
 

 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΡΟΩΠΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ-ΕΚΦΡΑΕΩΝ 

 

ΔΟΚΕΙ 

  Μπνξεί λα είλαη πξνζσπηθό ή απξόζσπν. Τν απαξέκθαην θαη ε δνηηθή πξνζσπηθή 

ην ζπλνδεύνπλ θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο. 

 Όηαλ ην δνθεη είλαη πξνζσπηθό, δέρεηαη εηδηθό απαξέκθαην σο αληηθείκελν 

θαη δνηηθή πξνζσπηθή ηνπ θξίλνληνο πξνζώπνπ (Έδνμελ απησ ζθεπηνο 

εκπεζεηλ εηο ηελ παηξσαλ νηθίαλ) 

 Όηαλ ην δνθεη είλαη απξόζσπν ζπληάζζεηαη σο εμήο: 

- δνθεη + εηδ. απαξ σο Υ + δνη. πξνζσπ. ηνπ θξίλνληνο (δνθεη κνη 

ρξελαη ηνπην ζθνπεηλ) 

- δνθεη + ηει απαξ σο Υ + δνη. ηνπ ελεξγνύληνο πξνζώπνπ ( έδνμελ 

απηνηο δέθα ζπιιαβεηλ) 

 

ΑΠΡΟΩΠΑ ΡΗΜΑΣΑ ΥΩΡΙ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ( ΤΣΟΙΥΗ ΤΝΣΑΞΗ) 

*Ρήκαηα πνπ δείρλνπλ θαηξηθά θαηλόκελα  ( δελ λνείηαη Υ από ηα πξνεγνύκελα , αιιά 

ην Υ ζπλππάξρεη κε απηά ηα ξήκαηα θαη είλαη ηεο ίδηαο ξίδαο ή ζπλώλπκεο κε ην 

ξήκα (απξόζσπε ζύζηνηρε ζύληαμε) 

Ύεη : πεηόο γίγλεηαη 

Σπλεζθόηαδε ήδε : ζθόηνο ήδε εγίγλεην 

Σπλλέθεη: λέθνο γίγλεηαη 

Εθείλνπ ηνπ κελόο έζεηζε: ζεηζκόο εγέλεην 

 

* Τξηηνπξόζσπα παζεηηθήο δηάζεζεο 

 Τέηνηα είλαη ηα παξεζθεύαζηαη(Παξαζθεπή γεγέλεηαη), επθηαη(επρή γεγέλεηαη), 

απμάλεηαη, παηαλίδεηαη, θαηεγνξεηηαη….. Σηελ πεξίπησζε απηή ην Υ θξύβεηαη κέζα 

ζηα ξήκαηα 

 

*Τξηηνπξόζσπα ελεξγεηηθήο θσλήο 

Μέιεη ηηλη ηηλνο: ελδηαθέξεηαη θάπνηνο γηα θάηη 

Μεηακέιεη ηηλη ηηλνο: κεηαληώλεη θάπνηνο γηα θάηη 

Μεηεζηί ηηλί ηηλνο: παίξλεη κέξνο θάπνηνο ζε θάηη 

(ελ)δεη ηηλνο: ρξεηάδεηαη θάπνηνο θάηη 

Πξνζδεη ηηλνο: ππάξρεη επηπιένλ αλάγθε από θάηη 

   Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ην Υ , πνπ είλαη ε ζύζηνηρε έλλνηα ησλ ξεκάησλ, θξύβεηαη 

κέζα ζε απηά ηα απξόζσπα ξήκαηα θαη είλαη : κέιεζηο, κεηακέιεηα, κεηνρή, έλδεηα 

   Με ηα ξήκαηα απηά ε δνηηθή είλαη ηνπ ελεξγ. πξνζώπνπ , πνπ ζηε κεηάθξαζε 

γίλεηαη Υ. 

    Η γεληθή είλαη αληηθείκελν.  Μόλν κε ην κεηακέιεη είλαη γεληθή ηεο αηηίαο 

    Όηαλ ην κειεη ζπλνδεύεηαη από Ολνκαζηηθή, νπδέηεξν αλησλπκίαο , απαξέκθαην ή 

δεπηεξεύνπζα πξόηαζε , ηόηε απηά είλαη ην  Υπνθείκελό ηνπ. (Οπηνο κεηξί θεδεύεηλ 

κέιεη)  

ΑΚΗΕΙ 

Να βρείηε ηα Υ ηων ρημάηων ποσ αναγράθονηαι με ένηονοσς ταρακηήρες 

-Έδνμελ απηνηο ζθέςαζζαη όησ ηξόπσ αζθαιέζηαηα δηαπνξεύζνληαη 

- Κπξνο εη εβίσ άξηζηνο αλ δνθεη άξρσλ γελέζζαη. 

-Οπ κεηελ Κνξηλζίνηο Επηδάκλνπ. Έδνμέ κνη πάγθαινο είλαη. 

- Εη ζπλλέθεη, εηθόο εζηηλ πζαη. Μειέησ ζνη ηνπ πιήζνπο. 

-Ακα κνη δνθεηο θαη ζαπησ θαθόλνπο εηλαη 

 



 

 

 

ΣΟ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΟΤ 

Ολνκαζηηθή : ηαπηνπξνζωπία 

Αηηηαηηθή     : εηεξνπξνζωπία 

 

1. Απαξέκθαην εμαξηώκελν από ηα απξόζσπα δεηλ, ρξελαη, νηόλ ηε είλαη, πνπ 

κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη αληηθείκελα ζηα ξήκαηα εγνπκαη , νίνκαη, θεκί , ην 

ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ ηίζεηαη ζε νλνκαζηηθή αλ θαη έρνπκε 

εηεξνπξνζσπία, γηαηί ηα ξήκαηα απηά παηεινύλ κηα έλλνηα κε ηα παξαπάλσ 

απξόζσπα (εγνύκελ δεηλ ρξεκάησλ θξείηησλ είλαη= λόκηδα όηη έπξεπε λα 

είκαη αλώηεξνο ρξεκάησλ) 

2. Με ξήκα πνπ ζπληάζζεηαη κε πξόζσπν ζε νπνηαδήπνηε πηώζε + ηειηθό 

απαξέκθαην , ην πξόζσπν ιεηηνπξγεί θαη σο Υ ηνπ απαξεκθάηνπ. Αλ απηό 

είλαη ζε γεληθή ή δνηηθή ζα εμαρζεί από εθεί ζε νλνκαζηηθή (Δένκαη πκσλ 

ηαηξνύο γελέζζαη ηεο εκεο αηπρίαο) 

3. \Σε απξόζσπε ζύληαμε κε δνηηθή πξνζσπηθή ην Υ ηνπ απαξεκθάηνπ εμάγεηαη 

ζε αηηηαηηθή από ηε δνη πξνζσπηθή.(Εμελ ηε πνιεη ηα εαπηεο αζθαισο έρεηλ) 

 

 

ΑΚΗΕΙ 

Να βρείηε ηι Υ ηων απαρεμθάηων και να δηλώζεηε ηην ηασηοπροζωπία ή 

εηεροπροζωπία 

1. Οη άξηζηνη άλδξεο παξαθειεύνληαη ηνηο πνιίηαηο νκνλνεηλ. 

2. Έμεζηηλ πκηλ απηέλαη νίθαδε. 

3. Μόλνο νίεη δεηλ δηαιέγεζζαη; 

4. Εξεηξηεηο Αζελαίσλ εδεήζεζαλ ζθίζηλ βνεζνύο γελέζζαη. 

5. Σπκθέξεη απηνηο θίινπο είλαη καιινλ ή πνιεκίνπο. 

6. Επηηάηηνπζηλ ηνηο κελ πεδόλ ζηξαηόλ , ηνηο δε λεαο παξέρεηλ. 

7. Θέισ ιέμαη ζνη , πξηλ ζαλεηλ, ά βνύινκαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΟ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΜΕΣΟΥΗ 

Η κεηνρή ζπκθωλεί κε ην ππνθείκελό ηεο ζην γέλνο , ηνλ αξηζκό θαη ηελ πηώζε. 

 

1. Ο,ηη ηζρύεη γηα ην Υ ηνπ Π , ηζρύεη θαη γηα ην Υ ηεο κηρ. (Τν ζηξαηόπεδνλ ελ 

αηηία έρνληεο ηνλ Αγηλ αλερώξνπλ). 

2. Τν Υ ηεο επηζεηηθήο κηρ είλαη ην άξζξν ηεο 

3. Τν Υ ηεο θαηεγνξεκαηηθήο κεηρ ζε πιάγηα πηώζε είλαη ην αληηθείκελν ηνπ 

ξεκαηηθνύ ηύπνπ από ηνλ νπνίν απηή εμαξηάηαη (Οη ¨ειιελεο εώξσλ ηνπο 

Πέξζαο εηο ηελ Αηηηθήλ εηζηόληαο) 

4. Η πηώζε ηεο απόιπηεο κεηρ είλαη  

 γεληθή γηα ηα πξνζσπηθά ξήκαηα(Τσλ Κνξηλζίσλ απειζόλησλ Αζελαηνη δέθα 

λαπο Κεξθπξαίνηο απέζηεηιαλ βνεζνύο) 

 αηηηαηηθή γηα ηα απξόζσπα ξήκαηα-εθθξάζεηο (Εμόλ εκηλ δελ κε θαισο, 

θαισο αηξνύκεζα καιινλ ηειεπηαλ) 

5. Η αηηηαηηθή  απόιπηε 

Σπρλόηεξεο είλαη νη εμήο: 

Εμνλ     <έμεζηη    = είλαη δπλαηόλ 

Παξόλ  <πάξεζηη  =  » 

Οηόλ ηε όλ <νηόλ η’ εζηηλ  =  » 

Δπλαηόλ νλ <δπλαηόλ εζηηλ = » 

Μεηόλ  <κέηεζηη  = ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζε θάηη 

Μέινλ  <κέιεη   =ππάξρεη ελδηαθέξνλ 

Μεηακέινλ <κεηακέιεη  =κεηαληώλεη θαπνηνο 

Δένλ  < δεη   =πξέπεη (ππνθ. ηει απαξ) 

Πξνζεθνλ <πξνζήθεη  =ηαηξηάδεη , πξέπεη 

Δεινλ όλ <δειόλ εζηηλ  = είλαη θαλεξό 

 

Οη αηηηαηηθέο απόιπηεο έρνπλ σο Υ ηειηθό απαξέκθαην ή δεπηεξεύνπζα 

πξόηαζε. 

Μπνξεί λα κπεη αηηηαηηθή απόιπηε θαη κε πξνζσπηθή ζύληαμε όρη κόλν ζην\ 

νπδέηεξν αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε γέλνο θαη αξηζκό, αξθεί λα πξνεγνύληαη 

ηα κόξηα ωο, ώζπεξ , πνπ ζεκαίλεη όηη ε κηρ ζα είλαη αηηηνινγηθή κε αηηία 

ππνθεηκεληθή ή ππνηηζέκελε αληίζηνηρα ( Φίινπο θησληαη σο βνεζσλ 

δεόκελνη, ησλ δ’ αδειθσλ ακεινπζηλ, ώζπεξ εθ πνιηησλ κελ γηγλνκέλνπο 

θίινπο, εμ αδειθσλ δε νπ γηγλνκέλνπο.) 

 

ΑΚΗΕΙ 

 Να βξείηε ηα Τ ηωλ κεηνρώλ θαη λα δειώζεηε αλ είλαη ζπλεκκέλεο ή 

απόιπηεο  

1. Σ’αιαηζνο νπ πξνζδερόκελνο έηη ηαο λαπο νπιίδεη ηνλ δεκνλ πξόηεξνλ 

ςηιόλ όληα σο επεμηώλ ηνηο Αζελαίνηο. 

2. Εηζειζελ ε δίθε εμόλ κε εηζειζεηλ. 

3. Άξηη ηεο κάρεο γεγελεκέλεο βνεζνπζηλ άιινη πειηαζηαί. 

4. Δίθαηα δξάζαο  έμεηο ζπκκάρνποζενύο. 

5. Τσλ επηπρνύλησλ πάληεο εηζίλ ζπγγελεηο. 

6. Επέηαμε ηνηο ζηξαηηώηαηο ζηζθεπάδεζζαη σο κάρεο δεεζνλ. 

7. Ννζήκαηνο κε όληνο , νπδέλ δεη θαξκάθνπ. 

8. Ηύρεην πξνο ηνπο ζενύο απισο αγαζά δηδόλαη , σο ηνπο ζενύο θάιιηζηα 

εηδόηαο. 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΘΕΗ 

Είλαη νπζηαζηηθό ή νπζηαζηηθνπνηεκέλε ιέμε πνπ πξνζδηνξίδεη νκνηόπηωηα άιιν 

πξνεγνύκελν νπζηαζηηθό , πξνζζέηνληάο ηνπ έλα θύξην θαη γλωζηό γλώξηζκα. 

Απνδίδεηαη κε αλαθνξηθή πξόηαζε 

Παξάζεζε δέρνληαη θαη νη αλησλπκίεο, θπξίσο νη πξνζσπηθέο θαη νη δεηθηηθέο. Τα 

εγώ, ζύ, εκεηο, πκεηο είλαη δπλαηό λα παξαιείπνληαη (εκεηο νη ζηξαηεγνί, Θεκηζηνθιεο 

ήθσ παξά ζε) 

Είδε παξάζεζεο 

 

Απιή παξάζεζε 

Απνζηέιιεη Χεηξίζνθνλ, ηνλ Λάθσλα 

Πεξηγξαθηθή 

Οπζηαζηηθό πνπ ζπλνδεύεηαη από πξνζδηνξηζκνύο θαη απνηειεί νιόθιεξε θξάζε, 

πνπ ραξαθηεξίδεη αλαιπηηθόηεξα, πεξηγξάθεη ην πξνζδηνξηδόκελν νπζηαζηηθό 

Αιεμάλδξεηα, πόιηο κεγάιε θαη πνιπάλζξσπνο 

Έπξαμαλ ηαπηα δη’  Επξπκάρνπ, αλδξόο Θεβαίσλ δπλαησηάηνπ. 

Παξάζεζε πξνηάζεωο 
Φαξαθηεξίδεη νιόθιεξε πξόηαζε, εθθξάδνληαο θξίζε ή γλώκε γηα ην πεξηερόκελό 

ηεο. Τίζεηαη ζε νλνκαζηηθή ή αηηηαηηθή  

Εκέζπνλ, ηθαλή πξόθαζηο εηο ην ακαξηάλεηλ. 

Ειέλελ θηάλσκελ, Μελειάσ ιύπελ πηθξάλ. 

Πξνεμαγγειηηθή παξάζεζε 

Είλαη παξάζεζε πξόηαζεο πνπ ηίζεηαη κπξνζηά από απηή θαη ραξαθηεξίδεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ην πεξηερόκελό ηεο. Ωο πξνεμαγγειηηθή παξάζεζε ιακβάλνληαη ηα 

νπδέηεξα νπζηαζηηθνπνηεκέλσλ επηζέησλ , κεηνρώλ θαη θξάζεσλ , θαζώο θαη 

αλαθνξηθή πξόηαζε πνπ εηζάγεηαη κε ην ό θαη νπζηαζηηθό  

ην ιεγόκελνλ(=όπσο ιέλε ζπλήζσο),ην ζαπκαζηόηαηνλ(=ην πην ζαπκαζηό), ην 

ηειεπηαίνλ/έζραηνλ, ην (πάλησλ) κέγηζηνλ,ηνπλαληίνλ, ην (πάλησλ) δεηλόηαηνλ, ην ηεο 

παξνηκίαο, ην ηνπ Οκήξνπ, ην θεθάιαηνλ(= ην ζπνπδαηόηεξν, ην θύξην ζεκείν) 

ην δε κέγηζηνλ, πόιεκνλ αλη’ εηξήλεο έρνκελ 

ην ηεο παξνηκίαο, νξσληεο νπρ νξσζη θαη αθνύνληεο νπθ αθνύνπζη 

ό δε πάλησλ δεηλόηαηνλ, νπηνο πκαο πξνδέδσθελ  

Γεληθή παξαζεηηθή 

Φαηλνκεληθά δε ζπκθσλεί κε ην πξνζδηνξηδόκελν . Τέηνηα παξάζεζε δέρνληαη: 

1. νη θηεηηθέο αλησλπκίεο γηα έκθαζε (ε πκεηέξα ησλ ζνθηζησλ ηέρλε) 

2. επίζεηα πνπ ηζνδπλακνύλ κε γεληθή πηώζε νπζηαζηηθνύ (Αζελαίνο εη, πόιεσο 

κεγίζηεο = Εμ Αζελσλ εη, πόιεσο κεγίζηεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΠΙΘΕΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ 

Απνηειεί κία έλλνηα κε ην πξνζδηνξηδόκελν 

Επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο κπνξεί λα είλαη: 

 επίζεην (κεηά κεγίζησλ θηλδύλσλ αγσληδόκεζα) 

 επηζεηηθή κεηνρή (ηελ ππάξρνπζαλ νπζίαλ) 

 επηζεηηθή αλησλπκία (ηνηαπηα έξγα , ήδε ε εκέξα κεγάισλ θαθσλ άξμεη) 

 επηζεηηθό αξηζκεηηθό (έιαβνλ δέθα λαπο) 

 πξνζεγνξηθά νπζηαζηηθά, πνπ δειώλνπλ ειηθία, αμίσκα, επάγγεικα, 

εζληθόηεηα όηαλ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιέμεηο: αλήξ, γπλή, άλζξσπνο (γέξσλ αλήξ 

θαη κεζύεη!) 

 θύξηα έλαξζξα γεσγξαθηθά νλόκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ γεσγξαθηθνύο όξνπο 

, ηίζεληαη κπξνζηά από απηνύο θαη είλαη ηνπ ηδίνπ γέλνπο θαη αξηζκνύ )(ην 

Πήιηνλ όξνο, ε Αρεξνπζία ιίκλε) 

 άξζξν + γεληθή πηώζε νπζηαζηηθνύ ( ν ηνπ βαζηιέσο ζξόλνο, ηνηο λόκνηο ηνηο 

ηεο πόιεσο_ 

 άξζξν + επίξξεκα ( ε πξόζζελ λύμ, ηα πιεζίνλ έζλε) 

 άξζξν + εκπξόζεηνο (ε θαηά λόκνλ ηηκσξία, αη παξά ζάιαηηαλ πόιεηο) 

 

Ο ΚΑΣΗΓΟΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ 

Απνδίδεη ζην πξνζδηνξηδόκελν κηα παξνδηθή ηδηόηεηα. Δελ ζπλνδεύεηαη από 

άξζξν 

   Καηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο κπνξεί λα είλαη: 

 επίζεην (Κπξνο ςηιήλ έρσλ ηελ θεθαιήλ εο κάρελ  θαζίζηαην) 

 επηζεηηθή κεηνρή ( Οη Αζελαίνη ελαπκάρεζαλ δηεζπαξκέλαηο ηαηο λαπζίλ) 

 ηα άλαξζξα επίζεηα :παο, άπαο, ζύκπαο, όινο, κόλνο, απηόο, έθαζηνο, 

εθάηεξνο, άθξνο, κέζνο, έζραηνο 

 

Δηάθξηζε θαηεγνξνπκέλνπ από θαηεγνξεκαηηθό πξνζδηνξηζκό 

Καη ηα δύν απνδίδνπλ ζην πξνζδηνξηδόκελν κηα ηδηόηεηα ηε ζηηγκή ηεο ελέξγεηαο 

ηνπ ξήκαηνο. Τν θαηεγνξνύκελν όκσο απνδίδεη κηα ζηαζεξή ηδηόηεηα, ελώ ν 

θαηεγνξεκαηηθόο κηα παξνδηθή. (Αη πόιεηο έξεκνη εγέλνλην – Καηέιαβνλ ηαο 

πόιεηο εξήκνπο) 

 

Όηαλ παξαιείπεηαη ην πξνζδηνξηδόκελν νπζηαζηηθό ν θαηεγνξεκαηηθόο 

πξνζδηνξηζκόο νπζηαζηηθνπνηείηαη θαη ιακβάλεη ηε ζπληαθηηθή ζέζε ηνπ 

παξαιεηπόκελνπ νπζηαζηηθνύ (Πάληεο επίζηαζζε= Υκείο πάληεο επίζηαζζε ,  

Απηόο γεσξγσ = Εγώ απηόο γεσξγώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΣΕΡΟΠΣΩΣΟΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΙ 

      Είλαη νλνκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί πνπ απνδίδνληαη ζε όλνκα (νπζηαζηηθό, 

επίζεην, αληωλπκία, αξηζκεηηθό) ζε άιιε πηώζε. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Ω ΕΣΕΡΟΠΣΩΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ 

 

1. Γεληθή θηεηηθή 

      Πξνζδηνξίδεη                                                                                                 - -       

- ιέμεηο πνπ δειώλνπλ ζπγγέλεηα :παηήξ, κήηεξ, ζπγάηεξ, πηόο, αδειθόο. 

ζπγγελήο, νηθεηνο 

- επίζεηα όπσο: θίινο, ερζξόο, πνιέκηνο, εύλνπο, δύζλνπο, θαθόλνπο, 

θνηλόο, αιιόηξηνο, μέλνο, ίδηνο, εηαηξνο 

- ην ίδηνλ,/ έξγνλ (π.ρ. πελίαλ θέξεηλ νπ παληόο, αιι’ αλδξόο ζνθνπ 

ίδηνλ εζηηλ) 

2. Γεληθή ηνπ δεκηνπξγνύ ζπλήζσο θνληά ζηα αζινο, λόκνο, ιόγνο, λόζνο,  

3. Γεληθή ηεο ύιεο (θώπε ειέθαληνο) 

4. Γεληθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπλήζσο κε ηα ζσξόο, αξηζκόο, όρινο, αγέιε, 

ζηόινο, πιεζνο 

5. Γεληθή ηεο ηδηόηεηαο: είλαη γεληθή νλόκαηνο πνπ ζεκαίλεη κ έ γ ε ζ ν ο,  ε ι η 

θ ί α,  θ ν η λ σ λ η θ ή η ά μ ε,  β ά ξ ν ο,  ρ ξ ό λ ν,   η δ η α ί ηε ξ ν ρ α ξ α θ η ε 

ξ η ζ η η θ ό  γ λ ώ ξ η ζ κ α θαη ζπλνδεύεηαη από αξηζκεηηθό (π,ρ.Πινπο δύν 

εκεξσλ) 

6. Γεληθή ηεο αμίαο ή ηνπ ηηκήκαηνο: Μπνξεί λα ζπλνδεύεη νπζηαζηηθά θαη 

ζπκπίπηεη κε ηε γεληθή ηεο ηδηόηεηαο (π.ρ. νηθνο ελόο ηαιάληνπ) ή λα 

ζπλνδεύεη ηα επίζεηα άμηνο, αληάμηνο, αλάμηνο, ηίκηνο, αμηόρεσο 

(=ππνινγίζηκνο), σλεηόο (=πνπ  κπνξεί λα αγνξαζηεί) :π.ρ.  άμηα ζαλάηνπ 

εηζίλ εηξγαζκέλνη 

7. Γεληθή ηεο αηηίαο: ζπλνδεύεη ηα νπζηαζηηθά νξγή, δίθε, κηζνο, ιύπε, γξαθή 

(=θαηαγγειία), έγθιεκα , αηηία  (π.ρ.κεγάισλ αδηθεκάησλ νξγή) ή λα 

ζπλνδεύεη ηα επίζεηα αίηηνο (=θαηεγνξνύκελνο), αλαίηηνο, ππόινγνο, 

ππεύζπλνο, ππόδηθνο, έλνρνο, επδαίκσλ, καθάξηνο (π.ρ. ππεύζπλνο αδηθήκαηνο, 

επδαίκσλ εζηίλ ν αλήξ ηνπ ηξόπνπ θαη ηνπ ιόγνπ) 

8. Γεληθή ζπγθξηηηθή : ζπλνδεύεη επίζεηα ή επηξξήκαηα ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ 

θαζώο θαη επίζεηα ‘ε επηξξήκαηα πνπ δειώλνπλ ζύγθξηζε: έηεξνο, δηάθνξνο, 

ελαληίνο, άιινο, πξόηεξνλ, πξόζζελ θαη όζα ηειεηώλνπλ ζε –πινπο , -πιάζηνο 

(π.ρ. Οπηνο θξείηησλ εζηίλ ησλ άιισλ, Τέρλε επηζηήκεο δηάθνξνο) 

9.  Γεληθή δηαηξεηηθή 

10. Γεληθή ππνθεηκεληθή (π.ρ. Άξρεηαη πόιεκνο Πεινπνλλεζίσλ θαη Αζελαίσλ) 

11. Γεληθή αληηθεηκεληθή ( Η  ηύρε πάλησλ θπξία εζηηλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Η ΔΟΣΙΚΗ Ω ΕΣΕΡΟΠΣΩΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ 

 

1. Δνηηθή αληηθεηκεληθή : 
- Σπλνδεύεη νπζηαζηηθά, παξάγσγα ξεκάησλ ή επηζέησλ πνπ 

ζπληάζζνληαη κε δνηηθή (π.ρ. ε ηνπ Θενπ δόζηο, ε  νκηιία ηνηο θαθνηο 

επηθίλδπλνο) 

- Σπλνδεύεη επίζεηα πνπ ζεκαίλνπλ: θηιία – έρζξα, σθέιεηα βιάβε,  

εππείζεηα – ππνηαγή,  ην αξκόδνλ – πξέπνλ,  ηαπηόηεηα – νκνηόηεηα,  

ηζόηεηα – ζπκθσλία, αθνινπζία – δηαδνρή,  πξνζέγγηζε – κείμε,  ηα 

ζύλζεηα κε ηηο πξνζέζεηο ελ, ζπλ 

2.  Δνηηθή ηεο αλαθνξάο: 
Πξνζδηνξίδεη επίζεηα πνπ δελ παξάγνληαη από ξήκαηα (π.ρ. Αλήξ ειηθία έηη 

λένο) 

 

Η ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ Ω ΕΣΕΡΟΠΣΩΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ 

        

         Αηηηαηηθή ηεο αλαθνξάο 

         Πξνζδηνξίδεη  θπξίσο επίζεηα . Οη πην ζπρλέο αηηηαηηθέο ηεο αλαθνξάο είλαη: ην 

        όλνκα, ην εύξνο, ην ύςνο, ην πιεζνο, ην κεθνο, ηνλ αξηζκόλ, ην κέγεζνο, ην γέλνο 

       (π.ρ. Δηα ηεο πόιεσο ξεη πνηακόο Κύδλνο όλνκα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΣΟ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΜΕΣΟΥΗ 

 

1. Ό, ηη ηζρύεη γηα ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο (ηδηνκνξθίεο – παξάιεηςε - 

ζύζηνηρε ζύληαμε – απξόζσπα ξήκαηα) ηζρύεη θαη γηα ην ππνθείκελν ηεο 

κεηνρήο 

α. Τν ζηξαηόπεδνλ(=νη ζηξαηησηαη)ελ αηηία έρνληεο ηνλ Αγηλ αλερώξνπλ 

(ζρήκα θαηά ζύλεζε) 

β. Εμόλ απηνηο ζσζελαη απέζαλνλ 

γ. Εθέιεπζελ ηνηο ζηξαηηώηαηο ζπζθεπάδεζζαη σο κάρεο δεεζνλ(σο κάρεο 

έλδεηαλ εζνκέλελ)  

2. Τν ππνθείκελν ηεο επηζεηηθήο κεηνρήο είλαη ην άξζξν ηεο 

3. Η θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή είλαη πάληνηε ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ή ζην 

αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο  

Οη Έιιελεο εώξσλ ηνπο Πέξζαο εηο ηελ Αηηηθήλ εηζηόληαο 

4. Όηαλ ην Υπνθείκελν ηεο κεηνρήο είλαη ππνθείκελν ή αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο 

ή γεληθά όξνο ηεο πξόηαζεο , ηόηε ε κεηνρή ιέγεηαη ζπλεκκέλε – Όηαλ ην 

ππνθείκελν ηεο κεηνρήο δελ είλαη όξνο ηεο πξόηαζεο, ηόηε ε κεηνρή ιέγεηαη 

απόιπηε 

α. Θεξακέλεο αλαζηάο έιεμε ηνηάδε 

β.Τσλ Κνξηλζίσλ απειζόλησλ Αζελαίνη δέθαλ λαπο Κεξθπξαίνηο απέζηεηιαλ    

5. Η απόιπηε κεηνρή ηίζεηαη : 

α. ζε γεληθή γηα ηα πξνζσπηθά ξήκαηα 

β. ζε αηηηαηηθή γηα ηα απξόζσπα (Εμόλ εκηλ δελ κε θαισο, θαισο αηξνύκεζα 

καιινλ ηειεπηαλ) 

6. Σπρλέο αηηηαηηθέο απόιπηεο είλαη νη εμήο: 

 εμόλ < έμεζηη                 = είλαη δπλαηόλ 

 παξόλ <πάξεζηη   =     >> 

 νηνλ ηε όλ <νηνλ ηε εζηηλ =      >> 

 δπλαηόλ όλ < δπλαηόλ εζηηλ =      >> 

 κεηόλ < κέηεζηη   =ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζε θάηη (ζύζηνηρε) 

 κέινλ  < κέιεη   =ππάξρεη ελδηαθέξνλ (ζύζηνηρε) 

 κεηακέινλ < κεηακέιεη = κεηαληώλεη θάπνηνο (ζύζηνηρε) 

 δένλ <δεη    =πξέπεη 

 δένλ < δεη   =ππάξρεη έιιεηςε (ζύζηνηρε) 

 πξνζεθνλ <πξνζήθεη  =ηαηξηάδεη 

 δεινλ όλ <δεινλ εζηη  =είλαη θαλεξό 

7. Οη αηηηαηηθέο απόιπηεο έρνπλ σο Υπνθείκελν ηειηθό απαξέκθαην ή 

δεπηεξεύνπζα πξόηαζε 

Η αηηηαηηθή απόιπηε δόμαλ θαη δόμαληα έρεη σο ππνθείκελν νπδέηεξν αλησλπκίαο 

πιεζπληηθνύ αξηζκνύ θαη όρη απαξέκθαην ή δεπηεξεύνπζα πξόηαζε (δόμαλ δε ηαπηα 

εθέιεπζαλ νύησ π 


