
φιλολογικές σελίδες, αρχαία ελληνικά   

http://users.dra.sch.gr/papangel επιμέλεια: Παπαγγελή Χριστίνα 

 

 

 

 

 

       Ασκήσεις: 

Α.  Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις: 

              Ο   ……………..  λόγος  αποτελείται από δυο προτάσεις, η μία ονομάζεται  υπόθεση  

και η άλλη , που συνήθως είναι κυρία, ονομάζεται  …………  Η υπόθετική  πρόταση  μπορεί 

να εισάγεται με τους συνδέσμους: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Όταν η πρόταση εισάγεται με τον σύνδεσμο  ……..  αποκλείεται να ακολουθεί   

υποτακτική. Μετά τον σύνδεσμο αυτόν, έχουμε ή  ……………. (έγκλιση)   ή  …………….. 

Όταν η  πρόταση  εισάγεται με τους συνδέσμους …, …., …..   ακολουθεί   ΠΑΝΤΑ 

υποτακτική. Στην περίπτωση αυτή έχουμε  ή  ……………….. (είδος υποθ. λόγου)  ή 

…………………….. 

 

       Β. « Αν χτυπήσεις την πόρτα, δεν θα σου ανοίξω» 

Στα νέα ελληνικά, η φράση αυτή δηλώνει   το ………………….. 

Να την μετατρέψετε ώστε να δηλώνει  : 

Α)  το μη πραγματικό: 

Β)   την επανάληψη στο παρόν και το μέλλον: 

 

      Γ.  Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω υποθετικούς λόγους (ένας από κάθε είδος) και να 

μεταφράσετε τις προτάσεις: 

 

1. Εἰ μή εἴχομεν φῶς, τυφλοί ἄν ἦμεν. 

 

      2.  Οὐκ ἄν τις ζώη, εἰ μή τρέφοιτο. 

 

      3. Τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον. 

  

      4.  Εἴ τις ἄλλους ἀδικεῖ, ἑαυτόν ἀδικεῖ. 

     

      5. Ἄν θεός ἐθέλη, νικήσομεν. 

 

      6. Ἐάν τά ἀδύνατα θηρεύης (επιδιώκεις), δυστυχίαν τῶ σῶ βίω παρέχεις. 
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       Ασκήσεις: 

Α.  Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις: 

              Ο   ……………..  λόγος  αποτελείται από δυο προτάσεις, η μία ονομάζεται  υπόθεση  

και η άλλη ,που συνήθως είναι κυρία, ονομάζεται  …………  Η υπόθετική  πρόταση  μπορεί 

να εισάγεται με τους συνδέσμους: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Όταν η πρόταση εισάγεται με τον σύνδεσμο  ……..  αποκλείεται να ακολουθεί   

υποτακτική. Μετά τον σύνδεσμο αυτόν, έχουμε ή  ……………. (έγκλιση)   ή  …………….. 

Όταν η  πρόταση  εισάγεται με τους συνδέσμους …, …., …..   ακολουθεί   ΠΑΝΤΑ 

υποτακτική. Στην περίπτωση αυτή έχουμε  ή  ……………….. (είδος υποθ. λόγου)  ή 

…………………….. 

 

       Β. « Αν βρέχει, παίρνω το λεωφορείο» 

Στα νέα ελληνικά, η φράση αυτή δηλώνει   το ………………….. 

Να την μετατρέψετε (στα νέα ελληνικά)  ώστε να δηλώνει  : 

Α)  το μη πραγματικό: 

Β)   την επανάληψη στο παρελθόν: 

 

      Γ.  Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω υποθετικούς λόγους (ένας από κάθε είδος)  και να 

μεταφράσετε τις προτάσεις: 

 

      1. Ἐάν τοῦτον ἀποκτείνητε, βλάψετε ὑμᾶς αὐτούς. 

 

      2.   Κίμων, εἴ τινι ὑπόσχοιτο τι, οὐδαμῶς ἐψεύδετο. 

 

      3. Ἤν ἐγγύς ἔλθη θάνατος, οὐδείς βούλεται θνήσκειν. 

  

      4.  Εἰ βούλει, μεῖνον. 

     

      5.  Εἰ μή Ἀλέξανδρος ἦν, ἐπεθύμουν ἄν εἶναι Διογένης. 

 

      6.  Βελτίων ἄν γένοιο, εἴ τις σοί διδάξειεν.  


