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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 

Θεωρητικά στοιχεία 

 

ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΥΩΝΗ   

Η υποτακτική εκφράζει γενικά κάτι το επιθυμητό ή προσδοκώμενο (άρ-

νηση μή). Ειδικότερα έχουμε: 

1. Βουλητική υποτακτική  

    Φανερώνει τη βούληση/θέληση του υποκειμένου με τη μορφή της προ-

τροπής ή της αποτροπής – απαγόρευσης και διακρίνεται σε: 

    α. Προτρεπτική. Βρίσκεται στο α΄ πρόσωπο (πληθυντικού αριθμού). Η 

σημασία της επιτείνεται συχνά με τα προτρεπτική μόρια: ἄγε, ἴθι, φέρε, 

ἔα, δεῦρο, δεῦτε, ἀλλά. 

    β. Αποτρεπτική – απαγορευτική. Βρίσκεται στο β΄ ή γ΄ πρόσωπο αορί-

στου και συνοδεύεται από το αρνητικό μόριο μη.  

 

2. Απορηματική υποτακτική  

    Βρίσκεται στο α΄ πρόσωπο (σπάνια στο γ΄) σε ερωτηματικές μόνο προ-

τάσεις και φανερώνει απορία του υποκειμένου. 

 

Η βουλητική υποτακτική δηλώνει επιθυμία. Όταν, όμως, συγχρόνως με 

την επιθυμία εκφράζεται και η προσδοκία να πραγματοποιηθεί αυτή, τότε 

σε δευτερεύουσες προτάσεις χρησιμοποιείται αντί της απλής βουλητικής 

η υποτακτική του προσδοκωμένου. Η υποτακτική αυτή βρίσκεται στις   

τελικές, ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές απορηματικές, υποθετικές 

και παραχωρητικές προτάσεις.    
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Ασκήσεις 

 

1. τις παρακάτω προτάσεις να βάλετε το ρήμα που βρίσκεται στην 

παρένθεση σε υποτακτική ενεστώτα και αορίστου (όπου υπάρχει): 

 

α) Ἤν τοὺς ἄνδρας .......................... (φονεύω, αόρ.), μεγίστην δίκην δώσετε 

(=θα τιμωρηθείτε σκληρά). 

β) Ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον (=δε σε ξύπνησα), ἵνα τοῦ ὕπνου .......................... 

(ἀπολαύω, αόρ.). 

γ) Ἐὰν τὰ χρήματα .......................... (δημεύω, αόρ.), καλῶς ποιήσετε. 

δ) Ἤν τις τούτων τι .......................... (παραβαίνω, ενεστ.), ζημίαν αυτοῖς 

ἐπέθεσαν (=τους επιβάλλουν συνήθως τιμωρία). 

ε) Ὅταν .......................... (σπεύδω, ενεστ.) τις αὐτὸς, χὠ (=καὶ ὁ) θεὸς 

συνάπτεται (=βοηθάει). 

 

2. Να συμπληρωθούν τα πρόσωπα της υποτακτικής ενεστώτα και αο-

ρίστου που λείπουν από τις παρακάτω στήλες.  

 

α΄ ενικό       πιστεύσω    ………………    …………………   ………………. 

β΄ ενικό       ………….     ………………    …………………    ……………… 

γ΄ ενικό       ………….     ………………    …………………    …………….. 

α΄ πληθ.      ………….     ἀνοίγωμεν       …………………     …………….. 

β΄ πληθ.      …………..    ……………..      διώξητε                  …………….. 

γ΄ πληθ.      …………..     …………….       ……………….       φυλάττωσι(ν)  
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3. Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα επίθετα που δίνονται.  

 

- Ἡ ἀρχὴ τὸ __________ τοῦ παντὸς ἐστι (ὁ ἥμισυς, ἡ ἡμίσεια, τὸ ἥμισυ). 

- Ὁ Ἥλιος ἐπὶ __________ ἅρματος τὸν οὐρανὸν διελαύνει (ὁ ταχύς, ἡ 

ταχεῖα, τὸ ταχύ). 

- Πολλάκις τὸ ὠφέλιμον ἐναντίον ἐστὶ τῷ __________ (ὁ ἡδὺς, ἡ ἡδεῖα, τὸ 

ἡδύ). 

- Βάδιζε τὴν __________ ὁδόν (ὁ εὐθύς, ἡ εὐθεῖα, τὸ εὐθύ). 

- Ἡ χώρα οὐκ ἔχει __________ καὶ __________ ποταμούς (ὁ εὐρύς, ἡ εὐρεῖα, 

τὸ εὐρύ - ὁ βαθύς, ἡ βαθεῖα, τὸ βαθύ). 


