
2. EΝΔΟΙΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ (ΟΝΟΜΑΣΙΚΕ-ΕΠΙΘΤΜΙΑ) 

ΕΞΑΡΣΩΝΣΑΙ: από ξήκαηα/ξεκαηηθνύο ηύπνπο πνπ δειώλνπλ θόβο, κίνδςνο, διζηαγμό, πποζοσή, 

πποθύλαξη, ςποτία και θπονηίδα ( θοβοῦ μαι, δέδοικα/δέδια, ὁ ρῶ=πξνζέρω, ὀ κνῶ=δηζηάδω, κίνδσνός 

ἐ ζηι, θόβος ἐ ζηί κ.η.ό). 

ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ:  α) κε ηνλ ελδνηαζηηθό ζύλδεζκν μή, γηα λα δειωζεί θόβνο κήπωο γίλεηαη ή έγηλε θάηη 

θνβεξό ή αλεπηζύκεην, π.ρ. Δέδοικα μή ἔ λθωζιν οἱ  πολέμιοι. 

β)  κε ην μή οὐ , όηαλ δειώλεηαη θόβνο κήπωο δελ γίλεη θάηη ην επηζπκεηό, π.ρ. Φοβοῦ μαι μή οὐ κ ἔ λθωζιν 

οἱ  θίλοι. 

γ)  κε ηα ὅπως μή, ὅ τι, εἰ , ὡς (ζπαληόηαηα). 

ΕΚΦΕΡΟΝΣΑΙ: α) κε ςποηακηική, όηαλ εμαξηώληαη από αξθηηθό ρξόλν, νπόηε δειώλνπλ θόβν 

πξνζδνθώκελν, π.ρ. Φοβοῦ μαι μή γένηηαι μάτη. 

β) κε εςκηική ηος πλάγιος λόγος, από ηζηνξηθό ρξόλν εμάξηεζεο, γηα λα δειώζνπλ θόβν αβέβαην ή 

αλαγόκελν ζην παξειζόλ ηνπ ιέγνληνο, π.ρ. Ἐθοβούμην μή ἔ λθοιεν οἱ  πολέμιοι.  

γ)  αλ, κεηά από ηζηνξηθό ρξόλν εμάξηεζεο, παξακείλεη ςποηακηική, δειώλεηαη θόβνο ζεηηθά 

πξνζδνθώκελνο, π.ρ. Ἐθοβούμην μή ἔ λθωζιν οἱ  πολέμιοι. 

δ) κε οπιζηική (ζπάληα), γηα λα δειώζνπλ θόβν πξαγκαηηθό, π.ρ. Φοβοῦ μαι μή ἅ μα ἀ μθοηέρων 

ἡ μαρηήκαμεν. 

ε) κε δςνηηική οπιζηική (ζπάληα), γηα λα δειώζνπλ θόβν κε πξαγκαηηθό θαη κε δςνηηική εςκηική 

(ζπάληα επίζεο), γηα θόβν δπλαηό λα γίλεη ζε παξόλ-κέιινλ. 

ζη) Σπάληα, ηέινο, κπνξεί λα ππάξρεη εναλλαγή εγκλίζευν (εςκηικήρ κε ςποηακηική) , από ηζηνξηθό 

ρξόλν εμάξηεζεο, γηα πνηθηιία, π.ρ. Ἐθοβούμην μή ἔ λθοιεν οἱ  πολέμιοι καί νικήζωζι. 

ΥΡΗΙΜΕΤΟΤΝ: α) ωο ανηικείμενο ζην ξήκα/ξεκαηηθό ηύπν εμάξηεζεο. 

β) ωο ςποκείμενο ζε απξόζωπα ξήκαηα/εθθξάζεηο, π.ρ. Κίνδσνός ἐ ζηι μή οὐ  ποιήζωζι ηαῦ ηα. 

γ) ωο επεξήγηζη, θπξίωο ζην νπδέηεξν δεηθηηθήο αληωλπκίαο (ἐ κεῖ νο, ηοῦ ηο, ὅ δε) θαη, ζπαληόηεξα, ζε 

άιιε ιέμε, π.ρ. Τοῦ ηο δέδοικα, μή πόλεμος γένηηαι. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σπάληα κηα ελδνηαζηηθή πξόηαζε κπνξεί λα θαίλεηαη ζαλ θύξηα (ελώ βέβαηα δελ είλαη), επεηδή 

έρεη παξαιεηθζεί, ωο επθόιωο ελλννύκελν, από ην ζπγγξαθέα ην ξήκα θοβοῦ μαι ή δέδοικα/δέδια, π.ρ. 

[Φοβοῦ μαι] Μή ἀ γροικόηερον ᾖ  ηό ἀ ληθές εἰ πεῖ ν. 

 


