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Κατά τη σύνδεση των προτάσεων μεταξύ τους, πολλές φορές συναντάμε τις ακόλουθες λέξεις 

(συνδέσμους, μόρια, αντωνυμίες, επιρρήματα), οι οποίες εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις:

 

ἐπεί, ἐπειδή, ὅηι, διόηι, ὡρ  (αιτιολογικοί σύνδεσμοι)   αιτιολογικές προτάσεις

 

ὡρ, ὅηε,   ὁπόηε,   ἐπεί,     ἐπειδή,  

    ὅηαν , ὁπόηαν, ἐπάν,  ἐπειδὰν 

ἕωρ, ἡνίκα, ππίν, ἐξ οὔ, ἐν ᾧ  (χρονικοί σύνδεσμοι)  χρονικές προτάσεις

 

ὡρ, ὅηι   (ειδικοί σύνδεσμοι)    ειδικές προτάσεις 

 

ἵνα, ὅπωρ, ὡρ  (τελικοί σύνδεσμοι)    τελικές προτάσεις 

 

ὥζηε, ὡρ  (συμπερασματικοί σύνδεσμοι)  συμπερασματικές προτάσεις 

 

εἰ, ἐάν, ἄν, ἢν  (υποθετικοί σύνδεσμοι)   υποθετικές προτάσεις 

 

εἰ καί,     ἂν καὶ 

καὶ εἰ, κεἰ  καὶ ἂν – κἂν      εναντιωματικές 

οὐδ’ εἰ,    οὐδ’ ἂν      παραχωρητικές προτάσεις 

μηδ’ εἰ    μηδ’ ἂν 

 

Υποτακτική σύνδεση προτάσεων 

εναντιωματικοί 

ςφνδεςμοι 
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μή  (=μήπως) (ενδοιαστικό μόριο)    ενδοιαστικές προτάσεις 

 

ὅρ, ὅζηιρ, οἷορ, ὁποῖορ, ὁπόζορ, ἡλίκορ (αναφ. αντωνυμίες) 

ὅπος, ὅθεν, ὥζπεπ, ὡρ, ὅπωρ, ὅποι, ἔνθα (αναφ. επιρρήματα) αναφορικές προτάσεις 

 

ὅρ, ὅζηιρ, οἷορ, ὁποῖορ, ὁπόζορ, ἡλίκορ (αναφ. αντωνυμίες) 

ὅπος, ὅθεν, ὥζπεπ, ὡρ, ὅπωρ, ὅποι, ἔνθα (αναφ. επιρρήματα) 

ηίρ, πόζορ, ποῖορ   (ερωτηματικές αντωνυμίες) 

ποῦ, πῶρ   (ερωτηματικά επιρρήματα)   

 

Η αναφορά εδώ έγινε στις συνηθέστερες λέξεις που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις. 

Κάποιες φορές, οι δευτερεύουσες προτάσεις εισάγονται και με άλλες εξειδικευμένες λέξεις – 

τρόπους. 

 

  

  

πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις 
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Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στα ακόλουθα κείμενα: 

 

[1] Οὐ πξλλξῦ δέχ υάοιμ ἔυειμ, ὦ βξσλή, ςῷ καςηγόοῳ, ὅςι μξι παοερκεύαρε ςὸμ 

ἀγῶμα ςξσςξμί. ποόςεοξμ γὰο ξὐκ ἔυχμ ποόταριμ ἐτ’ ἧπ ςξῦ βίξσ λόγξμ δξίημ, μσμὶ 

διὰ ςξῦςξμ εἴλητα. καὶ πειοάρξμαι ςῷ λόγῳ ςξῦςξμ μὲμ ἐπιδεῖναι φεσδόμεμξμ, 

ἐμασςὸμ δὲ βεβιχκόςα μέυοι ςῆρδε ςῆπ ἡμέοαπ ἐπαίμξσ μᾶλλξμ ἄνιξμ ἢ τθόμξσ· διὰ 

γὰο ξὐδὲμ ἄλλξ μξι δξκεῖ παοαρκεσάραι ςόμδε μξι ςὸμ κίμδσμξμ ξὗςξπ ἢ διὰ τθόμξμ. 

[2] καίςξι ὅρςιπ ςξύςξιπ τθξμεῖ ξὓπ ξἱ ἄλλξι ἐλεξῦρι, ςίμξπ ἂμ ὑμῖμ ὁ ςξιξῦςξπ 

ἀπξρυέρθαι δξκεῖ πξμηοίαπ; εἰ μὲμ γὰο ἕμεκα υοημάςχμ με ρσκξταμςεῖ ―·εἰ δ’ ὡπ 

ἐυθοὸμ ἑασςξῦ με ςιμχοεῖςαι, φεύδεςαι· διὰ γὰο ςὴμ πξμηοίαμ αὐςξῦ ξὔςε τίλῳ ξὔςε 

ἐυθοῷ πώπξςε ἐυοηράμημ αὐςῷ.

 

Μέμχμ δὲ ποὶμ δῆλξμ εἶμαι ςί πξιήρξσριμ ξἱ ἄλλξι ρςοαςιῶςαι, πόςεοξμ ἕφξμςαι 

Κύοῳ ἢ ξὔ, ρσμέλενε ςὸ αὑςξῦ ρςοάςεσμα υχοὶπ ςῶμ ἄλλχμ καὶ ἔλενε ςάδε. [1.4.14] 

Ἄμδοεπ, ἐάμ μξι πειρθῆςε, ξὔςε κιμδσμεύραμςεπ ξὔςε πξμήραμςεπ ςῶμ ἄλλχμ πλέξμ 

ποξςιμήρερθε ρςοαςιχςῶμ ὑπὸ Κύοξσ. ςί ξὖμ κελεύχ πξιῆραι; μῦμ δεῖςαι Κῦοξπ 

ἕπερθαι ςξὺπ Ἕλλημαπ ἐπὶ βαριλέα· ἐγὼ ξὖμ τημι ὑμᾶπ υοῆμαι διαβῆμαι ςὸμ 

Εὐτοάςημ πξςαμὸμ ποὶμ δῆλξμ εἶμαι ὅ,ςι ξἱ ἄλλξι Ἕλλημεπ ἀπξκοιμξῦμςαι Κύοῳ. 

Υποτακτική σύνδεση προτάσεων 
Ασκήσεις 


