
1 
 

Η λειτουργία του έτσι στον λόγο 

Α. Ως επίρρημα   

 

1. Τροπικό 

α.  Σημαίνει: με αυτό τον τρόπο.  

Δεν έπρεπε να φερθείς έτσι. 

 

β. Σημαίνει: χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς αιτία.  

Έτσι το έκανε, χωρίς να ξέρει γιατί.  

 

γ. Σημαίνει: δωρεάν.  

Και έτσι να μου το δώσεις δεν το θέλω. 

 

2. Ποσοτικό 

Σημαίνει: τόσο πολύ.  

Γιατί φωνάζεις έτσι; 

 

3. Για χαρακτηρισμό προσώπου, πράγματος, κατάστασης κ.λπ. 

Δηλώνει: χαρακτηρισμό θετικό ή αρνητικό ανάλογα με τα συμφραζόμενα.  

Μου αρέσει που ντύνεται έτσι.  

 

Β. Ως σύνδεσμος  

 

1. Παρατακτικός σύνδεσμος 

Σε αφηγήσεις, συνήθως στην αρχή περιόδου.  

Ανακεφαλαιώνει και συνδέει τα προηγούμενα με όσα ακολουθούν. 

 Έτσι, έφυγε ντροπιασμένος και δεν ξαναγύρισε.  

Ύστερα από αυτά το αποτέλεσμα ήταν να ...�  

 

2. Υποτακτικός σύνδεσμος 

Εισάγει δευτερεύουσες προτάσεις.  

 

α. υποθετικές 
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Έτσι και. Με την έννοια της υπόθεσης και της απειλής.  

Θα σε σκοτώσει, έτσι και το μάθει.  

Έτσι και αργήσεις, χάθηκες.  

 

β. Συμπερασματικές 

Έτσι που, έτσι ώστε.  

Κουβέντιαζαν δυνατά, έτσι που ακούγονταν ως έξω στο δρόμο.  

Τα είχε κανονίσει όλα, έτσι ώστε δε χρειάστηκε να περιμένω.  

 

γ. Αιτιολογικές αναφορικές 

Έτσι που, έτσι όπως. 

Έτσι που καπνίζει, γρήγορα θα έχει προβλήματα.  

Χαίρομαι έτσι όπως σας βλέπω όλους μαζί.  

 

δ. Αναφορικές, που εισάγονται με το όπως, που 

Όλα θα γίνουν έτσι όπως θέλει. 

Έτσι όπως είναι το έθιμο.  

 

Γ. Ως επιφώνημα (επιφωνηματική χρήση) 

 

α. Ευχή  

Έτσι, να χαρείς τα παιδιά σου.  

 

β. Επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία 

Έτσι, μπράβο!  

Όχι κι έτσι!  

 

γ. Συμπάθεια ή ήπια αντίθεση  

(Ώστε) έτσι ε;  

 

δ. Σε έκφραση - Για έντονη επιθυμία (αρνητικά ή θετικά)  

Έτσι μου ’ρχεται να τα παρατήσω όλα και να φύγω. 

Έτσι μου ’ρχεται να τρέξω να τον αγκαλιάσω.  
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ε. Ως καταφατική απάντηση 

Λες να επιστρέψει νωρίς; - Έτσι, πιστεύω. 

 

στ. Ως συγκατάθεση σε ερώτηση 

Θα φας μαζί μας, έτσι; 

Είναι σίγουρος πως τον αγαπάς, έτσι δεν είναι; 

 

Δ. Ως όνομα (ονοματική χρήση)  

 

α. Ουσιαστικό 

Το έτσι.  

Με το έτσι θέλω πήρε την κατάσταση στα χέρια του. 

 

 β. Έκφραση ονοματική 

Στο έτσι στιλ. 
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