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              απαρέμφατο  
          ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ  

 (απρόσωπες εγκλίσεις)                                                                   μετοχή 

  

  

1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 

 
  α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως  

                ειδικό ή ως ουσιαστικό )   

  Β. άναρθρο  

 

υποκείμενο 

αντικείμενο 

προσδιορισμός 
 (του κατά τι 

  γεν υποκ. 

  γεν αντικ. 

  γεν διαιρ. 

  γεν. αιτίας 

  γεν. αξίας 

  γεν. σκοπού 

  γεν. αποτελ. 

  β΄όρος  σύγκρισης 

  δοτ. ατικ. 

  επεξήγηση 

  εμπρόθετος προσδιορισμός ) 

υποκείμενο 

κατηγορούμενο 

αντικείμενο 

επεξήγηση 

προσδιορισμός του κατά τι ή  

     της αναφοράς (αγαθός, ικανός, δεινός,    

 άξιος, πρόθυμος, επιτήδειος, κ.α.) 

 

σκοπού ή αποτελέσματος (βαίνω, ήκω,  

       φέρω, δίδωμι, καταλείπω, εφίστημι, αιρουμαι,  

      πέμπω, κ.α.) 

 

απόλυτα (χωρίς εξάρτηση) 
 (εκών είναι, μικρου δειν, ολίγου δειν, ως 

 έπος ειπειν,  εμοί δοκειν, κ.α.) 

 

ευχετικά ή προστακτικά 

 

• Ειδικό απαρέμφατο = ὅτι ή πως +ρήμα 

 +ἄν παντός χρόνου 

 από ρήματα: λεκτικά, δοξαστικά, γνωστικά 

 άρνηση: οὐ (σπάνια μη) 

 

 

 

• Τελικό απαρέμφατο = να +ρήμα 

 ποτέ σε μέλλοντα εκτός αν συνοδεύει το ρήμα «μέλλω» 

 από ρήματα: βουλητικά, προτρεπτικά ή κελευστικά, απαγορευτικά,      

 αποπειρατικά, δυνητικά, κ.α. 

 άρνηση: μή (σπάνια οὐ) 
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2. ΜΕΤΟΧΗ ( ρηματικό επίθετο: ρήμα+ επίθετο) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΑ..  ΕΕίίννααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  όόττιι  ττηη  μμεεττοοχχήή  κκααιι  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννόό  ττηηςς  τταα  σσυυννααννττάάμμεε  σσεε  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ππττώώσσηη  εεννιικκοούύ  κκααιι  ππλληηθθυυννττιικκοούύ  κκααιι  σσυυμμφφωωννοούύνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  κκααττάά  γγέέννοοςς,,  

ααρριιθθμμόό  κκααιι  ππττώώσσηη..  ΑΑυυττόό  σσυυμμββααίίννεειι,,  γγιιααττίί  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ττηηςς  μμεεττοοχχήήςς  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμεεύύεειι  

μμέέσσαα  σσττηηνν  ππρρόότταασσηη  κκααιι  ωωςς  κκάάπποοιιοοςς  άάλλλλοοςς  όόρροοςς  ((δδηηλλ..  νναα  εείίννααιι  κκααιι  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ττοουυ  

ρρήήμμααττοοςς  ττηηςς  ππρρόότταασσηηςς,,  ττοο  κκααττάά  γγεεννιικκήή  ήή  δδοοττιικκήή  ήή  ααιιττιιααττιικκήή  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττοουυ  ρρήήμμααττοοςς,,  νναα  

εείίννααιι  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ττοουυ  ααππααρρεεμμφφάάττοουυ,,  νναα  εείίννααιι  μμιιαα  δδοοττιικκήή  ππρροοσσωωππιικκήή  κκ..λλ..ππ..))..    

            ΈΈττσσιι,,  όότταανν  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ττηηςς  μμεεττοοχχήήςς  εείίννααιι  σσυυγγχχρρόόννωωςς  κκααιι  κκάάττιι  άάλλλλοο  μμέέσσαα  σσττηηνν    

ππρρόότταασσηη,,  ττόόττεε  ηη  μμεεττοοχχήή  λλέέγγεεττααιι  σσυυννηημμμμέέννηη  κκααιι  ππααίίρρννεειι  ττηηνν  ππττώώσσηη,,  γγέέννοοςς  κκααιι  ααρριιθθμμόό  ττοουυ  

υυπποοκκεειιμμέέννοουυ  ττηηςς..  ΠΠ..χχ..  

      αα))  ἐἐππιιγγεεννοομμέέννηη  ἡἡ  ννόόσσοοςς  ἐἐππίίεεσσεε  ττοούύςς  ἈἈθθηηννααίίοουυςς      

      ββ))  οοἱἱ  ββάάρρββααρροοιι  ἐἐττόόξξεευυοονν  κκααίί  ἔἔββααλλλλοονν  ααὐὐττοούύςς  ἀἀννααββααίίννοοννττααςς        

      γγ))  ττοοῖῖςς  σσττρρααττηηγγοοῖῖςς  ((δδοοττ..ππρροοσσωωππιικκήή))  ἔἔδδοοξξεε  ἀἀκκοούύσσαασσιι  ττοοῦῦττοο  σσυυννααγγααγγεεῖῖνν  ττόό  σσττρράάττεευυμμαα  

  

ΒΒ..    ΑΑνν  όόμμωωςς  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ττηηςς  μμεεττοοχχήήςς  δδεενν  χχρρηησσιιμμεεύύεειι  ωωςς    ττίίπποοτταα  άάλλλλοο  μμέέσσαα  σσττηηνν  ππρρόότταασσηη,,  

ττόόττεε  ηη  μμεεττοοχχήή  κκααιι  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ττηηςς  μμππααίίννοουυνν  σσεε  ππττώώσσηη  γγεεννιικκήή  κκααιι  σσππάάννιιαα  ααιιττιιααττιικκήή  κκααιι  

ηη  μμεεττοοχχήή  λλέέγγεεττααιι  ααππόόλλυυττηη..  ΠΠ..χχ..  

                ΓΓεεννοομμέέννηηςς  ττῆῆςς  ννααυυμμααχχίίααςς  ττέέττττααρρααςς  ττρριιήήρρεειιςς  λλααμμββάάννεειι  ΓΓοορργγώώττααςς   

    Αιτιατική απόλυτη 

α) Συνήθως απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων: ἐξόν, προςῆκον, χρεών, εἰρημένον, οἷόν 

τ’ὄν κ.λ.π. 

       συνήθως ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ  ή αιτιολογική 

 ΠΠ..χχ    οοὕὕςς  σσοοιι  ἐἐξξόόνν  ἐἐκκθθρρέέψψααιι  κκααίί  ἐἐκκππααιιδδεεῦῦσσααιι  οοἰἰχχήήσσεειι  ἀἀππιιώώνν 

β) Σπανιότερα  προσωπικών ρημάτων +ὡς:  υποκειμενική αιτιολογία 

                                          (γιατί όπως πιστεύω…) 

Είδη Μετοχών 

επιθετικές κατηγορηµατικές επιρρηµατικές 

αιτιολογικές τροπικές 

χρονικές υποθετικές 

εναντιωµατικές τελικές 
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Α. επιθετική ή αναφορική (επιθετικός προσδιορισμός, 

 κατηγορηματικός προσδιορισμός 

 παράθεση, 

 κατηγορούμενο,  πάντα με άρθρο 

 ουσιαστικό 

 

     Συνήθως εκφέρεται με άρθρο. 

      Μεταφράζεται: ο οποίος … 

 αυτός που …  ( δηλαδή σαν μια αναφορική πρόταση) 

 όποιος … 

       Άρνηση: οὐ (εκτός αν ισοδυναμεί με αναφ/υποθ.πρόταση) 

       Όπως και τα επίθετα, έτσι και η επιθετική μετοχή πολλές φορές παίρνει τη θέση 

ουσιαστικού, και μπορεί να χρησιμεύει ως υποκείμενο ή αντικείμενο. Τέτοιες μετοχές 

συνήθως είναι:  

    

ὁ λέγων: οἱ κρατοῦντες: 

ὁ διώκων: ἡ ειμαρμένη: 

ὁ φεύγων: οἱ προσήκοντες: 

ὁ νικῶν: ὁ τεκών: 

ὁ ἐρῶν: οἱ θανόντες: 

οἱ κρίνοντες: οἱ τελευτήσαντες: 

τό λυσιτελοῦν: τό θαρσοῦν: 

τό δεδιός: τό νοσοῦν:  

τό γεγονός :  τό παρόν: 

τό παρελθόν: τό μέλλον: 

          

                      

Β. επιρρηματική (εκφράζει ό,τι κι ένας επιρρηματικός προσδιορισμός) 

 

1. ΧΡΟΝΙΚΗ  (άρνηση ου ή μή) : χρονική πρόταση 

 πολλές φορές συνοδεύεται από χρονικό επίρρημα όπως ἄρτι, 

ἅμα, ἔτι  εὐθύς, ἐνταῦθα και γίνεται πιο εύκολη η αναγνώρισή 

της 

 ἀρχόμενος: στην αρχή 

 τελευτῶν: στο τέλος 

 χρονίζων: γι’αρκετό χρόνο 

  διαλιπών χρόνον 

 ἐπισχών χρόνον      ύστερα από καποιο χρόνο 

 

  2.    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (άρνηση οὐ)                     πραγματικής αιτιολογίας    
 σπάνια μή                                    ( ἅτε, οἷον, οἷα + μετοχή) 

   Μεταφράζεται:  επειδή πραγματικά           

 δεδομένου ότι 
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                                                        υποκειμενικής αιτιολογίας 
                                          (ὡς, ὥσπερ + μετ.) 

             Μεταφράζεται:  επειδή κατά τη γνώμη μου, 

 με την ιδέα ότι 

     τί βουλόμενος  

              τί παθών γιατί… 

 

   3.   ΤΕΛΙΚΗ (άρνηση  μή) πάντα  σε χρόνο μέλλοντα 
 (σπάνια ου)                         (αντίθετα με το απαρέμφατο) 

 

          συχνά  ακολουθεί τον σύνδεσμο ὡς 

 

  4.    ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ  (άρνηση μή) 

 σε όλους τους χρόνους 

 τη μορφή της υπόθεσης καθορίζει η απόδοση 

 

  5.   ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ  (άρνηση ου) 

 συχνά συνοδεύεται από τους συνδέσμους: και, καίπερ, καίτοι,  

 και ταυτα 

 Μεταφράζεται: αν και ή και αν ακόμα 

  6.  ΤΡΟΠΙΚΗ  (άρνηση οὐ) 

 συνήθως σε ενεστώτα 

 σπάνια σε αόρ. ή παρακείμενο 

 Μεταφράζεται : με το να … 

 χωρίς να …(όταν έχει άρνηση) 

 -οντας ή –ώντας   (νεοελ. μετοχή) 

 επίρρημα ή εμπρόθετο 

 ρήμα μετοχής + και 

 
Γ. Κατηγορηματική μετοχή (προσδιορισμός άλλοτε στο υποκείμενο και άλλοτε στο 

αντικείμενο του ρήματος (βλ. ΣΑΕ σελ. 90-93) (μετ. ότι, να, που) 

 

      ΗΗ  κκααττηηγγοορρηημμααττιικκήή  μμεεττοοχχήή  έέχχεειι  δδιιππλλήή  ιιδδιιόόττηητταα::  ααφφ’’  εεννόόςς  μμεενν  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  κκάάπποοιιοο  

ρρήήμμαα,,  ααφφ’’  εεττέέρροουυ  όόμμωωςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  κκααιι  σσεε  όόννοομμαα  ((σσττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ήή  ττοουυ  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ττοουυ  

ρρήήμμααττοοςς  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  εεξξααρρττάάττααιι))  κκααιι  ττοουυ  ππρροοσσδδίίδδεειι  έένναα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  γγννώώρριισσμμαα..  ΜΜεε  

άάλλλλαα  λλόόγγιιαα,,  χχρρηησσιιμμεεύύεειι  ωωςς  κκααττηηγγοορρηημμααττιικκόόςς  ππρροοσσδδιιοορρ..  ττοουυ  υυπποοκκεειιμμέέννοουυ  ήή  ττοουυ  

ααννττιικκεειιμμέέννοουυ  ττοουυ  ρρήήμμααττοοςς  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  εεξξααρρττάάττααιι.. 

 Με κατηγορηματική μετοχή συντάσσονται ρήματα συνδετικά, ρήματα που 

σημαίνουν έναρξη, λήξη, καρτερία, κόπο, αίσθηση, γνώση, μάθηση, μνήμη, δείξη, 

αγγελία, έλεγχο, ψυχικό πάθος κ.α. 
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Παραδείγματα: 

 οὗτος ἦρξεν ἀδικῶν ἡμᾶς= αυτός άρχισε να αδικεί εμάς 

 ὁρᾶτε ὑπό τοῦ προδότου ἐξαπατηθέντες= 

ἤσθοντο τον ἐχθρόν ἐπιόντα = 

Κατηγορίες ρημάτων που συντάσσονται με κατηγορηματική μετοχή 

1. Το εἰμί, γίγνομαι και άλλα συνδετικά, όπως:  διαγίγνομαι, διατελῶ, 

διάγω, λανθάνω, οἴχομαι, τυγχάνω, φαίνομαι, φθάνω, δῆλός εἰμι,   

κ.λ.π. 
     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: με τα ρήματα αυτά η μετοχή συνήθως μεταφράζεται ως ρήμα και το ρήμα 

ως επίρρημα. Δηλαδή:  

• τα  διαγίγνομαι, διατελῶ, διάγω =συνεχώς ή διαρκώς  

π.χ οὗτος πολεμῶν διεγένετο=  

       οἱ παῖδες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην=  

• το:  λανθάνω = κρυφά 

       οἱ Θηβαῖοι ἔλαθον εἰσελθόντες=  

• το  φαίνομαι, δῆλός εἰμι, φανερός εἰμι  =φανερά  

π.χ. οὗτος ἐπιβουλεύων ἡμῖν φαίνεται=  

• το  οἴχομαι = κατευθείαν,γρήγορα  

 π.χ. ὤχετο εὐθύς ἀπιών οἴκαδε =  

• τα τυγχάνω = τυχαία  

π.χ. Τισσαφέρνης ἔτυχεν ἐν Σάρδεσιν ὤν  

• το οὐ φθάνω + κατηγορ. μετοχ. μεταφράζεται: «δεν προφθαίνω να  +ρήμα» ή «μόλις+ ρήμα» 

                   π.χ. οὐκ ἔφθησαν πυθόμενοι τόν περί τήν Ἀττικήν πόλεμον= 

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι απαραίτητο να μεταφράζεται πάντοτε η μετοχή σαν ρήμα και το 

ρήμα σαν επίρρημα. Αν μας εξυπηρετεί, μπορούμε να μεταφράσουμε και με τον κλασσικό 

τρόπο, χρησιμοποιώντας δηλ. το «να» ή το «ότι» για τη μετάφραση της μετοχής 
 

2. Ψυχικού πάθους ρήματα 
 Ρήματα που εκφράζουν ψυχικό πάθος:  

• χαίρω, ἥδομαι = ευχαριστιέμαι 

• ἄχθομαι =  στεναχωριέμαι ή αγανακτώ 

• αἰσχύνομα ι= ντρέπομαι 

• μεταμέλομαι = μετανοιώνω, ἀγαπῶ  

• λυποῦμαι, ἀλγῶ, ἀγανακτῶ, χαλεπῶς ἤ βαρέως φέρω κ.λ.π.  

Κοντά στα ρήματα αυτά οι μετοχές μεταφράζονται με τη χρήση του: «που», αλλά και του 

«να» 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:  

 ἥδομαι ἀκούων  φρονίμους λόγους= 

 οὐκ ἄχθομαι ἰδών καί λαβών σε φίλον= 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή μετά τα ρήματαπου φανερώνουν ψυχικό πάθος ακολουθεί και 

αιτιολογική πρόταση που αρχίζει με το ότι ή το εἰ, η μετοχή που αναφέρεται στο υποκ. αυτών 
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των ρημάτων ή σπανιότερα στο αντικείμενό τους μπορεί να θεωρηθεί και ως αιτιολογική 

(συνήθως όταν, σχετικά με το ρήμα, δηλώνει το προτερόχρονο) 

 

Π.χ. ἤχθοντο οὐκ ἔχοντες ἀργύριον = 

        χαίρουσι τιμώμενοι ὑπ’ἀνθρώπων= 

 

3. νικῶ, κρατῶ, κ.λ.π. 
• νικῶ, κρατῶ=νικώ 

•  ἡττῶμαι 

• λείπομαι 

•  ἀδικῶ 

•  χαρίζομαι ή χάριν φέρω=κάνω χάρη σε κάποιον 

• εὖ ή καλῶς ποιῶ=ευεργετώ ή ωφελώ 

•  κακῶς ποιῶ= βλάπτω 

Κοντά σ’ αυτά τα ρ. η μετοχή μεταφράζεται: «και», «που», «να», «με το να», «στο να» 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:  

πειρῶ (προστακτική) τούς φίλους νικᾶν εὖ ποιῶν= 

εὖ ἐποίησας ἀναμνήσας με= 

οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες τοῦτον= 

 

4. Ρήματα που δηλώνουν: 

έναρξη -λήξη:  

ἄρχω, ἄρχομαι, λήγω, παύομαι(=παύω, σταματώ) κ.λ.π. 

αίσθηση, γνώση, μάθηση και μνήμη: 
ἀκούω, ὁρῶ, περιορῶ, οἶδα, σύνοιδα (=γνωρίζω), ἐπίσταμαι, κατανοῶ, εὑρίσκω, λαμβάνω, 

πυνθάνομαι(=ζητώ να μάθω, πληροφοροῦμαι), μέμνημαι(=θυμάμαι) κ.λ.π. 

δείξη, δήλωση, αγγελία και έλεγχο: 
δείκνυμι, δηλῶ, φαίνομαι, ἀγγέλλω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω κ.λ.π. 

ανοχή, καρτερία και κούραση: 
ἀνέχομαι, καρτερῶ, ὑπομένω, κάμνω (=κουράζομαι) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η μετοχή μεταφράζεται με το: «να» ή με το 

«ὅτι» 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ορισμένα ρήματα συντάσσονται άλλοτε με κατ. μετοχή και άλλοτε με απαρέμφατο 

και έχουν διαφορετική σημασία  (βλ. Συντ. σελ. 92) 

 

 με κατηγορηματική μετοχή με απαρέμφατο 

γιγνώσκω γνωρίζω, καταλαβαίνω ότι κρίνω  ότι, αποφασίζω να… 

δείκνυμι δηλώνω, αποδεικνύω ότι διδάσκω ότι, να 

δηλῶ δηλώνω, αποδεικνύω ότι διδάσκω ότι, να 

φαίνομαι είναι φανερό ότι δίνω την εντύπωση 
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ἐπίσταμαι: γνωρίζω καλά ότι γνωρίζω να, είμαι ικανός να 

οἶδα: γνωρίζω ότι ξέρω να… 

πυνθάνομαι πληροφορούμαι  εγώ ο ίδιος πληροφορούμαι από άλλον 

μανθάνω μαθαίνω ότι μαθαίνω να 

   


