1. ΘΕΜΑ
ως – σαν
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Πήγα µε ταξί ως το κέντρο της πόλης. Το µαγαζί είναι ανοιχτό ως τις εννέα. Το µαχαίρι έφτασε
ως το κόκαλο. Το δέµα θα είναι στα χέρια σας ως την Παρασκευή. Φωνάζει σαν γάιδαρος.
Τρώει σαν το γουρούνι. Είναι ψηλός σαν εσένα. Είσαι ευαίσθητη σαν κι εµένα. Ζει σαν να είναι
υπουργός. Σαν µάθαµε ότι γύρισε, πήγαµε να τον δούµε.
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
Α ΚΕΓ και 1, 2 ΕΚΠΑ
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ
Πτώσεις των ουσιαστικών: ονοµαστική, αιτιατική, γενική
Προσωπικές αντωνυµίες
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ
Συχνά συγχέονται οι προθέσεις σαν, ως µε τους αντίστοιχους συνδέσµους.
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1) Η πρόθεση ως συντάσσεται συνήθως µε ονοµατικές φράσεις, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται και οι ισχυροί τύποι των προσωπικών αντωνυµιών, στην αιτιατική, αλλά
και µε επιρρήµατα. Η ως δηλώνει:
α) Τοπικό τέρµα ή τοπική έκταση
Βγήκε ως τη µέση του δρόµου.
Την πήγα ως το σπίτι της.
Η είδηση έφτασε ως το χωριό.
Το αµπέλι εκτείνεται ως εκεί. (ως + επίρρηµα)
β) Μεταφορική σηµασία
Με κοίταξε από την κορυφή ως τα νύχια.
Έφτασε το µαχαίρι ως το κόκαλο.
γ) Χρονικό τέρµα ή χρονική έκταση
Έµεινε ξύπνιος ως τα ξηµερώµατα.
Θα σε περιµένουµε ως τις δέκα.
∆ουλεύει από το πρωί ως το βράδυ.
δ) Χρονικό σηµείο κατά ή πριν από το οποίο θα γίνει κάτι
Θα λάβετε την απάντηση ως την Πέµπτη.
Θα σ’ το έχω έτοιµο ως µεθαύριο. (ως + επίρρηµα)
ε) Εγγύτητα
Θα του χρειαστούν ως εκατό ευρώ.
Ως δέκα άνθρωποι έπεσαν πάνω µου να µε χτυπήσουν.
στ) Απώτατο όριο ενός ποσού
Θα µου χρειαστούν ως και τρεις χιλιάδες ευρώ για να επισκευάσω το σπίτι µου.
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ζ) Το ως ως προθετικό επίρρηµα συντάσσεται συνήθως µε ουσιαστικό και χρησιµοποιείται ως
κατηγορούµενο του υποκειµένου ή του αντικειµένου του ρήµατος:
Υπηρέτησε ως αστυνοµικός στην Αθήνα. (κατηγορούµενο του υποκειµένου)
Το σαλόνι χρησίµευε ως γραφείο. (κατηγορούµενο του υποκειµένου)
Μας τον παρουσίασαν ως αστυνοµικό. (κατηγορούµενο του αντικειµένου)
Μου τον παρέστησε ως βλάκα. (κατηγορούµενο του αντικειµένου)
η) Το ως συχνά χρησιµοποιείται ως κατηγορηµατικός προσδιορισµός ενός ουσιαστικού ή
µιας αντωνυµίας, µε το οποίο συνεκφέρεται (προσδιοριστικό ως):
Ο Νίκος ως καθηγητής πρόσφερε πάρα πολλά. (ονοµαστική)
Η εκλογή του Νίκου ως προέδρου της τάξης ήταν σηµαντικό γεγονός. (γενική)
Το ταλέντο της ως ηθοποιού είναι αναµφισβήτητο. (γενική)
Ως διευθυντή σχολείου τον διέκρινε η αυστηρότητα. (αιτιατική)
Ο προσδιορισµός µε το ως πρέπει να τίθεται στην πτώση όπου βρίσκεται το ουσιαστικό ή η
αντωνυµία που προσδιορίζει.
θ) Το ως και όταν ακολουθείται από ονοµατική φράση έχει επιτατική λειτουργία:
Τον λυπήθηκαν ως και τα παιδιά της γειτονιάς.
Αυτό το φάρµακο ως και νεκρούς ανασταίνει.
ι) Το ως ως σύνδεσµος µπορεί να εισάγει µια χρονική πρόταση (ώσπου [να]):
Τον φρόντιζε η µητέρα του ώσπου έγινε καλά.
Θα έχω γυρίσει ώσπου να νυχτώσει.
2) Το σαν συντάσσεται µε ονοµατικές φράσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι
ισχυροί τύποι των προσωπικών αντωνυµιών, στην ονοµαστική ή στην αιτιατική. Το σαν
χρησιµοποιείται στις συγκριτικές δοµές:
α) Όταν η ονοµατική φράση που ακολουθεί το προθετικό επίρρηµα σαν είναι στην
ονοµαστική, δηλώνει το ίδιο πρόσωπο ή πράγµα µε το υποκείµενο:
Φωνάζει σαν γάιδαρος.
Το παράδειγµα σηµαίνει ότι ο τάδε φωνάζει σαν να ήταν ο ίδιος γάιδαρος.
β) Όταν η ονοµατική φράση που ακολουθεί το προθετικό επίρρηµα σαν είναι στην αιτιατική,
δηλώνει κάποιον ή κάτι που µοιάζει στο υποκείµενο:
Φωνάζει σαν το γάιδαρο.
Το παράδειγµα σηµαίνει ότι ο τάδε φωνάζει µε τον τρόπο που φωνάζει ένας γάιδαρος.
γ) Όταν το σαν συντάσσεται µε ισχυρό τύπο προσωπικής αντωνυµίας, µπορεί να
ακολουθείται από το και:
Είναι σαν εσένα ψηλός.
ή
Είναι σαν κι εσένα ψηλός.
δ) Το σαν ως προθετικό επίρρηµα συντάσσεται συνήθως µε ουσιαστικό και χρησιµοποιείται
ως κατηγορούµενο του υποκειµένου ή του αντικειµένου του ρήµατος:
∆ουλεύει σαν καθηγητής. (κατηγορούµενο του υποκειµένου)
Μας τον παρουσίασαν σαν καθηγητή των µαθηµατικών. (κατηγορούµενο του αντικειµένου)
Όµως, σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιµοποιείται ο σύνδεσµος ως αντί η πρόθεση
σαν, γιατί δεν είναι σαφές αν το υποκείµενο δουλεύει πραγµατικά ως καθηγητής ή απλώς
κάνει τη δουλειά του, χωρίς στην πραγµατικότητα να είναι καθηγητής.
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Έτσι, θα πούµε:
∆ουλεύει ως καθηγητής.
Μας τον παρουσίασαν ως καθηγητή των µαθηµατικών.
ε) Στη λογοτεχνία, αλλά και στην κοινή χρήση, το σαν µπορεί να λειτουργεί και ως
αιτιολογικός, υποθετικός, χρονικός σύνδεσµος:
Παιδιά, σαν µε ρωτήσατε, θα σας πω τι έγινε. (αφού, επειδή)
Σαν θέλεις, µπορείς να έρθεις κι εσύ µαζί µας. (εάν, αν)
Σαν µε είδε να ’ρχοµαι, έτρεξε γρήγορα κοντά µου. (όταν)
στ) Το σαν µπορεί να εισάγει µια να-πρόταση σε συγκριτικές δοµές:
Συµπεριφέρεται σαν να είναι ο πρωθυπουργός.
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Βασικός στόχος αυτού του γραµµατικού φαινοµένου είναι να ξεχωρίσουν οι µαθητές τη
σηµασία και λειτουργία των σαν ως και να µπορούν να τα διακρίνουν από τους αντίστοιχους
συνδέσµους. Φυσικά, κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο για έναν αλλόγλωσσο µαθητή, γι’ αυτό
και χρειάζεται ο διδάσκων να επανέρχεται τακτικά στο συγκεκριµένο γραµµατικό κεφάλαιο,
δίνοντας ασκήσεις για εµπέδωση του φαινοµένου.
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΓ14: Οι προθέσεις (κατάλογος και γενικές παρατηρήσεις)
ΓΓ15: Η πρόθεση από
ΓΓ16: Η πρόθεση για
ΓΓ17: Η πρόθεση µε
ΓΓ18: Η πρόθεση σε
ΑΤ45: Η πρόθεση κατά
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γλωσσικές Ασκήσεις: 483, 601, 605.

3

