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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (ΣΑΕ, §8) 
 
 
Μελετήστε τις προτάσεις που ακολουθούν και παρατηρώντας τη σχέση μεταξύ 
υποκειμένου (πλάγια γράμματα) και κατηγορουμένου (έντονα γράμματα) προσπαθήστε 
να δώσετε τον ορισμό της έννοιας του κατηγορουμένου. 
 

Παραδείγματα Ορισμός 
 

Το παιδί είναι άρρωστο. 

Ο Εφιάλτης ήταν προδότης. 

Ο Πέτρος φαίνεται επιμελής. 

Ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ἀδικώτατος. 

Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ποιμήν. 

Ἡ οἰκία ἐστὶν ἐμή. 

 

 
 
Στις προτάσεις που ακολουθούν να βρείτε ποια λειτουργία επιτελούν τα ρήματα και με 
βάση αυτή πώς ονομάζονται. (ΣΑΕ, §10) 
 

 

Ο Πέτρος έγινε διάσημος. 

Ο καθηγητής αποδείχτηκε ικανός. 

Κῦρος ἐγένετο βασιλεύς. 

Ἀλκιβιάδης ᾑρέθη στρατηγός. 

 
Λειτουργία: 
 
 
 
 
Ονομασία: 
 

 
 
 
Στις προτάσεις που ακολουθούν να καταγράψετε τα ρήματα που λειτουργούν ως 
συνδετικά. (ΣΑΕ, §10) 
 

Παραδείγματα Ρήματα 
Ὁ Ζεὺς ἐστὶν ἄριστος καὶ δικαιότατος τῶν θεῶν.  

Ὁ ἐχθρὸς χαλεπῶς φίλος γίγνεται. 

Ἐπιστήμων τούτων τυγχάνεις. 

Τοῦτο βέλτιστον ὑπάρχει. 
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Ἀνυπόδητος διατελεῖς. 

Ὁ πόλεμος φανερὸς κατέστη. 

Οὐκ ἀπέβητε δίκαιοι. 

Σοφοῖς ὁμιλῶν καὐτὸς ἐκβήσει σοφός. 

Ἔφυμεν γυναῖκες. 

Ξενοφῶν ᾑρέθη (εκλέχτηκε)  στρατηγός. 
Τισσαφέρνης ἀπεδέδεικτο (είχε διοριστεί) στρατηγός.  
Ἀνδοκίδης ἔλαχεν (κληρώθηκε) ἱερεύς. 
Ἐχειροτονήθη τειχοποιὸς ὑπὸ τοῦ δήμου. 
 
Οὗτοι νομοθέται κληθήσονται (θα ονομαστούν). 
Οἱ θεοὶ προσαγορεύονται Ὀλύμπιοι. 
Ὁ σύμπας περίβολος ὀνομάζεται Ξυστός. 
Οὗτοι ἀκούουσι (ονομάζονται)κόλακες. 
Ὁ δρόμος λέγεται ἱερός. 
 
Τοῦτο τὸ ἔργον δοκεῖ (φαίνεται) χαλεπόν. 
Ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ἀδικώτατος. 
Οἱ ἀγαθοὶ νομίζονται εὐδαίμονες. 
Σὺ ἔοικας (μοιάζεις, φαίνεσαι)  δίκαιος. 
Τισσαφέρνης ἐνομίζετο ἄπιστος. 

 
Προσέξτε: το ρήμα εἰμί δε λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις ως συνδετικό. ορισμένες 
φορές λειτουργεί ως υπαρκτικό (μεταφράζεται  υπάρχω, έχω) και δε συντάσσεται με 
κατηγορούμενο. μπορεί επίσης να λειτουργεί ως απρόσωπο (μεταφράζεται είναι δυνατόν, 
μπορεί). 
ἔστι θεός (υπάρχει θεός)/ ἔστι τοῦτο ποιεῖν. 
Πρακτικός κανόνας: Αν υποκείμενο των εἰμί, γίγνομαι είναι άναρθρο αφηρημένο 
ουσιαστικό, τότε έχουν τη σημασία του υπάρχω, οπότε το επίθετο που συνοδεύει το 
ουσιαστικό δεν είναι κατηγορούμενο αλλά επιθετικός ή κατηγορηματικός 
προσδιορισμός. 
Ἡ συμμαχία ἐστὶ βεβαία. (κατηγορούμενο) 
Ἔστι βεβαία συμμαχία. (επιθετικός προσδιορισμός) 
 
Παρατηρήστε τη σύνταξη ορισμένων από τα πιο πάνω ρήματα, όταν έχουν ενεργητική 
σημασία και συντάσσονται με αντικείμενο (μεταβατικά ρήματα). 
 

Παραδείγματα Παρατηρήσεις 
Θεώρησα τη μαρτυρία αξιόπιστη. 
(Η μαρτυρία θεωρήθηκε αξιόπιστη). 

Η υπηρεσία όρισε τον Κώστα αντιπρόσωπο.  
(Ο Κώστας ορίστηκε από την υπηρεσία γραμματέας). 
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Η επιτροπή διόρισε την Ελένη γραμματέα. 

Νομίζομέν σε φίλον. 
(Σὺ νομίζει ὑφ’ ἡμῶν φίλος). 

Ἡ πόλις στρατηγοὺς ἡμᾶς αἱρεῖται (εκλέγει) 

Ἐποίησαν (όρισαν, εξέλεξαν)  τὸν Ἀλκιβιάδην στρατηγόν. 

∆ιὰ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε. 

ἐχρησάμην αὐτῷ (…δεν τον θεώρησα ποτέ…). 

 
Στις προτάσεις που ακολουθούν προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τι μέρος του λόγου 
μπορεί να είναι το κατηγορούμενο. 

Παραδείγματα Μέρος του λόγου 
∆ερκυλίδας ἔτυχεν ἁρμοστής. 

Ὁ θεὸς ἐστὶ δίκαιος. 

Ἡ οἰκία ἐστὶν ἐμή. 

Οἱ πολέμιοι ἦσαν εἰς ὀκτακοσίους. 

Οἱ ὁπλῖται ἦσαν δισχίλιοι. 

Τὸ κολακεύειν ἐστὶν ἀδικεῖν. 

Ξέρξης ἐστὶν ὁ καταστρεψάμενος τὴν Θετταλίαν. 

Ὁ Φίλιππος ἐστὶν ἅ ἄν εἴποι τις. 

Τὸ πάλαι οὐκ ἔστιν νῦν. 

 

 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν προσπαθήστε να μεταφράσετε τα κατηγορούμενα 
και σημειώστε με ποιο τρόπο αποδίδονται στα Ν.Ε. 

Παραδείγματα Μετάφραση Τρόπος απόδοσης 
Πλεῖστοι ἡμῶν εἰσὶν ἐν ὅπλοις. 
Οἱ πελτασταὶ ἦσαν εἰς δισχιλίους. 
Ἐγὼ εἰμὶ ἐν δικαίῳ. 
Ταῦτα ἐν ὠφελείᾳ ἐστί. 
Οἱ ἐλθόντες ἦσαν ὑπὲρ τοὺς ἑβδομήκοντα. 
Καθίστασαν ἁμάξας ἀντὶ τείχους. 
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ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (ΣΑΕ, §11) 
 
Παρατηρήστε προσεκτικά στα παραδείγματα που ακολουθούν από τη Νέα Ελληνική με 
τι μπορούν να αντικατασταθούν τα υπογραμμισμένα κατηγορούμενα. 
 
Στέκεται καμαρωτός (καμαρωτά). 
Ο λαός έτρεχε μελίσσι (σαν το μελίσσι). 
Ο βοριάς φυσούσε άγριος (άγρια). 
Περπατά σκυφτός (σκυφτά). 
Έφτασε τελευταίος (τελευταία). 
 
Παρατηρήσεις  
  
  
 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν παρατηρήστε τα κατηγορούμενα και σημειώστε: 
α/ το ρήμα κοντά στο οποίο βρίσκονται, β/ την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν 
(ρωτώντας ανάλογα με το πού, πότε, πώς, με ποια σειρά, για ποιο σκοπό, πόσο), γ/ πώς 
αποδίδονται στα Νέα Ελληνικά. 
 
α. Σκηνοῦμεν (κατασκηνώνουμε)  ὑπαίθριοι (ἐν ὑπαίθρῳ, στο ύπαιθρο). 
β. Οἱ στρατηγοὶ ἐξῆλθον πρῶτοι. 
γ. Ἐπύαξα ἀφίκετο (έφτασε) προτέρα (προηγουμένως, πριν) Κύρου. 
δ. Αἱ νῆες ἔπλευσαν βοηθοί (για να βοηθήσουν, για βοήθεια). 
ε. Τὰς πόλεις ἑκούσας (με τη θέλησή τους) παρέλαβε.  
στ. Ἑκταῖος (την έκτη μέρα) ἧκον (ήρθα). 
ζ. Ἡμεῖς ἐπλανώμεθα (γυρίζαμε) δυστυχεῖς. 
η. Εἰς τὴν λίμνην ὄρνιθες συνέφυγον ἄπλετοι (απειράριθμα). 
 
  
Ρήμα Επιρρηματική σχέση Τρόπος απόδοσης στα Ν.Ε. 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (ΣΑΕ, §12) 
 
Το σπίτι χτίζεται ψηλό (πάει να γίνει ψηλό, ώστε να γίνει ψηλό). 
Ο Γιώργος σπουδάζει γιατρός (για να γίνει γιατρός). 
Ο Γιώργος σπούδασε γιατρός (με αποτέλεσμα να γίνει γιατρός). 
Ο Νίκος εκπαιδεύεται οδηγός (για να γίνει, ώστε να γίνει οδηγός). 
 
Ποια είναι η νοηματική σχέση των πιο πάνω κατηγορουμένων με το υποκείμενο που 
προηγείται; 
 
 
 
 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν παρατηρήστε τα κατηγορούμενα και σημειώστε: 
α/ το ρήμα κοντά στο οποίο βρίσκονται, β/ τη γενικότερη σημασία των ρημάτων αυτών, 
γ/ αν το κατηγορούμενο εκφράζει πρόληψη ή αποτέλεσμα. 
 
α. Τὸ τεῖχος ᾔρετο (υψωνόταν) μέγα (με αποτέλεσμα να, ώστε να…). 
β. Ἀντίπατρος ἐτράφη (ανατράφηκε) βασιλεύς (ώστε να…). 
γ. Ὁ ἄνεμος ἐκπνεῖ μέγας. 
δ. Ἡ πόλις αὔξεται μείζων. 
ε. Χρὴ παῖδας ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς. 
στ. Παρύσατις ἔτρεφε τὸν Κῦρον βασιλέα. 
ζ. ᾨκοδομήθη τὸ τεῖχος μέγα. 
 
Ρήμα  Σημασία Πρόληψη/ Αποτέλεσμα 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Σημειώστε στη διπλανή στήλη τον τρόπο με τον οποίο συμφωνεί το κατηγορούμενο με 
το υποκείμενο: 
ΓΑΠ (Γένος, Αριθμός, Πτώση), ΑΠ (Αριθμός, Πτώση), ΓΠ (Γένος, Πτώση), Π (Πτώση) 
 

Παραδείγματα Είδος συμφωνίας 
Ὁ ἀνὴρ ἀνδρεῖος ἦν. 

Ἡ ∆ῆλός ἐστι νῆσος. 

Αἱ Ἀθῆναι εἰσὶν πόλις. 

Ἡ πόλις φρούριον κατέστη. 

∆εινὸν ὁ πλοῦτος (ἐστί). 

Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ. 

Πονηρὸν ὁ συκοφάντης. 

Ὑπερήφανον πρᾶγμά ἐστι ὡραία γυνή. 

Οἱ γηράσκοντες δυσμαθεῖς ἀποβαίνουσι. 

Αἱ πονηραὶ ἐλπίδεςι κακοὶ σύμβουλοί εἰσιν. 

Αἱ Θῆβαι Αἴγυπτος ἐκαλοῦντο. 

Ταραχαὶ καὶ στάσεις ὀλέθρια ταῖς πόλεσιν (εἰσίν). 

Αἱ μεταβολαὶ λυπηρὸν εἰσίν. 
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Ολιγόλεπτη δειγματική άσκηση 
 
1. Στις προτάσεις που ακολουθούν να αναγνωρίσετε το είδος των κατηγορουμένων 

(απλό=α, επιρρηματικό=ε, προληπτικό=π, κατηγορούμενο του αντικειμένου=κα) 
(μονάδες 10) 

 
1) Αἱ νῆες ἀνήχθησαν ἀθρόαι.   
2) Τὴν πόλιν τοῖς πᾶσιν παρεσκευάσαμεν  καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην 

αὐταρκεστάτην. 
  

3) Οἱ ἀκοντισταὶ ἦσαν τριάκοντα.   
4) Οὗτοι εἵλοντο Περικλέα στρατηγόν.   
5) Ἡ πόλις ἡμᾶς εἰρηνοποιοὺς ἐκπέμπει.   
6) Ζεὺς ἐποίησε πρῶτος ἑαυτόν.   
7) Ἄσμενοι τοὺς κήρυκας ἐδέξαντο.   
8) ∆αρεῖος Κῦρον σατράπην ἐποίησε.   
9) Πόλεμος πάντων πατήρ.   
10) Οἱ νέοι εὐέλπιδές εἰσιν.   

 
 
 
2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β 

(ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει). 
(μονάδες 6) 

Α  Β 
1) Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 

2) Ὁ Ἀσωπὸς ποταμὸς ἐρρύη μέγας. 

3) Ἐκ Περσῶν βοηθὸς ἡμῖν ὡρμήθης. 

4) Οἱ στρατιῶται σκοταῖοι (με το σκοτάδι) 

κατέβαινον. 

5) Πρῶτος Τισσαφέρνης ἔλεξε τάδε. 

6) Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου 

πελάγιοι. 

 i. Επιρρηματικό (σκοπός) 

ii. Επιρρηματικό (σειρά) 

iii. Απλό κατηγορούμενο 

iv. Προληπτικό 

v. Επιρρηματικό (χρόνος) 

vi. Επιρρηματικό (τόπος) 

vii. Επιρρηματικό (τρόπος) 

 
3. Στα παραδείγματα που ακολουθούν να εντοπίσετε τα επιρρηματικά κατηγορούμενα 

και να δηλώσετε τη σημασία τους. 
(μονάδες 4) 

1) Καὶ τριταῖος ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἐς Μυτιλήνην ἀφικόμενος ἀγγέλλει τὸν ἐπίπλουν. 
2) Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους (μετά από ανακωχή, συμφωνία) 

ἀπολαβόντες ἀπέπλευσαν εἰς Νότιον.  
3) Κῦρος αἰφνίδιος ἀφίκετο. 
4) Ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῂσκει νέος.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 
 
 
Μελετήστε τις προτάσεις που ακολουθούν και παρατηρώντας τη σχέση μεταξύ 
υποκειμένου (πλάγια γράμματα) και κατηγορουμένου (έντονα γράμματα) προσπαθήστε 
να δώσετε τον ορισμό της έννοιας του κατηγορουμένου. 
 

Παραδείγματα Ορισμός 
 

Το παιδί είναι άρρωστο. 

Ο Εφιάλτης ήταν προδότης. 

Ο Πέτρος φαίνεται επιμελής. 

Ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ἀδικώτατος. 

Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ποιμήν. 

Ἡ οἰκία ἐστὶν ἐμή. 

 
Κατηγορούμενο είναι η λέξη ή το 
ονοματικό σύνολο που φανερώνει μια 
ιδιότητα ή ένα γνώρισμα του 
υποκειμένου. 

 
 
Στις προτάσεις που ακολουθούν να βρείτε ποια λειτουργία επιτελούν τα ρήματα και με 
βάση αυτή πώς ονομάζονται. 
 

 

Ο Πέτρος έγινε διάσημος. 

Ο καθηγητής αποδείχτηκε ικανός. 

Κῦρος ἐγένετο βασιλεύς. 

Ἀλκιβιάδης ᾑρέθη στρατηγός. 

 
Λειτουργία: συνδέουν το υποκείμενο 
με το κατηγορούμενο. 
 
 
 
Ονομασία: Συνδετικά 
 

 
 
 
Στις προτάσεις που ακολουθούν να καταγράψετε τα ρήματα που λειτουργούν ως 
συνδετικά. 
 

Παραδείγματα Ρήματα 
Ὁ Ζεὺς ἐστὶν ἄριστος καὶ δικαιότατος τῶν θεῶν.  

Ὁ ἐχθρὸς χαλεπῶς φίλος γίγνεται. 

Ἐπιστήμων τούτων τυγχάνεις. 

Τοῦτο βέλτιστον ὑπάρχει. 

Ἀνυπόδητος διατελεῖς. 

εἰμί 

γίγνομαι 

τυγχάνω 

ὑπάρχω 

διατελῶ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

8



 9

Ὁ πόλεμος φανερὸς κατέστη. 

Οὐκ ἀπέβητε δίκαιοι. 

Σοφοῖς ὁμιλῶν καὐτὸς ἐκβήσει σοφός. 

Ἔφυμεν γυναῖκες. 

Ξενοφῶν ᾑρέθη (εκλέχτηκε)  στρατηγός. 
Τισσαφέρνης ἀπεδέδεικτο (είχε διοριστεί) στρατηγός.  
Ἀνδοκίδης ἔλαχεν (κληρώθηκε) ἱερεύς. 
Ἐχειροτονήθη τειχοποιὸς ὑπὸ τοῦ δήμου. 
 
Οὗτοι νομοθέται κληθήσονται (θα ονομαστούν). 
Οἱ θεοὶ προσαγορεύονται Ὀλύμπιοι. 
Ὁ σύμπας περίβολος ὀνομάζεται Ξυστός. 
Οὗτοι ἀκούουσι (ονομάζονται)κόλακες. 
Ὁ δρόμος λέγεται ἱερός. 
 
Τοῦτο τὸ ἔργον δοκεῖ (φαίνεται) χαλεπόν. 
Ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ἀδικώτατος. 
Οἱ ἀγαθοὶ νομίζονται εὐδαίμονες. 
Σὺ ἔοικας (μοιάζεις, φαίνεσαι)  δίκαιος. 
Τισσαφέρνης ἐνομίζετο ἄπιστος. 

καθίσταμαι 

ἀποβαίνω 

ἐκβαίνω 

φύομαι 

αἱροῦμαι 
ἀποδείκνυμαι 
λαγχάνω 
χειροτονοῦμαι 
 
καλοῦμαι 
προσαγορεύομαι 
ὀνομάζομαι 
ἀκούω 
λέγομαι 
 
δοκῶ 
φαίνομαι 
νομίζομαι 
ἕοικα 
νομίζομαι 

 
 
Παρατηρήστε τη σύνταξη ορισμένων από τα πιο πάνω ρήματα, όταν έχουν ενεργητική 
σημασία. 
 

Παραδείγματα Παρατηρήσεις 
Θεώρησα τη μαρτυρία αξιόπιστη. 

Η υπηρεσία όρισε τον Κώστα αντιπρόσωπο.  

Η επιτροπή διόρισε την Ελένη γραμματέα. 

Νομίζομέν σε φίλον. 

Ἡ πόλις στρατηγοὺς ἡμᾶς αἱρεῖται (εκλέγει) 

Ἐποίησαν (όρισαν, εξέλεξαν)  τὸν Ἀλκιβιάδην στρατηγόν. 

 
Συντάσσονται με δύο αιτιατικές από 
τις οποίες η μία είναι αντικείμενο και 
η άλλη κατηγορούμενο του 
αντικειμένου. Αν μετατρέψουμε τη 
σύνταξη σε παθητική μπορούμε 
εύκολα να εντοπίσουμε το 
κατηγορούμενο. 

∆ιὰ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε. 

ἐχρησάμην αὐτῷ (…δεν τον θεώρησα ποτέ…). 

 
 
Στις προτάσεις που ακολουθούν προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τι μέρος του λόγου 
μπορεί να είναι το κατηγορούμενο. 

Παραδείγματα Μέρος του λόγου 

δοξαστικά 

κλητικά 
προσαγορευτικά 

εκλογής 
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∆ερκυλίδας ἔτυχεν ἁρμοστής. 

Ὁ θεὸς ἐστὶ δίκαιος. 

Ἡ οἰκία ἐστὶν ἐμή. 

Οἱ πολέμιοι ἦσαν εἰς ὀκτακοσίους. 

Οἱ ὁπλῖται ἦσαν δισχίλιοι. 

Τὸ κολακεύειν ἐστὶν ἀδικεῖν. 

Ξέρξης ἐστὶν ὁ καταστρεψάμενος τὴν Θετταλίαν. 

Ὁ Φίλιππος ἐστὶν ἅ ἄν εἴποι τις. 

Τὸ πάλαι οὐκ ἔστιν νῦν. 

Ουσιαστικό 

Επίθετο 

Αντωνυμία 

Εμπρόθετος προσδιορισμός 

Αριθμητικό 

Απαρέμφατο 

Μετοχή 

Δευτερεύουσα πρόταση 

Επίρρημα 

 
 
 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν προσπαθήστε να μεταφράσετε τα κατηγορούμενα 
και σημειώστε με ποιο τρόπο αποδίδονται στα Ν.Ε. 

Παραδείγματα Μετάφραση Τρόπος απόδοσης 
Πλεῖστοι ἡμῶν εἰσὶν ἐν τοῖς ὅπλοις. 
Οἱ πελτασταὶ ἦσαν ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. 
Ἐγὼ εἰμὶ ἐν δικαίῳ. 
Ταῦτα ἐν ὠφελείᾳ ἐστί. 
Οἱ ἐλθόντες ἦσαν ὑπὲρ τοὺς ἑβδομήκοντα. 
Καθίστασαν ἁμάξας ἀντὶ τείχους. 

ένοπλοι 
περίπου δύο χιλιάδες 
δίκαιος 
ωφέλιμα 
πάνω από… 
τείχος (ως τείχος) 

με επίθετο 
με περίφραση 
με επίθετο 
με επίθετο 
με εμπρόθετο 
με ουσιαστικό 
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ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 
 
Παρατηρήστε προσεκτικά στα παραδείγματα που ακολουθούν από τη Νέα Ελληνική με 
τι μπορούν να αντικατασταθούν τα υπογραμμισμένα κατηγορούμενα. 
 
Στέκεται καμαρωτός (καμαρωτά). 
Ο λαός έτρεχε μελίσσι (σαν το μελίσσι). 
Ο βοριάς φυσούσε άγριος (άγρια). 
Περπατά σκυφτός (σκυφτά). 
Έφτασε τελευταίος (τελευταία). 
 
Παρατηρήσεις Το κατηγορούμενο μπορεί να αντικατασταθεί με επίρρημα ή 

εμπρόθετο προσδιορισμό.  
 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν παρατηρήστε τα κατηγορούμενα και σημειώστε: 
α/ το ρήμα κοντά στο οποίο βρίσκονται, β/ την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν 
(ρωτώντας ανάλογα με το πού, πότε, πώς, με ποια σειρά, για ποιο σκοπό, πόσο), γ/ πώς 
αποδίδονται στα Νέα Ελληνικά. 
 
α. Σκηνοῦμεν (κατασκηνώνουμε)  ὑπαίθριοι (ἐν ὑπαίθρῳ, στο ύπαιθρο). 
β. Οἱ στρατηγοὶ ἐξῆλθον πρῶτοι. 
γ. Ἐπύαξα ἀφίκετο (έφτασε) προτέρα (προηγουμένως, πριν) Κύρου. 
δ. Αἱ νῆες ἔπλευσαν βοηθοί (για να βοηθήσουν, για βοήθεια). 
ε. Τὰς πόλεις ἑκούσας (με τη θέλησή τους) παρέλαβε.  
στ. Ἑκταῖος (την έκτη μέρα) ἧκον (ήρθα). 
ζ. Ἡμεῖς ἐπλανώμεθα (γυρίζαμε) δυστυχεῖς. 
η. Εἰς τὴν λίμνην ὄρνιθες συνέφυγον ἄπλετοι (απειράριθμα). 
 
  
Ρήμα Επιρρηματική σχέση Τρόπος απόδοσης στα Ν.Ε. 
σκηνοῦμεν (σκηνῶ) 
ἐξῆλθον (ἐξέρχομαι) 
ἀφίκετο (ἀφικνοῦμαι) 
ἔπλευσαν (πλέω) 
παρέλαβε (παραλαμβάνω) 
ἧκον (ἥκω) 
ἐπλανώμεθα (πλανῶμαι) 
συνέφυγον  
 
 

Τόπο 
Τάξη, σειρά 
Χρόνο 
Σκοπό 
Τρόπο 
Χρόνο 
Τρόπο 
Ποσό 

Εμπρόθετο 
Επίθετο 
Επίρρημα 
Δευτερεύουσα πρόταση 
Εμπρόθετο 
Ονοματικό σύνολο 
Επίθετο/ μετοχή 
Επίθετο 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 
 
Το σπίτι χτίζεται ψηλό (πάει να γίνει ψηλό, ώστε να γίνει ψηλό). 
Ο Γιώργος σπουδάζει γιατρός (για να γίνει γιατρός). 
Ο Γιώργος σπούδασε γιατρός (με αποτέλεσμα να γίνει γιατρός). 
Ο Νίκος εκπαιδεύεται οδηγός (για να γίνει, ώστε να γίνει οδηγός). 
 
Ποια είναι η νοηματική σχέση των πιο πάνω κατηγορουμένων με το υποκείμενο που 
προηγείται; 
Το κατηγορούμενο δίνει στο υποκείμενο μια ιδιότητα, ένα γνώρισμα που δεν το έχει 
αποκτήσει ακόμη (προληπτικό) ή εκφράζει το αποτέλεσμα που προέκυψε. 
 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν παρατηρήστε τα κατηγορούμενα και σημειώστε: 
α/ το ρήμα κοντά στο οποίο βρίσκονται, β/ τη γενικότερη σημασία των ρημάτων αυτών, 
γ/ αν το κατηγορούμενο εκφράζει πρόληψη ή αποτέλεσμα. 
 
α. Τὸ τεῖχος ᾔρετο (υψωνόταν) μέγα (με αποτέλεσμα να, ώστε να…). 
β. Ἀντίπατρος ἐτράφη (ανατράφηκε) βασιλεύς (ώστε να…). 
γ. Ὁ ἄνεμος ἐκπνεῖ μέγας. 
δ. Ἡ πόλις αὔξεται μείζων. 
ε. Χρὴ παῖδας ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς. 
στ. Παρύσατις ἔτρεφε τὸν Κῦρον βασιλέα. 
ζ. ᾨκοδομήθη τὸ τεῖχος μέγα. 
 
 
Ρήμα  Σημασία Πρόληψη/ Αποτέλεσμα 
αἴρομαι 
τρέφομαι 
ἐκπνέω 
αὐξάνομαι 
ἐκ-διδάσκομαι 
τρέφω 
οἰκοδομῶ 

Κατά κανόνα ρήματα που 
δηλώνουν εξελισσόμενη 
κατάσταση 

αποτέλεσμα 
αποτέλεσμα 
πρόληψη 
πρόληψη 
πρόληψη 
αποτέλεσμα 
αποτέλεσμα 

 
 
 
Όταν το κατηγορούμενο αυτό συντάσσεται με ρήμα που βρίσκεται στον αόριστο ή σε 
συντελικό χρόνο, εκφράζει το αποτέλεσμα.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Σημειώστε στη διπλανή στήλη τον τρόπο με τον οποίο συμφωνεί το κατηγορούμενο με 
το υποκείμενο: 
ΓΑΠ (Γένος, Αριθμός, Πτώση), ΑΠ (Αριθμός, Πτώση), ΓΠ (Γένος, Πτώση), Π (Πτώση) 
 

Παραδείγματα Είδος συμφωνίας 
Ὁ ἀνὴρ ἀνδρεῖος ἦν. 

Ἡ ∆ῆλός ἐστι νῆσος. 

Αἱ Ἀθῆναι εἰσὶν πόλις. 

Ἡ πόλις φρούριον κατέστη. 

∆εινὸν ὁ πλοῦτος (ἐστί). 

Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ. 

Πονηρὸν ὁ συκοφάντης. 

Ὑπερήφανον πρᾶγμά ἐστι ὡραία γυνή. 

Οἱ γηράσκοντες δυσμαθεῖς ἀποβαίνουσι. 

Αἱ πονηραὶ ἐλπίδες κακοὶ σύμβουλοί εἰσιν. 

Αἱ Θῆβαι Αἴγυπτος ἐκαλοῦντο. 

Ταραχαὶ καὶ στάσεις ὀλέθρια ταῖς πόλεσιν (εἰσίν). 

Αἱ μεταβολαὶ λυπηρὸν εἰσίν. 

ΓΑΠ 

ΓΑΠ 

ΓΠ 

ΑΠ 

ΑΠ 

ΑΠ, ΓΑΠ 

ΑΠ 

ΑΠ 

ΓΑΠ 

ΑΠ 

ΓΠ 

ΑΠ 

Π 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

13



 14

Ολιγόλεπτη δειγματική άσκηση 
 
1. Στις προτάσεις που ακολουθούν να αναγνωρίσετε το είδος των κατηγορουμένων 

(απλό=α, επιρρηματικό=ε, προληπτικό=π, κατηγορούμενο του αντικειμένου=κα) 
(μονάδες 10) 

 ε 1) Αἱ νῆες ἀνήχθησαν ἀθρόαι. 
 π 2) Τὴν πόλιν τοῖς πᾶσιν παρεσκευάσαμεν  καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην 

αὐταρκεστάτην. 
 α 3) Οἱ ἀκοντισταὶ ἦσαν τριάκοντα. 
 κα4) Οὗτοι εἵλοντο Περικλέα στρατηγόν. 
 ε 5) Ἡ πόλις ἡμᾶς εἰρηνοποιούς ἐκπέμπει. 
 ε 6) Ζεὺς ἐποίησε πρῶτος ἑαυτόν. 
 ε 7) Ἄσμενοι τοὺς κήρυκας ἐδέξαντο. 
 κα8) ∆αρεῖος Κῦρον σατράπην ἐποίησε. 
 α 9) Πόλεμος πάντων πατήρ. 
 α 10) Οἱ νέοι εὐέλπιδές εἰσιν. 

 
2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β 

(ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει). 
(μονάδες 6) 

 
Α  Β 

1) Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 

2) Ὁ Ἀσωπὸς ποταμὸς ἐρρύη μέγας. 

3) Ἐκ Περσῶν βοηθὸς ἡμῖν ὡρμήθης. 

4) Οἱ στρατιῶται σκοταῖοι (με το σκοτάδι) 

κατέβαινον. 

5) Πρῶτος Τισσαφέρνης ἔλεξε τάδε. 

6) Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου 

πελάγιοι. 

 i. Επιρρηματικό (σκοπός) (3) 

ii. Επιρρηματικό (σειρά) (5) 

iii. Απλό κατηγορούμενο (1) 

iv. Προληπτικό (2) 

v. Επιρρηματικό (χρόνος) (4) 

vi. Επιρρηματικό (τόπος) (6) 

vii. Επιρρηματικό (τρόπος)  

 
4. Στα παραδείγματα που ακολουθούν να εντοπίσετε τα επιρρηματικά κατηγορούμενα 

και να δηλώσετε τη σημασία τους. 
(μονάδες 4) 

1) Καὶ τριταῖος ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἐς Μυτιλήνην ἀφικόμενος ἀγγέλλει τὸν ἐπίπλουν. 
[χρόνος] 

2) Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους (μετά από ανακωχή, συμφωνία) 
ἀπολαβόντες ἀπέπλευσαν εἰς Νότιον. [τρόπος] 

3) Κῦρος αἰφνίδιος ἀφίκετο. [τρόπος] 
4) Ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῂσκει νέος. [χρόνος] 
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Προτεινόμενα κείμενα για μετάφραση και για εξάσκηση 
 
 Kàroj g¦r œti pa‹j ên, Ót' ™paideÚeto kaˆ sÝn tù ¢delfù kaˆ sÝn to‹j ¥lloij 
pais…, p£ntwn p£nta kr£tistoj ™nom…zeto. Kàroj a„dhmonšstatoj m�n prîton tîn 
¹likiwtîn ™dÒkei e�nai kaˆ filippÒtatoj · œkrinon d' aÙtÕn kaˆ tîn e„j tÕn 
pÒlemon œrgwn, toxikÁj te kaˆ ¢kont…sewj, filomaqšstaton e�nai kaˆ 
melethrÒtaton. ™peˆ d� tÍ ¹lik…v œprepe, kaˆ filoqhrÒtatoj Ãn kaˆ prÕj t¦ qhr…a 
mšntoi filokindunÒtatoj.   

Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, 1.9.2-6 (διασκευή) 
 

 
e„ dš tij Ømîn ¢qume‹ Óti ¹m‹n m�n oÙk e„sˆn ƒppe‹j, to‹j d� polem…oij polloˆ 
p£reisin, ™nqum»qhte Óti oƒ mÚrioi ƒppe‹j oÙd�n ¥llo À mÚrio… e„sin ¥nqrwpoi· 
ØpÕ m�n g¦r †ppou ™n m£cV oÙdeˆj pèpote oÜte dhcqeˆj oÜte laktisqeˆj 
¢pšqanen, oƒ d� ¥ndrej e„sˆn oƒ poioàntej Ó ti ¨n ™n ta‹j m£caij g…gnhtai. 
oÙkoàn tîn ƒppšwn polÝ ¹me‹j ™p' ¢sfalestšrou Ñc»matÒj ™smen· oƒ m�n g¦r ™f' 
†ppwn kršmantai foboÚmenoi oÙc ¹m©j mÒnon ¢ll¦ kaˆ tÕ katapese‹n·   

Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, 3.2.18-19 
 
Λεξιλόγιο 
ἀθυμῶ: χάνω το θάρρος, δυσανασχετώ 
εἰμί (υπαρκτικό) 
δηχθείς (δάκνομαι): δαγκώνομαι 
λακτισθείς (λακτίζομαι): χτυπιέμαι 
ὄχημα: μεταφορικό μέσο (στο κείμενο με τη έννοια της βάσης, του στηρίγματος) 
 
 
 
ZeÝj g¦r `Hraklša kaˆ T£ntalon genn»saj, æj oƒ màqoi lšgousi kaˆ p£ntej 
pisteÚousi, tÕn m�n di¦ t¾n ¢ret¾n ¢q£naton ™po…hsen, tÕn d� di¦ t¾n kak…an 
ta‹j meg…staij timwr…aij ™kÒlasen.  OŒj de‹ parade…gmasi crèmenÒn s' Ñršgesqai 
tÁj kalokagaq…aj, kaˆ m¾ mÒnon to‹j Øf' ¹mîn e„rhmšnoij ™mmšnein ¢ll¦ kaˆ tîn 
poihtîn t¦ bšltista manq£nein kaˆ tîn ¥llwn sofistîn e‡ ti cr»simon 
e„r»kasin ¢nagignèskein.  

Ἱσοκράτης, Πρὸς ∆ημόνικον, 50-51 
 

Λεξιλόγιο 
χρῶμαι+ δύο δοτικές: χρησιμοποιώ κάτι ως… 
ὀρέγομαι: επιθυμώ πολύ (Ν.Ε. όρεξη, ορεκτικό) 
ἐμμένω τινί: μένω σταθερός σε κάτι 
 
 
Ασκήσεις 
 

1. Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τα κατηγορούμενα που υπάρχουν στα πιο 
πάνω κείμενα. 
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2. Να καταγράψετε τα συνδετικά ρήματα και να δηλώσετε την κατηγορία στην 
οποία ανήκουν. 

 
Συνδετικά ρήματα Κατηγορία 
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ΥΠΟKEIMENO ΡΗΜΑΤΟΣ 
 
Στις προτάσεις που ακολουθούν εντοπίστε τα υποκείμενα των ρημάτων ρωτώντας με το 
ποιος, ποια, ποιο ή ποιοι, ποιες, ποια και προσπαθήστε να δώσετε έναν ορισμό του όρου. 
 

Παραδείγματα Ορισμός 
Οὗτοι  ἐβοήθησαν τῇ πατρίδι. 

Βασιλεὺς δῶρα αὐτοῖς ἐκόμισεν. 

Βουλόμεθα πλουτεῖν, ἀλλ’ οὐ δυνάμεθα 

 

 
 
Στις προτάσεις που ακολουθούν προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τι  μπορεί να είναι το 
υποκείμενο ενός προσωπικού ρήματος. 
 

Παραδείγματα Μέρος του λόγου 
Σωκράτης ἐστὶ σοφός. 

Σὺ παιδείας ἐπιθυμεῖς. 

Ὁ σοφός ἐστιν εὐδαίμων. 

Οἱ τριάκοντα ἀπῆλθον. 

Οἱ μὲν ἀπῆλθον, οἱ δὲ ἀπεκρίναντο. 

Τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν. 

Τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν. 

Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ. 

Οἱ ἐπιμένοντες ἀεὶ νικῶσι. 

Τὸ γράφω ἐστὶ ρῆμα. 

Τὸ πάντα ῥεῖ ὑπὸ τοῦ Ἡρακλείτου ἐλέχθη. 

Ὅ πάντες ἐθρύλουν γέγονεν αὐτόματον. 

 

 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν παρατηρήστε πώς εκφέρεται το υποκείμενο και 
καταγράψτε ποια σημασία έχει και πώς μεταφράζεται. 
 

Παραδείγματα Σημασία Μετάφραση 
Ἀπέθανον εἰς δισμυρίους. 

Ἐβουλεύοντο καθ’ ἑκάστους. 

Ἐπὶ μέγα μέρος τοῦ τείχους καθῃρέθη. 

Ἦν ἀμφὶ δείλην. 
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Στις προτάσεις που ακολουθούν να σημειώσετε την πτώση στην οποία βρίσκεται το 
υποκείμενο και το πώς συμφωνεί με το ρήμα της πρότασης. 
 

Παραδείγματα Πτώση Τρόπος συμφωνίας 

Ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος οἰκτίρμων ἐστί. 

Ταῦτα Φίλιππος καὶ σύμμαχοι ἐμηχανήσαντο. 

Ἡ πόλις ἐν ὀργῇ τὸν Περικλέα εἶχον. 

Τὰ πάντα ῥεῖ. 

Τὰ παιδία παίζει. 

Λέγουσιν ἡμᾶς ὅτι ἀκίνδυνον βίον ζῶμεν. 

  

 
Προσέξτε τις περιπτώσεις στις οποίες παραλείπεται το υποκείμενο ενός ρήματος. 

Οὐχ ὁρᾷς ὅτι ἥμαρτες. 

Ἔστε ὑπόδειγμα ἀρετῆς. 

Τὸν ἥλιον οἴονται λίθον εἶναι. 

Τοὺς Ἀθηναίους φασὶ φιλοπροσηγόρους εἶναι. 

Ἀστράπτει. 

Νίφει. 
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ 
 
Στα επόμενα παραδείγματα σημειώστε τι μπορεί να είναι υποκείμενο ενός απροσώπου 
ρήματος ή μιας απρόσωπης έκφρασης. 
  

Παραδείγματα Υποκείμενο 
Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἀρχαιοτάτην εἶναι. 

Ἐλέγετο ὅτι Κῦρος πεφευγὼς εἴη. 

Λέγεται ὅτι ὁ Ὅμηρος τυφλὸς ἦν. 

Προσήκει μοι (μου αρμόζει) ἐπαινέσαι τὴν ἀρετήν. 

Χαλεπόν ἐστι πατρὶ καὶ μητρὶ παίδων στερηθῆναι. 

Οὐκ ἔχει καλῶς ἀμελεῖν τῶν τοιούτων. 

δεῖ χρημάτων =ἔνδειά (χρεία) ἐστι χρημάτων (υπάρχει ανάγκη 

από …) 

μέλει  μοι εὐδαιμονίας=μέλημά μοί ἐστι εὐδαιμονίας 

(ενδιαφέρομαι για την …) 

∆οκεῖ δ’ ἡ πόλις τὰ πολέμια ἀσκῆσαι. 

 

 
Με βάση τον προηγούμενο πίνακα συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Όταν έχουμε απρόσωπο ρήμα ή έκφραση το υποκείμενό του μπορεί να είναι: 
α.  
β.  
γ.  
 
 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Παρατηρώντας στις προτάσεις που ακολουθούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ 
υποκειμένου και μετοχής διατυπώστε ένα γενικό κανόνα για το υποκείμενο της μετοχής. 
 

Παραδείγματα Κανόνας 
Ὁ κῆρυξ εὗρε τοὺς ἄνδρας διεφθαρμένους (σκοτωμένους). 

Ἤκουσα αὐτοῦ διαλεγομένου. 

Τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά. 

Εἶχον ἐμπείρους τοὺς διώκοντας. 
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Ασκήσεις 
 
1. Να βρείτε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων τύπων και να γράψετε τι είναι 

τα υποκείμενα. 
 

∆ύο ἐμάχοντο. 

Οἱ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἔθυσαν εἰς τὴν ἀκρόπολιν. 

Οἱ πάλαι θαυμάζονται ὑπὸ τῶν ἐπιγενομένων. 

Τὸ χθὲς οὐκ ἔστι σήμερον. 

Θεμιστογένει τῷ Συρακοσίῳ ταῦτα γέγραπται. 

Τὸ πέμπω ῥῆμά ἐστι. 

Ὁ ἐπιμένων ἀεὶ νικᾷ. 

 

 
 
2. Στις προτάσεις που ακολουθούν να υπογραμμίσετε το υποκείμενο των 

απροσώπων ρημάτων και να δηλώσετε το είδος του. 
 

∆εινόν ἐστι ὀνειδίζειν χωλόν.  

Ὥρα ἐστὶν ἡμῖν ποιεῖν ταῦτα.  

Φόβος ἐστὶ μὴ τοῦτο γένηται.  

∆ῆλον ἦν ὅτι Σωκράτης οὐκ ἠδίκει.  

Ῥαδίως ἔχει αὐτοῖς ἅπαντα εἰπεῖν.  

Οὐδὲν μέλει ὑμῖν τῆς ἡμετέρας σωτηρίας.  

 
3. Στο κείμενο που ακολουθεί να βρείτε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων 

ρηματικών τύπων. 
 
¢eˆ m�n g£r, ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, pros»kei […………………….] mise‹n kaˆ 
kol£zein toÝj prodÒtaj kaˆ dwrodÒkouj, m£lista d� nàn ™pˆ kairoà toàto gšnoit' 
¨n […………………….] kaˆ p£ntaj çfel»seien […………………….] ¢nqrèpouj 
koinÍ. nÒshma g£r, ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, deinÕn ™mpšptwken […………………….]  
e„j t¾n `Ell£da, kaˆ calepÕn kaˆ pollÁj tinÕj eÙtuc…aj kaˆ par' Ømîn 
™pimele…aj deÒmenon […………………….]. oƒ g¦r ™n ta‹j pÒlesi gnwrimètatoi 
kaˆ proest£nai tîn koinîn ¢xioÚmenoi […………………….], t¾n aØtîn 
prodidÒntej ™leuqer…an oƒ dustuce‹j, aÙqa…reton aØto‹j ™p£gontai 
[…………………….]  doule…an.  

∆ημοσθένους, Περί τῆς παραπρεσβείας, 258-259 
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4. Να βρείτε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων τύπων και να γράψετε ποια από 

τα πιο κάτω φαινόμενα παρουσιάζονται. 
Αττική σύνταξη (ΑΣ), Σχήμα κατά το νοούμενο (ΣΚΝ),  
Πρόληψη υποκειμένου (ΠΥ) 
 

Θύουσιν οὖν δημοσίᾳ ἡ πόλις ἱερεῖα πολλά.   
Ὑμῖν οὐκ ἤρεσκε ταῦτα.   
Ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ στρατεύματα ἐγίγνετο.   
Καμαριναῖοι ἐφοβοῦντο τοὺς Συρακοσίους μὴ περιγένωνται.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ 
 
 

δεῖ πρέπει 
χρή είναι ανάγκη, πρέπει 
προσήκει αρμόζει, ταιριάζει 
ἔστι είναι δυνατόν 
ἔνεστι είναι δυνατόν 
πάρεστι είναι δυνατόν 
ἔξεστι είναι δυνατόν 
μέλει φροντίζω, ενδιαφέρομαι για… 
μεταμέλει μετανοώ 
δοκεῖ φαίνεται καλό 
εἵμαρται είναι γραφτό 
συμβαίνει συμβαίνει 
ἐγχωρεῖ είναι δυνατόν, επιτρέπεται 
μέλλει πρόκειται 
λέγεται λέγεται, διαδίδεται 
ὁμολογεῖται γίνεται παραδεκτό 
λανθάνει διαφεύγει την προσοχή 
νομίζεται θεωρείται 
  
καιρός ἐστι είναι ευκαιρία, είναι κατάλληλη στιγμή να… 
κίνδυνός ἐστι υπάρχει κίνδυνος να… 
θέμις ἐστί είναι δίκαιο 
χρεών ἐστι είναι ανάγκη 
ἀκμή ἐστι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να… 
  
ἄξιόν ἐστι αξίζει 
εἰκός ἐστι είναι φυσικό 
ῥᾴδιόν ἐστι είναι εύκολο 
χαλεπόν ἐστι είναι δύσκολο 
οἷόν τ’ ἐστι είναι δυνατόν 
δῆλόν ἐστι είναι φανερό 
  
ἀναγκαίως ἔχει είναι ανάγκη 
καλῶς ἔχει είναι καλό 
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ΥΠΟKEIMENO ΡΗΜΑΤΟΣ 
 
Στις προτάσεις που ακολουθούν εντοπίστε τα υποκείμενα των ρημάτων ρωτώντας με το 
ποιος, ποια, ποιο ή ποιοι, ποιες, ποια και προσπαθήστε να δώσετε έναν ορισμό του όρου. 
 

Παραδείγματα Ορισμός 
Οὗτοι  ἐβοήθησαν τῇ πατρίδι. 

Βασιλεὺς δῶρα αὐτοῖς ἐκόμισεν. 

Βουλόμεθα πλουτεῖν, ἀλλ’ οὐ δυνάμεθα 

Υποκείμενο είναι ο όρος για τον οποίο 
γίνεται λόγος στην πρόταση, που 
υπόκειται σε λόγο. 

 
 
Στις προτάσεις που ακολουθούν προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τι  μπορεί να είναι το 
υποκείμενο ενός προσωπικού ρήματος. 
 

Παραδείγματα Μέρος του λόγου 
Σωκράτης ἐστὶ σοφός. 

Σὺ παιδείας ἐπιθυμεῖς. 

Ὁ σοφὸς ἐστιν εὐδαίμων. 

Οἱ τριάκοντα ἀπῆλθον. 

Οἱ μὲν ἀπῆλθον, οἱ δὲ ἀπεκρίναντο. 

Τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν. 

Τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν. 

Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ. 

Οἱ ἐπιμένοντες ἀεὶ νικῶσι. 

Τὸ γράφω ἐστὶ ρῆμα. 

Τὸ πάντα ῥεῖ ὑπὸ τοῦ Ἡρακλείτου ἐλέχθη. 

Ὅ πάντες ἐθρύλουν γέγονεν αὐτόματον. 

ουσιαστικό 

αντωνυμία 

επίθετο 

αριθμητικό 

άρθρο + μέν, δὲ 

έναρθρο απαρέμφατο 

επίρρημα 

έναρθρο επίρρημα 

επιθετική μετοχή 

ουσιαστικοποιημένη λέξη 

ουσιαστικοποιημένη φράση 

δευτερεύουσα πρόταση 

 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν παρατηρήστε πώς εκφέρεται το υποκείμενο και 
καταγράψτε ποια σημασία έχει και πώς μεταφράζεται. 
 

Παραδείγματα Σημασία Μετάφραση 
Ἀπέθανον εἰς δισμυρίους. 

Ἐβουλεύοντο καθ’ ἑκάστους. 

Ἐπὶ μέγα μέρος τοῦ τείχους καθῃρέθη. 

Ἦν ἀμφὶ δείλην. 

ποσό κατά προσέγγιση 

επιμερισμό, χωρισμό 

έκταση 

χρόνο 

περίπου είκοσι χιλιάδες 

καθένας ξεχωριστά 

μεγάλο μέρος του τείχους 

απόγευμα 
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Στις προτάσεις που ακολουθούν να σημειώσετε την πτώση στην οποία βρίσκεται το 
υποκείμενο και το πώς συμφωνεί με το ρήμα της πρότασης. 
 

Παραδείγματα Πτώση Τρόπος συμφωνίας 

Ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος οἰκτίρμων ἐστί. 

Ταῦτα Φίλιππος καὶ σύμμαχοι ἐμηχανήσαντο. 

Ἡ πόλις ἐν ὀργῇ τὸν Περικλέα εἶχον. 

Τὰ πάντα ῥεῖ. 

Τὰ παιδία παίζει. 

Λέγουσιν ἡμᾶς ὅτι ἀκίνδυνον βίον ζῶμεν. 

ονομαστική 

ονομαστική 

ονομαστική 

ονομαστ. πληθ. ουδετ. 

 ονομαστ. πληθ. ουδετ. 

αιτιατική 

Πρόσωπο, Αριθμό 

Πρόσωπο, Αριθμό 

Πρόσωπο (ΣΚΝ1) 

Πρόσωπο (ΑΣ2) 

Πρόσωπο (ΑΣ) 

Πρόληψη υποκειμένου 

 
Προσέξτε τις περιπτώσεις στις οποίες παραλείπεται το υποκείμενο ενός ρήματος. 

Οὐχ ὁρᾷς ὅτι ἥμαρτες. 

Ἔστε ὑπόδειγμα ἀρετῆς. 

Τὸν ἥλιον οἴονται λίθον εἶναι. 

Τοὺς Ἀθηναίους φασὶ φιλοπροσηγόρους εἶναι. 

Ἀστράπτει. 

Νίφει. 

β΄ ενικό πρόσωπο 

β΄ πληθυντικό πρόσωπο 

τινές, οἱ ἄνθρωποι 

τινές, οἱ ἄνθρωποι 

ὁ θεός, ὁ οὐρανός 

ὁ θεός, ὁ οὐρανός 

 

                                                 
1 Σχήμα κατά το νοούμενο. 
2 Αττική σύνταξη. 
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ 
 
Στα επόμενα παραδείγματα σημειώστε τι μπορεί να είναι υποκείμενο ενός απροσώπου 
ρήματος ή μιας απρόσωπης έκφρασης. 
  

Παραδείγματα Υποκείμενο 
Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἀρχαιοτάτην εἶναι. 

Ἐλέγετο ὅτι Κῦρος πεφευγὼς εἴη. 

Λέγεται ὅτι ὁ Ὅμηρος τυφλὸς ἦν. 

Προσήκει μοι (μου αρμόζει) ἐπαινέσαι τὴν ἀρετήν. 

Χαλεπόν ἐστι πατρὶ καὶ μητρὶ παίδων στερηθῆναι. 

Οὐκ ἔχει καλῶς ἀμελεῖν τῶν τοιούτων. 

δεῖ χρημάτων =ἔνδειά (χρεία) ἐστι χρημάτων (υπάρχει ανάγκη 

από …) 

μέλει  μοι εὐδαιμονίας=μέλημά μοί ἐστι εὐδαιμονίας 

(ενδιαφέρομαι για την …) 

∆οκεῖ δ’ ἡ πόλις τὰ πολέμια ἀσκῆσαι. 

απαρέμφατο 

δευτερεύουσα ονοματική πρόταση 

δευτερεύουσα ονοματική πρόταση 

απαρέμφατο 

απαρέμφατο 

απαρέμφατο 

ομόρριζη έννοια 

 

ομόρριζη έννοια 

 

προσωπική σύνταξη 

 
Με βάση τον προηγούμενο πίνακα συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Όταν έχουμε απρόσωπο ρήμα ή έκφραση το υποκείμενό του μπορεί να είναι: 
α. απαρέμφατο 
β. δευτερεύουσα πρόταση 
γ. ομόρριζη έννοια 
 
 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Παρατηρώντας στις προτάσεις που ακολουθούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ 
υποκειμένου και μετοχής διατυπώστε ένα γενικό κανόνα για το υποκείμενο της μετοχής. 
 

Παραδείγματα Κανόνας 
Ὁ κῆρυξ εὗρε τοὺς ἄνδρας διεφθαρμένους (σκοτωμένους). 

Ἤκουσα αὐτοῦ διαλεγομένου. 

Τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά. 

Εἶχον ἐμπείρους τοὺς διώκοντας. 

Το υποκείμενο της μετοχής συμφωνεί 
με αυτή κατά γένος, αριθμό και 
πτώση. Στην έναρθρη επιθετική 
μετοχή υποκείμενο είναι το άρθρο της.
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Ασκήσεις 
 
1. Να βρείτε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων τύπων και να γράψετε τι είναι 

τα υποκείμενα. 
 

∆ύο ἐμάχοντο. 

Οἱ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἔθυσαν εἰς τὴν ἀκρόπολιν. 

Οἱ πάλαι θαυμάζονται ὑπὸ τῶν ἐπιγενομένων. 

Τὸ χθὲς οὐκ ἔστι σήμερον. 

Θεμιστογένει τῷ Συρακοσίῳ ταῦτα γέγραπται. 

Τὸ πέμπω ῥῆμα ἐστί. 

Ὁ ἐπιμένων ἀεὶ νικᾷ. 

αριθμητικό 

ουσιαστικοποιημένη φράση 

έναρθρο επίρρημα 

έναρθρο επίρρημα 

αντωνυμία 

ουσιαστικοποιημένη λέξη 

επιθετική μετοχή 

 
 
2. Στις προτάσεις που ακολουθούν να υπογραμμίσετε το υποκείμενο των 

απροσώπων ρημάτων και να δηλώσετε το είδος του. 
 

∆εινόν ἐστι ὀνειδίζειν χωλόν. απαρέμφατο 

Ὥρα ἐστὶν ἡμῖν ποιεῖν ταῦτα. απαρέμφατο 

Φόβος ἐστὶ μὴ τοῦτο γένηται. δευτερεύουσα πρόταση 

∆ῆλον ἦν ὅτι Σωκράτης οὐκ ἠδίκει. δευτερεύουσα πρόταση 

Ῥαδίως ἔχει αὐτοῖς ἅπαντα εἰπεῖν. απαρέμφατο 

Οὐδὲν μέλει ὑμῖν τῆς ἡμετέρας σωτηρίας. ομόρριζη έννοια (μέλησις) 

 
3. Στο κείμενο που ακολουθεί να βρείτε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων 

ρηματικών τύπων. 
 
¢eˆ m�n g£r, ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, pros»kei [μισεῖν, κολάζειν] mise‹n kaˆ kol£zein 
toÝj prodÒtaj kaˆ dwrodÒkouj, m£lista d� nàn ™pˆ kairoà toàto gšnoit' ¨n 
[τοῦτο] kaˆ p£ntaj çfel»seien [τοῦτο] ¢nqrèpouj koinÍ. nÒshma g£r, ð ¥ndrej 
'Aqhna‹oi, deinÕn ™mpšptwken [νόσημα]  e„j t¾n `Ell£da, kaˆ calepÕn kaˆ pollÁj 
tinÕj eÙtuc…aj kaˆ par' Ømîn ™pimele…aj deÒmenon [νόσημα]. oƒ g¦r ™n ta‹j 
pÒlesi gnwrimètatoi kaˆ proest£nai tîn koinîn ¢xioÚmenoi [οἱ], t¾n aØtîn 
prodidÒntej ™leuqer…an oƒ dustuce‹j, aÙqa…reton aØto‹j ™p£gontai [οἱ 
γνωριμότατοι, οἱ ἀξιούμενοι]  doule…an.  

∆ημοσθένους, Περί τῆς παραπρεσβείας, 258-259 
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4. Να βρείτε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων τύπων και να γράψετε ποια από 
τα πιο κάτω φαινόμενα παρουσιάζονται. 
Αττική σύνταξη (ΑΣ), Σχήμα κατά το νοούμενο (ΣΚΝ),  
Πρόληψη υποκειμένου (ΠΥ) 
 

Θύουσιν οὖν δημοσίᾳ ἡ πόλις ἱερεῖα πολλά.  ΣΚΝ
Ὑμῖν οὐκ ἤρεσκε ταῦτα.  ΑΣ 
Ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ στρατεύματα ἐγίγνετο.  ΑΣ 
Καμαριναῖοι ἐφοβοῦντο τοὺς Συρακοσίους μὴ περιγένωνται.  ΠΥ 
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Προτεινόμενα κείμενα για μετάφραση και για εξάσκηση 
 
Α΄ επίπεδο 
Met¦ d� taàta oÙ polla‹j ¹mšraij Ûsteron Ãlqen ™x'Aqhnîn Qumoc£rhj œcwn 
naàj Ñl…gaj· kaˆ eÙqÝj ™naum£chsan aâqij LakedaimÒnioi kaˆ 'Aqhna‹oi, 
™n…khsan d� LakedaimÒnioi ¹goumšnou 'Aghsandr…dou. met' Ñl…gon d� toÚtwn 
DwrieÝj Ð DiagÒrou ™k `RÒdou e„j `Ell»sponton e„sšplei ¢rcomšnou ceimînoj 
tšttarsi kaˆ dška nausˆn ¤ma ¹mšrv. katidën d� Ð tîn 'Aqhna…wn ¹meroskÒpoj 
™s»mhne to‹j strathgo‹j. oƒ d� ¢nhg£gonto ™p' aÙtÕn e‡kosi naus…n. 

Ξενοφῶν, Ελληνικά, 1.1.1-2 
 
Λεξιλόγιο 
 
ἡγουμένου Ἀγησανδρίδου: με αρχηγό τον Αγησανδρίδα. 
ἅμα ἡμέρᾳ: με τα χαράματα, μόλις ξημερώσει. 
ἡμεροσκόπος: ο σκοπός στη διάρκεια της μέρας. 
ἀνάγομαι: αποπλέω, πλέω ανοιχτά στο πέλαγος. 
 
Β΄ επίπεδο 
`H m�n ™kklhs…a perˆ paraskeuÁj tÁj ¹metšraj ¼de xunelšgh, kaq' Óti cr¾ ™j 
Sikel…an ™kple‹n· ™moˆ mšntoi doke‹ kaˆ perˆ aÙtoà toÚtou œti crÁnai 
skšyasqai, e„ ¥meinÒn ™stin ™kpšmpein t¦j naàj, kaˆ m¾ oÛtw brace…v boulÍ 
perˆ meg£lwn pragm£twn ¢ndr£sin ¢llofÚloij peiqomšnouj pÒlemon oÙ 
pros»konta ¥rasqai. ka…toi œgwge kaˆ timîmai ™k toà toioÚtou kaˆ Âsson 
˜tšrwn perˆ tù ™mautoà sèmati Ñrrwdî, nom…zwn Ðmo…wj ¢gaqÕn pol…thn e�nai Öj 
¨n kaˆ toà sèmatÒj ti kaˆ tÁj oÙs…aj pronoÁtai· m£lista g¦r ¨n Ð toioàtoj kaˆ 
t¦ tÁj pÒlewj di' ˜autÕn boÚloito Ñrqoàsqai.  

Θουκυδίδης, 6.9.1-2 
 
Λεξιλόγιο 
 
ἡ ἐκκλησία ξυλλέγεται: συγκαλείται η συνέλευση. 
παρασκευή: προετοιμασία. 
καθ’ ὅτι…ἐκπλεῖν: πλάγια ερωτηματική ως επεξήγηση, πώς δηλαδή… 
δοκεῖ μοι: μου φαίνεται, νομίζω, έχω τη γνώμη. 
αἴρομαι πόλεμον: επιχειρώ, αναλαμβάνω, αρχίζω πόλεμο. 
βραχεῖα βουλή: σύντομη σύσκεψη. 
ἐκ τοῦ τοιούτου= ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπιχειρήσεως. 
ὀρρωδέω-ῶ: φοβάμαι, τρέμω μήπως. 
νομίζων: εναντιωματική μετοχή. 
τὰ τῆς πόλεως: υποκ. στο ὀρθοῦσθαι. 
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Ασκήσεις 
1. Στα κείμενα που προηγούνται να καταγράψετε τα ρήματα (προσωπικά 

και απρόσωπα) και το υποκείμενό τους και να δηλώσετε το είδος του. 
 

Ρήματα Υποκείμενα Είδος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
2. Να βρείτε το υποκείμενο των υπογραμμισμένων μετοχών. 
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Μετάφραση κειμένων 
 
Α΄ επίπεδο 
Μετά από αυτά λίγες μέρες αργότερα ήρθε από την Αθήνα ο Θυμοχάρης με λίγα 
πλοία. και αμέσως ναυμάχησαν πάλι οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, νίκησαν 
όμως οι Λακεδαιμόνιοι με αρχηγό τον Αγησανδρίδα. Λίγο μετά από αυτά ο 
∆ωριέας, γιος του ∆ιαγόρα έπλεε με δεκατέσσερα πλοία στον Ελλήσποντο 
προερχόμενος από τη Ρόδο στην αρχή του χειμώνα κατά το ξημέρωμα. Όταν όμως 
τον αντιλήφθηκε ο σκοπός ημέρας των Αθηναίων ειδοποίησε τους στρατηγούς. 
Αυτοί απέπλευσαν εναντίον του με είκοσι πλοία. 
 
 
Β΄ επίπεδο 
Αυτή εδώ η συνέλευση συγκλήθηκε για τη δική μας προετοιμασία, πώς δηλ. πρέπει 
να εκστρατεύσουμε στη Σικελία. έχω όμως τη γνώμη πως πρέπει να σκεφτούμε γι’ 
αυτό ακριβώς το θέμα, αν δηλαδή είναι καλύτερο να στείλουμε τα πλοία και με 
μια τόσο σύντομη σκέψη για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, να μην αρχίσουμε πόλεμο 
που δεν αρμόζει παρασυρόμενοι από ξένους ανθρώπους. Και όμως εγώ 
τουλάχιστον αποκτώ τιμές από μια τέτοια επιχείρηση και φοβάμαι λιγότερο από 
άλλους για τη ζωή μου, αν και νομίζω ότι εξίσου καλός πολίτης είναι αυτός που 
φροντίζει και για τη ζωή του και για την περιουσία του. ένας τέτοιος πολίτης 
μάλιστα θα ήθελε για το δικό του συμφέρον να ευδοκιμεί η πόλη. 
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