
ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΗ ΜΕΣΟΧΗ 

                                                                                                                        τροπική(ςυνικωσ ενεςτώτοσ)   

 

     αιτιολογική                           χρονική                            τελική                         εναντιωματική                 υποθετική 

α. ἃτε (δι), οἷα (δι)             (εκτόσ μζλλοντα)               (μζλλοντα κυρίωσ)            καί, καίπερ, καίτοι      διαφαίνεται από: 

         οἷον (δι)                            εκφράηει                   με ριματα κινιςεωσ &           καί ταῦτα             1. άρνθςθ μι 

  (αντικ. αιτιολ.)                  α. προτερόχρονο               ςκόπιμθσ ενζργειασ              (= και  μάλιςτα),   2. δυνθτικό ἄν 

β. ὡσ (υποκ. αιτιολ)             β. ςφγχρονο              ςυχνά ςυνοδεφεται με το (ὡσ)    οὐδζ, μθδζ             3. μελλοντ. ζκφραςθ 

γ. ὤςπερ (ψευδήσ αιτιολ) γ. υςτερόχρονο (ςπ.)                 πότε;             γιατί;                                    4. δοξαςτικό ριμα 

                       λογική αντίθεςη μτχ – ρήματοσ                                                                                       ι επαναλ. επίρ. 

                                                                                                                                                                   5. πάντα από το  

                                                κάτω από ποια                                                 πϊσ;                                   νόθμα τθσ πρότ. 

                                                 προϋπόθεςη;               για ποιο ςκοπό; 

 

ΑΠΟΛΤΣΟ ΜΕΣΟΧΗ 

(είναι πάντα επιρρθμ. μτχ. και πάντωσ όχι τελικι) 

 

                         γενική                                                                                                         αιτιατική  

               (προςωπικών ρθμ.)                                                                                       (απρόςωπων ρθμ) 

 μερικζσ φορζσ ζχουν αιτιατ. απόλυτο                                                  ςυνικωσ εναντιωματικι μτχ.  

ςυνοδευόμενθ πάντα από: ὡσ, ὤςπερ                                                     αλλά και αιτιολ. – χρονικι – υποκετικι 

 ςπανιότατα εμφανίηεται αντί τθσ γενικισ                             ἐξόν, ὂν, δζον, παρόν, μετόν, μζλον, χρεών, παραςχόν, 

                 θ δοτικι απόλυτοσ                                                      προςῆκον, μεταμζλον, δοκοῦν-δόξαν-δόξαντα, δυνατόν ὂν, 

                                                                                                   οἷόν τε ὂν, ἀδφνατον ὂν, δεδογμζνον (= επειδι είχε αποφαςι- 

                                                                                             ςτεί), γεγραμμζνον, αἰςχρόν ὂν, ῥᾴδιον ὂν …. 

ΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΕΣΟΧΗ 

                                                                                    αναλφεται ςε: 

             δυνητ. ευκτ. (= το δυνατόν γενζςκαι ςτο Π - Μ)                 δυνητ. οριςτ. (= απραγματοποίθτο ςτο παρελκόν) 

 

 

    Πρόταςθσ 

 

ΡΗΜΑ 



ΤΝΔΕΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ 

 κατά παράταξη: όταν είναι ομοειδείσ και προςδιορίηουν τθν ίδια λζξθ. 

 εκφζρονται αςφνδετα:   α) όταν είναι ετεροειδείσ (θ μία χρονικι και θ άλλθ αιτιολ.) 

                                         β) όταν θ μία προςδιορίηει τθν άλλθ, ζςτω και αν είναι ομοειδείσ 

                                         γ) όταν είναι ομοειδείσ, αλλά δεν προςδιορίηουν τθν ίδια λζξθ, ι προςδιορίηουν το ίδιο  

                                             ριμα αποδίδοντασ θ μία γεικότερθ και θ άλλθ μερικότερθ ζννοια 

 εκφζρονται κατά το αςφνδετο ςχήμα: όταν είναι ομοειδείσ και προςδίδεται ςτο λόγο ζμφαςθ & ηωθρότθτα) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΑΚΗΗ 

1) Θθραμζνθσ ἀναςτάσ ἒλεξε τοιάδε 

2) Πιςτεφςαντεσ ὑμῖν παρζδομεν τιν πόλιν 

3) Κορίνκιοι ἦλκον εἰσ Ἀκινασ πρεςβευςόμενοι 

4) Θυμοχάρθσ ἀφίκετο ἒχων ναῦσ ὀλίγασ 

5) Οἱ Λακεδαιμόνιοι καί  ὀλίγοι ὂντεσ ἐνίκθςαν τοφσ Θθβαίουσ 

6) Σαῦτα ποιιςαντεσ ἕξετε μιςκόν. 

7) Σαῦτα ἐποίουν γενομζνου ςκότουσ  (= μζχρι ςκότοσ ἐγζνετο, ταῦτα ἐποίουν) 

8) Ἣκομεν ἱκετεφςοντεσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀκθναῖοι, μι περιιδεῖν ἡμᾶσ, εἰρινθσ οὔςθσ ἀναςτάτουσ ὑπό Θθβαίων 
γιγνομζνουσ 

9) Γνόντεσ δζ οἱ Έπιδάμνιο οὐδεμίαν ςφίςιν ἀπό Κερκφρασ τιμωρίαν οὖςαν ἐν ἀπόρω εἴχοντο κζςκαι το παρόν 

10) Ἡγοῦντο γάρ τοφσ υρακοςίων ἱππζασ πολλοφσ ὂντασ, ςφίςι δζ οὐ παρόντων ἱππζων, βλάπτειν ἄν ςφᾶσ 
μεγάλα 

11) Πολλάκισ πλεονεκτῆςαι ὑμῖν ἐξόν οὐκ ἠκελιςατε 

12) Παρεκελεφοντο κραυγῇ οὐκ ὀλίγῃ χρώμενοι ὰδφνατονν ὂν ἐν νυκτί ἄλλῳ τῳ ςθμῆναι 

13)  Μή εἰςβαλόντων Περςῶν εἰσ Ἀκινασ οὐκ οὖν Ἀκθναῖοι κατζλιπον τιν πόλιν 

14) Σαῦτα ἒχων ἅπαντ’ ἒχω 

15) Σαῦτα λογιηόμενοσ ἐνίοτε τάσ ςπονδάσ μᾶλλον ἐφοβοφμθν ἤ νῦν τόν πόλεμον. 

 

Χανιωτάκησ Ιωάννησ 

Φιλόλογοσ 


