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ΡΗΜΑΣΑ
Μεταβατικά ρήματα λέγονται εκείνα που σημαίνουν ότι η ενέργεια του
υποκειμένου τους μεταβαίνει (πηγαίνει) σ’ ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα,
το οποίο αποτελεί το αντικείμενο του ρήματος:
Οἱ δέ καθεῖλκον τάς τριήρεις.
Βλάπτει τόν ἄνδρα θυμός.
Αμετάβατα ρήματα λέγονται εκείνα που σημαίνουν ότι η ενέργεια του
υποκειμένου τους δε μεταβαίνει (πηγαίνει) σ’ ένα πρόσωπο, ζώο ή
πράγμα, αλλά απλώς παραμένει στο ίδιο το υποκείμενο. Σα αμετάβατα
ρήματα δεν έχουν αντικείμενο.
Ὁ δέ Ἐτεόνικος εἰς τήν ἄκραν ἀποφεύγει.
1. Μέσα αυτοπαθή (ή ευθέα) λέγονται τα μέσα ρήματα που σημαίνουν
ότι η ενέργεια του υποκειμένου επιστρέφει άμεσα και απευθείας στο ίδιο
το υποκείμενο:
Ὁ παῖς λούεται.
υχνά αντί για τα μέσα αυτοπαθή χρησιμοποιείται το ενεργητικό ρήμα με
αντικείμενο την αυτοπαθή αντωνυμία:
γυμνάζομαι – γυμνάζω ἐμαυτόν.
2. Μέσα πλάγια λέγονται τα μέσα ρήματα που σημαίνουν ενέργεια του
υποκειμένου η οποία επιστρέφει σ’αυτό έμμεσα και πλάγια. Σα μέσα
πλάγια διαιρούνται σε:
α) Μέσα διάμεσα, όσα σημαίνουν ότι η ενέργεια γίνεται από το
υποκείμενο στον εαυτό του ή σε ό,τι του ανήκει διαμέσου άλλου:
Ὁ πατήρ τούς παῖδας παιδεύεται (εκπαιδεύει τα παιδιά με τον δάσκαλο).
β) Μέσα περιποιητικά (ή μέσα ωφελείας), όσα σημαίνουν ενέργεια που
εκτελεί το υποκείμενο για δική του χρήση ή ωφέλεια:
Οἰκοδομοῦμαι οἰκίαν.
Σα μέσα περιποιητικά ισοδυναμούν με ενεργητικά ρήματα που έχουν
αντικείμενο αυτοπαθή αντωνυμία σε δοτική:
Οἰκοδομοῦμαι ἐμαυτ οἰκίαν.
γ) Μέσα αλληλοπαθή, όσα σημαίνουν μια κοινή ενέργεια, δύο ή
περισσοτέρων υποκειμένων, η οποία πηγαίνει αμοιβαία από το ένα στο
άλλο:
Συμβαλόντες τάς ἀσπίδας ἐωθοῦντο.
Σα αλληλοπαθή ρήματα βρίσκονται κανονικά στον πληθυντικό αριθμό
και μπορούν να αναλύονται σε ενεργητικά ρήματα με αντικείμενο την
αλληλοπαθή αντωνυμία:
Ἐωθοῦντο = ἐώθουν ἀλλήλους.
δ) Μέσα δυναμικά, όσα σημαίνουν ότι το υποκείμενο ενεργεί
χρησιμοποιώντας όλες τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις του:
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ποιοῦμαι πόλεμον= πολεμώ, λύομαι αἰχμάλωτον = ελευθερώνω.
Σα παθητικά ρήματα φανερώνουν ότι το υποκείμενο δέχεται μια
ενέργεια από κάποιο άλλο πρόσωπο ή πράγμα, δηλαδή παθαίνει κάτι.
Αυτά βρίσκονται συνήθως στη μέση αλλά και στην ενεργητική φωνή:
Ἐπράχθη οὐδέν ἀπό τῶν τυράννων ἔργον ἀξιόλογον.
Ἀπέθανε μισούμενος ὑπό πάντων.
Σο ρήμα που συνδέει το υποκείμενο με το κατηγορούμενο λέγεται
συνδετικό ρήμα. υνδετικά ρήματα είναι:
α) Σο εἰμί και άλλα με συγγενική σημασία, όπως:
γίγνομαι (γίνομαι)
καθίσταμαι (γίνομαι)
ἀποβαίνω (γίνομαι, καταντώ)
ἐκβαίνω (αποβαίνω)
συμβαίνω (αποβαίνω, καταντώ)
διατελῶ (είμαι συνεχώς): Ἀνυπόδητος καί ἀχίτων διατελεῖς.
τυγχάνω (τυχαίνει να είμαι)
ὑπάρχω (είμαι από την πρώτη στιγμή)
ἔφυν (γεννήθηκα)
πέφυκα (είμαι από τη φύση μου)
β) Σα δοξαστικά:
λέγομαι (θεωρούμαι)
εὑρίσκομαι (θεωρούμαι)
ἁλίσκομαι (πιάνομαι, θεωρούμαι)
νομίζομαι (θεωρούμαι): Κῦρος πάντων κράτιστος ἐνομίζετο.
ἡγοῦμαι (θεωρώ)
κρίνομαι (θεωρούμαι)
ὑπολαμβάνομαι (θεωρούμαι)
λαμβάνομαι (πιάνομαι, θεωρούμαι)
γ) Σα κλητικά:
ὀνομάζομαι
καλοῦμαι (ονομάζομαι): Ὁ τόπος οὗτος Ἀρμενία καλεῖται.
λέγομαι (ονομάζομαι)
προσαγορεύομαι (ονομάζομαι)
ἀκούω (αποκαλούμαι - σπάνια): Ἀντί γάρ φίλων καί ξένων νῦν κόλακες καί
θεοῖς ἐχθροί ἀκούουσιν.
δ) Σα προχειριστικά, δηλ. όσα σημαίνουν εκλογή, διορισμό:
αἱροῦμαι (εκλέγομαι): Ξενοφῶν Ἡρέθη ἄρχων.
λαγχάνω (εκλέγομαι με λαχνό)
χειροτονοῦμαι (εκλέγομαι με ανάταση του χεριού)
ἀποδείκνυμαι (διορίζομαι, αναδεικνύομαι)
διορίζομαι
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ε) Σα δηλωτικά:
φαίνομαι: Χαλεπόν ἐστιν ἐκ πλουσίου πένητα γενέσθαι καί ἐκ βασιλέως
ἰδιώτην φανναι.
δοκῶ (φαίνομαι, θεωρούμαι)
δηλοῦμαι.

ΑΠΡΟΩΠΕ ΕΚΥΡΑΕΙ
Οι απρόσωπες εκφράσεις σχηματίζονται:
α) Με το ρήμα ἐστί και ένα ουσιαστικό ή το ουδέτερο ενός επιθέτου ή
μετοχής, λ.χ. ἀνάγκη ἐστί, καιρός ἐστί, ἄξιον ἐστί, ῥάδιον ἐστί, διδακτέον
ἐστί, πρέπον ἐστί, εἰκός ἐστί κτλ.:
Σύ δέ ἀρνῆ τήν δόσιν, ἀδύνατον εἶναι λέγων ἐπαρκεῖν τοῖς αἰτοῦσι.
β) Με το ρήμα ἔχει και κάποιο επίρρημα, λ.χ. ἀναγκαίως ἔχει, καλῶς ἔχει,
ῥᾳδίως ἔχει κτλ.:
Ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει.
Οι απρόσωπες εκφράσεις αυτές παίρνουν ως υποκείμενο:
1. Ένα άναρθρο απαρέμφατο ειδικό ή τελικό:
Ὥρα ἐστίν ἀπιέναι.
Ἡγοῦμαι κράτιστον εἶναι πείθεσθαι αὐτ.
2. Μια δευτερεύουσα ονοματική πρόταση, ειδική, πλάγια ερωτηματική ή
ενδοιαστική:
Δλον γάρ ἐστί τοῖς Ὀλυνθίοις ὅτι νῦν οὐ περί δόξης πολεμοῦσι.
3. Ένα ουσιαστικό σε ονομαστική πτώση, το οποίο όμως θα έχει την ίδια
έννοια με το ρήμα που πηγαίνει ή θα είναι από την ίδια ρίζα:
Μεταμέλεια ἦν αὐτ.
Επίσης παίρνουν συνήθως έναν προσδιορισμό σε δοτική, που δείχνει το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το ρήμα και λέγεται δοτική προσωπική:
Ταῦτα οὐ δυνατόν ἐστίν ἀνθρώποις εὑρεῖν.
Μερικά ρήματα λέγονται απρόσωπα ή τριτοπρόσωπα, γιατί βρίσκονται
συνήθως, ή μόνο, στο γ’ ενικό πρόσωπο και δεν έχουν ως υποκείμενο ένα
πρόσωπο ή πράγμα. Μερικά από τα πιο συχνά είναι: δεῖ, χρή, προσήκει,
πρέπει, ἐγχωρεῖ, ἐστί, ἔξεστι, ἔνεστι, πάρεστι, δοκεῖ, μέλλει, λέγεται,
ὁμολογεῖται, ἀγγέλλεται, νομίζεται κτλ.
Μερικά από τα απρόσωπα ρήματα χρησιμοποιούνται και ως προσωπικά,
λ.χ. δεῖ και δέω, δοκεῖ και δοκῶ, λέγεται και λέγομαι.
Σα ρήματα αυτά παίρνουν ως υποκείμενο:
1. Άναρθρο απαρέμφατο ειδικό ή τελικό:
Δεῖ γράμματα μαθεῖν καί μαθόντα νοῦν ἔχειν.
Λέγεται γάρ κύκλῳ τόν τόπον ἐκεῖνον περιρρεῦσαι τό πῦρ καί σωθναι
τούτους μόνους.
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2. Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση, ειδική, πλάγια ερωτηματική ή
ενδοιαστική:
Λέγεται ὅτι Κῦρος τέθνηκε.
Λέγεται δέ ὥς ποτ’ ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι τῶν (ὄντων).
3. Ουσιαστικό σε ονομαστική πτώση, το οποίο όμως θα έχει την ίδια
έννοια με το ρήμα που πηγαίνει ή θα είναι από την ίδια ρίζα:
Καί τοῖς Ἀθηναίοις μετεμέλησεν (εννοείται ως υποκείμενο το ουσιαστικό η
μεταμέλεια).
Επίσης παίρνουν συνήθως έναν προσδιορισμό σε δοτική που δείχνει το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το ρήμα και λέγεται δοτική προσωπική:
Ἔδοξεν αὐτοῖς πορεύεσθαι. (Ως υποκείμενο στο απαρέμφατο θα
εννοήσουμε την αιτιατική της δοτικής προσωπικής: αὐτούς).
Δεῖ δή αὐτοῖς ἀνάγκην προσεῖναι καί ζημίαν.

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
Αττική σύνταξη
Σα ουδέτερα ρήματα, δηλαδή αυτά που φανερώνουν ότι το υποκείμενο
ούτε ενεργεί ούτε δέχεται καμιά ενέργεια, αλλά βρίσκεται απλώς σε μια
κατάσταση, είναι κυρίως ενεργητικά αμετάβατα, όπως: ζῶ, ὑγιαίνω,
σωφρονῶ, νοσῶ, εὐδαιμονῶ κτλ.:
Οἱ πολέμιοι ἡσυχάζουσι.
Όταν το υποκείμενο του ρήματος είναι όνομα ουδέτερου γένους
πληθυντικού αριθμού, τότε το ρήμα συνήθως μπαίνει όχι σε πληθυντικό
αλλά σε ενικό (γ’ ενικό). Η σύνταξη αυτή συναντάται στους αττικούς
συγγραφείς, γι’ αυτό και ονομάζεται αττική σύνταξη:
Τά παιδία παίζει.
Καί τά χρήματα αὐτοῦ δημόσια ἔστω.
Ετεροπροσωπία
Όταν το υποκείμενο του απαρεμφάτου δεν είναι ίδιο με το υποκείμενο του
ρήματος, η σύνταξη λέγεται ετεροπροσωπία ή απαρεμφατική. Σο
υποκείμενο του απαρεμφάτου στην ετεροπροσωπία μπαίνει σε αιτιατική.
τα απρόσωπα ρήματα και στις απρόσωπες εκφράσεις που δέχονται
υποκείμενο απαρέμφατο έχουμε πάντα ετεροπροσωπία, γιατί είναι
αδύνατο το απαρέμφατο που είναι υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος ή
της απρόσωπης έκφρασης να είναι και υποκείμενο του εαυτού του.
την περίπτωση της ετεροπροσωπίας, όταν το υποκείμενο του
απαρεμφάτου είναι γενικό και αόριστο και παραλείπεται, τότε εννοείται
ως υποκείμενο του απαρεμφάτου η αιτιατική τινά ή τινάς. Σην αιτιατική,
όταν είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου, τη μεταφράζουμε πάντοτε με
ονομαστική:
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Μαιεύεσθαί με ὁ θεός ἀναγκάζει.
Θεόπομπος ὁ Χῖος τήν ἄμπελον ἱστορεῖ εὑρεθναι ἐν Ὀλυμπίᾳ παρά τόν
Ἀλφειόν.
Οἱ στρατιῶται ηὔχοντο εὐτυχσαι αὐτόν.
Κίνδυνος ἐστί ἀπόλλυσθαι πολλούς.
Σαυτοπροσωπία
Όταν το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το ίδιο με το υποκείμενο του
ρήματος από το οποίο εξαρτάται, η σύνταξη λέγεται ταυτοπροσωπία. Σο
υποκείμενο του απαρεμφάτου μπαίνει σε πτώση ονομαστική:
Ἅ πολλοί ἐπώλουν διά τό νομίζειν μή δύνασθαι ἄν φέρειν αὐτά καί τρέφειν.
Πάντες δέ ᾤοντο ἀπολωλέναι, ὡς ἑαλωκυίας τς πόλεως.
Κῦρος ὑπέσχετο δώσειν πέντε μνᾶς.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
τα δίπτωτα ρήματα το αντικείμενο στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του
ρήματος λέγεται άμεσο, ενώ το το αντικείμενο το οποίο καθορίζει ή
συμπληρώνει την έννοια του ρήματος λέγεται έμμεσο. Άμεσο είναι το
αντικείμενο σε αιτιατική:
Μίσει τούς δειλούς.
Εάν έχουμε δύο αιτιατικές, άμεσο θα είναι η αιτιατική που δηλώνει
πρόσωπο:
Διδάσκουσι τούς παῖδας (άμεσο) σωφροσύνην (έμμεσο).

τα δίπτωτα ρήματα το αντικείμενο το οποίο καθορίζει ή συμπληρώνει
την έννοια του ρήματος λέγεται έμμεσο, ενώ το αντικείμενο στο οποίο
μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος λέγεται άμεσο. Σο έμμεσο
αντικείμενο είναι σε γενική ή δοτική και το άμεσο σε αιτιατική:
Οἱ στρατηγοί ἐδίδοσαν μισθόν τοῖς στρατιώταις.
Ἐπεί καί τοῖς πατράσιν ὑπ’ ἐξουσίαν δεδώκασι τά τέκνα.
Εάν έχουμε δύο αιτιατικές, άμεσο θα είναι η αιτιατική που δηλώνει
πρόσωπο:
Ἡ μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις (έμμεσο) κακά (άμεσο).
Εξωτερικό αντικείμενο: Έτσι ονομάζεται το αντικείμενο που υπάρχει
εξαρχής, δηλ. πριν ενεργήσει το υποκείμενο του ρήματος. Επάνω σ’ αυτό
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το αντικείμενο φθάνει η ενέργεια του υποκειμένου, επιδρά και
μεταβάλλει ή όχι την προηγούμενη κατάστασή του:
Ὁ ἥλιος θερμαίνει τήν γν.
Οἱ σοφισταί οὐδένα ὠφελοῦσι.
Σο εσωτερικό αντικείμενο του αποτελέσματος δεν υπάρχει εξαρχής,
αλλά προέρχεται (δημιουργείται) από την ίδια την ενέργεια του
υποκειμένου. Αυτού του είδους το αντικείμενο δέχονται τα ρήματα που
σημαίνουν τη δημιουργία κάποιου πράγματος που δεν υπήρχε, πριν
ενεργήσει το υποκείμενο του ρήματος. Αυτά τα ρήματα κυρίως είναι τα
εξής: κατασκευάζω, ὀρύσσω, γράφω, ποιῶ, ὑφαίνω κ.ά.:
Θίβρων ὑπόνομον ὤρυττεν.
Φίλιππος γέγραφε τήν ἐπιστολήν.
Ἀγησίπολις τεῖχος περί τήν πόλιν Ὠκοδόμησεν.
Κυρίως εσωτερικό ή σύστοιχο αντικείμενο. Έτσι ονομάζεται το
αντικείμενο που προέρχεται ετυμολογικά από την ίδια ρίζα του ρήματος
της πρότασης ή από τη ρίζα συγγενούς ρήματος. Είναι δηλαδή το ίδιο
περιεχόμενο της ρηματικής ενέργειας, γι’ αυτό σύστοιχο αντικείμενο
μπορεί να δεχθεί σχεδόν κάθε ρήμα οποιασδήποτε διάθεσης:
Πάσχουσι μέγα πάθος.
Νοσοῦσι μεγάλας νόσους.
Καί οὐδενί πώποτε οὔτε ἡμεῖς οὔτε ἐκεῖνος δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα.
Ἐστρατευμένος ἁπάσας τάς ἐφ' ἡλικίας στρατείας.
Σο σύστοιχο αντικείμενο κανονικά συνοδεύεται από ομοιόπτωτο
επιθετικό προσδιορισμό. Πολλές φορές όμως το σύστοιχο αντικείμενο
μπορεί να παραλείπεται και να μένει μόνο ο επιθετικός προσδιορισμός, σε
ουδέτερο γένος, συνήθως πληθυντικού αριθμού:
Νοσοῦσι μεγάλα.
Η αιτιατική είναι η κύρια πτώση του αντικειμένου και αυτή είναι που
εκφράζει κυρίως το άμεσο αντικείμενο των μεταβατικών ρημάτων.
Ἀνήρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά.
Με αντικείμενο σε γενική συντάσσονται τα μονόπτωτα ρήματα που
σημαίνουν:
1. Μνήμη ή λήθη, όπως μέμνημαι, ἐπιλανθάνομαι, μνημονεύω κ.τ.ό.:
Οὐχ οὕτω τς ἀρχς μνημονεύομεν.
Ἄνθρωπος ὤν μέμνησο τς κοινς τύχης.
Ἐπελαθόμην ἐμαυτοῦ.
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2. Υροντίδα, επιμέλεια, φειδώ και τα αντίθετά τους, όπως κήδομαι
(φροντίζω), ἐπιμελοῦμαι, ἀμελῶ, ὀλιγωρῶ, φείδομαι, ἀφειδῶ κ.τ.ό.:
Χρόνου φείδου.
Τς χώρας ἐπεμελοῦντο.
Σωκράτης οὐκ ἠμέλει τοῦ σώματος.
3. Φωρισμό, απομάκρυνση, αποχή, απαλλαγή, όπως χωρίζομαι,
ἀφίσταμαι, ἀφίεμαι, ἀπέχω, ἀπαλλάττομαι κ.τ.ό.:
Ἀφίεται τοῦ δόρατος.
4. Απόλαυση, επιθυμία –εκτός από τα ρήματα ἀγαπῶ, ποθῶ, φιλῶ, που
συντάσσονται με αιτιατική, όπως στη Ν.Ε.– όπως ἀπολαύω, ἐρῶ (αγαπώ
με πάθος), ἐφίεμαι (επιθυμώ πολύ), ὀρέγομαι κ.τ.ό.:
Οἱ θεοί ἀπολαύουσιν εὐδαιμονίας.
Πάντες τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμοῦσι.
5. υμμετοχή σε κάτι, πλησμονή (αφθονία) ή το αντίθετο, στέρηση,
όπως μετέχω, βρίθω, στερῶ, ἀπέχω κ.τ.ό.:
Πόνων πλείστων μετέσχον.
Ἐνεπλήσθη ὁ λόφος ἱππέων.
Ὁ λιμήν ἔγεμε πλοίων.
Ἐπεί ἐκείνων μέν ἁπάντων μάχη ἐστερήμεθα.
6. Απόπειρα, επιτυχία ή αποτυχία, όπως πειρῶμαι, ἐπιτυγχάνω,
ἀποτυγχάνω, ἀξιοῦμαι, ἁμαρτάνω (σφάλλω, αποτυγχάνω), ψεύδομαι
(εξαπατώμαι) κ.τ.ό.:
Πολλῶν κακῶν πεπειράμεθα.
Ἐψεύσθησαν τῶν ἐλπίδων.
Ἁμαρτάνω γνώμης.
7. Εξουσία, όπως ἄρχω, κρατῶ, βασιλεύω, τυραννῶ, ἡγοῦμαι, στρατηγῶ,
ἡγεμονεύω, δεσπόζω κ.τ.ό.):
Θυμοῦ κράτει.
Ἦρχε τς νήσου.
8. ύγκριση, διαφορά, υπεροχή, όπως διαφέρω, πλεονεκτῶ, ὑπερτερῶ,
προέχω, ὑπερέχω, ἀριστεύω, πρωτεύω, ὑπολείπομαι, ὑστερῶ, μειονεκτῶ,
ἡττῶμαι, προτιμῶ κ.τ.ό.:
Ἀγαθός ἄρχων οὐδέν διαφέρει πατρός ἀγαθοῦ.
Τοσοῦτον ἡ ἡμετέρα πόλις διήνεγκε (υπήρξε ανώτερη) τῶν ἄλλων.
9. Αίσθηση, αντίληψη (εκτός από το ὁρῶ=βλέπω), όπως ἀκούω, ἅπτομαι,
ψαύω, γεύομαι, ὀσφραίνομαι, αἰσθάνομαι, ἀκροῶμαι κ.τ.ό.:
Μή μου ἅπτου.
Κρεῶν ἐγεύσαντο.
Τῶν μαρτύρων ἀκηκόατε.
Κρομμύων ὀσφραίνομαι.
10. Έναρξη ή λήξη, όπως ἄρχω, ἄρχομαι, λήγω, παύομαι κ.τ.ό.:
10
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Ἔληξε τς θήρας.
Ἐπαύσατο τοῦ ἔργου.
11. Επίσης με γενική συντάσσονται και πολλά ρήματα σύνθετα με τις
προθέσεις ἀπό, ἐκ, κατά, πρό, ὑπέρ:
Ἄνθρωπος ξυνέσει ὑπερέχει τῶν ἄλλων.
Πολλοῖς ἡ γλῶττα προτρέχει τς διανοίας.
Τά Μέγαρα ἀφέστηκε τῶν Ἀθηναίων. (Σα Μέγαρα αποστάτησαν από τους
Αθηναίους).
Με αντικείμενο σε δοτική συντάσσονται τα ρήματα που σημαίνουν:
1. Υιλική ή εχθρική διάθεση ή ενέργεια, όπως ἀρέσκω, εὐνοῶ,
ἁμιλλῶμαι, διαμιλλῶμαι, βοηθῶ, ἀμύνω, τιμωρῶ, λυσιτελῶ (ωφελώ),
ἐπιτιμῶ, ἀπειλῶ, πολεμῶ, ἐπιτιμῶ, μάχομαι, ἐναντιοῦμαι, μέμφομαι,
ὀργίζομαι, φθονῶ κ.τ.ό.:
Ἀμύνω τῆ πόλει.
Βεβοηθήκαμεν Εὐβοεῦσι.
ημείωση. Εκτός από το ρήμα λυσιτελῶ, τα ρήματα που σημαίνουν
ωφέλεια ή βλάβη συντάσσονται με αιτιατική.
2. Ευπείθεια ή υποταγή και τα αντίθετά τους, όπως πείθομαι, δουλεύω
(είμαι δούλος), πιστεύω, ὑπακούω, ὑπηρετῶ, ἀπειθῶ, ἀπιστῶ κ.τ.ό.:¨
Δαίδαλος Μίνῳ εδούλευε.
3. Προσέγγιση, ακολουθία, διαδοχή, επικοινωνία ή μείξη, όπως ἕπομαι,
πελάζω (πλησιάζω), κοινωνῶ, ἐπικοινωνῶ, μείγνυμαι, ὁμιλῶ
(συναναστρέφομαι), χρῶμαι (χρησιμοποιώ), τυγχάνω, συντυγχάνω,
ἐντυγχάνω (συναντώ) κ.τ.ό.:
Ὁ νεανίας εἵπετο τ νεαρ (Ο νέος ακολουθούσε τον λοχαγό).
Τῆ ἀχαριστίᾳ ἕπεται ἡ ἀναισχυντία.
Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεί πελάζει.
Χρῶ τοῖς βελτίστοις.
Σοφοῖς ὁμιλῶν καὐτός ἐκβήσει σοφός.
4. «Πρέπει», «ταιριάζει», όπως ἁρμόττει, πρέπει, προσήκει:
Ὁ κόθορνος ἁρμόττει τοῖς ποσίν ἀμφοτέροις (Ο κόθορνος ταιριάζει και στα
δύο πόδια).
Προσήκει μάλιστα ἐλευθέρῳ ἡ ἱππική.
Βασιλεῖ τοῦτο πρέπει.
ημείωση. Όταν τα ρήματα αυτά είναι απρόσωπα, η δοτική είναι δοτική
προσωπική:
5. Ομοιότητα, ισότητα ή συμφωνία, όπως ἰσοῦμαι, ὁμοιάζω, ὁμοιοῦμαι,
ἔοικα (μοιάζω), συνᾴδω (συμφωνώ), συμφωνῶ, ὁμολογῶ, ὁμονοῶ κ.τ.ό.:
Φιλοσόφῳ ἔοικας.
Τά ἔργα οὐ συμφωνεῖ τοῖς λόγοις.
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Ἑξήκοντα μναῖ ἰσοῦνται ταλάντῳ.
6. Έριδα ή συμφιλίωση, όπως ἀμφισβητῶ, ἐρίζω, διαλλάττομαι, σπένδομαι
(συνθηκολογώ) κ.τ.ό.:
Ἀμφισβητοῦσιν οἱ φίλοι τοῖς φίλοις.
Ἐρίζουσι δέ οἱ ἐχθροί ἀλλήλοις.
7. Επίσης με δοτική συντάσσονται και πολλά ρήματα που είναι σύνθετα
με τις προθέσεις: ἐν, σύν, ὑπό, ἐπί, παρά, περί, πρός, και το επίρρημα ὁμοῦ:
Ἐμμείνατε τοῖς ὅρκοις.
Ὀρθῶς μοι ἐπέπληξας.

ΚΑΣΗΓΟΡΟΤΜΕΝΟ
Με τα ρήματα που σημαίνουν εξέλιξη, όπως αὐξάνομαι, αἴρομαι,
τρέφομαι, ῥέω, πνέω κ.τ.ό. το κατηγορούμενο λέγεται προληπτικό ή
κατηγορούμενο του αποτελέσματος, γιατί προλαμβάνει και αποδίδει
στο υποκείμενο από πριν μια ιδιότητα που δεν την έχει αποκτήσει ακόμη,
αλλά πρόκειται να την αποκτήσει, όταν πραγματοποιηθεί εκείνο που
σημαίνει το ρήμα. Σο προληπτικό κατηγορούμενο ισοδυναμεί με
συμπερασματική (αποτελεσματική) πρόταση:
Εἷς ὑπό του δήμου ἐτράφη μέγας. (Ένας ανατράφηκε από τον λαό, ώστε
έγινε μέγας).
Ὁ ποταμός ἐρρύη μέγας (Σο ποτάμι πλημμύρισε και έγινε μεγάλο).
Διά τούτων Φίλιππος ἤρθη μέγας.
Κατέστησαν αὐτούς κοινωνούς τς οὐσίας.
Καί μή λόγῳ μέν αὐτονόμους ἀφιῶμεν.
Καί ᾔρετο τό ὕψος τοῦ τείχους μέγα.
Όταν το κατηγορούμενο είναι ουσιαστικό, πολλές φορές δεν μπαίνει σε
ονομαστική, σύμφωνα με τον κανόνα, αλλά σε γενική που λέγεται γενική
κατηγορηματική.
Γενική κατηγορηματική διαιρετική: φανερώνει ένα σύνολο, από το
οποίο ένα μέρος είναι το υποκείμενο:
Σόλων τῶν ἑπτά σοφῶν ἐκλήθη.
Γενική κατηγορηματική κτητική: φανερώνει τον κτήτορα:
Ἡ ἡγεμονία ἐστί τς πόλεως.
Ὡς ὑμῖν δίδωσιν ἑαυτοῦ οὖσαν.
Γενική κατηγορηματική της ιδιότητας:
Ἐγώ δέ ἀγαθοῦ τρόπου εἰμί.
Γενική κατηγορηματική της ύλης:
Πάντα ἐστί χρυσοῦ.
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Γενική κατηγορηματική της αξίας:
Ἡ οἰκία ἐστίν εἴκοσι μνῶν.
Εἰ μηδενός ἀξίου πράγματος οὖσαν αὐτήν μετά πολλς σπουδς ἐμάνθανον.
Επιρρηματικό κατηγηγορούμενο του χρόνου:
Ἐπανελθών οἴκαδε γηραιός ἐν τῆ αὑτοῦ πατρίδι ἀποθανεῖται.
Επιρρηματικό κατηγορούμενο του σκοπού:
Πέμπουσιν οὖν Ἀγησίλαον πρεσβευτήν πρός τούς Μαντινέας.
Επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου:
Οἱ στρατιῶται εἵποντο ἄσμενοι.
Θηβαῖοι ἑκόντες ἐπολέμησαν.
Επιρρηματικό κατηγορούμενο του τόπου:
Οἱ στρατιῶται ἐσκήνουν ὑπαίθριοι.
Κατηγορούμενο αντικειμένου
Ὅστις αὐτόν σοφόν ποιήσει.

ΜΕΣΟΧΗ
άρνηση οὐ). Η αιτιολογική μετοχή αναλύεται σε αιτιολογική πρόταση
και πολλές φορές παίρνει τα: ἅτε, οἷον, οἷα, όταν ή αιτία είναι πραγματική,
και το ὡς, όταν η αιτία παρουσιάζεται ως υποκειμενική (και
μεταφράζεται: γιατί δήθεν, γιατί κατά τη γνώμη< κτλ.):
Χαλεπῶς ἐπορεύοντο οἷα δή ἐν νυκτί καί ἐν φόβῳ ἀπιόντες.
Εὐδοκιμῶν δέ δημοσίᾳ καί θαυμαζόμενος οὐχ ἧττον ἰδίᾳ τούς πολλούς
κατεδημαγώγει.
Ἐχθρόν μέν οὐδένα ἡγούμενος πολίτην, ἐπαινεῖν δέ πάντας ἐθέλων,
σῴζεσθαι δέ πάντας κέρδος νομίζων, ζημίαν δέ τιθείς.
ΑΝΑΛΤΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ
Δανειζόμαστε έναν αιτιολογικό σύνδεσμο και προσθέτουμε την ανάλογη
έγκλιση: οριστική ύστερα από ρήμα αρκτικού χρόνου και ευκτική πλάγιου
λόγου ύστερα από ρήμα ιστορικού χρόνου. Προσέχουμε επίσης.
α. Αν προηγείται ρήμα ψυχικού πάθους, τότε η εισαγωγή πρέπει να γίνει
με το ὅτι, αν πρόκειται για πραγματική αιτιολογία και με το εἰ, αν
πρόκειται για υποτιθέμενη.
β. Όταν η μετοχή συνοδεύεται με τα ἅτε, οἷον, οἷα (δή), τότε η αιτιολογία
είναι πραγματική και πρέπει να την αποδώσουμε με ἐπεί + οριστική.
γ. Όταν συνοδεύεται με το ὡς, η αιτιολογία είναι υποκειμενική και πρέπει
να αποδοθεί με ὡς + οριστική ή ευκτική πλάγιου λόγου.
Π.χ. «ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες πολλά ἀνδράποδα ἔλαβον». Η μετοχή θα
αναλυθεί σε «ἐπειδή ἐξαίφνης ἐπέπεσον». Δε θα βάλουμε ευκτική πλάγιου
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λόγου, γιατί πρέπει να αποδώσουμε μια πραγματική αιτιολογία με
οριστική.
«Χαίρουσι εἰδότες ὅτι σώζονται». Σο χαίρουσι είναι ρήμα ψυχικού πάθους,
πρόκειται για αντικειμενική αιτιολογία και θα αναλύσουμε τη μετοχή
εισαγόμενη με το ὅτι «ὅτι ἴσασι».
Η εναντιωματική ή παραχωρητική ή ενδοτική μετοχή μπορεί να
βρίσκεται σε όλους τους χρόνους εκτός από μέλλοντα και δηλώνει
παραχώρηση σε σχέση μ’ αυτό που εκφράζει το ρήμα της πρότασης.
Πολλές φορές παίρνει το καί ή τα καίπερ, καίτοι. Ισοδυναμεί με
παραχωρητική ή εναντιωματική πρόταση και μεταφράζεται με τα «κι αν
ακόμη, ακόμη κι αν, αν και, μολονότι, ενώ, παρόλο που» + οριστική ή με το
«και να» + υποτακτική.
Συμβουλεύω σοι καίπερ νεώτερος ὤν.
Σύ δέ ἄνθρωπος ὤν, θηρίου γίνῃ χαλεπώτερος.
Ὅτι δυνατώτατος ὤν ἐν τῆ πόλει φανερός ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων.
Εἰ σύ τοιοῦτος ὤν τήν ἰδέαν καί πρός τούτῳ τήν ψυχήν σωφρονέστατος.
ΑΝΑΛΤΗ ΕΝΑΝΣΙΩΜΑΣΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ
ΠΡΟΣΑΗ
Αναλύεται σε εναντιωματική πρόταση. Όταν δηλώνει πως η εναντίωση
γίνεται σε κάτι το πραγματικό, τότε θα αναλυθεί σε εἰ + οριστική ή
σπάνια σε ἄν + υποτακτική. Όταν δηλώνει πως η εναντίωση γίνεται σε
κάτι το μη πραγματικό ή απίθανο, θα αναλυθεί σε καί εἰ + οριστική ή καί
ἄν + υποτακτική. Σέλος όταν η πρόταση στην οποία ανήκει η
εναντιωματική μετοχή έχει άρνηση, τότε θα αναλυθεί σε οὐδ’ εἰ + οριστική
ή οὐδ’ ἐάν + υποτακτική.

επιθετική ή αναφορική μετοχή
Η μετοχή που χρησιμοποιείται ως επιθετικός προσδιορισμός ουσιαστικού, όπως
κάθε επίθετο, λέγεται επιθετική ή αναφορική μετοχή. Η επιθετική μετοχή
μεταφράζεται με αναφορική πρόταση:
Ὁ τρέχων ἵππος (Σο άλογο που τρέχει).
Οἱ ἐκπλέοντες ἐκ του λιμένος ἔμποροι (Οι έμποροι οι οποίοι φεύγουν από το
λιμάνι).
Τράγος δέ δίψῃ συνεχόμενος (ο οποίος) ἐγένετο κατά τό αὐτό φρέαρ.

Η επιθετική μετοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, ως:
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1. Κατηγορούμενο κοντά στα ρήματα εἰμί, ὑπάρχω, γίγνομαι. την περίπτωση
αυτή η μετοχή με το ρήμα αποτελεί περίφραση που είναι ισοδύναμη με το απλό
ρήμα, αλλά δείχνει μεγαλύτερη έμφαση:
Ἦν τό δεῖπνον πεποιημένον ἐν Θήβαις.
2. Κατηγορηματικός προσδιορισμός και εκφράζει, όπως ακριβώς το επίθετο,
μιαν ιδιότητα του ουσιαστικού όχι μόνιμη αλλά παροδική:
Οἱ στρατιῶται εἶχον τάς ἀσπίδας ἐγκεκαλυμμένας.
3. Ουσιαστικό: η έναρθρη επιθετική μετοχή μπορεί να χρησιμοποιείται και ως
ουσιαστικό, όπως το επίθετο. υνήθως χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά οι
μετοχές: ὁ λέγων = ο ρήτορας, ὁ διώκων = ο μηνυτής, ὁ νικῶν = ο νικητής, ὁ φεύγων
= ο εξόριστος.
υχνά το ουδέτερο έναρθρης μετοχής έχει τη σημασία αφηρημένου ουσιαστικού,
π.χ. τό λυσιτελοῦν = η ωφέλεια, τό βουλόμενον = η βούληση, τό δεδιός = ο φόβος,
τό θαρσοῦν = το θάρρος, τό ἡσυχάζον = η ησυχία, τό νοσοῦν = η νόσος.
Η επιθετική μετοχή έχει πάντα το άρθρο της εκτός από τις εξής τρεις
περιπτώσεις:
1. Όταν το υποκείμενο της μετοχής προηγείται:
Ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ.
2. Όταν το όνομα που προσδιορίζει η μετοχή δεν έχει άρθρο:
Σύνειμι ἀνθρώποις δυναμένοις ἀναλίσκειν.
3. Όταν η επιθετική μετοχή είναι κατηγορούμενο ή κατηγορηματικός
προσδιορισμός.

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ
Η επιθετική μετοχή που συνοδεύεται από άρθρο (ή χωρίς αυτό) αναλύεται
σε μια δεικτική αντωνυμία (οὗτος, ἐκεῖνος) στο ίδιο γένος, την ίδια πτώση
και τον ίδιο αριθμό με τη μετοχή) + αναφορική πρόταση εισαγόμενη με
αναφορική αντωνυμία σε ονομαστική πτώση ενικού ή πληθυντικού
αριθμού. Εκφέρεται συνήθως με οριστική ή σπάνια με ευκτική του
πλάγιου λόγου.
Π.χ. Δύναμαι συνεῖναι ἀνθρώποις δυναμένοις ἀναλίσκοις (ἐκείνοις οἵ
δύνανται<)
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Κατηγορηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμεύει ως κατηγορούμενο ή
κατηγορηματικός προσδιορισμός του υποκειμένου ή του αντικειμένου ενός
ρήματος. Η μετοχή αυτή δεν έχει ποτέ άρθρο, δέχεται άρνηση οὐ και
μεταφράζεται με: «να, ότι, που, και». Μεταφράζεται όμως και με άλλους
τρόπους, ανάλογα με την κατηγορία του ρήματος του οποίου προσδιορίζει το
υποκείμενο ή το αντικείμενο.
Με κατηγορηματική μετοχή συντάσσονται τα εξής ρήματα:
1. Tο ρήμα εἰμί και όσα έχουν συγγενική σημασία μ’ αυτό, όπως: τυγχάνω,
λανθάνω, φαίνομαι, οἴχομαι, διατελῶ, φθάνω, φανερός εἰμί, δλος εἰμί κ.τ.ό. Με τα
ρήματα αυτά η μετοχή μπορεί πολλές φορές να μεταφραστεί με ρήμα και το
ρήμα με επίρρημα:
Ὅτι τυγχάνει οὖσα θεοφιλής (Επειδή τυχαίνει να είναι αγαπητή στους θεούς).
Ἐλάνθανε τρεφόμενον τό στράτευμα.
Καί ἔλαθον τελευτήσαντες αὑτούς.
Ὅσοι δέ ἔνδον ἐτύγχανον ὄντες.
Εὐθύς δλός ἐστι παρεσκευασμένος οὐδέν ποιήσειν τῶν δεόντων.
2. Tα ρήματα που σημαίνουν έναρξη, λήξη, καρτερία και κόπο όπως: ἄρχω,
παύω, ἀνέχομαι, κάμνω κ.τ.ό.:
Ἀγησίλαος οὔποτε ἔληγε θύων.
Φίλιππος γάρ ἄρχεται περί Ἁλοννήσου λέγων.
Τότε ὑμεῖς τε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περί τῶν τειχῶν τς
κατασκαφς.
3. Tα ρήματα εὖ ἤ κακῶς ποιῶ, ἀδικῶ, χαρίζομαι, νικῶ, λείπομαι κ.τ.ό.:
Εὖ ἐποίησας ἀναμνήσας με.
Ἠδίκουν ἄν οὐκ ἀγανακτῶν τ θανάτῳ.
4. Tα ρήματα που σημαίνουν αίσθηση, γνώση, μάθηση και μνήμη όπως:
αἰσθάνομαι, ὁρῶ, ἀκούω, εὑρίσκω, γιγνώσκω, ἀγνοῶ, μανθάνω, μέμνημαι κ.τ.ό.:
Ἴσθι ἀνόητος ὤν.
Ὡς ἑώρων ἀποθνῄσκοντας ἐν τ ἱερ.
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Ὁρῶ γάρ ἔγωγε τήνδε τήν ὀρχηστρίδα ἐφεστηκυῖαν.
Ἐπεί δέ Ἠσθάνετο Ξενοφῶν χαλεπῶς φέροντας τούς στρατιώτας.
Ὅσην οὐδείς πω πρότερον μέμνηται γεγονυῖαν.
Εἰ αἴσθοιτο καταλελειμμένα παιδάρια μικρά ἐμπόρων.
(Σα ρήματα αἰσθάνομαι και ἀκούω συντάσσονται: α) με γενική και κατηγορηματική μετοχή όταν δηλώνουν
άμεση αντίληψη, β) με αιτιατική και κατηγορηματική μετοχή όταν δείχνουν έμμεση αντίληψη, γ) με αιτιατική
και ειδικό απαρέμφατο όταν δείχνουν ένα αβέβαιο γεγονός).

5. Tα ρήματα που σημαίνουν δείξη, αγγελία και έλεγχο, όπως: δείκνυμι, δηλῶ,
ἀγγέλλω, ἐλέγχω κ.τ.ό.:
Σωκράτης ἐδείκνυ τοῖς ξυνοῦσιν ἑαυτόν καλόν κἀγαθόν ὄντα.
Ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτ τούς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας.
6. Tα ρήματα που σημαίνουν ψυχικό πάθος, όπως: χαίρω, ἥδομαι, βαρέως ή
χαλεπῶς φέρω, ἀγανακτῶ, ἄχθομαι, αἰσχύνομαι κ.τ.ό.:
Ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα.
Με τα ρήματα αυτά η μετοχή χαρακτηρίζεται και ως αιτιολογική, γιατί δείχνει
την αιτία της ψυχικής κατάστασης.
ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΗΓΟΡΗΜΑΣΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ
Μια κατηγορηματική μετοχή ισοδυναμεί με ειδική πρόταση του πλάγιου λόγου
κρίσης εξαρτώμενη όμως μόνο από ρήματα αισθητικά, γνωστικά, δεικτικά,
αγγελίας. τις άλλες περιπτώσεις δεν αναλύεται.
την ανάλυση ακολουθούμε την εκφορά των ειδικών προτάσεων (ὅτι + οριστική
ή ὅτι + ευκτική πλάγιου λόγου ή σπάνια, όταν είναι δυνητική, σε δυνητική
ευκτική ή οριστική):
Ἤσθοντο αὐτούς ἀδικοῦντα: «ὅτι αὐτοί ἀδικοῖεν».

( άρνηση μή). Η τελική μετοχή βρίσκεται σε χρόνο μέλλοντα και συνήθως

με ρήματα που δείχνουν κίνηση ή και με άλλα ρήματα, και συχνά με το
ὡς. Αναλύεται σε τελική πρόταση:
Ἀρταξέρξης πείθεται καί συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν.
Ὅτι περί τῶν μεγίστων ἥκετε δικάσοντες.
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Ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τόν υἱόν μαχούμενον.
ΑΝΑΛΤΗ ΣΕΛΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ
Η τελική μετοχή απαντά κατά κανόνα σε χρόνο μέλλοντα μαζί με ρήματα
κίνησης. Μπορούμε να την αναλύσουμε σε τελική πρόταση με ἵνα +
υποτακτική ενεστώτα ή αορίστου ή ακόμα σε ἵνα + ευκτική του πλάγιου
λόγου. Αν τυχόν η μετοχή συνοδεύεται με το ὡς (σπάνια), τότε θα
κρατήσουμε το ὡς + την ανάλογη έγκλιση.
Π.χ «ἔπεμψε τινά ἐροῦντα». Σο ἐροῦντα είναι μια τελική μετοχή χρόνου
μέλλοντα. τη μετατροπή όμως πρέπει να προσέξουμε να την
αποδώσουμε είτε με ἵνα + ευκτική αορίστου ή με ἵνα + υποτακτική
αορίστου, επειδή ο μέλλοντας δεν έχει υποτακτική. Άρα μπορεί να γίνει
«α. ἵνα εἴποι ή β. ἵνα εἴπῃ».
Ἐπορεύοντο κατοψόμενοι τούς πολεμίους (<ἵνα κατίδοιεν).
(άρνηση οὐ). Η τροπική μετοχή βρίσκεται συνήθως σε χρόνο ενεστώτα
και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια πράξη. Μπορεί να
μεταφραστεί μ’ έναν από τους εξής τρόπους: με νεοελληνική τροπική
μετοχή, με επίρρημα, με εμπρόθετο προσδιορισμό, με ρήμα που
συνοδεύεται με το καί.
Εἰσί δέ τινες τῶν Χαλδαίων οἵ λῃζόμενοι ζῶσιν (ζουν ληστεύοντας).
Καί τῶν βασιλικῶν δικαστῶν ἐποίησεν ἕνα, εἰπών...
Καί πολλοί τούς σφετέρους ἀπολέσαντες παρ’ ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν.
Τέως μέν οὖν αὐτόν κατεῖχον παραμυθούμενος.
Οι τροπικές μετοχές: ἄγων, ἔχων, λαβών, φέρων, όταν βρίσκονται κοντά σε
ρήμα που φανερώνει κίνηση, μεταφράζονται με το: με + αιτιατική:
Ἦλθεν ἔχων ναῦς ὀλίγας.
(άρνηση μή). Η υποθετική μετοχή αναλύεται σε υποθετική πρόταση.
Μπορεί να βρίσκεται σε κάθε χρόνο εκτός από μέλλοντα. Μεταφράζεται
με το αν, εάν + οριστική ή αν, εάν + υποτακτική.
Όταν μια μετοχή βρίσκεται κοντά σε δυνητική έγκλιση ή εξαρτημένο
δυνητικό απαρέμφατο ή κοντά σε οριστική μέλλοντα, τότε η μετοχή αυτή,
αν είναι επιρρηματική, είναι κατά κανόνα υποθετική:
Αἰσχύνοιντο ἄν μή ἀποδιδόντες χάριτας.
Καί ὁ μέν μέτοικος ἤ ξένος εἰς προεδρίαν τῶν ἀγώνων καλείσθω βοηθῶν.
Ἐάν δέ καταψηφισάμενοι θανάτου τιμήσητε.
ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΟΘΕΣΙΚΗ/ΦΡΟΝΙΚΟΫΠΟΘΕΣΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε
ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ
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Εδώ θα ακολουθήσουμε τις 6 κατηγορίες των υποθετικών λόγων
ξεκινώντας πάντα απ’ το σχήμα της απόδοσης ή απ’ το ρήμα της
πρότασης στο οποίο ανήκει η μετοχή.
α. Αν έχω απόδοση που να ταιριάζει στο πραγματικό, θα προσαρμόσω
ανάλογα και την υπόθεση (ταῦτα ἔχων ἅπαντα ἔχω «εἰ ἔχω ταῦτα ἅπαντα ἔχω».
β. Αν έχω απόδοση δυνητική οριστική, θα αναλύσω τη μετοχή σε εἰ +
οριστική ιστορικού χρόνου: (οὐκ ἄν ἦλθον δεῦρο, ὑμῶν μή κελευσάντων.
«<εἰ ὑμεῖς μή ἐκελεύσατε»).
γ. ἀφανεῖς ὄντες, οὐκ ἄν ὑμνηθεῖμεν «εἰ εἶμεν ἀφανεῖς». Έχουμε απλή
σκέψη του ομιλητή.
δ. Νικήσαντες ἁπάντων τούτων κύριοι ἔσεσθε. Η ανάλυση: «ἄν νικήσετε».
Έχουμε απόδοση οριστική μέλλοντα (ἔσεσθε), άρα ο υποθετικός λόγος
που θα σχηματισθεί θα δηλώνει το προσδοκώμενο.
ε. Ἐλθόντος τοῦ θανάτου, οὐδείς βούλεται ἀποθανεῖν. (Η απόδοση θα
αναζητηθεί στο βούλεται – επομένως θα είναι της αόριστης επανάληψης
στο παρόν και μέλλον: «<ὅταν ἔλθῃ ὁ θάνατος... Η μετοχή ως
χρονικοϋποθετική).
στ. Οἱ Σπαρτιται στρατευόμενοι ἔθυον. (Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη πράξη στο παρελθόν. Αναλύοντας τη
μετοχή θα την κάνουμε χρονικοϋποθετική πρόταση με επαναληπτική
ευκτική: «ὁπότε στρατεύοιντο<»Σο είδος είναι της αόριστης επανάληψης
στο παρελθόν).

(άρνηση οὐ ή μή). Η χρονική μετοχή αναλύεται σε χρονική πρόταση και
πολλές φορές παίρνει κάποιο χρονικό επίρρημα, όπως: ἅμα, εὐθύς, αὐτίκα,
ἔτι, μεταξύ κ.τ.ό.:
Ἅμα ταῦτα εἰπών ἀνέστη.
Ταῦτα ἀκούσας Ἀρταξέρξης ἐπῄνεσε μέν τόν ἄνδρα.
Τοῦτον ἐκπέμπει πρός τόν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν...
Ταῦτα δ’ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ’ εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος.
Ἀμφιεσάμενος δέ γυναικείαις ἀμπεχόναις καί ὁμοιωθείς κόρῃ συνεθήρα
αὐτῆ.
ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΟΝΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ
Μια χρονική μετοχή συνήθως βρίσκεται σε χρόνο αόριστο (όταν δηλώνει
το προτερόχρονο).
Μπορεί να συναντηθεί και σε ενεστώτα (σπάνια) όταν δηλώνει το
σύγχρονο. Δε συναντάται ποτέ σε μέλλοντα.
τη μετατροπή επιλέγουμε τον κατάλληλο σύνδεσμο μαζί με οριστική. Η
ευκτική του πλάγιου λόγου σπανίζει στις χρονικές προτάσεις.
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Μια χρονική μετοχή διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες, όπως άλλωστε και οι
χρονικές προτάσεις:
σύγχρονο (ὅτε, ὁπότε, ἐν ᾦ + οριστική ενεστώτα/παρατατικού):
«Ἐκ δέ τῶν Ἀθηναίων κρυξ πορευόμενος ἀπαντᾶ κήρυκι Βοιωτ».
Ανάλυση μετοχής «ἐν ᾧ ή ὅτε ἐπορεύετο».
προτερόχρονο (ἐπεί, ἐπειδή, ὡς + οριστική):
«Μετά ταῦτα ἀναστάντες εἰς τήν αὐλήν περιῆμεν». Ανάλυση μετοχής:
«ἐπεί ἀνέστημεν<»
υστερόχρονο (ἕως, μέχρι + οριστική):
«Ταῦτα ἐποίουν γενομένου σκότους». Ανάλυση «μέχρι ἐγένετο σκότος».
Οι χρονικοϋποθετικές μετοχές ακολουθούν τη σύνθεση των υποθετικών
λόγων.
Γενική απόλυτη ονομάζεται η μετοχή που βρίσκεται σε πτώση γενική και
το υποκείμενό της δεν είναι όρος της πρότασης:
Δρυός πεσούσης πς ἀνήρ ξυλεύεται.
Ὥσπερ γάρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τό ὅλον (Όπως
ακριβώς βέβαια όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του).
Αὕτη προαποθανόντος αὐτῆ τοῦ ἀνδρός.
Αιτιατική απόλυτη ονομάζεται η μετοχή (επιρρηματική) που βρίσκεται
σε πτώση αιτιατική και το υποκείμενό της δεν είναι όρος της πρότασης. ε
αιτιατική πτώση εκφέρεται η απόλυτη μετοχή των απρόσωπων ρημάτων
και εκφράσεων:
Πολλάκις πλεονεκτσαι ὑμῖν ἐξόν οὐκ ἠθελήσατε.
Παρόν αὐτοῖς Ἕλλησι συμμαχεῖν, βαρβάροις δουλεύουσιν.
Ἄδηλον ὄν ὁπότε σφίσιν αὐτοῖς ξυρράσουσι (Είναι άγνωστο πότε αυτοί θα
συγκρουστούν).
Όταν το υποκείμενο της μετοχής είναι ένας από τους όρους της πρότασης,
τότε η μετοχή λέγεται συνημμένη.
Τά περιττά δή ποιήσωμεν χρήσιμα, τόν πολύν προέμενοι πλοῦτον.

ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ
Σο έναρθρο απαρέμφατο, δηλαδή το απαρέμφατο με άρθρο, αντιστοιχεί
με όνομα ουσιαστικό και έτσι μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκείμενο,
αντικείμενο ή προσδιορισμός. Σο έναρθρο απαρέμφατο μεταφράζεται
κανονικά ως τελικό απαρέμφατο ή με το αντίστοιχό του ουσιαστικό:
Τό λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν (υποκείμενο).
Ἐν γάρ τ κρατεῖν ἐστι καί τό λαμβάνειν τά τῶν ἡττόνων (υποκείμενο).
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Ἤρξαντο τοῦ διαβαίνειν (αντικείμενο).
Νίκησον ὀργήν τ λογίζεσθαι καλῶς (επιρρηματικός προσδιορισμός του
τρόπου).

Σο άναρθρο απαρέμφατο, δηλαδή το απαρέμφατο χωρίς άρθρο,
διακρίνεται σε ειδικό και τελικό. Φρησιμοποιείται ως:
1. Τποκείμενο απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων:
Τοσούτῳ μείζω ἁμαρτήματα ἀπ' αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστι γίγνεσθαι.
Δεῖ ἄρα καί πόλιν καί ψυχήν τήν μέλλουσαν ὀρθῶς βιώσεσθαι ταύτης τς
ἐπιστήμης ἀντέχεσθαι.
2. Κατηγορούμενο:
Τό λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν.
Τό κακῶς ποιεῖν ἐστιν ἀδικεῖν.
3. Αντικείμενο:
Ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι.
Φοβοῦμαι διελέγχειν σε.
4. Ονοματικός προσδιορισμός (επεξήγηση):
Εἷς οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι περί πάτρης.
5. Προσδιορισμός της αναφοράς (απαρέμφατο της αναφοράς) συνήθως
με τα επίθετα ἀγαθός, ἱκανός, δεινός ἄξιος, χαλεπός κ.τ.ό.:
Δεινός λέγειν.
Ἐφ' οἷς ἕτοιμοι εἶεν τήν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι.
Οὐ γάρ ἱκανοί ἐδόκουν εἶναι οἱ ἐν τῆ ἀκροπόλει σχεῖν τούς ἄνδρας.
Ῥᾴδια πάντα θε τελέσαι.
6. Προσδιορισμός του σκοπού ή του αποτελέσματος:
Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Αἰγινήταις Θυρέαν οἰκεῖν.
Ὅ γέρας παρά θεῶν ἔχουσιν ἀνθρώποις διδόναι.
7. Φρησιμοποιείται επίσης απόλυτα, χωρίς εξάρτηση από κανένα ρήμα, σε
στερεότυπες εκφράσεις:
Ἑκών εἶναι οὐδέν ψεύσομαι.
Τό νῦν εἶναι (όσο για τώρα).
Ἐμοί δοκεῖν.
8. Αντί προστακτικής ή ευχετικής ευκτικής:
Ὦ ξεῖν’ ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις.
Θαρσῶν νῦν, Διόμηδες, μάχεσθαι.
9. τις αναφωνήσεις:
Ἐμέ τάδε παθεῖν, φεῦ.
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Σο απαρέμφατο όταν αντιστοιχεί με ειδική πρόταση λέγεται ειδικό.
Μεταφράζεται με το ότι, πως + οριστική και κανονικά δέχεται άρνηση οὐ.
Με ειδικό απαρέμφατο συντάσσονται:
1. ως αντικείμενο τα λεκτικά ρήματα (λέγω, φημί, ὁμολογῶ κ.τ.ό.), τα
δοξαστικά ρήματα (νομίζω, δοκῶ, οἴομαι κ.τ.ό.):
Ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι.
Πάντας ὑμς οἴομαι γιγνώσκειν.
Καί ἐδόκουν μάλα ἀμφότεροι ἱκανῶς εὐφραίνειν.
Τίνα ἡγῆ τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων εὐδαιμονέστατον εἶναι.
2. ως υποκείμενο τα απρόσωπα ρήματα που έχουν την ίδια σημασία με τα
προηγούμενα προσωπικά ρήματα, όπως: λέγεται, ὁμολογεῖται, νομίζεται,
δοκεῖ κ.τ.ό.:
Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ ἐκ τς Αἴτνης ῥύακα πυρός γενέσθαι.
Σο απαρέμφατο όταν αντιστοιχεί με πρόταση επιθυμίας, λέγεται τελικό.
Μεταφράζεται με το να + υποτακτική και δέχεται άρνηση μή. Με τελικό
απαρέμφατο συντάσσονται:
1. ως αντικείμενο:
τα βουλητικά ρήματα (βούλομαι, ἐπιθυμῶ, θέλω κτλ.), τα προτρεπτικά
(προτρέπω, κελεύω, πείθω, συμβουλεύω κτλ.), τα απαγορευτικά
(ἀπαγορεύω, κωλύω κτλ. ), τα δυνητικά (δύναμαι, οἷός τ’ εἰμι κτλ. ), τα
ρήματα πέφυκα, ἐπίσταμαι και άλλα με παρόμοια σημασία:
Ἤν ἐγγύς ἔλθῃ θάνατος, οὐδείς βούλεται θνῄσκειν.
Καί ἐπί νοῦν αὐτῆ βάλλει σύν ταῖς λοιπαῖς παρθένοις ἐπί κρήνην ἐλθούσαις
λούεσθαι.
Παρά Διός αἰτεῖται ἐξ ἀνθρώπων ἀπαλλαγναι.
Ἅμα τ τήν δίψαν σβέσαι μετά τς ἀλώπεκος ἐσκόπει τήν ἄνοδον.
2. ως υποκείμενο:
τα απρόσωπα ρήματα: δεῖ, χρή, προσήκει, πρέπει, ἐγχωρεῖ, ἐστί, ἔξεστι,
ἔνεστι, πάρεστι, δοκεῖ, μέλλει κτλ. και οι απρόσωπες εκφράσεις: ἀνάγκη
ἐστί, θέμις ἐστί, καιρός ἐστί, ὥρα ἐστί, οἷόν τε ἐστί, ἄξιον ἐστί, ῥάδιον ἐστί,
χαλεπόν ἐστί, δέον ἐστί, εἰκός ἐστί, πρέπον ἐστί, ἀναγκαίως ἔχει, καλῶς
ἔχει, ῥᾳδίως ἔχει κτλ.:
Οὕτω χρή ποιεῖν.
Ὅθεν δή καί ἄξιον (ἐστί) θεωρσαι τό θεῖον.
Ὥρα ἐστί ἀπιέναι.
Σο απαρέμφατο στην αρχική του σημασία φανέρωνε σκοπό ή
αποτέλεσμα. Με τη σημασία του σκοπού ή του αποτελέσματος
βρίσκουμε το απαρέμφατο ύστερα από τα ρήματα: βαίνω, ἥκω, φέρω,
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δίδωμι, καταλείπω, ἐξίστημι (διορίζω), τάττω (ορίζω), αἱροῦμαι (εκλέγω),
πέμπω και άλλα συνώνυμα:
Μανθάνειν γάρ ἥκομεν.
Τήν πόλιν φυλάττειν αὐτοῖς παρέδωκαν.
Απαρέμφατο της αναφοράς: συνήθως με τα επίθετα ἀγαθός, ἱκανός,
δεινός ἄξιος, χαλεπός κ.τ.ό.:
Δεινός λέγειν.

ΓΕΝΙΚΗ
Με γενική της αιτίας συντάσσονται συνήθως τα επίθετα: αἴτιος,
ὑπεύθυνος, ἔνοχος, εὐδαίμων κ.ά.:
Γραφή ασεβείας.
Τούτων αἴτιος Χαιρεφῶν ἐστί.
Ὑπόδικος κλοπής.
Τούτου δέ ὑμῖν αἴτιός ἐστι Γοργίας.
Η γενική, όταν συνοδεύει επιφωνήματα, λ.χ. φεῦ, οἴμοι κτλ., είναι γενική
της αιτίας:
Οἴμοι τῶν κακῶν.
Φεῦ τς ἀνοίας.
ημείωση. Μερικές φορές έχουμε γενική της αιτίας και χωρίς επιφώνημα:
Τς τύχης, τό ἐμέ νύν κληθέντα δεῦρο τυχεῖν (Σι τύχη να<)
Η γενική της αιτίας ως επίρρημα προσδιορίζει ψυχικού πάθους ή ρήματα
δικανικής σημασίας.
Τῶν αὐτῶν ἀδικημάτων ὀργίζεται (Για τα ίδια αδικήματα οργίζεται).
Ἀθηναῖοι Ἀλκιβιάδην ἐδίωξαν ἀσεβείας.
Γενική της αναφοράς: προσδιορίζει επιρρήματα τροπικά (κυρίως με τα
ρήματα ἔχω, κεῖμαι, ἥκω), όπως πῶς, ὅπως, ὡς, καλῶς, κακῶς, εὖ:
Βασιλεύς πῶς ἔχει παιδείας;
Πῶς ἔχεις τς γνώμης;
Η γενική αντικειμενική φανερώνει το αντικείμενο μιας ενέργειας ενός
ρηματικού ουσιαστικού:
Πόθος πατρίδων.
Οἰκοδόμησις τειχῶν.
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Ἡ διάβασις τοῦ ποταμοῦ.
Νομεύς ἀγέλης (νέμει ἀγέλην).
Ταύτης περί τήν Ἠλιδίαν ἀλωμένης Λεύκιππος Οἰνομάου παῖς εἰς ἐπιθυμίαν
ἦλθε (ἐπεθύμησε ταύτης).
Με γενική αντικειμενική συντάσσονται τα ονόματα, ουσιαστικά ή επίθετα
που έχουν αντίστοιχο ρήμα.
Η διάκριση ανάμεσα στη γενική υποκειμενική και την αντικειμενική
γίνεται πιο εύκολη αν μετατρέψουμε το ουσιαστικό ή επίθετο στο
αντίστοιχο ρήμα του και βάλουμε δίπλα του τη γενική. Αν το ρήμα
δέχεται τη γενική (ονομαστική) ως υποκείμενο, είναι υποκειμενική, αν τη
δέχεται ως αντικείμενο, τότε είναι αντικειμενική: (πόθος πατρίδων:
ποθοῦσι τάς πατρίδας = αντικείμενο/ ἔριδες θεῶν: ἐρίζουσι οἱ θεοί=
υποκείμενο).
Η γενική αντικειμενική: προσδιορίζει και επιρρήματα των οποίων το
αντίστοιχο επίθετο συντάσσεται με γενική αντικειμενική. Σέτοια
επιρρήματα είναι τα ἀμελῶς, ἐπιμελῶς, ἀπείρως, ἐμπείρως, ἀφειδῶς κ.ά.:
Τῶν μεγίστων παιδευμάτων ἀπείρως ἔχουσιν.
Η γενική της αξίας ή του τιμήματος είναι ουσιαστικά γενική της
ιδιότητας, που δηλώνει ειδικότερα την αξία ή το τίμημα του
προσδιοριζομένου:
Δέκα μνῶν οἰκία.
Τήν σοφίαν ἀργυρίου πωλεῖ.
Ὧ Ἀντιφῶν, τήν σοφίαν τούς μέν ἀργυρίου τ βουλομένῳ πωλοῦντας
σοφιστάς ἀποκαλοῦσιν.
Με γενική της αξίας ή του τιμήματος συντάσσονται τα επίθετα: ἄξιος,
ἀνάξιος, ὠνητός κ.ά.
Με γενική της αξίας προσδιορίζονται και επιρρήματα των οποίων το
αντίστοιχο επίθετο συντάσσεται με γενική της αξίας. Σέτοια επιρρήματα
είναι τα ἀξίως, ἀνταξίως, ἀναξίως κ.τ.ό.
Ἐμάχοντο ἀξίως λόγου.
Παρόμοια με τη γενική της αξίας είναι η γενική της ποινής ή του
τιμήματος που προσδιορίζει ρήματα δικαστικής ορολογίας:
Σφοδρίαν υπήγον θανάτου.
Γενική της αφετηρίας ή του χωρισμού: δηλώνει το τοπικό ή χρονικό
σημείο από το οποίο αρχίζει κάτι. Προσδιορίζει επιρρήματα που δηλώνουν
απομάκρυνση, χωρισμό ή προσέγγιση, όπως:
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Ἔξω, ἐκτός, ἐγγύς, ἐντός, πλησίον πέραν, μακράν, πόρρω/πρόσω (μακριά),
ἐναντίον, ἑκατέρωθεν, ὄπισθεν, μεταξύ, ἔμπροσθεν, κρύφα, λάθρᾳ (κρυφά)
κ.τ.ό.:
Ἔξω τοῦ εὐωνύμου (Έξω από το αριστερό κέρας).
Κύρος τάς χείρας ἔξω τῶν χειρίδων εἶχεν.
Παρέταξε τούς ὁπλίτας οὐ πόρρω τς πόλεως.
Ἐμάχοντο μεταξύ τῶν τειχισμάτων.
Η γενική του δημιουργού απαντά στην ερώτηση τίνος; ποιανού; και
είναι συγγενική με τη γενική κτητική, δηλώνει όμως ότι ο κτήτορας είναι
πιο ειδικά ο δημιουργός:
Νόμοι Σόλωνος.
Ὁμήρου Ἰλιάς.
Ἆθλοι Ἡρακλέους.
Οὐδέ τί μοι ἔστιν εὕρημα τοιοῦτον γεγονός τς ἐμς ψυχς ἔκγονον.
Η γενική διαιρετική απαντά στην ερώτηση από ποιους; από ποια; και
είναι συγγενική με τη γενική κτητική. Δηλώνει ένα σύνολο από το οποίο
ένα μέρος είναι το όνομα που προσδιορίζεται:
Πολλοί τῶν στρατιωτῶν.
Ἑξήκοντα τῶν νεῶν.
Τῶν ἡλικιωτῶν τινές αὐτοῦ καί δημοτῶν, εἰς τό ἄστυ καταβαίνοντες.
Ἐξελέξατο δέ τῶν ζῴων.
Με γενική διαιρετική συντάσσονται συχνά επίθετα ή αντωνυμίες
ουδέτερου γένους: πολύ, ἥμισυ, πν, τί κτλ. ή επίθετα υπερθετικού
βαθμού.
Με γενική διαιρετική προσδιορίζονται και επιρρήματα τοπικά, χρονικά,
ποσοτικά, όπως πολλαχοῦ, ὀψέ, τρίς κτλ.:
Πολλαχοῦ τς χώρας.
Τς ἡμέρας ὀψέ ἦν.
Τηνικαῦτα του θέρους.
Ἅδην, ἦν δ' ἐγώ, τῶν τοιούτων (Αρκετά, είπα, εγώ, τα τέτοια).
Η γενική επεξηγηματική συναντάται σπάνια: Ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν, δηλ.
αἱ Ἀθῆναι.
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Η γενική της ιδιότητας απαντά στην ερώτηση τι λογής και συντάσσεται
με ονόματα που σημαίνουν μέγεθος ή ηλικία ή χρόνο. Κανονικά
συνοδεύεται πάντα από αριθμητικό:
Ὁδός τριῶν ἡμερῶν.
Ἀνήρ τριάκοντα ἐτῶν.
Ἀγρός δύο πλέθρων.
Παρά ταύτην τήν πόλιν ἦν πυραμίς λιθίνη, τό μέν εὗρος ἑνός πλέθρου.
Η γενική κτητική απαντά στην ερώτηση τίνος; ποιανού; και φανερώνει
τον κτήτορα:
Ὁ υἱός του Φιλίππου.
Ἡ ψυχή τοῦ ἀνδρός.
Καί τ τάς ψυχάς αὐτῶν τικτούσας ἐπισκοπεῖν ἀλλά μή τά σώματα.
Ἀφ' ὧν καί τό χωρίον ἔτι καί νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον.
Επίθετα που δέχονται γενική κτητική είναι τα: ἑταῖρος, οἰκεῖος, φίλος,
συγγενής, ξένος, κοινός, ἱερός, ἐχθρός, ἴδιος (ιδιαίτερος, ιδιωτικός,
ατομικός) κ.ά.
Η γενική παραθετική προσδιορίζει ένα γνώρισμα κύριο ή γνωστό:
Ἡ ἡμετέρα τῶν σοφιστῶν τέχνη.
Παραθετική είναι πάντα η γενική αὐτῶν με τις κτητικές αντωνυμίες
ἡμέτερος, ὑμέτερος, σφέτερος:
Ὁρῶντες τούς μέν ἐκ τῶν ἰδίων δυναμένους τά σφέτερα αὐτῶν διοικεῖν τς
πόλεως ὄντας.
Η γενική του περιεχομένου είναι συγγενική με τη γενική της ύλης,
δηλώνει όμως όχι την ύλη, τη φύση αλλά τι περιέχει το προσδιοριζόμενο:
Ἀγέλη βοῶν.
Ότι γένος οὐδέν ἐστι κακονούστερον τ πλήθει πονηρῶν ῥητόρων καί
δημαγωγῶν.
Σωρός ξύλων καί λίθων.
Μία σου κιβωτός τῶν ἱματίων δύναται δμον ὅλον ῥιγῶντα περιβαλεῖν.
Η γενική συγκριτική δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα με το οποίο
συγκρίνεται ένα άλλο όμοιό του. Με γενική συγκριτική συντάσσονται
επίθετα συγκριτικού βαθμού ή επίθετα που έχουν συγκριτική σημασία
(πρότερος, ὕστερος, διπλάσιος πολλαπλάσιος κτλ.):
Ἀγαπητοί, μή γινώμεθα τῶν ἀλόγων θηριωδέστεροι.
Ἀλλά πολλῶν καί τ τάχει καί τῆ ῥώμῃ καί ταῖς ἄλλας εὐπορίαις
καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες.
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Η γενική συγκριτική δηλώνει τον β’ όρο της σύγκρισης και προσδιορίζει
και επιρρήματα συγκριτικού βαθμού ή και θετικού με συγκριτική
σημασία:
Οὐχί τοῦτον πολύ μλλον ἐκείνου μακαρίζεις.
Η γενική του τόπου έχει περιορισμένη επιρρηματική χρήση:
Αὐτοῦ ἀπέθανον πολλοί.
Η γενική της ύλης φανερώνει την ύλη, από την οποία είναι
κατασκευασμένο κάτι ή το περιεχόμενό του:
Ξίφος σιδήρου.
Στέφανος δάφνης.
Φοίνικος αἱ θύραι πεποιημέναι εἰσίν.
Ἐκ τς Αἴτνης ῥύακα πυρός γενέσθαι.
Η γενική υποκειμενική δηλώνει το υποκείμενο μιας ενέργειας ενός
ρηματικού ουσιαστικού (που παράγεται δηλ. από ρήμα):
Ἔριδες θεῶν καί θνητῶν.
Ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ ἐπιορκία τοῦ βασιλέως.
Καί ὁ μέν δή κατά θεῶν βούλησιν ἀφανής γίγνεται (ἐβουλήθησαν οἱ θεοί).
Με γενική υποκειμενική συντάσσονται τα ονόματα, ουσιαστικά ή επίθετα
που έχουν αντίστοιχο ρήμα.
Η διάκριση ανάμεσα στη γενική υποκειμενική και την αντικειμενική
γίνεται πιο εύκολη αν μετατρέψουμε το ουσιαστικό ή επίθετο στο
αντίστοιχο συνώνυμο ή ομόρριζο ρήμα του και βάλουμε δίπλα του τη
γενική. Αν το ρήμα δέχεται τη γενική (ονομαστική) ως υποκείμενο, είναι
υποκειμενική, αν τη δέχεται ως αντικείμενο, τότε είναι αντικειμενική:
(πόθος πατρίδων: ποθοῦσι τάς πατρίδας = αντικείμενο/ ἔριδες θεῶν:
ἐρίζουσι οἱ θεοί= υποκείμενο/ ἡ ἐπιορκία τοῦ βασιλέως = ἐπιορκεῖ ὁ
βασιλεύς = υποκείμενο).

Η γενική του χρόνου λειτουργεί ως επίρρημα και φανερώνει χρόνο ή
διάστημα χρόνου μέσα στο οποίο γίνεται κάτι. Σέτοια είναι κανονικά η
γενική των ονομάτων που φανερώνουν φυσική διαίρεση του χρόνου:
ἡμέρας, νυκτός, ἔαρος, θέρους, χειμῶνος κτλ.:
Ἐκείνης τς νυκτός οὐδείς ἐκοιμήθη.
Σωκράτης τό αὐτό ἱμάτιον ἔφερε θέρους τε καί χειμῶνος.
Τοῦ δ’ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἥκοντες ἐς τάς Ἀθήνας οἱ παρά τοῦ Νικίου.
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ΔΟΣΙΚΗ
Με δοτική της αιτίας συντάσσονται πολλά ρήματα που σημαίνουν
ψυχικό πάθος, όπως: χαίρω, λυποῦμαι, ἥδομαι, ἄχθομαι, αἰσχύνομαι,
ὀργίζομαι, ἀθυμῶ κτλ.:
Λιμ ἀπέθανον.
Δειλίᾳ ἔλιπον τήν τάξιν (Από δειλία λιποτάχτησαν).
Τράγος δέ δίψῃ συνεχόμενος ἐγένετο κατά τό αὐτό φρέαρ.
Η δοτική της αναφοράς δηλώνει αναφορά ή το κατά τι (ως προς):
Οὔτε ποσίν εἰμί ταχύς οὔτε χερσίν ἰσχυρός.
Εὐγενής τ τρόπῳ.
Ὅτι γένος οὐδέν ἐστι κακονούστερον τ πλήθει πονηρῶν ῥητόρων καί
δημαγωγῶν.
Η δοτική της αναφοράς προσδιορίζει και τροπικά επιρρήματα που
εκφέρονται με το ρήμα ἔχω:
Οὕτως ἔχει ταῦτα τῆ ὄψει.
Η δοτική της αναφοράς συντάσσεται και με ρήματα που σημαίνουν
διαφορά, σύγκριση, υπεροχή και μεταφράζεται με τα «με το», «ως προς»,
«σε».
Ἐστρατήγει αὐτῶν Σάμιος ὀνόματι ἱππεύς.
Ὅτε εἰρήνη ἦν, ὑμεῖς καί χρήμασι καί τιμαῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε.
Ὅ συνέσει τε ὑπερέχει τῶν ἄλλων.
Η δοτική αντικειμενική ή συντακτική δηλώνει το αντικείμενο της
ενέργειας του επιθέτου. Με δοτική αντικειμενική συντάσσονται:
α) Σα επίθετα, που είναι ως προς τη σημασία τους συνήθως αντίστοιχα
των ρημάτων που συντάσσονται με αντικείμενο σε δοτική, σημαίνουν
δηλαδή φιλική ή εχθρική διάθεση, ωφέλεια ή βλάβη, ευπείθεια ή υποταγή,
κάτι που αρμόζει ή πρέπει και τα αντίθετά τους:
Εὐπειθής τοῖς ἄρχουσι.
Ἦσαν ὠφέλιμοι τῆ πατρίδι.
Ὅτι ἐδόκει πατρικός φίλος αὐτοῖς εἶναι.
β) Όσα σημαίνουν: ταυτότητα ή ομοιότητα, ισότητα ή συμφωνία,
ακολουθία ή διαδοχή, προσέγγιση ή μείξη:
Ὁμοίαν ταῖς δούλαις εἶχε τήν ἐσθτα.
Γείτων οἰκῶ τῆ Ἑλλάδι (Γειτονεύω με την Ελλάδα).
γ) Όσα είναι σύνθετα με τις προθέσεις ἐν και σύν:
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Αἰδώς καί φόβος ἔμφυτα τοῖς ἀνθρώποις εἰσί.
Η δοτική αντικειμενική προσδιορίζει και επιρρήματα των οποίων το
αντίστοιχο επίθετο συντάσσεται με δοτική αντικειμενική:
ἅμα, ὁμοῦ, ἑπομένως, συμφώνως, εὐμενῶς, δυσμενῶς, δυσκόλως, χαλεπῶς,
ἑξς, ἐφεξς, ὁμολογουμένως, ὁμοίως, ἀκολούθως, ὠφελίμως, ἐναντίως
κ.τ.ό.:
Τό ὕδωρ ἐπίνετο ὁμοῦ τ πηλ.
Ἥξει πόλεμος καί λοιμός ἅμα αὐτ (Θα έρθει ο πόλεμος και μαζί με αυτόν
η ασθένεια).
Η δοτική του μέτρου ή της διαφοράς ή του ποσού συνοδεύει επίθετα
συγκριτικού ή (σπανιότερα) υπερθετικού βαθμού. Σέτοιες δοτικές είναι:
πολλ, ὀλίγῳ, ὅσῳ, τόσω, τοσούτῳ:
Καί πολλ πλείους ἐγένοντο.
Η δοτική του ποσού (του μέτρου ή της διαφοράς) δηλώνει ποσοτική
διαφορά και προσδιορίζει και ρήματα συγκριτικού βαθμού, καθώς και
επιρρήματα θετικού βαθμού με συγκριτική σημασία:
Ὀλίγῳ μακρότερα.
Τοσούτῳ μείζω ἁμαρτήματα ἀπ' αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν.
Η δοτική του ποσού (του μέτρου ή της διαφοράς) συντάσσεται και με
ρήματα που έχουν παραθετική σημασία:
Πολλ κρεῖττον ἐστίν ἐμφανής φίλος ἤ χρυσός ἀφανής.
Ἡττηθέντες ὀλίγῳ τῶν ἄλλων προαπολοῦνται.
Η γενική ονομασία των τριών αυτών ειδών δοτικής είναι δοτική
οργανική, η οποία περιλαμβάνει και τη δοτική της συνοδείας. Η
διάκριση μεταξύ των τριών ειδών δεν είναι πάντοτε εύκολη. Μπορούμε να
δεχτούμε ως δοτική του οργάνου κάτι το οποίο φέρεται ως εργαλείο ή
φονικό όργανο (τῷ ξίφει), ως δοτική του μέσου κάτι συγκεκριμένο (τῇ
ἁμάξῃ) και ό,τι είναι αφηρημένη έννοια ως δοτική του τρόπου (κραυγῇ).
Tῆ μάστιγι τυπτέσθω. Τήν θύραν τῆ βακτηρίᾳ ἔκρουε. (οργάνου)
Κατελθών δέ θανάτῳ ζημιούσθω. Περιέβαλον την πόλιν τάφρῳ. (μέσο)
Λέγεται γάρ κύκλῳ τόν τόπον ἐκεῖνον περιρρεῦσαι τό πῦρ (τρόπου).
Η δοτική του τρόπου μπορεί να είναι η δοτική κάθε ονόματος. Σρόπο
φανερώνουν και μερικά ονόματα ή αντωνυμίες στη δοτική που
λαμβάνονται ως επιρρήματα (δοτικοφανή επιρρήματα):
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σιγῆ/ σιωπῆ, (σιωπηλά), βίᾳ (διά της βίας, με τη βία), σπουδῆ (με
σοβαρότητα), πεζῆ (με τα πόδια), ἰδίᾳ (ιδιαιτέρως), κοινῆ (από κοινού),
δημοσίᾳ (με έξοδα του δημοσίου), κραυγῆ (φωνάζοντας), δρόμῳ
(τρέχοντας), ταχύτητι (γρήγορα), ταύτῃ/τῆδε (με αυτό τον τρόπο), τρόπῳ,
φύσει (εκ φύσεως), τῆ ἀληθείᾳ (στ’ αλήθεια), τ ὄντι (πράγματι), λόγῳ
(στα λόγια, στη θεωρία), ἔργῳ (με έργα, στην πραγματικότητα), προθυμίᾳ
(πρόθυμα).
Ἴωμεν ῥώμῃ καί θυμ ἐπί τούς πολεμίους.
Καί πολλάκις μέν εὐλογεῖν καί κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τούς
ἐχθρούς.
Η δοτική της συνοδείας φανερώνει το πρόσωπο ή το πράγμα ή τις
συνθήκες, που συνοδεύουν το υποκείμενο, όταν ενεργεί (συνήθως με
ρήματα κίνησης και με στρατιωτικούς όρους):
Ξέρξης διακοσίαις καί χιλίαις ναυσίν ἀφίκετο.
Αἱ νες ἅπασαι ἑάλωσαν αὐτοῖς ἀνδράσιν (Όλα τα πλοία κυριεύτηκαν με
τα πληρώματά τους).
Ξυμπέμπουσί τε τ Μελησίππῳ ἀγωγούς.
Η δοτική του τόπου εκφέρεται με:
α) Με δοτική ονομάτων ή αντωνυμιών όπως: τῆδε (σ’ αυτό εδώ το μέρος),
ταύτῃ (μέσα από αυτό το μέρος), ἐκείνῃ (μέσα από εκεί), ἄλλῃ (αλλού, από
αλλού), ᾗ/ὅπῃ (όπου, απ’ όπου), κύκλῳ (κυκλικά) κτλ. Οι δοτικές αυτές,
ενώ είναι δοτικές ονομάτων και αντωνυμιών, λαμβάνονται ως
επιρρήματα (δοτικοφανή επιρρήματα) και δηλώνουν στάση σε τόπο ή
κίνηση διαμέσου ενός τόπου (διέλευση):
Ὦ ξεῖν ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῆδε κείμεθα<
β) Με δοτική τοπωνυμίων:
Τά τρόπαια τά Μαραθῶνί τε καί Σαλαμῖνι καί Πλαταιαῖς.
Θρισι δ' αὐτ ἡμέρα ἐπεγένετο.
Η δοτική του χρόνου δηλώνει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο
συμβαίνει αυτό που εκφράζει το ρήμα:
Τετάρτῃ δέ ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τό πεδίον (Σην τέταρτη ημέρα
κατέβηκαν στην πεδιάδα).
Θεσμοφορίοις ᾤχετο εἰς τό ἱερόν (τη γιορτή των Θεσμοφορίων έφυγε για
τον ναό).
Ὅτι τῆ ὑστεραίᾳ ἥξουσί τινες ἐπ’ αὐτούς.
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ΔΟΣΙΚΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ
Η δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου φανερώνει το πρόσωπο
κατά την κρίση του οποίου αληθεύει ή δεν αληθεύει αυτό που εκφράζει το
ρήμα:
Ὥστε ξυμβαίνειν μοι δοκεῖ καί ἐνταῦθα τό τοῦ ποιητοῦ.
Σέ ἐτίμησα τοῖς εὖ φρονοῦσι.

Η δοτική προσωπική κτητική βρίσκεται κοντά στα ρήματα εἰμί,
ὑπάρχω, γίγνομαι (τα ρήματα σ’ αυτή την περίπτωση σημαίνουν έχω) και
φανερώνει το πρόσωπο που κατέχει κάτι:
Ἄλλοις μέν χρήματα ἐστί πολλά ἡμῖν δέ ξύμμαχοι ἀγαθοί.
Σοί δέ ὑπάρχει τά ἐμά χρήματα (Εσύ όμως έχεις τα δικά μου χρήματα).
Οὐκοῦν θαυμαστόν καί τοῦτό σοι δοκεῖ εἶναι.
Η δοτική προσωπική χαριστική ή αντιχαριστική φανερώνει το
πρόσωπο που για χάρη του ή ωφέλειά του ή βλάβη του γίνεται αυτό που
εκφράζει το ρήμα:
Πόλει εὐτυχοῦντες οἱ κακοί νόσος (Για την πόλη, όταν ευτυχούν οι κακοί,
είναι νόσος).
Πλεῖστα ἐλάμβανε τῆ στρατιᾶ τά ἐπιτήδεια (Πάρα πολλά τρόφιμα έπαιρνε
για χάρη του στρατεύματος).

Ως δοτική προσωπική ηθική χρησιμοποιείται κανονικά η προσωπική
αντωνυμία του ά ή β’ προσώπου. Η δοτική αυτή φανερώνει το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο, δηλ. το πρόσωπο που για χαρά ή λύπη του
γίνεται αυτό που εκφράζει το ρήμα. υχνά κοντά στη δοτική ηθική
βρίσκεται ως κατηγορούμενό της η δοτική της μετοχής των ρημάτων
βούλομαι ή θέλω, ἥδομαι, ἄχθομαι ή του επιθέτου ἄσμενος και ένας τύπος
των ρημάτων εἰμί ή γίγνομαι. Μ’ αυτόν τον τρόπο ή έννοια των ρημάτων
αυτών γίνεται εντονότερη:
Ὦ μτερ, ὡς καλός μοι ὁ πάππος.
Ἐπανέλθωμεν εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν (Ας επανέλθουμε εάν σου αρέσει).

Η δοτική προσωπική της συμπάθειας φανερώνει το πρόσωπο που
συμμετέχει σ’ αυτό που εκφράζει το ρήμα της πρότασης:
Διέφθαρτο τ Κροίσῳ ἡ ἐλπίς.
Η δοτική προσωπική της αναφοράς δηλώνει κάτι το οποίο ισχύει για
κάποιο πρόσωπο ανεξάρτητα από την κρίση του.
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Τέθνηκα ὑμῖν πάλαι.
υνοδεύεται συχνά από μετοχές που δηλώνουν χρόνο ή τόπο:
Ἡμέραι μάλιστα ἦσαν τῆ Μυτιλήνῃ ἑαλωκυίᾳ ἑπτά.
Η δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου (ή του ποιητικού
αιτίου) φανερώνει το πρόσωπο που ενεργεί και βρίσκεται κοντά στα
ρηματικά επίθετα που λήγουν σε –τος και –τεος και τα παθητικά ρήματα
παρακειμένου και υπερσυντελίκου (σπάνια και σε χρόνο αόριστο και
ενεστώτα). Δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου είναι και η
δοτική που βρίσκεται κοντά σε μερικά απρόσωπα ή τριτοπρόσωπα
ρήματα όπως μέλει, μεταμέλει, παρεσκεύασται κτλ.:
Τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τάς σπονδάς (Από τους
Λακεδαιμονίους είχε διαπιστωθεί ότι είχαν διαλυθεί οι συνθήκες).
Χρόνῳ δέ ποτε ὕστερον μετέμελεν αὐτοῖς (Ύστερα από ένα χρονικό
διάστημα αυτοί μετανόησαν).
Ὠφελητέα σοι ἡ πόλις ἐστίν (Πρέπει η πόλη να ωφελείται από εσένα).

ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ
Η αιτιατική της αιτίας προσδιορίζει ρήματα δικανικής σημασίας,
ψυχικού πάθους ή ρήματα των οποίων η έννοια απαιτεί αιτιολόγηση:
Ἀλλ' αὐτά ταῦτα καί νῦν ἥκω παρά σε (Αλλά γι’αυτούς τους λόγους έχω
έρθει και τώρα σ’εσένα).
Ὅπερ ἤδη πολλοί μοι ὠνείδισαν.
Ἅς Φίλιππος αἰτιται τούς ὑπέρ τῶν δικαίων πρός ὑμς λέγοντας.
Η αιτιατική όταν προσδιορίζει ουσιαστικά ή επίθετα είναι ετερόπτωτος
προσδιορισμός του επιθέτου ή ουσιαστικού που προσδιορίζει. Δεν είναι
πολύ συχνή, συνήθως σημαίνει την αναφορά (το κατά τι), ονομάζεται
αιτιατική της αναφοράς και μεταφράζεται: ως προς, στο...:
Ἀγαθός τά πολεμικά.
Τό μέν οὖν ἐμόν καί ἧττον ἀγανακτῶ.
Εἰ σύ τοιοῦτος ὤν τήν ἰδέαν καί πρός τούτῳ τήν ψυχήν σωφρονέστατος.
Ἀνήρ θαυμάσιος τό κάλλος.
υχνές αιτιατικές της αναφοράς είναι οι: τόν ἀριθμόν, τό μέγεθος, τό
εὖρος, τό ὕψος, τό βάθος, τό μῆκος, τό πλῆθος, τό ὄνομα, τό γένος:
Διά τς πόλεως ῥεῖ ποταμός Κύδνος ὄνομα.
Κρηπίς δ’ ὑπν λιθίνη τό ὕψος εἴκοσι ποδῶν.
Η αιτιατική προσδιορίζει επίσης:
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α) τα ορκωτικά μά ή νή. Για κατάφαση ή ισχυρή επιβεβαίωση
χρησιμοποιείται το νή ή ναί μά, ενώ για άρνηση το οὐ μά ή το μά:
Δύο δραχμάς μισθόν τελεῖς; Μά Δί' ἀλλ' ἔλαττον (Όχι μα τον Δία, αλλά
λιγότερο).
β) Σροπικά επιρρήματα που εκφέρονται με το ρήμα ἔχω.
Εὖ ἔχω τό σῶμα.
Αιτιατική της αναφοράς μπορούν να πάρουν όλα τα ρήματα και κυρίως
όσα σημαίνουν ανωτερότητα, κατωτερότητα, διαφορά, ομοιότητα.
Κατεάγην τήν κεφαλήν (Έπαθα κάταγμα στο κεφάλι).
Ἔκαμνον τούς ὀφθαλμούς. (Ήταν άρρωστοι στα μάτια).
Η αιτιατική του σκοπού εκφέρεται με το ουδέτερο δεικτικής, αναφορικής
ή ερωτηματικής αντωνυμίας και συντάσσεται κυρίως με ρήματα κίνησης:
Ἠρωτῶντο ὅ,τι ἥκοιεν. (Σους ρωτούσαν γιατί είχαν έρθει).

Η αιτιατική του τόπου δηλώνει:
α) τόπο:
Πέμψομεν αὐτόν Ἑλλάδα.
Ἀφικώμεθα δώματα πατρός.
β) τοπική έκταση:
Ἀπέχει Πλάταια Θηβῶν σταδίους ἑβδομήκοντα.
Ὅτι τς Ἠλείας τόπος ἐστίν ἀπέχων ὀκτώ στάδια.

υνήθεις αιτιατικές του τρόπου είναι οι λέξεις: τήν ταχίστην, προῖκα
(χωρίς μισθό), δωρεάν, δίκην, οι οποίες ενώ είναι αιτιατικές ονομάτων
χρησιμοποιούνται και ως επιρρήματα.
Προῖκα ἐργάζεται.
Ἐσθίει δίκην λύκου.
Τήν ταχίστην συμμαχίαν τούτους ποιησώμεθα.
Τούς δέ πάντα τρόπον διαφθείρων.

Η αιτιατική του χρόνου δηλώνει:
α) χρόνο:
Φυλάξαντες ἔτι νύκτα ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰκιῶν.
β) χρονική έκταση:
Ἔτη δέ τριάκοντα ᾤκησε.

Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί
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Με γενική της αιτίας συντάσσονται συνήθως τα επίθετα: αἴτιος,
ὑπεύθυνος, ἔνοχος, εὐδαίμων κ.ά.:
Γραφή ασεβείας.
Τούτων αἴτιος Χαιρεφῶν ἐστί.
Ὑπόδικος κλοπής.
Τούτου δέ ὑμῖν αἴτιός ἐστι Γοργίας.
Η γενική αντικειμενική φανερώνει το αντικείμενο μιας ενέργειας ενός
ρηματικού ουσιαστικού:
Πόθος πατρίδων.
Οἰκοδόμησις τειχῶν.
Ἡ διάβασις τοῦ ποταμοῦ.
Νομεύς ἀγέλης (νέμει ἀγέλην).
Ταύτης περί τήν Ἠλιδίαν ἀλωμένης Λεύκιππος Οἰνομάου παῖς εἰς ἐπιθυμίαν
ἦλθε (ἐπεθύμησε ταύτης).
Με γενική αντικειμενική συντάσσονται τα ονόματα, ουσιαστικά ή επίθετα
που έχουν αντίστοιχο ρήμα.
Η διάκριση ανάμεσα στη γενική υποκειμενική και την αντικειμενική
γίνεται πιο εύκολη αν μετατρέψουμε το ουσιαστικό ή επίθετο στο
αντίστοιχο ρήμα του και βάλουμε δίπλα του τη γενική. Αν το ρήμα
δέχεται τη γενική (ονομαστική) ως υποκείμενο, είναι υποκειμενική, αν τη
δέχεται ως αντικείμενο, τότε είναι αντικειμενική: (πόθος πατρίδων:
ποθοῦσι τάς πατρίδας = αντικείμενο/ ἔριδες θεῶν: ἐρίζουσι οἱ θεοί=
υποκείμενο).
Η γενική της αξίας ή του τιμήματος είναι ουσιαστικά γενική της
ιδιότητας, που δηλώνει ειδικότερα την αξία ή το τίμημα του
προσδιοριζομένου:
Δέκα μνῶν οἰκία.
Τήν σοφίαν ἀργυρίου πωλεῖ.
Ὧ Ἀντιφῶν, τήν σοφίαν τούς μέν ἀργυρίου τ βουλομένῳ πωλοῦντας
σοφιστάς ἀποκαλοῦσιν.
Με γενική της αξίας ή του τιμήματος συντάσσονται τα επίθετα: ἄξιος,
ἀνάξιος, ὠνητός κ.ά.
Η γενική του δημιουργού απαντά στην ερώτηση τίνος; ποιανού; και
είναι συγγενική με τη γενική κτητική, δηλώνει όμως ότι ο κτήτορας είναι
πιο ειδικά ο δημιουργός:
Νόμοι Σόλωνος.
Ὁμήρου Ἰλιάς.
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Ἆθλοι Ἡρακλέους.
Οὐδέ τί μοι ἔστιν εὕρημα τοιοῦτον γεγονός τς ἐμς ψυχς ἔκγονον.
Η γενική διαιρετική απαντά στην ερώτηση από ποιους; από ποια; και
είναι συγγενική με τη γενική κτητική. Δηλώνει ένα σύνολο από το οποίο
ένα μέρος είναι το όνομα που προσδιορίζεται:
Πολλοί τῶν στρατιωτῶν.
Ἑξήκοντα τῶν νεῶν.
Τῶν ἡλικιωτῶν τινές αὐτοῦ καί δημοτῶν, εἰς τό ἄστυ καταβαίνοντες.
Ἐξελέξατο δέ τῶν ζῴων.
Με γενική διαιρετική συντάσσονται συχνά επίθετα ή αντωνυμίες
ουδέτερου γένους: πολύ, ἥμισυ, πν, τί κτλ. ή επίθετα υπερθετικού
βαθμού.
Η γενική επεξηγηματική συναντάται σπάνια: Ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν, δηλ. αἱ
Ἀθῆναι.

Η γενική της ιδιότητας απαντά στην ερώτηση τι λογής και συντάσσεται
με ονόματα που σημαίνουν μέγεθος ή ηλικία ή χρόνο. Κανονικά
συνοδεύεται πάντα από αριθμητικό:
Ὁδός τριῶν ἡμερῶν.
Ἀνήρ τριάκοντα ἐτῶν.
Ἀγρός δύο πλέθρων.
Παρά ταύτην τήν πόλιν ἦν πυραμίς λιθίνη, τό μέν εὗρος ἑνός πλέθρου.
Η γενική κτητική απαντά στην ερώτηση τίνος; ποιανού; και φανερώνει
τον κτήτορα:
Ὁ υἱός του Φιλίππου.
Ἡ ψυχή τοῦ ἀνδρός.
Καί τ τάς ψυχάς αὐτῶν τικτούσας ἐπισκοπεῖν ἀλλά μή τά σώματα.
Ἀφ' ὧν καί τό χωρίον ἔτι καί νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον.
Επίθετα που δέχονται γενική κτητική είναι τα: ἑταῖρος, οἰκεῖος, φίλος,
συγγενής, ξένος, κοινός, ἱερός, ἐχθρός, ἴδιος (ιδιαίτερος, ιδιωτικός,
ατομικός) κ.ά.
Η γενική παραθετική προσδιορίζει ένα γνώρισμα κύριο ή γνωστό:
Ἡ ἡμετέρα τῶν σοφιστῶν τέχνη.
Παραθετική είναι πάντα η γενική αὐτῶν με τις κτητικές αντωνυμίες
ἡμέτερος, ὑμέτερος, σφέτερος:
Ὁρῶντες τούς μέν ἐκ τῶν ἰδίων δυναμένους τά σφέτερα αὐτῶν διοικεῖν τς
πόλεως ὄντας.
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Η γενική του περιεχομένου είναι συγγενική με τη γενική της ύλης,
δηλώνει όμως όχι την ύλη, τη φύση αλλά τι περιέχει το προσδιοριζόμενο:
Ἀγέλη βοῶν.
Ότι γένος οὐδέν ἐστι κακονούστερον τ πλήθει πονηρῶν ῥητόρων καί
δημαγωγῶν.
Σωρός ξύλων καί λίθων.
Μία σου κιβωτός τῶν ἱματίων δύναται δμον ὅλον ῥιγῶντα περιβαλεῖν.
Η γενική συγκριτική δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα με το οποίο
συγκρίνεται ένα άλλο όμοιό του. Με γενική συγκριτική συντάσσονται
επίθετα συγκριτικού βαθμού ή επίθετα που έχουν συγκριτική σημασία
(πρότερος, ὕστερος, διπλάσιος πολλαπλάσιος κτλ.):
Ἀγαπητοί, μή γινώμεθα τῶν ἀλόγων θηριωδέστεροι.
Ἀλλά πολλῶν καί τ τάχει καί τῆ ῥώμῃ καί ταῖς ἄλλας εὐπορίαις
καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες.
Η γενική της ύλης φανερώνει την ύλη, από την οποία είναι
κατασκευασμένο κάτι ή το περιεχόμενό του:
Ξίφος σιδήρου.
Στέφανος δάφνης.
Φοίνικος αἱ θύραι πεποιημέναι εἰσίν.
Ἐκ τς Αἴτνης ῥύακα πυρός γενέσθαι.
Η γενική υποκειμενική δηλώνει το υποκείμενο μιας ενέργειας ενός
ρηματικού ουσιαστικού (που παράγεται δηλ. από ρήμα):
Ἔριδες θεῶν καί θνητῶν.
Ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ ἐπιορκία τοῦ βασιλέως.
Καί ὁ μέν δή κατά θεῶν βούλησιν ἀφανής γίγνεται (ἐβουλήθησαν οἱ θεοί).
Με γενική υποκειμενική συντάσσονται τα ονόματα, ουσιαστικά ή επίθετα
που έχουν αντίστοιχο ρήμα.
Η διάκριση ανάμεσα στη γενική υποκειμενική και την αντικειμενική
γίνεται πιο εύκολη αν μετατρέψουμε το ουσιαστικό ή επίθετο στο
αντίστοιχο συνώνυμο ή ομόρριζο ρήμα του και βάλουμε δίπλα του τη
γενική. Αν το ρήμα δέχεται τη γενική (ονομαστική) ως υποκείμενο, είναι
υποκειμενική, αν τη δέχεται ως αντικείμενο, τότε είναι αντικειμενική:
(πόθος πατρίδων: ποθοῦσι τάς πατρίδας = αντικείμενο/ ἔριδες θεῶν:
ἐρίζουσι οἱ θεοί= υποκείμενο/ ἡ ἐπιορκία τοῦ βασιλέως = ἐπιορκεῖ ὁ
βασιλεύς = υποκείμενο).
Η δοτική της αναφοράς δηλώνει αναφορά ή το κατά τι (ως προς):
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Οὔτε ποσίν εἰμί ταχύς οὔτε χερσίν ἰσχυρός.
Εὐγενής τ τρόπῳ.
Ὅτι γένος οὐδέν ἐστι κακονούστερον τ πλήθει πονηρῶν ῥητόρων καί
δημαγωγῶν.
Η δοτική αντικειμενική ή συντακτική δηλώνει το αντικείμενο της
ενέργειας του επιθέτου. Με δοτική αντικειμενική συντάσσονται:
α) Σα επίθετα, που είναι ως προς τη σημασία τους συνήθως αντίστοιχα
των ρημάτων που συντάσσονται με αντικείμενο σε δοτική, σημαίνουν
δηλαδή φιλική ή εχθρική διάθεση, ωφέλεια ή βλάβη, ευπείθεια ή υποταγή,
κάτι που αρμόζει ή πρέπει και τα αντίθετά τους:
Εὐπειθής τοῖς ἄρχουσι.
Ἦσαν ὠφέλιμοι τῆ πατρίδι.
Ὅτι ἐδόκει πατρικός φίλος αὐτοῖς εἶναι.
β) Όσα σημαίνουν: ταυτότητα ή ομοιότητα, ισότητα ή συμφωνία,
ακολουθία ή διαδοχή, προσέγγιση ή μείξη:
Ὁμοίαν ταῖς δούλαις εἶχε τήν ἐσθτα.
Γείτων οἰκῶ τῆ Ἑλλάδι (Γειτονεύω με την Ελλάδα).
γ) Όσα είναι σύνθετα με τις προθέσεις ἐν και σύν:
Αἰδώς καί φόβος ἔμφυτα τοῖς ἀνθρώποις εἰσί.
Η δοτική του μέτρου ή της διαφοράς ή του ποσού συνοδεύει επίθετα
συγκριτικού ή (σπανιότερα) υπερθετικού βαθμού. Σέτοιες δοτικές είναι:
πολλ, ὀλίγῳ, ὅσῳ, τόσω, τοσούτῳ:
Καί πολλ πλείους ἐγένοντο.
Η αιτιατική όταν προσδιορίζει ουσιαστικά ή επίθετα είναι ετερόπτωτος
προσδιορισμός του επιθέτου ή ουσιαστικού που προσδιορίζει. Δεν είναι
πολύ συχνή, συνήθως σημαίνει την αναφορά (το κατά τι), ονομάζεται
αιτιατική της αναφοράς και μεταφράζεται: ως προς, στο...:
Ἀγαθός τά πολεμικά.
Τό μέν οὖν ἐμόν καί ἧττον ἀγανακτῶ.
Εἰ σύ τοιοῦτος ὤν τήν ἰδέαν καί πρός τούτῳ τήν ψυχήν σωφρονέστατος.
Ἀνήρ θαυμάσιος τό κάλλος.
υχνές αιτιατικές της αναφοράς είναι οι: τόν ἀριθμόν, τό μέγεθος, τό
εὖρος, τό ὕψος, τό βάθος, τό μῆκος, τό πλῆθος, τό ὄνομα, τό γένος:
Διά τς πόλεως ῥεῖ ποταμός Κύδνος ὄνομα.
Κρηπίς δ’ ὑπν λιθίνη τό ὕψος εἴκοσι ποδῶν.

Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί
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Επιθετικός προσδιορισμός λέγεται το επίθετο που προσδιορίζει ένα
ουσιαστικό και φανερώνει μια μόνιμη ιδιότητά του. υμφωνεί με το
ουσιαστικό που προσδιορίζει, όπως και στη Ν.Ε., στο γένος, στον αριθμό
και στην πτώση:
Ἀμφιεσάμενος δέ γυναικείαις ἀμπεχόναις.
Ἐφάνη γάρ ἡ κοινή βασιλεία.
Ως επιθετικοί προσδιορισμοί εκτός από τα επίθετα χρησιμοποιούνται:
1. Αντωνυμίες: Ὁ ἐμός πατήρ. Ἐν τοιούτῳ καιρ. Ἔλεγε δέ καί πρός
ἡμς τοιούτους λόγους.
2. Αριθμητικά: Τρεῖς ἄνδρες.
3. Μετοχές: Ὁ λάμπων ἥλιος.
4. Ουσιαστικά που δηλώνουν ηλικία, επάγγελμα, εθνικότητα: Γέρων
ἀνήρ. Ἄνθρωποι γραμματεῖς. Ἀνήρ Πέρσης.
5. Κύρια ονόματα γεωγραφικών όρων, όταν είναι του ίδιου γένους και
αριθμού και προτάσσονται με το άρθρο: Τό Πήλιον ὄρος. Ὁ Εὔξεινος
πόντος. Ὁ Ἀχελος ποταμός.
6. Γενική πτώση ουσιαστικού ή επίρρημα ή εμπρόθετος
προσδιορισμός με άρθρο: Ὁ του βασιλέως θρόνος. Οἱ κάτω θεοί. Ἡ
κατά νόμον τιμωρία.
7. Πρόταση: Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν ἥ καί ἐξαιρήσεται
ἡμς τς τιμωρίας. (Δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση
ως επιθετικός προσδιορισμός στο αὕτη).
Ο έναρθρος επιθετικός προσδιορισμός πολλές φορές εκφέρεται χωρίς το
ουσιαστικό που προσδιορίζει, γιατί εύκολα εννοείται. Σότε ο επιθετικός
προσδιορισμός παίρνει θέση ουσιαστικού, όπως:
Οἱ ἀθάνατοι (οι θεοί), οἱ θνητοί (οι άνθρωποι), τό ἱερόν (ο ναός), τά ἱερά (τα
σφάγια, η θυσία), τό ἱππικόν (ενν. στράτευμα), ἡ ὑστεραία (ενν. ἡμέρα), ἡ
μουσική, ἡ ῥητορική (ενν. τέχνη), ἡ εὐθεῖα (ενν. ὁδός), οἱ λέγοντες (οἱ
ῥήτορες), ἡ ἐπιοῦσα (ενν. ἡμέρα) κτλ.
ημείωση. Όταν ο προσδιορισμός έχει άρθρο, είναι πάντα επιθετικός
προσδιορισμός:
Ἐν τῆ μέσῃ ὁδ.
Όταν μόνο το προσδιοριζόμενο όνομα έχει άρθρο, τότε ο προσδιορισμός
είναι κατηγορηματικός.
Ἐν μέσῃ τῆ ὁδῷ.
Κατηγορηματικός προσδιορισμός λέγεται ο ομοιόπτωτος
προσδιορισμός που εκφέρεται με επίθετο ή μετοχή και αποδίδει στο
ουσιαστικό που προσδιορίζει μια παροδική ιδιότητα:
Ἀγησίλαος φαιδρ τ προσώπῳ ἐκέλευσε.
Τούς δέ ταχεῖαν τήν ἀποχώρησιν ποιησαμένους<
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ημείωση. Όταν ο προσδιορισμός έχει άρθρο, είναι πάντα επιθετικός
προσδιορισμός.
Κατέλαβον τήν ἔρημον πόλιν.
Όταν μόνο το προσδιοριζόμενο όνομα έχει άρθρο, τότε ο προσδιορισμός
είναι κατηγορηματικός.
Κατέλαβον τήν πόλιν ἔρημον.
Τά δέ τελευταῖα πρό τοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δμος αὐτῶν ἐξεδίωξε τούς
δυνατούς (κατηγ. προσδ. στο τοῦ πολέμου, γιατί παρεμβάλλεται το άρθρο
τοῦ).
Ως κατηγορηματικοί προσδιορισμοί χρησιμοποιούνται συνήθως τα
επίθετα: ἄκρος, μέσος, ἔσχατος (τελευταίος), πᾶς, ἅπας, ὅλος
(ὁλόκληρος), μόνος, αὐτός (ο ίδιος), ἕκαστος, ἔρημος, σύμπας:
Ἐν αἰθέρι μέσῳ κατέστη λαμπρός ἠλίου κύκλος.
Πσαν ὑμῖν τήν ἀλήθεια ἐρῶ.
Καί σχεδόν ἅπαντα τά δι’ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν ὁ
συγκατασκευάσας.
Ἐν ταύταις ἥδιστ’ ἄν ἴδοιεν ἅπαντας ὄντας τούς πολίτας.
Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου ἡμῶν.
Επεξήγηση είναι η λέξη που τοποθετείται κοντά σ’ ένα ουσιαστικό
γενικό και αόριστο ως ομοιόπτωτος προσδιορισμός του και το επεξηγεί,
δηλαδή το εξηγεί περισσότερο, το διασαφηνίζει. Επεξήγηση δέχονται και
οι αντωνυμίες, κυρίως οι δεικτικές, αλλά και άλλα μέρη του λόγου ή και
μια ολόκληρη πρόταση. Η επεξήγηση μεταφράζεται με το δηλαδή και την
αντίστοιχη λέξη:
Ὁ κοινός ἰατρός θεραπεύσει σε, χρόνος.
Περικλς τούτων ἐγένετο μαθητής, Ἀναξαγόρου καί Δάμωνος.
Πρός ἕν ἐξαδυνατεῖ χρῶμα τό λευκόν ἀφομοιοῦν ἑαυτόν.
Τινές δέ καί πολλούς ἀποθέτους ἔχουσιν, οἱ πλούσιοι.
Η επεξήγηση είναι μια μερική έννοια, ενώ ο όρος που αυτή επεξηγεί είναι
γενική˙ δηλαδή οι λέξεις χρόνος, Ἀναξαγόρου και Δάμωνος που είναι
επεξηγήσεις στις λέξεις ἰατρός και τούτων είναι μερικές, στενότερες
έννοιες, ενώ οι λέξεις ἰατρός και τούτων είναι γενικές, ευρύτερες, γιατί
γιατροί υπάρχουν πολλοί και πολλών ειδών και η λέξη τούτων είναι πολύ
γενική και αόριστη.
Ως επεξήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ουσιαστικό αλλά και
άλλη λέξη ή και ολόκληρη πρόταση.
Εἷς οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι περί πάτρης.
Παράθεση είναι το ουσιαστικό που τοποθετείται κοντά σ΄ ένα άλλο
ουσιαστικό ως ομοιόπτωτος προσδιορισμός του και προσθέτει σ’ αυτό ένα
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κύριο και γνωστό γνώρισμα ή το χαρακτηρίζει απλώς με μεγαλύτερη
ακρίβεια. Η παράθεση είναι μια γενική έννοια, ενώ το ουσιαστικό που
προσδιορίζει είναι μερική έννοια. Εκτός από τα ουσιαστικά παράθεση
δέχονται και οι αντωνυμίες, συνήθως οι προσωπικές και οι δεικτικές,
αλλά και άλλα μέρη του λόγου ή και μια ολόκληρη πρόταση. Η παράθεση
μπορεί να αναλύεται σε αναφορική πρόταση και κατά κανόνα βρίσκεται
μετά από το ουσιαστικό που προσδιορίζει:
Κῦρος ὁ βασιλεύς.
Ἐμέθυον, ἱκανή πρόφασις εἰς τό ἁμαρτάνειν.
Τοσαῦτα εἰπών καί διαλύσας τόν ξύλλογον ὁ Ἀρχίδαμος Μελήσιππον
πρῶτον ἀποστέλλει ἐς τάς Ἀθήνας τόν Διακρίτου (παράθεση στο
Μελήσιππον) ἄνδρα Σπαρτιάτην (δεύτερη παράθεση).
Η παράθεση που προσδιορίζει μια ολόκληρη πρόταση κανονικά
προτάσσεται, και γι’ αυτό λέγεται προεξαγγελτική παράθεση.
Ως προεξαγγελτικές παραθέσεις συχνότατα χρησιμοποιούνται οι εξής
λέξεις ή φράσεις: τό μέγιστον, τό δεινότατον, τό ἔσχατον, ἀμφότερον,
τοὐναντίον, τό λεγόμενον, τό κεφάλαιον, τεκμήριον, τό τοῦ Ὁμήρου, τό τς
παροιμίας:
Ἀλλ' ἧ τό λεγόμενον, κατόπιν ἑορτς ἥκομεν καί ὑστεροῦμεν.
Ὅ πάντων θαυμαστότατον, Σωκράτη μεθύοντα οὐδείς, πώποτε ἑόρακεν.
Ἔστι δέ ἀξία ἡ χώρα καί ὑπό πάντων ἀνθρώπων ἐπαινεῖσθαι, οὐ μόνον ὑφ'
ἡμῶν, πολλαχῆ μέν καί ἄλλῃ, πρῶτον δέ καί μέγιστον ὅτι τυγχάνει οὖσα
θεοφιλής.
Επιμεριστική λέγεται η παράθεση (η τοποθέτηση) των τμημάτων ενός
συνόλου στην ίδια πτώση με αυτό:
Πολλή δέ βοή τῶν μέν ἀνακαλούντων ἀλλήλους, τῶν δέ παρακελευομένων,
τῶν δέ θεούς ἐπικαλουμένων.

Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
Η γενική της αιτίας προσδιορίζει ψυχικού πάθους ή ρήματα δικανικής
σημασίας.
Τῶν αὐτῶν ἀδικημάτων ὀργίζεται (Για τα ίδια αδικήματα οργίζεται).
Ἀθηναῖοι Ἀλκιβιάδην ἐδίωξαν ἀσεβείας.
Παρόμοια με τη γενική της αξίας είναι η γενική της ποινής ή του
τιμήματος που προσδιορίζει ρήματα δικαστικής ορολογίας:
Σφοδρίαν υπήγον θανάτου.

40

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Η γενική του χρόνου φανερώνει χρόνο ή διάστημα χρόνου μέσα στο
οποίο γίνεται κάτι. Σέτοια είναι κανονικά η γενική των ονομάτων που
φανερώνουν φυσική διαίρεση του χρόνου: ἡμέρας, νυκτός, ἔαρος, θέρους,
χειμῶνος κτλ.:
Ἐκείνης τς νυκτός οὐδείς ἐκοιμήθη.
Σωκράτης τό αὐτό ἱμάτιον ἔφερε θέρους τε καί χειμῶνος.
Τοῦ δ’ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἥκοντες ἐς τάς Ἀθήνας οἱ παρά τοῦ Νικίου.
Με δοτική της αιτίας συντάσσονται πολλά ρήματα που σημαίνουν
ψυχικό πάθος, όπως: χαίρω, λυποῦμαι, ἥδομαι, ἄχθομαι, αἰσχύνομαι,
ὀργίζομαι, ἀθυμῶ κτλ.:
Λιμ ἀπέθανον.
Δειλίᾳ ἔλιπον τήν τάξιν (Από δειλία λιποτάχτησαν).
Τράγος δέ δίψῃ συνεχόμενος ἐγένετο κατά τό αὐτό φρέαρ.
Η δοτική της αναφοράς συντάσσεται με ρήματα που σημαίνουν
διαφορά, σύγκριση, υπεροχή και μεταφράζεται με τα «με το», «ως προς»,
«σε».
Ἐστρατήγει αὐτῶν Σάμιος ὀνόματι ἱππεύς.
Ὅτε εἰρήνη ἦν, ὑμεῖς καί χρήμασι καί τιμαῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε.
Ὅ συνέσει τε ὑπερέχει τῶν ἄλλων.
Η γενική ονομασία των τριών αυτών ειδών δοτικής είναι δοτική
οργανική, η οποία περιλαμβάνει και τη δοτική της συνοδείας. Η
διάκριση μεταξύ των τριών ειδών δεν είναι πάντοτε εύκολη. Μπορούμε να
δεχτούμε ως δοτική του οργάνου κάτι το οποίο φέρεται ως εργαλείο ή
φονικό όργανο (τῷ ξίφει), ως δοτική του μέσου κάτι συγκεκριμένο (τῇ
ἁμάξῃ) και ό,τι είναι αφηρημένη έννοια ως δοτική του τρόπου (κραυγῇ).
Tῆ μάστιγι τυπτέσθω. Τήν θύραν τῆ βακτηρίᾳ ἔκρουε. (οργάνου)
Κατελθών δέ θανάτῳ ζημιούσθω.Περιέβαλον την πόλιν τάφρῳ. (μέσο)
Λέγεται γάρ κύκλῳ τόν τόπον ἐκεῖνον περιρρεῦσαι τό πῦρ (τρόπου).
Η δοτική του τρόπου μπορεί να είναι η δοτική κάθε ονόματος. Σρόπο
φανερώνουν και μερικά ονόματα ή αντωνυμίες στη δοτική που
λαμβάνονται ως επιρρήματα (δοτικοφανή επιρρήματα):
σιγῆ/ σιωπῆ, (σιωπηλά), βίᾳ (διά της βίας, με τη βία), σπουδῆ (με
σοβαρότητα), πεζῆ (με τα πόδια), ἰδίᾳ (ιδιαιτέρως), κοινῆ (από κοινού),
δημοσίᾳ (με έξοδα του δημοσίου), κραυγῆ (φωνάζοντας), δρόμῳ
(τρέχοντας), ταχύτητι (γρήγορα), ταύτῃ/τῆδε (με αυτό τον τρόπο), τρόπῳ,
φύσει (εκ φύσεως), τῆ ἀληθείᾳ (στ’ αλήθεια), τ ὄντι (πράγματι), λόγῳ
(στα λόγια, στη θεωρία), ἔργῳ (με έργα, στην πραγματικότητα), προθυμίᾳ
(πρόθυμα).
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Ἴωμεν ῥώμῃ καί θυμ ἐπί τούς πολεμίους.
Καί πολλάκις μέν εὐλογεῖν καί κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τούς
ἐχθρούς.
Η δοτική του ποσού (του μέτρου ή της διαφοράς) συντάσσεται με
ρήματα που έχουν παραθετική σημασία:
Πολλ κρεῖττον ἐστίν ἐμφανής φίλος ἤ χρυσός ἀφανής.
Ἡττηθέντες ὀλίγῳ τῶν ἄλλων προαπολοῦνται.
Η δοτική της συνοδείας φανερώνει το πρόσωπο ή το πράγμα ή τις
συνθήκες, που συνοδεύουν το υποκείμενο, όταν ενεργεί (συνήθως με
ρήματα κίνησης και με στρατιωτικούς όρους):
Ξέρξης διακοσίαις καί χιλίαις ναυσίν ἀφίκετο.
Αἱ νες ἅπασαι ἑάλωσαν αὐτοῖς ἀνδράσιν (Όλα τα πλοία κυριεύτηκαν με
τα πληρώματά τους).
Ξυμπέμπουσί τε τ Μελησίππῳ ἀγωγούς.
Η δοτική του τόπου εκφέρεται με:
α) Με δοτική ονομάτων ή αντωνυμιών όπως: τῆδε (σ’ αυτό εδώ το μέρος),
ταύτῃ (μέσα από αυτό το μέρος), ἐκείνῃ (μέσα από εκεί), ἄλλῃ (αλλού, από
αλλού), ᾗ/ὅπῃ (όπου, απ’ όπου), κύκλῳ (κυκλικά) κτλ. Οι δοτικές αυτές,
ενώ είναι δοτικές ονομάτων και αντωνυμιών, λαμβάνονται ως
επιρρήματα (δοτικοφανή επιρρήματα) και δηλώνουν στάση σε τόπο ή
κίνηση διαμέσου ενός τόπου (διέλευση):
Ὦ ξεῖν ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῆδε κείμεθα<
β) Με δοτική τοπωνυμίων:
Τά τρόπαια τά Μαραθῶνί τε καί Σαλαμῖνι καί Πλαταιαῖς.
Θρισι δ' αὐτ ἡμέρα ἐπεγένετο.
Η δοτική του χρόνου δηλώνει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο
συμβαίνει αυτό που εκφράζει το ρήμα:
Τετάρτῃ δέ ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τό πεδίον (Σην τέταρτη ημέρα
κατέβηκαν στην πεδιάδα).
Θεσμοφορίοις ᾤχετο εἰς τό ἱερόν (τη γιορτή των Θεσμοφορίων έφυγε για
τον ναό).
Ὅτι τῆ ὑστεραίᾳ ἥξουσί τινες ἐπ’ αὐτούς.

Η αιτιατική της αιτίας προσδιορίζει ρήματα δικανικής σημασίας,
ψυχικού πάθους ή ρήματα των οποίων η έννοια απαιτεί αιτιολόγηση:
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Ἀλλ' αὐτά ταῦτα καί νῦν ἥκω παρά σε (Αλλά γι’αυτούς τους λόγους έχω
έρθει και τώρα σ’εσένα).
Ὅπερ ἤδη πολλοί μοι ὠνείδισαν.
Ἅς Φίλιππος αἰτιται τούς ὑπέρ τῶν δικαίων πρός ὑμς λέγοντας.
Αιτιατική της αναφοράς μπορούν να πάρουν όλα τα ρήματα και κυρίως
όσα σημαίνουν ανωτερότητα, κατωτερότητα, διαφορά, ομοιότητα.
Κατεάγην τήν κεφαλήν (Έπαθα κάταγμα στο κεφάλι).
Ἔκαμνον τούς ὀφθαλμούς. (Ήταν άρρωστοι στα μάτια).
Η αιτιατική του σκοπού εκφέρεται με το ουδέτερο δεικτικής, αναφορικής
ή ερωτηματικής αντωνυμίας και συντάσσεται κυρίως με ρήματα κίνησης:
Ἠρωτῶντο ὅ,τι ἥκοιεν. (Σους ρωτούσαν γιατί είχαν έρθει).
Η αιτιατική του τόπου δηλώνει:
α) τόπο:
Πέμψομεν αὐτόν Ἑλλάδα.
Ἀφικώμεθα δώματα πατρός.
β) τοπική έκταση:
Ἀπέχει Πλάταια Θηβῶν σταδίους ἑβδομήκοντα. Ὅτι τς Ἠλείας τόπος ἐστίν
ἀπέχων ὀκτώ στάδια.
υνήθεις αιτιατικές του τρόπου είναι οι λέξεις: τήν ταχίστην, προῖκα
(χωρίς μισθό), δωρεάν, δίκην, οι οποίες ενώ είναι αιτιατικές ονομάτων
χρησιμοποιούνται και ως επιρρήματα.
Προῖκα ἐργάζεται.
Ἐσθίει δίκην λύκου.
Τήν ταχίστην συμμαχίαν τούτους ποιησώμεθα.
Τούς δέ πάντα τρόπον διαφθείρων.
Η αιτιατική του χρόνου δηλώνει:
α) χρόνο:
Φυλάξαντες ἔτι νύκτα ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰκιῶν.
β) χρονική έκταση:
Ἔτη δέ τριάκοντα ᾤκησε.
Μερικά από τα επιρρήματα που χρησιμοποιούνται ως καθαρώς
επιρρηματικοί προσδιορισμοί ποσού είναι:
ἄγαν (πολύ), ἅλις (αρκετά), ἅπαξ (μία φορά), δίς (δύο φορές), εὖ (καλώς),
ἥκιστα (καθόλου), λίαν/μάλα (πολύ), μλλον, μάλιστα (πάρα πολύ,
κυρίως), ὀλίγον, οὐδέν (καθόλου), οὕτω (τόσο), πάνυ (πάρα πολύ),
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πολλάκις (πολλές φορές), πολύ, ποσάκις (πόσες φορές), πόσον, σφόδρα
(πάρα πολύ), τοσάκις (τόσες φορές), τοσοῦτον (τόσο πολύ) κ.ά.
Οι καθαρώς επιρρηματικοί προσδιορισμοί τρόπου εκφέρονται με:
α) Επιρρήματα που λήγουν σε –ως, τα οποία παράγονται από
αντωνυμίες, επίθετα ή μετοχές:
ἄλλως (αλλιώς, διαφορετικά), δικαίως, εἰκότως (εύλογα), ἐκείνως (κατ’
εκείνο τον τρόπο), εὐγενῶς, ἡδέως (ευχαρίστως), κακῶς, καλῶς,
ὁμολογουμένως, οὐδαμῶς, (με κανέναν τρόπο), οὕτω (έτσι), προσηκόντως
(όπως πρέπει), σαφῶς, συμφερόντως, ταχέως (γρήγορα), τάχιστα (πάρα
πολύ γρήγορα), ὦδε/ὡδί (ως εξής), ὡς/ὥσπερ (όπως ακριβώς) κ.ά.
β) Επιρρήματα που λήγουν σε –δην, -δον, -ί, -εί, -τι, -ξ, όπως:
ἄρδην (εντελώς), ἀριστίνδην (ανάλογα με την αξία), βάδην (με τα πόδια),
κρύβδην (κρυφά), σποράδην (σκόρπια), συλλήβδην (περιληπτικά,
συνολικά), τροχάδην (τρέχοντας), φύρδην, μίγδην (ανάκατα), ἀναφανδόν
(φανερά), πρηνηδόν (μπρούμυτα), σχεδόν, τυχόν (κατά τύχη, ίσως), ἀμισθί
(χωρίς αμοιβή), παμψηφεί, πανδημεί (με όλο τον λαό), ἀδακρυτί (χωρίς
δάκρυα), ἀμαχητί/ἀμαχεί (χωρίς μάχη), ἀπνευστί (χωρίς αναπνοή),
ἐθελοντί (εθελοντικά), ἑλληνιστί, ὀνομαστί (ονομαστικά), ἀναμίξ
(ανάκατα), ἐναλλάξ (διαδοχικά) κ.ά.
Οι καθαρώς επιρρηματικοί προσδιορισμοί τόπου δηλώνουν:
α) τάση σε τόπο˙ εκφράζεται με τοπικά επιρρήματα, πολλά από τα οποία
λήγουν σε –θι, -σι, -ου:
Ἀθήνησι (στην Αθήνα), ἀλλαχόθι/ἀλλαχοῦ/ἄλλοθι (αλλού), ἀμφοτέρωθι (στις δύο
πλευρές), αὐτόθι (σ’ αυτό το μέρος), αὐτοῦ, ἐγγύς (κοντά), ἐκεῖ, ἔνδον (μέσα),
ἔνθα/ἐνθάδε (εκεί), ἐνταῦθα (εδώ), ἔξω, ἔσω/εἴσω, θύρασι (στην πόρτα), ὅθι (όπου),
οἴκοι (στο σπίτι, στην πατρίδα), ὅπου/οὗ (όπου), οὐδαμοῦ (πουθενά),
πανταχόθι/πανταχοῦ (παντού), πόθι/ποῦ (πού;), πού (κάπου), χαμαί (χάμω) κ.ά.
β) Κίνηση προς τόπο˙ εκφράζεται με επιρρήματα, πολλά από τα οποία λήγουν
σε –δε, -ζε, -σε, -οι:
Ἀθήναζε (προς την Αθήνα), ἀλλαχόσε/ἄλλοσε (προς άλλο μέρος), δεῦρο/ ἐνθάδε,
(προς τα εδώ), ἐκεῖσε/ἐνταυθοῖ (προς τα εκεί), οἴκαδε/οἴκονδε (προς το σπίτι, προς
την πατρίδα), πανταχοῖ, πάντοσε(προς όλα τα μέρη), ποι (προς κάπου), ποῖ (προς
ποιο μέρος;) κ.ά.
γ) Κίνηση από τόπο (αφετηρία, προέλευση)˙εκφράζεται με επιρρήματα, που
λήγουν σε –θεν:
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Ἀθήνηθεν (από την Αθήνα), ἄλλοθεν (από αλλού), ἀμφοτέρωθεν (και από
τα δύο μέρη), ἄνωθεν, ἑκατέρωθεν (από καθένα από τα δύο μέρη),
ἐκεῖθεν/ἔνθεν/ (από εκεί), ἐντεῦθεν (από εδώ), ἔξωθεν, ἔσωθεν, ὅθεν (απ’
όπου), οἴκοθεν (από το σπίτι, από την πατρίδα), ὁπόθεν (απ’ όπου),
οὐδαμόθεν (από πουθενά), πανταχόθεν (από παντού), πόθεν (από πού;)
κ.ά.
Ως καθαρώς επιρρηματικοί προσδιορισμοί χρόνου λειτουργούν τα
χρονικά επιρρήματα, καθώς και αντωνυμικά επιρρήματα σε –τε, όπως:
αἰεί/ἀεί (πάντα), ἄλλοτε, ἀνέκαθεν, ἄρτι (μόλις πριν από λίγο), αὖ/αὖθις
(πάλι), αὐθημερόν, αὔριον, αὐτίκα (αμέσως), εἶτα/ἔπειτα (έπειτα),
ἔνθα/ἐνταῦθα (τότε), ἤδη, μήποτε (ποτέ), νῦν (τώρα), οὐκέτι (όχι πια),
οὔποτε (ουδέποτε), οὔπω (όχι ακόμη), πάλαι (από παλιά), πάλιν,
παραχρμα (αμέσως), πέρυσι, πρόσθεν (άλλοτε), πρότερον (πρωτύτερα),
πρῴ/ πρωί, πρῶτον, πώποτε (ποτέ ως τώρα), σήμερον/τήμερον, τέως (μέχρι
τώρα), τηνικάδε (τέτοια ώρα), τηνικαῦτα (ακριβώς τότε), τότε, ἔτι (ακόμα),
εὐθύς, ἕωθεν (από το πρωί), πηνίκα (ποια ώρα), πότε, ποτέ, χθές, ὕστερον
(ύστερα), ὕστατον (τελευταία) κ.ά.
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ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
1.Δείξομεν τοῖς βαρβάροις ὅτι δυνάμεθα τούς ἐχθρούς

τιμωρεῖσθαι.

2. Δῆλον γάρ ἐστι ὅτι νῦν οὐ περί δόξης πολεμοῦσιν.
3. Σαῦτα λέγω, ὡς τό παράπαν οὐ νομίζεις θεούς.
Με ειδικούς συνδέσμους: ὅτι , ὡς
Είναι προτάσεις κρίσεως
εισάγονται

Δέχονται άρνηση οὐ


Φρησιμεύουν
ως

Εκφέρονται
με

Αντικείμενο: στα λεκτικά, γνωστικά, αισθητικά,
δεικτικά ρήματα από τα οποία εξαρτάται
 Τποκείμενο: σε απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες
εκφράσεις
 Επεξήγηση: ουδετέρου αντωνυμίας κυρίως
δεικτικής






Οριστική
Δυνητική οριστική
Δυνητική ευκτική
Ευκτική του πλαγίου λόγου (όταν το ρήμα της
πρότασης από την οποία εξαρτιέται είναι ιστορικού
χρόνου:παρατατικός, αόριστος, υπερσυντέλικος)

Οι ειδικές προτάσεις βρίσκονται συνήθως μετά την κύρια πρόταση
Όταν όμως προηγούνται, τότε έχουμε έμφαση
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ΕΝΔΟΙΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Υοβοῦμαι δέ μή τινάς ἡδονάς ἡδοναῖς εὑρήσομεν ἐναντίας.

εκφράζουν

εξαρτώνται

Υόβο ή δισταγμό για κάποιο πιθανό κακό ή κάτι ανεπιθύμητο
(είναι προτάσεις επιθυμίας)





εισάγονται

Από ρήματα που σημαίνουν:
1. φόβο: φοβούμαι, δέδοικα, δέδια, κ.ά.
2. υποψία, επιφύλαξη: ὑποπτεύω, φυλάττομαι, ὁρῶ,
ἀθυμῶ, φόβος ἐστί , τρόμος ἔχει με, κίνδυνος ἐστί,
κ.ά.
από φράσεις που σημαίνουν φόβο

Με το ενδοιαστικό μόριο μή ή μή οὐ

Αντικείμενο, υποκείμενο, επεξήγηση

Φρησιμεύουν ως


Εκφέρονται με

Τποτακτική: όταν το ρήμα της κύριας πρότασης βρίσκεται
σε αρκτικό ή ιστορικό χρόνο. την περίπτωση αυτή ο φόβος
αναφέρεται στο μέλλον.
 Ευκτική πλαγίου λόγου: ρήμα ιστορικού χρόνου- ο φόβος
αναφέρεται στο παρελθόν
 Οριστική: (σπάνια) όταν το υποκείμενο φοβάται για κάτι
που είναι πια πραγματικό (τυπικά είναι μόνο πρόταση
επιθυμίας)
 Δυνητική ευκτική: όταν ο φόβος που εκφράζει το
υποκείμενο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο υποκειμενική κρίση
 Δυνητική οριστική: πολύ σπάνια όταν το φοβερό δεν
συνέβη.
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ΠΛΑΓΙΕ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ



Ολικισ ι μερικισ άγνοιασ
Μονομερείσ ι διμερείσ

Οι ολικής άγνοιας
όταν είναι μονομερείς με:
Πώς
εισάγονται;

εἰ
εἰ οὐ
εἰ μή

= αν, αν τυχόν

όταν είναι διμερείσ με:
εἰ- ἤ
= αν-ι
εἴτε- εἴτε ἤ
πότερον- ἤ
πότερα- ἤ

= είτε-είτε
= ποιο από τα δφο – ι
= ποιο από τα δφο – ι

οι μερικής άγνοιας εισάγονται με:
Ερωτηματικές
αντωνυμίες

Αντίστοιχες

Ερωτηματικά

Αντίστοιχα

αναφορικές

επιρρήματα

αναφορικά

Σίς;

Ὅς, ὅστις

Ποῦ ;

Οὐ, ὅπου

Πότερος ;

Ὁπότερος

Πόσος ;

Ὅσος , ὁπόσος

Ποῖος;

Οἶος, ὁποῖος

Πόθεν;

Ἡ , ὅπῃ

Πηλίκος;

Ἡλίκος , ὁπηλίκος

Πῇ ;

Ὡς , ὅπως

Ποδαπός;

ὁποδαπός

Ποῖ ;

Οἱ , ὅποι
Ὁπόθεν

Πῶς ;
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Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις εκφράζουν κρίση ή επιθυμία και παίρνουν
άρνηση οὐ ή μή

1. ερωτηματικά, γνωστικά και όσα σημαίνουν απορία:
Μετά από ποια
ρήματα
βρίσκονται οι

ἐρωτῶ , πυνθάνομαι , οἶδα, γιγνώσκω , ἀπορῶ ,
θαυμάζω
2. όσα φανερώνουν σκέψη, φροντίδα, αφήγηση, προσοχή,

πλάγιες ερωτ.

προπαρασκευή, προφύλαξη, πράξη: σκοπῶ ,

προτ.;

σκοποῦμαι, φροντίζω, ἐπιμελοῦμαι, φυλάττομαι,
λέγω, δείκνυμι, πράττω, πειρῶμαι

3. λέξεις ή φράσεις που έχουν παρόμοια σημασία με τα
προηγούμενα ρήματα

Φρησιμεύουν
ως

Εκφέρονται με

 Τποκείμενα
 Αντικείμενα
 επεξηγήσεις

 Οριστική
 Δυνητική οριστική
 Δυνητική ευκτική
 Τποτακτική (απορηματική)
 Ευκτική πλάγιου λόγου (κυρίως οι απορηματικές πλάγιες
ερωτήσεις) όταν το ρήμα της πρότασης, από την οποία
εξαρτώνται, είναι ιστορικού χρόνου
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ΑΝΑΥΟΡΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Αναφορικέσ ονομάηονται οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ που
αναφέρονται ςε κάποιο όρο ( λέξη) τησ πρόταςησ.

Με τι
ειςάγονται;
(αρχίηουν)

1) με τισ αναφορικζσ αντωνυμίεσ
2) με τα αναφορικά επιρριματα

Αναφορικές αντωνυμίες

Αναφορικά επιρρήματα

Ὅς, ἤ, ὅ ( Μετά από τελεία, άνω τελεία ή
ερωτηματικό εισάγει κύρια πρόταση) )

οὐ, ὅπου
οἱ, ὅποι

Ὅσπερ , ἥπερ, ὅπερ
Ὅστις , ἥτις, ὅ, τι
Ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον
Ὅσος, ὅση, ὅσο
Οἶος, Οἵα, Οἶο
Ὁποῖος , ὁποία, ὁποῖον
Ἡλίκος , ἡλίκη, ἡλίκον ὅσον
Ὁπηλίκος , ὁπηλίκη, ὁπηλίκον

ἔνθα, ὅθεν
ὁπόθεν, ἔνθεν
ἥ, ἥπερ
ὅπῃ, ὡς
ὥσπερ, ὅπως
ὅσον

Ὁποδαπός , ὁποδαπή, ὁποδαπόν

Όταν εκφράζουν κρίση με τις εγκλίσεις
Με ποια
έγκλιση
εκφέρονται;

των προτάσεων κρίσης
Όταν εκφράζουν επιθυμία με τις
εγκλίσεις των προτάσεων επιθ.
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1) Τποκείμενο
2) Αντικείμενο
3) Παράθεση
ε τι

4) Επεξήγηση

χρησιμεύει μια

5) Προσδιορισμός σε γενική

αναφορική

6) Κατηγορούμενο

πρόταση;

7) Επιθετικός προσδιορισμός
8) Επιρρηματικός προσδιορισμός (της αιτίας,
του σκοπού, του αποτελέσματος, της
υποθέσεως ( αναφορικο-υποθετική ), του
τόπου, του τρόπου, του χρόνου, του
ποσού, του μέσου ή του οργάνου, της
συγκρίσεως ή της παρομοιώσεως)

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ

Ειςάγονται

1. με τους αιτιολογικούς συνδέσμους: ὅτι, διότι, ὡς
*ο ὡς μετά από τελεία ή άνω τελεία εισάγει κύρια
αιτιολογική πρόταση
2. με τους χρονικούς συνδέσμους: ἐπεί, ἐπειδή και σπανιότερα
με τους ὅτε και ὁπότε (=αφού, αφότου)
3. με το εἰ (=διότι)

Οι αιτιολογικές προτάσεις είναι προτάσεις κρίσεως, παίρνουν άρνηση ου και
χρησιμεύουν ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας του ρήματος της κύριας
πρότασης (σπανιότατα χρησιμεύουν και σαν επεξήγηση)
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Μεταξύ της αιτιολογικής και της κύριας πρότασης υπάρχει η λογική σχέση του αιτίου προς
το αποτέλεσμα (η αιτιολογική εκφράζει το αίτιο και η κύρια το αποτέλεσμα)

Με ποιες
εγκλίσεις
εκφέρονται;

Ρήματα
εξάρτησης

1.
2.
3.
4.

απλή οριστική
δυνητική οριστική
δυνητική ευκτική
ευκτική πλαγίου λόγου (σπανιότερα, όταν
εξαρτώνται από ρήμα ιστορικού χρόνου)

1. ρήματα ψυχικού πάθους: ἥδομαι, θαυμάζω, χαίρω,
χάριν ἔχω, χαρίζομαι, ἀγαπῶ , , ἀγανακτῶ,
αἰσχύνομαι, ἐπιτιμῶ
2. απρόσωπες εκφράσεις: αἰσχρόν (Ἐστιν), δεινόν
(Ἐστιν), ἀγαπητόν (Ἐστιν), θαυμαστόν (Ἐστιν),
πλημμελές (Ἐστιν)

ΣΕΛΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι, μή τις ἐπίθεσις γένηται.

εκφράζουν

Σο τελικό αίτιο, τέλος=σκοπός
Είναι προτάσεις επιθυμίας και παίρνουν άρνηση μή
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εισάγονται

χρησιμεύουν

Με τουσ τελικοφσ ςυνδζςμουσ: ἵνα, ὅπως, ὡς

Ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού του ρήματος από
το οποίο εξαρτώνται γι αυτό συνήθως βρίσκονται μετά την
κύρια πρόταση

1. υποτακτική (από ρήματα αρκτικού χρόνου)
2. ευκτική πλαγίου λόγου και υποτακτική (από ρήματα
εκφέρονται

ιστορικού χρόνου)
3. οριστική ιστορικού χρόνου :όταν η κύρια πρόταση
εκφράζει ευχή ανεκπλήρωτη ή κάτι που δεν έγινε. ’ αυτή
την περίπτωση η τελική πρόταση εκφράζει σκοπό που δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί
4. σπάνια με δυνητική οριστική και δυνητική ευκτική
5. με ευκτική χωρίς να προηγείται ιστορικός

( α) ένεκα

έλξεως προς προηγούμενη ευκτική) β) όταν ο σκοπός
εμφανίζεται σαν απλή γνώμη ή επιθυμία του λέγοντος)
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΕ Ή ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
1. Καί γάρ ὁμίχλη ἐγένετο, ὥστε ἔλαθον ἐγγύς προσελθόντες.
2. Ὁ λόφος ἐνεπλήσθη ἱππέων, ὥστε τό ποιούμενον μή γιγνώσκειν.
3. Οὕτως ἐσήμηναν οἱ θεοί, ὥστε καί ἰδιώτην ἄν γνῶναι.
υμπερασματικές ή αποτελεσματικές προτάσεις ονομάζονται οι
προτάσεις που φανερώνουν το συμπέρασμα ή το επακολούθημα της
ενέργειας του ρήματος της προτάσεως από την οποία εξαρτώνται, γι αυτό
κατά κανόνα βρίσκονται μετά την κύρια πρόταση.
Με ποιους
συνδέσμους

Με τους συμπερασματικούς ὥστε ή ὡς

εισάγονται;
Άλλοτε προτάσεις κρίσεως και άλλοτε επιθυμίας.
Σι είναι κατά
το

Όταν εκφέρονται με εγκλίσεις προτάσεων

περιεχόμενο;

κρίσεως δέχονται άρνηση οὐ ,
και μή όταν εκφέρονται με απαρέμφατο.

ε τι

Για να εκφράσουν τον επιρρηματικό προσδιορισμό

χρησιμεύουν;

του αποτελέσματος ή του συμπεράσματος.

 Οριστική: όταν το αποτέλεσμα είναι πραγματικό
 Δυνητική οριστική: όταν το αποτέλεσμα εμφανίζεται
Με ποιες
εγκλίσεις
εκφέρονται;

ότι θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, δε
συνέβη όμως
 Δυνητική Ευκτική: όταν εμφανίζεται σαν πιθανό ή
δυνατό να πραγματοποιηθεί στο παρόν ή το μέλλον
 Ευκτική πλαγίου λόγου: όταν προηγείται ιστορικός
χρόνος ή άλλη ευκτική
 Απαρέμφατο: όταν εμφανίζεται σαν ενδεχόμενο και
δυνατό ή και πραγματικό αλλά πάντοτε κατά τη γνώμη του
υποκειμένου (το απαρέμφατο που ακολουθεί τον ώστε ή τον
ως μπορεί να συνοδεύεται από το δυνητικό αν – τότε
ισοδυναμεί ή με δυνητική ευκτική ή με δυνητική οριστική-το
αποτέλεσμα δηλώνεται κάτω από κάποια προϋπόθεση)
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ΕΝΑΝΣΙΩΜΑΣΙΚΕ ή ΠΑΡΑΦΩΡΗΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Παραχωρητικές ή ενδοτικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις
που φανερώνουν ότι το υποκείμενο παραδέχεται ( παραχωρεί ) κάτι ή
υποχωρεί (ενδίδει) σε κάτι αντίθετο προς το περιεχόμενο της κύριας
προτάσεως.

Εισάγονται

Όταν η παραχώρηση ή η

με τα: εἰ καί,

εναντίωση γίνεται προς κάτι

ἐάν καί, ἄν

πραγματικό

και

Εισάγονται

Όταν η εναντίωση γίνεται προς κάτι που το

με τα: καί εἰ,

υποκείμενο το παραδέχεται σαν μη

καί ἄν, κἄν

πραγματικό ή αδύνατο ή απίθανο κατά τη
γνώμη του

Εισάγονται με
τα: οὐδ' εἰ ,
οὐδ' ἐάν,

δηλαδή παραλείπεται το και όταν η
κύρια πρόταση είναι αρνητική

μηδ’ἐάν

Επειδή η σχέση της κύριας πρότασης προς την παραχωρητική είναι αντιθετική συνήθως
στην κύρια πρόταση υπάρχουν οι αντιθετικοί σύνδεσμοι ὅμως, ἀλλά, ἀλλ', οὖν.

Με ποιες
εγκλίσεις

Οριστική, Τποτακτική και Ευκτική

εκφέρονται;

Σε τι
χρθςιμεφουν;

Για να εκφράσουν την επιρρηματική σχέση της
εναντίωσης
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ΦΡΟΝΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Ειςάγονται

1) με τους χρονικούς συνδέσμους: ὡς (=όταν), ὅτε, ὁπότε,
Ἐπεί (=όταν), ἐπειδή, ἕως , ἔστε (=μέχρι), ἄχρι, μέχρι, ἡνίκα (=όταν),
πρίν.
2) με τα χρονικά επιρρήματα: ὁσάκις, ὁποσάκις.
3) με εμπρόθετες αναφορικές εκφράσεις: ἐξ οὐ, ἐξ ὅτου, ἀφ' οὐ,
Ἀφ' ὅτου, ἐν ὦ, μέχρι οὐ, ἄχρι οὐ, ἕως οὐ.
4) με τις φράσεις: ἐπεί ( ή ἐπειδή) πρῶτον, ἐπεί τάχιστα, ὡς
τάχιστα, οὐ πρότερον ( (στην κύρια )……πρίν,
οὐ πρόσθεν ( (στην κύρια)….. πρίν.

ε τι

σαν επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου του ρήματος

χρησιμεύουν;

της προτάσεως από την οποία εξαρτώνται.
1) οριστική ( πραγματικό γεγονός)
2) υποτακτική (τότε οι χρονικοί σύνδεσμοι συνοδεύονται από το

Με ποιες

αοριστολογικό αν - όταν, οπόταν, επάν, επειδάν –

εγκλίσεις

{χρονικουποθετικές} και εκφράζουν:

εκφέρονται;

α) το προσδοκώμενο (στην κύρια οριστική μέλλοντα ή προστακτική)
β) την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον
( στην κύρια οριστική μέλλοντα)
3) ευκτική : α) αόριστη επανάληψη στο παρελθόν
( στην κύρια: οριστική παρατατικού ή δυνητική οριστική)
β)

όταν στην απόδοση υπάρχει δυνητική ευκτική, τότε οι χρονικές

προτάσεις ισοδυναμούν με τις υποθετικές της απλής σκέψης του λέγοντος.
4) ευκτική πλαγίου λόγου ( όταν η χρονική πρόταση εξαρτάται από ρήμα
ιστορικού χρόνου)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ
1)
2)

Ἔμειναν, ἕως ἀφίκοντο οἱ στρατηγοί.
α) Ἐπειδάν ὁ πόλεμος παρέλθῃ, ἀποδώσομεν ὑμῖν ταῦτα .
β) Ὅταν βορρᾶς πνέῃ, καλοί πλοῖ εἰσίν.
3) α) Ὁπότε χειμών εἴη νοτερός, ἀπέλειπον τάς ἐπάλξεις.
β) Ὁπότε τόν μισθόν ἔχοιμεν, ἀπίοιμεν ἄν.
4) Προυκίνησαν τό στῖφος, ὡς παυσομένους τοῦ διωγμοῦ, ἐπεί σφᾶς ἴδοιεν
προσορμήσαντας.
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ΤΠΟΘΕΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Οι υποθετικές προτάσεις εισάγονται, δηλ. αρχίζουν με τους υποθετικούς συνδέσμους :
εἰ , ἐάν, ἂν και ἢν.
τον υποθετικό λόγο η υποθετική πρόταση ονομάζεται υπόθεση ή ηγούμενο και η
κύρια πρόταση ονομάζεται απόδοση ή επόμενο.
1ο είδος: πραγματικό
Τπόθεση: εἰ + οριστική οποιουδήποτε χρόνου
Απόδοση: οποιαδήποτε έγκλιση
π.χ. εἰ σύ βούλει ἐπανέλθωμεν
Περιορισμός: αποκλείεται από τον κανόνα η περίπτωση να υπάρχει στην υπόθεση εἰ +
οριστ. ιστορικού χρόνου και στην απόδοση δυνητική οριστική.

2ο είδος: αντίθετο του πραγματικού
Τπόθεση: εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου(παρατ. αορ. υπερσ.
Απόδοση: δυνητική οριστική (οριστ. ιστορ. χρόνου + ἂν)
π.χ. Εἰ μή ἐγώ ἐκέλευον, οὐκ ἂν ἐποίει Ἀγασίας.

3ο είδος: προσδοκώμενο
Τπόθεση: ἐάν, ἂν, ἢν + υποτακτική
Απόδοση: οριστική μέλλοντα ή άλλες ισοδύναμες εκφράσεις
με μέλλοντα όπως προστακτική, ευχετική ευκτική
δυνητική ευκτική, ρηματικά επίθετα σε –τός και
–τέος , ενδοιαστικές και τελικές προτάσεις.
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π.χ. ἐάν πάντα ἀκούσητε, κρίνατε.

4ο είδος: αόριστη επανάληψη στο παρόν ή στο μέλλον
Τπόθεση: ἐάν, ἂν, ἢν + υποτακτική
Απόδοση: οριστική ενεστώτα ή γνωμικός αόριστος ή
(σπάνια) παρακείμενος.
π.χ. Ἢν τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν.
(ἐπέθεσαν= γνωμικός αόριστος)

5ο είδος: απλή σκέψη
Τπόθεση: εἰ + ευκτική
Απόδοση: δυνητική ευκτική, οριστ. αρκτικού χρόνου,
προστακτική, δυνητικό απαρ. ή δυνητική μτχ.
όταν εξαρτώνται από αρκτικό χρόνο.
π.χ. Εἰ οἱ πολῖται ὁμονοοῖεν, εὐδαίμων ἂν γίγνοιτο ἡ πόλις.

6ο είδος: αόριστη επανάληψη στο παρελθόν
Τπόθεση: εἰ + επαναληπτική ευκτική
Απόδοση: οριστική παρατατικού ή υπερσυντελίκου ή
δυνητική οριστική κατά κανόνα αορίστου.
π.χ. Εἲ τις αὐτῶ δοκοίη βλακεύειν, ἒπαισεν ἂν.
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