
ΓΛΩΣΣΑ (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)                               ΟΝΟΜΑ: ……………………….……………………….. 

(ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ) 

Α.  ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• Υποθετικές ονομάζονται οι εξαρτημένες προτάσεις που περιέχουν μια προϋπόθεση, 

δηλαδή έναν όρο που πρέπει να ισχύει για να συμβαίνει ή να αληθεύει αυτό που 

αναφέρεται στην πρόταση που προσδιορίζουν (και η οποία είναι συνήθως 

ανεξάρτητη [κύρια] ). 

π.χ.: Αν αύριο ο καιρός είναι καλός, θα πάμε εκδρομή. 

• Οι υποθετικές προτάσεις αρχίζουν (εισάγονται): 

1) συνήθως με το σύνδεσμο αν (ή εάν). 

2) πιο σπάνια με άλλους συνδέσμους όπως οι: σαν και άμα ή φράσεις όπως οι: 

έτσι και, στην περίπτωση που κ.ά.  

  π.χ.:  Σαν (= Αν) θέλεις εσύ, όλα γίνονται. 

     Άμα (=Αν) αύριο ο καιρός είναι καλός, θα πάμε για ψάρεμα. 

     Έτσι και (= Αν) δεν έρθεις, θα θυμώσω πολύ. 

Θα είμαι στο σπίτι το απόγευμα, στην περίπτωση που (= αν) θέλεις να έρθεις. 

• Η εξαρτημένη υποθετική πρόταση και η πρόταση που προσδιορίζει αυτή αποτελούν 

μαζί έναν υποθετικό λόγο. Η υποθετική πρόταση ονομάζεται υπόθεση, ενώ η 

πρόταση που προσδιορίζει η υποθετική ονομάζεται απόδοση· π.χ.: 

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Αν τον δεις,    δώσ΄ του τα χρήματα. 
 

          ΥΠΟΘΕΣΗ              ΑΠΟΔΟΣΗ 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η κύρια πρόταση (από την οποία εξαρτάται η πρόταση που αρχίζει με το αν) 
περιέχει ένα από τα ρήματα ρωτώ, απορώ, αμφιβάλλω, λέω, ξέρω, γνωρίζω, μαθαίνω, 
σκέφτομαι και άλλα παρόμοια, τότε η εξαρτημένη αυτή πρόταση δεν είναι υποθετική αλλά 
πλάγια ερωτηματική  -είναι αντικείμενο στο ρήμα της προηγούμενης πρότασης και δε χωρίζεται 
με κόμμα από αυτή. 

π.χ.: Μπορείς να έρθεις μαζί μου, αν θέλεις.  (υποθετική πρόταση)  

ενώ 

 Δεν ξέρω αν θα έρθω μαζί σου. (πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα Δεν ξέρω) 

 

Β.  ΕΝΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΘΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

• Η γλώσσα μας, όπως γνωρίζουμε, έχει δύο άρθρα, το οριστικό (ο, η, το) και το 

αόριστο (ένας, μία ή μια, ένα). 



• Το οριστικό άρθρο: 

  Το βάζουμε υποχρεωτικά μπροστά από ένα ουσιαστικό (και έχουμε έναρθρο 

ουσιαστικό), όταν μιλάμε για ορισμένο, συγκεκριμένο πρόσωπο ή πράγμα. 

π.χ.: Βάλε τα λουλούδια εκεί. (= τα συγκεκριμένα λουλούδια, όχι κάποια 

λουλούδια γενικά κι αόριστα, όπως θα σήμαινε αν γράφαμε: « Βάλε λουλούδια 

εκεί.») 

    Ο Κώστας και η Ελένη είναι καλοί φίλοι.  

 

Σημείωση: Βάζουμε υποχρεωτικά άρθρο πριν από κύρια ονόματα, εκτός αν 
έχουμε κλητική προσφώνηση ή αν το όνομα βρίσκεται μετά τα ρήματα λέγομαι, 
ονομάζομαι, καλούμαι. 

 π.χ.:  Νίκο, έλα γρήγορα εδώ!           Λέγομαι Κώστας Παπαγεωργίου. 
 

Δεν το βάζουμε μπροστά από ένα ουσιαστικό (και έχουμε άναρθρο ουσιαστικό) 

όταν μιλάμε γενικά κι αόριστα για κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα. 

π.χ.: Φόρεσε αμέσως καπέλο (= κάποιο καπέλο γενικά, όχι ένα συγκεκριμένο 

καπέλο, όπως θα σήμαινε αν γράφαμε: « Φόρεσε αμέσως το καπέλο σου!»). 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να συμπληρώσετε στο παρακάτω κείμενο τα οριστικά ή τα αόριστα άρθρα, ΟΠΟΥ 
νομίζετε ότι χρειάζονται. 

 

…  Ελλάδα είναι κατά βάση  …  ορεινή χώρα, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν  …  πολλά εδάφη για  …  καλλιέργεια. Σε πολλές περιοχές, 

ιδιαίτερα γύρω από  … Σπάρτη, …  έδαφος ήταν κατάλληλο μονάχα για να 

βόσκουν  …  αιγοπρόβατα και να φυτρώνουν  …  ελιές. Έτσι…Σπαρτιάτες 

δεν ασχολήθηκαν με …  καλλιέργεια  …  γης,  …  εργασία που αφορούσε 

αποκλειστικά  …  είλωτες.  

 

2. Να βρείτε τους υποθετικούς λόγους του παρακάτω κειμένου, να υπογραμμίσετε 
την υπόθεση και να κυκλώσετε την απόδοσή τους. 
 

Άμα περνούσατε από τη Σμύρνη εκείνα τα χρόνια, θα μένατε έκπληκτοι από τον 

επίγειο παράδεισο των φρούτων της, που από το εμπόριο τους με το εξωτερικό 

περίσσευαν τεράστιες ποσότητες για τις ντόπιες αγορές. Και ήταν τόση η ποικιλία των 

φρούτων, που, αν ένας Σμυρνιός ήταν πολύ φτωχός και δεν μπορούσε ν' αγοράσει 

παρά ψωμοτύρι και φρούτα, τα πάμφθηνα αυτά είδη τού εξασφάλιζαν μια πρώτης 

γραμμής βασική διατροφή για όλη του τη ζωή.  


