
 

 

Ολνκαηηθέο πξνηάζεηο   3Ε+Ρ 

Εξάρτθςθ Ειδοσ Ειςαγωγι υντακτικόσ Ρόλοσ παραδείγματα  

ΡΓΝΩΗ,ΑΙΘΗΗ 
 
Λζω, παραδζχομαι, 
Δείχνω, δθλώνω, 
Νομίηω, υποκζτω, 
Γνωρίηω, αγνοώ ,  
Αιςκάνομαι, νιώκω 
κ.α. 

 

 

 

Εηδηθέο 

 

 

 

πσο, πνπ όηη 

 

αληηθείκελν, 

ππνθείκελν ή 

επεμήγεζε 

1.Οκνιόγεζε όηη έθαλε ιάζνο. 

Αληηθείκελν ( ρσξίο θόκκα ). 

2.Φαίλεηαη πσο ζα ρηνλίζεη. 

Υπνθείκελν ( ρσξίο θόκκα ). 

3.Πείζω ηνπο άιινπο, όηαλ κηιάσ 

κε επηρεηξήκαηα. Επεμήγεζε ( κε 

θόκκα ). 
 

 

Ρ. ΕΠΙΘΥΜΙΑ κ.α 
 
Ζθτώ, απαιτώ, 
επιτρζπω, μπορώ, 
οφείλω , πρζπει, 
χρειάηεται κ.α. 

 

 

Βνπιεηηθέο 

 

 

(κόξην) λα 

 

αληηθείκελν, 

ππνθείκελν ή 

επεμήγεζε. 
 

1.Είρα ζθνπό λα θάσ. Αληηθείκελν 

( ρσξίο θόκκα ). 

2.Πξέπεη λα είκαη πξνζεθηηθόο. 

Υπνθείκελν ( ρσξίο θόκκα ). 

3.Έλα πξάγκα δε μέξω, λα ιέσ 

ςέκαηα. Επεμήγεζε ( κε θόκκα ). 
 

 

Ρ. ΦΟΒΟΥ κ.α. 
 
 
Φοβάμαι , ανθςυχώ 
, προςζχω , 
υποπτεφομαι κ.α. 

 

 

 

Ελδνηαζηηθέο 

ή δηζηαθηηθέο 

 

κε ( λ ),λα κε, κήπσο 

 

 

αληηθείκελν, 

ππνθείκελνή 

επεμήγεζε. 
 

1. Πξόζεμε κε ζε θνξντδέςεη. 

Αληηθείκελν ( ρσξίο θόκκα ). 

2.Υπάξρεη αλεζπρία κε ζε 

θνξντδέςεη. Υπνθείκελν ( ρσξίο 

θόκκα ). 

3.Κάζε κέξα έρεη άγρνο, κήπσο 

θάλεη θάπνην ιάζνο. Επεμήγεζε ( 

κε θόκκα ). 
 

 

ξήκαηα ιεθηηθά, 

γλσζηηθά όπωο : 

ιέω, ξωηώ, 

ζθέθηνκαη, 

αλαξωηηέκαη, 

απνξώ, 

ακθηβάιιω, 

θαηαιαβαίλω, 

 

 

 

Πιάγηεο 

εξσηεκαηηθέο 

Οιηθήο άγλνηαο: εηζάγνληαη κε 

ην εξωηεκαηηθό κόξην αλ θαη ηα 

κόξηα κε(λ),κήπσο ,κελ 

ηπρόλ 
Μεξηθήο άγλνηαο: 
Εηζάγνληαη κε εξσηεκαηηθέο 

αλησλπκίεο ( πνηνο, πόζνο, ηη 

θηι. ) εξσηεκαηηθά 

 

 

αληηθείκελν, 

ππνθείκελν ή 

επεμήγεζε. 
 

1.Ρώηεζε ηη θάλνπκε. Αληηθείκελν   

( ρσξίο θόκκα ). 

 

1.Είλαη δήηεκα αλ δηάβαζε κία 

ώξα. Υπνθείκελν ( ρσξίο θόκκα ). 

 

3.Έλα πξάγκα δε θαηαιαβαίλω, 

πνηα είλαη ε δηαθσλία καο. 

 



 

 

γλωξίδω, μέξω, 

καζαίλω  θηι. 
επηξξήκαηα ( πνύ, πόηε, πώο 

θηι. ) ζπλδέζκνπο ( αλ, γηαηί) 

κήπσο, θηι. ) 

Επεμήγεζε ( κε θόκκα ). 
 

 Αλαθνξηθέο 

νλνκαηηθέο 
( Δε βάδνπκε 

θόκκα ) 

Εηζάγνληαη κε 

αλαθνξηθέο αλησλπκίεο ( πνπ, 

όπνηνο, ν νπνίνο, ό,ηη ) 

ππνθείκελν, 

θαηεγνξνύκελν, 

αληηθείκελν, 

επηζεηηθόο 

πξνζδηνξηζκόο ή 

εηεξόπησηνο 

πξνζδηνξηζκόο. 

 
 

 Όπνηνο βηάδεηαη ζθνληάθηεη. 

 

Η βξνρή είλαη ην κόλν πξάγκα πνπ 

κε θνβίδεη. 

 

Μελ θάλεηο ό,ηη δελ πξέπεη. 
 

 

 


