
ΜΕΤΟΧΗ 
 

 Η μετοχή είναι ρηματικό επίθετο, δηλαδή έχει διπλή φύση: α. ονοματική, γιατί 
χρησιμεύει σαν όλα τα επίθετα και μπορεί να συνοδεύεται από το άρθρο, β. ρηματική, 
γιατί έχει χρόνο, διάθεση, σύνταξη όμοια με το ρήμα και μπορεί να συνοδεύεται από 
το δυνητικό ¥n. 
 

Χρήση της μετοχής 
 

1. Επιθετική: χρησιμεύει όπως όλα τα επίθετα, σαν προσδιορισμός 
ουσιαστικού. 

2. Κατηγορηματική: χρησιμεύει για δήλωση κατηγορουμένου (με το ρήμα 
™st…) ή για να συμπληρώνει την έννοια του ρήματος (συμπληρωματική). 

3. Επιρρηματική: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός (αιτίας, χρόνου, 
σκοπού, τρόπου, κ.λ.π.) 

 
Α. Επιθετική μετοχή 
Είναι μετοχή που προσδιορίζει επιθετικά το ουσιαστικό και παρουσιάζεται 

άλλοτε με άρθρο και άλλοτε χωρίς αυτό. Βρίσκεται σε όλους τους χρόνους και 
αναλύεται σε αναφορική πρόταση. 

Χρησιμεύει σαν: 1. επιθετικός προσδιορισμός 
      2. παράθεση 
      3. κατηγορούμενο (σ’ αυτή την περίπτωση έχει πάντοτε 

άρθρο). 
      4. ουσιαστικό: σ’ αυτή την περίπτωση έχει χάσει εντελώς τη 

ρηματική της φύση, βρίσκεται πάντοτε με άρθρο και ισοδυναμεί με το παραλειπόμενο 
ουσιαστικό. Οι πιο συνηθισμένες ουσιαστικοποιημένες μετοχές είναι: Ð lšgwn = ο 
ρήτορας // Ð dièkwn = ο κατήγορος // Ð feÚgwn = ο κατηγορούμενος // Ð nikîn = ο 
νικητής // Ð tekèn = ο πατέρας // oƒ kratoàntej = οι άρχοντες // ¹ peprwmšnh = η 
μοίρα // oƒ pros»kontej = οι συγγενείς // oƒ dik£zontej, oƒ kr…nontej = οι δικαστές // 
oƒ qanÒntej, oƒ teleut»santej = οι νεκροί // oƒ œcontej = οι πλούσιοι // Ð fugèn = 
ο εξόριστος. 

Σημείωση: η επιθετική μετοχή έχει άρνηση oÙ. Αν όμως ισοδυναμεί με 
αναφορική υποθετική πρόταση έχει άρνηση m». 

Ανάλυση επιθετικής μετοχής 
Α. Έναρθρη: = δεικτική αντωνυμία  +   αναφορικό   +   οριστική ή ευκτική 
  ( ίδιο γένος, αριθμό        (ονομαστικής)   (του ρήματος και του 
   πτώση με τη μετοχή)                                 χρόνου της μετοχής). 
Β. Άναρθρη: = αναφορικό  +  οριστική ή ευκτική 
  (ονομαστικής, στο ίδιο  (του ρήματος και του  
    γένος και αριθμό της    χρόνου της μετοχής) 
    μετοχής) 
Γ. Δυνητική: = αναφορικό  +  δυν. οριστική ή ευκτική 
  (ονομαστικής, στο ίδιο 
   γένος και αριθμό της 
   μετοχής). 
Παρατήρηση: οι μετοχές Ενεστώτα και Παρακειμένου, αν το ρήμα της 
πρότασης είναι χρόνου ιστορικού, αποδίδονται με οριστική παρατατικού ή 
υπερσυντελίκου αντίστοιχα. 

 



 Β. Κατηγορηματική μετοχή 
 Η κατηγορηματική μετοχή είναι προσδιορισμός άλλοτε στο υποκείμενο και 
άλλοτε στο αντικείμενο του ρήματος (οπότε έχει για υποκείμενό τους, το υποκείμενο 
ή το αντικείμενο του ρήματος αντίστοιχα). 
 I. Κατηγορηματική μετοχή στο υποκείμενό τους παίρνουν τα ρήματα: 
 α. e„m…, Øp£rcw, g…gnomai. 
 β. tugc£nw, lanq£nw, diatelî, o‡comai, fq£nw, di£gw, diag…gnomai, 
fa…nomai, fanerÒj e„m…, dÁlÒj e„mi. 
 γ. τα ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος: Ñrg…zomai, ¥cqomai, ¢ganaktî, 
barÚnomai, dele£zomai, baršwj À calepîj fšrw, ¼domai, ca…rw, a„scÚnomai. 
(τα ίδια ρήματα συντάσσονται και με αιτιολογική μετοχή: είναι κατηγορηματική, αν 
χρονικά συμπίπτει με το ρήμα και αιτιολογική, αν σχετικά με το ρήμα δηλώνει το 
προτερόχρονο). 
 δ. τα ρήματα που δηλώνουν: επάρκεια, πλησμονή, απόλαυση: p…mplamai, 
koršnnumai, mestÒj e„mi, pl»rhj e„m…. 
 ε. τα ρήματα που δηλώνουν: έναρξη, λήξη, ανοχή, ολιγωρία, υπομονή, 
επιμονή, καρτερία, κόπωση: ¥rcomai, ¥rcw, Øp£rcw, l»gw, paÚomai, oÙ 
diale…pw, ¢pole…pw, ¢nšcomai, periorî, Øpomšnw, ™pitršpw, k£mnw. 
 στ. τα ρήματα που δηλώνουν: ευεργεσία, ευτυχία, χάρη, αδικία, αμαρτία, 
υπεροχή, νίκη, ήττα: eâ poiî, kalîj poiî, kakîj poiî, car…zomai, c£rin œcw, 
¢dikî, ¡mart£nw, perig…gnomai, nikî, kratî, ¹ttîmai, le…pomai. 
 
 ΙΙ Κατηγορηματική μετοχή άλλοτε στο υποκείμενο και άλλοτε στο 
αντικείμενο του ρήματος: 
 Κατηγορηματική μετοχή στο αντικείμενο παίρνουν ρήματα μεταβατικά, ενώ 
στο υποκείμενο αμετάβατα – παθητικά. 
 Ρήματα με διπλή σύνταξη είναι: 
 α. όσα δηλώνουν: αισθητική ή πνευματική αντίληψη (αίσθηση, γνώση, 
μάθηση, μνήμη): Ðrî, ¢koÚw, ¢kroîmai, a„sq£nomai, punq£nomai, manq£nw, 
o da, ™p…stamai, noî, ™nnoî, ¢gnoî, gignèskw, mimn»skomai, ™pilanq£nomai, 
eØr…skw. 
 β. όσα δηλώνουν: αγγελία, έλεγχο, δείξη, δήλωση: ¢ggšllw, ™lšgcw, 
™xelšgcw, de…knumi, fa…nw, Ðmologî, dhlî. 
 
 Ανάλυση κατηγορηματικής μετοχής 
 
 Η κατηγορηματική μετοχή αναλύεται σε πρόταση μόνον αν εξαρτιέται από τα 
ρήματα που δηλώνουν: αίσθηση, γνώση, μάθηση, δείξη, μνήμη, δήλωση, αγγελία, 
έλεγχο. 
 α. Κατηγορηματική μετοχή (χωρίς ¥n) = Óti, æj + οριστική ή ευκτική του 
πλαγίου λόγου 
 β. Κατηγορηματική μετοχή (με ¥n) = Óti, æj + δυνητική οριστική ή δυνητική 
ευκτική. 
 
 
 
 
 
 
 



 Γ. Επιρρηματική μετοχή 
 Οι επιρρηματικές μετοχές είτε προσδιορίζουν κάποιον όρο της πρότασης 
(συννημμένες) είτε όχι (απόλυτες), εννοιολογικά προσδιορίζουν ρηματικούς τύπους 
δηλώνοντας έτσι: τρόπο, χρόνο, αιτία, προϋπόθεση, σκοπό, εναντίωση. 
 
 Είδη επιρρηματικής μετοχής 
 

1. Τροπική: συνήθως χρόνου ενεστώτα και σπανιότερα αορίστου ή 
παρακειμένου και δηλώνει τον τρόπο ή το μέσο με το οποίο γίνεται κάτι 
(άρνηση oÙ ή m»). Δεν αναλύεται σε πρόταση. Τροπικές μετοχές με 
ιδιαίτερη σημασία: œcwn = συνέχεια … , με // fšrwn = βιαστικά …, με // 
¥gwn = με … //crèmenoj = με … // labèn = με … // laqèn = κρυφά // 
ferÒmenoj = με ορμή // ca…rwn = χωρίς τιμωρία. 
Μετάφραση: α. με το να + ρήμα 
      β. χωρίς να + ρήμα (όταν έχει άρνηση) 
      γ. με μετοχή 
      δ. με επίρρημα ή με εμπρόθετο 
                 ε. ρήμα + και (ακολουθεί το ρήμα της πρότασης) 

2. Αιτιολογική: μετοχή σε όλους τους χρόνους, δηλώνει το αίτιο μιας 
πράξης. Άρνηση oÙ.  
α. Αιτιολογική μετοχή πραγματικής αιτιολογίας: συνοδεύεται από τα 
στοιχεία: ¤te, oŒon, oŒa. 
β. Αιτιολογική μετοχή υποκειμενικής αιτιολογίας: συνοδεύεται πάντα από 
το æj. (= επειδή κατά τη γνώμη μου, με την ιδέα). 
Ανάλυση: σε αιτιολογική πρόταση → ™pe…, ™peid», Óti, æj + οριστική 
(σπάνια ευκτική). Αν συνοδεύεται με το δυνητικό ¥n → δυνητική ευκτική 
ή οριστική. 

3. Τελική: είναι πάντα σε χρόνο μέλλοντα και μπορεί να συνοδεύεται από το 
μόριο æj. Δηλώνει σκοπό και εξαρτάται από ρήματα κίνησης ή σκόπιμης 
ενέργειας. Άρνηση m» ή oÙ.  
Ανάλυση: σε τελική πρόταση: μετοχή = †na, Ópwj, æj + υποτακτική ή 
ευκτική του πλαγίου λόγου. (ενεστώτα αν ο σκοπός παριστάνεται με 
διάρκεια, αορίστου, αν ο σκοπός παριστάνεται στιγμιαίος). 

4. Υποθετική: είναι σε όλους τους χρόνους και δηλώνει την προϋπόθεση με 
την οποία ισχύει η έννοια του ρήματος. Άρνηση m». 
Ανάλυση: αναλύεται σε υποθετική πρόταση: 
Μετοχή = e„ + οριστική ή ευκτική 
      ανάλογα με την απόδοση 
            ¥n + υποτακτική  

5. Εναντιωματική ή ενδοτική: δηλώνει εναντίωση ή παραχώρηση και για 
έμφαση μπορεί να συνοδεύεται από τα εναντιωματικά: ka…, ka…per, 
ka…toi, ka… taàta, oÙdš, mhdš. Στην κύρια πρόταση μπορεί να 
βρίσκονται τα μόρια: Ómwj, e ta, œpeita. 
Ανάλυση: αναλύεται σε εναντιωματική πρόταση: 
Μετοχή = e„ ka… //ka… e„ // oÙd' e„ // mhd' e„ + οριστική ή ευκτική 
            ¥n ka… // ka… ¥n // oÙd' ¥n // mhd'¥n + υποτακτική. 

 
 
 
 



6. Χρονική: δηλώνει χρόνο (προτερόχρονο, ταυτόχρονο, υστερόχρονο) σε 
συσχετισμό με το χρόνο του ρήματος της πρότασης. Άρνηση oÙ όταν 
δηλώνει το πραγματικό, m» όταν συνδυάζει χρόνο με προϋπόθεση. 
Χρονικές μετοχές με ιδιαίτερη σημασία: ¢rcÒmenoj = στην αρχή // 
teleutîn = στο τέλος // cron…zwn = για αρκετό χρόνο // dialipèn 
crÒnon = ύστερα από κάποιο χρόνο. 
Ανάλυση: χρονικός σύνδεσμος + οριστική (πραγματικό) 
            χρονικός σύνδεσμος + ¥n + υποτακτική   όταν με το χρόνο  

χρονικός σύνδεσμος + οριστική ή ευκτική  συνδυάζεται           
υπόθεση. 

 
 

Συνημμένη και απόλυτη μετοχή 
 

 Α. Συνημμένη είναι η μετοχή που το υποκείμενό της είναι συντακτικά δεμένο 
με την πρόταση. Συνημμένες είναι πάντα οι: επιθετικές, κατηγορηματικές, τελικές 
μετοχές και σχεδόν πάντα οι τροπικές. 
 Β. Απόλυτη είναι η μετοχή που το υποκείμενό της είναι συντακτικά 
ανεξάρτητο από τη υπόλοιπη πρόταση, είναι δηλαδή υποκείμενο στη μετοχή και 
τίποτε άλλο. 
 Η απόλυτη μετοχή είναι: 

1. Ονομαστική απόλυτη: δεν είναι συνηθισμένη σύνταξη. Το φαινόμενο είναι 
ανακολουθία συντακτική. 

2. Γενική απόλυτη: είναι η πιο συνηθισμένη σύνταξη σε μετοχές 
προσωπικών ρημάτων 

3. Αιτιατική απόλυτη: σε αιτιατική απόλυτη μπαίνουν πάντα οι μετοχές των 
απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων και βρίσκονται μόνο σε ουδέτερο 
γένος, ενικού αριθμού: ™xÒn, prosÁkon, Ôn, metÒn, ™ndecÒmenon, tucÒn, 
creÒn. 
Συντάσσεται όπως όλα τα απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις. Είναι τις πιο 
πολλές φορές εναντιωματική και λιγότερο συχνά αιτιολογική ή κάτι άλλο. 

 
 
 
 
 
 
 
 


