
ΓΛΩΣΣΑ (Ε΄ ΤΑΞΗ)                      ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………. 
 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
(ως προς τη σχέση τους με άλλες προτάσεις) 

 
1.  Κύριες ή ανεξάρτητες: Είναι οι προτάσεις που μπορούν να σταθούν μόνες τους στο 

λόγο.  
Π.χ.  Θα σου τηλεφωνήσω. (κύρια πρόταση) 

        Θα σου τηλεφωνήσω και θα έρθω να σε επισκεφτώ.  

            (κύρια πρόταση       +            κύρια πρόταση) 
  

2.      Δευτερεύουσες ή εξαρτημένες: Είναι οι προτάσεις που δεν μπορούν να σταθούν 

μόνες τους στο λόγο, αλλά χρησιμεύουν για να προσδιορίζουν άλλες προτάσεις ή όρους 

προτάσεων.  
  

Π.χ.  Θα τρέξω, για να προλάβω το λεωφορείο. 

        (κύρια πρόταση +δευτερεύουσα τελική, που προσδιορίζει το σκοπό) 

        

        Μου αρέσεις, γιατί έχεις καλά αισθήματα. 

        (κύρια πρόταση +δευτερεύουσα αιτιολογική, που προσδιορίζει την αιτία) 

 

 ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

1. Αιτιολογικές 

(Εισάγονται με το «γιατί» ή το «επειδή» και φανερώνουν την αιτία.) 

π.χ.: Θύμωσα, γιατί με κορόιδεψες. 
 

2. Τελικές 

(Εισάγονται με το «για» ή το «για να» και φανερώνουν τον σκοπό.) 

π.χ.: Τρέχω, για να μην αργήσω. 
 

3. Αποτελεσματικές / Συμπερασματικές 

(Εισάγονται με το «ώστε» και φανερώνουν το αποτέλεσμα ή το συμπέρασμα.) 

π.χ.: Μιλάει τόσο πολύ, ώστε όλοι τον βαριούνται. 
 

4. Υποθετικές 

(Εισάγονται με το «αν» και φανερώνουν μια υπόθεση. Κάτι που πρέπει να ισχύει για να γίνει κάτι 

άλλο.) 

π.χ.: Αν βρέξει, θα ακυρώσουμε την εκδρομή. 
 

5. Εναντιωματικές και παραχωρητικές 

(Εισάγονται με το «αν και » ή το «κι αν» και φανερώνουν εναντίωση ή παραχώρηση.) 

π.χ.: Αν και δεν τον συμπαθώ πολύ, κάνω παρέα μαζί του. 

        Κι αν ακόμη μου ζητήσεις συγγνώμη, εγώ δε σε συγχωρώ. 
 



6. Χρονικές 

(Εισάγονται συνήθως με το «όταν» και φανερώνουν χρόνο.) 

π.χ.: Όταν είμαι σπίτι, ξεκουράζομαι. 

 

7. Αναφορικές 

(Εισάγονται με την αναφορική αντωνυμία «ο οποίος, η οποία, το οποίο» ή το άκλιτο «που» και 

αναφέρονται σε κάποιον όρο της πρότασης για να τον προσδιορίσουν.) 

 

π.χ.: Όποιος απαντήσει σωστά θα κερδίσει ένα δώρο. 

Αγαπώ τη δουλειά μου, που μου προσφέρει τόσες συγκινήσεις.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Γράψε στην παρένθεση το είδος της υπογραμμισμένης πρότασης. 

(Αιτιολογική, τελική, αποτελεσματική, υποθετική, εναντιωματική, χρονική ή αναφορική;) 

Αγαπώ τη δουλειά μου, που μου προσφέρει τόσες συγκινήσεις. (…………………………………) 

Τρέχω, για να μην αργήσω.     (…………………………………………) 

Θύμωσα, γιατί με κορόιδεψες.     (…………………………………………) 

Μιλάει τόσο πολύ, ώστε όλοι τον βαριούνται.   (…………………………………………) 

Όταν είμαι σπίτι, ξεκουράζομαι.     (…………………………………………) 

Αν και δεν τον συμπαθώ πολύ, κάνω παρέα μαζί του. (…………………………………………) 

Αν βρέξει, θα ακυρώσουμε την εκδρομή.   (…………………………………………) 

Κι αν ακόμη μου ζητήσεις συγγνώμη, εγώ δε σε συγχωρώ. (…………………………………………) 

Όποιος απαντήσει σωστά θα κερδίσει ένα δώρο.  (…………………………………………) 

 

2.  Να βρεις το ρήμα κάθε πρότασης και να το κυκλώσεις. 

 Να κάνεις την ερώτηση «ποιος;» για να βρεις το υποκείμενο και την ερώτηση «τι;», 

για να βρεις το αντικείμενο του 

ρήματος. 

 Να υπογραμμίσεις τη δευτερεύουσα 

πρόταση που λειτουργεί ως αντικείμενο. 

 

Μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει. 

Θέλω να πάω διακοπές. 

Μου είπε ότι θα σπουδάσει γιατρός. 

Θα ήθελα να με προσέχεις περισσότερο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις φανερώνουν την αιτία, το χρόνο, το αποτέλεσμα …  …  
Επειδή μέσα στην πρόταση λειτουργούν όπως τα επιρρήματα γι’ αυτό ονομάζονται 
ε π ι ρ ρ η μ α τ ι κ έ ς  δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ ε ς  π ρ ο τ ά σ ε ι ς . 
 
Θα μάθουμε αργότερα ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες δευτερεύουσες προτάσεις που 
μέσα στην πρόταση λειτουργούν ως υποκείμενο, αντικείμενο ή κατηγορούμενο. 
Λειτουργούν δηλαδή ως ονόματα και γι’ αυτό ονομάζονται ο ν ο μ α τ ι κ έ ς  

δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ ε ς  π ρ ο τ ά σ ε ι ς .  



 


