
1. ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ (κπίζεωρ-ονομαηικέρ) 

ΕΞΑΡΣΩΝΣΑΙ: από πήμαηα / πημαηικούρ ηύποςρ λεκηικά, γνωζηικά, δηλωηικά, διανοηηικά και – ζπάνια- 

δοξαζηικά. 

ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ: με ηοςρ ειδικούρ ζςνδέζμοςρ ὅ ηι (πος δηλώνει ανηικειμενική κπίζη) , ὡς (πος δηλώνει 

ςποκειμενική κπίζη) και – ζπάνια- με ηον ὅπως, ενώ με ηο ὡς ἄρα (= όηι ηάσα), δηλώνεηαι όηι, καηά ηην 

κπίζη ηος λέγονηορ, ηο πεπιεσόμενο ηηρ ειδικήρ είναι τέμα. 

ΕΚΦΕΡΟΝΣΑΙ: με ηιρ εγκλίζειρ ηυν πποηάζευν κπίζευρ: οπιζηική, πος δηλώνει ηο ππαγμαηικό, δςνηηική 

οπιζηική, πος δηλώνει ηο αππαγμαηοποίηηο και δςνηηική εςκηική, πος δηλώνει ηο δςναηό ή πιθανό. Όηαν 

ηο πήμα εξάπηηζηρ είναι ιζηοπικού σπόνος, ηόηε εκθέπονηαι με εςκηική ηος πλάγιος λόγος, πος δηλώνει ηο 

αβέβαιο ή αναγόμενο ζηο παπελθόν ηος λέγονηορ. Εάν όμυρ, παπόηι η εξάπηηζη είναι ιζηοπικόρ σπόνορ, 

παπαμείνει η οπιζηική, ηόηε δηλώνεηαι βέβαιο γεγονόρ. Σέλορ, αν έσοςμε δύο ειδικέρ, από ηιρ οποίερ η ππώηη 

εκθέπεηαι με οπιζηική και η άλλη με εςκηική πλάγιος λόγος (πάνηα από ιζηοπικό σπόνο εξάπηηζηρ), ηόηε λέμε 

όηι η ππώηη δηλώνει βέβαιο γεγονόρ, ενώ η δεύηεπη πποζυπική γνώμη. 

ΥΡΗΙΜΕΤΟΤΝ: Ωρ  ανηικείμενο ζηο πήμα εξάπηηζηρ, όηαν είναι πποζυπικό, ςποκείμενο ζηο πήμα 

εξάπηηζηρ, όηαν είναι αππόζυπο ή επεξήγηζη ζςνηθέζηαηα ζηο οςδέηεπο δεικηικήρ ανηυνςμίαρ (ἐ κεῖ νο, 

ηοῦ ηο, ὅ δε ) και , ζπανιόηεπα, ζε άλλη λέξη. 

ΔΕΥΟΝΣΑΙ ΑΡΝΗΗ: οὐ . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από ηις ειδικές προηάζεις προέκσυαν ηα επιρρημαηικά οἶ δ’ ὅ ηι = βέβαια,  δῆ λον ὅ ηι = 

πποθανώρ,εὖ  οἶ δ’ ὅ ηι ή εὖ  ἴ ζηε ὅ ηι = βεβαιόηαηα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ: Ἔλεγεν ὅ ηι οἱ  ἐ τθροί εἶ εν πολλοί. Η 

ππόηαζη «ὅ ηι οἱ  ἐ τθροί εἶ εν πολλοί» είναι δεςηεπεύοςζα ειδική, επειδή εξαπηάηαι από λεκηικό πήμα 

(Ἔλεγεν). Ειζάγεηαι με ηον ειδικό ζύνδεζμο ὅ ηι, πος δηλώνει ανηικειμενική κπίζη, εκθέπεηαι με εςκηική ηος 

πλάγιος λόγος (εἶ εν), επειδή εξαπηάηαι από ιζηοπικό σπόνο (Ἔλεγεν), οπόηε δηλώνει κάηι αβέβαιο ή 

αναγόμενο ζηο παπελθόν ηος λέγονηορ και σπηζιμεύει υρ ανηικείμενι ζηο πήμα εξάπηηζηρ (Ἔλεγεν). 

 


