
γλώσσα
δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και 
από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που 

ανακατευθύνουν στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται 
αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Μπέσιου Χριστίνα



δευτερεύουσες

Επιρρηματικές είναι οι προτάσεις που 
προσδιορίζουν κυρίως το ρήμα μιας πρότασης 

ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί, δίνοντας 
επιπλέον πληροφορίες για το χρόνο, τον τρόπο, 

την αιτία κ.λπ..

επιρρηματικές προτάσεις

τελικές
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αιτιολογικές

αποτελεσματικές

υποθετικές

χρονικές

εναντιωματικές

Οι επιρρηματικές 

προτάσεις είναι εφτά 

και το όνομά τους 

φανερώνει τη 

σημασία τους.

παραχωρητικές



δευτερεύουσες

Τελική είναι η πρόταση η οποία φανερώνει 
το σκοπό για τον οποίο γίνεται η πράξη που 

δηλώνει το ρήμα της πρότασης από την 
οποία εξαρτάται.

επιρρηματικές προτάσεις

Οι τελικές προτάσεις εισάγονται, δηλαδή 
ξεκινούν με τους εξής συνδέσμους:

• για να
• να

παραδείγματα
 Θα έρθει μαζί μου για να πάμε σινεμά.

 Πήρα τα βιβλία για να  διαβάσω.
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τελική πρόταση
Για ποιο σκοπό θα 

έρθει μαζί μου;

τελική πρόταση
Για ποιο σκοπό 
πήρα τα βιβλία;



δευτερεύουσες

Αιτιολογική είναι η πρόταση η οποία 
φανερώνει την αιτία της πράξης που 

δηλώνει το ρήμα της πρότασης από την 
οποία εξαρτάται.

επιρρηματικές προτάσεις

Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται, δηλαδή 
ξεκινούν με τους εξής συνδέσμους:

• γιατί, διότι, επειδή, αφού, καθώς, 
μια και, μια που

παραδείγματα
 Διαβάζει συνεχώς επειδή γράφει τεστ.

 Μίλα σιγά γιατί κοιμάται η μαμά.
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αιτιολογική πρόταση
Γιατί διαβάζει 

συνεχώς;

αιτιολογική πρόταση
Γιατί να 

μιλά σιγά;



δευτερεύουσες

Αποτελεσματική ή συμπερασματική είναι η 
πρόταση η οποία φανερώνει το αποτέλεσμα 

ή το συμπέρασμα της πρότασης από την 
οποία εξαρτάται.

επιρρηματικές προτάσεις

Οι συμπερασματικές προτάσεις εισάγονται, 
δηλαδή ξεκινούν με τους εξής συνδέσμους:

• ώστε που, ώστε να, ώστε, που

παραδείγματα
 Να είσαι καλό παιδί, ώστε να σε αγαπούν.

 Έφαγε τόσο πολύ, που δεν κοιμήθηκε.
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συμπερασματική 
πρόταση

Ποιο είναι το 
αποτέλεσμα του να 
είσαι καλό παιδί;

συμπερασματική 
πρόταση

Ποιο είναι το 
αποτέλεσμα του 
ότι έφαγε πολύ;



δευτερεύουσες

Υποθετική είναι η πρόταση η οποία φανερώνει 
την υπόθεση ή την προϋπόθεση που πρέπει να 

συμβεί ώστε να γίνει αυτό που φανερώνει η 
πρόταση από την οποία εξαρτάται.

επιρρηματικές προτάσεις

Οι υποθετικές προτάσεις σχηματίζουν 
υποθετικό λόγο (υπόθεση – απόδοση) και 
εισάγονται, δηλαδή ξεκινούν με τους εξής 
συνδέσμους:

• αν, εάν, άμα, σαν

παραδείγματα
 Κάθισε εδώ, αν το επιθυμείς.

 Εάν  βρέξει, δεν θα πάμε εκδρομή.
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υποθετική πρόταση
απόδοση υπόθεση

απόδοση
υποθετική πρόταση

υπόθεση



δευτερεύουσες

Χρονική είναι η πρόταση η οποία φανερώνει 
τον χρόνο της πρότασης από την οποία 

εξαρτάται.

επιρρηματικές προτάσεις

Οι χρονικές προτάσεις εισάγονται, δηλαδή 
ξεκινούν με τους εξής συνδέσμους:

• Όταν, πριν, μόλις, αφού, αφότου, ώσπου, 
ενώ, άμα, έως ότου, κάθε που, κτλ.

παραδείγματα
 Σου τηλεφώνησα, μόλις πήγα σπίτι.

 Φτάσαμε στο χωριό, πριν νυχτώσει.
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χρονική πρότασηΠότε σου 
τηλεφώνησα;

χρονική πρότασηΠότε 
φτάσαμε; 



δευτερεύουσες

Εναντιωματική είναι η πρόταση η οποία 
φανερώνει την εναντίωση, την ισχυρή 
αντίθεση ή διαφορά προς αυτό που το 

θεωρούμε πραγματικό και δηλώνεται από 
την πρόταση από την οποία εξαρτάται.

επιρρηματικές προτάσεις

Οι εναντιωματικές προτάσεις εισάγονται, 
δηλαδή ξεκινούν με τους εξής συνδέσμους:

• ενώ, μολονότι, αν και, κτλ.

παραδείγματα
 Ενώ βιάστηκε, δεν πρόλαβε το λεωφορείο.

 Έφαγε πολύ, αν και δεν πεινούσε.
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εναντιωματική 
πρόταση

εναντιωματική 
πρόταση



δευτερεύουσες

Παραχωρητική είναι η πρόταση η οποία 
φανερώνει την εναντίωση, την ισχυρή 

αντίθεση ή διαφορά προς αυτό που δεν το 
θεωρούμε πραγματικό και δηλώνεται από την 

πρόταση από την οποία εξαρτάται.

επιρρηματικές προτάσεις

Οι παραχωρητικές προτάσεις εισάγονται, 
δηλαδή ξεκινούν με τους εξής συνδέσμους:

• και αν, και να, που να, κτλ.

παραδείγματα
 Και αν δεν έρθουν,  εσύ μη πεις τίποτα. 

 Θα πάμε, που να χαλάσει ο κόσμος.
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παραχωρητική
πρόταση

παραχωρητική
πρόταση
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