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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΒ΄
ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (γενικά)
138 Οι προθέσεις στην αρχαιότερη μορφή της γλώσσας μας ήταν
επιρρήματα, όπως φαίνεται στα έργα του Ομήρου. Αργότερα, στην αττική διάλεκτο, η επιρρηματική σημασία των προθέσεων διατηρήθηκε μόνο στην πρόθεση πρός (= επί
πλέον) κυρίως στις φράσεις: πρὸς
δέ, καὶ πρός, πρὸς δὲ καί:

Ἀσύμφορον, πρὸς δὲ καὶ οὐ δίκαιον (= και επιπλέον άδικο).
Ἐνενήκοντα καὶ μικρόν τι πρός
(= και λίγο περισσότερα),
§138
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(πβ. ν.ε. Δεν μπορώ τώρα, θα
ρθω μετά. Δέ μ’ αρέσει νά εἶμαι
ὑπό.
Οἱ πέντε εἶναι ὑπέρ καί οἱ δύο
κατά).
139 Οι προθέσεις συντάσσονται
με πλάγιες πτώσεις ουσιαστικών,
επιθέτων ή αντωνυμιών, αλλά κάποτε όμως και με επιρρήματα, λ.χ.
κτῆμα ἐς ἀεί, μέχρι τότε κτλ. Η
πρόθεση με τη λέξη που συντάσσεται αποτελεί εμπρόθετο προσδιορισμό και εκφράζει μια επιρρηματική
σχέση: τόπο, χρόνο, αιτία, σκοπό
κτλ. (βλ. §123 κ.ε.).
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140 Από τις προθέσεις άλλες συντάσσονται με μία μόνο πλάγια
πτώση και λέγονται μονόπτωτες,
άλλες με δύο και λέγονται δίπτωτες
και άλλες τέλος με τρεις και λέγονται τρίπτωτες.
Αναλυτικά για τη σύνταξη και τη
σημασία των προθέσεων βλ. Επίμετρο Α’.

§140
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΓ΄
ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ (ἤ ΑΠΟΦΑΤΙΚΑ)
ΜΟΡΙΑ
141 Η αρχαία γλώσσα, όπως και η
ν.ε., έχει δύο αρνητικά μόρια: οὐ και
μή (πβ. ν.ε. δεν και μη).
Με το οὐ αρνιέται κανείς κάτι,
ενώ με το μή απαγορεύει ή αποκρούει.
α) Το οὐ χρησιμοποιείται (όπως
στις περισσότερες όμοιες περιπτώσεις το δεν στη ν.ε.) στις ανεξάρτητες προτάσεις κρίσεως και στις
εξαρτημένες ειδικές και εν μέρει:
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στις πλάγιες ερωτηματικές, αιτιολογικές, χρονικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές και αναφορικές
προτάσεις.
Επίσης με το ειδικό απαρέμφατο η άρνηση είναι κανονικά οὐ (βλ.
όμως §97 Σημ. β’).
β) Το μή χρησιμοποιείται στις ανεξάρτητες προτάσεις επιθυμίας ή
στις εξαρτημένες τελικές, υποθετικές, ενδοιαστικές εν γένει και εν
μέρει: στις πλάγιες ερωτηματικές,
αποτελεσματικές, χρονικές και αναφορικές.
(πβ. όμως στη ν.ε.: οι υποθετικές προτάσεις έχουν άρνηση
δεν, εκτός όταν: να = αν, λ.χ.:
§141
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να μην το ’βλεπα, δε θα το πίστευα).
Με το τελικό απαρέμφατο η άρνηση είναι μή.
Ό,τι ισχύει για το οὐ και μή
ισχύει και για τα σύνθετά τους, λ.χ.
οὔτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ, οὐδείς, μηδείς, οὐκέτι, μηκέτι, οὐδαμῶς κτλ.
142 Έπειτα από τα ρ. κωλύω,
ἐμποδών εἰμι, εὐλαβοῦμαι, ἀπαγορεύω, ἀπειλῶ, ἀρνοῦμαι, ἀντιλέγω,
ἀμφισβητῶ κ.τ.ό. το απαρέμφατο
ή η ειδική πρόταση (ανάλογα με
τη σύνταξη του κάθε ρήματος) που
εξαρτάται από αυτά, παίρνει άρνηση που στη ν.ε. μπορεί να παραλείπεται:
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Ὁ φόβος τὸν νοῦν ἀπείργει μὴ
λέγειν ἃ βούλεται (= τον εμποδίζει να λέει όσα θέλει ή τον
εμποδίζει, ώστε να μη λέει όσα
θέλει).
Ἀμφισβητεῖ ὡς οὐκ ἀληθῆ λέγομεν (= αμφισβητεί ότι λέμε την
αλήθεια).
Τῆς θαλάττης εἶργον μὴ
χρῆσθαι τοὺς Μυτιληναίους
(= εμπόδιζαν τους Μ. να χρησιμοποιούν τη θάλασσα).
Όταν τα προηγούμενα ρήματα
βρίσκονται σε αρνητική πρόταση,
ή σε ερωτηματική πρόταση που
αντιστοιχεί με αρνητική ή έχουμε
ανάλογες αρνητικές απρόσωπες
εκφράσεις, όπως οὐκ ἐγχωρεῖ, οὐ
§142
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προσήκει, οὐχ ὅσιόν ἐστι, ἀδύνατόν ἐστι κτλ., το απαρέμφατο που
ακολουθεί παίρνει άρνηση μή οὐ,
με πλεονασμό στη μετάφραση του
ενός αρνητικού μορίου ή κάποτε
και των δύο:
Οὐδεὶς πώποτε ἀντεῖπε μὴ οὐ
καλῶς ἔχειν τοὺς νόμους (= ότι
οι νόμοι δεν είναι καλοί).
Οὐχ ὅσιόν ἐστι μὴ οὐ βοηθεῖν
δικαιοσύνῃ (= να μη βοηθούμε
τη δικαιοσύνη).
Τίνα οἴει ἀπαρνήσεσθαι μὴ οὐχὶ
καὶ αὐτὸν ἐπίστασθαι τὰ δίκαια;
(= ποιος νομίζεις θα αρνηθεί ότι
κι αυτός γνωρίζει καλά το δίκαιο;).
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Σημείωση α’. Σε μια πρόταση
που υπάρχουν δύο αρνήσεις
α) όταν η δεύτερη άρνηση είναι
απλή (οὐ ή μή), τότε οι δύο αρνήσεις ισοδυναμούν με μία εντονότερη κατάφαση:
Ἐγὼ οὐκ οἶμαι οὐ δεῖν ὑμᾶς ἀμύνεσθαι (= εγώ νομίζω ότι πρέπει να
αμυνθείτε).
Οὐδέν ἐστιν ὅ,τι οὐκ ἀπώλετο (= τα
πάντα χάθηκαν).
Οὐδεὶς ἀνθρώπων ἀδικῶν τίσιν οὐκ
ἀποτίσει (= κάθε άνθρωπος που
κάνει αδικίες τιμωρείται).
Ὁρώντων οὐδεὶς οὐκ ἔπασχέ τι
τὴν ψυχὴν ὑπ’ ἐκείνου (= ο καθένας
από όσους έβλεπαν υπόφερε κάπως μέσα του εξαιτίας εκείνου),
§142
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β) όταν η δεύτερη άρνηση είναι
σύνθετη (οὐδείς, μηδείς, οὐδέ, μηδέ
κτλ.), τότε οι δύο αρνήσεις δεν ισοδυναμούν με μία κατάφαση αλλά με
εντονότερη άρνηση:
Σώφρονος ἀπιστίας οὐκ ἔστιν
οὐδὲν χρησιμώτερον βροτοῖς (= τίποτε δεν είναι πιο χρήσιμο από
μια συνετή δυσπιστία).
Σμικρὰ φύσις οὐδὲν μέγα οὐδέποτε οὐδένα οὔτε ἰδιώτην οὔτε πόλιν
δρᾷ (= ένας μικρός άνθρωπος τίποτε μεγάλο ποτέ και σε κανένα
δεν μπορεί να κάνει, ούτε στο άτομο ούτε στην πόλη).
Μὴ θῆσθε νόμον μηδένα (= μη θεσπίζετε κανένα νόμο).
Ὄμνυμι μηδέποτέ σοι ἕτερον λόγον
μηδένα μηδενὸς μήτ’ ἐπιδείξειν
14 / 126
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μήτ’ ἐξαγγελεῖν (= ορκίζομαι ποτέ
να μη σου επιδείξω κανέναν άλλο
λόγον ούτε...).
Σημείωση β΄. Γενικά στην αρχ.
ελληνική σε μια πρόταση αρνητική συνήθως αντί για τις αόριστες
αντωνυμίες ή τα αόριστα επιρρήματα χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι
αρνητικοί τύποι (οὐδείς ἤ μηδείς
αντί τις, οὐδέποτε αντί ποτέ κτλ.).
Έτσι λ.χ.:
Ἐν τοῖς κακοῖς οὐκ ἔστιν οὐδὲν
κρεῖσσον οἰκείου φίλου (και όχι: οὐκ
ἔστι τι κρεῖσσον κτλ.) (= στις συμφορές δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο
από ένα δικό σου φίλο).
Μὴ θῆσθε νόμον μηδένα (και όχι:
νόμον τινα).
§142
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
143 Δύο ή περισσότερες προτάσεις παρουσιάζονται σ’ ένα σύνθετο λόγο, όπως και στη ν.ε., κατά
τους ακόλουθους τρόπους:
α) μπαίνουν η μια δίπλα στην άλλη
χωρίς σύνδεσμο:

Παύσομαι κατηγορῶν· ἀκηκόατε,
§143
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ἑοράκατε, πεπόνθατε, ἔχετε· δικάζετε.
Αυτή η απλή παράθεση των
προτάσεων λέγεται σχήμα ασύνδετο (βλ. §187 ζ).
β) συνδέονται με παρατακτικούς
συνδέσμους: συμπλεκτικούς, αντιθετικούς, διαχωριστικούς, συμπερασματικούς, αιτιολογικούς, και αυτή η σύνδεση προτάσεων λέγεται
παρατακτική ή παράταξη (βλ. §4α
και §144 κ.ε.):

Ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα καὶ
οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται.
Ὡς ἠθροίσθη Κύρῳ τὸ Ἑλληνικὸν
καὶ ὅσα ἐπράχθη καὶ ὡς ἡ μάχη
18 / 127
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ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρος ἐτελεύτησεν ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται.
Οι παρατακτικοί σύνδεσμοι
συνδέουν ισοδύναμες προτάσεις,
δηλαδή ή κύριες (ἡμεῖς νικῶμεν...
καὶ οὐδεὶς μάχεται) ἤ δευτερεύουσες (ὡς ἠθροίσθη... καὶ ὅσα ἐπράχθη καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς
Κῦρος ἐτελεύτησεν).*

* Και το ασύνδετο σχήμα, όπου
οι προτάσεις είναι επίσης ισοδύναμες, μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει
στην παράταξη των προτάσεων.
§143
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γ) συνδέονται με υποτακτικούς συνδέσμους: ειδικούς, ενδοιαστικούς
(ή διστακτικούς), αιτιολογικούς, τελικούς, αποτελεσματικούς, υποθετικούς, παραχωρητικούς (ή ενδοτικούς), χρονικούς, με αναφορικές
αντωνυμίες ή αναφορικά επιρρήματα και με ερωτηματικές αντωνυμίες
ή ερωτηματικά επιρρήματα. Αυτή η
σύνδεση προτάσεων λέγεται υποτακτική ή υπόταξη, και οι προτάσεις που εισάγονται με τους υποτακτικούς συνδέσμους είναι δευτερεύουσες (βλ. §4β και §133 κ.ε.):

Ἐτύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ
καλαὶ ἐλπίδες ἠμῖν εἶεν σωτηρίας.
Ἔστι Δίκης ὀφθαλμὸς ὃς τὰ
20 / 128
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πάνθ’ ὁρᾷ.
Μὴ σκόπει τί ἂν σε μάλιστα
εὐφράνειεν, ἀλλὰ πῶς ἂν βελτίων τὴν ψυχὴν γένοιο.
Οι υποτακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν προτάσεις ανόμοιες, δηλαδή
μια κύρια με μια δευτερεύουσα.
Αλλά οι υποτακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν επίσης μεταξύ τους,
όπως και στη ν.ε., και δευτερεύουσες προτάσεις, όταν η μία δευτερεύουσα πρόταση προσδιορίζει
την άλλη, επίσης δευτερεύουσα:

Λεγέτω τί ἔσται τοῖς στρατιώταις, ἐὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται (= ας πει τι θα κερδίσουν οι
στρατιώτες, αν του κάνουν αυτή
§143
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τη χάρη)· η δευτερεύουσα πρόταση: ἐὰν αὐτῷ... χαρίσωνται,
προσδιορίζει την επίσης δευτερεύουσα: τί ἔσται τοῖς στρατιώταις, και η τελευταία την κύρια
πρόταση: λεγέτω (βλ. και §4
Σημ.).
(πβ. ν.ε. Έφτασε τη νύχτα, γιατί
ήταν πολύ αργά, όταν ξεκίνησε).

Σημείωση: Ως παρατακτικοί
σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται επίσης, ύστερα από τελεία ή άνω τελεία, και μερικοί υποτακτικοί σύνδεσμοι, και εισάγουν κύριες προτάσεις, όπως: οι αιτιολογικοί ἐπεὶ και
ὡς και ο συμπερασματικός ὥστε
22 / 128
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(βλ. §§152, 155). Επίσης κύρια πρόταση εισάγει κάποτε και η αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ, ὅ στην αρχή
μιας περιόδου ή ημιπεριόδου (βλ.
§179).

§143
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ*
Α΄ Σύνδεση προτάσεων με συμπλεκτικούς συνδέσμους
α) Σύνδεση καταφατική
144 1. Η καταφατική σύνδεση γίνεται με το σύνδεσμο καί, όπως και
στη ν.ε., ή με το σύνδεσμο τέ
(= και):

* Η σύνδεση μπορεί να γίνεται
όχι μόνο μεταξύ των προτάσεων
αλλά και μεταξύ των όρων προτάσεως.
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Στράτευμα συνέλεξε καὶ ἐπολέμει.
Ἵετο ἐπ’ αὐτοῦ καὶ παίει κατὰ τὸ
στέρνον καὶ τιτρώσκει διὰ τοῦ
θώρακος (= όρμησε εναντίον
του και τον χτυπά στο στήθος
και τον τραυματίζει...).
Ὑπ’ ἐμοῦ νῦν εἰκότως μισεῖται
ὑπό τε ὑμῶν δικαίως τιμωρηθήσεται.

Σημείωση. Ο τέ, ως εγκλιτική λέξη, μπαίνει πάντοτε ύστερα
από τη λέξη την οποία συνδέει με
τα προηγούμενα, και αν συνδέει
έναρθρο όνομα, τότε κανονικά ο τέ
μπαίνει ανάμεσα στο άρθρο και το
όνομα:
§144
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Ὁ δ’ἐχαλέπαινεν ἐκέλευσέ τε
αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστασθαι.
Ἥ τε βουλὴ ἡδέως αὐτῶν κατεψηφίζετο οἵ τε ἄλλοι οὐδὲν ἤχθοντο.

2. Όταν υπάρχει έμφαση, η σύνδεση γίνεται με: καί-καί, τέ-καί και
σπάνια τέ-τέ.
Καὶ αὐτοὶ ἐμάχοντο καὶ τοῖς
ἄλλοις παρεκελεύοντο (= προέτρεπαν).
Ἐπαινῶ σε ἐφ’οἷς λέγεις τε καὶ
πράττεις.
Ὑμεῖς τε τὴν ψῆφον ὁσίαν θήσετε τοῖσδέ τε τὰ δίκαια γενήσεται
(= κι εσείς θα ψηφίσετε δίκαια
και γι’ αυτούς...).
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3. Όταν πρόκειται να δηλωθούν
δύο σύγχρονες πράξεις, η σύνδεση
γίνεται με: ἅμα ή ἅμα τε-καί, εὐθύς
ή εὐθύς τε-καί, ἤδη ή ἤδη τε-καί,
οὔπω ή οὔπω τε-καί:
Ἅμα πλουτοῦσι καὶ ὑμᾶς μισοῦσι.
Ἤδη τε ἦν περὶ πλήθουσαν
ἀγορὰν καὶ ἔρχονται παρὰ βασιλέως κήρυκες.
β) Σύνδεση αποφατική (αρνητική)
Η αποφατική σύνδεση γίνεται
με τους ακόλουθους τρόπους:
1. όταν υπάρχει άρνηση και στις
δύο προτάσεις, με τους συνδέσμους: οὔτε-οὔτε, μήτε-μήτε, οὔτεμήτε, μήτε-οὔτε:
§144
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Δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα οὔτε
ἐφύγομεν (= δεν πήγαμε σε δικαστήριο ούτε ως κατήγοροι
ούτε ως κατηγορούμενοι).
Ἐγὼ ἀναιδὴς οὔτ’ εἰμὶ μήτε γενοίμην (= μήτε να γίνω),
2. όταν υπάρχει άρνηση μόνο στη
μία από τις δύο προτάσεις, με τους
συνδέσμους: καί οὐ, καί μή, οὔτετε, μήτε-τε:

Ἐμοὶ πείθου καὶ μὴ ἄλλως ποίει
(κατάφαση - άρνηση).
Οὔτε τὰ χρήματα ἐξέτινον τούς
τ’ ἐναγεῖς κατήγαγον. (άρνηση
- κατάφαση( (= ούτε τα χρήματα
πλήρωσαν και τους ανόσιους
επανέφεραν από την εξορία).
(Για τη διαφορά του οὐ και του
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μή βλ. κεφ. ΙΓ΄, §141).
145 Οι σημασίες του καί, όπως
στη ν.ε., είναι ποικίλες, λ.χ.:
α) καί = επιπλέον, επίσης:

Ἀλλὰ καὶ τάδε ἐκέλευσε βασιλεύς (= κι αυτά επιπλέον).
Ἀπάγγελλε ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτά
δοκεῖ (= και σ’ εμάς επίσης).
β) καί = ακόμη και (επιδοτικός καί):

Αὐτά γε ταῦτα καὶ θεοὶ πεπόνθασι (= τα ίδια τα έχουν πάθει
ακόμα και οι θεοί).
γ) καί = αν και (εναντιωματικός)·
συντάσσεται κανονικά με μετοχή
(βλ. §101, 5):
§145
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Ἀθηναῖοι καὶ μὴ μεταλαβόντες
τούτου τοῦ χρυσίου πρόθυμοι
ἦσαν εἰς τὸν πόλεμον,
δ) ο καί είναι μεταβατικός, δηλαδή μπαίνει, χωρίς ιδιαίτερη σημασία, στην αρχή μιας περιόδου ή
ημιπεριόδου απλώς για να μεταβεί
ο λόγος από τα προηγούμενα στα
επόμενα:

Οἱ δ’ ἵπποι πάντες εἶχον καὶ προμετωπίδια καὶ προστερνίδια·
εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οἱ ἱππεῖς
Ἑλληνικάς. Καὶ ἤδη τε ἦν μέσον
ἡμέρας καὶ οὔπω καταφανεῖς
ἦσαν οἱ πολέμιοι.
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Β΄ Σύνδεση προτάσεων με
αντιθετικούς συνδέσμους
α) Απλή αντιθετική σύνδεση
146 Η απλή αντιθετική σύνδεση
γίνεται με τους αντιθετικούς συνδέσμους: μέν, δέ, ἀλλά, μέντοι
(= όμως), μήν (= όμως), ἀλλὰ μήν,
καὶ μήν, οὐ μὴν άλλά (= αλλ’ όμως),
ὅμως, καίτοι (= και όμως, εντούτοις).
Οι σύνδεσμοι μέν, δέ, μήν, μέντοι δεν μπαίνουν στην αρχή της
προτάσεως αλλά πάντοτε ύστερα
από μία ή περισσότερες λέξεις:

Οἱ μὲν ᾤχοντο, Κλέαρχος δὲ περιέμενε.
§146
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Οι αντιθετικοί σύνδεσμοι συνδέουν περιόδους ή ημιπεριόδους
καθώς και προτάσεις ή όρους προτάσεων, αλλά ο καίτοι συνδέει μόνο
περιόδους ή ημιπεριόδους:

Κελεύεις ἐμὲ νεώτερον ὄντα
καθηγεῖσθαι· καίτοι τούτου γε
παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις τἀναντία νομίζεται, τὸν πρεσβύτερον ἡγεῖσθαι παντὸς καὶ λόγου
καὶ ἔργου (= συμβουλεύεις εμένα που είμαι νεότερος να αρχίσω πρώτος· και όμως σ’ όλους
τους ανθρώπους συνηθίζεται το
αντίθετο...).
147 1. Με τους συνδέσμους μέν-δέ
συνδέονται μεταξύ τους προτάσεις
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αντίθετες ή με διαφορετικό περιεχόμενο:

Οἱ μὲν ᾤχοντο, Κλέαρχος δὲ περιέμενε (αντίθ.).
Προσήκει μὲν πᾶσιν ὑμῖν τιμωρεῖν, προσήκει δὲ κἀμοὶ οὐχ ἥκιστα (διαφορ. περιεχ.).
Όταν όμως εκφράζεται έντονη
αντίθεση, τότε ύστερα από το μέν
ακολουθεί αντί για το δέ ο ἀλλά ή ο
μέντοι ή δ’ αὖ ή ὅμως δέ ή οὐ μήν:
Φιλοσόφῳ μὲν ἔοικας, ὦ νεανίσκε, ἴσθι μέντοι ἀνόητος ὢν
(= μοιάζεις με φιλόσοφο, νεαρέ,
αλλά ξέρε πως είσαι ανόητος).
Οὐκ ἀγνοῶ μέν, οὐ μὴν οἵομαι
(= αλλά δέ νομίζω).
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2. Όταν ο μέν χρησιμοποιείται χωρίς το δέ (σχήμα ανανταπόδοτο),
τότε μεταφράζεται τουλάχιστο ή
βέβαια:

Ἀλλ’ αἴτιος μὲν ἔγωγε οὔκ εἰμι
(= αλλά εγώ τουλάχιστο δεν είμαι αίτιος).
Ἐγὼ μὲν οὔκ ἀξιῶ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἡμᾶς ἀπολέσθαι ἀδίκως
(= εγώ βέβαια δε θεωρώ δίκαιο
να καταστραφούμε άδικα).
3. Ο δέ όταν χρησιμοποιείται χωρίς
να προηγείται ο μέν, είναι αντιθετικός ή μεταβατικός (βλ. §145δ):

Οὔπω καταφανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι· ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο,
ἐφάνη κονιορτός (αντιθετικός)
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(= όταν όμως έφτανε το δειλινό
φάνηκε σκόνη).
Παρήλαυνον τεταγμένοι κατὰ
ἴλας· εἶχον δὲ πάντες κράνη
χαλκᾶ (μεταβατικός).
4. Ο σύνδεσμος ἀλλά ή ἀλλ’ ἤ:
α) ύστερα από μιαν αποφατική (αρνητική) πρόταση που περιέχει τη
λέξη ἄλλος ή ἕτερος μεταφράζεται
παρά μόνο:

Ἄλλη μὲν πόλις οὐδεμία οὔτε φιλία οὔτε Ἑλληνὶς ἀλλὰ Θρᾶκες
Βιθυνοί (= παρά μόνο Θράκες...).
Οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκει
ἀνθρώπῳ ἀλλ’ ἤ τὸ ἄριστον καὶ
τὸ βέλτιστον (= παρά μόνο το
καλύτερο...).
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β) πριν από ρήμα σε προστακτική
φανερώνει έντονη προτροπή (ἀλλὰ
= εμπρός λοιπόν, λοιπόν):
Ἀλλ’ ἴωμεν (= εμπρός λοιπόν ας
πάμε).
Ἀλλ’ ἐμοὶ πείθου καὶ μὴ ἄλλως
ποίει (= λοιπόν άκουσέ με και
μην κάνεις αλλιώς).
γ) ύστερα από πρόταση υποθετική
ή αιτιολογική, που υπάρχει ή εννοείται, μεταφράζεται τουλάχιστο:

Ὦ θεοὶ πατρῷοι, συγγένεσθε
ἀλλὰ νῦν (= σταθείτε κοντά μας
τουλάχιστο τώρα, αν δε σταθήκατε προηγουμένως).
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β) Επιδοτική αντιθετική σύνδεση
Στην επιδοτική σύνδεση η δεύτερη πρόταση (ή ο δεύτερος όρος
της προτάσεως) προσθέτει κάτι πιο
σπουδαίο ή πιο έντονο.
Σε μια επιδοτική αντιθετική σύνδεση μπορεί να:
1. υπάρχει κατάφαση και στις δύο
προτάσεις. Τότε οι προτάσεις συνδέονται με: οὐ μόνον ή μὴ μόνον ή
οὐχ ὅτι ή μὴ ὅτι-ἀλλὰ καί (= όχι μόνο αλλά και):
Οὐ μόνον λόγῳ ἀλλὰ καὶ ἔργῳ
χάριν ἀπέδωκεν (= του ανταπόδωσε τη χάρη, όχι μόνο με λόγια αλλά...).
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Οὐχ ὅτι μόνος ὁ Κρίτων ἐν ἠσυχίᾳ ἦν, ἀλλὰ καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ.
Μὴ ὅτι κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ
κατὰ τὴν ψυχὴν οὐδέποτε τὰ
αὐτὰ πάρεστιν ἑκάστῳ (= ουδέποτε τα ίδια παραμένουν στον
καθένα).
2. υπάρχει άρνηση και στις δύο
προτάσεις. Τότε οι προτάσεις συνδέονται με: οὐχ ὅπως ή μὴ ὅπως ή
οὐχ ὅτι ή μὴ ὅτι-ἀλλ’ οὐδέ ή ἀλλὰ
μηδέ (= όχι μόνο δεν - αλλά και
δεν):
Οὐχ ὅπως τῆς κοινῆς ἐλευθερίας μετέχομεν, ἀλλ’ οὐδὲ δουλείας μετρίας ἠξιώθημεν (= όχι
μόνο δε μετέχουμε... αλλά ούτε
αξιωθήκαμε να έχουμε...).
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Ἐγὼ μὴ ὅτι ὑπὲρ ἄλλου, ἀλλ’
οὐδ’ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ πώποτε δίκην ἰδίαν εἴρηκα (= εγώ όχι μόνο για άλλον αλλά ούτε για τον
εαυτό μου...).
Σημείωση. Το μὴ ὅτι ή μή τί
γε ύστερα από αρνητική έκφραση
πολλές φορές σημαίνει: πολύ περισσότερο ή πολύ λιγότερο:
Οὐκ ἔτρεσεν, μὴ ὅτι ἔφυγεν
(= δε φοβήθηκε, πολύ περισσότερο δεν έφυγε).
Ταῦτα πολλὴν αἰσχύνην ἔχει καὶ
λέγειν, μή τί γε δὴ ποιεῖν (= αυτά είναι μεγάλη ντροπή και να
τα λέει κανείς, πολύ περισσότερο βέβαια να τα κάνει).
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3. υ
 πάρχει άρνηση στην πρώτη
και κατάφαση στη δεύτερη πρόταση. Τότε οι προτάσεις συνδέονται με: οὐχ ὅπως ἀλλά καὶ ή
ἀλλά (= όχι μόνο δεν* -αλλά και):

Ἐδίδασκον τὸν δῆμον ὡς οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐχ ὅπως τιμωρήσαιντο, ἀλλὰ καὶ ἐπαινέσειαν
τὸν Σφοδρίαν (= ότι οι Λακεδαιμόνιοι όχι μόνο δεν τιμώρησαν,
αλλά και επαίνεσαν το Σφ.)·
Οὐχ ὅπως ὑμῖν τῶν ἑαυτοῦ τι
ἐπέδωκεν, ἀλλὰ τῶν ὑμετέρων

* Δηλαδή κατά τη μετάφραση στη
ν.ε. στην πρώτη πρόταση μπαίνει
άλλη μια άρνηση (οὐχ ὅπως - όχι
μόνο δεν).
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πολλὰ ὑφῄρηται (= όχι μόνο δε
σας πρόσφερε τίποτε από τα
δικά του, αλλά και έκλεψε πολλά από τα δικά σας).

149 Γ’ Σύνδεση προτάσεων με

διαχωριστικούς συνδέσμους

Διαχωριστικοί (ή διαζευκτικοί)
σύνδεσμοι της αρχαίας ελληνικής
είναι: ἤ, εἴτε (όπως και στη ν.ε.) και
ἤτοι, ἐάντε, ἄντε, ἤντε.
Ο σύνδεσμος ἤ μπαίνει μια φορά, ενώ οι σύνδεσμοι εἴτε, ἐάντε,
ἄντε, ἤντε δυο φορές. Όταν όμως
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υπάρχει έμφαση, τότε και ο σύνδεσμος ἤ μπαίνει δυο φορές και συνήθως αντί για ἤ-ἢ μπορεί να υπάρχει ἤτοι-ἤ:

Ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐγρήγορας ἤ
καθεύδεις; (= είσαι ξυπνητός ή
κοιμάσαι;).
Φασὶν πάντας εἶναι δικαίους,
ἐάν τε ὦσιν ἐάν τε μή (= λένε
ότι όλοι είναι δίκαιοι, είτε είναι
είτε όχι).
Ἤ λέγε τι σιγῆς κρεῖττον ἢ σιγὴν
ἔχε.
Καὶ αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γε ἤ
ἐνθυμούμεθα ὀρθῶς τὰ πράγματα (= και οι ίδιοι είτε αποφασίζουμε ή τουλάχιστο σχηματίζουμε μια σωστή γνώμη για τα
πράγματα).
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150 Δ΄ Σύνδεση προτάσεων

με συμπερασματικούς
συνδέσμους

Ως παρατακτικοί συμπερασματικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται οι: ἄρα, δή, οὖν, γοῦν, οὔκουν,
οὐκοῦν, τοίνυν, τοιγαροῦν, τοιγάρτοι και ὥστε, οι οποίοι συνδέουν
περιόδους ή ημιπεριόδους. Από
αυτούς:
α) οι σύνδεσμοι ἄρα, δή, οὖν, γοῦν
και τοίνυν ποτέ δεν μπαίνουν στην
αρχή της προτάσεως, αλλά πάντοτε ύστερα από μία ή περισσότερες
λέξεις:

Ἀλλὰ μήν εἰσι βωμοί· εἰσὶν ἄρα
καὶ θεοί (= υπάρχουν λοιπόν και
θεοί).
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Τὸ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε·
κρέα οὖν ἐσθίοντες διεγίγνοντο
(= περνούσαν λοιπόν τρώγοντας κρέατα).
Στη φράση εἰ μὴ ἄρα το ἄρα σημαίνει ίσως (με κάποια ειρωνεία):
Πῶς ἂν ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ διαφθείροι τοὺς νέους; εἰ μὴ ἄρα ἡ
τῆς ἀρετῆς ἐπιμέλεια διαφθορά
ἐστιν (= εκτός αν ίσως η φροντίδα για την αρετή είναι διαφθορά).
Το μὲν οὖν πολλές φορές σε
απαντήσεις σημαίνει: εντελώς αντίθετα:
—Οὗτοι οὐδὲν τούτων ἐπίστανται; — Πάντα μὲν οὖν (= αντίθετα όλα τα γνωρίζουν).
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—Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων;
ἤ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν; — Πάνυ μὲν
οὖν (= και πολύ μάλιστα, αντίθετα είναι πολύ νωρίς).
β) ο οὐκοῦν εισάγει συμπέρασμα καταφατικό (= λοιπόν), ενώ ο
οὔκουν αρνητικό (= λοιπόν δεν):
Οὐκοῦν φοβεῖσθαι χρὴ τοὺς ψόγους καὶ ἀσπάζεσθαι τοὺς ἐπαίνους (= πρέπει λοιπόν να...).
Οὔκουν μ’ ἐάσεις; (= λοιπόν δε
θα μ’ αφήσεις;).
γ) οι σύνδεσμοι τοιγαροῦν, τοιγάρτοι εισάγουν συμπέρασμα με μεγάλη βεβαιότητα:

Ὀρθῶς ἔλεξας· τοιγαροῦν τὸ
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σὸν φράσον αὖθις πάλιν μοι
πρᾶγμα (= ξαναπές μου λοιπόν
την υπόθεσή σου).
δ) ο σύνδεσμος ὥστε ως παρατακτικός σύνδεσμος σημαίνει: επομένως, γι’ αυτό:

Οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς εἰς
ἄστυ διῆκεν· ὥστ’ ἐκείνης τῆς
νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη (= ο
θρήνος έφτανε από τον Π.
ως...).

Σημείωση. Ο ώστε εισάγει και
δευτερεύουσες αποτελεσματικές
προτάσεις (βλ. §165).
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Ε΄Σύνδεση προτάσεων με αιτιολογικούς παρατακτικούς
συνδέσμους
151 Ως αιτιολογικός παρατακτικός
σύνδεσμος χρησιμοποιείται κυρίως
ο γάρ (= γιατί) και σπάνια οι ὡς
(= γιατί) και ἐπεί (= γιατί, αφού).
1. Ο σύνδεσμος γάρ ποτέ δεν μπαίνει εντελώς στην αρχή μιας προτάσεως, αλλά πάντοτε ύστερα από
μία ή δύο λέξεις και συνδέει περιόδους ή ημιπεριόδους:

Ἐγὼ σὺν ἡμῖν ἕψομαι καὶ ὅ, τι ἂν
δέῃ πείσομαι. Νομίζω γὰρ ὑμᾶς
ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους
(= θα σας ακολουθήσω και θα
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πάθω ό,τι χρειαστεί. Γιατί νομίζω...).
Ἀναγκαῖον ἦν πορεύεσθαι· οὐ
γὰρ ἦν ἱκανὰ τὰ ἐπιτήδεια.

Σημείωση. Πολλές φορές πριν
από το γάρ υπάρχει ο καί και τότε:
καὶ γάρ = γιατί και, και μάλιστα,
αφού μάλιστα:
Βασιλεὺς οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν
πολεμούντων. Καὶ γὰρ ὁ Κῦρος
ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ (= ο μεγάλος β.
δεν ανησυχούσε καθόλου που
αυτοί πολεμούσαν. Γιατί και ο
Κύρος έστελνε...).
Εὐθὺς ἔγνωσαν πάντες ὅτι
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ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλεὺς· καὶ γὰρ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω (= αφού
μάλιστα φαινόταν καπνός στα
χωριά πολύ κοντά).

2. Πολλές φορές η πρόταση που εισάγεται με το γάρ παρεμβάλλεται
ανάμεσα στις λέξεις της προτάσεως
που προσδιορίζεται και έτσι η πρόταση με το γάρ αποτελεί παρένθεση:

Ὁ δέ, κρίνουσι γὰρ βοῇ καὶ οὐ
ψήφῳ, οὐκ ἔφη διαγιγνώσκειν
τὴν βοὴν ὁποτέρα μείζων (= είπε
ότι δεν ξεχωρίζει ποια από τις
δυο βοές είναι μεγαλύτερη).
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Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο γάρ
μπορεί να μεταφραστεί και με το
βέβαια, που είναι και η αρχική του
σημασία (γάρ= γέ ἄρα).
Επίσης ο γάρ έχει βεβαιωτική
σημασία:
α) με το σύνδεσμο ἀλλά (ἀλλά γάρ =
αλλά βέβαια, πραγματικά):
Τρισάσμενος (= με μεγάλη ευχαρίστηση) ταῦτ’ ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς
μένειν κατασκευαζόμενους.
Ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μὴ ὥσπερ οἱ
λωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα τῆς
οἴκαδε ὁδοῦ (= αλλά πραγματικά φοβούμαι μήπως όπως οι
λωτοφάγοι ξεχάσουμε το δρόμο
προς την πατρίδα).
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Ἐγὼ οὖν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόμην
τε καὶ ἡβρυνόμην ἂν, εἰ ἠπιστάμην ταῦτα· ἀλλ’ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι (= θα υπερηφανευόμουν και
θα καυχιόμουν, αν τα ήξερα καλά· αλλά βέβαια δεν τα ξέρω).
β) σε ζωηρό διάλογο (γάρ = βέβαια,
πράγματι, λοιπόν):

Πῶς; ἔφη ὁ Σωκράτης· οὐ γὰρ
καὶ ὁδοῦ παραχωρῆσαι τὸν νεώτερον πρεσβυτέρῳ πανταχοῦ
νομίζεται; (= δε συνηθίζεται παντού πράγματι και στο δρόμο
να υποχωρεί ο μικρότερος στο
μεγαλύτερο;).
Οὐ γὰρ σὺ ἐπίστασαι; (= εσύ
λοιπόν δεν ξέρεις;).
— Ἆρα οὐδὲν κακὸν πείσεται; —
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Πῶς γὰρ οὔ; (= πώς λοιπόν όχι;
βεβαιότατα θα πάθει κακό).
— Τὸ φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον
ταυτόν; — Ταυτὸν γάρ (= το ίδιο
βέβαια).
γ) σε ευχετικές προτάσεις (εἰ γάρ =
μακάρι βέβαια):
Eἰ γὰρ τοσαύτην δύναμιν εἶχον
(= μακάρι βέβαια να είχα...)
(βλ. §85δ).
3. Ο γάρ χρησιμοποιείται επίσης
και ως επεξηγηματικός (γάρ = δηλαδή):

Ἀλλὰ μὴν ἐρῶ καὶ ταῦτα. Οἶδα
μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς
ὄντας.
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Φράσω δὲ καὶ τὸ πλῆθος ἑκατέρων· συνελέγησαν γὰρ οἱ
ὁπλῖται εἰς ἑξακισχιλίους.
Σχετικός με τον επεξηγηματικό
γὰρ είναι και ο γὰρ που χρησιμοποιείται στην αρχή μιας διηγήσεως
η οποία εξαγγέλλεται προηγουμένως (γάρ = δηλαδή, λοιπόν):
Ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε κάλλιον.
Ἐπεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾶ ἔχοντες τὸν
ἥλιον...
152 Οι σύνδεσμοι ὡς και ἐπεὶ ως
παρατακτικοί αιτιολογικοί σύνδεσμοι συνδέουν επίσης πάντοτε περιόδους ή ημιπεριόδους:
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Σοὶ δὲ προσήκει ἐπιμελεῖσθαι
ὅπως ἄξιος ἔσει τοῦ πατρός· ὡς
ἅπασι μὲν προσήκει περὶ πολλοῦ
ποιεῖσθαι τὴν φρόνησιν (= γιατί
σε όλους ταιριάζει να εκτιμούν
πολύ τη φρόνηση).
Μέγα δὲ τὸ ὁμοῦ τραφῆναι· ἐπεὶ
καὶ τοῖς θηρίοις πόθος τις ἐγγίγνεται τῶν συντρόφων (= γιατί και στα θηρία ακόμα γεννιέται...).

Σημείωση α΄. Οι ὡς και ἐπεί ως
υποτακτικοί σύνδεσμοι εισάγουν
δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις (βλ. §163).
Σημείωση β΄. Ο ἐπεί ως σύνδεσμος παρατακτικός πολλές φο54 / 137 - 138
22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 54

§152
1/23/17 11:03:08 AM

ρές έχει τη σημασία του αντιθετικού
συνδέσμου καίτοι:
Εἶμι· ἐπεὶ καὶ ταῦτ’ ἂν ἴσως οὐκ
ἀηδῶς σου ἤκουον (= θα φύγω·
αν και θα τ’ άκουγα αυτά από
σένα ίσως όχι δυσάρεστα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
153 Η υποτακτική σύνδεση προτάσεων γίνεται με τους υποτακτικούς συνδέσμους, με τις αναφορικές ή ερωτηματικές αντωνυμίες και
με τα αναφορικά ή ερωτηματικά
επιρρήματα.
Οι δευτερεύουσες προτάσεις,
όπως και στη ν.ε., διακρίνονται σε
δύο κατηγορίες:
I. σ’ αυτές που χρησιμοποιούνται όπως και τα ονόματα, ως
υποκείμενα, κατηγορούμενα,
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αντικείμενα, ονοματικοί προσδιορισμοί, και λέγονται ονοματικές προτάσεις και
II. σ’ αυτές που χρησιμοποιούνται ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί (χρόνου, αιτίας, σκοπού κτλ.) και λέγονται επιρρηματικές προτάσεις.

I. ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
154 Ονοματικές δευτερεύουσες
προτάσεις είναι: οι ειδικές, οι ενδοιαστικές, οι πλάγιες ερωτηματικές
και οι αναφορικές εν μέρει (οι οποίες και λέγονται αναφορικές ονοματικές).
§154
22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 57

57 / 139
1/23/17 11:03:08 AM

Α’ Ειδικές προτάσεις
155 Οι ειδικές προτάσεις εισάγονται με τους ειδικούς συνδέσμους
ὅτι (όπως και στη ν.ε.) και ὡς.
Έχουν άρνηση οὐ.
Μια ειδική πρόταση χρησιμοποιείται, όπως και στη ν.ε., ως:
α) αντικείμενο με ρήματα λεκτικά
(λέγω, ἀγγέλλω, διδάσκω κτλ.), δεικτικά (δηλῶ, δείκνυμι κτλ.), αισθητικά (αἰσθάνομαι, ὁρῶ, ἀκούω κτλ.) και
γνωστικά (γιγνώσκω, οἶδα κτλ.):

Κῦρος ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο
πρὸς βασιλέα μέγαν (= ότι η εκστρατεία θα γίνει...).
Διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ
ἡμῖν οὐκ ὀρθῶς ἀπιστεῖς (= θέλω
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να σου εξηγήσω ότι εσύ...).
Ἀλλὰ σὺν τοῖς θεοῖς δείξομεν
τοῖς βαρβάροις ὅτι δυνάμεθα
τοὺς ἐχθροὺς τιμωρεῖσθαι
Βασιλεὺς ἤκουσε Τισσαφέρνους
ὅτι οἱ Ἕλληνες νικῷεν.
Οἶδα γὰρ ὅτι βαρέως ἂν φέροις
ἀκούων ἐμοῦ ἀπολογουμένου
ὑπὲρ αὐτῶν (= δύσκολα θα υπόφερες να μ’ ακούς να απολογούμαι...).
β) υποκείμενο με απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις που
έχουν τις περισσότερες φορές σημασία ανάλογη με τη σημασία των
προηγούμενων ρημάτων, όπως:
ἀγγέλλεται, δῆλόν ἐστι, ἅλις ἐστί
(= αρκεί) κτλ.:
§155
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Δῆλον ἦν ὅτι ἐγγύς (= κοντά)
που βασιλεὺς ἦν.
Ἠγγέλθη ὅτι ἡττημένοι εἶεν οἱ
Λακεδαιμόνιοι τῇ ναυμαχίᾳ (= ότι
νικήθηκαν οι Λ.).
Ἀρκεῖ ὅτι τῶν ἄλλων καταγελᾷς.
γ) επεξήγηση, συνήθως σε δεικτική
αντωνυμία ουδέτερου γένους:
Τοῦτο ὑμᾶς δεῖ μαθεῖν, ὅτι τὸ
συνέχον τὴν δημοκρατίαν ὅρκος
ἐστίν (= ότι δηλαδή αυτό που
συγκρατεί τη δημοκρατία είναι...).
156 Οι ειδικές προτάσεις εκφέρονται με τις εγκλίσεις των προτάσεων κρίσεως (οριστική, δυνητική
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οριστική και ευκτική) (βλ. §89α).
Όταν όμως η ειδική πρόταση
εξαρτάται από ρήμα σε ιστορικό
χρόνο, τότε συνήθως εκφέρεται με
ευκτική, που λέγεται ευκτική του
πλάγιου λόγου:

Κῦρος ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο...

Σημείωση α’. Οι φράσεις οιδ’
ότι (= βέβαια), εὖ οἶδ’ ὅτι (= βεβαιότατα), δῆλον ὅτι (= ολοφάνερα)
έχουν σημασία επιρρήματος, ύστερα από παράλειψη του ρήματος της
ειδικής προτάσεως:
Πάντες ὑμεῖς ἐλεεῖτε εὖ οἶδ’ ὅτι
τοὺς ἀτυχεῖς καὶ ταλαιπώρους
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ἀνθρώπους (= ελεείτε βεβαιότατα, ασφαλώς, τους δυστυχισμένους...).
Θανάτου ἐτίμησαν δῆλον ὅτι
ὡς πονηροῦ ὄντος (= όρισαν
ως ποινή το θάνατο ολοφάνερα
ως...).
Σημείωση β’. Ο ειδικός σύνδεσμος ὡς συχνά διαφέρει στη σημασία από τον ὅτι· ο ὅτι δείχνει κάτι
που θεωρείται πραγματικό, ενώ ο
ὡς δείχνει μια υποκειμενική γνώμη·
έτσι:
ὅτι = ότι, πως.
ὡς = ότι δήθεν, ότι τάχα, ότι
όπως νομίζει κανείς κτλ.
Λέγει ὁ κατήγορος ὡς ὑβριστής
εἰμι (= ότι δήθεν είμαι...).
Πελοπίδας ἔλεγεν ὅτι μόνοι τῶν
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Ἑλλήνων βασιλεῖ συνεμάχοντο
ἐν Πλαταιαῖς καὶ ὡς Λακεδαιμόνιοι διὰ τοῦτο πολεμήσειαν
αὐτοῖς (= έλεγε ότι μόνο αυτοί
συμμάχησαν... και ότι, όπως πιστεύει, οι Λακεδαιμόνιοι γι’ αυτό
τους πολέμησαν)· η πρώτη ειδική πρόταση δείχνει ένα πραγματικό γεγονός, ενώ η δεύτερη
μια προσωπική γνώμη.
Σημείωση γ’. Τα λεκτικά ρήματα δε συντάσσονται μόνο με ειδική
πρόταση αλλά και με ειδικό απαρέμφατο (βλ. §§92, 96). Αλλά το
ρήμα φημί (= λέω, ισχυρίζομαι) συντάσσεται σχεδόν πάντοτε με ειδικό
απαρέμφατο.
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Τα αισθητικά και γνωστικά ρήματα συντάσσονται και με κατηγορηματική μετοχή (βλ. §100,4).

Β΄ Ενδοιαστικές προτάσεις
157 Οι ενδοιαστικές προτάσεις εισάγονται με τους ενδοιαστικούς
συνδέσμους μή (όπως και στη ν.ε.)
και μή οὐ.
Με το μή εισάγονται, όταν εκφράζουν φόβο μήπως γίνει κάτι:
Φοβεῖται μὴ τὰ ἔσχατα πάθῃ
(= μήπως πάθει τα χειρότερα),
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ενώ με το μή οὐ, όταν εκφράζουν φόβο μήπως δε γίνει κάτι:
Φοβοῦμαι μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν
οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι περὶ τῶν
πραγμάτων (= μήπως δεν μπορέσω...).
Οι ενδοιαστικές προτάσεις
εξαρτώνται από ρήματα που σημαίνουν φόβο ή δισταγμό, όπως: φοβοῦμαι, δέδοικα ἤ δέδια (= φοβούμαι), ὀκνῶ (= διστάζω, φοβούμαι),
διστάζω, ὑποπτεύω, φυλάττομαι κτλ.
και χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα των ρημάτων από τα οποία
εξαρτώνται:
Ἐφοβεῖτο μὴ ὁ πάππος ἀποθάνῃ.
Δέδοικα μὴ ὥσπερ οἱ λωτοφάγοι
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ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ
(= μήπως ξεχάσουμε το δρόμο
προς την πατρίδα).
Ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ κέρας καὶ αὐτοὺς
κατακόψειαν (= μήπως επιτεθούν στην πτέρυγα του στρατεύματος και τους κατακόψουν).

Σημείωση. Μια ενδοιαστική
πρόταση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί:
α) ως υποκείμενο, όταν εξαρτάται από απρόσωπη έκφραση, λ.χ.
φόβος ἐστί, κίνδυνος ἐστι, δεινόν
ἐστί κτλ.:
Δεινόν ἐφαίνετο εἶναι μὴ οἱ
στρατιῶται δύσνοι (= εχθρικοί)
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ὦσιν (πβ. ν.ε. υπάρχει φόβος
μήπως αρρωστήσει πάλι το
παιδί).
β) ως επεξήγηση:
Ἔστι μάλιστα τοῦτο δέος, μὴ
πανοῦργος ὢν τρέψηται καὶ παρασπάσηταί (= πάρει με το μέρος του) τι τῶν ὅλων πραγμάτων
(πβ. ν.ε. αυτό φοβάται πάντοτε
στις εξετάσεις, μήπως δεν του
φτάσει ο χρόνος).

158 Οι ενδοιαστικές προτάσεις
εκφέρονται κανονικά με υποτακτική
(όπως και στη ν.ε.). αλλά ύστερα
από παρελθοντικό χρόνο εκφέρονται και με ευκτική του πλάγιου λόγου, όπως και οι ειδικές προτάσεις.
§158
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Δέδοικα μὴ ἐπιλαθώμεθα...
Ἐφοβεῖτο μὴ ὁ πάππος ἀποθάνῃ, ἀλλά:
Ἔδεισαν oἱ Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν...
Οι ενδοιαστικές προτάσεις όταν
δηλώνουν κάτι πραγματικό και όχι
ενδεχόμενο, εκφέρονται και με οριστική:
Δέδοικα μὴ οὐκ ἔχω ταύτην τὴν
σοφίαν.

Σημείωση α’. Ενδοιαστικές
προτάσεις εισάγονται και με το
ὅπως μή που ισοδυναμεί με μή:
Δέδοιχ’ ὅπως μή μοι λίαν
φανῇς σοφή (= φοβούμαι μήπως μου φανείς πολύ σοφή).
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Σημείωση β’. Πολλές φορές οι
ενδοιαστικές προτάσεις βρίσκονται
στο λόγο ως ανεξάρτητες:
Μὴ ἀγροικότερον ᾖ τὸ ἀληθὲς
εἰπεῖν· ὀκνῶ γάρ... (= μήπως είναι κάπως αγροίκο να πω την
αλήθεια...).
(πβ. ν.ε. Θα φύγω. Μήπως ανησυχήσουν).

Γ΄ Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις
159 Οι πλάγιες ερωτηματικές
προτάσεις ή πλάγιες ερωτήσεις,
δηλαδή εξαρτημένες προτάσεις
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που περιέχουν ερώτηση, εισάγονται:
α) αν είναι ερωτήσεις με ολική
άγνοια (βλ. §2α), με εἰ και οι διμελείς (βλ. §2) με εἰ-ἤ, πότερον ή πότερα-ἤ, εἴτε-εἴτε, και
β) αν είναι ερωτήσεις με μερική
άγνοια (βλ. §2β), με ερωτηματικές ή
αναφορικές αντωνυμίες και με ερωτηματικά ή αναφορικά επιρρήματα,όπως: τίς, ποῖος, πόσος, ὅστις,
ὁποῖος, ὁπόσος κτλ. και ποῦ, πῶς,
ὅπου, ὅπως κτλ. Έχουν άρνηση οὐ
ή μή:

Πρωταγόρας ἐρωτᾷ εἰ οὐκ
αἰσχύνομαι καλῶν τὰ ἀγαθὰ δεινά (= αν δεν ντρέπομαι να ονομάζω...).
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Ἤρετο εἴ τις ἐμοῦ σοφώτερος
εἴη.
Μὴ σκόπει τί ἂν σε μάλιστα
εὐφράνειεν, ἀλλά πῶς ἂν βελτίων τὴν ψυχήν γένοιο (= μην εξετάζεις τι κυρίως θα σε ευχαριστούσε...).
Ἐπεχείρησας σαυτὸν ἐπισκοπεῖν
ὅστις εἴης; (= να εξετάσεις τον
εαυτό σου ποιος είσαι;).
Ἐβουλεύοντο εἴτε κατακαύσωσι
τοὺς Θηβαίους εἴτε ἄλλο τι χρήσωνται (= σκέφτονταν ή να κατακάψουν τους Θ. ή να τους κάνουν κάτι άλλο).
Ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι.
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Σημείωση: Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις εισάγονται σπανιότερα και με ἐάν (ἄν, ἤν):
Εἰ δέ σοι μὴ δοκεῖ, σκέψαι ἐὰν
τόδε σοι μᾶλλον ἀρέσκῃ (= αν
δε σου φαίνεται καλό, εξέτασε
αν πιο πολύ σ’ αρέσει το εξής)·
(πβ. ν.ε. σε ρωτώ αν σ’ αρέσει).

160 Οι πλάγιες ερωτηματικές
προτάσεις εξαρτώνται από τα ρήματα:
α) ἐρωτῶ, λέγω, δείκνυμι κ.τ.ό.
β) ἀπορῶ, θαυμάζω, σκοπῶ ἢ
σκοποῦμαι, αἰσθάνομαι, γιγνώσκω
κ.τ.ό.
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γ) ἐπιμελοῦμαι, πειρῶμαι (= προσπαθώ, επιχειρώ), φυλάττομαι
κ.τ.ό. . και χρησιμοποιούνται ως
αντικείμενα των ρημάτων αυτών:

Καὶ ὃς (= και αυτός) ἐθαύμασε
τίς παραγγέλλοι καὶ ἤρετο ὅ,τι
εἴη τὸ σύνθημα.
Κλέαρχος οὐδὲ τούτοις εἶπεν
ὅ,τι ποιήσοι.
Ἐπιμηθεὺς ἠπόρει ὅ,τι χρήσαιτο
(= δεν ήξερε τι να κάνει).
Ξενοφῶν ἐκέλευε σκέψασθαι τί
εἴη τὸ κωλῦον.
Κῦρος ἐπεμελεῖτο ὅ,τι ποιήσοι
βασιλεύς (= ενδιαφερόταν τι θα
κάνει ο β.).
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Σημείωση. Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις χρησιμοποιούνται επίσης
α) ως υποκείμενο, όταν εξαρτώνται
από απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις που έχουν την
ίδια σημασία με τα προηγούμενα
ρήματα:
Ἀπὸ τούτου γενήσεται φανερόν τίς τίνος αἴτιός ἐστιν (πβ.
ν.ε. είναι άγνωστο τι έγινε στο
μεταξύ).
β) ως επεξήγηση συνήθως σε δεικτική αντωνυμία ουδέτερου γένους:
Ἡμῖν τοῦτ’ αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ
ἀληθῆ λέγομεν ἢ οὐκ ἀληθῆ (πβ.
ν.ε. αυτό λέω κι εγώ, πού βρήκαμε τόση δύναμη).
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161 Οι πλάγιες ερωτήσεις εκφέρονται με τις εγκλίσεις με τις οποίες
εκφέρονται και οι ευθείες ερωτήσεις
(οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική και υποτακτική, βλ.
§1δ).
Όταν όμως εξαρτώνται από ρήμα σε παρελθοντικό χρόνο, τότε
συνήθως εκφέρονται με ευκτική του
πλάγιου λόγου, όπως και οι ειδικές
και οι ενδοιαστικές προτάσεις λ.χ.:
ευθεία ερώτηση: Παραγγέλλεις τι,
			 ὦ Κῦρε;
πλάγια ερώτηση:	Ξενοφῶν ἐρωτᾷ
Κῦρον εἴ τι παραγγέλλει ἤ
			 Ξενοφῶν ἢρετο 		
		Κῦρον εἴ τι παραγγέλλοι.
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ευθεία ερώτηση: Τί ἀποκρίνωμαι;
πλάγια ερώτηση:	Σιωπᾷ σκοπῶν
ὅ,τι ἀποκρίνηται
ἤ
			Ἐσιώπησε
σκοπῶν ὅ,τι ἀποκρίναιτο.
(ο χρόνος της μετοχής σκοπῶν
θεωρείται παροντικός ή παρελθοντικός χρόνος ανάλογα με το
ρήμα της κύριας προτάσεως σιωπᾷ ή ἐσιώπησε, βλ. §77).

Σημείωση α΄. Τα ρήματα που
σημαίνουν φροντίδα, όπως φροντίζω, ἐπιμελούμαι, ὁρῶ κ.τ.ό., παίρνουν ως αντικείμενο πλάγια ερώτηση που εισάγεται με το ὅπως και
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εκφέρεται σε χρόνο μέλλοντα (οριστικής ή ευκτικής):
Οἱ πατέρες προνοοῦσι τῶν παίδων
ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαθὰ ἐπιλείψει (= πώς δε θα τους λείψουν
ποτέ τα αγαθά).
Κῦρος ἐπεμέλετο ὅπως οἱ δουλεύοντες μὴ ἄσιτοι ἔσοιντο (= πώς δε
θα είναι νηστικοί όσοι δούλευαν
ως δούλοι).
Σημείωση β΄. Κάποτε το ὅπως
με μέλλοντα οριστικής εισάγει ανεξάρτητη πρόταση που δηλώνει
προτροπή ή συμβουλή:
Ὅπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς
ἐλευθερίας ἧς κέκτησθε (= να φανείτε άξιοι της ελευθερίας που έχετε).
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22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 77

77 / 144
1/23/17 11:03:13 AM

Εδώ κυρίως εννοείται το ρήμα
ὁρᾶτε ἤ σκοπεῖτε κ.τ.ό., που συνήθως παραλείπεται. (πβ. και §158
σημ. β΄).
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Δ΄ Ο
 νοματικές αναφορικές
προτάσεις
(βλ. αναφορικές προτάσεις)
II. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
162 Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις είναι: οι αιτιολογικές, οι τελικές, οι αποτελεσματικές,
οι υποθετικές, οι εναντιωματικές
(παραχωρητικές), οι χρονικές και εν
μέρει οι αναφορικές που λέγονται
επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις.
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22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 79

79 / 145
1/23/17 11:03:13 AM

Α΄ Αιτιολογικές προτάσεις
163 Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται με τους αιτιολογικούς
συνδέσμους διότι, ὅτι, ὡς, ἐπεί,
ἐπειδή και εκφέρονται με τις εγκλίσεις των προτάσεων κρίσεως (βλ.
§89α), αλλά όταν εξαρτηθούν από
ρήμα παρελθοντικού χρόνου εκφέρονται και με ευκτική του πλάγιου
λόγου (όπως και οι ειδικές, ενδοιαστικές και οι πλάγιες ερωτηματικές
προτάσεις). Έχουν άρνηση οὐ:
Ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις καὶ ἐμοί τις
ἀσχολία ἐστίν, ἄπειμι.(= θα φύγω).
Κῦρος τῷ Κλεάρχῳ ἐβόᾳ ἄγειν
τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τῶν
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πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη
(= γιατί εκεί ήταν ο βασιλιάς).
Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς (= χαίρομαι που προοδεύεις).
Θίβρων Λάρισαν, ἐπεὶ οὐκ ἐπείθετο, περιστρατοπεδευσάμενος
ἐπολιόρκει (= επειδή δεν υποτασσόταν, στρατοπέδευσε ολόγυρα και την πολιορκούσε).
Κρύπτε μηδέν, ὡς ὁ πάνθ’ ὁρῶν
καὶ πάντ’ ἀκούων πάντ’ ἀναπτύσσει χρόνος (= γιατί όλα τα αποκαλύπτει ο χρόνος, που όλα τα
βλέπει και όλα τα ακούει).

Σημείωση α’. Οι αιτιολογικές
προτάσεις όταν εξαρτώνται από
ρήματα ή φράσεις που σημαίνουν
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ψυχικό πάθος (όπως χαίρω, ἥδομαι,
θαυμάζω κτλ. αἰσχρόν ἐστι, θαυμαστόν ἐστι κ.τ.ό.) εισάγονται με ὅτι:
Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς.
Αλλά πολλές φορές με τα ίδια
ρήματα η αιτιολογική πρόταση εισάγεται με το εἰ, όταν η αιτία δε θεωρείται εντελώς βέβαιη:
Οὐκ ᾐσχύνθη, εἰ τοιοῦτον κακὸν
ἐποίει; (= δεν ντράπηκε, αν έκανε τέτοιο κακό;).
Οὐκ αἰσχρόν, εἰ Ἀθηναῖοι ὄντες
βάρβαρον ἄνθρωπον φοβήσεσθε; (= δεν είναι άσχημο, που
θα φοβηθείτε Αθηναίοι εσείς ένα
βάρβαρο άνθρωπο;)·
(πβ. ν.ε. μη μου θυμώνεις, αν δε
σου φέρομαι καλά μερικές φορές).
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Σημείωση β΄. Οι σύνδεσμοι ὡς
και ἐπεὶ χρησιμοποιούνται και ως
αιτιολογικοί παρατακτικοί σύνδεσμοι (βλ. §152).

Β΄ Τελικές προτάσεις
164 Οι τελικές προτάσεις (οι προτάσεις που δηλώνουν σκοπό*) εισάγονται με τους τελικούς συνδέσμους ἵνα, ὅπως, ὡς και εκφέρονται
κανονικά με υποτακτική (όπως και
στη ν.ε.), αλλά ύστερα από ρήμα
παρελθοντικού χρόνου εκφέρονται

* αρχ. ελληνικά τέλος = σκοπός
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και με ευκτική (όπως και οι ειδικές,
ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές και αιτιολογικές προτάσεις).
Έχουν άρνηση μή:

Μικρὸν ἐπάνειμι, ἵνα σαφέστερον δηλωθῇ πᾶσα ἡ Περσῶν πολιτεία
(= θα ξαναμιλήσω σύντομα, για
να φανεί καθαρότερα...).
Καμβύσης τὸν Κῦρον ἀπεκάλει,
ὅπως τὰ ἐν Πέρσαις ἐπιχώρια
ἐπιτελοίη (= ο Καμβ. ανακάλεσε
τον Κύρο, για να αναλάβει τις
εγχώριες υποθέσεις των Περσών).
Ἀβροκόμας τὰ πλοῖα κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ.
Μένων ὁ Θετταλὸς φίλος ἐβούλετο εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην
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(= για να μην τιμωρείται, όταν
κάνει αδικίες).
(πβ. ν.ε. έτρεχε, για να μην αργήσει).
Οι τελικές προτάσεις με άρνηση πολλές φορές, εισάγονται χωρίς
τελικό σύνδεσμο παρά μόνο με το
μή(= για να μη):
Ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι, μή τις
ἐπίθεσις γένηται (= αποφάσισαν
να φύγουν, για να μη...).

Σημείωση α΄. Μια τελική πρόταση εκφέρεται με ευκτική επίσης,
και αν ακόμα δεν εξαρτάται από παρελθοντικό χρόνο, όταν δηλώνει
μια απλή σκέψη ή όταν υπάρχει έλξη (βλ. §188, 5) από προηγούμενη
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ευκτική:
Ἴσως δέ που ἤ ἀποσκάπτει τι ἤ
ἀποτειχίζει, ὡς ἄπορος εἴη ἡ
ὁδός (= για να είναι αδιάβατος ο
δρόμος)
Ἐπὶ πᾶν ἔλθοι ἄν, ὠς φόβον παράσχοι (= για να προξενήσει
φόβο)
Σημείωση β΄. Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται και με οριστική παρελθοντικού χρόνου, για να φανερώσουν σκοπό που δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί, όταν προηγείται
κάτι που δεν έγινε:
Ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε λαβεῖν,
ὡς μηδ’ εἰ ἐβούλετο ἐδύνατο
ἐξαπατᾶν (= έπρεπε τότε να πάρουμε τα ενέχυρα, για να μην
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μπορούσε να μας εξαπατήσει
και αν ακόμα το ήθελε - αλλά
δεν τα πήραμε).
Τοὺς ἀγαθοὺς ἡμεῖς ἂν παραλαβόντες ἐφυλάττομεν ἐν ἀκροπόλει, ἵνα μηδεὶς αὐτοὺς διέφθειρεν (= θα τους φρουρούσαμε
στην ακρόπολη — πράγμα που
δεν έγινε — για να μην τους
σκότωνε κανείς).
(πβ. ν.ε. έπρεπε να ήσουν εκεί,
για να τον έβλεπες, αλλά δεν
ήσουν).
Σημείωση γ’. Με τον τελικό
σύνδεσμο ὅπως και ώς συντάσσεται
πολλές φορές το αοριστολογικό ἄν
συνήθως με υποτακτική:
Τὰς ἀρετὰς ἐπιτηδεύομεν, ὅπως
ἂν μετὰ πλείστων ἀγαθῶν τὸν
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βίον διάγωμεν (= ασχολούμαστε
με τις αρετές....).
Σημείωση δ’. Οι προτάσεις που
εισάγονται με ὅπως ή ὅπως μή και
εξαρτώνται από ρήματα που σημαίνουν φροντίδα, είναι κυρίως πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, αλλά
μπορούν, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, να χρησιμοποιούνται στο
λόγο και ως τελικές ή ενδοιαστικές:
Ἡμῶν δ’ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα (= πως θα αγωνιστούμε
ή για να αγωνιστούμε...).
Φυλάττου ὅπως μὴ καὶ σὺ ἐλάττους τὰς βοῦς ποίησῃς (= φυλάξου για να μην κάμεις ή μήπως
κάμεις...).
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Γ΄ Αποτελεσματικές (ή συμπερασματικές) προτάσεις
165 Οι αποτελεσματικές προτάσεις εισάγονται με τους αποτελεσματικούς συνδέσμους ὥστε (όπως
και στη ν.ε.) και ὡς και εκφέρονται:
α) με τις εγκλίσεις των προτάσεων
κρίσεως (βλ. §89α), όταν φανερώνουν αποτέλεσμα που είναι ή θεωρείται πραγματικό· έχουν άρνηση
οὐ:

Ἐνταῦθα ἐπιπίπτει χιὼν ἄπλετος,
ὥστε ἀπέκρυψε καὶ τὰ ὅπλα
καὶ τοὺς ἀνθρώπους κατακειμένους (= που έκρυψε και τα όπλα
και...).
Οὕτως ἀναίσθητος εἶ, Αἰσχίνη,
§165
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ὥστε οὐ δύνασαι λογίσασθαι
(= που δεν μπορείς να...).
β) με απαρέμφατο, όταν φανερώνουν αποτέλεσμα ενδεχόμενο ή δυνατό· έχουν άρνηση μή:

Πολλὴν κραυγὴν ἐποίουν, ὥστε
καὶ τοὺς πολεμίους ἀκούειν
(= ώστε να ακούν και οι εχθροί).
Οὐδεὶς πώποτε εἰς τοσοῦτον
ἀνανδρίας ἀφίκετο, ὥστε τοιοῦτόν τι τολμῆσαι ποιεῖν
(= ώστε να τολμήσει να κάνει
κάτι τέτοιο).
Ἐνετύγχανον τάφροις ὕδατος
πλήρεσιν, ὡς μὴ δύνασθαι διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν (= συναντούσαν τάφρους γεμάτους νερό, ώστε να μην μπορούν να
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περάσουν χωρίς γέφυρες).
Ὁ ποταμὸς τοσοῦτος ἦν τὸ βάθος, ὥστε μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν (= ώστε να μην εξέχουν
ούτε τα δόρατα).
166 Ο ὥστε με απαρέμφατο χρησιμοποιείται επίσης, όταν δηλώνεται:
1. σκοπός (αποτέλεσμα που επιδιώκουμε):

Πᾶν ποιοῦσιν, ὥστε μὴ διδόναι δίκην (= για να μην τιμωρηθούν).
2. όρος ή συμφωνία:

Συμμαχίαν ἐποιήσαντο ἐπὶ
τοῖσδε, ὥστε μὴ στρατεύειν
§166
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Ἀκαρνᾶνας ἐπ’ Ἀθηναίους (= μ’
αυτούς τους όρους, να μην εκστρατεύσουν οι...).
Σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ἐποιήσαντο, ὥστε τοὺς αὐτοὺς
ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν
(= με τη συμφωνία να θεωρούν
τους ίδιους εχθρούς και φίλους).
Αλλά συνήθως όταν πρόκειται
να δηλωθεί όρος ή συμφωνία, αντί
για ὥστε χρησιμοποιείται το ἐφ’ ᾧ ή
ἐφ’ ᾧτε με απαρέμφατο ή με μέλλοντα οριστικής:
Ἀφίεμέν σε, ὦ Σώκρατες, ἐπὶ
τούτῳ μέντοι, ἐφ’ ᾧτε μηκέτι
ἐν ταύτῃ τῇ ζητήσει διατρίβειν
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μηδὲ φιλοσοφεῖν (= με τη συμφωνία να μην ασχολείσαι πια μ’
αυτή την αναζήτηση μήτε να φιλοσοφείς).
Οἱ ἐν Ἰθώμῃ ξυνέβησαν πρὸς
τοὺς Λακεδαιμονίους, ἐφ’ ᾧτε
ἐξίασιν ἐκ Πελοποννήσου (= με
τη συμφωνία ότι θα βγουν από
την Πελοπόννησο).

Σημείωση. Ο σύνδεσμος ὥστε
χρησιμοποιείται και ως παρατακτικός σύνδεσμος στην αρχή μιας περιόδου ή ημιπεριόδου και εισάγει
τότε κύρια πρόταση (βλ. §150δ).
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Δ΄ Υποθετικές προτάσεις
167 Οι υποθετικές προτάσεις εισάγονται με τους υποθετικούς συνδέσμους εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν· έχουν άρνηση
μή.
(πβ. ν.ε. αν δεν το έβλεπα, δε
θα το πίστευα, αλλά: να μη το
έβλεπα, δε θα το πίστευα).
Η υποθετική πρόταση λέγεται
και υπόθεση, ενώ η πρόταση που
προσδιορίζεται απ’ αυτήν απόδοση. Η υπόθεση και απόδοση μαζί
αποτελούν τον υποθετικό λόγο.

Σημείωση. Το εἰ συχνά συνοδεύεται από άλλα μόρια, λ.χ. εἰ ἄρα,
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(= αν ίσως), εἰ δή (= αν βέβαια), εἰ
γοῦν (= αν πάντως, αν επιτέλους)
κτλ.

168 Οι υποθετικοί λόγοι ανάλογα
με τη σημασία και τον τρόπο που
εκφέρονται διακρίνονται στα ακόλουθα είδη:
1. α’ ε ί δ ο ς · ο υποθετικός λόγος
δείχνει κάτι που θεωρείται πραγματικό:

Εἰ δείν’ ἔδρασας, δεινὰ καὶ παθεῖν σε δεῖ (= αν έκανες φοβερά
πράγματα, φοβερά...).
Εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ
§§168
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μάχης, κινδυνεύσεις ὐπὸ τῆς
πόλεως τὰ ἔσχατα παθεῖν (= θα
κινδυνεύσεις να πάθεις ό,τι χειρότερο...).
Εἰ βούλει, μένε.
Υπόθεση: εἰ με οριστική
οποιουδήποτε χρόνου (μετάφραση:
αν με οριστική).
Απόδοση: κάθε έγκλιση.
β’ είδος· ο υποθετικός λόγος δείχνει κάτι αντίθετο του πραγματικού:

Οὗτοι, εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί,
οὐκ’ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον
(= αυτοί, αν ήταν..., ποτέ δε θα
πάθαιναν αυτά τα πράγματα).
Εἰ δὲ κερδαίνειν ἐβούλου, τότ’
ἂν πλεῖστον ἔλαβες (= αν ήθελες
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να..., τότε θα έπαιρνες πολλά).
Εἰ μὴ ὐμεῖς ἢλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα (= αν δεν είχατε έρθει εσείς, θα προχωρούσαμε εναντίον του μεγάλου βασιλιά).
Υπόθεση: εἰ με οριστική παρελθοντικού χρόνου (μετάφραση: αν
με παρατατικό ή υπερσυντέλικο).
Απόδοση: δυνητική οριστική
(μετάφραση: δυνητική οριστική).
Σημείωση. Αν στην απόδοση
υπάρχει απρόσωπο ρήμα ή απρόσωπη έκφραση (ἔδει, ἐξῆν, προσῆκε
κτλ. ή ἀναγκαῖον ἦν, εἰκός ἦν, δίκαιον ἦν κτλ.), το δυνητικό ἄν μπορεί
να παραλείπεται:
Ἐξῆν ὐμῖν ἐπικουρεῖν αὐτοῖς, εἰ
§168
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ἐβούλεσθε· ἀλλὰ μὰ Δία οὔτε
τούτοις ἐπεκουρεῖτε οὔτε τὸν
ἀτακτοῦντα ἐπαίετε (= σας ήταν
δυνατό να τους βοηθήσετε, αν
θέλατε, αλλά...).

2. γ’ ε ί δ ο ς · ο υποθετικός λόγος
δείχνει κάτι που περιμένουμε να γίνει (προσδοκώμενο):

Ἐάν ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις
(= αν ψάχνεις σωστά, θα βρεις).
Ἢν πόλεμον αἱρῆσθε, μηκέτι
ἥκετε δεῦρο ἄνευ ὅπλων (= αν
προτιμάτε πόλεμο, μην έρχεστε
πια εδώ χωρίς όπλα).
Ἐὰν μὴ ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἢ οἱ βασιλεῖς φιλοσοφήσωσι γνησίως, οὐκ ἔστι κακῶν
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παύλα (= αν δε βασιλεύσουν οι
φιλόσοφοι δεν είναι δυνατό να
σταματήσει το κακό).
Υπόθεση: ἐάν, ἄν, ἢν με υποτακτική (μετάφραση: αν με υποτακτική).
Απόδοση: οριστική χρόνου
μέλλοντα ή ανάλογη έκφραση, λ.χ.
προστακτική, δυνητική ευκτική κτλ.
(μετάφραση: μέλλοντας ή ανάλογη
έκφραση).
δ’ ε ί δ ο ς · ο υποθετικός λόγος
δείχνει κάτι που περιμένει κανείς
ότι θα επαναλαμβάνεται αόριστα
στο παρόν ή στο μέλλον:

Ἐάν τις τὸν ἥλιον ἀναιδῶς
ἐγχειρῇ θεάσασθαι, τὴν ὄψιν
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ἀφαιρεῖται (= αν κάποιος επιχειρεί να δει τον ήλιο με αναίδεια,
χάνει το φως του).
Ἢν ἐγγὺς ἔλθῃ θάνατος, οὐδεὶς
βούλεται θνῄσκειν (= άμα έρθει
ο θάνατος κοντά...).
Ἤν τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν (= αν κάποιος απ’ αυτούς κάνει κάποια
παράβαση, τον τιμωρούν).
Υπόθεση: ἐάν, ἄν, ἢν με υποτακτική (μετάφραση: αν με υποτακτική).
Απόδοση: οριστική ενεστώτα
ή γνωμικός αόριστος (μετάφραση:
οριστική ενεστώτα).
3. ε’ ε ί δ ο ς· ο υποθετικός λόγος
δείχνει κάτι που θεωρείται δυνατό, χωρίς να εξετάζεται αν αυτό θα
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πραγματοποιηθεί ή όχι (απλή σκέψη):

Εἴ τις μὴ τρέφοιτο, οὐκ ἂν ζῴη
(= αν κάποιος δεν τρεφόταν, δε
θα μπορούσε να ζήσει).
Εἴ τίς σε διδάξειεν ὃ μὴ τυγχάνεις ἐπιστάμενος, βελτίων ἂν γένοιο (= αν κάποιος σε δίδασκε
κάτι που συμβαίνει να μην το
ξέρεις, θα μπορούσες να γίνεις
καλύτερος).
Εἰ θέλοιμεν σκοπεῖν τὰς φύσεις τὰς τῶν ἀνθρώπων, εὑρήσομεν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν οὐ
χαίροντας τοῖς βελτίστοις τῶν
πραγμάτων (= αν θέλαμε να εξετάσουμε τούς χαρακτήρες των
ανθρώπων, θα βρούμε ότι οι
περισσότεροι από αυτούς δε
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22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 101

101 / 150 - 151
1/23/17 11:03:18 AM

χαίρονται με τα καλύτερα πράγματα).
Υπόθεση: εἰ με ευκτική (μετάφραση: αν με παρατατικό).
Απόδοση: δυνητική ευκτική ή
οριστική (μετάφραση: δυνητική οριστική ή απλή οριστική).
στ’ ε ί δ ο ς· ο υποθετικός λόγος
δείχνει κάτι που επαναλαμβανόταν
στο παρελθόν:

Τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον.
Εἰ μέν ἐπίοιεν οἱ Ἀθηναῖοι, ὑπεχώρουν οἱ Συρακόσιοι, εἰ δ’ ἀναχωροῖεν, ἐπέκειντο (= αν έκαναν
επίθεση οι Αθ., υποχωρούσαν
οι Συρ., αν γύριζαν πίσω, ορμούσαν εναντίον τους).
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Εἴ τις αὐτῷ δοκοίη βλακεύειν,
ἔπαισεν ἄν (= αν του φαινόταν
ότι κάποιος χάζευε, τον χτυπούσε).
Υπόθεση: εἰ με ευκτική (επαναληπτική) (μετάφραση: αν με παρατατικό).
Απόδοση: οριστική παρατατικού ή αορίστου με ἄν (μετάφραση:
παρατατικός).
Παρατήρηση: Οι υποθετικοί
λόγοι με βάση την έγκλιση που
έχουν στην υπόθεση ανήκουν
κυρίως σε τρεις κατηγορίες:
1η κατηγορία, υπόθεση με οριστική: α’ και β’ είδος (πραγματικό ή το αντίθετό του).
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2η κατηγορία, υπόθεση με υποτακτική: γ’ και δ’ είδος (κάτι που
περιμένουμε να γίνει ή να επαναλαμβάνεται αόριστα στο παρόν ή στο μέλλον).
3η κατηγορία, υπόθεση με ευκτική: ε’ και στ’ είδος (μια απλή
σκέψη, δηλαδή κάτι που είναι
δυνατό να γίνει στο παρόν ή
στο μέλλον ή γινόταν στο παρελθόν).
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Πίνακας 13
ΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
α΄ είδος
πραγματικό

ΥΠΟΘΕΣΗ

εἰ μέ
εἰ μέ

οριστική

β΄είδος
αντίθετο του
πραγματικού
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ΑΠΟΔΟΣΗ

εἰ βούλει, μένε
κάθε χρόνου κάθε έγκλιση
παρελθοντικού δυνητική
χρόνου οριστική
εἰ ἦσαν ἄνδρες οὐκ ἄν ποτε ταῦτα
ἀγαθοί, ἔπασχον
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ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ

γ΄είδος
προσδοκώμενο

δ΄είδος
κάτι που επαναλαμβάνεται
αόριστα
στο παρόν
ή στο μέλλον

ΥΠΟΘΕΣΗ

ἐάν, ἄν,
ἤν μέ

ἐάν, ἂν,
ἤν μέ
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ΑΠΟΔΟΣΗ

ἐὰν ζητῇς εὑρήσεις
καλῶς, οριστική
μέλλοντα
ή ανάλογη
έκφραση
οριστική
ενεστώτα ή
γνωμικός αόριστος

ἐάν τις τὸν τὴν ὄψιν
ἥλιον ἀναιδῶς ἀφαιρεῖται
ἐγχειρῇ
θεάσασθαι,
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ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΗ

ε΄ είδος
μια απλή σκέψη

εἰ μέ

ευκτική

εἰ μέ
στ΄ είδος
κάτι που επαναλαμβάνεται
στο παρελθόν
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ΑΠΟΔΟΣΗ

εἴ τις μὴ τρέ- οὐκ ἂν ζῴη
φοιτο,
δυνητική ευκτική
ή οριστική
οριστική παρατατικού ή αορίστου
με αν

τῶν ἐχθρῶν εἴ ἀπέκτεινον
τινα λάβοιεν,
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Παρατηρήσεις στους υποθετικούς
λόγους
169 1. Πολλές φορές αντί για υπόθεση χρησιμοποιείται, όπως και
στη ν.ε., ευθεία ερώτηση:
Ἀδικεῖ τις ἑκών; ὀργὴ καὶ τιμωρία
κατὰ τούτον· ἐξαμαρτάνει τις ἄκων;
συγγνώμη ἀντὶ τῆς τιμωρίας τούτῳ
(αντί: εἴ τις ἀδικεῖ ἑκών, ὀργὴ καὶ τιμωρία..., εἴ τις ἐξαμαρτάνει ἄκων,
συγγνώμη...).
(πβ. ν.ε έχεις γρόσια; έχεις
γλώσσα).
2. Πολλές φορές παραλείπεται η
υπόθεση ή η απόδοση, που εννοείται από τα συμφραζόμενα (ελλειπτικοί υποθετικοί λόγοι):
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Οὐκ ἐσθίουσι πλείω ἤ δύνανται φέρειν· διαρραγεῖεν ἄν (= δεν τρώνε
περισσότερο από όσο μπορούν
να αντέξουν· γιατί διαφορετικά
θα έσκαζαν), αντί: Εἰ γὰρ ἐσθίοιεν
πλείω ἢ δύνανται φέρειν, διαρραγεῖεν ἄν· παραλείπεται η υπόθεση).
Καὶ ἐὰν μὲν ἑκὼν πείθηται· εἰ δὲ μή,
ὥσπερ ξύλον καμπτόμενον εὐθύνουσιν (= τον ισιάζουν) ἀπειλαῖς καὶ
πληγαῖς, αντί: Καὶ ἐὰν μὲν ἑκὼν πείθηται, ἔχει καλῶς· εἰ δὲ μὴ, ὥσπερ
ξύλον κτλ.· παραλείπεται η απόδοση.
3. Από ελλειπτικούς υποθετικούς
λόγους αποσπάστηκαν ορισμένες
φράσεις που απόκτησαν επιρρηματική σημασία όπως:
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εἰ δὲ μὴ ἤ εἰδεμή = σε αντίθετη
περίπτωση, αλλιώς·
εἰ μή (ύστερα από άρνηση) =
εκτός, παρά μόνο·
εἰ μὴ ἄρα = εκτός αν ίσως·
ἐὰν μόνον = αρκεί μόνο να·
εἴ τις καὶ ἄλλος ἤ εἴπερ τις (καί)
ἄλλος = περισσότερο από κάθε
άλλον·
εἴπερ ποτὲ ἤ εἴπερ ποτὲ καὶ
ἄλλοτε ἤ εἴπερ καὶ ἄλλοτε = περισσότερο από κάθε άλλη φορά·
ὥσπερ εἰ, ὥσπερ ἄν εἰ, ὥσπερ
ἄν, ὡς εἰ, ὡς ἄν = σαν (παρομοιαστικό επίρρημα):
Μὴ ποίησῃς ταῦτα· εἰ δὲ μὴ αἰτίαν ἕξεις (= αλλιώς θα κατηγορηθείς).
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Νῦν, ὡς σὺ ὁρᾷς, ἡμῖν οὐδὲν
ἔστιν ἀγαθὸν ἄλλο, εἰ μὴ ὅπλα
καὶ ἀρετή (= παρά μόνο όπλα
και αρετή).
Πῶς ἂν ὁ Σωκράτης διαφθείροι τοὺς νέους; Εἰ μὴ ἄρα ἡ
τῆς ἀρετῆς ἐπιμέλεια διαφθορά
ἐστιν (= ειρων.: εκτός αν ίσως
η φροντίδα για αρετή είναι διαφθορά).
Ἀνθρὠπου ψυχή, εἴπερ τι καὶ
ἄλλο τῶν ἀνθρωπίνων, τοῦ θείου μετέχει (= περισσότερο από
καθετί άλλο από τα ανθρώπινα
πράγματα, συμμετέχει στο θεϊκό στοιχείο).
Ὁ μὲν οὖν παρὼν καιρός, εἴπερ
ποτέ, πολλῆς φροντίδος καὶ
βουλῆς δεῖται (= περισσότερο
§169
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από κάθε άλλη φορά χρειάζεται
πολλή φροντίδα και σκέψη).
Φοβεῖται ὥσπερ ἄν εἰ παῖς
(= φοβάται σαν παιδί).
4. Πολλές φορές ή υπόθεση δεν είναι υποθετική πρόταση αλλά υποθετική μετοχή, που αναλύεται σε
υποθετική πρόταση:

Οὐκ ἂν ἦλθον δεῦρο, ὑμῶν μὴ
κελευσάντων, αντί: οὐκ ἂν
ἦλθον δεῦρο, εἰ μὴ ὐμεῖς ἐκελεύσατε (= δε θα ερχόμουν εδώ, αν
δεν το προστάζατε εσείς)· υποθετ. λόγος β’ είδους.
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Ἀνώνυμοι θανόντες οὐ γελῴμεθα ἄν, αντί: εἰ θάνοιμεν ἀνώνυμοι, οὐ γελῴμεθα ἄν (= αν πεθάνουμε ανώνυμοι δε θα γελοιοποιηθούμε)· υποθετ. λόγος ε’
είδους.
170 Όταν ο υποθετικός λόγος
εξαρτάται από κάποιο ρήμα (εξαρτημένος υποθετικός λόγος), η
απόδοση μπορεί να είναι:
α) δευτερεύουσα πρόταση, β) απαρέμφατο ή γ) κατηγορηματική μετοχή, ανάλογα με το ρήμα από το
οποίο εξαρτάται ο υποθετικός λόγος:
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α) Ἀ
 γησίλαος ἔλεγεν ὅτι, εἰ βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πεπραχὼς
εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι
(= ο Αγ. έλεγε ότι αν έχει κάνει
έργα που βλάπτουν τη Λακ., είναι δίκαιο να τιμωρηθεί). ( Ο
υποθετικός λόγος εξαρτάται από
το ρ. ἔλεγεν και η απόδοση είναι: ὅτι δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι).
β) Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἡγοῦντο, εἰ
τοῦτο ἄνευ τῆς σφετέρας γνώμης ἔσοιτο, χαλεπὸν ἔσεσθαι
(= οι Λακ. νόμιζαν ότι, αν αυτό
θα γίνει χωρίς τη γνώμη τους,
θα είναι επικίνδυνο). ( Ο υποθετικός λόγος εξαρτάται από το ρ.
ἡγοῦντο και η απόδοση είναι:
χαλεπόν ἔσεσθαι).
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γ) ὁ
 ρῶ δ’ ἔγωγε καὶ ὁπόσοι σφῆκας
ἐξαιρεῖν βούλονται, ἐὰν μὲν ἐκθέοντας τοὺς σφῆκας πειρῶνται
θηρᾶν, ὑπὸ πολλῶν τυπτομένους
(= βλέπω εγώ τουλάχιστο ότι
όσοι θέλουν να πιάσουν σφήκες, αν προσπαθούν να τις πιάσουν καθώς οι σφήκες τρέχουν
έξω, πληγώνονται από πολλές).
( Ο υποθετικός λόγος εξαρτάται
από το ρήμα ὁρῶ και η απόδοση
είναι: ὑπό πολλῶν τυπτομένους).
Επίσης και η υπόθεση μεταβάλλεται, όταν ο υποθετικός λόγος
εξαρτάται από ρήμα σε ιστορικό
χρόνο· ο υποθετικός λόγος, λ.χ.:

Εἰ βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πέπραχα, δίκαιός εἰμι ζημιοῦσθαι,
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22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 119

119 / 154 - 155
1/23/17 11:03:21 AM

επειδή εξαρτάται από το ρήμα
ἔλεγεν παίρνει τη μορφή:
Ἀγησίλαος ἔλεγεν ὅτι, εἰ βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πεπραχὼς
εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι (βλ.
πλάγιος λόγος §182).

Ε΄ Εναντιωματικές και παραχωρητικές προτάσεις
171 Οι εναντιωματικές και παραχωρητικές (ή ενδοτικές) προτάσεις
εισάγονται με τους συνδέσμους:
α) εἰ καί, ἂν (ἤν, ἐάν) καί, όταν φανερώνουν κάτι πραγματικό:
Εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς δ’
ὅμως (= αν και δε βλέπεις, όμως
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σκέφτεσαι).
Τὰ δίκαια πάντες, ἐὰν καὶ μὴ
βούλωνται, μέχρι τού γε αἰσχύνονται μὴ πράττειν (= τα δίκαια
όλοι, αν και δε θέλουν, τουλάχιστο ως ένα σημείο ντρέπονται
να μην τα κάνουν).
β) καὶ εἰ, καὶ ἄν (κἄν) ή, αν η κύρια
πρόταση είναι αρνητική:
οὐδ’ εἰ, οὐδ’ ἐάν, μηδ ἐάν, όταν φανερώνουν κάτι που δε θεωρείται
πραγματικό αλλά πιθανό ή και αδύνατο:
Καὶ εἰ μυθώδης ὁ λόγος γέγονεν, ὅμως νῦν ρηθῆναι προσήκει(= και αν ακόμα ο λόγος είναι
πλαστός σαν παραμύθι, τώρα
όμως ταιριάζει να ειπωθεί).
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Γελᾷ ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γελοῖον ᾗ (= γελά ο ανόητος, ακόμα κι αν δεν υπάρχει κάτι γελοίο).
Ἕνεκα χρημάτων μηδένα θεῶν
ὀμόσῃς, μηδ ἄν εὐορκεῖν
μέλλῃς (= για χρήματα μην ορκίζεσαι σε κανένα θεό, ούτε κι αν
πρόκειται να πεις την αλήθεια).
Οὐδὲν μᾶλλον κινήσεσθε, οὐδ’
ἄν δεκάκις ἀποθάνῃ Φίλιππος
(= δε θα κινηθείτε καθόλου πιο
πολύ, ούτε κι αν πεθάνει ο Φ.
δέκα φορές).
172 Οι εναντιωματικές προτάσεις
είναι κυρίως υποθετικές προτάσεις
με τους συνδέσμους καί ή οὐδέ ή
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μηδέ και τον υποθετικό σύνδεσμο,
γι’ αυτό έχουν άρνηση μή και εκφέρονται όπως και οι υποθετικές προτάσεις.
Σημείωση α’. Ανάμεσα στην κύρια και την εναντιωματική πρόταση
υπάρχει αντίθεση, γι’ αυτό πολλές
φορές στην κύρια πρόταση μπαίνει
ο αντιθετικός σύνδεσμος ὅμως.
Σημείωση β’. Σε μερικές περιπτώσεις ο και βρίσκεται πριν από
τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ, ἄν ( ἤν,
ἐάν), χωρίς να εισάγεται πρόταση
παραχωρητική:

Ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα καὶ εἰ
μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα
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ἄν ἐπὶ βασιλέα (= εμείς νικάμε
το μεγάλο βασιλιά και, αν εσείς
δεν είχατε έρθει, θα πηγαίναμε...).
Οἱ στρατιῶται πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἄν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν
ἀθύμους, πάντες κακὰ ἔσονται
(= έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους σ’ εσάς, και αν βέβαια
σας βλέπουν φοβισμένους,
όλοι θα δειλιάσουν).
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο καί
είναι συμπλεκτικός ή επιδοτικός ή μεταβατικός
(πβ. ν.ε. θα πάω κι αν τον βρω,
θα σου τηλεφωνήσω).

124 / 156
22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 124

§172
1/23/17 11:03:22 AM

ΣΤ’ Χρονικές προτάσεις
173 Οι χρονικές προτάσεις εισάγονται με τους χρονικούς συνδέσμους ὅτε, ὁπότε, ὡς (= άμα), ἡνίκα
καί ὁπηνίκα (= όταν), ἐν ᾧ, ἐπεί, ἐπειδή, ἕως, ἔστε (= έως), ἄχρι
(= μέχρι), μέχρι, ἐξ οὗ, ἀφ’ οὗ, πρίν
καί εκφέρονται ανάλογα με τη σημασία τους, όπως και οι υποθετικές
προτάσεις, με οριστική, υποτακτική, ευκτική. Έτσι εκφέρονται:
α) με οριστική, όταν φανερώνουν
κάτι πραγματικό (άρνηση οὐ), πβ.:
υποθετικοί λόγοι, είδος α′ §168, 1:

Ὅτε αὕτη ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν
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ὤν (= όταν έγινε αυτή η μάχη, ο
Τ. έτυχε να βρίσκεται στις Σάρδεις).
Ἡνίκα δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτός (= όταν έφτανε το δειλινό, φάνηκε σκόνη).
Ἐν ᾧ ὡπλίζοντο, ἧκον (= ήρθαν)
οἱ σκοποί.
Ἐπεὶ ἐκαθέζοντο, ἠρώτα ὁ Δερκυλίδας.
Ταῦτα ἐποίουν, μέχρι σκότος
ἐγένετο.
(πβ. ν.ε. όταν μας είδε, πέταξε
απ’ τη χαρά του).
β) με υποτακτική, όταν φανερώνουν μια πράξη που περιμένουμε
να γίνει ή μια πράξη που επαναλαμβάνεται αόριστα στο παρόν ή
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στο μέλλον (άρνηση μή), πβ.: υποθετ. λόγοι, είδος γ′, δ′ §168, 2:

Αὐτοῦ διατρίψωμεν, ἕως ἂν φῶς
γένηται (= εδώ ας μείνουμε,
ώσπου να ξημερώσει (προσδοκώμενο).
Μαινόμεθα πάντες, ὁπόταν
ὀργιζώμεθα (= γινόμαστε μανιακοί όλοι, όταν οργιζόμαστε)
(αόριστη επανάληψη).
Περιμένετε, ἔστε ἂν ἔλθῃ
(= ώσπου να έρθει) (προσδοκ.).
Ὅταν πλεῖστά τις ἔχῃ, τότε
πλεῖστοι τούτῳ φθονοῦσιν (= τότε πάρα πολλοί τον φθονούν)
(αόρ. επανάλ.).
(πβ. ν.ε. Περίμενε, ώσπου να
γυρίσω. Όταν έρχεται στο σπίτι
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μας, πηγαίνει αμέσως στην τηλεόραση).
Μ’ αυτές τις χρονικές προτάσεις ύστερα από το χρονικό σύνδεσμο ακολουθεί ο αοριστολογικός
ἄν και έτσι οι χρονικοί σύνδεσμοι
ὅτε, ὁπότε, ἐπεί και ἐπειδή γίνονται:
ὅταν, ὁπόταν, ἐπάν, ἐπειδάν.
γ) με ευκτική (επαναληπτική), όταν
φανερώνουν πράξη που επαναλαμβάνεται στο παρελθόν (άρνηση μή), πβ.: υποθετ. λόγοι είδος
στ′, §168, 3:
Ὁπότε θύοι Κρίτων, ἐκάλει
Ἀρχέδημον (= όταν θυσίαζε ο
Κρ., καλούσε τον Αρχ.).
Περιεμένομεν ἑκάστοτε, ἕως
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ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον
(= περιμέναμε κάθε φορά,
ώσπου να ανοίξει η φυλακή)·
(πβ. ν.ε. όταν τον συναντούσαμε, μας χαιρετούσε με πολλή
εγκαρδιότητα).

Σημείωση. Επίσης με ευκτική
εκφέρονται οι χρονικές προτάσεις
και όταν φανερώνουν κάτι που γίνεται ή μπορεί να γίνει (απλή σκέψη), χωρίς να αναφέρονται σε
συγκεκριμένη χρονική βαθμίδα
(παρόν, παρελθόν, μέλλον), όπως
και οι αντίστοιχες υποθετικές προτάσεις. Τότε στην κύρια πρόταση
υπάρχει συνήθως δυνητική ευκτική
ή απλή οριστική (βλ. §168, 3):
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Ὁ ἑκὼν πεινῶν φάγοι ἄν, ὁπότε
βούλοιτο (= αυτός που πεινά
με τη θέλησή του μπορεί να φάει, όποτε θέλει).

174 Ο χρονικός σύνδεσμος πρίν
συντάσσεται συνήθως:
α) με οριστική παρελθοντικού χρόνου ή υποτακτική, όταν η κύρια
πρόταση είναι αρνητική:

Οἱ πολέμιοι οὐ πρότερον τὸν
πόλεμον ἐξέφηναν, πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρεσκευάσθαι (= οι εχθροί δεν κήρυξαν προηγουμένως τον πόλεμο, παρά μόνο αφού νόμισαν
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ότι είχαν προετοιμαστεί καλά οι
δυνάμεις τους).
β) με απαρέμφατο, όταν η κύρια
πρόταση είναι καταφατική, και σπάνια αρνητική:
Πρὶν καταλῦσαι τὸ στράτευμα
πρὸς ἄριστον, βασιλεὺς ἐφάνη
(= πριν να σταθμεύσει το στράτευμα για φαγητό, φάνηκε ο βασιλιάς).
Τῶν ἐπισταμένων νεῖν, πρὶν μαθεῖν, οὐδεὶς ἠπίστατο (= απ’
αυτούς που ξέρουν να κολυμπούν καλά κανείς δεν ήξερε,
πριν να μάθει).
γ) με ευκτική, όταν υπάρχει έλξη
από την έγκλιση της κύριας προτάσεως ή όταν υπάρχει στην κύρια
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πρόταση ρήμα παρελθοντικού χρόνου (όπως και με τις ειδικές αιτιολογικές, τελικές κτλ. προτάσεις):
Ὅλοιο μή πω, πρὶν μάθοιμι
(= μακάρι να μην πεθάνεις ακόμα, πριν να μάθω).
Ἀστυάγης ἀπηγόρευε μηδένα
βάλλειν, πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν (= ο Αστυάγης δεν
άφηνε κανένα να ρίξει, πριν να
χορτάσει ο Κύρος από κυνήγι).

Σημείωση α’. Μια χρονική πρόταση σε σχέση μ’ αυτό που δηλώνει η κύρια πρόταση φανερώνει:
α) το σύγχρονο: Ἡνίκα δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτός,
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β) το προτερόχρονο:
Ὅταν εἰς Μήδους ἔλθω, οἶμαι
ἐκείνους ῥᾳδίως νικήσειν (πρώτα θα έρθει και ύστερα θα τους
νικήσει).
γ) το υστερόχρονο:
Βασιλεὺς ἐφάνη, πρὶν καταλῦσαι
τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον (πρώτα φάνηκε ο βασιλιάς και ύστερα
στάθμευσε το στράτευμα).
Σημείωση β’. Πολλές χρονικές
προτάσεις (λ.χ. με υποτακτική ή ευκτική) ταυτίζονται με τις υποθετικές,
γι’ αυτό και εκφέρονται με τον ίδιο
τρόπο. Οι προτάσεις αυτές ονομάζονται και χρονικές υποθετικές
προτάσεις:

Μαινόμεθα, ὁπόταν ὀργιζώμεθα
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(= όταν οργιζόμαστε ή αν οργιζόμαστε).
Κῦρος ἐθήρευεν, ὁπότε βούλοιτο γυμνάσαι ἑαυτόν τε καὶ τοὺς
ἵππους, (= όταν ήθελε να... ή αν
ήθελε να...).

Ζ’ Ε
 πιρρηματικές αναφορικές
προτάσεις
(βλ. αμέσως παρακάτω
αναφορικές προτάσεις)
Η’ Αναφορικές προτάσεις
175 Οι αναφορικές προτάσεις εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες (ὅς, οἷος, ὅσος, ἡλίκος, ὅστις,
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ὁπότερος, ὁποῖος, ὁπόσος, ὁπηλίκος
κτλ.) ή με αναφορικά επιρρήματα
(οὗ, ὅπου, ὅθεν, ὁπόθεν, ὡς, ὅπως,
οἷ, ὅποι, ᾗ, ὅπῃ κτλ.) και προσδιορίζουν κάποιον όρο μιας άλλης προτάσεως, ο οποίος είτε υπάρχει στην
πρόταση είτε μπορεί να εννοηθεί
από τα συμφραζόμενα:
Οἱ ἠγεμόνες, οὓς ἔχομεν, οὔ
φασιν εἶναι ἄλλην ὁδόν (= λένε
ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος).
Οὗτός ἐστιν ὃς ἀπέκτεινε
τοὺς στρατηγούς (οὗτός ἐστιν
ἐκεῖνος ὃς κτλ.).
Ἀνεπαύοντο ὅπου ἐτύγχανον
(ἐκεῖ ὅπου ἐτύγχανον).
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22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 135

135 / 159
1/23/17 11:03:23 AM

176 Οι αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε:
α) ονοματικές, που εισάγονται με
αναφορικές αντωνυμίες και χρησιμοποιούνται ως ονόματα, ουσιαστικά ή επίθετα. Έτσι μια ονοματική αναφορική πρόταση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί:
1. ω
 ς υποκείμενο: Ὅστις ἑαυτὸν
φιλεῖ μετ’ ἐμοῦ μαχέσθω (ας πολεμήσει) (ὁ φιλῶν ἑαυτὸν μετ’
ἐμοῦ μαχέσθω).
2. ω
 ς κατηγορούμενο: Οὗτός ἐστιν
ὃς ἀπέκτεινε τοὺς στρατηγούς
(οὗτός ἐστιν ὁ φονεὺς τῶν στρατηγῶν).
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3. ω
 ς αντικείμενο: Τιμωροῦνται καὶ
κολάζονται (= εκδικούνται και τιμωρούν) οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν
(τιμωροῦνται καὶ κολάζονται τοὺς
ἀδικοῦντας).
4. ω
 ς ονοματικός προσδιορισμός,
παράθεση: Ἦν δέ τις Ἀπολλοφάνης Κυζικηνός, ὃς Φαρναβάζῳ
ἐτύγχανε ξένος ὤν (Ἀπολλοφάνης Κυζικηνός, ξένος Φαρναβάζῳ).
5. ω
 ς ονοματικός προσδιορισμός,
επεξήγηση: Οἶμαι ἂν ἡμᾶς παθεῖν τοιαῦτα, οἷα τοὺς ἐχθροὺς
οἱ θεοὶ ποιήσειαν (τοιαῦτα, οἷα
κτλ.)
6. ω
 ς επιθετικός ή κατηγορηματικός προσδιορισμός: Ἔτυχεν ἡ
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πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ πλοίου, ὅ
εἰς Δῆλον Ἀθηναῖοι πέμπουσιν
(τοῦ εἰς Δῆλον ὑπὸ Ἀθηναίων
πεμπομένου).
Οὐ πάνυ γε ῥᾴδιόν ἐστιν εὑρεῖν
ἔργον, ἐφ’ ᾧ οὐκ ἄν τις αἰτίαν
ἔχοι (= που να μην μπορεί να
το κατηγορήσει κανείς) (ἔργον
ἄμεμπτον).
7. ω
 ς ονοματικός επιθετικός ετερόπτωτος προσδιορισμός:
Τισσαφέρνης σατράπης κατεπέμφθη ὧν αὐτὸς πρόσθεν
ἦρχε καὶ ὧν Κῦρος (σατράπης
τῶν πόλεων ὧν αὐτὸς ἦρχε...)
(γενική αντικειμενική).
β) επιρρηματικές, που εισάγονται
κυρίως με αναφορικά επιρρήματα
138 / 160
22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 138

§176
1/23/17 11:03:24 AM

και χρησιμοποιούνται ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί:

Οἱ Τραπεζούντιοι, ὁπόθεν τὰ
ἐπιτήδεια ῥᾴδιον ἦν λαβεῖν,
οὐκ ἦγον (= οι Τρ. δεν τους οδηγούσαν εκεί από όπου ήταν εύκολο να πάρουν τρόφιμα) (ἐκεῖ
ὁπόθεν τὰ ἐπιτήδεια κτλ.).
Συμβουλεύω ὑμῖν σῴζεσθαι ὅπῃ
δυνατόν ἐστι (= με όποιο τρόπο είναι δυνατό (ᾗ (= έτσι) ὅπῃ
δυνατόν ἐστι).
177 Επίσης και από τις ονοματικές αναφορικές προτάσεις πολλές
περιέχουν μια επιρρηματική έννοια
και έτσι φανερώνουν όπως και οι
επιρρηματικοί προσδιορισμοί:
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1. αιτία (αναφορικές αιτιολογικές):

Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν
οὐδὲν δίδως (= ενεργείς παράξενα, που δε μας δίνεις τίποτε).
Έχουν άρνηση οὐ και εκφέρονται με τις εγκλίσεις των αιτιολογικών προτάσεων.
2. σκοπό (αναφορικές τελικές):

Ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα
ἄνδρας ἑλέσθαι, οἳ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι
(= αποφάσισε ο δήμος να εκλέξει τριάντα άντρες, για να συντάξουν τους...).
Έχουν άρνηση μή και εκφέρονται με οριστική χρόνου μέλλοντα.
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3. αποτέλεσμα (αναφορικές αποτελεσματικές):

Οὐκ ἔστι τοσαῦτα χρήματα,
ἃ ἡμᾶς ἀποτρέψει τὰ δίκαια
ποιεῖν (= ώστε να μας αποτρέψουν...).
Ἐγὼ οὐ μόνον νῦν ἀλλὰ καὶ ἀεὶ
τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ
ἄλλῳ πείθεσθαι ἤ τῷ λόγῳ
(= τέτοιος είμαι, ώστε να μην
υπακούω σε κανένα άλλο από
τα στοιχεία της ψυχής μου παρά στον ορθό λόγο).
Εκφέρονται με τις εγκλίσεις των
προτάσεων κρίσεως (βλ. §89α) με
άρνηση οὐ ή όταν έχουν απαρέμφατο, με άρνηση μή, όπως και οι
αποτελεσματικές προτάσεις (βλ.
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22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 141

141 / 160 - 161
1/23/17 11:03:25 AM

§165). Συνήθως πριν από τις προτάσεις αυτές μπαίνουν τα δεικτικά:
οὕτω(ς), τοιοῦτος, τοσοῦτος, τηλικοῦτος.
4. υπόθεση (αναφορικές υποθετικές). Οι προτάσεις αυτές ισοδυναμούν με υπόθεση σ’ έναν υποθετικό λόγο και εκφέρονται όπως και οι
υποθετικές προτάσεις, ανάλογα με
το είδος του υποθετικού λόγου:
α) το πραγματικό:
Ἅ μὴ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι
(= όσα δεν ξέρω ούτε φαντάζομαι ότι τα ξέρω) (εἴ τινα μὴ οἶδα,
οὐδέ...).
β) το αντίθετο του πραγματικού:
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Οὐκ ἂν ἐπεχειροῦμεν πράττειν,
ἃ μὴ ἠπιστάμεθα (= δε θα επιχειρούσαμε να κάνουμε όσα
δε γνωρίζαμε καλά) (εἴ τινα
μὴ ἠπιστάμεθα, οὐκ ἂν ἐπεχειροῦμεν...).
γ) το προσδοκώμενο:

Τῷ ἀνδρί, ὃν ἂν ἕλησθε, πείσομαι (= στον άντρα που θα εκλέξετε θα υπακούσω) (τῷ ἀνδρί,
ἄν τινα ἕλησθε...).
δ) η αόριστη επανάληψη στο παρόν ή στο μέλλον:

Οἱ ἄνθρωποι τούτοις μάλιστα
ἐθέλουσι πείθεσθαι, οὓς ἂν
ἡγῶνται βελτίστους εἶναι (= οι
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άνθρωποι δέχονται να υπακούουν κυρίως σ’ αυτούς που νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι) (οἱ
ἄνθρωποι, ἄν τινας ἡγῶνται βέλτιστους...).
ε) η απλή σκέψη:

Ἐγὼ ὀκνοίην ἂν εἰς τὰ πλοῖα
ἐμβαίνειν, ἃ ἡμῖν Κῦρος δοίη
(= εγώ θα δίσταζα να μπω στα
πλοία που θα μας έδινε ο Κύρος) (εἴ τινα ἡμῖν Κῦρος δοίη).
στ) η επανάληψη στο παρελθόν:
Ὧιτινι ἐντυγχάνοιεν, πάντας
ἔκτεινον (= όποιο συναντούσαν...) (εἴ τινι ἐντυγχάνοιεν...).
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178 Οι αναφορικές προτάσεις που
δηλώνουν παρομοίωση ή σύγκριση λέγονται παραβολικές ή παρομοιαστικές και εισάγονται με τα
αναφορικά ὡς, ὥσπερ, ὅπως, ὅσον,
ὅσῳ κ.τ.ό.:
Ὅπως γιγνώσκετε, οὕτω καὶ
ποιεῖτε.
Ζῇς δέ, ὦ Σώκρατες, οὕτως ὡς
οὐδ’ ἂν εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ μείνειε (= έτσι όπως ούτε ένας δούλος δε θα έμενε σ’
έναν αφέντη).
Ὥσπερ τὰ χαλκεῖα πληγέντα
μακρὸν ἡχεῖ καὶ ἀποτείνει καὶ
οἱ ρήτορες οὕτω σμικρὰ ἐρωτηθέντες δόλιχον κατατείνουσι
τοῦ λόγου (= όπως τα χάλκινα
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σκεύη, όταν τα χτυπήσεις, βγάζουν ήχο για πολλή ώρα, έτσι
και οι ρήτορες με την παραμικρή ερώτηση παρατείνουν το
λόγο τους για πολύ).
179 Η αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ,
ὃ στην αρχή μιας περιόδου ή ημιπεριόδου πολλές φορές δεν εισάγει
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
αλλά κύρια πρόταση, που συνδέεται παρατακτικά με τα προηγούμενα. Βλ. και §118, 6.
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Σημείωση. Όπως και στη ν.ε. οι
αναφορικές προτάσεις είναι:
1. προσθετικές, δηλαδή δεν αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα (και
χωρίζονται με κόμμα):
Δημοσθένης δέ, ὅν ἐπαινεῖ
Κτησιφῶν, εἰς τοῦτο προήχθη
δωροδοκίας, ὥστε τὰς ἐξ Ὠρεοῦ
συντάξεις ὑφείλετο (= έφτασε
σε τέτοιο βαθμό δωροδοκίας,
ώστε αφαίρεσε την εισφορά του
Ωρεού).
Ἀγωνοθέται δὲ οἱ θεοί εἰσιν, οἳ
σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται.
2. αναγκαίοι προσδιορισμοί (και
τότε δε χωρίζονται με κόμμα):
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Ὅστις ἑαυτὸν φιλεῖ μετ’ ἐμοῦ
μαχέσθω.
Οὗτος δήπου ποιεῖ ἅ δοκεῖ
αὐτῷ.
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Πίνακας 14
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 1, 2, 3
ΣΧΗΜΑ
ΑΣΥΝΔΕΤΟ

1

2 ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΥΜΠΛΕΚΤ.
ΣΥΝΔΕ
ΣΜΟΙ

Καταφατικοί
Αρνητικοί

Απλή αντιθετική
ΑΝΤΙΘΕΤ. σύνδεση
ΣΥΝΔΕ
Επιδοτική αντιθ.
ΣΜΟΙ
σύνδεση
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22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 150

§179
1/23/17 11:03:26 AM

Παύσομαι κατηγορῶν· ἀκηκόατε,
ἑοράκατε, πεπόνθατε, ἔχετε·
δικάζετε.
Ἵετο ἐπ’ αὐτοῦ καὶ παίει κατὰ τὸ
στέρνον.
Δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα οὔτε
ἐφύγομεν.
Οἱ μὲν ᾤχοντο, ὁ δὲ περιέμενεν.
Οὐ μόνον λόγῳ ἀλλὰ καὶ ἔργῳ
χάριν ἀπέδωκεν.
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ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 1, 2, 3
2 ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
3 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Ειδικές
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ενδοιαστικές
Πλάγιες ερωτ.
Αναφορικές
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Ἤ λέγε τι σιγῆς κρεῖττον ἤ σιγὴν
ἔχε.

Τὸ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε·
κρέας οὖν ἐσθίοντες διεγίγνοντο.
Ἀναγκαῖον ἦν πορεύεσθαι· οὐ γὰρ
ἦν ἱκανὰ τὰ ἐπιτήδεια.

Ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς
βασιλέα.
Φοβεῖται μὴ τὰ ἔσχατα πάθῃ.
Μὴ σκόπει τί ἄν σε εὐφράνειεν.
Τιμωροῦνται οὓς ἂν οἴωνται
ἀδικεῖν.
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ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 1, 2, 3
3 ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Αιτιολογικές
Τελικές

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αποτελεσματ.
Υποθετικές
Εναντιωματ.
Χρονικές
Αναφορικές
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Ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις, ἄπειμι.
Ἐπάνειμι, ἵνα σαφέστερον δηλωθῇ
ἡ Περσῶν πολιτεία.

Ἐπιπίπτει χιὼν ἄπλετος, ὥστε
ἀπέκρυψε τὰ ὅπλα.
Εἰ βούλει, μένε.
Εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς δ’ὅμως.
Ὅτε αὕτη ἡ μάχη ἐγένετο,
Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν
ὤν.
Ἀνεπαύοντο ὅπου ἐτύγχανον.
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ*

Αιτιατική
—απόλυτη Β, 103.
—επιρρηματικός
προσδιορισμός Α, 45.
—ετερόπτωτος
προσδιορισμός Α, 38.
—προσδιορισμός
επιρρημάτων Α, 41.
αναστροφή προθέσεως
Γ, Επίμετρο Α΄ Σημ. α΄.
αντικείμενο B, 49 - 61.
—άμεσο B, 49 και 57 - 61.

* Οι αριθμοί παραπέμπουν σε παραγράφους
156
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/
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—έμμεσο B, 49 και 57 - 61.
—εξωτερικό B, 54.
—εσωτερικό αποτελέσματος B, 54.
—σε αιτιατική B, 54.
—σε γενική B, 51.
—σε δοτική B, 52.
—σύστοιχο B, 54 - 56.
αντωνυμίες Γ, 107 - 118.
—αλληλοπαθής Γ, 112.
—αναφορικές Γ, 118.
—αόριστες Γ, 117.
—αυτοπαθεῖς Γ, 110.
—δεικτικές Γ, 114 - 115.
—ερωτηματικές Γ, 116.
—κτητικές Γ, 113.
—οριστική η επαναληπτική Γ, 109.
—προσωπικές Γ, 108.
αόριστος B, 81.
—εναρκτικός B, 81.
157
157
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—γνωμικός B, 81.
απαρέμφατο Γ, 90 κ.ε.
—άναρθρο Γ, 94.
—αποτελέσματος Γ, 91.
—ειδικό Γ, 92 και 96.
—έναρθρο Γ, 93.
—τελικό Γ, 92 και 97.
απρόσωπα ρήματα Γ, 73.
απρόσωπες εκφράσεις Γ, 73.
άρθρο Γ, 119 - 122.
αττική σύνταξη Α, 14.
Γενική
—απόλυτη Γ, 103.
—επιρρηματικός προσδιορισμός
Α, 43.
—ετερόπτωτος προσδιορισμός Α,
32 (αιτίας Α, 32, αντικειμενική Α,
32 - 33, αξίας ή τιμήματος Α, 32,
διαιρετική Α, 32, ιδιότητας Α, 32,
158
158
/ 208
/
22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 158

1/23/17 11:03:28 AM

κτητική Α, 32, ύλης Α, 32, υποκειμενική Α, 32).
—κατηγορηματική Α, 17 (αξίας Α,
17, διαιρετική Α, 17, ιδιότητας Α,
17, κτητική Α, 17, ύλης Α, 17).
—προσδιορισμός επιρρημάτων
και επιφωνημάτων
Α, 39.
Δοτική
—επιρρηματικός προσδιορισμός
Α, 44.
—ετερόπτωτος προσδιορισμός Α,
36.
—προσδιορισμός επιρρημάτων Α,
40.
—προσωπική Α, 53.
δυνητική ευκτική B, 87.
—οριστική B, 85.
Εγκλίσεις B, 76 κ.ε.
159 /159
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—προτάσεων επιθυμίας B, 89.
—προτάσεων κρίσεως B, 89.
έλξη Γ, 118 και Ε, 188.
ενεστώτας B, 78.
—αποπειρατικός B, 78.
—αποτελεσματικός B, 78.
—βουλητικός B, 78.
—γνωμικός B, 78.
—ιστορικός η δραματικός B, 78.
επεξήγηση Α, 24 - 25.
επιρρηματικοί προσδιορισμοί Γ,
123 - 137.
—αιτίας Γ, 131.
—αναφοράς Γ, 134.
—αποτελέσματος Γ, 133.
—αρνήσεως Γ, 137.
—βεβαιώσεως Γ, 137.
—δισταγμού η πιθανότητας Γ, 137.
160
160
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—εναντιώσεως και παραχωρήσεως Γ, 136.
—ποσού Γ, 130.
—προϋποθέσεως η όρου Γ, 135.
—σκοπού Γ, 132.
—τόπου Γ, 126 - 127.
—τρόπου Γ, 129.
—χρόνου Γ, 128.
ετεροπροσωπία Γ, 95.
ευθύς λόγος Ε, 180.
ευκτική B, 87.
—δυνητική B, 87.
—επαναληπτική B, 87, Σημ. β΄.
—ευχετική B, 87.
—του πλάγιου λόγου B, 87 Σημ. α΄.
Ημιπερίοδος Α, 6.
Κατηγόρημα Α, 7.
κατηγορούμενο Α, 7 και 9, 11 - 12
και 16 - 18.
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161
/ 209
/
22-0031_l_abc_syntaktiko_bm__124-163__28b.indd 161

1/23/17 11:03:28 AM

—επιρρηματικό Α, 11.
—μονολεκτικό Α, 7.
—περιφραστικό Α, 7.
—προληπτικό η του αποτελέσματος Α, 12.
Μέλλοντας B, 80.
—γνωμικός B, 80.
—εξακολουθητικός B, 80.
—συντελεσμένος B, 84.
μετατύπωση προθέσεως
Επίμετρο Α’ Σημ. β’
μετοχή Γ, 98 - 104.
—απόλυτη (σε γενική και σε αιτιατική) Γ, 103.
—επιθετική η αναφορική Γ, 98 - 99.
—επιρρηματική Γ, 98 και 101.
—κατηγορηματική Γ, 98 και 100.
μόρια Επίμετρο Β΄.
μόρια αρνητικά Δ, 141 - 142.
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Οριστική B, 85.
—δυνητική B, 85.
—ευχετική B, 85.
Παράθεση Α, 24 - 25.
—προεξαγγελτική Α, 26.
παραθετικά Α, 34 - 35.
παρακείμενος B, 82.
παράλειψη
—κατηγορουμένου Α, 22.
—ρήματος Α, 21.
—υποκειμένου Α, 20.
παρατατικός B, 79.
—βουλητικός η αποπειρατικός B,
79.
—επαναληπτικός B, 79.
περίοδος Α, 6.
πλάγιος λόγος Ε, 180 - 183.
—δευτερεύουσες προτάσεις Ε, 182
- 183.
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—κύριες προτάσεις Ε, 182.
ποιητικό αίτιο Α, 68.
προθέσεις
—γενικά Δ, 138.
—αναλυτικά Επίμετρο Α΄.
—δίπτωτες Δ, 140 και Επίμετρο A΄
I (Β΄).
—μονόπτωτες Δ, 140 και Επίμετρο
Α΄ I (Α΄).
—τρίπτωτες Δ, 140 και Επίμετρο Α΄
I (Γ΄).
—καταχρηστικές Επίμετρο A΄ II.
—κύριες Επίμετρο A΄ I
προσδιορισμοί Α, 23 - 45 και Γ, 123
- 137.
—επιθετικοί Α, 27 - 28.
—επιρρηματικοί Α, 23.
και Γ, 123 - 137.
—ετερόπτωτοι Α, 23 και 31 - 38.
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—κατηγορηματικοί Α, 29 - 30.
—ομοιόπτωτοι Α, 23 - 30.
—ονοματικοί Α, 23 - 38.
προστακτική B, 88.
πρόταση 1. Είδη προτάσεων:
—απλές Α, 7.
—αρνητικές η αποφατικές Α, 3.
—ελλειπτικές Α, 19.
—επαυξημένες Α, 23.
—επιθυμίας Α, 1.
—επιφωνηματικές Α, 1.
—ερωτηματικές 1 (διμελείς 2α, με
μερική άγνοια 2, με ολική άγνοια
2).
—καταφατικές Α, 3.
—κρίσεως Α, 8.
—κύριες η ανεξάρτητες Α, 4.
—σύνθετες Α, 13.
—δευτερεύουσες η εξαρτημένες 4
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(επιρρηματικές Δ, 153 και Δ, 162
- 175 κ.ε.: αιτιολογικές Δ, 163,
αναφορικές Δ, 175 κ.ε., αποτελεσματικές Δ, 165, εναντιωματικές και παραχωρητικές . Δ, 171,
παραβολικές η παρομοιαστικές
αναφορικές Δ, 178, τελικές Δ,
164, υποθετικές Δ, 167 - 170,
χρονικές Δ, 173· ονοματικές Δ,
153 - 161 και Δ, 175 κ.ε.: αναφορικές Δ, 175 κ.ε., ειδικές Δ, 155
- 156, ενδοιαστικές Δ, 157 - 158,
πλάγιες ερωτηματικές Α, Δ, 159
- 161).
Ρήματα Β, 46 - 75.
—απρόσωπα η τριτοπρόσωπα Β,
73.
—ενεργητικά B, 47 - 61 (αμετάβατα
B, 47 - 48, μεταβατικά B, 47 - 61:
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μονόπτωτα B, 49 - 54, δίπτωτα Α,
49 και B, 57 - 61).
—μέσα B, 62 - 66 (αλληλοπαθή
B, 65, αυτοπαθή η ευθέα B, 62,
διάμεσα B, 64, δυναμικά B, 66,
περιποιητικά B, 64, πλάγια B,
64).
—ουδέτερα B, 72.
—παθητικά B, 67 - 71.
—συνδετικά Α, 7 και 10.
ρηματικά επίθετα σε -τος και -τέος
Γ, 105.
Συμφωνία όρων προτάσεως Α, 16
- 18.
σύνδεση
—απλή αντιθετική Δ, 146α.
—αποφατική Δ, 144β.
—επιδοτική αντιθετική Δ, 148β.
—καταφατική Δ, 144α.
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—μετοχών Γ, 104.
—προτάσεων Δ, 143 κ.ε. (παρατακτική Δ, 143 - 152: με αιτιολογικούς συνδέσμους Δ, 151,
με αντιθετικούς συνδέσμους Δ,
146 - 148, με διαχωριστικούς
συνδέσμους Δ, 149, με συμπερασματικούς συνδέσμους Δ, 150,
με συμπλεκτικούς συνδέσμους
Δ, 144 - 145· υποτακτική Δ, 143
και Δ, 153 - 179): Βλ. προτάσεις
δευτερεύουσες η εξαρτημένες),
συνδετικό ρήμα Α, 7 και 10.
σχήματα λόγου Ε, 184 - 191.
—αλληγορία Ε, 191, 5,
—ανακόλουθο Ε, 188, 3.
—αντίφραση Ε, 191, 3.
—από κοινού Ε, 189, 1α.
—ασύνδετο Δ, 143α και Ε, 187ζ,
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—βραχυλογία Ε, 189, 1.
—ειρωνεία Ε, 191, 3β.
—έλξη Γ, 118 και Ε, 188, 5.
—ένα με δύο 189, 2γ.
—εξ αναλόγου Ε, 189, 1β.
—ευφημισμός Ε, 191, 3γ.
—ζεύγμα Ε, 189, 1γ.
—καθολικού και μερικού Ε, 188, 4.
—κατά το νοούμενο Ε, 188, 1.
—κατεξοχήν Ε, 190β.
—κύκλος Ε, 187δ.
—λιτότητα Ε, 191, 3α.
—μεταφορά Ε, 190α.
—μετωνυμία Ε, 191, 2.
—ομοιοτέλευτο η ομοιοκατάληκτο
Ε, 187στ.
—παραλληλίας Ε, 189, 2α.
—παρομοίωση Ε, 191, 6.
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—παρονομασία η παρήχηση Ε,
187ε.
—περίφραση Ε, 189, 2β.
—πλεονασμός Ε, 189, 2.
—πολυσύνδετο Ε, 187η.
—πρόληψη Ε, 188, 7.
—πρωθύστερο Ε, 187β.
—σημασιολογική φθορά της
λέξεως Ε, 190γ.
—σύμφυρση Ε, 188, 2.
—συνεκδοχή Ε, 191, Α, 1.
—υπαλλαγή Ε, 188, 6.
—υπερβατό Ε, 187α.
—υπερβολή Ε, 191, 4.
—χιαστό Ε, 187 γ.
Ταυτοπροσωπία Γ, 95.
τμήση προθέσεως Επίμετρο Α΄
Σημ. α΄.
Υπερσυντέλικος Β, 83.
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υποκείμενο Α, 7 - 8.
υποθετικοί λόγοι Δ, 167 - 170.
—ελλειπτικοί Δ, 169.
—εξαρτημένοι Δ, 170.
υποτακτική B, 86.
—απορηματική B, 86.
—βουλητική B, 86.
Χρόνοι B, 71 - 84.
—εξακολουθητικοί B, 76.
—μελλοντικοί B, 76.
—παρελθοντικοί B, 76.
—παροντικοί B, 76.
—συνοπτικοί B, 76.
—συντελικοί B, 76.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4ου ΤΟΜΟΥ
			

Σελίδα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB΄		
ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄		
(γενικά)
ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
(ή ΑΠΟΦΑΤΙΚΑ)
ΜΟΡΙΑ

5
8

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄		
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕ- 17
ΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
173 /173
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 		
ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ 24
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
(Με συνδέσμους
συμπλεκτικούς
24. Με συνδέσμους αντιθετικούς 31. Με
συνδέσμους
διαχωριστικούς
41. Με συνδέσμους συμπερασματικούς 43.
Με συνδέσμους
αιτιολογικούς
47).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄		
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
56
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
(Ονοματικές
προτάσεις 57.
Επιρρηματικές
προτάσεις 79.
Αναφορικές
προτάσεις 134).
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ΠΙΝΑΚΕΣ 4ου ΤΟΜΟΥ
13. Οι υποθετικοί λόγοι

106

14. Σύνδεση προτάσεων

150

Αλφαβητικό ευρετήριο

156

κοσμήματα
ΤΑΣΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου,
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί
να διατίθενται προς πώληση, όταν
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο
που διατίθεται προς πώληση και δεν
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946
(ΦΕΚ 1946,108, Α').
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα
(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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