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Αναφορικές προτάσεις 

 

Στο  ποιητικό  αίτιο  βρίσκεται  αυτός  που  ενεργεί  (ο 

δράστης):   
 

Οι αναφορικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις που αρχίζουν:  

Α. Με αναφορικές αντωνυμίες ( όποιος, οποιοσδήποτε , ο οποίος, όσος, ό,τι, 

που) και λέγονται    Oνοματικές, επειδή προσδιορίζουν έναν ονοματικό όρο της 

πρότασης. 

Β. με τα αναφορικά επιρρήματα ( όπου, που, όπως, πως, όσο, καθώς, όποτε , 

οπουδήποτε . οποτεδήποτε) και λέγονται Επιρρηματικές επειδή  προσδιορίζουν 

ένα επίρρημα ή έναν επιρρηματικό προσδιορισμό. 

π.χ. 

1. Είναι μολυσμένος ο αέρας που αναπνέουμε. Ονοματική 

2. Είναι μολυσμένος ο αέρας τον οποίο αναπνέουμε. Ονοματική 

3. Όποιος αναπνέει το μολυσμένο αέρα αρρωσταίνει.  Επιρρηματική 

4. Καθώς ο αέρας είναι μολυσμένος, οι άνθρωποι 

υποφέρουν.  Επιρρηματική 

 

Υπάρχουν 2 είδη αναφορικών προτάσεων: 

Α) ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ 

Αυτές οι αναφορικές προτάσεις μάς δίνουν μια πληροφορία που είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση της κύριας πρότασης και γι’ αυτό δε χωρίζονται 

με κόμμα από την κύρια πρόταση. 

Π. χ. Η μέρα που ξεκινούν οι διακοπές του Πάσχα πλησιάζει 

         Η γυναίκα που αγάπησε τον εγκατέλειψε. 

 

Β) ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ 

Αυτές οι αναφορικές προτάσεις μάς δίνουν μια πληροφορία που δεν είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση της κύριας πρότασης, απλά προσθέτει μια 

παραπάνω πληροφορία και γι’ αυτό χωρίζονται με κόμμα από την κύρια 

πρόταση 

Π. χ. Το σπίτι της Σοφίας, που είναι πολύ όμορφο, βρίσκεται κοντά στο βουνό 

         Ο Γιάννης, που ήταν πραγματικός φίλος, με στήριξε.    
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1.  Να ενώσεις τις παρακάτω προτάσεις σε περιόδους που να περιέχουν μία 

ανεξάρτητη και μια αναφορική πρόταση. 

α) Το σπίτι μου είναι πολύ μεγάλο. Το σπίτι μου έχει τεράστιες βεράντες. 

......................................................................................................................................... 

β) Θα ταξιδέψω με αεροπλάνο. Το αεροπλάνο θα φύγει την Τρίτη το απόγευμα. 

......................................................................................................................................... 

γ) Ήρθε έντονο κύμα κακοκαιρίας. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε προβλέψει το κύμα 

κακοκαιρίας. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

δ) Τον κουράζει πολύ ο θόρυβος. Ο θόρυβος προέρχεται από τα αυτοκίνητα. 

......................................................................................................................................... 

2. Να βάλεις κόμμα όπου χρειάζεται, ώστε να διακρίνεις τις παρακάτω αναφορικές 

προτάσεις σε προσδιοριστικές και μη προσδιοριστικές (ή προσθετικές):  

α. Το αυτοκίνητο που ήταν το πιο καινούριο κέρδισε τον αγώνα. 

 ...............................................................................................................................................  

β. Αυτό το αυτοκίνητο που είναι καινούριο θέλω να κερδίσει. 

 ...............................................................................................................................................  

γ. Απόψε θα μας επισκεφτεί ο κ. Νίκος που είναι ο νέος μας γείτονας. 

 ...............................................................................................................................................  

δ. Απόψε θα μας επισκεφτεί ένας κύριος που ήρθε τώρα στη γειτονιά μας. 

 ...............................................................................................................................................  

ε. Η βροχή που πέφτει από το πρωί μούσκεψε τα πάντα. 

 ...............................................................................................................................................  

στ. Θυμάμαι πάντα τη βροχή που έπεσε εκείνη τη νύχτα. 

 ...............................................................................................................................................  

ζ. Τα παιδιά που δε διαβάζουν πολύ παίρνουν κακούς βαθμούς. 

 ...............................................................................................................................................  

η. Τα παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης χρειάζονται καλή τροφή. 

 ...............................................................................................................................................  

θ. Η Μαρία που τη συνάντησα χτες μου είπε τα νέα σου. 

 ...............................................................................................................................................  

ι. Η κοπέλα που έρχεται είναι η Μαρία. 

 ...............................................................................................................................................  

ια. Πίνει σε κρυστάλλινο ποτήρι το ακριβό κρασί του που είναι πάντα δροσερό. 

 ...............................................................................................................................................  
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ιβ. Οι μαθητές που είναι µέλη της χορωδίας οργανώνουν μουσική βραδιά. 

 ...............................................................................................................................................  

ιγ. Η κοπέλα την οποία συναντήσαμε χθες ήταν συμμαθήτριά µου. 

 ...............................................................................................................................................  

ιδ. Τα σχολικά κυλικεία πωλούν τρόφιμα που επιτρέπονται από τη νομοθεσία. 

 ...............................................................................................................................................  
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Απαντήσεις 

α. Το αυτοκίνητο που ήταν το πιο καινούριο κέρδισε τον αγώνα (Προσδιοριστική).  

β. Αυτό το αυτοκίνητο, που είναι καινούριο, θέλω να κερδίσει (Προσθετική).  

γ. Απόψε θα μας επισκεφτεί ο κ. Νίκος, που είναι ο νέος μας γείτονας (Προσθετική).  

δ. Απόψε θα μας επισκεφτεί ένας κύριος που ήρθε τώρα στη γειτονιά μας. 

(Προσδιοριστική).  

ε. Η βροχή, που πέφτει από το πρωί, μούσκεψε τα πάντα (Προσθετική).  

στ. Θυμάμαι πάντα τη βροχή που έπεσε εκείνη τη νύχτα (Προσδιοριστική). 

ζ. Τα παιδιά που δε διαβάζουν πολύ παίρνουν κακούς βαθμούς (Προσδιοριστική). 

η. Τα παιδιά, που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, χρειάζονται καλή τροφή. 

(Προσθετική). 

θ. Η Μαρία, που τη συνάντησα χτες, μου είπε τα νέα σου. (Προσθετική).  

ι. Η κοπέλα που έρχεται είναι η Μαρία. (Προσδιοριστική). 

ια. Πίνει σε κρυστάλλινο ποτήρι το ακριβό κρασί του, που είναι πάντα δροσερό. 

(Προσθετική) 

ιβ. Οι μαθητές που είναι µέλη της χορωδίας οργανώνουν μουσική βραδιά. 

(προσδιοριστική) 

ιγ. Η κοπέλα την οποία συναντήσαμε χθες ήταν συμμαθήτριά µου. (προσδιοριστική) 

ιδ. Τα σχολικά κυλικεία πωλούν τρόφιμα που επιτρέπονται από τη νομοθεσία. 

(προσδιοριστική) 


