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• Να διερευνήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της δευτερεύουσας 

υποθετικής πρότασης, καθώς και τον τρόπο εκφοράς της κύριας πρότασης. 

• Με βάση και τη μετάφραση που έχετε, να δηλώσετε το είδος (σημασία) του 

υποθετικού λόγου.  

Παραδείγματα Εισαγωγή Eκφορά  
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πρότασης 
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κύριας 

πρότασης 

Είδος 

Εἰ θεοὶ δρῶσί τι αἰσχρόν, οὐκ εἰσὶ θεοί. 
(Αν οι θεοί κάνουν κάτι αισχρό, δεν είναι 
θεοί.) 

    

Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεός ἐστιν, ἀπολαυέτω 
τῆς καλῆς ταύτης καὶ λαμπρᾶς πανηγύρεως. 
(Αν κάποιος είναι ευσεβής και αγαπά το Θεό, 
ας απολαμβάνει αυτή την ωραία και λαμπρή 
πανήγυρη.) 

    

Ἀλλ’, εἰ δυνατόν (ἐστί), σαφέστατα 
κατίδωμεν ποῖόν ἐστι τὸ παρ’ ἐμοῦ ἀδίκημα. 
(Αλλά, αν είναι δυνατόν, ας εξετάσουμε με 
μεγάλη σαφήνεια ποιο είναι το αδίκημά μου.) 

    

Εἴ σε μισῶ, ἀπολοίμην. 
(Αν  μισώ εσένα, μακάρι να χαθώ.) 

    

Πολλὴ γὰρ ἄν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς 
νέους, εἰ εἷς μόνος αὐτοὺς διαφθείρει, οἱ δὲ 
ἄλλοι ὠφελοῦσι. 
(Μεγάλη θα μπορούσε να ήταν η ευτυχία των 
νέων, αν ένας μόνο τους διαφθείρει, οι 
υπόλοιποι όμως τους ωφελούν.) 

    

Εἰ οὗτοι ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, οὐκ ἄν ποτε 
ταῦτα ἔπασχον. 
(Αν αυτοί ήταν άνδρες γενναίοι, δε θα 
πάθαιναν ποτέ αυτά.) 

 

 

 
 

 
 

 
 

Εἰ λέοντες ἐγίγνωσκον γλύφειν, πολλοὺς ἂν 
ἄνδρας εἶδες ὑπὸ κάτω λέοντος. 
(Αν  γνώριζαν τα λιοντάρια να σκαλίζουν 
αγάλματα, θα έβλεπες πολλούς άνδρες κάτω 
από το λιοντάρι.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eἴπερ ἦσθα χρηστός, ἐχρῆν σε γενέσθαι 
μηνυτήν. 
(Αν βέβαια ήσουν έντιμος, θα έπρεπε να 
γινόσουν κατήγορος .) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ἡ  πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ 
ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 
(Η πόλη κινδύνευσε να καταστραφεί 
ολόκληρη, αν ο άνεμος που φυσούσε έστρεφε 
τη φωτιά προς αυτή.) 
 
 

 

 

 

   

Εἰ οἱ πολῖται ὁμονοοῖεν ἀλλήλοις,     

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 



 

εὐνομουμένη γίγνοιτο ἂν ἡ πόλις.  

 

(Αν οι πολίτες ομονοούσαν μεταξύ τους, η 
πόλη θα είχε καλούς νόμους.) 
Τούτου δ’ ἂν ἐπιτύχοις, εἰ λήγοις τῶν πόνων 
ἔτι πονεῖν δυνάμενος. 
(Αυτό θα το επιτύχεις, αν σταματάς τους 
κόπους, ενώ ακόμη μπορείς να κοπιάζεις.) 

    

Εἰ θέλοιμεν σκοπεῖν τὰς φύσεις τὰς τῶν 
ἀνθρώπων,  εὑρήσομεν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν 
ἐναντίας τῷ συμφέροντι τὰς ἡδονὰς ἔχοντας. 
(Αν θέλουμε να εξετάσουμε τις φύσεις των 
ανθρώπων, θα βρούμε πολλούς από αυτούς να 
έχουν τις απολαύσεις αντίθετες με το 
συμφέρον.) 

    

Κίμων, εἴ τινι ὑπόσχοιτό τι, οὐδαμῶς 
ἐψεύδετο. 
(Ο Κίμων, αν υποσχόταν κάτι σε κάποιον, με 
κανένα τρόπο δεν αθετούσε την υπόσχεσή 
του.) 
 

    

Οἱ Ἕλληνες τὸ πάλαι, εἰ βούλοιντο εἰς λόγους 
ἐλθεῖν πρὸς ἀλλήλους, κήρυκας ἔπεμπον. 

    

(Οι Έλληνες τα παλιά χρόνια, αν ήθελαν να 
έλθουν σε διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, 
έστελναν κήρυκες.) 

   Εἴ τινες ἴδοιεν πῃ τοὺς ἑταίρους 
ἐπικρατοῦντας, ἀνεθάρσησαν ἄν. 

 

(Αν κάποιοι έβλεπαν με κάποιο τρόπο να 
επικρατούν οι φίλοι, έπαιρναν θάρρος.) 
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