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Απαντήσεις. 
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19. Κριτήρια αξιολόγησης για εξάσκηση. 
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πλεονεκτήματά της. 

Απαντήσεις.  

7ο κείμενο : Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 109- 111 : Το αδίκημα της λιποταξίας 
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διδασκαλίας. 
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Απαντήσεις.  
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14. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

- Είναι οι προτάσεις που εκφράζουν μία επιρρηματική έννοια του χρόνου, 

της αιτίας, του τρόπου, της υπόθεσης, του σκοπού, του αποτελέσματος, 

κ.λπ. Αυτές οι προτάσεις είναι οι αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, 

χρονικές, υποθετικές, εναντιωματικές και παραχωρητικές.  

- Αυτές οι προτάσεις δεν εξαρτώνται, αλλά προσδιορίζουν επιρρηματικά 

κάποιο ρηματικό τύπο ή αφηρημένο ουσιαστικό.  

- Λειτουργούν ως :  

- Επιρρηματικοί προσδιορισμοί σε κάποιο ρηματικό τύπο της κύριας ή 

σπανίως σε αφηρημένο ουσιαστικό (που ισοδυναμεί ρήματος). 

- Επεξήγηση σε ισοδύναμους επιρρηματικούς προσδιορισμούς που 

βρίσκονται στην κύρια ή σε κάποια άλλη πρόταση.  

 

 

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
- Εισάγονται : ὡς, ὅτι, διότι, ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε, ὁπότε, ὅσῳ , ὅπου [ὅτι > 

αιτιολογία αντικειμενική, ὡς > αιτιολογία υποκειμενική, εἰ > αιτιολογία 

υποθετική, ὅτε- ὁπότε > αιτιολογία γνωστή και δεδομένη]. 

- Συντακτικά ισοδύναμα : αιτιολογικές μετοχές, αναφορικο- αιτιολογικές 

μετοχές και προτάσεις, εμπρόθετοι αιτίας, γενική- δοτική της αιτίας. 

- Προτάσεις κρίσεως: άρνηση οὐ. 

- Εκφέρονται: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική του 

πλαγίου λόγου. 

- Συντακτική τους θέση :  

i. Επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στην κύρια πρόταση [συνήθως  

θα υπάρχει στη κύρια ρήμα ψυχικού πάθους, ή δεοντολογίας [πχ. χαίρω, 

λυποῦμαι, αἰσχύνομαι=ντρέπομαι, ἀγανακτῶ, δεῖ, χρή, ἀναγκαῖόν ἐστι, 

προσήκει, πρέπει, εἰκός ἐστι, κ.λπ.]. 

ii. Επεξήγηση σε συντακτικά ισοδύναμα [π.χ. εμπρόθετο αιτίας, 

αιτιολογική μετοχή, δοτική αιτίας, κ.τλ.]. 
 

π.χ. Οἱ στρατηγοί ἐθαύμαζον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει οὔτε αὐτός 

φαίνοιτο (= οι στρατηγοί απορούσαν διότι ο Κύρος ούτε κάποιον άλλον 

στέλνει ούτε ο ίδιος εμφανίζεται) [αιτιολογική πρόταση ως επίρρημα 

αιτίας στο ἐθαύμαζον] [Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2,1,2] 



 

π.χ. οὐκ ἄξιόν ἐστι διὰ τοῦτο φοβεῖσθαι τοὺς πολεμίους, ὅτι πολλοὶ 

τυγχάνουσιν ὄντες (= δεν αξίζει να φοβάστε τους αντιπάλους για 

αυτό το πράγμα, δηλαδή επειδή τυχαίνει να είναι πολλοί) 

(αιτιολογική πρόταση, επεξήγηση στον εμπρόθετο αιτίας διὰ τοῦτο) 

[Ἰσοκράτους, Ἀρχίδαμος 60] 

π.χ. παράδοτε ἡμῖν τὰ ὅπλα, ὡς οὐκ ἂν λάβοιτε βοήθειαν (=παραδώστε 

σε μας τα όπλα σας, διότι δεν θα λάβετε βοήθεια) (αιτιολογική 

πρόταση ως επίρρημα αιτίας στην κύρια) 

π.χ. προσήκει ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν, ὅσῳ καὶ μέγιστα ἐγκλήματα 

ἔχομεν ὑπὸ μὲν Ἀθηναίων ὑβριζόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι (= 

εμείς ταιρίαζει περισσότερο να πάρουμε τον λόγο, εφόσον έχουμε 

πολύ μεγάλα παράπονα εις βάρος σας, καθώς παρενοχλούμασταν 

διαρκώς από τους Αθηναίους και εσείς αδιαφορούσατε) (αιτιολογική 

πρόταση ως επίρρημα αιτίας στο προσήκει) [Θουκυδίδου, Α 68] 

π.χ. καὶ πρὸς ὑμῶν οὐχ ἧσσον τοῦτο, ὅσῳ καὶ ἐπὶ μεγίστῃ τιμωρίᾳ ἂν 

τοῖς ἄλλοις παράδειγμα γένοισθε (= και αυτό θα είναι περισσότερο 

συμφέρον για εσάς, εφόσον θα γίνετε ιστορικό παράδειγμα προς 

αποφυγή εξαιτίας της σφοδρότητας με την οποία θα σάς εκδικηθούν 

οι πρώην αντίπαλοί σας) (αιτιολογική πρόταση ως επίρρημα αιτίας 

στην κύρια) [Θουκυδίδου, Ε 90] 

π.χ. Τί οὖν ὑπόλοιπόν ἐστιν αὐτοῖς, ὅπου τὰς μὲν διαθήκας αὐτοὶ 

προσομολογοῦσιν Θρασύλοχον καταλιπεῖν, τῶν δὲ νόμων τούτοις 

μὲν οὐδεὶς, ἐμοὶ δὲ πάντες βοηθοῦσιν; ( =Τι είναι λοιπόν αυτό που 

απομένει σε αυτούς, εφόσον και αυτοί οι ίδιοι οι αντίδικοι ομολογούν, 

ότι ο Θρασύλοχος συνέταξε την διαθήκη και όχι κάποιος άλλος, 

εφόσον κανένας νόμος δεν τους καλύπτει, ενώ εμένα με καλύπτουν 

όλοι;) (αιτιολογικές προτάσεις ως επιρρήματα αιτίας στην κύρια) 

[Ἰσοκράτους, Αἰγινητικὸς 15] 

π.χ. αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ του ἀνδρὸς ἐλήφθη αὕτη (= αυτή θα 

ονομαστεί γυναίκα, διότι από κομμάτι του άνδρα δημιουργήθηκε) 

(αιτιολογική πρόταση ως επιρρήμα αιτίας στην κύρια) [Γένεσις, 2,23]. 
 

Σημείωση : ἐπεί, ὡς σε αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου 
 

Σε αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου, μετά από ισχυρό σημείο στίξης, χωρίς να 

υπάρχει κύρια πρόταση στην περίοδο, τότε το ἐπεὶ δεν εισάγει αιτιολογικὴ 

πρόταση, αλλά είναι πλέον παρατακτικός σύνδεσμος και ισοδυναμεί με 

τον παρατακτικό σύνδεσμο γὰρ. Ενίοτε αυτό συμβαίνει και με το ὡς.  

π.χ. ἐπεὶ (=γάρ) καὶ ἐνθάδε καὶ ἄλλοθι γεγόνασιν, καὶ ἔσονται καλοὶ 

κἀγαθοὶ ταύτην τὴν ἀρετήν (= γιατί και εδώ και αλλού υπήρξαν και 

θα υπάρξουν καλοκάγαθοι άνθρωποι όσον αφορά αυτήν την αρετή) 

[Πλάτωνος, Γοργίας 526a] 



π.χ. ὡς (=γάρ) ἅπασι μὲν προσήκει περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι τὴν 

φρόνησιν, μάλιστα δὲ ὑμῖν (= γιατί ταιριάζει όλοι να εκτιμούν και να 

υπηρετούν την φρόνηση, κυρίως όμως εσείς) [Ἰσοκράτους, Εὐαγόρας 

80]. 

 
 

2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

- Εισάγονται : ἵνα, ὡς, ὅπως [=για να], ἵνα μή, ὡς μή, ὅπως μὴ [=για να 

μην], μὴ [=για να μην]. 

- Συντακτικά ισοδύναμα : τελικές μετοχές, αναφορικο- τελικές προτάσεις, 

απαρέμφατο του σκοπού, επιρρηματικό κατηγορούμενο του σκοπού, 

εμπρόθετος του σκοπού. 

- Προτάσεις επιθυμίας : άρνηση μή. 

- Εκφέρονται : υποτακτική, ευκτική πλαγίου λόγου, ευκτική της απλής 

σκέψης [ο σκοπός παρουσιάζεται ως απλή σκέψη ή επιθυμία του 

υποκειμένου του ρήματος], οριστική ιστορικού χρόνου. 

- Συντακτική τους θέση :  
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2ο κείμενο : Πλάτωνος, Συμπόσιον 196e- 197c. 

 

Ο Έρωτας ως δημιουργική δύναμη. 

 

Το έργο του Πλάτωνα είναι ένα εγκώμιο στον Έρωτα. Στο παρακάτω 

απόσπασμα παρατίθεται ο λόγος του Αγάθωνα, ενός δραματικού 

συγγραφέα του 5ου αιώνα, προς τιμήν του οποίου γίνεται το Συμπόσιο, για 

να εορταστεί η νίκη του σε δραματικούς αγώνες. Ο ποιητής επιχειρεί να 

απαριθμήσει εγκωμιαστικά τα χαρακτηριστικά του Έρωτα, τον οποίο 

περιγράφει ως θεό με “ δύναμη” δημιουργική. 
 
 

Καὶ πρῶτον μέν, ἵν’ αὖ καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην τιμήσω, ὥσπερ 

Ἐρυξίμαχος τὴν αὑτοῦ, ποιητὴς ὁ θεὸς σοφὸς οὕτως ὥστε καὶ ἄλλον 

ποιῆσαι∙πᾶς γοῦν ποιητὴς γίγνεται, κἂν ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν, οὗ ἂν Ἔρως 

ἅψηται. ᾮ δὴ πρέπει ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆσθαι, ὅτι ποιητὴς ὁ Ἔρως ἀγαθὸς 

ἐν κεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν τὴν κατὰ μουσικήν∙ἃ γάρ τις ἢ μὴ ἔχει ἢ μὴ 

οἶδεν, οὔτ’ ἂν ἑτέρῳ δοίη οὔτ’ ἂν ἄλλον διδάξειεν. Καὶ μὲν δὴ τήν γε τῶν 

ζῴων ποίησιν πάντων τὶς ἐναντιώσεται μὴ οὐχὶ Ἔρωτος εἶναι σοφίαν, ᾗ 

γίγνεταί τε καὶ φύεται πάντα τὰ ζῷα; ἀλλὰ τὴν τῶν τεχνῶν δημιουργίαν 

οὐκ ἴσμεν, ὅτι οὗ μὲν ἂν ὁ θεὸς οὗτος διδάσκαλος γένηται, ἐλλόγιμος καὶ 

φανὸς ἀπέβη, οὐδ’ ἂν Ἔρως μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός; τοξικήν γε μὴν καὶ 

ἰατρικὴν καὶ μαντικὴν Ἀπόλλων ἀνεῦρεν ἐπιθυμίας καὶ ἔρωτος 

ἡγεμονεύσαντος, ὥστε καὶ οὗτος Ἔρωτος ἂν εἴη μαθητής, καὶ Μοῦσαι 

μουσικῆς καὶ Ἥφαιστος χαλκείας καὶ Ἀθηνᾶ ἱστουργίας καὶ Ζεὺς 

κυβερνᾶν θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων. Ὅθεν δὴ καὶ κατεσκευάσθη τῶν θεῶν 

τὰ πράγματα Ἔρωτος ἐγγενομένου, δῆλον ὅτι κάλλους∙αἴσχει γὰρ οὐκ 

ἔπεστιν ἔρως. Πρὸ τοῦ δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ εἶπον, πολλὰ καὶ δεινὰ θεοῖς 

ἐγίγνετο, ὡς λέγεται, διὰ τὴν τῆς Ἀνάγκης βασιλείαν∙  

 



ἐπειδὴ δ’ ὁ θεὸς οὗτος ἔφυ, ἐκ τοῦ ἐρᾶν τῶν καλῶν πάντ’ ἀγαθὰ γέγονε, 

καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις. Οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Φαῖδρε, Ἔρως πρῶτος, αὐτὸς 

ὤν κάλλιστος καὶ ἄριστος, μετὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἄλλων τοιούτων αἴτιος 

εἶναι. Ἐπέρχεται δέ μοί τι καὶ ἔμμετρον εἰπεῖν, ὅτι οὗτος ἐστιν ὁ ποιῶν  

εἰρήνην μὲν ἐν ἀνθρώποις, πελάγει δὲ γαλήνην 

νηνεμίαν, ἀνέμων κοίτην, ὕπνον τ’ ἐνί κήδει. 

 

ποίησις ἡ κατὰ μουσικήν : η τέχνη της ποίησης, η καλλιτεχνική 

δημιουργία (η ποίηση ως πνευματική παραγωγή)// ζῴων ποίησις : η 

γένεση, η δημιουργία των έμψυχων όντων// δημιουργία τῶν τεχνῶν : 

πρακτική εξέταση, εξάσκηση των πρακτικών τεχνών (πιο ελεύθερα: 

εξάσκηση επαγγέλματος)// ἡ μαθητρίς/ - ίδος : η μαθήτρια// ἡγεμονεύω: 

είμαι ή συμπεριφέρομαι σαν ηγεμόνας, προηγούμαι, προπορεύομαι, 

δείχνω τον δρόμο// κυβερνάω/ - ῶ : διευθύνω, καθοδηγώ/ ενεργώ ως 

κυβερνήτης ή πηδαλιούχος// κατασκευάζω : ετοιμάζω, παρασκευάζω, 

τακτοποιώ, βάζω τάξη// ὅθεν (αναφορικό επίρρημα) , στους αττικούς 

(κυρίως) : γι’ αυτό, γι’ αυτόν τον λόγο/ ὅθεν δὴ (στους αττικούς) : «ἐξ 

οἱασδήποτε πηγῆς», «καθ’ οἱονδήποτε τρόπον»// δῆλον ὅτι: φυσικά, 

προφανώς. 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α1. «Καὶ πρῶτον μέν… τὰ ζῶα;» : Να μεταφράσετε το παραπάνω χωρίο του 

κειμένου. 

Μονάδες 20 

 
Α2. Ο Αγάθων, σε ένα λυρικό κείμενο, πλέκει το εγκώμιο του Θεού Έρωτα. Να 

παραθέσετε συνοπτικά τις απόψεις του και να εντοπίσετε, μέσα στο κείμενο, τα 

εκφραστικά μέσα που τεκμηριώνουν τον γλαφυρό χαρακτήρα του λόγου του. 

Μονάδες 10 

 



Β1α. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στο γ’ πληθυντικό οριστικής και στο 

β’ ενικό προστακτικής, στην φωνή και στον χρόνο όπου βρίσκονται. 

 

ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

(γ΄ πληθυντικό) 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

(β΄ ενικό) 

ἅψηται   

δοίη   

γένηται   

κατεσκευάσθη   

 

                                                                                                                               Μονάδες 4 
 

 

Β1β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους του ρήματος στο β’ ενικό της 

Οριστικής Ενεστώτα και παρατατικού, στην ίδια φωνή : 

 

ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

(β΄ενικό) 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤ. 

(β΄ ενικό) 

ποιῆσαι   

χρῆσθαι   

ἐναντιώσεται   

κυβερνᾶν   

 

                                                                                                                      Μονάδες 4 
 

 

Β1γ. «Οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ… αἴτιος εἶναι» : Να βρείτε τα επίθετα του 

παραπάνω χωρίου τα οποία αναφέρονται στον Έρωτα και να κάνετε 

παραθετική αντικατάσταση στους 3 βαθμούς (θετικό- συγκριτικό- 

υπερθετικό) 

Μονάδες 2 
 

Β2α. «Καὶ πρῶτον μέν… τὸ πρίν» : Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις 

δευτερεύουσες προτάσεις του παραπάνω χωρίου. 

Μονάδες 4 



Β2β. «οὗ ἂν Ἔρως ἅψηται… σκοτεινός;» : Να εντοπίσετε τις 

λανθάνουσες υποθέσεις του χωρίου, να καταγράψετε τους υποθετικούς 

λόγους (ΥΠΟΘΕΣΗ : υποθετική πρόταση/ ΑΠΟΔΟΣΗ : κύρια πρόταση) 

και να τούς αναγνωρίσετε. Στην συνέχεια να μετασχηματίσετε καθέναν 

από αυτούς στο κοντινότερο, συγγενικό του είδος.  

Μονάδες 4 
 

Β2γ. «ἐπειδὴ δ’ ὁ θεός οὗτος ἔφυ» : Να αναγνωρίσετε την παραπάνω 

δευτερεύουσα πρόταση και να την μετασχηματίσετε στην αντίστοιχη 

μετοχή. 

Μονάδα 2 

                                                                                                                                 Μονάδα 10 
 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 

Α1. Και πρώτα πρώτα - για να τιμήσω κι εγώ με την σειρά μου την τέχνη 

μας, όπως ακριβώς ο Ερυξίμαχος την δική του- ο θεός (Έρωτας) είναι τόσο 

σοφός ποιητής ώστε να μπορεί να κάνει και άλλον ποιητή. Σε ποιητή, ως 

γνωστόν, μεταβάλλεται, ακόμα κι αν τού ήταν ξένη πριν η Μούσα, 

καθένας που τυχόν ο Έρωτας αγγίξει. …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

Α2.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Όλες αυτές τις ιδέες του τίς συνθέτει ο Αγάθωνας σε ένα κείμενο που 

βρίθει λυρικών στοιχείων, έτσι ώστε να κερδίζει τις εντυπώσεις των 

ακροατών, ανεξάρτητα από το βάθος των ιδεών του. 

Τα εκφραστικά μέσα που δίνουν γλαφυρό ύφος στο κείμενο είναι τα εξής: 

1) Πληθώρα επιθέτων: 

αἴτιος σκοτεινός (αντιθ.) 

ἄμουσος (αντιθ.) ἐλλόγιμος 

πρῶτος φανός ἄριστος 
 

2) Σχήματα λόγου  

 Χρήση ευθειών ρητορικών ερωτήσεων : 

Πρόκειται για αποφαντικές ρητορικές ερωτήσεις που δηλώνουν έντονη 

κατάφαση, κατηγορηματική βεβαιότητα και ζωντανεύουν τον λόγο 

προσδίδοντάς του στοιχεία προφορικότητας. 

 Παρηχήσεις στους αυτοσχέδιους εξάμετρους στίχους : 

Συγκεκριμένα στον 1ο στίχο ο Αγάθων παίζει με την παρήχηση του ν και 

του ρ, του γ και του λ, ενώ στον δεύτερο στίχο με την παρήχηση των ν και 

μ. Έτσι, ο στίχος αποκτά μουσικότητα. 

 Πλεονασμός : 

Ειδικότερα, ο πλεονασμός της παράθεσης «ἀνέμων κοίτην» στο 

«νηνεμίαν», εκτός από την παρήχηση, «ζωγραφίζει» και ηχητικά τον ύπνο 

(«τους ανέμους κοιμίζει») που απλώνεται αργά και μαλακά στους 

θλιμμένους ανθρώπους. 

 Πληθώρα ποιητικών λέξεων/ φράσεων/ προτάσεων : 

Ποίησις, Ἔρως, ἐρᾶν, οὗ ἂν ὁ Ἔρως ἅψηται, δημιουργία, Μοῦσαι, ποίησιν 

τὴν κατὰ μουσικήν, ἀνέμων κοίτην. Ποιητικό χαρακτήρα δίνουν ούτως ή 



άλλως οι αυτοσχέδιοι εξάμετροι στίχοι με τους οποίους κλείνει το 

απόσπασμα. 

 Χρήση ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:  

Περίπλοκη σύνταξη, όχι απλή, παρατακτική απαρίθμηση των ιδιοτήτων 

του Έρωτα. 

 
 
Β1α. 

 

 

ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ  

ΤΥΠΟΙ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ (γ΄ πληθ.) ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ (β’ εν.) 

 ἅψηται ἥψαντο ἅψαι 

 δοίη ἔδοσαν δὸς 

   

 γένηται ἐγένοντο γενοῦ 

   

 κατεσκευάσθη κατεσκευάσθησαν κατασκευάσθητι 

   

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Β2α.  

 «ἵνα αὖ καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην τιμήσω»: Δευτερεύουσα 

τελική πρόταση επιθυμίας, εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο «ἵνα», 

εκφέρεται με υποτακτική για να δηλώσει το προσδοκώμενο και 

χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού, ενδεχομένως σε 

ενν. «ἐρῶ». 
 

 «κἂν ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν»: Δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση 

επιθυμίας∙εισάγεται με το κἂν (καὶ ἄν), εκφέρεται με υποτακτική για να 

δηλώσει αόριστη επανάληψη στο παρόν/ μέλλον και χρησιμεύει ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της παραχώρησης, ισχυρής αντίθεσης προς 

το περιεχόμενο της κύριας «πᾶς γοῦν ποιητὴς γίγνεται». 



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

16. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
- Εισάγονται : εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν. 

- Συντακτικά ισοδύναμα : υποθετικές μετοχές, αναφορικο- ϋποθετικές 

προτάσεις και μετοχές, χρονικο- ϋποθετικές προτάσεις και μετοχές, 

εμπρόθετοι ή γενικώς επιρρηματικοί προσδιορισμοί του τρόπου. 

- Προτάσεις κρίσης κυρίως : ωστόσο δέχονται άρνηση μή. 

- Εκφέρονται : οριστική, υποτακτική, ευκτική της απλής σκέψης, 

επαναληπτική ευκτική. 

- Λειτουργούν :  

i. επιρρηματικοί προσδιορισμοί της προϋπόθεσης.  

ii. επεξήγηση σε συντακτικά ισοδύναμα. 

 

 

Α. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 

1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ :  
- - εἰ + οριστική (υπόθεση) 

- - οποιαδήποτε έγκλιση (απόδοση). 

π.χ. εἰ εἰσὶ βωμοί, εἰσὶ καὶ θεοὶ (=αν υπάρχουν βωμοί, υπάρχουν και θεοί) 

[Λουκιανοῦ, Ζεὺς Τραγῳδὸς 2, 51] 

π.χ. εἰ ἀποκτενεῖς Ἕκτορα, καὶ αὐτὸς ἀποθανεῖ (= εάν σκοτώσεις τον Έκτορα, θα 

πεθάνεις και εσύ ο ίδιος) [Πλάτωνος, ἀπολογία Σωκράτους 51 c]. 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

Β. ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 

Λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι ονομάζονται αυτοί, στους οποίους η 

υπόθεση είναι κρυμμένη (όχι η απόδοση!).  

Μπορούμε να τούς αντιληφθούμε από τον χρόνο ή την έγκλιση των 

ρηματικών τύπων, οι οποίοι θα λειτουργούν ως απόδοση. Δηλαδή, αν για 

παράδειγμα εντοπίζουμε μέλλοντα ή δυνητική έγκλιση ή προστακτική, ή 

ενίοτε παρελθοντικό χρόνο, τότε πολύ πιθανόν να υπάρχει κάπου 

κρυμμένη υπόθεση.   

 
 

Συνήθεις μορφές λανθανόντων υποθετικών λόγων είναι οι εξής :  

 

1. Υποθετική μετοχή 

αναλύεται ως εξής :  

εἰ + οριστική (αν η απόδοση είναι οποιαδήποτε έγκλιση ή δυνητική 

οριστική) [πραγματικό ή μη πραγματικό]. 

εἰ + ευκτική (αν η απόδοση είναι δυνητική ευκτική ή παρατατικός) [απλή 

σκέψη ή αόριστη επανάληψη στο παρελθόν]. 

ἐὰν/ἂν + υποτακτική (αν η απόδοση είναι μελλοντική ή ενεστωτική 

φράση) [προσδοκώμενο ή αόριστη επανάληψη στο παρόν- μέλλον]. 

 

2. Αναφορικο- υποθετική πρόταση 

α. αναφορική αντωνυμία/επίρρ. +ἂν αοριστολογικό + υποτακτική. 

β. αναφορική αντωνυμία/επίρρ.+ ευκτική (επαναληπτική ή απλής 

σκέψης). 

 

3. Χρονικο- υποθετική πρόταση 

α. χρονικός σύνδεσμος + ἂν αοριστολογικό +υποτακτική 

β. χρονικός σύνδεσμος + ευκτική (επαναληπτική ή απλής σκέψης). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

Γ. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ- ΠΛΑΓΙΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
 

 

1. Εξαρτημένος υποθετικός λόγος  
 

είναι η περίπτωση στην οποία η απόδοση εξαρτάται από κάποιο ρήμα, 

δηλαδή θα είναι απαρέμφατο (απλό ή δυνητικό) ή μετοχή (απλή ή 

δυνητική) ή δευτερεύουσα πρόταση.  

(προσοχή : δεν είναι πλάγιος!). 
 

π.χ. ἀξιῶ ταῦτα γοῦν μοι παρ’ ὑμῶν ὑπάρχειν, ἐὰν φανῶ συμφορὰς 

μηδεμιᾶς αἴτιος γεγενημένος (= αξιώνω λοιπόν να έχω αυτά από εσάς, 

εάν φανώ ότι δεν προξένησα κάποια συμφορά) [Λυσίου, Δήμου 

καταλύσεως ἀπολογία 4] 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

 
1ο κείμενο : Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 75- 77. 

 

Ο όρκος του Αθηναίου εφήβου. 

 

Στο απόσπασμα αυτό από την δίκη κατά του Λεωκράτη για λιποταξία 

(δημόσιο αδίκημα) ο Λυκούργος παραθέτει ενώπιον των δικαστών τον όρκο 

που έπαιρναν οι νεαροί Αθηναίοι, κατά τον οποίο ορκίζονταν πως θα 

διαφυλάσσουν την ακεραιότητα και ελευθερία της πόλης και των 

συμπολιτών τους. Αυτό τό κάνει ο Λυκούργος, για να καταδείξει τον 

επίορκο Λεωκράτη.  

 

εἰ δὲ μὴ ὀμώμοκεν, εὐθὺς δῆλός ἐστι παρασκευασάμενος οὐδὲν ποιήσειν 

τῶν δεόντων, ἀνθ’ ὧν δικαίως ἂν αὐτὸν καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ τῶν θεῶν 

τιμωρήσαισθε. Βούλομαι δ’ ὑμᾶς ἀκοῦσαι τοῦ ὅρκου. Λέγε, γραμματεῦ.  

ΟΡΚΟΣ : «Οὐ καταισχυνῶ τὰ ἱερὰ ὅπλα, οὐδὲ λείψω τὸν παραστάτην ὅτῳ 

ἂν στοιχήσω∙ ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ μόνος καὶ μετὰ 

πολλῶν∙ οὐκ ἐλάττω παραδώσω τὴν πατρίδα, πλείω δὲ καὶ ἀρείω ὅσης ἂν 

παραδέξωμαι. Καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων, καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς 

ἱδρυμένοις πείσομαι καὶ οὕστινας ἂν ἄλλους τὸ πλῆθος ἱδρύσηται 

ὁμοφρόνως∙ καὶ ἄν τις ἀναιρῇ τοὺς θεσμοὺς ἢ μὴ πείθηται, οὐκ ἐπιτρέψω, 

ἀμυνῶ δὲ μετὰ καὶ μόνος καὶ πολλῶν. Καὶ τιμήσω ἱερὰ τὰ πάτρια. Ἱστορες 

τούτων Ἄγραυλος, Ἑστία, Ἐνυάλιος, Ἀθηνᾶ Ἀρεία, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, 

Ἡγεμόνη». 

Καλός γε, ὦ ἄνδρες, καὶ ὅσιος ὁ ὅρκος. Παρὰ τοῦτον τοίνυν ἅπαντα 

πεποίηκε Λεωκράτης. Καίτοι πῶς ἂν ἄνθρωπος γένοιτο ἀνοσιώτερος ἢ 

μᾶλλον προδότης τῆς πατρίδος; Τίνα δ’ ἂν τρόπον ὅπλα καταισχύνειέ τις 

μᾶλλον ἢ εἰ λαβεῖν μὴ θέλοι καὶ τοὺς πολεμίους ἀμύνασθαι; 

 
 



παρασκευάζομαι : προετοιμάζομαι. /δῆλος εἰμὶ (= δηλοῦμαι) + Κ.Μ. : 

φαίνομαι. /παραστάτης : αυτός που στέκεται δίπλα σου στις μάχες, ο 

συστρατιώτης. /στοιχῶ + δοτική : ακολούθω κάποιον, στέκομαι δίπλα του 

στην μάχη. /εὐηκοῶ : υπακούω πρόθυμα. /ἵστωρ (οἶδα) : αυτός που 

γνωρίζει, ο μάρτυρας. /Ἄγραυλος : η κόρη του Κέκροπος που θυσίασε την 

κόρη της για χάρη της πόλης. /Ἐνυάλιος : ο θεός Άρης. /Θαλλώ : μία εκ 

των θεοτήτων Ωρών. /Αὐξώ, Ἡγεμόνη : δύο από τις Χάριτες. 
 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε το απόσπασμα : «Οὐ 

καταισχυνῶ τὰ ἱερὰ ὅπλα …. Ἱστορες τούτων Ἄγραυλος, Ἑστία, 

Ἐνυάλιος, Ἀθηνᾶ Ἀρεία, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.». 

Μονάδες 20 

 

Α2. Ποιό είναι το κοινό χαρακτηριστικό του όρκου που έδιναν οι Αθηναίοι 

έφηβοι και σε τί ακριβώς ο Λεωκράτης ήταν επίορκος κατά τον Λυκούργο; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να δοθούν όλοι οι βαθμοί παραθέσεως των αντίστοιχων 

επιρρημάτων από τα κάτωθι επίθετα του κειμένου : ἱερῶν, ἐλάττω, 

πλείω, ἀρείω, Καλός. 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

ἱερῶν   

  ἐλάττω  

  πλείω  

 ἀρείω  

Καλός   

 
 

Μονάδες 5 

 



Β1β. Να μεταφερθούν οι κάτωθι ρηματικοί τύποι του κειμένου στο γ΄ 

πληθυντικό οριστικής αορίστου της ίδιας φωνής : ὀμώμοκεν, 

καταισχυνῶ, παραδώσω, πείσομαι, ἀναιρῇ. 

 
 

 Γ΄ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ὀμώμοκεν  

καταισχυνῶ  

παραδώσω  

πείσομαι  

ἀναιρῇ  

 

Μονάδες 5 

 

 

Β2α. Να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι του κειμένου, φανεροί και 

λανθάνοντες. 

Μονάδες 6 

 

 

Β2β. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι κάτωθι τύποι του κειμένου : ἀνθ’ 

ὧν, ὅτῳ, πλείω, Παρὰ τοῦτον.  

                                                                                                                      Μονάδες 4 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1. 

Δεν θα ντροπιάσω τα ιερά όπλα ούτε θα εγκαταλείψω τον 

συμπαραστάτη, στον οποίο τυχόν θα είμαι δίπλα στην μάχη∙ θα αμυνθώ 

για τα ιερά και τα όσια και μόνος μου και με πολλούς άλλους μαζί∙ ……… 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. 

 

Α2. 

Το κοινό χαρακτηριστικό του όρκου αυτού είναι πως οι νέοι Αθηναίοι 

ορκίζονταν την υπεράσπιση της πατρίδας και των συμπολιτών τους από 

όλους τους εχθρούς, είτε αυτοί ήταν εξωτερικοί είτε ήταν εσωτερικοί. 

Παράλληλα, …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Β1α. 

  ΘΕΤΙΚΟΣ  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

ἱερῶν  ἱερῶς   ἱερώτερον  ἱερώτατα 

ἐλάττω  ὀλίγον   ἔλαττον /μεῖον 

/ ἧττον  

ἐλάχιστα     

/ὀλίγιστα /ἥκιστα 

πλείω  πολὺ   πλέον  πλεῖστα 

ἀρείω  εὗ   κρεῖττον 

/ἄμεινον 

/βέλτιον 

κράτιστα /ἄριστα 

/βέλτιστα 

Καλός  καλῶς   κάλλιον  κάλλιστα 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 



 

Β2α. 

- εἰ μὴ ὀμώμοκεν …. δῆλός ἐστι παρασκευασάμενος : Εξαρτημένος 

υποθετικός λόγος του πραγματικού (απόδοση ο μετοχικός τύπος κυρίως). 

Ανεξάρτητος θα ήταν : εἰ μὴ ὀμώμοκεν …. παρεσκευάσατο.  

 

- Οὐ καταισχυνῶ οὐδὲ λείψω τὸν παραστάτην … ὅτῳ ἂν στοιχήσω : 

Λανθάνων υποθετικός λόγος στην αναφορική πρόταση με το 

αοριστολογικό ἂν της σχέσης της αόριστης επανάληψης στο παρόν και 

στο μέλλον. Η αναφορική πρόταση ως προς την αναφορικότητά της είναι 

προσδιοριστική στο τὸν παραστάτην. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………. 
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