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Α. Οι δευτερεύουσες  ονοματικές προτάσεις  → ισοδύναμες με: ονόματα 

συντακτικός ρόλος → υποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση, κατηγορούμενο  

 

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓONΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

1. Ειδικές ότι, πως, που Διαπιστώσαμε πως είπες 
ψέματα 
Αυτό να θυμάστε, ότι η 
γνώση από μόνη της 
αποτελεί σπουδαία αξία 

2.Βουλητικές να Είναι απίθανο να μη 
γράψουμε καλά στη 
Γλώσσα 

3.Ενδοιαστικές μήπως, μη Ο Αντώνης φοβάται 
μήπως δεν τα καταφέρει 
στα Μαθηματικά 

4.Πλάγιες ερωτηματικές αν, μήπως,  
ποιος, πόσος, τι, πού, 
πότε, πώς, γιατί 
(ερωτηματικές  
αντωνυμίες και 
επιρρήματα) 

Η γιαγιά ρωτάει αν θα 
πάμε στο χωριό 
 
Ερευνάται  ποιοι λείπουν 

5.●Επιθετικές 
αναφορικές 
 
● Ελεύθερες  ονοματικές    
αναφορικές 

που, ο οποίος 
 

όποιος, όσος,  ό,τι 

Συναντήσαμε τον φίλο 
μας που έλειψε χθες απ’ 
το σχολείο 
Αυτό το δώρο  είναι  ό,τι 
περίμενα   
Όποιος βιάζεται να φύγει 
αμέσως 
 

 

Υπενθύμιση: δε χωρίζουμε με κόμμα την ονοματική από την κύρια πρόταση, παρά μόνο 

στην περίπτωση που λειτουργεί ως επεξήγηση.  

Επίσης, βάζουμε ανάμεσα σε 2 κόμματα την επιθετική που λειτουργεί ως παρενθετική 

πρόταση, δεν περιέχει δηλ. μια απαραίτητη πληροφορία :  

Ο νέος μας συμμαθητής, που ήρθε χθες, είναι μοναχικός τύπος  

               Προσοχή, επίσης, στα ομόηχα: πως (ειδικός σύνδεσμος, δεν τονίζεται) 
               ενώ: πώς (ερωτηματικό, τονίζεται) πού (ερωτηματικό επίρρημα), που (αναφορική      
  αντωνυμία), ότι (ειδικό) ό,τι (αναφορικό) 
 
Τονίστε όπου χρειάζεται:  
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Δήλωσε πως θα έρθει στην εκδρομή, αλλά δεν ήξερε πως να ντυθεί. Δε θυμάμαι που τον 

είδα τελευταία φορά τον άνθρωπο που λες. Κάνε ότι θέλεις, σού είπα ότι δε με νοιάζει ότι 

κι αν πάθεις. 

Β. Οι επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις → ισοδύναμες με επιρρηματικό 

προσδιορισμό 

Δηλώνουν → τόπο, χρόνο, αιτία, σκοπό, αναφορά, προϋποθέσεις ή αποτέλεσμα 

ενέργειας 

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

1. Ελεύθερες 

Επιρρηματικές 

Αναφορικές 

όπου, όπως, όποτε, όσο, 

καθώς κ.λ.π. 

Διάβασε όσο μπορείς 

Φύγε όποτε το 

αποφασίσεις 

2. Τελικές για να,  να Έρχομαι να διαβάσουμε 

μαζί 

3. Αιτιολογικές γιατί, διότι, αφού, 
επειδή, που, καθώς, μια 
και, μια που 
κ.α. 

 

Αφού έτσι το θέλεις, θα 

διαβάσουμε χωριστά 

 

4. Χρονικές όταν, σαν, ενώ, αφού, 

καθώς, πριν (να), 

ώσπου, ωσότου, όποτε, 

αφότου, μόλις, προτού, 

όποτε, άμα   

κάθε που, έως ότου να, 

εκεί που, όσο να, μέχρι 

να  κ.λ.π. 

Θα παίξεις μπάσκετ, αφού 
κάνεις επανάληψη  
( προτερόχρονο) 

Προτού πάει για μπάσκετ, 

ολοκλήρωσε τις ασκήσεις 

του (υστερόχρονο) 

Ενώ κάναμε επανάληψη, 

αυτός έπαιζε 

μπάσκετ(ταυτόχρονο) 

5.Υποθετικές εάν, αν ( σαν, άμα   

 έτσι και, σε περίπτωση 

που) 

Αν δείξεις συνέπεια, οι 
κόποι σου θ’ 
ανταμειφθούν 
 ( πραγματικό) 

Αν έδειχνες συνέπεια, οι 
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κόποι σου θ’ 

ανταμείβονταν (αντίθετο 

του πραγματικού) 

Αν είχες δείξει συνέπεια, 

οι κόποι σου θα είχαν 

ανταμειφθεί (αντίθετο του 

πραγματικού) 

6. Αποτελεσματικές ώστε , ώστε να  που  για 

να,  να  ( = ώστε να ) 

Ήταν τόσο αδιάφορος, που 

τελικά έχασε τη χρονιά του 

 

7.Εναντιωματικές 

 

8.Παραχωρητικές 

 

αν και,  ενώ, μολονότι, 

μόλο που, και που,  που, 

και ας       

και αν,  και να,  που να,    

ας …και 

 

Μολονότι δε διάβασε 

πολύ, πέτυχε καλή 

βαθμολογία   

Και να τα καταφέρεις 

χωρίς διάβασμα φέτος, 

αποκλείεται να το 

επαναλάβεις του χρόνου 

 

Στίξη: Χωρίζονται με κόμμα από την κύρια πρόταση οι δευτερεύουσες 

επιρρηματικές προτάσεις:  αιτιολογικές, χρονικές, τελικές, αποτελεσματικές, 

υποθετικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές . 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.α.Χωρίστε τις προτάσεις της επόμενης περιόδου και διακρίνετε το είδος τους. β. Να 

αποδώσετε τις ονοματικές προτάσεις με ένα ουσιαστικό, κάνοντας και όποια άλλη αλλαγή 

είναι αναγκαία γ. Να αποδώσετε την επιρρηματική έννοια που εκφράζουν οι 

υπογραμμισμένες επιρρηματικές προτάσεις με άλλον τρόπο δ. Επίσης, να βάλετε κόμμα 

όπου χρειάζεται: 

Η αντιμετώπιση στο θέμα έχει αλλάξει πάρα πολύ στην Ε.Ε. Νομίζω ότι λόγω της κρίσης οι 

άνθρωποι κουράστηκαν να βλέπουν τα επιδόματά τους να κόβονται τους μισθούς να 

μειώνονται τις κυβερνήσεις να κάνουν πράγματα αδιανόητα για να περιορίσουν τις 

δαπάνες τη στιγμή που αποκαλύπτεται ότι ορισμένες και όχι όλες οι επιχειρήσεις δεν 
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πληρώνουν τους φόρους τους. Αυτό έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική η οποία 

κατέστησε δυνατό να γίνουν πράγματα που πριν από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητα, όπως 

είναι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για το εισόδημα κάποιου η ανταλλαγή 

πληροφοριών σε φορολογικές αποφάσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε το σύστημα πιο 

διαυγές γιατί ο στόχος είναι απλός. Πληρώνεις τους φόρους σου εκεί όπου έχεις το 

εισόδημά σου. Αν το καταφέρουμε αυτό θα είναι εξαιρετικά θετικό, όχι μόνο για τον 

ανταγωνιστή μας που θα πλήρωνε φόρους και στη διπλανή χώρα, αλλά και στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς και στη μείωση του αισθήματος της αδικίας.  

( απόσπ. από συνέντευξη με την Επίτροπο της Ε.Ε., Μαργκρέτε Βεστάγκερ, υπεύθυνη για τα 

θέματα ανταγωνισμού Καθημερινή, 24/04/16) 

2. Να μεταφέρετε το πιο πάνω κείμενο σε πλάγιο λόγο, χρησιμοποιώντας όσο περισσότερα 

μπορείτε ρήματα εξάρτησης : 
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