
                      5. ΣΕΛΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ (ΕΠΙΘΤΜΙΑ  - ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ) 

ΕΞΑΡΣΩΝΣΑΙ από ξήκαηα θίλεζεο ή ελέξγεηαο ζεκαληηθά. 

ΥΡΗΙΜΕΤΟΤΝ: Ωο  επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ. Ωζηόζν, κία ηειηθή πξόηαζε κπνξεί λα 

ρξεζηκεύεη ωο ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ, αλ πξνεγνύληαη εθθξάζεηο, όπωο: τούτου ἕ νεκα, διά τοῦ το θ.η.ό. 

ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ: α) κε ηνπο ηειηθνύο ζπλδέζκνπο ἵ να, ὃπως, ὡς, όηαλ είλαη θαηαθαηηθέο. 

β) κε ἵ να μή,  ὃπως μή,  ὡς μή, μή, όηαλ είλαη απνθαηηθέο (αξλεηηθέο). 

γ)  κε ὃπως ἄ ν, ὡς ἄ ν, όηαλ δειώλεηαη πξνϋπόζεζε, κε βάζε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζθνπόο ηεο 

ηειηθήο πξόηαζεο, όηαλ δειαδή ππνιαλζάλεη ππόζεζε. 

ΕΚΦΕΡΟΝΣΑΙ: α) κε σποηακηική, όηαλ εμαξηώληαη από αξθηηθό ρξόλν, γηα λα δειωζεί ζθνπόο 

πξνζδνθώκελνο, π.ρ. Πολεμῶ ἵ να νικῶ. 

β) κε εσκηική ηοσ πλάγιοσ λόγοσ, όηαλ εμαξηώληαη από ηζηνξηθό ρξόλν, γηα λα δειωζεί ζθνπόο αβέβαηνο ή 

αλαγόκελνο ζην παξειζόλ ηνπ ιέγνληνο, π.ρ. Ἐ πολέμουν ἵ να νικῷμι. Ωζηόζν, αλ κεηά από ηζηνξηθό ρξόλν 

παξακείλεη σποηακηική, ηόηε δειώλεηαη ζθνπόο ζεηηθά πξνζδνθώκελνο. 

γ) κε εσκηική, από έιμε πξνο πξνεγνύκελε επθηηθή, π.ρ. Εἴ θε ὃ λοιο, ἵ να μή μάθοις. 

δ) κε εσκηική, από αξθηηθό ρξόλν εμάξηεζεο, γηα λα δειωζεί ζθνπόο αβέβαηνο ή αλαγόκελνο ζην παξειζόλ 

ηνπ ιέγνληνο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν ζπγγξαθέαο, παξόηη αλαθέξεηαη ζε γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο, 

ρξεζηκνπνηεί αξθηηθό ρξόλν γηα έκθαζε, π.ρ. Πολεμῶ ἵ να νικῷμι. 

ε) κε οριζηική ιζηορικού τρόνοσ (ζπάληα), γηα λα δειωζεί ζθνπόο κε πξαγκαηηθόο. Τόηε ζηελ πξόηαζε 

εμάξηεζεο ππάξρεη επρή αλεθπιήξωηε. 

ζη) κε δσνηηική οριζηική (πνιύ ζπάληα), γηα λα δειωζεί ζθνπόο κε πξαγκαηηθόο. 

δ) κε δσνηηική εσκηική (πνιύ ζπάληα), γηα λα δειωζεί ζθνπόο πνπ είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

παξόλ- κέιινλ. 

ε) κε οριζηική μέλλονηα (ζπάληα). 

ζ) κε εναλλαγή εγκλίζεων, εσκηικής και σποηακηικής, από ηζηνξηθό ρξόλν εμάξηεζεο (ζπάληα), π.ρ. 

Ἐ πολέμουν ἵ να νικῷμι καί ἔ λθω. 

ΥΡΗΕΙ ΚΑΙ ΗΜΑΙΕ ΣΟΤ ὃπως: 

1. ὃπως:  γηα λα... (εμάξηεζε από ξήκα θίλεζεο ή ζθόπηκεο ελέξγεηαο)=ηειηθόο ζύλδεζκνο, άξα 

εηζάγεη ηελική πξόηαζε. 

2. ὃπως:  όπωο (αλαθνξηθό ηξνπηθό επίξξεκα)= εηζάγεη αναθορική πξόηαζε. 

3. ὃπως( μή): κήπωο (δελ) (εμάξηεζε από ξήκα θόβνπ ζεκαληηθό)= εηζάγεη ενδοιαζηική πξόηαζε. 

4. ὃπως:  πώο; (εμάξηεζε από ξήκα εξώηεζεο, άγλνηαο θ.η.ι.)= εηζάγεη πλάγια ερώηηζη. 

5. ὃπως +νξηζηηθή κέιινληα=δειώλεη έληνλε πξνηξνπή θαη ε πξόηαζε είλαη κύρια. 

6. ὃπως +επίξξεκα ππεξζεηηθνύ βαζκνύ: όζν ην δπλαηόλ πην... (επηηαηηθό κόξην, άξα δεν ειζάγει 

δεπηεξεύνπζα πξόηαζε). 



7. Σηηο επηξξεκαηηθέο εθθξάζεηο: οὐκ ἔ στιν ὃπως (ή ὡς)= κε θαλέλαλ ηξόπν, θαη οὐκ ἔ στιν ὃπως 

οὐ= κε θάζε ηξόπν. Καη ν ζύλδεζκνο ἵ να θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη επηξξεκαηηθά θαη ηόηε 

κεηαθξάδεηαη: «εθεί όπνπ». 

 


