
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 
 

1. Απλό: είναι όρος της πρότασης που με τη μεσολάβηση πάντα του ρήματος 
αποδίδει στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο μια ποιότητα ή ιδιότητα. 
Συνοδεύει τα συνδετικά ρήματα και εκφέρεται με: ουσιαστικό, επίθετο, 
αντωνυμία, αριθμητικό, απαρέμφατο (άναρθρο), μετοχή (επιθετική, 
κατηγορηματική), επίρρημα. 

2. Προληπτικό: αποδίδει προκαταβολικά στο υποκείμενο μια ιδιότητα ή 
ποιότητα που πρόκειται να αποκτήσει, όταν συντελεστεί αυτό που 
σημαίνει το ρήμα. Συνοδεύει τα ρήματα: a‡romai, aÙx£nomai, tršfomai, 

paideÚomai, και γενικά κάθε ρήμα που δηλώνει εξέλιξη του υποκειμένου. 
Εκφέρεται μόνο με επίθετο και μεταφράζεται με συμπερασματική 
πρόταση. 

3. Επιρρηματικό: είναι πάντα επίθετο. Γραμματικά προσδιορίζει το 
υποκείμενο, εννοιολογικά αναφέρεται στο ρήμα. Συνοδεύει κάθε ρήμα και 
κυρίως ατά που σημαίνουν κίνηση. Δηλώνει: τόπο, τρόπο, τάξη, χρόνο, 
σκοπό. Μεταφράζεται: α) με επίρρημα, β) με εμπρόθετο προσδιορισμό, γ) 
με δευτερεύουσα πρόταση. 

4. Γενικής έννοιας: είναι επίθετο που παίρνει χαρακτήρα ουσιαστικού και 
εκφράζει γενική έννοια. Συνοδεύει συνδετικά ρήματα. Εκφέρεται με 
επίθετα σε ουδέτερο γένος. Μεταφράζεται με την αντίστοιχη νεοελληνική 
λέξη + τη λέξη «πράγμα». 

 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ: είναι τα ρήματα που συνδέουν το υποκείμενο με το 

κατηγορούμενο 

 
1. e„m…, Øp£rcw, g…gnomai, tugc£nw, œfun, pšfuka. 
2. τα εκλογής σημαντικά: aƒroàmai, ceirotonoàmai, lagc£nw, ¢pode…kumai. 
3. τα κλητικά ενεργητικά και παθητικά: kalî, -oàmai, Ñnom£zw, -omai, 

lšgomai. 
4. τα δοξαστικά, ενεργητικά και παθητικά: nom…zw, -omai, dokî, fa…nomai, 

Øpolamb£nw. 
5. τα μεταποιητικά: g…gnomai, kaq…stamai, ¢poba…nw, ekba…nw. 

  
Παρατηρήσεις : α) crîmai + δοτική (αντικείμενο) + δοτική (κατηγορούμενο 
του αντικειμένου) 
    β) το e„mˆ δεν είναι συνδετικό όταν είναι υπαρκτικό ή 
απρόσωπο. 

 
 Γενική κατηγορηματική: το κατηγορούμενο, όταν είναι ουσιαστικό, μπαίνει 
σε πτώση γενική, όταν δηλώνει: 

 κτήτορα: γενική κατηγορηματική κτητική 
 διηρημένο όλο: γενική κατηγορηματική διαιρετική 
 ύλη: γενική κατηγορηματική της ύλης 
 αξία: γενική κατηγορηματική της αξίας 
 ιδιότητα: γενική κατηγορηματική της ιδιότητας. 

 
 

Συμφωνία κατηγορουμένου προς το υποκείμενο 
 



1. Αν είναι επίθετο συμφωνεί με το υποκείμενο κατά γένος, αριθμό και 
πτώση. 

2. Αν είναι ουσιαστικό συμφωνεί με το υποκείμενο απαραίτητα κατά πτώση 
και συμπτωματικά κατά τον αριθμό και το γένος. 

3. Το κατηγορούμενο μπαίνει σε ουδέτερο γένος, ενικού αριθμού, αν το 
υποκείμενο είναι αρσενικού ή θηλυκού γένους και το κατηγορούμενο 
δηλώνει κάτι το γενικό. 

4. Αν τα υποκείμενα είναι δύο ή περισσότερα έμψυχα και του ίδιου γένους 
όλα, το κατηγορούμενο μπαίνει σε πληθυντικό και συμφωνεί με το γένος 
τους. 

5. Αν τα υποκείμενα είναι έμψυχα διαφορετικού γένους, το κατηγορούμενο 
μπαίνει σε πληθυντικό αριθμό και στο επικρατέστερο γένος. 

6. Αν τα υποκείμενα είναι άψυχα, το κατηγορούμενο μπαίνει σε πληθυντικό 
αριθμό και σε ουδέτερο γένος. 

7. Αν τα υποκείμενα είναι και έμψυχα και άψυχα το κατηγορούμενο μπαίνει 
σε πληθυντικό αριθμό και παίρνει το γένος στο οποίο βρίσκονται τα 
έμψυχα υποκείμενα ή στο ουδέτερο γένος. 

       


