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ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

EΙ∆ΟΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΩΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

 

κρίσεως 

 

από ρήµατα 

   λεκτικά (όχι το φηµί) 

   δεικτικά 

   γνωστικά 

   αισθητικά  

ὅτι   

(αντικ. γνώµη) 

ὡς   
(υποκ.  γνώµη)  

οριστική 

δυν. οριστική 

δυν. ευκτική 

ευκτική πλαγίου  

                λόγου 

υποκείµενο 

 

αντικείµενο 

 

επεξήγηση 

1. Δῆλόν ἐστί ὅτι ἐγγύς ἦν βασιλεύς. 

2. Λέγει ὡς ὑβριστής εἰμί. 

3. Ταῦτα λέγω, ὡς τό παράπαν οὐ νομίζεις  

θεούς. 

4. Κῦρος ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδός ἔσοιτο πρός 

βασιλέα.. 

 

 

 

ΕΝ∆ΟΙΑΣΤΙΚΕΣ 

 

κυρίως 

      επιθυµίας 

 

από ρήµατα 

    που δηλώνουν: 

 φόβο 

 κίνδυνο 

 προσοχή 

 υποψία 

 δισταγµό  

µή 
     (µήπως   γίνει…) 

 

µή οὐ 
        (µήπως δεν 

             γίνει…) 

σπν. ὅπως µή 
         (=µήπως) 

υποτακτική 
οριστ. µέλλοντα  
φόβος προσδοκώµενος 

οριστική     
φόβος  πραγµατικός 

δυν.ευκτ.    
φόβος αβέβαιος 

ευκτική πλαγίου   

λόγου 

 

υποκείµενο 

 

αντικείµενο 

 

επεξήγηση 

 
Κίνδυνός ἐστι μή οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι ταῦτα. 

 

Φοβεῖται μή τά ἔσχατα πάθῃ. 

 

Δέδοικα μή οὐκ ἔχω ταύτην τήν σοφίαν. 

 

Δέδοικα ὅπως μή μοι λίαν φανῆς σοφή. 

 

 

 

 

 

ΠΛΑΓΙΕΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 

 

   κρίσεως ή  

επιθυµίας 

 

από ρήµατα 

λεκτικά 

δεικτικά 

γνωστικά 

    που δηλώνουν 

θαυµασµό 

απορία 

απόπειρα 

προσοχή 

σκέψη 

επιµέλεια  (όπως +  
µέλλοντας) 

οριστ ή ευκτ. 

Α. Ολικής αγνοίας 

1. Μονοµελείς: 

       εἰ  
    (σπν. ἐάν, ἄν, ἤν) 
2, ∆ιµελείς 

   εἰ …ἤ 

   πότερον …ἤ 

   πότερα …ἤ 

   εἴτε …εἴτε  
Β. Μερικής αγνοίας 

ερωτ. αντων. ή επίρρ. 

 

αναφ. αντων. ή επίρρ. 

Αν είναι κρίσεως : 

     οριστική 

    δυν. οριστική 

    δυν. Ευκτική 

 
Αν είναι επιθυµίας : 

υποτακτική απορη  

    µατική 

οριστική µέλλοντα 

 

κυρίως: 

   ευκτική  πλ.      

λόγου 

 

 

υποκείµενο 

 

αντικείµενο 

 

επεξήγηση 

1. Από τούτου γενήσεται  φανερόν τίς   . 

αἴτιός εστιν. 

 

2. Κῦρος ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. 

 

3. Τοῦτο δεῖ σκοπεῖν, εἰ δίκαια λέγει ἤ μή. 

 

4. Ἐβουλεύοντο οἱ Πλαταιεῖς εἴτε 

κατακαύσωσιν αυτούς εἴτε τί ἄλλο 

χρήσωνται. 

 

5. Κῦρος ἐπεμέλετο ὅπως οἱ δουλεύοντες μή 

ἄσιτοι ἔσοιντο. 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ      

11εεἰἰ  δδεε  ττιιννεεςς  φφοοββοοῦῦννττααιι,,  µµήή  µµααττααίίαα  ἄἄνν  γγέέννοοιιττοο  ααὕὕττηη  ἡἡ  [[οο  
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ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

κρίσεως 

 

από κάθε ρήµα 

 

 

από ρήµατα 

ψυχικού πάθους 

   

ὅτι, διότι, ὡς, 

ἐπεί, 

ἐπειδή 

ὅτι: πραγµατική   

αιτιολογία 

εἰ: πιθανή αιτιολογία 

 

οριστική 

δυν. οριστική 

δυν. ευκτική 

ευκτική πλαγίου  

                λόγου 

 

επιρρηµατικός 

προσδιορισµός της 

αιτίας 

Θίβρων, ἐπεί οὐκ ἐπείθετο, Λάρισαν     

ἐπολιόρκει. 
Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς. 

Θαυμάζω δἔγωγε, εἰ μηδείς ἐνθυμεῖται. 

ΤΕΛΙΚΕΣ 

επιθυµίας 

 

από ρήµατα 

     

  κινήσεως 

ἵνα 

ὅπως 

ὡς 
µή (για να µη) 

υποτακτική 
 

ευκτική πλαγίου    

λόγου 

(σπν. οριστική  

ιστορικού χρόνου) 

 

 

επιρρηµατικός 

προσδιορισµός του 

   

σκοπού 

Κύνας τρέφομεν, ἵνα φυλάττωσιν τάς 

οἰκίας. 

Ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι, μή τις ἐπίθεσις 

γένηται. 

Φυλάττου ὅπως μή καί σύ ἐλάττους τάς 

βοῦς ποιήςῃς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ 

κρίσεως 

τοσοῦτος 
τοιοῦτος 
οἷος, ὅσος 
οὕτως 

ὥστε, ὡς 

 

ὥστε 

ἐφ’ὧ 

ἐφ’ὧτε 

Εγκλ. Πρ. κρίσεως : 

     οριστική 

    δυν. οριστική 

    δυν. ευκτική 

 
   απαρέµφατο 

 

αποτέλεσµα 
 

όρο ή συµφωνία 
(ἐφ’ὧ 

ἐφ’ὧτε) 

Οὕτως ἀναίσθητος εἶ, ὥστε οὐ δύνασαι 

λογίζεσθαι. 

Πᾶν ποιοῦσιν, ὥστε μή διδόναι δίκην. 

Οἱ δε τριάκοντα ἡρέθησαν, ἐφ’ ὧτε 

συγγράψαι νόμους. 

ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ 

 

ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ  

ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ 

επιθυµίας 

 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ 

 

 

 

εἰ καί 

ἄν (ἐάν, ἤν) καί 

καί εἰ (κεἰ) 
καί ἄν (κἄν) 

οὐδ’εἰ, µήδ’εἰ 
ούδ’ἐάν, µήδ’ἐάν 

 

 

εγκλίσεις 

 

υποθετικών 

 

προτάσεων 

 

 

επιρρηµατικός 

προσδιορισµός 

εναντίωσης ή 

παραχώρησης 

 

 
Εἰ καί μή βλέπεις, φρονεῖς δ’ ὅμως. 

Ἀνήρ πονηρός δυστυχεῖ, κἄν εὐτυχῆ. 

Γελᾶ ὁ μωρός, κἄν τι μή γελοῖον ἦ.  

Οὐκ ἄν συνεβούλευσα ὑμῖν, οὐδ’ εἰ πάντα 

ὑπισχνοῦντο ὑμιν ποιήσειν. 
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ  

 

κρίσεως 

 

επιθυµίας 

 

   

προτερόχρονο: 

ὡς, ἐπεί, ἐπάν,  

ἐπειδή, ἐπειδάν,  

ἐπεί πρῶτον, 

ἐπειδή πρῶτον, 

ἐπεί τάχιστα, ἐξ 

οὗ, ἐξ ὅτου, ἀφ’οὗ, 

ἀφ’ ὅτου 

υστερόχρονο 

ἕως, ἔστε, ἄχρι, 

ἄχρι οὗ, μέχρι, 

μέχρι οὗ, πρίν*, 

πρότερον ἤ 

 ταυτόχρονο 

ὁσάκις, ὁποσάκις 
(=όσες φορές)  

ὅτε, ὁπότε (=κάθε 

φορά που) 
ἐν’ὧ ἐν’ ὅσω, 

ἡνίκα, ὁπηνίκα 
          (= τη στιγμή  που) 

ὅσον χρόνον, 

καθ’ὅσον χρόνον 

 

*ΠΡΙΝ 

(πρίν, πρίν νά, 

παρά ἀφοῦ, παρά 

μόνο ἀφοῦ, 

προτοῦ νά, ἕως 

ὅτου) 

 

 

 

 

εγκλ. προτ. 

κρίσεως 

 

εγκλίσεις 

 

υποθετικών 

 

προτάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

απαρέµφατο 

( όταν η κύρια 

πρόταση είναι 

αρνητική και 

σπάνια καταφατική) 

 

 

 

 

επιρρηµατικός 

προσδιορισµός του  

χρόνου 

 

( προτερόχρονο 

 

σύγχρονο 

 

υστερόχρονο) 

 

 

 

 

Ὅτε αὕτη ἡ μάχη ἐγένετο, ἔτυχεν ἐν Σάρδεσιν    

   ὤν. 

 

Ταῦτα ἐποίουν, μέχρι σκότος ἐγένετο.  

 

Αὐτοῦ διατρίψωμεν, ἕως ἄν  φῶς γένηται.  

 

Περιμένομεν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τό 

δεσμωτήριον. 

 

 

 

 

Πρίν καταλῦσαι τό στράτευμα πρός ἄριστον, 

βασιλεύς ἐφάνη.  

 

Μή ἀπέλθητε, πρίν ἄν ἄκούσητε.  

 

Οὐ πρότερον ἐπάυσαντο, πρίν ἐζημίωσαν 

αύτόν. 

 

Πρίν μαθεῖν, οὐδείς ἐπίστατο. 


