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ονοµατικές προτάσεις
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ

ΧΡΗΣH

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

Με τους ειδικούς συνδ.: ὅτι, ὡς

1. αντικείµενο
2. υποκείµενο
3. επεξήγηση

1. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος τέθνηκεν
2. Οὐ γὰρ ἠγγέλθη αὐτοῖς ὅτι τεθνηκότες εἶεν
3. Ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν οὐ νοµίζεις θεούς.

Με το ενδοιαστικό µόριο µή ή µὴ οὐ ή ὅπως µη

1. αντικείµενο
2. υποκείµενο
3. επεξήγηση

1. ∆έδιµεν µὴ οὐ βέβαιοι ἦτε.
2. Ἐφαίνετο δεινὸν εἶναι µὴ οἱ στρατιῶται δύσνοι ὦσιν
3. Ἔστι µάλιστα τοῦτο δέος, µὴ τρέψηται καὶ παρασπάσηταί τι των πραγµάτων.

Με το: εἰ
Όταν είναι διµερείς µε τα: εἰ - ἤ, εἴτε - εἴτε, πότερον - ἤ, πότερα - ἤ
Με τις ερωτηµατικές αντωνυµίες: τίς, πότερος, πόσος, ποῖος, πηλίκος, ποδαπός 1. αντικείµενο
Με τις αναφορικές αντωνυµίες: ὅς, ὅστις, ὁπότερος, ὅσος, ὁπόσος, οἷος, ὁποῖος, 2. υποκείµενο
ἡλίκος, ὁπηλίκος, ὁποδαπός.
3. επεξήγηση
Με τα ερωτ. επιρρήµατα: ποῦ, ποῖ, πόθεν, πῇ, πῶς
Με τα αναφορικά επιρ. οὗ, ὅπου, οἷ, ὅποι, ὁπόθεν, ᾗ, ὅπῃ, ὡς, ὅπως
Με τις αναφορικές αντωνυµίες: ὅς, ἥ, ὅ,
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ, ὅστις, ἥτις, ὅτι, ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον, ὅσος, ὅση,
ὅσον, οἷος, οἷα, οἷον, ὁποῖος, ὁποῖα, ὁποῖον, ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον, ὁπηλίκος,
ὁπηλίκη, ὁπηλίκον, ὁποδαπός, ὁποδαπή, ὁποδαπόν

1. υποκείµενο
2. κατηγορούµενο
3. αντικείµενο
4. παράθεση
5. επεξήγηση
6. επιθετικός προσδ.

1. Ἐρήσοµαι ὅστις ἐστὶν ὁ διδάσκαλος.
2. Οὔκ ἐστιν ὅπως ἡσυχίαν σχήσει Φίλιππος.
3. Τοῦτ’ αὐτό απόκριναι, εἰ ἀληθῆ λέγοµεν ἤ οὐκ ἀληθῆ.

1. Ὅστις ἑαυτὸν φιλεῖ µετ’ ἐµοῦ µαχέσθω.
2. Οὗτός ἐστιν ὅς ἀπέκτεινε τοὺς στρατηγούς.
3. Τιµωροῦνται καὶ κολάζονται οὕς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν.
4. Ἦν δέ τις, ὅς Φαρναβάζῳ ἐτύγχανε.
5. Οἷµαι ἂν ἡµᾶς παθεῖν τοιαῦτα, οἷα τοὺς ἐχθρούς οἱ θεοί ποιήσειαν.
6. Ἔτυχεν ἡ πρύµνα ἐστεµµένη τοῦ πλοίου, ὅ εἰς ∆ῆλον Ἀθηναῖοι πέµπουσιν.

επιρρηµατικές προτάσεις
Είδος
Αιτιολογικές
Τελικές
Χρονικές
Αποτελεσµατικές
Υποθετικές
Εναντιωµατικές
Παραχωρητικές

Εισάγονται
Με τους αιτιολογικούς συνδ.:
Σπάνια εισάγονται και µε τους συνδ.:
Με τους τελικούς συνδ.
Με τους χρονικούς συνδ.
Με τα χρονικά επιρρήµατα
Με τις αναφορικές εκφράσεις
Με τις φράσεις
Με τους συµπερασµατικούς συνδ.
Με τους υποθετικούς συνδ.
Με τους εναντιωµατικούς συνδ.
Με τους παραχωρητικούς συνδ.

γάρ, ὅτι, διότι, ὡς, ἐπεί, ἐπειδή.
ὅτε, ὁπότε, εἰ.
ἵνα, ὅπως, ὡς
ὡς (όταν), ὅτε, ὁπότε, ἐπεί, ἐπειδή, ἔως, ἔστε (µέχρι), ἡνίκα, πρίν
ὁσάκις, ὁποσάκις
ἐξ’ οὗ, ἐξ’ ὅτου, ἀφ’, ἀφ΄ ὁτου, ἐν ὧ, µέχρι οὗ, ἂχρι οὗ, ἓως οὗ
ἐπεί πρῶτον, ἐπεί τάχιστα, ἐπειδή τάχιστα, ὡς τάχιστα, οὐ πρότερον ...πρίν, οὐ πρόσθεν ...πρίν
ὥστε, ὡς
εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν
εἰ καί, ἐάν καί, ἄν καί, ἤν καί
καί εἰ, καί ἐάν, καί ἄν, καί ἤν

