
 

 

Λατινικό Συντακτικό 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ – ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
 

 Η Υποθετική Πρόταση αποτελεί μέρος ενός συστήματος συντακτικού λόγου  που ονομάζεται ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. 

 Ο Υποθετικός λόγος αποτελείται από:  

 ΥΠΟΘΕΣΗ: μπορεί να είναι Δευτερεύουσα Πρόταση ή Υποθετική Μετοχή 

 ΑΠΟΔΟΣΗ: μπορεί να είναι Κύρια Πρόταση ή Εξαρτημένη Δευτερεύουσα 

 Οι Υποθετικές Προτάσεις εισάγονται με Υποθετικούς Συνδέσμους: 

 si [= αν] 

 si non – ne sin [= αν δεν], η άρνηση αναφέρεται σε όρο της προτάσεως 

 nisi – ni [=αν δεν], η άρνηση αναφέρεται σε όλη την πρόταση] 

 quodsi [=αν όμως] 

 simodo – dum – dum modo – modo – dum ne 

 Διακρίνονται ανάλογα με την εκφορά σε: 

 Ευθείς Υποθετικούς Λόγους με τρία είδη εξάρτησης και εκφοράς: 

Είδος Δηλώνει ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

I 
ΠΡΩΤΟ 

Ανοικτή Υπόθεση / Πραγματικό *Οριστική Ενεστώτα  [ΠΑΡΟΝ] 
*Οριστική Παρατατικού/Παρακειμένου [ΠΑΡΕΛΘΟΝ] 
*Οριστική Μέλλοντα  [ΜΕΛΛΟΝ/ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ]  
*Οριστική Συντελεσμένου Μέλλοντα, όταν δηλώνεται το 
  Προτερόχρονο σε σχέση με την απόδοση 

*Οριστική Ενεστώτα  [ΠΑΡΟΝ] 
*Οριστική Παρατατικού/Παρακειμένου [ΠΑΡΕΛΘΟΝ] 
*Οριστική Μέλλοντα  [ΜΕΛΛΟΝ/ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ] 
*Άλλη Μελλοντική έκφραση [Προστακτική, Προτρεπτική 
  ή Απαγορευτική Υποτακτική] 

II 
ΔΕΥΤΕΡΟ 

Υπόθεση Αντίθετη προς την Πραγματικότητα / 
Μη πραγματικό 

*ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ  [ΠΑΡΟΝ] 
*ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ [ΠΑΡΕΛΘΟΝ] 

*ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ  [ΠΑΡΟΝ] 
*ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ [ΠΑΡΕΛΘΟΝ] 

III 
ΤΡΙΤΟ 

Υπόθεση Δυνατή  ή Ενδεχόμενη [Παρόν/Μέλλον] *ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ    [ΣΠΑΝΙΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ] *ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ    [ΣΠΑΝΙΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ] 

 



 

 

 

 Εξαρτημένους Υποθετικούς Λόγους 

 Η Υποθετική Πρόταση εκφέρεται πάντοτε με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ, έγκλιση του Πλαγίου ή Εξαρτημένου λόγου, ανεξάρτητα από το είδος που 

υπάρχει στον Υποθετικό Λόγο. 

 Τηρείται κανονικά η Ακολουθία των Χρόνων. 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Α.- ΕΥΘΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Κείμενο Είδος ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

30 I si habet Asia suspicionem quandam luxuriae Murenam laudare debemus 

32 II nisi litterarum lumen accederet quae jacerent in tenebris omnia 

39 II si marmor illi obtulisset, si viliorem materiam fecisset tale 

39 I si licebit, si minus in divitiis explicabit in paupertate 

39 I si poterit, si minus in patria, in  exilio [explicabit] 

39 I si poteris, si minus imperator, miles [explicabit] 

39 I si poterit, si minus integer, debilis [explicabit] 

42 II si in hunc animadvertissem crudeliter et regie id factum dicerent 

43 II ego nisi peperissem ergo Roma non oppugnaretur 

43 II nisi filium haberem libera in libera patria mortua essem 

43 I si pergis at contra hos aut immatura mors, aut longa servitus manet 

44 I quodsi forte ceciderunt ut fit plerumque tum intellegitur 

48 I si quid durius ei videbatur quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat 
 

Β.- ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ/ΠΛΑΓΙΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 ΕΥΘΕΙΣ 

Κείμενο Είδος ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

28 I qui tam nihili est  
[Δευτερεύουσα Αναφορική Υποθετική Πρόταση] 

parvi enim preti est 

39 I quamcumque fortunam acceperit 
[Δευτερεύουσα Αναφορική Υποθετική Πρόταση] 

aliquid ex illa memorabile efficiet 



 

 

 

 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ 

Κείμενο Είδος ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

33 II quae idem togatus fieri prohibuisset 
[Η Υπόθεση στην Υποθετική Μετοχή] 
togatus [=si togatus fuisset] 

multaque uterque dux fecit armatus 

45 I intercepta epistula 
[Η Υπόθεση στην Υποθετική Μετοχή] 
Intercepta [= si epistula intercepta sit] 

curat et providet,ne nostra consilia ab hostibus cognoscantur 

 

 

Γ.- ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ/ΠΛΑΓΙΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Κείμενο Είδος ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

25 I nisi vos ipsi patriae consulueritis [υποτ.παρκ] 
ΕΥΘΕΙΑ: nemo patriae consulet [οριστ.μελλ.] 

neminem credideritis patriae consulturum esse [ειδικό απαρεμφ.μέλλοντα] 
ΕΥΘΕΙΑ: nisi vos ipsi patriae consulueritis [οριστ.συντελ.μέλλοντα] 

37 I nisi qui ……..subvenerit [υποτακτ.παρακμ] 
ΕΥΘΕΙΑ: nisi…..subvenerit [οριστ.συντ.μέλλ.] 

in eum locum res deducta est, ut salvi esse nequeamus [υποτ.ενεστ./συμπερ.πρ.] 
ΕΥΘΕΙΑ: salvi esse nequimus [οριστ.ενεστ. = μέλλοντας] 

42 I si iste ……..pervenerit [υποτ.παρακμ.] 
ΕΥΘΕΙΑ: si…..pervenerit [οριστ.συντελ.μέλλ.] 

nunc intellego, quo intendit, neminem tam stultum fore,…………., neminem tam improbum [fore], 
……. [ειδικό απαρέμφ.μέλλοντα] 
ΕΥΘΕΙΑ: nemo erit [οριστική μέλλοντα] 

45 I si adire non possit [υποτακτ.ενεστώτα] 
ΕΥΘΕΙΑ: si non poteris [οριστ.μέλλοντα] 

….monet, ut epistulam…….adliget et …..abiret [υποτ.ενεστ./βουλητική πρόταση] 
ΕΥΘΕΙΑ: epistulam…adliga….abice [προστακτ.ενεστώτα] 

49 I si tibi…………cessisset [υποτ.υπερσυντ.] 
ΕΥΘΕΙΑ: si tibi……cesserit [οριστ.συντ.μέλλ.] 

….volui, quam ……..essem interemptura [υποτ.παρατ.ενεργ.περιφρ.συζυγίας] 
ΕΥΘΕΙΑ: quam…… interimam [οριστ.μέλλοντα] 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την πλήρη μορφή των αναφερομένων προτάσεων βλέπε τα αντίστοιχα Λατινικά Κείμενα Λυκείου. 
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