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EΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ 

ΜΕ 

ΕΚΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΜΕ 

ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ 

ΩΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

  

  

ΕΙΔΙΚΕΣΕΙΔΙΚΕΣΕΙΔΙΚΕΣΕΙΔΙΚΕΣ    

  

κρίσεως 

από ρήματα 

λεκτικάλεκτικάλεκτικάλεκτικά : λέγω, 

δηλ«, éγγέλλω, 

(όχι το φημί) 

δεικτικά: δεικτικά: δεικτικά: δεικτικά: 

(éπό)δείκνυμι    

γνωστικά: γνωστικά: γνωστικά: γνωστικά: ο‰δα, 

γιγνώσκω, 

μανθάνω 

αισθητικά: αισθητικά: αισθητικά: αισθητικά: 

éκούω 

  

ὅὅὅὅτιτιτιτι  (αντικ.  γνώμη) 

 

ὡὡὡὡςςςς (υποκ.  γνώμη, = 

ότι τάχα-δήθεν)      

 

� οριστικήοριστικήοριστικήοριστική=πραγματικό 

� δυν. οριστικήδυν. οριστικήδυν. οριστικήδυν. οριστική=δυνατό 

στο παρελθόν 

� δυν. ευκτικήδυν. ευκτικήδυν. ευκτικήδυν. ευκτική=δυνατό 

στο παρόν, μέλλον 

� ευκτική πλαγίου ευκτική πλαγίου ευκτική πλαγίου ευκτική πλαγίου     

λόγουλόγουλόγουλόγου=μετά από 

ιστορ.χρόνο(υποκειμ) 

  

ΥποκείμενοΥποκείμενοΥποκείμενοΥποκείμενο σε 

απρόσωπα 

ρήματα/εκφράσεις: 

λέγεται, δλέγεται, δλέγεται, δλέγεται, δ∞∞∞∞λόν λόν λόν λόν 

§§§§στι, δέδεικται, στι, δέδεικται, στι, δέδεικται, στι, δέδεικται, 

ééééγγέλλεταιγγέλλεταιγγέλλεταιγγέλλεται    

Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο σε 

μεταβατικά 

ρήματα 

Επεξήγηση Επεξήγηση Επεξήγηση Επεξήγηση σε 

δεικτική αντων. ή 

άλλο όρο    

� Δῆλόν ἐστί ὅὅὅὅτιτιτιτι 

ἐγγύς ἦν βασιλεύς. 

� Λέγει ὡὡὡὡςςςς ὑβριστής 

εἰμί. 

�  Ταῦτα λέγω, ὡὡὡὡςςςς τό 

παράπαν οὐ 

νομίζεις  θεούς. 

� ÖΕλεγον ˜̃̃̃τιτιτιτι 

βασιλεύς σφίσι 

φίλος ¶σοιτο. 

  

  

  

ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ 

  

κυρίως επιθυμίας 

από ρήματα 

που δηλώνουν 

 φόβοφόβοφόβοφόβο    

κίνδυνοκίνδυνοκίνδυνοκίνδυνο    

προσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχή    

υποψίαυποψίαυποψίαυποψία    

δισταγμόδισταγμόδισταγμόδισταγμό  

δέδοικα, Ùκν«, 

προσέχω, 

Íποπτεύω, 

φοβοËμαι 

μήμήμήμή    

 (μήπως   γίνει) 

  

μή ομή ομή ομή οὐὐὐὐ 

(μήπως δεν γίνει) 

σπν. ὅὅὅὅπως μήπως μήπως μήπως μή 

(=μήπως) 

� υποτακτικήυποτακτικήυποτακτικήυποτακτική(φόβος 

προσδοκώμενος) 

� ευκτική πλαγίουευκτική πλαγίουευκτική πλαγίουευκτική πλαγίου            

λόγουλόγουλόγουλόγου(φόβος 

υποκειμ, αβέβαιος 

στο παρελθόν) 

� οριστικήοριστικήοριστικήοριστική (φόβος  

πραγματικός) 

� δυν.ευκτδυν.ευκτδυν.ευκτδυν.ευκτ. (φόβος  

πιθανός στο παρόν-

μέλλον) 

 Υποκείμενο Υποκείμενο Υποκείμενο Υποκείμενο σε 

απρόσωπα 

ρήμ/εκφράσεις:::: 

δεινόνδεινόνδεινόνδεινόν/δέοςδέοςδέοςδέος/φόβοςφόβοςφόβοςφόβος/    

κίνδυνός κίνδυνός κίνδυνός κίνδυνός §§§§σσσστιτιτιτι 

    

ΑντικείμενοΑντικείμενοΑντικείμενοΑντικείμενο σε 

μεταβατικά 

ρήματα 

 

Επεξήγηση Επεξήγηση Επεξήγηση Επεξήγηση σε 

δεικτική αντων 

ουδετέρου γένους    

� Κίνδυνός ἐστι μή μή μή μή 

οοοοὐὐὐὐ δυνηθῶ δηλῶσαι 

ταῦτα. 

� Φοβεῖ ται μήμήμήμή τά 

ἔσχατα πάθῃ. 

� Δέδοικα τοËτο, μή μή μή μή 

οοοοὐὐὐὐκκκκ ἔχω ταύτην τήν 

σοφίαν. 

� Δέδοικα ὅὅὅὅπως μήπως μήπως μήπως μή 

μοι λίαν φανῇς 

σοφή. 

  

  

  

  

  

ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ 

ΕΡΕΡΕΡΕΡΩΤΩΤΩΤΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣΜΑΤΙΚΕΣΜΑΤΙΚΕΣΜΑΤΙΚΕΣ 

  

κρίσεως ή  

επιθυμίαςεπιθυμίαςεπιθυμίαςεπιθυμίας 

  

από ρήματα 

λεκτικάλεκτικάλεκτικάλεκτικά    

δεικτικάδεικτικάδεικτικάδεικτικά    

γνωστικάγνωστικάγνωστικάγνωστικά 

που δηλώνουν 

θαυμασμόθαυμασμόθαυμασμόθαυμασμό    

απορίααπορίααπορίααπορία    

απόπειρααπόπειρααπόπειρααπόπειρα    

προσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχή    

σκέψησκέψησκέψησκέψη    

επιμέλειαεπιμέλειαεπιμέλειαεπιμέλεια   

Α. Ολικής αγνοίαςΑ. Ολικής αγνοίαςΑ. Ολικής αγνοίαςΑ. Ολικής αγνοίας    

1. Μονομελείς: 

       εεεεἰἰἰἰ  

    (σπν. ἐάν, ἄν, ἤν) 

2. Διμελείς 

   εεεεἰ ἰ ἰ ἰ ----ἤἤἤἤ    

         πότερον  πότερον  πότερον  πότερον ----ἤἤἤἤ    

         πότερα  πότερα  πότερα  πότερα ----ἤἤἤἤ    

         ε ε ε εἴἴἴἴτε τε τε τε ----εεεεἴἴἴἴτετετετε  

Β. Μερικής αγνοίαςΒ. Μερικής αγνοίαςΒ. Μερικής αγνοίαςΒ. Μερικής αγνοίας    

ερωτ. αντων. ή επίρρ. 

αναφ. αντων. ή επίρρ. 

Αν είναι κρίσεωςΑν είναι κρίσεωςΑν είναι κρίσεωςΑν είναι κρίσεως : 

� οριστικήοριστικήοριστικήοριστική    

� δυν. οριστικήδυν. οριστικήδυν. οριστικήδυν. οριστική    

� δυν. ευκτικήδυν. ευκτικήδυν. ευκτικήδυν. ευκτική    

  

Αν είναι επιθυμίαςΑν είναι επιθυμίαςΑν είναι επιθυμίαςΑν είναι επιθυμίας    

� υποτακτική υποτακτική υποτακτική υποτακτική 

απορηματικήαπορηματικήαπορηματικήαπορηματική    

� ˜πως (μή) + οριστική οριστική οριστική οριστική 

μέλλονταμέλλονταμέλλονταμέλλοντα    

� ευκτικήευκτικήευκτικήευκτική     πλ. πλ. πλ. πλ.    λόγουλόγουλόγουλόγου    

  

Υποκείμενο Υποκείμενο Υποκείμενο Υποκείμενο σε 

απρόσωπα 

ρήμ/εκφράσεις 

êêêêδηλόν δηλόν δηλόν δηλόν §§§§στι, στι, στι, στι,     

ééééφανές φανές φανές φανές §§§§στι, στι, στι, στι, 

λέγεται, δέδεικταιλέγεται, δέδεικταιλέγεται, δέδεικταιλέγεται, δέδεικται 

 

 Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο σε 

μεταβατικά ρημ.    

  

Επεξήγηση Επεξήγηση Επεξήγηση Επεξήγηση σε 

δεικτική αντων 

ουδετέρου γένους    

� Από τούτου 

γενήσεται  φανερόν 

τίςτίςτίςτίς αἴτιός §στιν. 

� Κῦρος ἤρετο τίςτίςτίςτίς ὁ 

θόρυβος εἴη. 

� Τοῦτο δεῖ  σκοπεῖ ν, 

εεεεἰἰἰἰ δίκαια λέγει ἤἤἤἤ μή. 

� Ἐβουλεύοντο οἱ 

Πλαταιεῖ ς εεεεἴἴἴἴτετετετε 

κατακαύσωσιν 

αυτούς εεεεἴἴἴἴτετετετε τί ἄλλο 

χρήσωνται. 

� Κῦρος ἐπεμέλετο 

ὅὅὅὅπωςπωςπωςπως οἱ 

δουλεύοντες μή μή μή μή 

ἄσιτοι ἔσοιντο. 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ 

ΜΕ 

ΕΚΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΜΕ 

ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ 

ΩΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

� Με τις 

αναφορικές 

αντωνυμίες: 

� ὅς, ἥ, ὅ,   

� ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ,  

� ὅστις, ἥτις, ὅτι,  

� ὁπότερος, 

ὁποτέρα, 

ὁπότερον,  

� ὅσος, ὅση, ὅσον,  

� ὁπόσος, ὁπόση, 

ὁπόσον, 

� οἷ ος, οἷ α, οἷ ον,  

� ὁποῖ ος, ὁποῖ α, 

ὁποῖ ον,  

� ἡλίκος, ἡλίκη, 

ἡλίκον 

� ὁπηλίκος, 

ὁπηλίκη, 

ὁπηλίκον,  

� ὁποδαπός, 

ὁποδαπή, 

ὁποδαπόν 

�  α) Όταν είναι 

προτάσεις κρίσηςκρίσηςκρίσηςκρίσης 

(άρνηση οὐ), με 

οριστικήοριστικήοριστικήοριστική, δυνητική δυνητική δυνητική δυνητική 

οριστικήοριστικήοριστικήοριστική, δυνητική δυνητική δυνητική δυνητική 

ευκτικήευκτικήευκτικήευκτική και ευκτική ευκτική ευκτική ευκτική 

του πλάγιου λόγουτου πλάγιου λόγουτου πλάγιου λόγουτου πλάγιου λόγου 

(ύστερα από ρήμα 

εξάρτησης 

ιστορικού χρόνου). 

� β) Όταν είναι 

προτάσεις επιθυμίαςεπιθυμίαςεπιθυμίαςεπιθυμίας 

(άρνηση μή), με 

υποτακτικήυποτακτικήυποτακτικήυποτακτική, 

ευχετική ευκτικήευχετική ευκτικήευχετική ευκτικήευχετική ευκτική, 

προστακτικήπροστακτικήπροστακτικήπροστακτική και 

ευκτική του πλάγιου ευκτική του πλάγιου ευκτική του πλάγιου ευκτική του πλάγιου 

λόγουλόγουλόγουλόγου (ύστερα από 

ρήμα εξάρτησης 

ιστορικού χρόνου). 

 

1. υποκ. 

  

2. κατηγ. 

  

3. αντικ.. 

  

4. παράθεση 

  

5. επεξήγηση 

  

  

6. επιθετ. 

 

1. Ὅ στις ἑαυτὸν φιλεῖ  μετ’ 

ἐμοῦ μαχέσθω. 

 

 2. Οὗτός ἐστιν ὅς ἀπέκτεινε 

τοὺς   στρατηγούς. 

 

 3. Τιμωροῦνται καὶ 

κολάζονται οὕς ἄν οἴωνται 

ἀδικεῖ ν. 

 

 4. Ην δέ τις, ὅς 

Φαρναβάζῳ ἐτύγχανε. 

 

 5. Οἷ μαι ἄν ἡμᾶς παθεῖ ν 

τοιαῦτα, οἷ α τοὺς ἐχθρούς οἱ 

θεοί ποιήσειαν. 

 

 6. Ἔ τυχεν ἡ πρύμνα 

ἐστεμμένη τοῦ πλοίου, ὅ εἰς 

Δῆλον Ἀθηναῖ οι πέμπουσιν. 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 


