
                                                  

 

  

 



 

Γεςηεπεύοςζερ ή εξαπηημένερ πποηάζειρ  ιέγνληαη νη πξνηάζεηο πνπ δε ζηέθνπλ κόλεο ηνπο 

ζην ιόγν, αιιά έρνπλ αλάγθε από κηα θύξηα πξόηαζε γηα λα νινθιεξσζεί ην λόεκά ηνπο. Οη 

δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο ρσξίδνληαη, όπσο δείρλεη θαη ην ζρεδηάγξακκα, ζε δπν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: ζηηο δεπηεξεύνπζεο νλνκαηηθέο πξνηάζεηο (πνπ ρξεζηκεύνπλ ζαλ ππνθείκελα, 

αληηθείκελα ή επεμεγήζεηο ζην ξήκα ηεο πξόηαζεο από  ηελ νπνία εμαξηώληαη) , θαη ζηηο 

δεπηεξεύνπζεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκεύνπλ  σο επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί, 

όπσο θαη ηα επηξξήκαηα,  αλάινγα κε ην ηη είδνπο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο είλαη (ζα ην δνύκε 

παξαθάησ).  

 

1) Διδικέρ πποηάζειρ ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε ηνπο εηδηθνύο 

ζπλδέζκνπο   όηι, πωρ πος  θαη ιεηηνπξγνύλ ζαλ ππνθείκελν, αληηθείκελν ή επεμήγεζε 

ζην ξήκα ηεο πξόηαζεο από ηελ νπνία εμαξηώληαη. 

 

π.ρ. Πηζηεύσ όηη ζα αξγήζσ  (αληηθείκελν) 

       Φαίλεηαη πσο ζα βξέμεη. ( ππνθείκελν ζην απξόζσπν ξήκα θαίλεηαη) 

       Όινη ην γλσξίδνπλ απηό, όηη ν Άθεο είλαη πξόεδξνο . (επεμήγεζε) 

 

 

2) Βοςληηικέρ πποηάζειρ ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε ηνλ 

βνπιεηηθό ζύλδεζκν  να  θαη ιεηηνπξγνύλ σο ππνθείκελν, αληηθείκελν ή επεμήγεζε ζην 

ξήκα ηεο πξόηαζεο από ηελ νπνία εμαξηώληαη. 

 

π.ρ. Πξέπεη λα είζαη πην πξνζεθηηθόο ( ππνθείκελν  ζην απξόζσπν ξήκα πξέπεη_) 

      Δελ κπνξώ λα ιύζσ ηελ άζθεζε. (αληηθείκελν) 

      Έλα κόλν δελ μέξσ, λα ιέσ ςέκαηα. ( επεμήγεζε) 

 

 

 

3)  Δνδοιαζηικέρ πποηάζειρ  ιέγνληαη νη πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε ηνπο δηζηαθηηθνύο / 

ελδνηαζηηθνύο ζπλδέζκνπο μην, μήπωρ, μήπωρ και…  , δείρλνπλ θόβν ή δηζηαγκό 

κήπσο γίλεη ή κήπσο δελ γίλεη θάηη θαη ιεηηνπξγνύλ  σο αληηθείκελν ή επεμήγεζε ζην 

ξήκα ηεο πξόηαζεο από ηελ νπνία εμαξηώληαη. 

 

 π.ρ   Φνβάκαη κήπσο δελ έξζνπλ ηειηθά. (αληηθείκελν) 

        Σπλερώο ζθέθηνκαη απηό, κήπσο ηνπ κίιεζα πνιύ απόηνκα. (επεμήγεζε) 

 



 

 

4) Πλάγιερ επωηημαηικέρ πποηάζειρ ή πλάγιερ επωηήζειρ  ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο 

πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ εξώηεζε θαη μεθηλνύλ κε: 

 ● επωηημαηικέρ ανηωνςμίερ (πνηαο, πνηα, πνην, ηη.. ) 

● επωηημαηικά επιππήμαηα (πόηε, πόζν, πνπ…) 

● ζςνδέζμοςρ (εάλ, γηαηί . κήπσο…) 

θαη ιεηηνπξγνύλ σ; ππνθείκελν, αληηθείκελν ή επεμήγεζε ζην ξήκα ηεο πξόηαζεο από 

ηελ νπνία εμαξηώληαη. 

 

π.ρ. Μαο ξώηεζαλ ηη ώξα ζα επηζηξέςνπκε. ( αληηθείκελν) 

      Είλαη πεξίεξγν πσο δνπιεύεη ην κπαιό ηνπ. (ππνθείκελν ζηελ απξόζσπε έθθξαζε) 

     Απηό δελ ην θαηάιαβα, πνπ ήηαλ όζν έιεηπε. (επεμήγεζε) 

 

 

 

 

5) Αναθοπικέρ πποηάζειρ   ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε 

αλαθνξηθέο αλησλπκίεο  (ο οποίορ, πος, .) , αλαθέξνληαη ζε έλαλ νλνκαηηθό όξν  κηαο 

άιιεο πξόηαζεο από ηελ  νπνία εμαξηώληαη θαη ιεηηνπξγνύλ σο ππνθείκελν, 

αληηθείκελν,  θαηεγνξνύκελν ή επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί . 

 

π.ρ  Όπνηνο πεηλάεη θαξβέιηα νλεηξεύεηαη.( ππνθείκελν) 

      Μελ θάλεηο ό ηη δελ ζέιεηο λα ζνπ θάλνπλ. (αληηθείκελν) 

 

 

 
 

 

1) Αιηιολογικέρ πποηάζειρ ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε ηνπο 

αηηηνινγηθνύο ζπλδέζκνπο γιαηί, επειδή, διόηι,,,, , δείρλνπλ ηελ αηηία γηα ηελ νπνία 

ζπκβαίλεη θάηη θαη ιεηηνπξγνύλ επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηεο αηηίαο ζην ξήκα 

ηεο πξόηαζεο από ηελ νπνία εμαξηώληαη.  

π,ρ   Μνπ έβαιαλ ηηο θσλέο, επεηδή  έθαλα κηα δεκηά. 

        Καζάξηζα ην ζπίηη , γηαηί πεξηκέλακε επηζθέςεηο.  

 

 



 

2) Τελικέρ πποηάζειρ ( ή ηος ζκοπού)  ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο πνπ 

μεθηλνύλ κε ηνπο ηειηθνύο ζπλδέζκνπο  να , για να  , δείρλνπλ ην ζθνπό γηα ηνλ 

νπνία γίλεηαη θάηη θαη ιεηηνπξγνύλ ζαλ επηξξεκαηηθνύ πξνζδηνξηζκνί ηνπ ζθνπνύ 

ζην ξήκα ηεο πξόηαζεο από ηελ νπνία εμαξηώληαη. (Δελ πξέπεη λα ηηο κπεξδεύνπκε 

κε ηηο βνπιεηηθέο πξνηάζεηο πνπ μεθηλάλε κε ην λα, γηαηί απηέο είλαη νλνκαηηθέο θαη 

ιεηηνπξγνύλ σο ππνθείκελν, αληηθείκελν ή επεμήγεζε θαη όρη σο επηξξήκαηα ) 

π.ρ.  Έηξερε γηα λα κε ράζεη ην ιεσθνξείν. 

        Έθεξα ηελ κπάια κνπ λα παίμνπκε ζηελ απιή. 

  

 

 

 

 

3) Αποηελεζμαηικέρ ή ζςμπεπαζμαηικέρ πποηάζειρ ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο 

πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε ηνπο ζπλδέζκνπο ώζηε να, με αποηέλεζμα να, πος να 

…  , δείρλνπλ ην απνηέιεζκα ή ην ζπκπέξαζκα ζην πεξηερόκελν ηεο πξόηαζεο από 

ηελ νπνία εμαξηώληαη θαη ιεηηνπξγνύλ σο επηξξεκαηηθνύ πξνζδηνξηζκνί ηνπ 

απνηειέζκαηνο ή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ζην ξήκα ηεο πξόηαζεο από ηελ νπνία 

εμαξηώληαη.  

π.ρ. Μίια πην θαζαξά, ώζηε λα ζε θαηαιαβαίλσ θαιύηεξα. 

      Μειέηεζα θαιά, κε απνηέιεζκα λα ηα πάσ πνιύ θαιά ζην δηαγώληζκα.  

 

 

 

4) Υποθεηικέρ πποηάζειρ ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε ηνπο 

ππνζεηηθνύο ζπλδέζκνπο εάν, αν θαη καδί κε ηηο πξνηάζεηο από ηηο νπνίεο 

εμαξηώληαη  (νη νπνίεο ιέγνληαη απνδόζεηο), θηηάρλνπλ ππνζεηηθό ιόγν. 

π.ρ  Εάλ έξζεηο λσξίο,  ζα πάκε ζηελ παηδηθή ραξά. 

                      ↓                                ↓ 

                ππόζεζε        +               απόδνζε       =      ππνζεηηθόο ιόγνο 

 

 

5) Δνανηιωμαηικέρ ή παπασωπηηικέρ πποηάζειρ ιέγνληαη πνπ δεπηεξεύνπζεο 

πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε ηνπο ελαληησκαηηθνύο / παξαρσξεηηθνύο ζπλδέζκνπο  αν 

και, μολονόηι, καθώρ και, και αρ, αρ…  , δείρλνπλ ελαληίσζε ή παξαρώξεζε θαη 

ιεηηνπξγνύλ   σο επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηεο ελαληίσζεο ή ηεο παξαρώξεζεο 

ζην ξήκα ηεο πξόηαζεο από ηελ όπνηα εμαξηώληαη. 

π.ρ  Αλ θαη είρε ηξία παηδηά, έκελε κόλνο ηνπ.  

      Κη αλ αθόκα δερηείο, πξόζεμε πνιύ ηηο θηλήζεηο ζνπ. 



 

 

6) Φπονικέρ πποηάζειρ ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε ηνπο 

ρξνληθνύο ζπλδέζκνπο ή επηξξήκαηα  όηαν, μόλιρ, αθού.. θαη ιεηηνπξγνύλ σο 

επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα ηεο πξόηαζεο από ηελ νπνία 

εμαξηώληαη. 

π.ρ  Θα έξζσ, κόιηο ζρνιάζσ. 

       Όηαλ έθηαζα ζην ζπίηη, δηαπίζησζα όηη είρα μεράζεη ηα θιεηδηά κνπ. 

 

 

 

7) Αναθοπικέρ πποηάζειρ ιέγνληαη νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο πνπ μεθηλνύλ κε 

αναθοπικά επιππήμαηα ή αναθοπικούρ πποζδιοπιζμούρ θαη αλαθέξνληαη ζε έλα 

επίξξεκα ή επηξξεκαηηθό πξνζδηνξηζκό ηεο πξόηαζεο από ηελ όπνηα εμαξηώληαη. 

Λεηηνπξγνύλ σο επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί  ηνπ ρξόλνπ, ηνπ ηξόπνπ, ηνπ πνζνύ, 

ηεο ελαληίσζεο θ,η.ι.  

π.ρ  Τνπνζέηεζε ηα, όπνπ ζέιεηο εζύ. 

        Όζα δίλεηο, ηόζα παίξλεηο. 

 

 

 

 

Δελ πξέπεη λα κπεξδεύνπκε ηηο νλνκαηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο κε ηηο 

επηξξεκαηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο γηαηί νη πξώηεο αλαθέξνληαη ζε νλνκαηηθνύο 

όξνπο κόλν (ππνθείκελα, αληηθείκελα, επηζεηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο..), ελώ νη 

δεύηεξεο αλαθέξνληαη κόλν ζε επηξξεκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο . 

 

Γεληθά ινηπόλ κάζακε όηη όιεο νη νλνκαηηθέο πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζε 

νλνκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκεύνπλ σο ππνθείκελα 

αληηθείκελα ή επεμεγήζεηο, ελώ νη επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο ιεηηνπξγνύλ όπσο θαη 

ηα επηξξήκαηα . 

 

 

 

 

 

 


