
9. ΤΠΟΘΔΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

1
Ο

 ΔΙΓΟ: ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 

ΤΠΟΘΔΗ: εἰ  + οριζηική 

ΑΠΟΓΟΗ: κάθε έγκλιζη 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Από ηνλ παξαπάλω ζπλδπαζκό εμαηξείηαη απηόο πνπ απνδίδεη ην 2
ν
 είδνο (βι. παξαθάηω).              

2) Εάλ θαη ζηελ ππόζεζε θαη ζηελ απόδνζε ππάξρεη νξηζηηθή κέιινληα, ηόηε έρνπκε ππαγμαηικό με έννοια 

πποζδοκώμενος. 

2
Ο

 ΔΙΓΟ: ΣΟ ΑΝΣΙΘΔΣΟ ΣΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ 

ΤΠΟΘΔΗ: εἰ  + οριζηική ιζηορικού τρόνοσ 

ΑΠΟΓΟΗ: δσνηηική οριζηική 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Υπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ην δπλεηηθό ἄ λ παξαιείπεηαη. Απηέο είλαη: α) κε ηνπο 

ηζηνξηθνύο ρξόλνπο ηωλ αππόζωπων πημάηων/ εκθπάζεων.  β) κε ηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο ηωλ ξεκάηωλ 

κινδςνεύω, βούλομαι, ἀ ξιῶ, εἰ μί, ὀθείλω, δύναμαι.   

2) Σπάληα ωο απόδνζε ηνπ είδνπο απηνύ ηίζεηαη δςνηηική εςκηική, αληί γηα δπλεηηθή νξηζηηθή. Απηό 

ζπκβαίλεη ζηνπο ξεηνξηθνύο ιόγνπο, ηδηαίηεξα κε ηα ξήκαηα ἐ πιηιμῶ, αἰ ηιῶμαι, αἰ ηίαν ἔ σω, όηαλ από 

ιεπηόηεηα απνθεύγνπλ ηελ απόηνκε έθθξαζε, π.ρ. Εἰ  κέλ γάξ ἐ περείξνπλ ιέγεηλ ηαῦ ηα. νὐ δείο ἔ ζηηλ ὅ ζηηο 

νὐ θ ἄ λ εἰ θόηωο ἐ πηηηκήζεηέλ κνπ. 

3
Ο

 ΔΙΓΟ: ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΟ 

ΤΠΟΘΔΗ: ἐ άν, ἄ ν, ἤ ν + σποηακηική 

ΑΠΟΓΟΗ: οριζηική μέλλονηα ή άλλη μελλονηική έκθραζη. Απηέο είλαη: α) προζηακηική, β) 

προηρεπηική / απαγορεσηική σποηακηική, γ) εστεηική εσκηική, δ) σπή ή δεῖ  + απαρέμθαηο, ε) 

οριζηική παρακειμένοσ (ζαλ λα έρεη ήδε ζπκβεί ην πξνζδνθώκελν), ζη) δσνηηική εσκηική, δ) ρημαηικά 

επίθεηα ζε   –ηέος / -ηός. 

4
Ο

 ΔΙΓΟ: ΑΟΡΙΣΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ Δ ΠΑΡΟΝ/ΜΔΛΛΟΝ 

ΤΠΟΘΔΗ: ἐ άν, ἄ ν, ἤ ν + σποηακηική 

ΑΠΟΓΟΗ: οριζηική ενεζηώηα ή γνωμικός αόριζηος (αόξηζηνο πνπ ηζνδπλακεί κε ελεζηώηα) 

5
Ο

 ΔΙΓΟ: ΑΠΛΗ ΚΔΨΗ ΣΟΤ ΛΔΓΟΝΣΟ 

ΤΠΟΘΔΗ: εἰ  +εσκηική 

ΑΠΟΓΟΗ: δσνηηική εσκηική 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σπάληα ζηελ απόδνζε κπνξεί λα έρνπκε οπιζηική απκηικού σπόνος, πποζηακηική, εςκηική ή 

ςποηακηική. 

6
Ο

 ΔΙΓΟ: ΑΟΡΙΣΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ 

ΤΠΟΘΔΗ: εἰ  +εσκηική 

ΑΠΟΓΟΗ: οριζηική ιζηορικού τρόνοσ με ἄ ν ή τωρίς ἄ ν. 



ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΟ ΤΠΟΘΔΣΙΚΟ ΛΟΓΟ: Σηνλ πιάγην ιόγν, ε απόδνζε ελόο ππνζεηηθνύ ιόγνπ 

κπνξεί λα είλαη: α)  δεσηερεύοσζα πρόηαζη (π.ρ. Ἀ παγγείιαηε Ἀ ξηαίῳ ὅ ηη ἐ πνξεπόκεζα ἄ λ ἐ πί βαζηιέα, 

εἰ  κή ὑ κεῖ ο ἤ ιζεηε), β) καηηγορημαηική μεηοτή (π.ρ. Τίο νὕ ηωο εὐ ήζεο ἐ ζηίλ ὑ κῶλ, ὅ ζηηο ἀ γλνεῖ  

ηόλ πόιεκνλ δεῦ ξν ἥ μνληα, ἄ λ ἀ κειήζωκελ;),  γ) απαρέμθαηο (π.ρ, Οἴ νκαη κέλ νὖ λ, ἐ άλ ηά πεπξαγκέλα 

δηεγήζωκαη, ῥ αδίωο ὑ κᾶ ο εὑ ξήζεηλ ηήλ ἀ ιήζεηαλ = εὑ ξήζεηε, πξνζδνθώκελν).  

Επίζεο, αλ ην ξήκα εμάξηεζεο είλαη ζε ηζηνξηθό ρξόλν, ηόηε κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαη ε ππόζεζε π.ρ. 

Ἔιεγελ ὅ ηη, εἰ  ηηο θιέπηνη, θνιάδνηην. (εμαξηεκέλνο ππνζεηηθόο ιόγνο ηνπ πξαγκαηηθνύ, αθνύ ε επθηηθή 

πιάγηνπ ιόγνπ θιέπηνη ηζνδπλακεί κε νξηζηηθή). 

ΔΛΛΔΙΠΣΙΚΟΙ ΤΠΟΘΔΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: Λέγνληαη απηνί ζηνπο νπνίνπο παξαιείπεηαη – σο επθόισο 

ελλννύκελε- είηε ε ππόζεζε ή ε απόδνζε. Από ηέηνηεο πεξηπηώζεηο πξνήιζαλ νη επηξξεκαηηθέο θξάζεηο: εἰ  

δέ μή= δηαθνξεηηθά, αιιηώο, εἰ  μή= παξά κόλν, εἴ  ηιρ ἄ λλορ= πεξηζζόηεξν από θαζεηί άιιν, εἴ πεπ 

ποηέ= πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά, ὥζπεπ εἰ = θαηά θάπνηνλ ηξόπν, ὡρ εἰ  / ὥζπεπ ἄ ν  εἰ = ζαλ 

λα 

ΛΑΝΘΑΝΟΝΣΔ ΤΠΟΘΔΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: Λέγνληαη απηνί πνπ ε ππόζεζή ηνπο θξύβεηαη κέζα ζε κηα 

άιιε ιέμε, ζπλήζσο σποθεηική μεηοτή, π.ρ. Μή θακώλ νὐ θ ἄ λ δύλαην εὐ δαηκνλεῖ λ= Εἰ  κή θάκνηο, νὐ θ 

ἄ λ δύλαην εὐ δαηκνλεῖ λ, ιαλζάλσλ ππνζεηηθόο ιόγνο πνπ δειώλεη απιή ζθέςε ηνπ ιέγνληνο. Εθηόο από 

ππνζεηηθή κεηνρή, ιαλζάλνληα ππνζεηηθό ιόγν έρνπκε ζε ενανηιωμαηική πρόηαζη/ μεηοτή, τρονικο-

σποθεηική πρόηαζη/ μεηοτή, αναθορικο-σποθεηική πρόηαζη/ επιθεηική μεηοτή, εσθεία ερώηηζη ( π.ρ. 

Ἀ δηθεῖ  ηηο ἑ θώλ; Κνιαζζήζεηαη.→Εἴ  ηηο ἀ δηθεῖ  ἑ θώλ, θνιαζζήζεηαη)  ή αθόκα θαη κέζα ζε εμπρόθεηο 

προζδιοριζμό (π.ρ. Δεῖ  δή ρξεκάηωλ θαί ἄ λεπ ηνύηωλ νὐ δέλ ἔ ζηη γελέζζαη ηῶλ δεόληωλ→ Δεῖ  δή 

ρξεκάηωλ θαί, εἰ  κή ηαῦ ηά ἐ ζηη, νὐ δέλ ἔ ζηη γελέζζαη ηῶλ δεόληωλ). 

 


