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Δευτερευουσες Προτασεις

-Αιτιολογικες [Επιρ] (*+Ουσ με ρΨΠ ως ΥποκΑπρΡ/ΑντικΠροσΡ) {quod,quia,quoniam+Οριστ/
Υποτ: Η Αιτιολογια ειναι ΑντικΑποδ/Υποκειμ}
{cum+Υποτ: Η Αιτιολ παρισταται ως ΑποτελΕσωτΛογΔιεργ // ρΨΠ=cum+Οριστ}
-Υποθετικες [Επιρ]

{(ni)si,si non/minus}
{1.ΑνοικτηΥποθ(Πρν/Πρλθ/Μελ): Υποθ=[ΟριστΕν/Πρκ/(Συντ)Μελ]
Αποδ=[ΟποιαδΕγκλιση]
2.ΥπΑντιθΠραγμ(Πρν/Πρλθ): Υποθ&Αποδ=[ΥποτΠρτ/Υπρσ]
3.ΥπΔυν-ή-Πιθ(Πρν-Μελ/Πρλθ): Υποθ&Αποδ ΥποτΕν(ήΠρκ)/ΥποτΠρτ(ήΥπρσ)}
-Εναντιωματικες [Επιρ] (χρηση ως ΕπιρΠροσδ της Εναντιωσης@ρΕξαρτ)
{etsi,tametsi,quamquam+ Οριστ: <γτ> το περιεχ της ειναι ή θεωρειται
{cum,licet+Υποτ: <γτ> το περιεχ της ειναι υποκειμενικο}

πραγματικο}

-Παραχωρητικες/Ενδοτικες [Επιρ] (χρηση ως ΕπιρΠροσδ της Παραχ@ρΕξαρτ)
{etiamsi+Οριστ: <γτ> το περιεχ της ειναι ή θεωρειται πραγματικο} {licet,quamvis,ut+Υποτ:

<γτ> το περιεχ της ειναι υποκειμενικο }

-Παραβολικες/Συγκριτικες [Επιρ] (ως Β'Ο.Σ.)

[Οριστ: <γτ> η συγκριση αφορα 2 πραξεις/καταστασεις που ειναι(/θεωρουνται)
αντικΠραγμ] {1.atque/et: (αν)ισοτητα,(αν)ομοιοτητα)}
{2.ut/sicut: τροπο}
{3.quam+θετΒ // quanto/quo+συγκρΒ: Ποσοτ/Εντα/Βαθμ/Μεγεθ}
--Υποθετικες [Υποτ: <γτ> η συγκριση αφορα μια υποθετ πραξη ή κατασταση]
{(vel)ut si,tamquam (si),(proinde/perinde) quasi}
--Απλες

an

-Τελικες [Επιρ] [*ΙΑΧ/Συγχρ] (εξαρτ κυριως απο ρημΚινησης/ΣκοπιμΕνεργ) (χρηση ως ΕπιρΠροσδ του
Σκοπου@ρΕξαρτ <ή> ως παρενθετικη)

[Υποτ: <γτ> ο σκοπος@Λατ θεωρ ΥποΚατ]
{ut (non),ne,quo(ακολ συγκρΒαθ/Ρημ)}

-Χρονικες [Επιρ]

{1α.dum,quoad,quamdiu+Οριστ: <γτ> δηλωνει ενα πραγμΓεγ που
εχει σημασια μονο απο χρονΑποψη [ΧρΒαθμ:Συγχρονο,ΠαραλΔιαρκ] //
1β.dum+ΟριστΙστορΕνεστ[αντι Πρτ <*Λατινισμος>](ΧΒ: Συγχρ, ΣυνεχιζΠραξη) (Οριστ:
<γτ> δηλ μονο χρονο κ καμια αλλη επιρΣχεση)}
{2.postquam,ubi,ut,simul(ac), cum primum + Οριστ [ΧΒ:Προτεροχρονο]}
{3.antequam,priusquam,dum,donec,quoad + Οριστ[οταν η πραξη ενδιαφερει μονο απο
χρονΑποψη] <ή> +Υποτ[οταν η πραξη περιγραφεται ως προσδ/επιδΣκοπο]
ΧΒ:Προτεροχρονο}
{4.cum } [*ΕιδηCum]

M

-Αναφορικες [Επιρ/Ουσ]
--Επιρ [ΜΕΤΑ απο 1.ρημΚινηση/ΣκοπΕνεργ/Εκλογη: ΑναφΤελικες
2.ΔεικτΛεξ/ΑορΕκφρ: ΑνΣυμπερασμ
3.ΕπιφωνΕκφρ: ΑνΑιτιολ
4.ρημα<ως>αποδοσΛανθΥποθΛ
5.καθε ρημα (συνηθως στην κυρια υπαρχει το "tamen")]
--ΕπιθΟνομ [Οριστ: ΠραγμΓεγ] [Υποτ(: ΥποκΕκφρ) 1. Καθ'ελξη

2.Λογω ΠλαγΛογου
3.ΥποτΤουΜηΠραγμ
4.ΔυνΥποτ(:δυνατο/ενδεχ)]
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----Προσδιοριστικες {αναφΑντ/Επιρ}
----Προσθετικες {quod} [προσδιοριζουν
--ΟυσΟνομ (χρηση ως Υποκ, Αντ κ.α.)

ολοκλ το περιεχ της προτ, στην οποια αναφερονται]

-Συμπερασματικες [Επιρ/Ουσ] [*ΙΑΧ/Συγχρ]
{ut (non/nemo/nihil/numquam): Υποτ <γτ> το αποτελ@Λατ θεωρ παντα μια ΥποκΚατ}
--Επιρ (χρηση ως επιρΠροσδ του Αποτελ)
--Επιθ-Ονοματικες (αντιστ του ΤελΑπαρ@ΑρχΕλ) (χρηση ως 1.ΥποκΑπροσΡ/Εκφρ, 2.ΑντΠροσΡ,
3.Επεξ(συνηθ@ουδΔεικτΑντ))
-Βουλητικες [Ουσ]

[*ΙΑΧ/Συγχρ]

(αντιστ του ΤελΑπαρ@ΑρχΕλ)

{ut,ne,(quominus<σπανια>)+ Υποτ: <γτ> το περιεχ τους ειναι απλως επιθυμητο} (χρηση ως

1.ΑντικΠροσΡ(προστ/βουλ/παρακλ/κλπ), 2.Αντ(Απτ/Παθ)Ρ(προστ/βουλ/παρακλ/κλπ), 3.Επεξ@ΥποκΡ/ΑντΡ)
--Ενδοιαστικες [Ουσ] [*ΙΑΧ/Συγχρ]
{ne: φοβος μηπως γινει κατι // ne non,ut:...δεν

γινει κατι +Υποτ: <γτ> το περιεχ τους

αφορα κατι ενδεχ/πιθανο} (χρηση ως 1.ΑντικΠροσΡ(προστ/βουλ/παρακλ/κλπ), 2.Αντ(Απτ/
Παθ)Ρ(προστ/βουλ/παρακλ/κλπ), 3.Επεξ@ΥποκΡ/ΑντΡ)

-Πλαγ. Ερωτ. [Ουσ] [Υποτ: <γτ> θεωρ οτι η εξαρτ
ΔΠ] (χρηση ως Υποκ/Αντ/Επεξ)
--ΜερικηςΑγν {ΕρωτΑντ/Επιρ} (χρηση ως Υποκ/Αντ/Επεξ)

δινει υποκΧροια στο περιεχ της

--ΟλικηςΑγν:
----Απλες {num(αναμ καταφ ή αρν απαντ),nonne(εξαρτ απο ρημα quaero),si(με ρημ αναμονης/προσδοκιας/αποπειρας),an
(non)(με ρημ αγνοιας/αμφιβολ)}
----Διμελεις {utrum...an, -ne...an,...an,...-ne,utrum/ne...necne}
-quin/quominus [Ουσ]

[*ΙΑΧ/Συγχρ]

an

{Υποτ: <γτ> το περιεχ τους εκφρ την προθ του Υποκ του Ρημ της Κυριας}

(χρηση ως 1.ΑντΡ(εμποδιζω/δεν αμφιβαλλω/δν μπορω να μην/αρνουμαι) 2.ΥποκΑπρΕκφρ(ιδια σημασια με 1) 3.Επεξ ορου
συναπτομενου στο ρημα εξαρτ)

[*ΙΑΧ/Συγχρ] : (ΥποτΕν-Αρκτ / ΥποτΠρτ-Ιστ) Συγχρονισμος ΚΠ και ΔΠ
<ΓΙΑΤΙ> η βουληση, το συμπερασμα, ο φοβος, ο σκοπος ή η προθεση ειναι
ιδωμένα τη στιγμη που εμφανιζονται στο μυαλο του ομιλητη και οχι τη
στιγμη της πιθανης πραγματοποιησης τους
[*ΕιδηCum] :

Α.Ιστ/Διηγ: cum+Υποτ <γτ> υπογρ την βαθΣχ της ΔΠ με την ΚΠ και δημιουργει σχεση αιτιου-αιτιατου.
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Ειναι επισης φανερος ο ρολος του ΥποκΣτοιχ@Υποτ
Β.Επαναλ: cum+ΟριστΑρκτΧρ[γεν/αορΕπαναλ]/ ΟριστΠρτ/Υπρσ [αορΕπαν@Παρελθ]
Γ.ΚαθΧρον: cum+Οριστ [δηλ μονο χρονο]
Δ.Αντιστρ: cum+ΟριστΠρκ [δηλ αιφνιδιο γεγονος]

