοντας 

αὐτούς 
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Λανθάνων υποθετικός λόγος 
 
Λανθάνων λέγεται ένας υποθετικός λόγος, όταν η υπόθεσή του λανθάνει, δηλαδή 
είναι κρυμμένη σε:  
 
 

I. Μια υποθετική μετοχή Π.χ. Ἐμμενόντων τῶν πολιτῶν τοῖς νόμοις, αἱ πόλεις 
ἰσχυρόταται γίγνονται = Ἐάν οἱ πολῖται ἐμμένωσι\εἰ οἱ 
πολῖται ἐμμένουσι τοῖς νόμοις, αἱ πόλεις ἰσχυρόταται 
γίγνονται. 
 

II. Μια χρονικοϋποθετική 
μετοχή 

Π.χ. Πυθόμενοι δέ τά πραχθέντα πάντες εἴσεσθ᾽ ὅτι 
δικαίως ἄν τοσαύτης δωρεᾶς ἠξιώθην = Ἐπειδάν πύθησθε 
δέ τά πραχθέντα, πάντες εἴσεσθ᾽ ὅτι δικαίως… 
 

III. Μια αναφορικοϋποθετική 
μετοχή 

Π.χ. Ὥσπερ ὁ ὠνούμενος νενίκηκε τόν λαβόντα, οὕτως ὁ 
μή λαβών μηδέ διαφθαρείς νενίκηκε τόν ὠνούμενον = 
Ὥσπερ ὅστις (εἴ τις) ὠνεῖται νενίκηκε τόν λαβόντα, οὕτως 
ὅς (εἴ τις) μή ἔλαβε μηδέ διεφθάρη, νενίκηκε τόν 
ὠνούμενον. 
 

IV. Μια χρονική υποθετική 
πρόταση 

Ἐπειδάν πυθώμεθά τι γιγνόμενον, τηνικαῦτα 
θορυβούμεθα. (αόριστη επανάληψη στο παρόν μέλλον) 
 

ὅταν\ὁπόταν+υποτακτική 
(σύγχρονο) 
ἐπάν\ἐπειδάν+υποτακτική 
(προτερόχρονο) 

Προσδοκώμενο ή 
αόριστη επανάληψη 
στο παρόν μέλλον 

ὁπότε+ευκτική Απλή σκέψη ή αόριστη 
επανάληψη στο 
παρελθόν 

 
 

V. Μια αναφορική υποθετική 
πρόταση 

Λύσανδρος δέ τούς τε φρουρούς τῶν Ἀθηναίων 
ἀπέπεμπεν εἰς τάς Ἀθήνας, εἰδώς ὅτι, ὅσῳ ἄν πλείους 
συλλεγῶσιν εἰς τό ἄστυ καί τόν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν 
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. (προσδοκώμενο) 
 

VI. Έναν εμπρόθετο: ἄνευ, ἐκ, 
μετά, ἀπό + γενική, ἐν + 
δοτική 

Ἄνευ γάρ ἀρχόντων οὐδέν ἄν οὔτε καλόν οὔτε ἀγαθόν 
γένοιτο = Εἰ μή ἄρχοντες εἶεν, οὐδέν ἄν οὔτε καλόν οὔτε 
ἀγαθόν γένοιτο. (απλή σκέψη του λέγοντος) 
 

VII. Εναντιωματική πρόταση ή 
εναντιωματική μετοχή 

Πολλοί ὄντες εὐγενεῖς εἰσί κακοί = Πολλοί, εἰ καί εἰσί 
εὐγενεῖς, εἰσί κακοί. (πραγματικό) 
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Ρηματικά επίθετα σε -τέος\τέα\τέον 
 

• Ρηματικό επίθετο: -τέος, -τέα, -τέον. Π.χ. θεραπευτέος, θεραπευτέα, 
θεραπευτέον 
 

• Στη μετάφραση το ρηματικό επίθετο+ρήμα «εἰμί» αποδίδεται με το 
«πρέπει να…» 
 

• Προσωπική σύνταξη: όταν το ρήμα από το οποίο φτιάχνουμε το ρηματικό 
επίθετο δέχεται αντικείμενο σε αιτιατική πτώση (π.χ. Ὠφελῶ τήν πόλιν). Στη 
σύνταξη αυτή εξαίρεται το υποκείμενο που πρέπει να πάθει ό,τι δηλώνει το 
ρήμα. Το ρηματικό επίθετο έχει παθητική σημασία. Π.χ. Ὠφελητέα σοι ἡ 
πόλις ἐστί.  

 
• Απρόσωπη σύνταξη: όταν το ρήμα από το οποίο φτιάχνουμε το ρηματικό 

επίθετο είναι είτε αμετάβατο είτε μεταβατικό. Στη σύνταξη αυτή εξαίρεται η 
πράξη που πρέπει να γίνει. Το ρηματικό επίθετο έχει ενεργητική σημασία. 
Π.χ. Ἡμῖν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας ἀγωνιστέον. Στην απρόσωπη σύνταξη δεν 
υπάρχει υποκείμενο. 
 

• Το ποιητικό αίτιο δηλώνεται σε δοτική (δοτική προσωπική του ενεργούντος 
προσώπου\ποιητικού αιτίου) 

 

Ανάλυση 
 
Προσωπική σύνταξη 
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Απρόσωπη σύνταξη 
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