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Εξάρτηςη Ειδοσ Ειςαγωγθ Συντακτικόσ Ρόλοσ παραδείγματα  

  

Αιηιολογικέρ 

πποηάζειρ 

 
σωπίζονηαι με κόμμα 

 

γιαηί,διόηι, επειδή, 

αθού,καθώρ,εθόζον.  

 

ή με αιηιολογικέρ λέξειρ και 

θπάζειρ ( πος, καθώρ, μια 

και, μια πος κ.ά. ) 

 

 

Επιππημαηικόρ 

πποζδιοπιζμόρ 

ηηρ αιηίαρ. 

Κοιμάμαι νωρίς ηο βράδσ, επειδή θα 

ζηκωθώ νωπίρ ηο ππωί. 

 

Χαίρομαι, πος μος απάνηηζερ 

αμέζωρ ζηο αίηημά μος. 

 

  

Τελικέρ πποηάζειρ 

 
μόνο ηο για να 

σωπίζεηαι με κόμμα 

 

 

να, για να 

 
 

Επιππημαηικόρ 

πποζδιοπιζμόρ ηος 

ζκοπού. 

 

Πήγε να πάπει ένα ηεηπάδιο. 

 

Έηρετε, για να μη σάζει ηο ηπένο. 

 

  

Υποθεηικέρ 

πποηάζειρ 
 

σωπίζονηαι με κόμμα 

 

 

 

          αν ( εάν ) 

 

 

 

Επιππημαηικόρ 

πποζδιοπιζμόρ 
 

 

 

Αν θα έσει καλό καιπό, θα πάμε 

εκδρομή. 

 

  

Φπονικέρ πποηάζειρ 

 
σωπίζονηαι με κόμμα 

 
 

Ταςηόσπονο :(όηαν ,ενώ ,εκεί 

πος ,ενόζω, καθώρ, όζο, 

όποηε, ζαν) 

Πποηεπόσπονο: (άμα,αθού, 

αθόηος, μόλιρ, μεηά πος, 

όποηε,όηαν,ζαν) 

Υζηεπόσπονο: (μέσπινα/πος, 

όζο να/πος, 

ππίν(να),πποηού,ωζόηος, 

όποηε,όηαν) 
  

 

 

Επιππημαηικόρ 

πποζδιοπιζμόρ 
 

 

Όηαν θςμάηαι, ταίρεηαι. 

 

 

Ππιν θύγει, είπε κι ένα ηραγούδι. 
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Εξάρτηςη Ειδοσ Ειςαγωγθ Συντακτικόσ Ρόλοσ παραδείγματα  

  

 

 

Ενανηιωμαηικέρ 

 

με ηοςρ ανηιθεηικούρ 

ζςνδέζμοςρ (αν και, ενώ, 

μολονόηι,) καθώρ και με ηα 

μόλο πος, και πος, πος, και 

αρ, αρ κηλ 

 

 

 

Επιππημαηικόρ 

πποζδιοπιζμόρ 
 

 

Αν και ξέπει ηην απάνηηζη, δε μπορεί 

να ηην πει ζωζηά. 

 

Ζει δσζηστιζμένος, και αρ έσει πολλά 

λεθηά. 

 

  

 

Παπασωπηηικέρ 

πποηάζειρ 

 

 

ειζάγονηαι με ηα : και αν, 

και, να, πος να, να, 

αρ ….και 

 

 

Επιππημαηικόρ 

πποζδιοπιζμόρ 
 

 

Και να μη μος ηο έλεγερ, εγώ θα ηο 

έκανα. 

 

Δεν ηο έκανες ποηέ, αρ ήηαν και για 

μία θοπά. 

 

  

 

 

Αποηελεζμαηικέρ ή 

Σςμπεπαζμαηικέρ 

πποηάζειρ 
 

 

ώζηε, λοιπόν, 

άπα, επομένωρ, πος ) ή με 

εκθπάζειρ πος 

σπηζιμοποιούνηαι ωρ 

αποηελεζμαηικοί ζύνδεζμοι 

( ώζηε να, πος να, για να) 

 

 

 

Επιππημαηικόρ 

πποζδιοπιζμόρ 
 

 

Μιλά δσναηά, ώζηε να ακούγεηαι ζε 

όλη ηην αίθοςζα. 

 

Είναι καλός άνθρωπος, πος ηον 

αγαπούν όλοι. 

 

  

Αναθοπικέρ 

επιππημαηικέρ 

πποηάζειρ 
 

ειζάγονηαι με αναθοπικά 

επιππήμαηα (όπος, πος, 

όπωρ, πωρ, όζο, καθώρ, ζαν, 

ωζάν ) ή με άλλοςρ 

αναθοπικούρ 

επιππημαηικούρ 

πποζδιοπιζμούρ 

Επιππημαηικόρ 

πποζδιοπιζμόρ 

δηλώνοςν : ηόπο, 

σπόνο, ηπόπο, 

ποζό, ζςμθωνία, 

ενανηίωζη ή 

παπασώπηζη, 

παπομοίωζη 

 

 Να θας όποια ώπα θέλειρ. 

 

Τακηοποίηζε ηα πράγμαηά ζοσ όπωρ 

θέλειρ. 

 

 


