
Πάμε μια βόλτα στον Γουέμπη ; 

Είδος κειμένου : Ενημερωτικό άρθρο 

Κύριο θέμα : Γνωριμία με το διαδίκτυο 

 

Λίγα λόγια για το κείμενο 

Μέσα από σύντομα κείμενα γνωρίζουμε ιστοτόπους οι οποίοι περιέχουν προτάσεις 

για δραστηριότητες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές. Σ’ αυτές τις σελίδες οδηγός 

μας θα είναι ένα φανταστικό πλάσμα, ο Γουέμπι. 

 

Λίγα λόγια για το διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο ή αλλιώς Ίντερνετ , όπως είναι γνωστό παγκοσμίως, είναι ένα διεθνές 

δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή πολλοί υπολογιστές σε όλο τον κόσμο 

που συνδέονται μεταξύ τους, με σκοπό την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. 

Το διαδίκτυο ξεκίνησε στα μέσα περίπου του 20ού αιώνα ως ένα στρατιωτικό 

πρόγραμμα των ΗΠΑ (που ονομαζόταν ΑΡΠΑΝΕΤ) σε συνεργασία με την 

πανεπιστημιακή κοινότητα. Τον καιρό εκείνο, που ήταν έντονος ο φόβος ενός 

πυρηνικού πολέμου, οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους επιστήμονες να σχεδιάσουν ένα 

σύστημα τηλεπικοινωνιών που θα μπορούσε να λειτουργεί ακόμα κι αν ένας ή 

περισσότεροι κόμβοι του καταστρέφονταν από επίθεση του «εχθρού». Έτσι, 

παράλληλα με το στρατιωτικό αυτό δίκτυο, γεννήθηκε το διαδίκτυο. 

Σήμερα το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε ένα τόσο μεγάλο δίκτυο κρατικών και 

ιδιωτικών υπολογιστών, που κανένας δεν μπορεί να ξέρει με ακρίβεια τον αριθμό 

τους. Έτσι οι πληροφορίες που παρέχει σε κάποιον το διαδίκτυο είναι επίσης 

αμέτρητες. Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί δεν είναι πάντα αληθινές· δηλαδή ό,τι 

διαβάζουμε στο διαδίκτυο δε σημαίνει απαραίτητα πως ισχύει. 

 

Τελικές και βουλητικές προτάσεις 

Τελικές (από την αρχαία λέξη τέλος [= σκοπός]) ονομάζονται οι δευτερεύουσες / 



εξαρτημένες προτάσεις που φανερώνουν τον σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτό 

που δηλώνεται στην πρόταση την οποία προσδιορίζουν (και που συνήθως είναι 

κύρια / ανεξάρτητη). 

Οι τελικές προτάσεις αρχίζουν (εισάγονται) με τις λέξεις για να και να , που 

ονομάζονται τελικοί σύνδεσμοι. π.χ. Δούλεψε σκληρά, για να έχουν τα παιδιά του 

μια καλύτερη ζωή. (Για ποιον σκοπό «Δούλεψε σκληρά» ;  «για να έχουν τα 

παιδιά του μια καλύτερη ζωή» [τελική πρόταση])  

Πλησίασε πιο κοντά να σε βλέπω καλύτερα. (= με σκοπό να σε βλέπω καλύτερα) 

Οι τελικές προτάσεις συνήθως χωρίζονται με κόμμα (,) από τις προτάσεις τις οποίες 

προσδιορίζουν, εκτός αν αρχίζουν με το να π.χ. Έτρεχε, για να μη χάσει το τρένο. 

 
Το ρήμα των τελικών προτάσεων βρίσκεται σε υποτακτική έγκλιση. 

π.χ. Θα περάσεις απ’ το σπίτι να σε δω λίγο; 

Τελικές προτάσεις με το να έχουμε συνήθως έπειτα από ρήματα που δηλώνουν 

κίνηση όπως τα έρχομαι, πηγαίνω, πλησιάζω, τρέχω κ.ά. 

π.χ. Πήγαινε να παίξεις αλλού. (= για να παίξεις αλλού) 

 

Βουλητικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες / εξαρτημένες προτάσεις που 

εκφράζουν επιθυμία, σχεδιασμό ή ευχή. Αρχίζουν (εισάγονται) με το να και 

λειτουργούν ως: 

α) αντικείμενα ρημάτων όπως τα θέλω, επιθυμώ, προτιμώ, μπορώ, ζητώ, ξέρω, 

εμποδίζω, συνηθίζω, διατάζω, ακούω κ.ά. 

π.χ. Θέλω να έρθεις γρήγορα. (Τι «Θέλω»; -» «να έρθεις γρήγορα» [αντικείμενο του 

ρ. Θέλω]) 

Δεν ξέρει να χειρίζεται υπολογιστή. (Τι «Δεν ξέρει»; -» «να χειρίζεται υπολογιστή» 

[αντικείμενο του ρ. Δεν ξέρει]) 

 

β) υποκείμενα απρόσωπων ρημάτων ή απρόσωπων εκφράσεων (ρημάτων, δηλαδή, 



ή εκφράσεων που δεν έχουν υποκείμενο ένα συγκεκριμένο όνομα σε ονομαστική 

πτώση· τέτοια ρήματα είναι τα πρέπει, μπορεί, ταιριάζει, χρειάζεται, αξίζει κ.ά., 

ενώ τέτοιες εκφράσεις είναι οι είναι καλό, είναι σωστό, είναι ανάγκη, είναι φυσικό 

κ.ά.). 

π.χ. Πρέπει να φύγω, (υποκείμενο του απρόσωπου ρ. Πρέπει) 

Δεν είναι καλό να μην κάνεις τίποτα, (υποκείμενο της απρόσ. έκφρασης Δεν είναι 

καλό) 

 

Πώς ξεχωρίζουμε τις τελικές από τις βουλητικές προτάσεις ; 

Για να μην μπερδεύουμε τις τελικές προτάσεις που αρχίζουν με το να με τις 

βουλητικές προτάσεις προσέχουμε αν το να μπορεί να αντικατασταθεί από το για 

να, τότε η πρόταση είναι τελική, αλλιώς όχι. 

π.χ. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο να μάθουν γράμματα. (= για να μάθουν 

γράμματα  τελική πρόταση) 

αλλά 

θα ήθελα να ήσουν εδώ. (Εδώ το να δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το για να, 

άρα η πρόταση είναι βουλητική.) 

 


