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ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: ΜΕΤΟΧΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Μετοχή 
 
Η μεςξυή είμαι έμαπ από ςξσπ 5 ξμξμαςικξύπ ςύπξσπ ςχμ οημάςχμ. Ποόκειςαι για 
οημαςικό επίθεςξ πξσ εκτοάζει ςξ σύγχρομο (μεςξυή εμεστώτα εμεογηςικήπ 
τχμήπ), ςξ προτερόχρομο (μεςξυή παρακειμέμου παθηςικήπ τχμήπ) και 
Σξ υστερόχρομο (μεςξυή μέλλομτα εμεογηςικήπ τχμήπ) ρε ρυέρη με ςξ οήμα ςηπ 
ποόςαρηπ πξσ αματέοεςαι είςε ρςξ παοόμ είςε ρςξ παοελθόμ. 
 
Σα είδη ςηπ μεςξυήπ πξσ απαμςξύμε ρςη λαςιμική είμαι ίδια με ασςά ςηπ ελλημικήπ, 
δηλαδή: 
 
 επιθετική 
 κατηγορηματική και 
 επιρρηματική. 
 
Αμαλσςικόςεοα: 
  
 Επιθετική ή αμαφορική μετοχή: επειδή ρςη λαςιμική δεμ σπάουξσμ άοθοα, η υοήρη 

ςηπ είμαι πεοιξοιρμέμη. Αμς΄ ασςήπ, ρσμηθέρςεοα υοηριμξπξιείςαι η 
αματξοική ποόςαρη. 
ςημ ουσιαστικοποιημέμη ςηπ μξοτή λειςξσογεί χπ σπξκείμεμξ, αμςικείμεμξ, 
εςεοόπςχςξπ ποξρδιξοιρμόπ ή ρπαμιόςεοα χπ ποξρθεςικόπ/παοαθεςικόπ 
ποξρδιξοιρμόπ.  
Ωπ επιθετοποιημέμη, λειςξσογεί χπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ, καςηγξοξύμεμξ και 
ρπαμιόςεοα χπ επιοοημαςικό καςηγξοξύμεμξ ή καςηγξοημαςικόπ 
ποξρδιξοιρμόπ.  
 
Αμάλσρη: Αμαλύεςαι ρε δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη. Καςά ςημ αμάλσρή ςηπ, 
ςξ σπξκείμεμξ ςηπ μεςξυήπ μεςαςοέπεςαι ρε αματξοική αμςχμσμία ξμξμαρςικήπ 
πςώρηπ-χπ σπξκείμεμξ ςηπ δεσςεοεύξσραπ ποόςαρηπ-και η μεςξυή ρε οήμα, καςά 
καμόμα ρε ξοιρςική έγκλιρη, ρςημ ίδια υοξμική βαθμίδα με ςη μεςξυή. υημαςικά:  
 

Υ μετοχής → Υ δευτ. αμαφορικής πρότασης (αμαφορική αμτωμυμία σε ομομαστική) 

Μετοχή → Ρήμα ίδιας χρομικής βαθμίδας 

Υπόλοιποι όροι μετοχής → Όροι της δευτ. αμαφορικής πρότασης (αμαλλοίωτοι) 

 
 π.υ. Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. (28) = Ο Λίκιμξπ, ξ 

δξύλξπ ςξσ τίλξσ μαπ Αιρώπξσ, που σου είμαι γμωστός (γμωστός σε 
σέμα), δοαπέςεσρε από ςη Ρώμη ρςημ Αθήμα. 
notus: ποξςεοόυοξμξ 
Aesopi nostri Licinus servus qui tibi notus est Roma Athenas fugit 

 
 Κατηγορηματική μετοχή: σμπληοώμει ςημ έμμξια ςξσ οημαςικξύ ςύπξσ, από ςξμ 

ξπξίξ εναοςάςαι, λειςξσογώμςαπ ρσμςακςικά χπ καςηγξοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ή 
καςηγξοξύμεμξ ρςξ σπξκείμεμξ ή ρςξ αμςικείμεμξ ςξσ οημαςικξύ ςύπξσ. Εναοςάςαι 
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από οήμαςα αιρθήρεχπ ρημαμςικά κ. ά. και η υοήρη ςηπ είμαι πξλύ πεοιξοιρμέμη. 
(Μάθημα 36) 
 
π.υ. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo 
catillo cenantem eis spectandum praebuit. (36) = Εκείμξπ παοξσριάρςηκε  
ρ΄ ασςξύπ για μα ςξμ δξσμ μα κάθεςαι ρε έμα ρκαμμί δίπλα ρςη τχςιά και μα ςοώει 
από (έμα) νύλιμξ πιάςξ. 
 
(assidentem, cenantem: καςηγξοημαςικέπ μεςξυέπ εναοςώμεμεπ από οήμα 
 αιρθήρεχπ ρημαμςικό, ςξ spectandum και υοηριμεύξσμ χπ καςηγξοξύμεμα ρςξ 
 άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ praebuit “se”) 

 
 Επιρρηματική μετοχή: Ποξρδιξοίζει ςη λξγική ρυέρη αμάμερα ρςξ πεοιευόμεμό ςηπ 

και ρςξ οήμα ςηπ ποόςαρηπ ρςημ ξπξία βοίρκεςαι. Η επιοοημαςική υοήρη ςηπ 
μεςξυήπ είμαι πξλύ ρσμηθιρμέμη και εκτοάζει μια επιοοημαςική έμμξια: ςοόπξ, 
υοόμξ, αιςία, (ποξ) ϋπόθερη, παοαυώοηρη ή εμαμςίχρη και, ρπαμιόςαςα, ρκξπό. 
Απαμςά κσοίχπ ρε υοόμξ εμερςώςα (ρύγυοξμξ) ή παοακείμεμξ (ποξςεοόυοξμξ). 
  
Διακοίμεςαι ρε:  
o -τροπική: ρε υοόμξ εμερςώςα και δεμ αμαλύεςαι ρε δεσςεοεύξσρα ποόςαρη 

(29). 
  
π.υ. Homo quidam ei occurrit corvum tenens. 

 
o -χρομική: ρε εμερςώςα ή παοακείμεμξ για μα εκτοάρει ρύγυοξμξ ή 

ποξςεοόυοξμξ αμςίρςξιυα. Αμαλύεςαι ρε δεσςεοεύξσρα υοξμική ποόςαρη με 
ςημ επιλξγή ςξσ καςάλληλξσ υοξμικξύ ρσμδέρμξσ, ςξσ υοόμξσ και ςηπ 
έγκλιρηπ ςξσ οήμαςξπ, αμάλξγα με ςη υοξμική βαθμίδα ςημ ξπξία εκτοάζει και 
ςξσπ καμόμεπ ςηπ ακξλξσθίαπ ςχμ υοόμχμ (αμαςοένςε και ρςξ λήμμα ςχμ 
υοξμικώμ ποξςάρεχμ ςξσ φητιακξύ βξηθήμαςξπ). 
 
Ποξρξυή! Όλεπ ξι υοξμικέπ μεςξυέπ εμερςώςα υοόμξσ ςχμ παμελλαδικά 
ενεςαζξμέμχμ κειμέμχμ εκτοάζξσμ ρσμευιζόμεμη ποάνη πξσ διακόπςεςαι από 
ςξ οήμα ςηπ ποόςαρηπ ρςημ ξπξία αμήκξσμ (21, 28, 42, 43, 44). Άοα 
αμαλύξμςαι και ρε dum + οριστική εμεστώτα. 
  
π.υ. Is Gallos iam abeuntes secutus est. (21) = Ασςόπ ακξλξύθηρε ςξσπ 
Γαλάςεπ, όςαμ πια έτεσγαμ. (ρύγυοξμξ ρςξ παοελθόμ) →  
Is Gallos, dum iam abeunt, secutus est. 
 
Εάν ζητηθεί μετατροπή σε χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό-
διηγηματικό cum, τότε: 
 
Is Gallos, cum iam abirent, secutus est. 
 
[...] vel Epheso rediens tecum deduc. (28) = [...] είςε τεο΄ ςξμ μαζί ρξσ 
καθώπ επιρςοέτειπ από ςημ Έτερξ. (ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ) →  
[...] vel Epheso, dum redis, tecum deduc. 

 
o -αιτιολογική: ρε εμερςώςα ή παοακείμεμξ για μα εκτοάρει ρύγυοξμξ ή 

ποξςεοόυοξμξ αμςίρςξιυα. Αμαλύεςαι ρε δεσςεοεύξσρα αιςιξλξγική 
ποόςαρη, ειραγόμεμη με ςξσπ αιςιξλξγικξύπ ρσμδέρμξσπ και εκτέοεςαι με 
ξοιρςική, όςαμ εκτοάζει αμςικειμεμική αιςιξλξγία, με σπξςακςική, όςαμ 
εκτοάζει σπξκειμεμική αιςιξλξγία, εμώ ειράγεςαι με ςξμ cum και 
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εκτέοεςαι με σπξςακςική, όςαμ εκτοάζει ςξ απξςέλερμα μιαπ ερχςεοικήπ 
λξγικήπ διεογαρίαπ (αμαςοένςε και ρςξ λήμμα ςχμ αιςιξλξγικώμ 
ποξςάρεχμ ςξσ φητιακξύ βξηθήμαςξπ). 
 
π.υ. Tum Ennius indignatus [...] inquit. (24) = Σόςε ξ Έμμιξπ επειδή ξογίρςηκε 
[...] είπε. (ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ, μα αμαλσθεί ώρςε μα εκτοάζει 
αμςικειμεμική αιςιξλξγία) → 
Tum Ennius, quod indignatus est (erat), [...] inquit. 
 
Accius [...] tragoediam suam [...] ei desideranti lēgit. (27) = Ο Άκκιξπ διάβαρε 
ρ΄ ασςόμ, επειδή ςξ επιθσμξύρε, ςημ ςοαγχδία ςξσ. (ρύγυοξμξ ρςξ παοελθόμ, 
μα αμαλσθεί ώρςε μα εκτοάζει σπξκειμεμική αιςιξλξγία) → Accius [...] 
tragoediam suam [...] ei, quod is desideraret, lēgit. 
  
Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. (45) = Ο Γαλάςηπ, 
επειδή τξβήθηκε ςξμ κίμδσμξ, απξτάριρε μα οίνει ςξ ακόμςιξ. (ποξςεοόυοξμξ 
ρςξ παοελθόμ, μα αμαλσθεί ώρςε μα εκτοάζει ςξ απξςέλερμα μιαπ ερχςεοικήπ 
λξγικήπ διεογαρίαπ) → 
Gallus, cum veritus esset periculum, constituit ut tragulam mitteret. 

 
o -υποθετική: εκτοάζει ςημ ποξϋπόθερη κάςχ από ςημ ξπξία μπξοεί ή θα 

μπξοξύρε μα ρσμβεί ασςό πξσ δηλώμει ςξ οήμα ςηπ ποόςαρηπ. ςα σπό 
ενέςαρη κείμεμα απαμςά μόμξ έμα παοάδειγμα, ρςξ κείμεμξ 45. 
 
π.υ. Curat et providet ne, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus 
cognoscantur = Φοξμςίζει και ποξμξεί, αμ πιαρςεί η επιρςξλή ποιμ μα τςάρει 
ρςξμ ποξξοιρμό ςηπ, μα μη μαθεσςξύμ ςα ρυέδιά μαπ από ςξσπ ευθοξύπ. → 
Curat et providet ne, si epistula intercepta sit, nostra consilia ab hostibus 
cognoscantur. 
(για θεχοηςική ρςήοινη ςηπ αμάλσρηπ, αμαςοένςε ρςξ λήμμα ςξσ πλάγιξσ 
λόγξσ ςξσ φητιακξύ βξηθήμαςξπ) 

 
o -παραχωρητική, εμαμτιωματική: εκτοάζει ςημ παοαυώοηρη ή ςημ εμαμςίχρη 

ποξπ ό, ςι εκτοάζει ςξ οήμα ςηπ ποόςαρηπ ρςημ ξπξία αμήκει. 
ςα παμελλαδικά ενεςαζόμεμα κείμεμα, απαμςά μόμξ έμα παοάδειγμα 
εμαμςιχμαςικήπ μεςξυήπ. 
π.υ. Tum Camillus [...] absens dictator est factus. (21) = Σόςε ξ Κάμιλλξπ [...] 
αμ και βοιρκόςαμ μακοιά, αμαγξοεύςηκε δικςάςξοαπ. → 
Camillus [...], etsi (tametsi/quamquam) aberat, dictator est factus ή  
Camillus [...], cum/licet abesset, dictator est factus. 
 

o -τελική (ρπαμιόςαςα): δεμ απαμςά ρςα σπό ενέςαρη κείμεμα. 
 
Σέλξπ, η επιοοημαςική μεςξυή μπξοεί μα είμαι: 
 
o ρσμημμέμη, όςαμ ςξ σπξκείμεμό ςηπ είμαι όοξπ ςηπ ποόςαρηπ, ρςημ ξπξία 

αμήκει, είςε 
o απόλσςη, ρε πςώρη αταιοεςική, όςαμ ςξ σπξκείμεμό ςηπ δεμ απξςελεί όοξ ςηπ 

ποόςαρηπ, ρςημ ξπξία αμήκει. Διακοίμεςαι ρε: 
α. γμήρια ή καμξμική αταιοεςική απόλσςη, 
β. μόθη ή ιδιάζξσρα αταιοεςική απόλσςη και 
γ. ιδιόμξοτη αταιοεςική απόλσςη. 

(Για ςη διάκοιρη ςηπ αταιοεςικήπ απόλσςηπ, ρσμβξσλεσςείςε ςξ λήμμα ςξσ 
ρσμςακςικξύ «Αταιοεςική απόλσςη μεςξυή») 
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