
Οι αναφορικές προτάσεις δεν είναι καθόλου σπάνιες, ανεξαρτήτως 
γλώσσας. Μπορεί να είναι οι πιο σημαντικές δευτερεύουσες. Ας τις 
δημιουργήσουμε στα Αγγλικά, και ας δούμε τις ιδιομορφίες τους.

Οι αντωνυμίες
•who. Χρησιμοποιείται για ανθρώπους και μπορεί να αντικατασταθεί με 
το that. George, who went to the Roller Coaster without asking, is a 
selfish.
•whom. Είναι κάτι σαν την αιτιατική του who (τον οποίο, την οποία). Δε 
χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη και συνήθως αντικαθιστάται με το
who/that. The man whom/who/that I saw is my uncle.
•which. Χρησιμοποιείται για πράγματα και μπορεί να αντικατασταθεί με
το that. The ball which is on the table is hers.
•whose. Είναι η γενική του who και του which (του οποίου, της οποίας). 
The woman whose brother died was crying.
•that. Σημαίνει που, και αντικαθιστά το "ο/η/το οποίος-α-ο". The man 
that died was a very generous person.

Προσδιοριστικές και μη-
προσδιοριστικές

Όπως στα Ελληνικά, έτσι και στα Αγγλικά έχουμε τις προσδιοριστικές 
και τις μη-προσδιοριστικές (προσθετικές) δευτερεύουσες αναφορικές 
προτάσεις. Οι προσθετικές πάντα χωρίζονται με κόμμα και η αντωνυμία 
τους ποτέ δεν παραλείπεται, σε αντίθεση με τις προσδιοριστικές. 
Επίσης, το that δεν μπορεί να εισάγει προσθετική πρόταση. Ας 
συγκρίνουμε.
The vase which used to be on the table is broken. (Έχουμε πολλά βάζα, 
και εκείνο που ήταν πάνω στο τραπέζι έσπασε)
The vase, which used to be on the table, is broken. (Το βάζο, που 
παρεμπιπτόντως ήταν πάνω στο τραπέζι, έσπασε)

Παράλειψη;
Στις προσδιοριστικές προτάσεις είναι δυνατή η παράλειψη της 
αντωνυμίας με το ίδιο νόημα. Βέβαια, στα Ελληνικά είναι αδιανόητο, 
(αντί για "Ο άντρας τον οποίο είδα είναι ο θείος μου" να έχουμε "Ο 
άντρας είδα είναι ο θείος μου;) εντούτοις στα Αγγλικά είναι πολύ πιο 



συνηθισμένο απ' το ελληνικό λογικό. Οπότε για να σας βοηθήσω:
•το whom
•το which όταν στα ελληνικά είναι στην αιτιατική
•το that όταν αντικαθιστά τα παραπάνω 
παραλείπονται, ενώ το who, το whose και το which σαν ονομαστική δεν 
παραλείπονται. Εκτός απ' την περίπτωση που το who αντικαθιστά το 
whom (μα καλά ρε Βρετανοί, γιατί τόση αντικατάσταση;). 
The man whom I saw is my uncle.
The man who/that I saw is my uncle.
The man I saw is my uncle.
Όλα με το ίδιο νόημα. Αλλά:
The doctor who made me do this
και The rat which ate our cheese
δεν πετάνε το who και το which.

Προθέσεις
Η πρόθεση έχει πολλή δυσκολία στα Αγγλικά, είναι ομολογουμένως το 
πιο δύσκολο κεφάλαιο. Παρά ταύτα, στις αναφορικές προτάσεις έχουν 
ακόμα πιο δύσκολη σύνταξη. Ορισμένα ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα 
συντάσσονται αποκλειστικά με μία πρόθεση (write to, good at κλπ.) και 
ποτέ δεν την αποχωρίζονται. Γιατί να το κάνουν τώρα;
Θεωρητικά, και στα Ελληνικά θα έπρεπε να γίνεται έτσι. "Η γυναίκα 
στην οποία ο ταχυδρόμος έδωσε το δέμα" είναι σωστό, και όχι "Η 
γυναίκα που ο ταχυδρόμος έδωσε το δέμα". Όμως εμείς πάντα βάζουμε 
την πρόθεση πίσω από την αναφορική αντωνυμία. Οι αγγλόφωνοι όπως 
πάντα αποφάσισαν να μας σκοτώσουν και πάλι. Μία αναφορική 
προσδιοριστική πρόταση με πρόθεση έχει 3 πιθανές συντάξεις ενώ μια 
προσθετική έχει δύο. Το who μετά από πρόθεση γίνεται whom. 
The man of whom you are proud is a thief.
Basketball, at which you're supposed to be good, is a very nice sport.
Όπως στα Ελληνικά.
The man who/whom you are proud of is a thief.
Basketball, which you're supposed to be good at, is a very nice sport.
Αυτές είναι οι δύο συντάξεις που μπορεί να ακολουθήσει μια προσθετική
πρόταση. Οι προσδιοριστικές έχουν άλλη μία: την παράλειψη.
The man you're proud of is a thief.
Προσέχετε!


