
3. ΠΛΑΓΙΕ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ (ονοματικές) 

ΕΞΑΡΣΩΝΣΑΙ:  από πήμαηα πος δηλώνοςν επώηηζη, άγνοια, αποπία, αμησανία, αμθιβολία, ζκέτη, 

πποζπάθεια, θπονηίδα, εξέηαζη, πποζδοκία, πποεηοιμαζία, καθώρ επίζηρ και από πήμαηα λεκηικά και 

γνυζηικά. 

ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ: α) με ηοςρ ςποθεηικούρ ζςνδέζμοςρ εἰ , ἐ άν, ἄ ν, ἤ ν (άπνηζη: μή), οπόηε δηλώνοςν 

ολική άγνοια. 

β)  με ηιρ επυηημαηικέρ ανηυνςμίερ (ηίρ, πόηεπορ, πόζορ, ποῖ ορ, πηλίκορ, ποδαπόρ, πόζηορ, ποζηαῖ ορ ), ηα 

επυηημαηικά επιππήμαηα ( ποῦ , ποῖ , πόθεν, πόηε, πηνίκα, πῶρ, πῇ , πόζον) , ηιρ αναθοπικέρ ανηυνςμίερ 

και ηα αναθοπικά επιππήμαηα, οπόηε δηλώνοςν μερική άγνοια. 

γ) όηαν είναι διμελείς, ειζάγονηαι με ηα: εἰ -ἤ , πόηεπον (-α)- ἤ , εἴ ηε- εἴ ηε και δηλώνοςν ολική άγνοια. 

ΕΚΦΕΡΟΝΣΑΙ και με ηιρ εγκλίζειρ ηυν πποηάζευν κπίζευρ και με ηιρ εγκλίζειρ ηυν πποηάζευν 

επιθςμίαρ. Η απλή οπιζηική και η ςποηακηική, όηαν ηο πήμα εξάπηηζηρ είναι ιζηοπικού σπόνος, ηπέπεηαι 

ζςνήθυρ ζε εςκηική ηος πλάγιος λόγος. 

ΗΜΕΙΩΕΙ: 1) Από ηα πήμαηα ἀ ποπῶ, οὐ κ οἶ δα, οὐ κ ἔ συ (= βπίζκομαι ζε αμησανία), εξαπηάηαι 

ζςνήθυρ πλάγια επυηημαηική ππόηαζη επιθςμίαρ, πος εκθέπεηαι: α) με αποπημαηική ςποηακηική, από 

απκηικό σπόνο εξάπηηζηρ, π.σ. Ἀ ποπῶ ποῖ  ηπάπυμαι. β) με εςκηική ηος πλάγιος λόγος, από ιζηοπικό 

σπόνο εξάπηηζηρ, π.σ. Ἠπόποςν ποῖ  ηπαποίμην.  γ) με ηα σπή ή δεῖ  + απαπέμθαηο, π.σ. Ἀ ποπῶ ηί σπή 

ποιεῖ ν. 

2) Μποπεί, ζπάνια, να ςπάπσει εναλλαγή μιαρ πλάγιαρ επυηημαηικήρ με μία ειδική ππόηαζη, μολονόηι 

ζςνδέονηαι με ηο ζύνδεζμο καί, λόγυ ηος κοινού ζςνηακηικού ηοςρ πόλος.Αςηό ζςμβαίνει γιαηί ο ειδικόρ 

ζύνδεζμορ ὅ ηι δεν ειζάγει ΠΟΤΕ πλάγια επυηημαηική ππόηαζη, π.σ. Γιγνώζκυ πῶρ πολεμοῦ ζι καί ὅ ηι 

νικήζοςζι. 

3) Σπάνια μία πλάγια επυηημαηική μποπεί να θαίνεηαι ζαν κύπια, επειδή έσει παπαλειθθεί-υρ εςκόλυρ 

εννοούμενο- ηο ὅ πα (ὁ πᾶ ηε) ή  ζκόπει (ζκοπεῖ ηε). Αςηό ζςμβαίνει ζε πεπίπηυζη ένηονηρ πποηποπήρ ή 

πποζηαγήρ, π.σ. [ Ὁπᾶ ηε=πποζέξηε] Ὅπυρ οὖ ν ἔ ζεζθε ἄ ξιοι ηῆ ρ ἐ λεςθεπίαρ, ἧ ρ κέκηηζθε. 

ΥΡΗΙΜΕΤΟΤΝ: Ωρ ςποκείμενο, ανηικείμενο ή επεξήγηζη (αθού είναι ονομαηικέρ πποηάζειρ). 

 

ΠΛΑΓΙΕ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ ΣΡΟΠΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ: 

ΕΞΑΡΣΩΝΣΑΙ: από πήμαηα πος δηλώνοςν ζκέτη, θπονηίδα, εξέηαζη, πποζπάθεια, ενέπγεια, ζποςδή. 

ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ: με αναθοπικά-ηποπικά επιππήμαηα ή θπάζειρ αναθοπικέρ πος δηλώνοςν ηπόπο. 

ΕΚΦΕΡΟΝΣΑΙ: α) με οπιζηική μέλλονηα, π.σ. κοποῦ μαι ὅ ηῳ ηπόπῳ ποιήζοςζι ηαῦ ηα.                                            

β)  με αποπημαηική ςποηακηική,  γ) με ςποηακηική + ἄ ν, δ) με εςκηική + ἄ ν. 

 

ΥΡΗΕΙ ΚΑΙ ΗΜΑΙΕ ΣΟΤ  εἰ : 1) ΤΠΟΘΕΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ (ειζάγει δεςηεπεύοςζα ςποθεηική 

ππόηαζη, μεηαθπάζεηαι: εάν), 2) ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ (μεηά από πήμαηα/εκθπάζειρ τςσικού 

πάθοςρ, ειζάγει δεςηεπεύοςζα αιηιολογική ππόηαζη ςποκειμενικήρ αιηιολογίαρ, μεηαθπάζεηαι: επειδή ηάσα),  

3) ΑΠΟΡΗΜΑΣΙΚΟ/ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΟ ( μεηά από πήμαηα επώηηζηρ, άγνοιαρ κ.η.λ., ειζάγει δεςηεπεύοςζα 



πλάγια επυηημαηική ππόηαζη, μεηαθπάζεηαι: εάν), 4) ΕΤΥΕΣΙΚΟ ΜΟΡΙΟ: εἰ  γάπ, εἴ (θε) + εςσεηική 

οπιζηική ή εςσεηική εςκηική, ειζάγει κύπια ππόηαζη, μεηαθπάζεηαι: μακάπι να...) 


