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1

ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο λόγοσ απαρτίζεται από λέξεισ, οι οποίεσ ανήκουν σε δέκα οµάδεσ λέξεων, που ονοµάζονται µέρη του λόγου.
Οι λέξεισ, λοιπόν, αποτελούν το υλικό τησ προφορικήσ και τησ γραπτήσ έκφρασησ. Από
µόνεσ τουσ, όµωσ, δεν έχουν κανένα νόηµα, γιατί ποτέ δεν εκφραζόµαστε µε µεµονωµένεσ λέξεισ και δεν µπαίνουν τυχαία σε µια πρόταση. Πρέπει λοιπόν να µπουν σε µια
σειρά, σύµφωνα µε ορισµένουσ κανόνεσ, για να αποκτήσουν συγκεκριµένο νόηµα.
Ασ δούµε τον παρακάτω διάλογο.
- Πέρυσι πήγαµε ένα ταξίδι.
- Πού πήγατε;
- Πήγαµε στην Πελοπόννησο.
- Επισκεφτήκατε και τισ Μυκήνεσ;
- Ναι, επισκεφτήκαµε όλουσ τουσ αρχαιολογικούσ χώρουσ.
- Τι ωραία! Μακάρι να πήγαινα κι εγώ σ’ αυτά τα µέρη.
- Έλα µαζί µασ, φέτοσ, στην εκδροµή που διοργανώνουµε στην Κρήτη. Υπάρχει χώροσ στο
λεωφορείο. Πάρε και την αδερφή σου, την Ηλέκτρα.
- Καλά, θα το σκεφτούµε.
Στον παραπάνω διάλογο βλέπουµε δύο ανθρώπουσ να συνοµιλούν για κάποιο ταξίδι που
έγινε και για κάποιο ταξίδι που θα γίνει.
Οι άνθρωποι συνεννοούνται µεταξύ τουσ, γιατί µιλούν την ίδια γλώσσα και γιατί
χρησιµοποιούν λέξεισ µε κανονική σειρά και στον κατάλληλο τύπο. Χρησιµοποιούν
δηλαδή τον ίδιο γλωσσικό κώδικα.
Επίσησ, και ο ακροατήσ, όταν ακούει µια οµιλία καταλαβαίνει τη σηµασία και τη σχέση
των λέξεων που απαρτίζουν το σύνολο, και αντιλαµβάνεται αυτό που θέλει να πει ο
οµιλητήσ.
Έτσι, η ανθρώπινη επικοινωνία, όταν γίνεται µε το λόγο, πραγµατοποιείται κυρίωσ µε
προτάσεισ µέσα στισ οποίεσ οι λέξεισ αποκτούν το πλήρεσ νόηµά τουσ.
Πρόταση λέγεται η οργανωµένη οµάδα λέξεων σε κανονική σειρά, που εκφράζει
µόνο ένα νόηµα, µε σύντοµη συνήθωσ διατύπωση.
Οι λέξεισ, που απαρτίζουν την πρόταση, παίζουν το δικό τουσ συγκεκριµένο λειτουργικό
ρόλο. Η καθεµιά µε την ιδιαίτερη σηµασία, και το γραµµατικό τύπο που έχει σε µια
πρόταση, δίνει κάτι από το όλο µήνυµα τησ πρότασησ.
παράδειγµα
Ο µαθητήσ έγραψε το κείµενο.
•

Η λέξη ο µαθητήσ έχει τη σηµασία τησ, το γραµµατικό τησ τύπο (κοινό συγκεκριµένο
ουσιαστικό, στην ονοµαστική του ενικού αριθµού) και ο ρόλοσ τησ είναι να δείξει
ποιοσ έκανε την ενέργεια.

•

Η λέξη έγραψε έχει τη σηµασία τησ, το γραµµατικό τησ τύπο (ρήµα, στην ενεργητική
φωνή, στο γ΄ ενικό πρόσωπο τησ οριστικήσ του αορίστου) και ο ρόλοσ τησ είναι να
δείξει ποια ενέργεια έκανε ο µαθητήσ.

✸ Όταν γράφουµε µια πρόταση, αρχίζουµε πάντα µε κεφαλαίο και εκεί που τελειώνει
η πρόταση βάζουµε τελεία.
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2

ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Τισ προτάσεισ µπορούµε να τισ µελετήσουµε από τέσσερισ απόψεισ: α. το περιεχόµενο
β. την ποιότητα, γ. τη σχέση τουσ µε άλλεσ, δ. τουσ όρουσ (δοµή).

Α. Τα είδη των προτάσεων ωσ προσ το περιεχόµενο.

1. Προτάσεισ κρίσησ
Προτάσεισ κρίσησ λέγονται οι προτάσεισ µε τισ
οποίεσ εκείνοσ που µιλάει: α. δίνει µια πληροφορία
β. δηλώνει κάτι
γ. διατυπώνει µια γνώµη
δ. κρίνει κάτι.

παραδείγµατα
α. Ο κηπουρόσ ποτίζει τα φυτά.
β. Θα φύγουµε για το χωριό.
γ. Το φόρεµά σου είναι όµορφο.
δ. Η θάλασσα είναι µολυσµένη.

* Οι προτάσεισ κρίσησ εκφέρονται µε έγκλιση οριστική.
2. Προτάσεισ επιθυµίασ
Προτάσεισ επιθυµίασ λέγονται οι προτάσεισ µε τισ
οποίεσ εκείνοσ που µιλάει εκφράζει: α. επιθυµία
β. παράκληση
γ. ευχή
δ. προτροπή
ε. προσταγή.

παραδείγµατα
α. Ασ καλυτερέψει ο καιρόσ.
β. Φέρε µου, το παλτό.
γ. Μακάρι, να έρθουν όλοι.
δ. Πάρε όποιο θέλεισ.
ε. Σταµάτα, αµέσωσ!

* Οι προτάσεισ επιθυµίασ εκφέρονται µε έγκλιση υποτακτική ή προστακτική.
Οι προτάσεισ επιθυµίασ, άλλεσ φορέσ διατυπώνονται ευγενικά κι άλλεσ όχι.
Έτσι, όταν θέλουµε να εκφράσουµε µια επιθυµία, µια παράκληση, µια ευχή, µια
προτροπή ή µια προσταγή, ευγενικά, χρησιµοποιούµε τισ παρακάτω εκφράσεισ:
Σε παρακαλώ …
Ευχαρίστωσ …
Πόσο θα ήθελα …

Ορίστε ….
Μπορώ να …
Εύχοµαι να …

Έχετε την καλοσύνη …
Μου κάνεισ τη χάρη …
Θα ήθελα να … κ. ά.

παραδείγµατα
Έχεισ την καλοσύνη να µου δώσεισ το πινέλο.
Σε παρακαλώ, φέρε µου το πινέλο.
Επιθυµώ να έχω ένα τσάι.
Φύγε από δω!
Πάρε όποιο θέλεισ.
Μην το µετακινείσ.
Έλα σε παρακαλώ.
Σταµάτα τώρα.
Μπορείσ να σηκώσεισ το τραπέζι;
Μακάρι, να έχω δίκιο.
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(παράκληση)
(παράκληση)
(επιθυµία)
(προσταγή)
(προτροπή)
(παράκληση)
(επιθυµία)
(προσταγή)
(παράκληση)
(ευχή)

Επιθυµώ να …
Μακάρι να ..

3. Προτάσεισ επιφωνηµατικέσ
Προτάσεισ επιφωνηµατικέσ λέγονται οι προτάσεισ
µε τισ οποίεσ εκείνοσ που µιλάει εκφράζει:
α. έκπληξη
β. θαυµασµό
και γενικά ένα έντονο συναίσθηµα.

παραδείγµατα
Τα είδεσ όλα αυτά τα βιβλία!
Ποπό τι ωραίο ποδήλατο!

Οι επιφωνηµατικέσ προτάσεισ στο γραπτό λόγο συνοδεύονται από θαυµαστικό (!) .
Οι επιφωνηµατικέσ προτάσεισ στον προφορικό λόγο διακρίνονται από τον τόνο τησ φωνήσ.

4. Προτάσεισ ερωτηµατικέσ
Προτάσεισ ερωτηµατικέσ λέγονται οι προτάσεισ µε
τισ οποίεσ εκείνοσ που µιλάει εκφράζει µια
ερώτηση, για να πληροφορηθεί κάτι που δεν ξέρει.

παραδείγµατα
Ποιοσ πότισε τα δέντρα;
Θα έρθει και ο πατέρασ;

Οι ερωτηµατικέσ προτάσεισ στο γραπτό λόγο συνοδεύονται από ερωτηµατικό (;) .
Οι ερωτηµατικέσ προτάσεισ στον προφορικό λόγο διακρίνονται από το ανέβασµα του
τόνου τησ φωνήσ.
Μερικέσ φορέσ η ερώτηση γίνεται όχι, για να πληροφορηθούµε κάτι, αλλά για να
εκφράσουµε εντονότερα µια βεβαίωση, µια άρνηση, µια παράκληση, µια προτροπή .. κ.ά.
µε αποτέλεσµα ο λόγοσ να γίνεται πιο ζωηρόσ και έντονοσ.
παραδείγµατα
∆ε σασ το είπα;
Ποιοσ θα ρωτούσε κάτι τέτοιο;
∆ε φεύγεισ κι εσύ µαζί τουσ;

Β. Τα είδη των προτάσεων ωσ προσ την ποιότητα.

1. Προτάσεισ καταφατικέσ
Προτάσεισ καταφατικέσ λέγονται οι προτάσεισ
(κρίσησ, επιθυµίασ, επιφωνηµατικέσ, ερωτηµατικέσ)
στισ οποίεσ το ρήµα είναι θετικό, δηλαδή να µη
συνοδεύεται από αρνητικό επίρρηµα.

παραδείγµατα
Εµείσ θα πάµε εκδροµή.
Έλα κοντά µου.
Θα πάτε κι εσείσ!
Θα το πάρεισ;

2. Προτάσεισ αρνητικέσ
Προτάσεισ αρνητικέσ λέγονται οι προτάσεισ
(κρίσησ, επιθυµίασ, επιφωνηµατικέσ, ερωτηµατικέσ)
στισ οποίεσ το ρήµα συνοδεύεται από αρνητικό
επίρρηµα.
Οι αρνητικέσ προτάσεισ λέγονται και αποφατικέσ.
11

παραδείγµατα
Εµείσ δε θα πάµε εκδροµή.
Μην έρχεσαι κοντά µου.
∆ε θα πάτε κι εσείσ!
∆ε θα το πάρεισ;

Γ. Τα είδη των προτάσεων ωσ προσ τη σχέση τουσ µε άλλεσ.
κύριεσ προτάσεισ
Τα είδη των προτάσεων
δευτερεύουσεσ προτάσεισ
Κύρια πρόταση

Μια πρόταση που έχει ολοκληρωµένο νόηµα και µπορεί
να σταθεί µόνη τησ στο λόγο λέγεται κύρια πρόταση.

Οι κύριεσ προτάσεισ συνδέονται µεταξύ τουσ µε συµπλεκτικούσ, αντιθετικούσ, διαχωριστικούσ και συµπερασµατικούσ συνδέσµουσ και η σύνδεση αυτή λέγεται παρατακτική
σύνδεση.
Παραδείγµατα παρατακτικήσ σύνδεσησ.
Κύριεσ προτάσεισ
α. Ήρθα αµέσωσ.
β. Θαύµασα το ποδήλατο.
α. Έτρεξα γρήγορα.
β. ∆εν πρόλαβα να τον δω.
α. Θα έρθεισ κι εσύ.
β. Θα φύγω µόνοσ µου.
∆ευτερεύουσα πρόταση

Παρατακτική σύνδεση
Ήρθα αµέσωσ και θαύµασα το ποδήλατο.
Έτρεξα γρήγορα, αλλά δεν πρόλαβα να τον δω.
Θα έρθεισ κι εσύ ή θα φύγω µόνοσ µου;
Μια πρόταση που δεν έχει ολοκληρωµένο νόηµα και
δεν µπορεί να σταθεί µόνη τησ στο λόγο λέγεται
δευτερεύουσα πρόταση.
Μια δευτερεύουσα πρόταση για να σταθεί µέσα στο
λόγο, έχει ανάγκη από µια κύρια πρόταση την οποία και
προσδιορίζει.

Η δευτερεύουσα πρόταση συνδέεται µε την κύρια πρόταση µε ειδικούσ,
αιτιολογικούσ, χρονικούσ , διστακτικούσ, τελικούσ, συµπερασµατικούσ, εναντιωµατικούσ
συνδέσµουσ ή µε αναφορική και ερωτηµατική αντωνυµία και η σύνδεση αυτή λέγεται
υποτακτική σύνδεση.
παραδείγµατα
Ο πατέρασ είπε ότι βιάζεται να φύγει.
Ξαφνιάστηκε, γιατί δεν τον περίµενε.
Κρύφτηκα, όταν µε είδε.
Κρατήθηκα µην κτυπήσω.
Έπρεπε να ήσουν εκεί, για να τον έβλεπεσ.
Θέλω να φύγω.
Είναι τόσο κουτόσ, ώστε να µην το θέλει.
Ελάτε, αν θέλετε.
Ήρθε µαζί µασ, αν και δεν είχε χρόνο.
Θα µιλήσει, όποιοσ σηκώσει πρώτοσ το χέρι.
Μασ ρώτησε ποιοσ διάβασε.

(ειδική πρόταση)
(αιτιολογική πρόταση)
(χρονική πρόταση)
(ενδοιαστική πρόταση)
(τελική πρόταση)
(βουλητική πρόταση)
(συµπερασµατική πρόταση)
(υποθετική πρόταση)
(εναντιωµατική πρόταση)
(αναφορική πρόταση)
(πλάγια ερωτηµατική πρόταση)

✷ Οι υπογραµµισµένεσ προτάσεισ είναι δευτερεύουσεσ προτάσεισ. Η πρόταση που
προηγείται είναι κύρια. Μεταξύ τησ κύριασ και τησ δευτερεύουσασ υπάρχει
υποτακτική σύνδεση)
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∆. Τα είδη των προτάσεων ωσ προσ τουσ όρουσ (δοµή).

Οι προτάσεισ, ανάλογα µε τον αριθµό των όρων τουσ, διακρίνονται σε : α. απλέσ προτάσεισ, β. σύνθετεσ προτάσεισ, γ. επαυξηµένεσ προτάσεισ, δ. ελλειπτικέσ προτάσεισ

1 . Α π λ έ σ

π ρ ο τ ά σ ε ι σ

Απλέσ προτάσεισ λέγονται οι προτάσεισ στισ
οποίεσ υπάρχουν µόνο οι κύριοι όροι.
Οι κύριοι όροι είναι:
α. Το υποκείµενο, δηλαδή οι λέξεισ ή η λέξη, που
φανερώνει για ποιον γίνεται λόγοσ µέσα στην
πρόταση (οι µαθητέσ, ο Ηρακλήσ, (αυτόσ), (εσύ)).
β. Το κατηγόρηµα, δηλαδή οι λέξεισ ή η λέξη, η
οποία φανερώνει εκείνο που λέγεται µέσα στην
πρόταση για το υποκείµενο (έτρεχαν, είναι πρωταθλητήσ, είναι κουρασµένοσ, έλα).

παραδείγµατα
Οι µαθητέσ έτρεχαν.
Ο Ηρακλήσ είναι πρωταθλητήσ.
(αυτόσ) Είναι κουρασµένοσ.
(εσύ) Έλα.
(*Το υποκείµενο εννοείται εύκολα από την κατάληξη του
ρήµατοσ.)

Το υποκείµενο
• Το υποκείµενο το βρίσκουµε, αν απαντήσουµε στην ερώτηση: ποιοσ; ποια; ποιο; ποιοι;
ποιεσ; ποια;
• Το υποκείµενο µπορεί να είναι ουσιαστικό (άναρθρο ή έναρθρο), αντωνυµία, ουσιαστικοποιηµένο επίθετο, καθώσ και κάθε άλλη λέξη, οµάδα λέξεων ή πρόταση µε το
άρθρο, όταν παίρνουν τη θέση ουσιαστικού.
• Το υποκείµενο µπαίνει σε πτώση ονοµαστική.
παραδείγµατα
Ο ποιητήσ απαγγέλλει.
(ουσιαστικό)
Αυτόσ είναι εξυπνότεροσ.
(αντωνυµία)
Οι νεαροί παίζουν.
(ουσιαστικοποιηµένο επίθετο)
Το αύριο είναι αβέβαιο.
(άρθρο + επίρρηµα)
Το πήγαινε έλα µε κούρασε.
(άρθρο + ρήµα)
Το και είναι σύνδεσµοσ.
(άρθρο + σύνδεσµοσ)
Επιτρέπεται το τραγούδι.
(ουσιαστικό)
Επιτρέπεται να τραγουδάτε.
(δευτερεύουσα πρόταση)
Ο θάνατόσ του µε λύπησε.
(ουσιαστικό)
Το ότι πέθανε µε λύπησε.
(άρθρο + δευτερεύουσα πρόταση)
*Όταν το υποκείµενο είναι πρώτου ή δεύτερου προσώπου, (η αντωνυµία εγώ, εσύ, εµείσ,
εσείσ) συνήθωσ παραλείπεται.
παραδείγµατα
Γράφεισ;
Θα έρθουµε.

(υποκείµενο (ποιοσ;): εννοείται εσύ)
(υποκείµενο (ποιοι; ): εννοείται εµείσ)

Όταν θέλουµε να το αντιδιαστείλουµε από άλλο ή να το τονίσουµε τότε µπαίνει.
παράδειγµα
Εγώ σασ φωνάζω κι εσείσ δεν ακούτε.
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Το κατηγόρηµα
Το κατηγόρηµα µιασ πρότασησ µπορεί:
α. Να εκφράζεται µόνο µε ρηµατικό τύπο και τότε λέγεται κατηγορηµατικό ρήµα.
β. Να αποτελείται από έναν τύπο του ρήµατοσ είµαι ή άλλου συγγενικού ρήµατοσ και
από ένα όνοµα (επίθετο ή ουσιαστικό).
παραδείγµατα
α 1.
α 2.
α 3.
β 1.
β 2.
β 3.
β 4.
β 5.

Ο γεωργόσ οργώνει.
Οι οικοδόµοι είχαν απεργήσει.
Αυτό τραγουδιόταν.
Η Ηλέκτρα είναι αισθητικόσ.
Ο Αριστείδησ είναι απρόσεκτοσ.
Ο καιρόσ ήταν βροχερόσ.
Ο Φίλιπποσ έγινε διευθυντήσ.
Τα παιδιά βρέθηκαν χλωµά.

Το κατηγορούµενο
Κατηγορούµενο λέγεται το όνοµα (ουσιαστικό ή
επίθετο) που, µε τη µεσολάβηση του ρήµατοσ
είµαι ή άλλου συγγενικού ρήµατοσ, φανερώνει
ποια ιδιότητα αποδίδεται στο υποκείµενο.

παραδείγµατα
Η Ηλέκτρα είναι αισθητικόσ.
Ο Αριστείδησ είναι απρόσεκτοσ.
Ο Φίλιπποσ έγινε διευθυντήσ.

Το ρήµα, που µεσολαβεί µεταξύ του υποκειµένου
και του κατηγορουµένου, λέγεται συνδετικό ρήµα,
γιατί συνδέει το κατηγορούµενο µε το υποκείµενο.
*Ρήµατα που χρησιµοποιούνται συνήθωσ ωσ συνδετικά:
είµαι, γίνοµαι, αποµένω, βρίσκοµαι, γεννιέµαι, µένω,
πεθαίνω, στέκοµαι, υπηρετώ, φυτρώνω, αποδεικνύοµαι, ζω,
δείχνοµαι, θεωρούµαι, λέγοµαι, λογαριάζοµαι, µοιάζω,
νοµίζοµαι,
φαίνοµαι,
ονοµάζοµαι,
αναγνωρίζοµαι,
ανακηρύσσοµαι, εκλέγοµαι, κληρώνοµαι, παρουσιάζοµαι,
χειροτονούµαι κ. ά.
* Το ρήµα είµαι και τα άλλα που έχουν συγγενική σηµασία µε αυτό δεν είναι πάντοτε
συνδετικά. Χρησιµοποιούνται και ωσ κατηγορηµατικά ρήµατα.
παραδείγµατα
Η µητέρα είναι στο χωριό.
Η ήλιοσ φάνηκε στην κορυφή του βουνού.

(είναι: κατηγορηµατικό ρήµα)
(φάνηκε: κατηγορηµατικό ρήµα)

Μπορούµε να συµβολίσουµε τη σύνταξη Υποκειµένου – Ρήµατοσ – Κατηγορουµένου ωσ εξήσ:

Υ – Ρ (συνδετικό) – Κ
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Λέξεισ που χρησιµοποιούνται
ωσ κατηγορούµενα
Ωσ κατηγορούµενα χρησιµοποιούνται: • τα επίθετα µε άρθρο ή χωρίσ άρθρο
• τα ουσιαστικά µε άρθρο ή χωρίσ άρθρο
αλλά και • οι µετοχέσ
• τα αριθµητικά
• οι αντωνυµίεσ
• εµπρόθετοι προσδιορισµοί
• ολόκληρεσ προτάσεισ κ. ά.
όταν αυτά λογαριάζονται ωσ ουσιαστικά ή επίθετα.
παραδείγµατα
Η εκδροµή ήταν ευχάριστη.
Ο Ιάσονασ είναι πέµπτοσ.
Το έπιπλο είναι ξύλινο.
Ο κυνηγόσ φαινόταν αξιολύπητοσ.
Η Ισµήνη έγινε οδοντίατροσ.

(το κατηγορούµενο είναι επίθετο)
(το κατηγορούµενο είναι αριθµητικό)
(το κατηγορούµενο είναι επίθετο)
(το κατηγορούµενο είναι επίθετο)
(το κατηγορούµενο είναι ουσιαστικό)

Ο Λεωνίδασ στεκόταν κουρασµένοσ. (το κατηγορούµενο είναι µετοχή)
Το έπιπλο είναι από ξύλο.
(το κατηγορούµενο είναι εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ)
Ο κυνηγόσ ήταν να τον λυπάσαι.
(το κατηγορούµενο είναι πρόταση)
Η Ιφιγένεια έµεινε µόνη.
(το κατηγορούµενο είναι αντωνυµία)
Αυτό γίνεται ό,τι θέλεισ.
(το κατηγορούµενο είναι πρόταση)

Η πτώση του κατηγορουµένου
Το κατηγορούµενο, όταν είναι πτωτικό ( επίθετο, ουσιαστικό, αντωνυµία, µετοχή), µπαίνει
στην ίδια πτώση µε το υποκείµενο, δηλαδή στην ονοµαστική.
παραδείγµατα
Ο Κλεοµένησ είναι ζαχαροπλάστησ.
Η Χρυσάνθη είναι πρώτη.
Η γιαγιά έµεινε µόνη.
Ο Σωκράτησ ήταν προβληµατισµένοσ.

(το κατηγορούµενο σε πτώση ονοµαστική)
(το κατηγορούµενο σε πτώση ονοµαστική)
(το κατηγορούµενο σε πτώση ονοµαστική)
(το κατηγορούµενο σε πτώση ονοµαστική)

Όταν, όµωσ, το κατηγορούµενο είναι ουσιαστικό, µπορεί να εκφέρεται και µε πτώση
γενική, η οποία ονοµάζεται γενική κατηγορηµατική και φανερώνει την κτήση, την
ιδιότητα, το µέτρο, την αξία κ. ά.
παραδείγµατα
Το φόρεµα είναι τησ Πηνελόπησ.
Η απάντηση ήταν τησ στιγµήσ.
Ο σπάγκοσ είναι των εκατό µέτρων.
Το πορτοφόλι είναι των χιλίων δραχµών.

(γενική κατηγορηµατική κτητική)
(γενική κατηγορηµατική τησ ιδιότητασ)
(γενική κατηγορηµατική του µέτρου)
(γενική κατηγορηµατική τησ αξίασ)

Μπορούµε να συµβολίσουµε αυτή τη σύνταξη ωσ εξήσ:

Υ – Ρ (συνδετικό) – Γενική κατηγορηµατική
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Το επιρρηµατικό κατηγορούµενο
Εκτόσ από τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται συνήθωσ ωσ συνδετικά, µπορεί και οποιοδήποτε άλλο ρήµα, ιδίωσ όταν σηµαίνει κίνηση, να συνδέει κατηγορούµενο µε υποκείµενο.
Τότε το κατηγορούµενο εκφράζει κάποια επιρρηµατική σχέση, δηλαδή τρόπο, τόπο,
χρόνο, σειρά κλπ. και λέγεται επιρρηµατικό κατηγορούµενο.
Το επιρρηµατικό κατηγορούµενο αναφέρεται στο υποκείµενο και γι’ αυτό εκφέρεται
σε ονοµαστική πτώση. Στην ουσία, όµωσ, το επιρρηµατικό κατηγορούµενο προσδιορίζει
το ρήµα και έτσι µπορεί να µπει στη θέση του το παράγωγό του επίρρηµα.
παραδείγµατα
Βαδίζει προσεκτικόσ.

Βαδίζει προσεκτικά.

(επιρρηµατικό κατηγορούµενο τρόπου)

Παντρεύτηκε γέροσ.

Παντρεύτηκε στα γεράµατα.

(επιρρηµατικό κατηγορούµενο χρόνου)

Οι µαθητέσ βγήκαν πρώτοι.

Οι µαθητέσ βγήκαν πρώτα.

(επιρρηµατικό κατηγορούµενο σειράσ)

Τα επιρρηµατικά κατηγορούµενα είναι επίθετα, εκτόσ απ’ αυτά που φανερώνουν παροµοίωση, τα οποία είναι ουσιαστικά.
παραδείγµατα
Οι σκέψεισ του έτρεχαν ποτάµι.
Τα παιδιά έτρεξαν µελίσσι.
Μπορούµε να συµβολίσουµε αυτή τη σύνταξη ωσ εξήσ:

Υ – Ρ (κίνησησ) – Επιρρηµατικό Κατηγορούµενο

Το προληπτικό κατηγορούµενο
Όταν τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται ωσ συνδετικά φανερώνουν σκοπό ή εξέλιξη, τότε
το κατηγορούµενο λέγεται προληπτικό κατηγορούµενο.
Το υποκείµενο σ’ αυτή την περίπτωση προλαµβάνει την ιδιότητα ή ποιότητα που δηλώνει
το κατηγορούµενο.
παραδείγµατα
Ο Αριστείδησ σπουδάζει φιλόλογοσ.

(Ο Αριστείδησ σπουδάζει για να γίνει φιλόλογοσ.)

Το δέντρο αναπτύσσεται ψηλό.

(Το δέντρο αναπτύσσεται µε την προοπτική να
γίνει ψηλό.)

Τα σκουπίδια ορθώνονται βουνό.

(Τα σκουπίδια ορθώνονται και πάνε να γίνουν βουνό.)

Μπορούµε να συµβολίσουµε αυτή τη σύνταξη ωσ εξήσ:

Υ – Ρ (σκοπού ή εξέλιξησ) – Προληπτικό Κατηγορούµενο
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2 .

Σ ύ ν θ ε τ ε σ

π ρ ο τ ά σ ε ι σ

Σύνθετεσ προτάσεισ λέγονται οι προτάσεισ στισ οποίεσ υπάρχουν περισσότερα από ένα
υποκείµενα ή κατηγορούµενα.

•

Σύνθετεσ προτάσεισ µε περισσότερα από ένα υποκείµενα✷1.
παραδείγµατα
Ο Περικλήσ, ο Οδυσσέασ, η Αφροδίτη και η Πηνελόπη παίζουν κρυφτό.
Η µητέρα, ο πατέρασ, ο παππούσ και η γιαγιά είναι στην αυλή.
✷1
Τα υποκείµενα σε µια σύνθετη πρόταση συνδέονται µεταξύ τουσ µε το σύνδεσµο
και ή χωρίζονται µε κόµµα ( , ).
Μετατροπή απλών προτάσεων σε σύνθετεσ, µε περισσότερα από ένα υποκείµενα.

παράδειγµα
Το τραπέζι είναι καινούριο.
Η καρέκλα είναι καινούρια.
Ο καναπέσ είναι καινούριοσ.

Υποκείµενο λέγεται, εκείνο για το οποίο γίνεται λόγοσ στην πρόταση.
Το υποκείµενο µπορεί να είναι πρόσωπο, ζώο ή πράγµα.
Το υποκείµενο µπαίνει σε πτώση ονοµαστική.
Το υποκείµενο προηγείται στη σειρά των όρων τησ πρότασησ.
Τα υποκείµενα, σε µια σύνθετη πρόταση, τα βρίσκουµε απαντώντασ στην ερώτηση (ποιοι; -ποιεσ; -ποια;)
• Το υποκείµενο, το αναγνωρίζουµε και από την κατάληξη του ρήµατοσ.
• Το ρήµα, σε µια σύνθετη πρόταση, µπαίνει στον πληθυντικό αριθµό.
• Σε µία σύνθετη πρόταση, όταν έχουµε κατηγορούµενο, τότε αυτό µπαίνει πάντοτε
στον πληθυντικό αριθµό.

*1

•

Το τραπέζι, η καρέκλα και ο καναπέσ είναι καινούρια.

•
•
•
•
•

Σύνθετεσ προτάσεισ µε περισσότερα από ένα κατηγορούµενα ✷2.
✷

παραδείγµατα
Το τραπέζι είναι παλιό, σάπιο και λασπωµένο.
Ο πατέρασ είναι ψηλόσ, χοντρόσ και καλοντυµένοσ.
✷2

Τα κατηγορούµενα σε µια σύνθετη πρόταση συνδέονται µεταξύ τουσ µε το
σύνδεσµο και ή χωρίζονται µε κόµµα ( , ).

Μετατροπή απλών προτάσεων σε σύνθετεσ, µε περισσότερα από ένα κατηγορούµενα.
παράδειγµα
Το παράθυρο είναι τετράγωνο.
Το παράθυρο είναι καινούριο.
Το παράθυρο είναι τετράγωνο, καινούριο και βαµµένο.
Το παράθυρο είναι βαµµένο.
✷

• Κατηγορούµενο λέγεται εκείνο που δίνει µια ιδιότητα στο υποκείµενο.
• Το κατηγορούµενο µπαίνει στην ίδια πτώση µε το υποκείµενο.
• Τα κατηγορούµενα, σε µια σύνθετη πρόταση, συµφωνούν µε το υποκείµενο
ωσ προσ τον αριθµό.
• Τα κατηγορούµενα, σε µια σύνθετη πρόταση, τα βρίσκουµε απαντώντασ στην ερώτηση (τι είναι;).
• Το κατηγορούµενο ακολουθεί µετά από συνδετικά ρήµατα.
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3 .

Ε π α υ ξ η µ έ ν ε σ

π ρ ο τ ά σ ε ι σ

Επαυξηµένεσ προτάσεισ λέγονται οι προτάσεισ στισ οποίεσ οι κύριοι όροι συνοδεύονται από προσδιορισµούσ, δηλαδή από συµπληρώµατα τησ έννοιάσ τουσ.
• Οι προσδιορισµοί ονοµάζονται δευτερεύοντεσ όροι τησ πρότασησ.
• Οι προσδιορισµοί µπορεί να έχουν και άλλουσ προσδιορισµούσ.
παραδείγµατα
Ο γεωργόσ οργώνει.
Ο ιδρωµένοσ γεωργόσ οργώνει.
Ο γεωργόσ ιδρωµένοσ οργώνει.
Ο διευθυντήσ είναι επιστήµονασ.
Ο διευθυντήσ του σχολείου είναι επιστήµονασ.
Ο διευθυντήσ του σχολείου είναι έξοχοσ επιστήµονασ.
Ο Μιλτιάδησ είναι αρµόδιοσ.
Ο Μιλτιάδησ, ο φίλοσ µου, είναι αρµόδιοσ.
Ο Μιλτιάδησ, ο φίλοσ µου, είναι αρµόδιοσ για τα θέµατα τησ εκπαίδευσησ.
* Μια πρόταση µπορεί να είναι και σύνθετη και επαυξηµένη.
παραδείγµατα
Ο Ορέστησ και η Αντιγόνη είναι µαθητέσ.

(σύνθετη)

Ο Ορέστησ και η Αντιγόνη, οι συµµαθητέσ µου, είναι επιµελείσ µαθητέσ.

(επαυξηµένη)

4 .

Ε λ λ ε ι π τ ι κ έ σ

Ελλειπτικέσ προτάσεισ λέγονται
οι προτάσεισ από τισ οποίεσ
λείπουν ένασ ή περισσότεροι όροι
ή προσδιορισµοί, επειδή εννοούνται εύκολα από την άµεση αντίληψη και την κοινή πείρα των
προσώπων που συνοµιλούν ή από
τα συµφραζόµενα.
•

π ρ ο τ ά σ ε ι σ

παραδείγµατα
-Καλησπέρα.
-Καλησπέρα.
-Καλά.
-Ναι.
-Για πού;
-Για ψώνια.

(Εύχοµαι σε σένα «καλησπέρα.»
(Κι εγώ σου εύχοµαι «καλησπέρα».)
(Είσαι καλά στην υγεία σου;)
(Ναι, είµαι καλά.)
(Για πού πηγαίνεισ;)
(Πηγαίνω να ψωνίσω.)

Πολύ συχνά στην καθηµερινή µασ οµιλία παραλείπουµε όρουσ τησ πρότασησ και
µιλούµε µε τµήµατά τησ, ακόµη και µονολεκτικά, τα οποία όµωσ εκφράζουν ολοκληρωµένο το νόηµα τησ.
Έτσι, οι ελλειπτικέσ προτάσεισ, συνοδευόµενεσ από διάφορεσ εκφράσεισ του
προσώπου ή άλλεσ κινήσεισ, διευκολύνουν τη συνεννόηση.
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3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ

Α.

Συµφωνία του ρήµατοσ µε το υποκείµενο.

Σε µια πρόταση που έχει ένα υποκείµενο, το
ρήµα συµφωνεί µε το υποκείµενο στο
πρόσωπο και στον αριθµό.

παραδείγµατα

Σε µια πρόταση που έχει περισσότερα από
ένα υποκείµενα, το ρήµα µπαίνει στον
πληθυντικό αριθµό και στο επικρατέστερο
πρόσωπο.
Επικρατέστερο πρόσωπο είναι το πρώτο
πρόσωπο από τα επόµενα, το δεύτερο από τα
επόµενα κ. ο. κ.

παραδείγµατα

*Όταν το ρήµα προηγείται και τα υποκείµενα
ακολουθούν, τότε το ρήµα µπαίνει στον ενικό
αριθµό.

Β.

Ο παιδίατροσ εξετάζει το κορίτσι.
Εγώ είµαι δραστήριοσ.
Εσύ διαβάζεισ το βιβλίο.
Οι οδηγοί προσέχουν τουσ πεζούσ.

Η Ηρώ και η Ισµήνη πήγαν εκδροµή.
Εγώ και ο Άρησ τρέξαµε πολύ.
Εσύ και η Κλειώ περπατήσατε λίγο.
Οι διευθυντέσ και ο γραµµατέασ έφυγαν.
*παράδειγµα
Τρέξε κι εσύ και ο συµµαθητήσ σου.

Συµφωνία του κατηγορούµενου µε το υποκείµενο.

Στισ απλέσ προτάσεισ
• Αν ο κατηγορούµενο είναι επίθετο, συµφωνεί µε το υποκείµενο του ρήµατοσ στο
γένοσ, στον αριθµό και στην πτώση.
* Όταν απευθυνόµαστε προσ ένα πρόσωπο και
χρησιµοποιούµε τον πληθυντικό των συνδετικών
ρηµάτων από ευγένεια, το κατηγορούµενο και η
κλητική προσφώνηση µπαίνουν στον ενικό αριθµό,
ενώ το υποκείµενο στον πληθυντικό.
* Καµιά φορά, το κατηγορούµενο ανεξάρτητα από
τον αριθµό και το γένοσ του υποκειµένου, µπαίνει
στον ενικό αριθµό του ουδετέρου.
•

Αν ο κατηγορούµενο είναι ουσιαστικό κανονικά συµφωνεί στην πτώση και µπορεί να
συµφωνεί συµπτωµατικά στο γένοσ και στον
αριθµό.
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παραδείγµατα
Ο Αχιλλέασ είναι πονηρόσ.
Οι πατάτεσ ήταν άνοστεσ.
*παράδειγµα
Κύριε Ιπποκράτη, είστε κοµψόσ.
(εσείσ: υποκείµενο)

*παράδειγµα
Ο πόλεµοσ είναι κακό.

*παραδείγµατα
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
Η αγάπη έγινε ζήλια.

Στισ σύνθετεσ προτάσεισ
Όταν σε µια πρόταση υπάρχουν περισσότερα από ένα υποκείµενα, τότε το κατηγορούµενο µπαίνει πάντοτε στον πληθυντικό αριθµό.
παραδείγµατα
Η Κλεοπάτρα, η Πηνελόπη και ο Αριστείδησ είναι αδύνατοι.
Ο Σωκράτησ, η Αντιγόνη και ο Φίλιπποσ είναι µορφωµένοι.
Η Ισµήνη και Ιπποκράτησ φαίνονται ίδιοι.
* Αν τα υποκείµενα είναι πρόσωπα του ιδίου γένουσ, τότε το κατηγορούµενο που είναι
επίθετο εκφέρεται στο κοινό γένοσ των υποκειµένων.
παραδείγµατα
Ο Ορέστησ και ο Σωκράτησ είναι φτωχοί.
Η Ασπασία και η Ερατώ είναι ψηλέσ.
* Αν τα υποκείµενα φανερώνουν: α. πράγµατα
β. αφηρηµένεσ έννοιεσ,
τότε το κατηγορούµενο που είναι επίθετο εκφέρεται πάντα στο ουδέτερο γένοσ.
παραδείγµατα
α. Η µάντρα και τα κάγκελα είναι καινούρια.
β. Η αρετή είναι καλό
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4

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Κάθε κείµενο διαιρείται σε περιόδουσ και ηµιπεριόδουσ.
Περίοδοσ λέγεται ο ολοκληρωµένοσ λόγοσ που αποτελείται από µία ή περισσότερεσ
προτάσεισ.
Στο γραπτό λόγο, η περίοδοσ καταλήγει σε τελεία ή βρίσκεται ανάµεσα σε δύο τελείεσ.
Ηµιπερίοδοσ λέγεται το τµήµα τησ περιόδου, που αποτελείται από µία ή περισσότερεσ
προτάσεισ οι οποίεσ έχουν νοηµατική αυτοτέλεια αλλά δεν αποτελούν ολοκληρωµένο
νόηµα.
Στο γραπτό λόγο η ηµιπερίοδοσ βρίσκεται ανάµεσα σε τελεία και άνω τελεία ή ανάµεσα
σε δύο άνω τελείεσ.
* Φράση είναι ένασ όροσ µε γενικότερο περιεχόµενο και σηµαίνει:
α. πρόταση που οι όροι τησ υπάρχουν ή εννοούνται
β. περίοδο
γ. ηµιπερίοδο
δ. σύνολο λέξεων
Ασ δούµε το παρακάτω κείµενο.
Στεκόµουν στην άκρη τησ στάσησ και περίµενα το λεωφορείο, για να αναχωρήσω. ∆ίπλα, ο
αδερφόσ µου διάβαζε το περιοδικό που είχε αγοράσει πριν από λίγο, για να περάσει την
ώρα του. Ήταν βράδυ^ κρύο ανυπόφορο^ απέναντί µου η βιτρίνα του καταστήµατοσ
διαφήµιζε τα ρούχα τησ νέασ εποχήσ^ στο κάτω µέροσ έδειχνε τισ τιµέσ τουσ. Κανείσ
πελάτησ δεν ήταν µέσα. Εκείνη την ώρα ένασ ηλικιωµένοσ έκλεισε την πόρτα του
καταστήµατοσ.
Περίοδοσ
Στεκόµουν στην άκρη τησ στάσησ και περίµενα το λεωφορείο, για να αναχωρήσω.
∆ίπλα, ο µικρότεροσ αδερφόσ µου διάβαζε το περιοδικό που είχε αγοράσει πριν από λίγο,
για να περάσει την ώρα του.
Ήταν βράδυ^ κρύο ανυπόφορο^ απέναντί µου η βιτρίνα του καταστήµατοσ διαφήµιζε τα
ρούχα τησ νέασ εποχήσ στο κάτω µέροσ έδειχνε τισ τιµέσ τουσ.
Ηµιπερίοδοσ
Ήταν βράδυ^ κρύο ανυπόφορο^
τα ρούχα τησ νέασ εποχήσ^

απέναντί µου η βιτρίνα του καταστήµατοσ διαφήµιζε

Φράση
α. Στεκόµουν στην άκρη τησ στάσησ – κρύο ανυπόφορο
β. ∆ίπλα µου ο µικρότεροσ αδερφόσ µου διάβαζε το περιοδικό που είχε αγοράσει πριν από
λίγο, για να περάσει την ώρα του.
γ. Ήταν βράδυ^
δ. ο αδερφόσ
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Εργασίεσ για
εµπέδωση

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

☞ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
✎

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
( προτάσεισ κρίσησ, επιθυµίασ, επιφωνηµατικέσ, ερωτηµατικέσ )

✔ Να γράψεισ το είδοσ των προτάσεων

στα ακόλουθα παραδείγµατα:

α.

Η σηµερινή µέρα είναι ηλιόλουστη.

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

β.

Πάρε µαζί σου και τα βιβλία.

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

γ.

Αυτό το τοπίο είναι φανταστικό.

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

δ.

Πόσο όµορφα περάσαµε τισ διακοπέσ!

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

ε.

Θα ταξιδέψουµε µε αεροπλάνο.

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

στ. Γιατί µίλησεσ άσχηµα στο φίλο σου;

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

ζ.

Μακάρι να έρθετε στα γενέθλιά µου.

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

η.

Θα µείνετε αρκετέσ µέρεσ σ΄ αυτή την πόλη;

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

✎

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ .
( προτάσεισ καταφατικέσ, αρνητικέσ )

✔ Να γράψεισ τη λέξη καταφατική ή αρνητική, στισ προτάσεισ:
α.

∆εν εργαζόταν µεθοδικά.

β.

Οι ορειβάτεσ αντιµετώπισαν δυσκολίεσ στην ανάβαση. ..................................

γ.

Μ΄ αρέσουν πολύ τα κινούµενα σχέδια.

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

δ.

∆ε θέλω να µε προσβάλλουν.

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

...........................................
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✎

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
( κύριεσ και δευτερεύουσεσ )

✔ Να υπογραµµίσεισ τισ δευτερεύουσεσ προτάσεισ:
α.

Ο διευθυντήσ είπε ότι αύριο θα πάµε εκδροµή.

β.

Όταν έρχεται ο χειµώνασ, µερικά ζώα πέφτουν σε χειµερία νάρκη.

γ.

Αν επιµείνεισ, θα βελτιωθείσ.

δ.

Φοβήθηκα µην χτυπήσω.

ε.

Θέλω να γίνω καπετάνιοσ.

στ. Ήρθε, για να πάµε µαζί στο γήπεδο.
ζ.

Αν και ήταν αδύναµοσ, είχε όµωσ µεγάλη θέληση.

η.

Όποιοσ βιάζεται, σκοντάφτει.

θ.

Τόσο εγωιστήσ είναι, ώστε τον αποφεύγουν όλοι.

ι.

Ρώτησε, γιατί αυτή η ανησυχία.

κ.

Επειδή το κρύο ήταν τσουχτερό, ντυθήκαµε βαριά.

✎

∆. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ( ∆ΟΜΗ )

✔ Να βάλεισ σε κύκλο το Υποκείµενο στισ παρακάτω προτάσεισ και συµβόλισέ το µε Υ:
α.

Ο µαθητήσ γράφει.

β.

Οι σοφοί διδάσκουν.

γ.

Εκείνοσ υποστήριξε τα αντίθετα.

δ.

Θα ταξιδέψουµε αύριο.

ε.

Αναβλήθηκε η εκδροµή.

στ. Το να σιωπάσ επιβάλλεται.
ζ.

Όποιοσ βιάζεται, σκοντάφτει.

η.

Το ‘µετά’ είναι αβέβαιο.

θ.

Οι κερδισµένοι πήραν δώρα.

ι.

Είναι ανάγκη να πειθαρχούµε στο σχολείο.
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✔ Στα επόµενα ρήµατα να διαγράψεισ όσα δεν είναι συνδετικά:
Είµαι, φεύγω, παίζω, γίνοµαι, βρίσκοµαι, περιµένω, γεννιέµαι, διαβάζω, µένω,
γράφω, στέκοµαι, τραγουδώ, αναχωρώ, υπηρετώ, δείχνω, αποδεικνύοµαι,
θεωρούµαι, λέγοµαι, ζωγραφίζω, νοµίζοµαι, φαίνοµαι, ονοµάζοµαι, αριθµώ,
παρατηρώ, ανακοινώνω, ανακηρύσσοµαι, εκλέγοµαι, κληρώνοµαι, διδάσκω,
παρουσιάζοµαι, χειροτονούµαι.

✔ Να συµβολίσεισ το Υποκείµενο µε Υ, το συνδετικό ρήµα µε Σ Ρ και το
κατηγορούµενο µε Κ στα παραδείγµατα:
α.

Ο δρόµοσ ήταν ανηφορικόσ.

β.

Το σώµα του έγινε δυνατό.

γ.

Η πόρτα βρέθηκε ανοιχτή.

δ.

Εγώ στέκοµαι όρθιοσ.

ε.

Ο Νίκοσ υπηρετεί στρατιώτησ.

στ. Εσύ νοµίζεσαι σπουδαίοσ.
ζ.

Ο θείοσ µου εκλέχτηκε βουλευτήσ.

η.

Η Σοφία εκλέχτηκε πρώτη.

θ.

Ο Θεόφιλοσ χειροτονήθηκε ιερέασ.

ι.

Αυτόσ έµεινε άφωνοσ.

κ.

Η πλαστελίνη γίνεται ό,τι θέλεισ.

Όταν το κατηγορούµενο είναι ουσιαστικό, µπορεί να εκφέρεται όχι σε ονοµαστική πτώση, αλλά σε γενική.
Η γενική αυτή ονοµάζεται Γενική Κατηγορηµατική.

✔ Να βάλεισ σε σωστή σειρά το είδοσ τησ Γενικήσ Κατηγορηµατικήσ:
( Οι απαντήσεισ είναι: Γενική Κατηγορηµατική τησ αξίασ, διαιρετική, µέτρου,
ιδιότητασ, κτητική, όχι όµωσ σε σειρά.)
α.

Το βιβλίο είναι του Σπύρου.

β.

Τα φαγητά είναι τησ ώρασ.

γ.

Η απόσταση είναι χιλίων µέτρων.

δ.

Ο ένασ ήταν τησ παρέασ µασ.

ε.

Η τσάντα είναι εκατό δραχµών.
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✔ Να βάλεισ δίπλα στην πρόταση

επιρρηµατικό ή προληπτικό κατηγορούµενο ανάλογα µε το είδοσ σε κάθε παράδειγµα:
Στα επιρρηµατικά κατηγορούµενα να σηµειώσεισ δίπλα τα ισοδύναµα
επιρρήµατα ή επιρρηµατικέσ εκφράσεισ.

α.

Η Μαρία ήλθε χαρούµενη.

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

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

β.

Ο Νικήτασ εµφανίστηκε οπλισµένοσ. ...............................

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

γ.

Το δέντρο αναπτύσσεται ψηλό.

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

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

δ.

Οι σκέψεισ έτρεχαν ποτάµι.

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

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

ε.

Αναχώρησε περήφανοσ.

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

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

στ. Σπουδάζει µηχανικόσ.

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

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

ζ.

Η σηµαία κυµάτιζε περήφανη.

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

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

η.

Ο στρατιώτησ όρµησε αγέρωχοσ.

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

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

θ.

Περπατά καµαρωτόσ.

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

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

ι.

Παντρεύτηκε γέροσ.

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

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

✔Να

µετατρέψεισ τουσ εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ σε κατηγορούµενο,
όπωσ στο παράδειγµα:
Το έπιπλο είναι από ξύλο = Το έπιπλο είναι ξύλινο.
α.

Ο τοίχοσ είναι από πέτρα.

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

β.

Η συµπεριφορά του ήταν για γέλια.

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

γ.

Το παντελόνι ήταν από ύφασµα.

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

δ.

Η µπάλα είναι από πλαστικό.

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

Οι προτάσεισ ωσ προσ τη δοµή τουσ χαρακτηρίζονται:
α. απλέσ ( αν περιέχουν υποκείµενο και κατηγόρηµα )
β. σύνθετεσ ( αν υπάρχουν περισσότερα από ένα υποκείµενα ή κατηγορούµενα)
γ. επαυξηµένεσ ( αν οι κύριοι όροι συνοδεύονται από προσδιορισµούσ )
δ. ελλειπτικέσ ( αν λείπουν όροι. )

✔Να χαρακτηρίσεισ τισ προτάσεισ, που ακολουθούν, ωσ προσ τη δοµή τουσ:
α.

Το τραπέζι, η ντουλάπα και η καρέκλα είναι έπιπλα.

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

β.

Η παιδική χαρά τησ γειτονιάσ γέµισε από παιδιά.

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

γ.

Η οµάδα ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια.

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

δ.

Παρακαλώ.

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

ε.

Οι µαθητέσ ζωγραφίζουν.

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

στ. Για την αγορά.

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

ζ.

Η υπακοή, ο σεβασµόσ και η πειθαρχία αποτελούν αρχέσ .................................

η.

Περπατά µε προσοχή στουσ δρόµουσ τησ πόλησ.
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.................................
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1

ΣΥΝΟΛΑ ΛΕΞΕΩΝ

Κάθε πρόταση αποτελείται από δύο µέρη: α. το ονοµατικό µέροσ ή ονοµατικό σύνολο και
β. το ρηµατικό µέροσ ρηµατικό σύνολο.

Α. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Ονοµατικό µέροσ ή ονοµατικό σύνολο λέγεται το µέροσ τησ πρότασησ που αντιστοιχεί
συντακτικά µε όνοµα.
 Το ονοµατικό σύνολο αποτελείται από ένα όνοµα µπροστά στο οποίο βρίσκεται
άρθρο (οριστικό ή αόριστο) ή επίθετο ή αντωνυµία.
παραδείγµατα

Το ονοµατικό σύνολο
αποτελείται από……

Ο µαθητήσ γράφει.

οριστικό άρθρο + ουσιαστικό

Φορούσε ένα παλτό που κρατούσε το κρύο.

αόριστο άρθρο + ουσιαστικό

Ήταν ήσυχοσ άνθρωποσ.*1

επίθετο + ουσιαστικό

Καθόταν πιο πέρα µε µπαλωµένο παντελόνι. *1

µετοχή + ουσιαστικό

Προτιµώ αυτό το γλυκό.*1

αντωνυµία + σύναρθρο ουσιαστικό

 ∆ύο ονοµατικά σύνολα είναι δυνατό να αποτελούν και ένα ευρύτερο ονοµατικό
σύνολο.
παραδείγµατα

Το ονοµατικό σύνολο
αποτελείται από……

Τησ µητέρασ το φόρεµα λερώθηκε.*1

σύναρθρο ουσιαστικό + σύναρθρο ουσιαστικό

Η Κλεοπάτρα, η γραµµατέασ τησ επιχείρησησ, άρθρο + ουσιαστικό /
σύναρθρο ουσιαστικό + σύναρθρο ουσιαστικό
είναι προσεκτική.*1
✔ *1

Στα παραπάνω παραδείγµατα τα ουσιαστικά (η γραµµατέασ τησ επιχείρησησ,
τησ µητέρασ), το επίθετο (ήσυχοσ), η µετοχή (µπαλωµένο), η αντωνυµία (αυτό)
προσδιορίζουν ωσ ονόµατα αντίστοιχα τα ουσιαστικά (η Κλεοπάτρα, το
φόρεµα, άνθρωποσ, παντελόνι, το γλυκό), µε τα οποία δένονται σε σύνολα και
γι’ αυτό λέγονται ονοµατικοί προσδιορισµοί.

1. Το ονοµατικό σύνολο είναι «ουσιαστικό µε άρθρο».
Το άρθρο (οριστικό ή αόριστο) συµφωνεί πάντα µε το ουσιαστικό στο γένοσ,
στον αριθµό και στην πτώση.
παραδείγµατα
Ο ποιητήσ απάγγειλε.
Φέρε µου το παλτό.
Αντιγράφω τισ σελίδεσ του βιβλίου.

Οι βροχέσ του φθινοπώρου άρχισαν.
Έκλεψαν το παιχνίδι ενόσ κοριτσιού.
Ακούστηκε ένασ θόρυβοσ.
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2. Το ονοµατικό σύνολο είναι «ουσιαστικό και ουσιαστικό».
παραδείγµατα

το
ουσιαστικό

προσδιορίζεται
από….

το
ουσιαστικό

Έφυγε η Αντιγόνη, η θεία.

η Αντιγόνη

η θεία µου

Έραψα το φόρεµα τησ κούκλασ.

το φόρεµα

τησ κούκλασ

Το ουσιαστικό φανερώνει από µόνο του µέσα στην πρόταση ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα κτλ. Πολλέσ φορέσ, όµωσ, δεν είναι µόνο του και συνοδεύεται από ένα άλλο
ουσιαστικό, που το προσδιορίζει και συµπληρώνει την έννοιά του (ονοµατικόσ
προσδιορισµόσ).

☛

Όταν ο ονοµατικόσ προσδιορισµόσ βρίσκεται στην ίδια πτώση µε τη λέξη
που προσδιορίζει λέγεται οµοιόπτωτοσ προσδιορισµόσ (η Αντιγόνη,
η θεία).
ονοµαστική

☛

ονοµαστική

Όταν ο ονοµατικόσ προσδιορισµόσ βρίσκεται σε άλλη πτώση από τη λέξη
που προσδιορίζει λέγεται ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ (το φόρεµα τησ κούκλασ).
αιτιατική

γενική

Α. Οµοιόπτωτοι ονοµατικοί προσδιορισµοί ουσιαστικών.
1. Παράθεση

(παραθετικοί προσδιορισµοί)

παραδείγµατα

το
ουσιαστικό

προσδιορίζεται
από….

το
ουσιαστικό

Τηλεφώνησε ο Ορέστησ, ο συγγραφέασ.

ο Ορέστησ

ο συγγραφέασ

Περάσαµε τον Αλιάκµονα, το ποτάµι.

τον Αλιάκµονα

το ποτάµι

Περάσαµε τον Αλιάκµονα, το µεγάλο τον Αλιάκµονα
ποτάµι.*1

το µεγάλο ποτάµι

Περάσαµε τον Αλιάκµονα, το ποτάµι τον Αλιάκµονα
τησ Μακεδονίασ.*1

το ποτάµι
τησ Μακεδονίασ

Τα ουσιαστικά (ο συγγραφέασ, το ποτάµι) προσδιορίζουν τα ουσιαστικά (ο Ορέστησ,
τον Αλιάκµονα) και τα χαρακτηρίζουν ή τουσ δίνουν ένα κύριο και γνωστό γνώρισµα.
Οι προσδιορισµοί αυτοί λέγονται οµοιόπτωτοι παραθετικοί προσδιορισµοί ή
παράθεση.
*1 Η παράθεση συχνά συνοδεύεται από επίθετο (το µεγάλο ποτάµι) ή από µια γενική
(το ποτάµι τησ Μακεδονίασ).
Παρατηρήσεισ: α.
β.

Στην παράθεση βάζουµε κόµµα µετά το ουσιαστικό που
προσδιορίζει.
Η παράθεση ισοδυναµεί µε αναφορική πρόταση, που εισάγεται
µε το «που».
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2. Επεξήγηση

(επεξηγηµατικοί προσδιορισµοί)

παραδείγµατα

το
ουσιαστικό

προσδιορίζεται
από….

το
ουσιαστικό

Ο ποιητήσ το έγραψε, ο Σικελιανόσ.

ο ποιητήσ

ο Σικελιανόσ

Οδηγόσ ήταν ο θεόσ του πολέµου, ο Άρησ.

ο θεόσ του
πολέµου

ο Άρησ

Οι ηλικιωµένοι έχουν ένα όπλο, την ένα όπλο
εµπειρία.

την εµπειρία

Οι ηλικιωµένοι έχουν ένα όπλο, την ένα όπλο
πολύτιµη εµπειρία.*1

την πολύτιµη
εµπειρία

Οι ηλικιωµένοι έχουν ένα όπλο, την ένα όπλο
εµπειρία τησ ζωήσ.*1

την εµπειρία
τησ ζωήσ

Τα ουσιαστικά (ο Σικελιανόσ, ο Άρησ, την εµπειρία) προσδιορίζουν τα ουσιαστικά (ο
ποιητήσ, ο θεόσ του πολέµου, ένα όπλο) και επεξηγούν το νόηµά τουσ που είναι γενικό
και κάπωσ αόριστο.
Οι προσδιορισµοί αυτοί λέγονται οµοιόπτωτοι επεξηγηµατικοί προσδιορισµοί ή
επεξήγηση.
*1 Η επεξήγηση συχνά συνοδεύεται από επίθετο (την πολύτιµη εµπειρία) ή από µια
γενική (την εµπειρία τησ ζωήσ).
Παρατηρήσεισ: α.
β.

Στην επεξήγηση βάζουµε κόµµα µετά το ουσιαστικό που
προσδιορίζει.
Μπροστά από τον επεξηγηµατικό προσδιορισµό µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε τη λέξη «δηλαδή».
παράδειγµα Οδηγόσ ήταν ο θεόσ του πολέµου, (δηλαδή) ο Άρησ.

Πώσ διακρίνουµε την παράθεση από την επεξήγηση.
 Στην παράθεση, από µια λέξη µε µερικότερη έννοια, πηγαίνουµε σε µια άλλη µε
γενικότερη έννοια, που χαρακτηρίζει την πρώτη.
παράδειγµα

Οι εύζωνοι, οι φρουροί των συνόρων µασ, είναι πανύψηλοι.

 Στην επεξήγηση, από µια λέξη µε γενικότερη έννοια, πηγαίνουµε σε µια άλλη µε
µερικότερη έννοια, που επεξηγεί την πρώτη.
παράδειγµα

Οι φρουροί των συνόρων µασ, οι εύζωνοι, είναι πανύψηλοι.

Παρατήρηση: Εύκολα η παράθεση γίνεται επεξήγηση µε αναστροφή.
Και η παράθεση και η επεξήγηση, όταν αναφέρονται στο υποκείµενο, µπαίνουν σε
ονοµαστική πτώση. Όταν, όµωσ, αναφέρονται στο αντικείµενο, µπαίνουν σε
αιτιατική πτώση.

3. Άλλεσ σχέσεισ ανάµεσα σε δύο οµοιόπτωτα σύνολα.
Το ένα ουσιαστικό, συνήθωσ το πρώτο, µπορεί να δηλώνει:
• το µέτρο του άλλου ουσιαστικού
(π.χ. Φέρε µου ένα κουβά νερό.)
• την τοπική έκταση του άλλου ουσιαστικού
(π.χ. ∆εν έχω ούτε ένα µέτρο αυλή.)
• τη χρονική έκταση του άλλου ουσιαστικού (π.χ. Εργάζεται πέντε µήνεσ το χρόνο.)
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Β. Ετερόπτωτοι ονοµατικοί προσδιορισµοί ουσιαστικών.
1. Ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ σε πτώση γενική.
παραδείγµατα

Ο προσδιορισµόσ είναι σε πτώση γενική
και φανερώνει …

Τα ρούχα τησ Ισµήνησ ήταν λερωµένα.

• τον κτήτορα
(γενική κτητική)
«τα ρούχα είναι τησ Ισµήνησ»

Ήρθαν τα πουλιά τησ θάλασσασ.

• την ιδιότητα
(γενική τησ ιδιότητασ)
«τα πουλιά είναι θαλασσινά»

Οδηγεί φορτηγό καυσίµων.

• το περιεχόµενο (γενική του περιεχοµένου)
«το φορτηγό περιέχει καύσιµα»

∆ιάβασε δέκα ενότητεσ του βιβλίου.

• το σύνολο
(γενική διαιρετική)
«οι δέκα ενότητεσ αποτελούν µέροσ του βιβλίου»

Ο θόρυβοσ τησ µηχανήσ ακούγεται.

• το υποκείµενο τησ ενέργειασ την οποία
δηλώνει το προσδιοριζόµενο
(γενική υποκειµενική) *1
«Η µηχανή θορυβεί»

Οι φρουροί των συνόρων µάχονταν.

• το αντικείµενο τησ ενέργειασ την οποία
δηλώνει το προσδιοριζόµενο
(γενική αντικειµενική) *1
«(Αυτοί) φρουρούν τα σύνορα.»

Τον λύγισε ο πόνοσ του θανάτου.

• την αιτία
(γενική τησ αιτίασ)
«η αιτία του πόνου είναι ο θάνατοσ»

Αγόρασε τα γλυκά τησ γιορτήσ.

• το σκοπό
(γενική του σκοπού)
«τα γλυκά αγοράστηκαν για τη γιορτή»

*1 Η γενική υποκειµενική και η γενική αντικειµενική προσδιορίζουν ουσιαστικά, που
έχουν ρηµατική έννοια και φανερώνουν το υποκείµενο ή το αντικείµενο τησ
ενέργειασ.
Αν µετατρέψουµε τα ουσιαστικά αυτά σε ρήµατα, οι γενικέσ θα µετατραπούν σε
ονοµαστικέσ ωσ υποκείµενα ή σε αιτιατικέσ ωσ αντικείµενά τουσ.
παραδείγµατα
υποκείµενο

γενική
υποκειµενική

ρήµα

υποκείµενο

Ο θόρυβοσ τησ µηχανήσ ακούγεται.
υποκείµενο

γενική
αντικειµενική

ρήµα

Η µηχανή θορυβεί.

ρήµα

υποκείµενο

Οι φρουροί των συνόρων µάχονταν.

(Αυτοί)

ρήµα

αντικείµενο

φρουρούν τα σύνορα.

Παρατήρηση: Οι ετερόπτωτοι ονοµατικοί προσδιορισµοί σε πτώση γενική αντιστοιχούν συνήθωσ µε επιθετικούσ προσδιορισµούσ.
Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στη γενική τησ ιδιότητασ.
παράδειγµα
Εννιά χρόνων εκπαίδευση.
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Εννιάχρονη εκπαίδευση.

Εκτόσ από αυτέσ τισ βασικέσ σχέσεισ των ουσιαστικών υπάρχουν και άλλεσ
αποχρώσεισ τουσ.
παραδείγµατα

Ο προσδιορισµόσ είναι σε πτώση
γενική και σηµαίνει…

Είναι η κόρη τησ Αριάδνησ.

• καταγωγή ή συγγένεια

Σου ‘φερα µαστίχα τησ Χίου.

• προέλευση

Εδώ είσαι δούλοσ του άρχοντα.

• εξάρτηση

∆ιάβασα «Τα ψηλά βουνά» του Ζ. Παπαντωνίου.

• δηµιουργό

Η µάχη τησ Κρήτησ.

• τόπο

Μ’ αρέσει η µαγεία τησ ανατολήσ.

• χρόνο

Έχει το περπάτηµα τησ χελώνασ.

• παροµοίωση

Ψήσαµε ένα αρνί εννιά κιλών.

• ποσότητα

2. Ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ σε πτώση αιτιατική.
παραδείγµατα

Ο προσδιορισµόσ είναι σε πτώση αιτιατική
και φανερώνει …

Είχε µια αυλή πέντε µέτρα (το) µήκοσ.

• αναφορά

(αιτιατική τησ αναφοράσ)

Μεγάλωσα, βρε παιδιά, τριάντα χρόνια • ποσό ή µέτρο (αιτιατική του ποσού ή
πρόεδροσ!
του µέτρου)
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3. Το ονοµατικό σύνολο είναι «επίθετο και ουσιαστικό».
παράδειγµα
- Φέρε µου το τετράδιο.
- Ποιο τετράδιο θέλεισ;
Εξετάζοντασ το ουσιαστικό τετράδιο στην πρόταση, διαπιστώνουµε ότι από µόνο του δε
βοηθάει να καταλάβει ο ένασ από τουσ δύο συνοµιλητέσ για ποιο τετράδιο πρόκειται.
Αν όµωσ, ο πρώτοσ συνοµιλητήσ προσθέσει το επίθετο µεγάλο, τότε το ουσιαστικό
αποκτά ειδικότερη σηµασία ωσ προσ το µέγεθοσ.
- Φέρε µου το µεγάλο τετράδιο.
Αν τώρα, ο πρώτοσ συνοµιλητήσ προσθέσει και άλλο επίθετο, όπωσ κίτρινο, τότε
στενεύει περισσότερο η σηµασία του ουσιαστικού και καθορίζεται ακριβώσ το τετράδιο.
- Φέρε µου το µεγάλο, κίτρινο τετράδιο.

Α. Τα επίθετα ωσ οµοιόπτωτοι προσδιορισµοί ουσιαστικών.
1. Επιθετικοί προσδιορισµοί.
παραδείγµατα

Το
επίθετο

Ήταν συνεπήσ και ευγενικόσ δάσκαλοσ.
Ασχολείται µε ασήµαντα µικρά πράγµατα.
Ζούσε σε µια µεγάλη πόλη.

το
ουσιαστικό

θαυµάσιοσ

πίνακασ

κοντό
συνεπήσ, ευγενικόσ
ασήµαντα µικρά
µεγάλη

φόρεµα
δάσκαλοσ
πράγµατα
πόλη

Ο θαυµάσιοσ πίνακασ πουλήθηκε.
Έραψα ένα κοντό φόρεµα.

προσδιορίζει...

Τα επίθετα προσδιορίζουν ουσιαστικά, µε τα οποία συµφωνούν στην πτώση, στο
γένοσ και στον αριθµό και δίνουν σ’ αυτά µια µόνιµη ιδιότητα.
Τα επίθετα αυτά λέγονται επιθετικοί προσδιορισµοί.
Οι επιθετικοί προσδιορισµοί βοηθούν, ώστε να αποκτήσει ζωντάνια και σαφήνεια
ο λόγοσ µασ και φανερώνουν µια µόνιµη ιδιότητα του ουσιαστικού.
• Οι επιθετικοί προσδιορισµοί δένονται πολύ στενά µε τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν.
• Πολλέσ φορέσ, το ονοµατικό σύνολο που σχηµατίζουν, αποδίδεται και µε µία µόνο
λέξη (µικρά πράγµατα = µικροπράγµατα, µεγάλη πόλη = µεγαλούπολη).
• Ένα ουσιαστικό µπορεί να έχει περισσότερουσ από έναν επιθετικούσ προσδιορισµούσ.
Σ’ αυτέσ τισ περιπτώσεισ είναι δυνατόν:
α. Ο ένασ επιθετικόσ προσδιορισµόσ να προσδιορίζει την κοινή έννοια, που αποτελούν µαζί το ουσιαστικό και το άλλο επίθετο.
(Ασχολείται µε ασήµαντα µικρά πράγµατα.)
β. Και οι δυο ( ή και περισσότεροι) επιθετικοί προσδιορισµοί να προσδιορίζουν χωριστά ο καθένασ το ουσιαστικό.
(Ήταν συνεπήσ και ευγενικόσ δάσκαλοσ.)
* Σ’ αυτή την περίπτωση τα επίθετα χωρίζονται µε κόµµα ή συνδέονται µε σύνδεσµο.
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Ωσ επιθετικοί προσδιορισµοί χρησιµοποιούνται, εκτόσ από τα επίθετα:
♦ οι µετοχέσ

Ο µορφωµένοσ άνθρωποσ φαίνεται.

♦ τα αριθµητικά

Ήρθε ο πρώτοσ µαθητήσ.

♦ οι αντωνυµίεσ

Τέτοια στενοχώρια δεν την µπορώ.

♦ τα επιρρήµατα ή επιρρηµατικέσ εκφράσεισ
(µε το οριστικό άρθρο µπροστά τουσ)

Κι ο πάνω όροφοσ κατέρρευσε !

♦ τα ουσιαστικά
(που δηλώνουν ηλικία, επάγγελµα, εθνικότητα)

Νέοσ άνθρωποσ και δε δουλεύει.
Παιδίατροσ άνθρωποσ και να µαλώνει τα παιδιά.
Οι Ιταλοί στρατιώτεσ παραδόθηκαν.

♦ τα ονόµατα γεωγραφικών ή χρονικών όρων
ή φυσικών φαινοµένων

Ο Ληθαίοσ ποταµόσ διασχίζει τα
Τρίκαλα.
Έφυγαν Σάββατο βράδυ.
Φύσηξε νοτιάσ αέρασ.

♦ τα εµπρόθετα
(µε τισ προθέσεισ: από, για, µε, χωρίσ)

Μάζεψαν λουλούδια από τον κάµπο.
Έλειψε για δύο µέρεσ.
Ήταν άνθρωποσ µε πυγµή.

Παρατήρηση
Συχνά, το ουσιαστικό που προσδιορίζει ο επιθετικόσ προσδιορισµόσ, παραλείπεται, επειδή εννοείται εύκολα.
Παραδείγµατα
Οι φτωχοί δεινοπαθούν.
Το κρατούσε µε το αριστερό.

(οι φτωχοί άνθρωποι)
(µε το δεξί χέρι)

* Σ’ αυτέσ τισ περιπτώσεισ ο επιθετικόσ προσδιορισµόσ παίρνει τη θέση του ουσιαστικού.
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2. Κατηγορηµατικοί προσδιορισµοί.
παραδείγµατα

Το
επίθετο

προσδιορίζει...

το
ουσιαστικό

καταπράσινοσ

ο κάµποσ

Ερχόταν µε το παντελόνι µπαλωµένο.

µπαλωµένο

το παντελόνι

Το νερό καθαρό και δροσερό κυλούσε.

καθαρό δροσερό

το νερό

όλη

την ιστορία

µόνη

Η γιαγιά

Καταπράσινοσ ο κάµποσ µασ καλεί.

Έγραψα όλη την ιστορία.
Η γιαγιά έπλεξε µόνη τησ την µπλούζα.

Τα επίθετα και οι επιθετικέσ µετοχέσ προσδιορίζουν ουσιαστικά, µε τα οποία συµφωνούν
στην πτώση, στο γένοσ και στον αριθµό και δίνουν σ’ αυτά µια παροδική ιδιότητα.
Τα επίθετα αυτά λέγονται κατηγορηµατικοί προσδιορισµοί.
Οι κατηγορηµατικοί προσδιορισµοί βοηθούν, ώστε να αποκτήσει ζωντάνια και
σαφήνεια ο λόγοσ µασ και φανερώνουν µια παροδική ιδιότητα του ουσιαστικού.
•

Τα επίθετα και οι µετοχέσ που χρησιµοποιούνται ωσ κατηγορηµατικοί προσδιορισµοί είναι χωρίσ άρθρο, ενώ τα ουσιαστικά που προσδιορίζονται από αυτά είναι
σχεδόν πάντοτε µε άρθρο.

Ωσ επιθετικοί προσδιορισµοί χρησιµοποιούνται, εκτόσ από τα επίθετα:
♦ οι µετοχέσ

Μορφωµένοσ ο άνθρωποσ φαίνεται.

♦ τα αριθµητικά

Ήρθε πρώτοσ ο µαθητήσ.

♦ οι αντωνυµίεσ

Τέτοια η στενοχώρια δεν την µπορώ.

Πώσ διακρίνουµε
τον επιθετικό προσδιορισµό από τον κατηγορηµατικό προσδιορισµό.
 Οι επιθετικοί προσδιορισµοί δίνουν στο ουσιαστικό µια µόνιµη ιδιότητα.
παραδείγµατα
Ο ανήσυχοσ πατέρασ έψαχνε.
Ο ανήσυχοσ ο πατέρασ έψαχνε.
Ανήσυχοσ πατέρασ έψαχνε.
Κοίταζε µε τα δακρυσµένα µάτια.
 Οι κατηγορηµατικοί προσδιορισµοί δίνουν στο ουσιαστικό µια παροδική ιδιότητα.
Οι κατηγορηµατικοί προσδιορισµοί είναι χωρίσ άρθρο, ενώ τα ουσιαστικά που
προσδιορίζονται είναι σχεδόν πάντοτε µε άρθρο.
Οι κατηγορηµατικοί προσδιορισµοί µπαίνουν µετά το ουσιαστικό ή πριν από το
ουσιαστικό και το άρθρο.
παραδείγµατα
Έψαχνε ανήσυχοσ ο πατέρασ.
Ο πατέρασ ανήσυχοσ έψαχνε.
Κοίταζε µε δακρυσµένα τα µάτια.
Κοίταζε µε τα µάτια δακρυσµένα.

(το επίθετο πριν το άρθρο και το ουσιαστικό)
(το επίθετο µετά το άρθρο και το ουσιαστικό)
(η µετοχή πριν το άρθρο και το ουσιαστικό)
(η µετοχή µετά το άρθρο και το ουσιαστικό)
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Πώσ µετατρέπουµε έναν επιθετικό προσδιορισµό σε κατηγορηµατικό.

επιθετικόσ προσδιορισµόσ

κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ

Ο ανήσυχοσ πατέρασ έψαχνε.

Ανήσυχοσ ο πατέρασ έψαχνε.
Ο πατέρασ ανήσυχοσ έψαχνε.

Κοίταζε µε τα δακρυσµένα µάτια.

Κοίταζε µε δακρυσµένα τα µάτια.
Κοίταζε µε τα µάτια δακρυσµένα.

Β. Τα ουσιαστικά ωσ ετερόπτωτοι προσδιορισµοί επιθέτων.
Ορισµένα επίθετα δέχονται ωσ συµπλήρωµα στο νόηµά τουσ ουσιαστικά ή αντωνυµίεσ σε
άλλη πτώση και αποτελούν µαζί τουσ ένα ονοµατικό σύνολο.
Τα ουσιαστικά αυτά είναι ετερόπτωτοι προσδιορισµοί των επιθέτων και µπορούν να
βρίσκονται:

1. Σε γενική πτώση
παραδείγµατα

Η γενική είναι..

Είναι άξιοσ τησ τύχησ του.

τησ αξίασ

∆εν βρήκαµε κανέναν συνοµήλικό τησ.

αντικειµενική

Είναι ένοχοσ κλοπήσ.

τησ αιτίασ

Η Μυρτώ είναι µικρότερή τησ.

συγκριτική

Γενική τησ αξίασ δέχονται τα επίθετα: άξιοσ, ανάξιοσ, αντάξιοσ.
Γενική αντικειµενική δέχονται τα επίθετα: όµοιοσ, συνοµήλικοσ κ. ά.
Γενική τησ αιτίασ δέχεται το επίθετο: ένοχοσ.
Γενική συγκριτική δέχονται τα συγκριτικά.

2. Σε αιτιατική πτώση
παραδείγµατα

Η αιτιατική φανερώνει..

Το σεντόνι ήταν δύο µέτρα φαρδύ.

µέτρο

Ο Οδυσσέασ είναι τρία χρόνια µεγαλύτερη.

διαφορά

Η στάµνα ήταν γεµάτη κρασί.

περιεχόµενο

Αιτιατική που φανερώνει µέτρο δέχονται τα επίθετα: βαθύσ, πλατύσ, µακρύσ, ψηλόσ κ.ά.
Αιτιατική που φανερώνει διαφορά δέχονται τα συγκριτικά.
Αιτιατική που φανερώνει περιεχόµενο δέχονται τα επίθετα: γεµάτοσ, όλοσ.
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Β. ΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Ρηµατικό µέροσ ή ρηµατικό σύνολο λέγεται το µέροσ τησ πρότασησ που αντιστοιχεί
συντακτικά µε ρήµα.
Το ρηµατικό σύνολο αποτελείται από:
 έναν περιφραστικό τύπο του ρήµατοσ.
παράδειγµα

Το ρηµατικό σύνολο
αποτελείται από……

Η φύση έχει αλλάξει.

ρήµα + απαρέµφατο

 ένα ρήµα, µονολεκτικό ή περιφραστικό, µε το συµπλήρωµά του (όνοµα, επίρρηµα,
προθετικό σύνολο κ. ά.)
παραδείγµατα

Το ρηµατικό σύνολο
αποτελείται από……
ρήµα + ουσιαστικό

Η βροχή πότισε τον κάµπο.

ρήµα + επίθετο

Το δωµάτιο έγινε σκοτεινό.
Τον είχαν αγαπήσει όλοι στη δουλειά.

αντωνυµία + ρήµα

Ο δάσκαλοσ µιλούσε ήρεµα.

ρήµα + επίρρηµα
ρήµα + προθετικό σύνολο

Έφυγε για τη δουλειά.
Όταν έρθεισ θα φύγουµε.

σύνδεσµο + ρήµα

Όταν έρθεισ, θα φύγουµε.

µόριο + ρήµα

✔

Στα παραπάνω παραδείγµατα οι λέξεισ που αποτελούν αυτά τα ρηµατικά σύνολα
δένονται µε το ρήµα στενότερα από ό,τι µε άλλεσ λέξεισ.
Πολλέσ φορέσ δένονται τόσο στενά, ώστε το νόηµά τουσ αποδίδεται και µε ένα
µόνο ρήµα.
έγινε σκοτεινόσ
τον είχαν αγαπήσει
έχει αλλάξει

(= σκοτείνιασε)
(= αγαπήθηκε)
(= άλλαξε)
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Εργασίεσ για
εµπέδωση

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

☞ ΣΥΝΟΛΑ ΛΕΞΕΩΝ
✎

Α. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

✔ Να υπογραµµίσεισ το ονοµατικό σύνολο στισ παρακάτω προτάσεισ:
α.

Οι µαθητέσ λύνουν τισ ασκήσεισ.

β.

Τα τρεχούµενα νερά πληµµύρησαν.

γ.

Η Ελλάδα έχει ένδοξο παρελθόν.

δ.

Επιθυµώ εκείνο το δώρο.

ε.

Ένασ επιστήµονασ τησ χώρασ µασ διακρίθηκε.

στ. Ο Ηρακλήσ, ο µυθικόσ ήρωασ τησ αρχαιότητασ, ενθουσιάζει τα παιδιά.

✔ Σε ποια παραδείγµατα το άρθρο µε το ουσιαστικό είναι οριστικό και σε
ποια είναι αόριστο:
α.

Τα σχολεία άνοιξαν µετά τισ διακοπέσ.

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

β.

Μια κοπέλα έτρεχε.

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

γ.

Ένασ σκύλοσ γαβγίζει.

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

✔ Σε

ποια παραδείγµατα το ουσιαστικό προσδιορίζει άλλο ουσιαστικό
οµοιόπτωτα (Να γράψεισ τη λέξη οµοιόπτωτα ή ετερόπτωτα):

α.

Περάσαµε την Κόρινθο, την πόλη.

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

β.

Ο δάσκαλοσ, ο Πέτροσ µασ είπε.

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

γ.

Η αυλή του σχολείου µασ γέµισε από φωνέσ.

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

✔ Σε

ποια παραδείγµατα το ουσιαστικό προσδιορίζει άλλο ουσιαστικό
ετερόπτωτα (Να γράψεισ τη λέξη οµοιόπτωτα ή ετερόπτωτα):

α.

Το φωσ του δωµατίου είναι χαµηλό.

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

β.

Οι σελίδεσ του βιβλίου κατευθύνουν το µαθητή.

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

γ.

Ο Όλυµποσ, το βουνό είναι το ψηλότερο τησ Ελλάδασ. ...................................
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✔ Να διαγράψεισ το λάθοσ στα παραδείγµατα:
α.

Ο Θουκυδίδησ, ο ιστορικόσ έγραψε πολλά βιβλία.

Επεξήγηση

Παράθεση

β.

Ο ιστορικόσ, ο Θουκυδίδησ έγραψε πολλά βιβλία.

Επεξήγηση

Παράθεση

γ.

Θαυµάσαµε το κυκλάµινο, το λουλούδι.

Επεξήγηση

Παράθεση

δ.

Θαυµάσαµε το λουλούδι, το κυκλάµινο.

.Επεξήγηση

Παράθεση

✔ Να

αντιστοιχίσεισ τισ προτάσεισ µε το είδοσ τησ γενικήσ, που προσδιορίζει ετερόπτωτα το ουσιαστικό:
α. Τα τετράδια τησ Σοφίασ ήταν καθαρά.

•

• Γενική διαιρετική

β. Οκτώ µαθητέσ του σχολείου µασ συµµετείχαν. •

• Γενική κτητική

γ. Το δοχείο του νερού ήταν γεµάτο.

•

• Γενική του δηµιουργού

δ. Τα πουλιά του ουρανού σπανίζουν.

•

• Γενική τησ ιδιότητασ

ε. Το εργαστήρι του Πέτρου µεγάλωσε.

•

• Γενική του περιεχοµένου

στ.Στη µάχη του Γρανικού νίκησε ο Μ. Αλέξανδροσ.•

• Γενική του τόπου

ζ. Ο δισταγµόσ τησ Άννασ περιορίστηκε.

•

• Γενική αντικειµενική

η. Ο πόθοσ τησ πατρίδασ τουσ φέρνει πίσω.

•

• Γενική υποκειµενική

θ. Είναι παιδιά τησ ∆ήµητρασ.

•

• Γενική τησ αιτίασ

ι. Η κατηγορία τησ κλεψιάσ τον δίκασε.

•

• Γενική τησ καταγωγήσ

✔ Να διακρίνεισ στισ ακόλουθεσ προτάσεισ τον επιθετικό από τον κατηγορηµατικό προσδιορισµό.
α.

Κατασκευάζει παιδικά παιχνίδια.

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

β.

Κατασκευάζει τα παιδικά παιχνίδια.

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

γ.

Κατασκευάζει τα παιδικά τα παιχνίδια.

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

δ.

Κατασκευάζει παιδικά τα παιχνίδια.

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

✔Να

µετασχηµατίσεισ την άσκηση σε επιθετικό και κατηγορηµατικό
προσδιορισµό, αφού τοποθετήσεισ σε σωστή συντακτική σειρά τισ λέξεισ:
Γέµισε, τισ, παπαρούνεσ, µε, ο κάµποσ, τισ, κόκκινεσ.

α.

................................................................... Επιθετικόσ Προσδιορισµόσ.

β.

................................................................... Επιθετικόσ Προσδιορισµόσ

γ.

................................................................... Επιθετικόσ Προσδιορισµόσ

δ.

................................................................... Κατηγορηµατικόσ Προσδιορισµόσ
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✔ Να

αντιστοιχίσεισ τισ προτάσεισ µε το είδοσ τησ γενικήσ, που προσδιορίζει ετερόπτωτα το επίθετο:
α. Κρίθηκε ένοχοσ κλοπήσ.

•

• Γενική συγκριτική

β. Είναι άξιοσ τησ µοίρασ του.

•

• Γενική τησ αιτίασ

γ. Ο Σωκράτησ είναι συνοµήλικοσ του Ιάσονα. •

• Γενική τησ αξίασ

δ. Η Ηρώ είναι ψηλότερη τησ Θάλειασ.

• Γενική αντικειµενική

•

✔ Να αντιστοιχίσεισ τισ προτάσεισ µε το είδοσ τησ αιτιατικήσ του ουσιαστικού
που προσδιορίζει ετερόπτωτα το επίθετο:
α. Το πηγάδι ήταν βαθύ δυο µέτρα.

•

• Αιτιατική του µέτρου

β. Η αποθήκη ήταν γεµάτη σιτάρι.

•

• Αιτιατική τησ διαφοράσ

γ. Ο Άρησ ήταν µικρότεροσ δυο χρόνια. •

✎

• Αιτιατική του περιεχοµένου

ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

✔ Να υπογραµµίσεισ το ρηµατικό σύνολο στισ παρακάτω προτάσεισ:
α.

Το ραδιόφωνο παίζει µουσική.

β.

Όλοι τον εκτιµούσαν.

γ.

Η µέρα είναι συννεφιασµένη.

δ.

Μίλησε για τη µόλυνση.

ε.

Η τεχνολογία έχει εξελιχτεί.

στ. Όταν νυχτώνει, ο πατέρασ φεύγει για τη δουλειά.

☞

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1ου και 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

✔ Ελέγχουµε

τισ γνώσεισ µασ, σηµειώνοντασ το σηµάδι + στη στήλη
σωστό – λάθοσ:
ΣΩΣΤΟ

1. Οι προτάσεισ κρίσεωσ δίνουν πληροφορίεσ για κάτι.
2. Οι προτάσεισ επιθυµίασ εκφράζουν και προσταγή.
3. Οι επιφωνηµατικέσ τελειώνουν µε ερωτηµατικό.
4. Οι ερωτηµατικέσ τελειώνουν µε θαυµαστικό.
5. Οι καταφατικέσ προτάσεισ περιέχουν άρνηση.
6. Η σύνδεση ανάµεσα στισ κύριεσ λέγεται παρατακτική.
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ΛΑΘΟΣ

7. Η σύνδεση ανάµεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα
λέγεται υποτακτική σύνδεση.
8. Το υποκείµενο και το κατηγόρηµα είναι οι κύριοι όροι.
9. Το υποκείµενο του ρήµατοσ µπαίνει πάντα σε ονοµαστική.
10. Ωσ υποκείµενο µπαίνει και ολόκληρη πρόταση.
11. Το κατηγόρηµα και το κατηγορούµενο είναι το ίδιο
πράγµα.
12. Τα συνδετικά ρήµατα συντάσσονται µε κατηγορούµενο.
13. Η γενική κατηγορηµατική είναι γενική ουσιαστικού µετά
από συνδετικό ρήµα.
14. Το επιρρηµατικό κατηγορούµενο µπαίνει σε ονοµαστική.
15. Το προληπτικό κατηγορούµενο µπαίνει σε ονοµαστική.
16. Αν λείπουν προσδιορισµοί, η πρόταση είναι επαυξηµένη.
17. Η περίοδοσ είναι τµήµα τησ ηµιπεριόδου.
18. Το ονοµατικό σύνολο περιέχει οπωσδήποτε ρήµα.
19. Η επεξήγηση και η παράθεση είναι επίθετα.
20. Ο επιθετικόσ και ο κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ είναι
επίθετα.
21. Η επεξήγηση, η παράθεση, ο επιθετικόσ και ο κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ είναι οµοιόπτωτοι προσδιορισµοί.
22. Ο ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ είναι στην ίδια πτώση µε
τον όρο που προσδιορίζει.
23. Η γενική υποκειµενική είναι υποκείµενο τησ πρότασησ που
ανήκει αρχικά.
24. Η γενική αντικειµενική είναι αντικείµενο τησ πρότασησ που
ανήκει αρχικά.
25. Η γενική αντικειµενική είναι ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ.
26. Η γενική υποκειµενική είναι οµοιόπτωτοσ προσδιορισµόσ.
27. Η παράθεση είναι οµοιόπτωτοσ προσδιορισµόσ.
28. Ωσ επιθετικοί προσδιορισµοί τοποθετούνται και οι µετοχέσ
τα αριθµητικά και οι αντωνυµίεσ.
29. Η γενική που εξαρτάται από επίθετο συγκριτικού βαθµού
ονοµάζεται γενική συγκριτική.
30. Το ρηµατικό σύνολο περιέχει οπωσδήποτε ρήµα.
31. Η πρόθεση µε το ουσιαστικό αποτελούν εµπρόθετο
προσδιορισµό
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.

ΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

2.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Α.

ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Β.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ – ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Γ.

ΡΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΠΤΩΤΑ – ΕΙ∆Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1.
2.
3.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΤΩΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ∆ΙΠΤΩΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η ΜΙΑ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

3.

ΜΕΣΑ ΡΗΜΑΤΑ

4.

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Α.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Β.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
1.
2.
3.
4.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΤΩΤΟ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΠΤΩΤΟ
ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ∆ΥΟ ΑΙΤΙΑΤΙΚΕΣ
ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
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1

ΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Το νόηµα του ρήµατοσ που δείχνει κάθε φορά τι κάνει ή τι παθαίνει ή σε ποια
κατάσταση βρίσκεται το υποκείµενο λέγεται διάθεση του ρήµατοσ.
Οι διαθέσεισ του ρήµατοσ είναι τέσσερισ: 1.
2.
3.
και 4.

η ενεργητική
η µέση
η παθητική
η ουδέτερη

1. Ρήµατα ενεργητικήσ διάθεσησ (ή ενεργητικά ρήµατα) λέγονται τα ρήµατα που
φανερώνουν πωσ το υποκείµενο απλώσ ενεργεί.
παράδειγµα
Ο ηλεκτρολόγοσ κόβει τα καλώδια.
Το ρήµα

κόβει

φανερώνει
ότι το υποκείµενο

ο ηλεκτρολόγοσ

κάνει κάτι ,
δηλαδή ενεργεί.

2. Ρήµατα µέσησ διάθεσησ (ή µέσα ρήµατα) λέγονται τα ρήµατα που φανερώνουν πωσ
το υποκείµενο ενεργεί και η ενέργεια πηγαίνει στο ίδιο.
παράδειγµα
Ο Φίλιπποσ πλένεται.
Το ρήµα

πλένεται

φανερώνει
ότι το υποκείµενο

ο Φίλιπποσ

ενεργεί και η ενέργεια
πηγαίνει στο ίδιο.

3. Ρήµατα παθητικήσ διάθεσησ (ή παθητικά ρήµατα) λέγονται τα ρήµατα που
φανερώνουν πωσ το υποκείµενο παθαίνει κάτι, δηλαδή δέχεται µια ενέργεια, από
άλλο πρόσωπο ή πράγµα.
παράδειγµα
Το δέντρο ξεριζώθηκε από τον αέρα.
Το ρήµα

ξεριζώθηκε

φανερώνει
ότι το υποκείµενο

το δέντρο

δέχεται µια ενέργεια,
παθαίνει κάτι.

4. Ρήµατα ουδέτερησ διάθεσησ (ή ουδέτερα ρήµατα) λέγονται τα ρήµατα που
φανερώνουν πωσ το υποκείµενο ούτε ενεργεί ούτε δέχεται ενέργεια, από άλλο
πρόσωπο ή πράγµα, αλλά βρίσκεται σε µια κατάσταση.
παράδειγµα
Η γάτα κοιµάται.
Το ρήµα

κοιµάται

φανερώνει
ότι το υποκείµενο
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η γάτα

ούτε ενεργεί,
ούτε δέχεται την ενέργεια
άλλου, δηλαδή βρίσκεται σε µια κατάσταση.

2

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Α.

Είδη των ενεργητικών ρηµάτων

Τα ενεργητικά ρήµατα είναι δύο ειδών: 1. µεταβατικά ρήµατα και 2. αµετάβατα ρήµατα.

1.

Ενεργητικά µεταβατικά ρήµατα
Ενεργητικά
µεταβατικά
ρήµατα
λέγονται τα ρήµατα που φανερώνουν
ότι η ενέργεια που κάνει το
υποκείµενο µεταφέρεται σε κάτι άλλο
(συνήθωσ σε ένα πρόσωπο, ζώο ή
πράγµα).

Ο πατέρασ χαNδεύει την κόρη.
Η λάµπα φωτίζει την αποθήκη.
Οι µαθητέσ συµβουλεύονται τουσ δασκάλουσ.
Περιποιούµαι το δέντρο.
Όλοι ακολουθούν τουσ κανόνεσ.
ο πατέρασ
η λάµπα
οι µαθητέσ µεταφέρεται στα
(εγώ)
όλοι

Η ενέργεια που κάνουν τα υποκείµενα

2.

παραδείγµατα

κόρη
αποθήκη
δασκάλουσ
δέντρο
κανόνεσ

Ενεργητικά αµετάβατα ρήµατα
Ενεργητικά
αµετάβατα
ρήµατα
λέγονται τα ρήµατα που φανερώνουν
ότι η ενέργεια που κάνει το
υποκείµενο δε µεταφέρεται σε κάτι
άλλο.

παραδείγµατα
Η αθλήτρια τρέχει.
Ο παππούσ γελά.
Ο ήλιοσ λάµπει.
η αθλήτρια
ο παππούσ
ο ήλιοσ

Η ενέργεια που κάνουν τα υποκείµενα

δε µεταφέρεται πουθενά.

* Πολλά µεταβατικά ρήµατα, αφού πάρουν άλλη, συγγενική µε τη δική τουσ σηµασία,
χρησιµοποιούνται και ωσ αµετάβατα.
παραδείγµατα
Ρήµα
µεταβατικό

Κλειδώνω
Χαµηλώνω
Τελειώνω

Αντικείµενο

την πόρτα.
την τριανταφυλλιά.
την εργασία.

Υποκείµενο

Ρήµα
αµετάβατο

Η πόρτα
κλειδώνει
Η τριανταφυλλιά χαµηλώνει.
Η εργασία
τελειώνει.

* Επίσησ, και πολλά αµετάβατα ρήµατα µπορούν να γίνουν µεταβατικά.
παραδείγµατα
Υποκείµενο

Ο σκύλοσ
Ο πελαργόσ

Ρήµα
αµετάβατο

δαγκώνει.
πετά.

Υποκείµενο

Ρήµα
µεταβατικό

Αντικείµενο

Η Ελένη
δαγκώνει τα χείλια.
Η καθαρίστρια πετά τα σκουπίδια.
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Β. Μεταβατικά

ρήµατα

-

Το

αντικείµενο

Τα µεταβατικά ρήµατα έχουν απαραίτητο συµπλήρωµα τησ έννοιάσ τουσ το
αντικείµενο.
 Το αντικείµενο είναι ένα όνοµα, συνήθωσ ουσιαστικό ή ό,τι µπορεί να είναι ισοδύναµο
µε ουσιαστικό*1, που φανερώνει το πρόσωπο ή το πράγµα στο οποίο µεταβαίνει ή
µε το οποίο έχει σχέση η ενέργεια του υποκειµένου του µεταβατικού ρήµατοσ.
*1 Έτσι, το αντικείµενο ενόσ µεταβατικού ρήµατοσ, εκτόσ από όνοµα ουσιαστικό και
από αντωνυµία που χρησιµοποιείται ωσ ουσιαστικό, µπορεί να είναι και ένα
επίθετο ή µια µετοχή ή και κάθε άλλο µέροσ του λόγου και µια πρόταση
ολόκληρη, µε το άρθρο ή χωρίσ άρθρο µπροστά τουσ, όταν αυτά παίρνουν στο
λόγο θέση ουσιαστικού.
παραδείγµατα

Το αντικείµενο είναι…

Ο υδραυλικόσ επισκευάζει τη βρύση.

ουσιαστικό µε άρθρο

Ο καταστηµατάρχησ πρόσφερε γλυκά.

ουσιαστικό χωρίσ άρθρο

Η Ισµήνη είδε την ίδια.

αντωνυµία µε άρθρο

Ο Αλέξανδροσ φώναξε εκείνον.

αντωνυµία χωρίσ άρθρο

Περίµενε τον άρρωστό.

επίθετο µε άρθρο

Υποδεχόταν πλούσιουσ και φτωχούσ.

επίθετο χωρίσ άρθρο

Η µαθήτρια άκουσε το µεθυσµένο.

µετοχή µε άρθρο

Είδε οπλισµένουσ.

µετοχή χωρίσ άρθρο

Άκουσα ένα οχ!

επιφώνηµα µε άρθρο

∆ε θέλω ου!

επιφώνηµα χωρίσ άρθρο

Θα µάθεισ το πώσ.

επίρρηµα µε άρθρο

Να µάθεισ πού.

επίρρηµα χωρίσ άρθρο

Μου είπε το γράφει.

ρήµα µε άρθρο

Πάντα λέει θέλω

ρήµα χωρίσ άρθρο

Μη βάζεισ το και.

σύνδεσµοσ µε άρθρο

Είπεσ επειδή;

σύνδεσµοσ χωρίσ άρθρο

Έγραψεσ το χωρίσ

πρόθεση µε άρθρο

Άκουσα µετά.

πρόθεση χωρίσ άρθρο

∆εν ξέρω πότε ήρθε.

πρόταση

Κι εγώ θέλω να πάω στο χωριό.

πρόταση
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Γ. Ρήµατα µονόπτωτα και δίπτωτα.
Τα είδη του αντικειµένου.
Η έννοια ενόσ µεταβατικού ρήµατοσ µπορεί να συµπληρώνεται µε ένα µόνο αντικείµενο,
ενώ ενόσ άλλου µπορεί να συµπληρώνεται µε δύο αντικείµενα.
♦ Στην πρώτη περίπτωση το ρήµα χρειάζεται ωσ συµπλήρωµα ένα αντικείµενο - µία µόνο
πλάγια πτώση (είτε γενική είτε αιτιατική) ονόµατοσ και λέγεται µονόπτωτο
(ένα αντικείµενο – µία πτώση).
παράδειγµα

Ο γεωργόσ οργώνει το χωράφι.

♦ Στη δεύτερη περίπτωση το ρήµα χρειάζεται ωσ συµπλήρωµα δύο αντικείµενα - δύο πλάγιεσ
πτώσεισ (γενική και αιτιατική ή δύο αιτιατικέσ) ονοµάτων και λέγεται δίπτωτο.
παράδειγµα
Ο δάσκαλοσ έδωσε του µαθητή βιβλία.

1. Το αντικείµενο των µονόπτωτων ρηµάτων.
Όταν το ρήµα είναι µονόπτωτο, έχουµε δύο περιπτώσεισ: α. Το αντικείµενο στην αιτιατική
β. Το αντικείµενο στη γενική

α. Το αντικείµενο στην αιτιατική.
•

(εξωτερικό αντικείµενο)

Τα περισσότερα από τα µονόπτωτα ρήµατα συντάσσονται µε αιτιατική.
παραδείγµατα

Ο Αλέξανδροσ ποτίζει την τριανταφυλλιά.
Χτίζουν τοίχο.
Τα ρήµατα µέλει, νοιάζει, ενδιαφέρει, συµφέρει, αφορά συντάσσονται µε αιτιατική
ονόµατοσ προσώπου ή αντωνυµίασ προσωπικήσ ή δεικτικήσ.
παραδείγµατα

Την Ελένη δεν τη νοιάζει καθόλου.
Η υγεία µου µε νοιάζει.
∆ε σε µέλει;
∆ε µε ενδιαφέρει τίποτα.
Αυτόν τον ενδιαφέρει.
Εκείνον τον συµφέρει.
Αυτό συµφέρει και σε µένα και σε σένα. (Το συµφέρει συντάσσεται και µε εµπρ. προσδιορισµό.)

•

(εσωτερικό ή σύστοιχο αντικείµενο)

Αν το αντικείµενο είναι από την ίδια ρίζα µε το ρήµα ή από διαφορετική, αλλά έχει
όµωσ συγγενική σηµασία µε αυτό, τότε λέγεται εσωτερικό αντικείµενο ή σύστοιχο
αντικείµενο.
α. Το σύστοιχο αντικείµενο συχνά συνοδεύεται από έναν επιθετικό προσδιορισµό.
παραδείγµατα Μπαλώνει καλά µπαλώµατα.
Συνέχεια τα ίδια ακούσµατα ακούω.
β. Το σύστοιχο αντικείµενο πολλέσ φορέσ παραλείπεται και µένει µόνο ο επιθ. προσδιορισµόσ.
παράδειγµα
Χόρεψα τον τσάµικο.
(Χόρεψα τον τσάµικο χορό.)
* Ρήµατα οποιασδήποτε διάθεσησ µπορούν να πάρουν σύστοιχο αντικείµενο.
γ. Μεταβατικά ρήµατα µπορούν να πάρουν σύστοιχο αντικείµενο, εκτόσ από το
κανονικό (εξωτερικό).
παράδειγµα

Γύρισε το δίσκο τέσσερισ στροφέσ.
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β. Το αντικείµενο στη γενική.
Τα ρήµατα που συντάσσονται µε γενική είναι ελάχιστα.
Στη θέση αυτήσ τησ γενικήσ µπορεί να υπάρχει εµπρόθετο αντικείµενο (πρόθεση: µε,
σε, από + αιτιατική).
παραδείγµατα

Η Αφροδίτη µοιάζει τησ µητέρασ.
Ο Αριστοτέλησ µοιάζει µε τον Ηρακλή.
Τηλεφώνησα στην Ισµήνη.

Τησ µοιάζει.
Του µοιάζει.
Τησ τηλεφώνησα.

Από σένα διέφυγε ο κλέφτησ.

Σου διέφυγε ο κλέφτησ.

2. Τα αντικείµενα των δίπτωτων ρηµάτων.
Άµεσο και έµµεσο αντικείµενο.
Από τα δύο διαφορετικά αντικείµενα ενόσ δίπτωτου ρήµατοσ το ένα λέγεται άµεσο
αντικείµενο και το άλλο λέγεται έµµεσο αντικείµενο.
♦ Άµεσο αντικείµενο
Σ’ αυτό πηγαίνει άµεσα η ενέργεια του υποκειµένου του ρήµατοσ.
♦ Έµµεσο αντικείµενο
Σ’ αυτό πηγαίνει έµµεσα η ενέργεια του υποκειµένου του ρήµατοσ.
παραδείγµατα
Υποκείµενο
Ο Αχιλλέασ
Ο δάσκαλοσ

Ρήµα
αγόρασε
εξέτασε

Άµεσο αντικείµενο
ένα δώρο
το Σωκράτη

Έµµεσο αντικείµενο
του πατέρα.
ορθογραφία.

* Το έµµεσο αντικείµενο µπορεί να αντικατασταθεί από εµπρόθετο προσδιορισµό.
παραδείγµατα
Υποκείµενο
Ο Αχιλλέασ
Ο δάσκαλοσ

Ρήµα
αγόρασε
εξέτασε

Άµεσο αντικείµενο
ένα δώρο
το Σωκράτη

Έµµεσο αντικείµενο
στον πατέρα.
στην ορθογραφία.

α. Το άµεσο αντικείµενο σε αιτιατική και το έµµεσο αντικείµενο στη γενική πτώση.
Πολλά δίπτωτα ρήµατα συντάσσονται µε αιτιατική και γενική.
Σ’ αυτά: α. Το άµεσο αντικείµενο βρίσκεται σε πτώση αιτιατική και σ’ αυτό πηγαίνει
άµεσα η ενέργεια του υποκειµένου του ρήµατοσ.
και

β. Το έµµεσο αντικείµενο βρίσκεται σε πτώση γενική. και αυτό δηλώνει το
πρόσωπο στο οποίο πηγαίνει έµµεσα η ενέργεια του υποκειµένου
του ρήµατοσ και µπορεί να αναλυθεί σε εµπρόθετο.

παραδείγµατα
Κάνεισ κακό του εαυτού σου.
Σου έδειξε τισ εξετάσεισ του.
Τησ έφερα εφηµερίδεσ.

(άµεσο αντικ.: κακό
(άµεσο αντικ.: τισ εξετάσεισ
(άµεσο αντικ.: εφηµερίδεσ
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έµµεσο αντικ.: του εαυτού σου)
έµµεσο αντικ.: Σου)
έµµεσο αντικ.: Τησ)

β. Το άµεσο και το έµµεσο αντικείµενο στη αιτιατική πτώση.
Πολλά είναι και τα ρήµατα που συντάσσονται µε δύο αιτιατικέσ.
• Η µία αιτιατική δηλώνει ένα πρόσωπο στο οποίο µεταβαίνει η ενέργεια του υποκειµένου του ρήµατοσ. Η αιτιατική του προσώπου ή του προσωποποιηµένου πράγµατοσ ή
του έµψυχου συνήθωσ είναι το άµεσο αντικείµενο*1.
• Η άλλη αιτιατική δηλώνει πράγµα και είναι το έµµεσο αντικείµενο.
παραδείγµατα
Με ήθελε κάτι.
Χτεσ εξέτασε τουσ µαθητέσ ιστορία.
Σε πότισε αρκετέσ στενοχώριεσ.
Φασολάδα µου πρόσφερε.

(άµεσο αντικ.: Με
(άµεσο αντικ.: τουσ µαθητέσ
(άµεσο αντικ.: Σε
(άµεσο αντικ.: µου

έµµεσο αντικ.: κάτι)
έµµεσο αντικ.: ιστορία)
έµµεσο αντικ.: στενοχώριεσ)
έµµεσο αντικ.: Φασολάδα)

*1 Η αιτιατική αυτή µπορεί να είναι έµµεσο αντικείµενο, µόνο αν µπορεί να αντικατασταθεί από εµπρόθετο.
παράδειγµα
Η Κλειώ µαθαίνει την Ηρώ µουσική. (άµεσο αντικ.: µουσική

έµµεσο αντικ.: την Ηρώ)

Η Κλειώ µαθαίνει στην Ηρώ µουσική. (άµεσο αντικ.: µουσική

έµµεσο αντικ.: στην Ηρώ)

Στην περίπτωση που και οι δύο αιτιατικέσ δηλώνουν πράγµατα, τότε έµµεσο αντικείµενο είναι εκείνη που µπορεί να αντικατασταθεί από εµπρόθετο αντικείµενο
παράδειγµα
Την αίθουσα θα την στολίσουµε στολίδια. (άµεσο αντικ.: Την αίθουσα

έµµεσο αντικ.: στολίδια)

Θα στολίσουµε την αίθουσα µε στολίδια. (άµεσο αντικ.: Την αίθουσα

έµµεσο αντικ.: µε στολίδια)

Αντικατάσταση του έµµεσου αντικειµένου
µε αντωνυµία.
Πήρα τηλέφωνο τησ Ασπασίασ .
Ρ
ΑΑ
ΕΑ



Τησ πήρα τηλέφωνο.
ΕΑ
Ρ
ΑΑ

Η Ηλέκτρα έραψε το φόρεµα τησ Μυρτώσ  Η Ηλέκτρα τησ έραψε το φόρεµα.
Υ
Ρ
ΑΑ
ΕΑ
Υ
ΕΑ
Ρ
ΑΑ

Αντικατάσταση του άµεσου και έµµεσου αντικειµένου
µε αντωνυµία.
Η µητέρα έδωσε την τσάντα του Περικλή.  Η µητέρα τού την έδωσε.
Υ
Ρ
ΑΑ
ΕΑ
Υ
ΕΑ ΑΑ
Ρ
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3. Η µία αιτιατική αντικείµενο
και
η άλλη κατηγορούµενο του αντικειµένου.
Πολλά ρήµατα*1 φαίνονται ότι συντάσσονται µε δύο αιτιατικέσ. Στην πραγµατικότητα,
όµωσ, συντάσσονται µε µίαˆ η άλλη δεν είναι αντικείµενο, αλλά χρησιµεύει ωσ κατηγορούµενο στο αντικείµενο (µόνη τησ ή µε τα µόρια ωσ, για, σαν).
*1 Τέτοια ρήµατα είναι τα αποκαλώ, διορίζω, έχω, θέλω, θεωρώ…... κ. ά., καθώσ και τα
συνδετικά ρήµατα.

παραδείγµατα
Θα διορίσουµε αυτόν διευθυντή.

αντικείµενο

κατηγορούµενο

Έχουν εκλέξει τον Ηρακλή αρχηγό.

αντικείµενο

κατηγορούµενο

Παρουσίασαν το µαθητή ωσ ιδιοφυία.

αντικείµενο

κατηγορούµενο
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3

ΜΕΣΑ ΡΗΜΑΤΑ

Τα µέσα ρήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίεσ: α. µέσα αυτοπαθή και β. µέσα πλάγια.

α. Μέσα αυτοπαθή ρήµατα
Μέσα αυτοπαθή ρήµατα λέγονται τα
ρήµατα που φανερώνουν ότι η
ενέργεια που κάνει το υποκείµενο
πηγαίνει άµεσα στο ίδιο.

παράδειγµα
Ο Ιάσονασ ντύνεται.
Ο Ιάσονασ ντύνει τον εαυτό του.
(0 ίδιοσ και ενεργεί και δέχεται άµεσα
την ενέργεια)

β. Μέσα πλάγια ρήµατα
Μέσα πλάγια ρήµατα λέγονται τα
ρήµατα που φανερώνουν ότι το
υποκείµενο ενεργεί για τον εαυτό του
έµµεσα, δηλαδή µε τη βοήθεια άλλου.
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παράδειγµα
Ο Ιάσονασ ξυρίζεται στο κουρείο.
Ο Ιάσονασ βάζει τον κουρέα και τον ξυρίζει.

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Α. Ενεργητική και παθητική σύνταξη.

Πολλέσ φορέσ µπορούµε να εκφράσουµε το ίδιο νόηµα και µε ενεργητική σύνταξη και µε
παθητική σύνταξη.

Ενεργητική σύνταξη
Ενεργητική σύνταξη έχουµε, όταν διατυπώνουµε ένα νόηµα µε ρήµα ενεργητικήσ
διάθεσησ.
παραδείγµατα
Ο δάσκαλοσ παρατηρεί το µαθητή.
Ο υδραυλικόσ επισκευάζει τη βρύση.
Ο ήλιοσ στεγνώνει τα ρούχα.

Παθητική σύνταξη
Παθητική σύνταξη έχουµε, όταν διατυπώνουµε ένα νόηµα µε ρήµα παθητικήσ διάθεσησ.
παραδείγµατα
Ο µαθητήσ παρατηρείται από το δάσκαλο*1.
Η βρύση επισκευάζεται από τον υδραυλικό*1.
Τα ρούχα στεγνώνονται από τον ήλιο*1.
*1 Ο εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ, που αποτελείται από την πρόθεση από και την
αιτιατική ονόµατοσ που φανερώνει το πρόσωπο ή το πράγµα από το οποίο
προέρχεται το πάθηµα του υποκειµένου λέγεται ποιητικό αίτιο.

από + αιτιατική ονόµατοσ

ποιητικό αίτιο
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Β. Μετατροπή τησ ενεργητικήσ σύνταξησ
σε παθητική σύνταξη.
1. Όταν το ρήµα είναι ενεργητικό µεταβατικό µονόπτωτο.
Όταν η ενεργητική σύνταξη µετατρέπεται σε παθητική τότε:
• Το αντικείµενο (αιτιατική πτώση) του µονόπτωτου µεταβατικού ρήµατοσ γίνεται
υποκείµενο (ονοµαστική πτώση) του παθητικού ρήµατοσ.
• Το ρήµα από ενεργητική διάθεση γίνεται ρήµα παθητικήσ διάθεσησ (στον ίδιο χρόνο).
• Το υποκείµενο γίνεται ποιητικό αίτιο.
Ενδεικτικά παραδείγµατα σε ενεστώτα και αόριστο
Υποκείµενο ενεργητικό Αντικείµενο

Ρήµα

Υποκείµενο

Ρήµα
παθητικό
αµετάβατο

Ο κυνηγόσ σκοτώνει
το λαγό.
•
•
•
Ενεργητική σύνταξη
(ποιοσ; /τι κάνει; /τι;)

Ο λαγόσ
•

σκοτώνεται
•

µεταβατικό

Υποκείµενο
Ο Φίλιπποσ

Ποιητικό αίτιο
από τον κυνηγό.

•
Παθητική σύνταξη
(ποιοσ; / τι παθαίνει; / από ποιον;)

Ρήµα
ενεργητικό
µεταβατικό

Αντικείµενο

Υποκείµενο

Ρήµα
παθητικό
αµετάβατο

έλυσε
•

την άσκηση.
•

Η άσκηση
•

λύθηκε
•

•

Ποιητικό αίτιο
από το Φίλιππο.
•

Ενεργητική σύνταξη
(ποιοσ; / τι έκανε; /τι;)

Παθητική σύνταξη
(ποιοσ; / τι έπαθε; / από ποιον;)
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2. Όταν το ρήµα είναι δίπτωτο (άµεσο – έµµεσο αντικείµενο).
Όταν η ενεργητική σύνταξη µετατρέπεται σε παθητική τότε:
• Το άµεσο αντικείµενο (αιτιατική πτώση) του δίπτωτου µεταβατικού ρήµατοσ γίνεται
υποκείµενο (ονοµαστική πτώση) του παθητικού ρήµατοσ.
• Το έµµεσο αντικείµενο του δίπτωτου µεταβατικού ρήµατοσ συνήθωσ διατηρείται. *1
• Το ρήµα από ενεργητική διάθεση γίνεται ρήµα παθητικήσ διάθεσησ.
• Το υποκείµενο γίνεται ποιητικό αίτιο .
παραδείγµατα

Υποκείµενο

Ρήµα

Ο δάσκαλοσ εξετάζει

Άµεσο
Έµµεσο
αντικείµενο αντικείµενο
το µαθητή

Υποκείµενο

ιστορία.

Ο µαθητήσ

•

Ρήµα
εξετάζεται

Έµµεσο
αντικείµενο
ιστορία

Ποιητικό αίτιο
από το δάσκαλο.

•

•

•

•

•

Υποκείµενο

Ρήµα

Ο Ηρακλήσ

έδωσε

Άµεσο
Έµµεσο
αντικείµενο αντικείµενο
νοµίσµατα

του Άρη.

•

Υποκείµενο

Ρήµα

Έµµεσο
αντικείµενο

Ποιητικό αίτιο

Νοµίσµατα

δόθηκαν

του Άρη

από τον Ηρακλή.

•

•

•

•

•

*1 Το έµµεσο αντικείµενο µπορεί να γίνει και εµπρόθετο.
Υποκείµενο

Ρήµα

Άµεσο
Έµµεσο
αντικείµενο αντικείµενο

Υποκείµενο

Ρήµα

Έµµεσο
αντικείµενο

Ποιητικό αίτιο

(εµπρόθετο)

Ο δάσκαλοσ εξετάζει

το µαθητή

ιστορία.

Ο µαθητήσ εξετάζεται στην ιστορία από το δάσκαλο.

•

•

•

•

•

Υποκείµενο

•

Ρήµα

Έµµεσο
Άµεσο
αντικείµενο αντικείµενο

Υποκείµενο

Ρήµα

Έµµεσο
αντικείµενο

Ποιητικό αίτιο

(εµπρόθετο)

Ο Ηρακλήσ

έδωσε

νοµίσµατα

του Άρη.

Νοµίσµατα

•

δόθηκαν

στον Άρη

από τον Ηρακλή.

•

•

•

•

•
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3. Όταν έχουµε δύο αιτιατικέσ ( η µία αντικείµενο και η άλλη κατηγορούµενο του αντικειµένου).
Όταν η ενεργητική σύνταξη µετατρέπεται σε παθητική τότε:
• Το αντικείµενο (αιτιατική πτώση) του ενεργητικού ρήµατοσ γίνεται υποκείµενο
(ονοµαστική πτώση) του παθητικού ρήµατοσ.
• Η δεύτερη αιτιατική (κατηγορούµενο του αντικειµένου) γίνεται κατηγορούµενο
(ονοµαστική πτώση) του υποκειµένου του παθητικού ρήµατοσ.
• Το ρήµα από ενεργητική διάθεση γίνεται ρήµα παθητικήσ διάθεσησ.
• Το υποκείµενο γίνεται ποιητικό αίτιο .
παραδείγµατα
Κατηγορούµενο

Υποκείµενο

Ρήµα

Η Θάλεια

θεωρεί

αντικείµενο

του
αντικείµενου

Υποκείµενο

Ρήµα

Ποιητικό αίτιο

την Ηρώ

εγωίστρια.

Η Ηρώ

θεωρείται

από τη Θάλεια

•

•

•

Κατηγορούµενο
του
υποκειµένου

εγωίστρια.

•

•

•

Κατηγορούµενο
Υποκείµενο

Ρήµα

Η επιτροπή διόρισε

αντικείµενο

του
αντικείµενου

την Κλειώ

πρόεδρο.

Υποκείµενο

Η Κλειώ

•

Ποιητικό αίτιο

Ρήµα

διορίστηκε από την επιτροπή

•

•

Κατηγορούµενο
του
υποκειµένου

πρόεδροσ.

•

•

•

4. Όταν έχουµε αποθετικά ρήµατα.
Τα αποθετικά ρήµατα (ρήµατα ενεργητικήσ διάθεσησ αλλά µόνο παθητικήσ φωνήσ)
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ίδια και ωσ ρήµατα παθητικήσ διάθεσησ.
•

Από τα ρήµατα αυτά όσα σχηµατίζουν παθητική διάθεση, τη σχηµατίζουν µε
περίφραση. (Ένα µέροσ τησ περίφρασησ προέρχεται από το θέµα του ρήµατοσ.)
παράδειγµα
Υποκείµενο

Ρήµα

Ο δήµαρχοσ δέχτηκε

Αντικείµενο

Υποκείµενο

τουσ συµβούλουσ.

•

•

περίφραση

Ποιητικό αίτιο

Οι σύµβουλοι έγιναν δεκτοί από το δήµαρχο.

•

•

•

•
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Εργασίεσ για
εµπέδωση

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

☞ ΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
✎
ΦΩΝΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ

Τα ρήµατα ανάλογα µε το γραµµατικό τύπο χωρίζονται σε ενεργητική και
παθητική φωνή. Ανάλογα όµωσ µε τη σηµασία τουσ - µε τη διάθεσή τουσ
χωρίζονται σε ρήµατα ενεργητικήσ, µέσησ, παθητικήσ, ουδέτερησ
διάθεσησ.

✔ Να

σηµειώσεισ δίπλα από τισ προτάσεισ τη φωνή και τη διάθεση του
ρήµατοσ:

α.

Ο ήλιοσ έλιωσε τον πάγο .

ΦΩΝΗ
......................

∆ΙΑΘΕΣΗ
........................

β.

Ο πάγοσ έλιωσε από τον ήλιο.

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

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

γ.

Ο Στέφανοσ ντύνεται.

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

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

δ.

Η Ελένη ονειρεύεται.

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

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

☞ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
✎

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ – ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

✔ Να υπογραµµίσεισ στισ παρακάτω προτάσεισ το αντικείµενο των ενεργητικών ρηµάτων:
α.

Το φορτηγό µεταφέρει χώµατα.

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

β.

Ο αστυνόµοσ φώναξε τουσ άλλουσ.

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

γ.

Να σέβεσαι τουσ δυστυχισµένουσ.

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

δ.

Φώναζαν ώπα!

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

ε.

Θα ακούσεισ το πώσ.

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

στ. Είπε ότι θα φύγει.

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

ζ.

Θέλει να επανεξεταστεί

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

η.

Φοβάται µην αποτύχει.

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

θ.

Κατηγόρησε όσουσ κάπνιζαν.

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

ι.

Ρώτησε τι ξέρω.

....................................................
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✎

ΡΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΠΤΩΤΑ

Το αντικείµενο των µονόπτωτων ρηµάτων µπαίνει σε γενική ή αιτιατική.

✔ Να βάλεισ την κατάλληλη πτώση στα παραδείγµατα:
α.

Εσύ γράψε

β.

Αυτόσ διαβάζει .............................................

( η εφηµερίδα )

γ.

Ο µαθητήσ έλυσε

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

( η άσκηση )

δ.

Το εγγόνι µοιάζει

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

( η γιαγιά )

ε.

Το συνεργείο καθάρισε

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

( η µητέρα )

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

( οι δρόµοι )

Αν το αντικείµενο προέρχεται από την ίδια ρίζα του ρήµατοσ ή έχει
συγγενική σηµασία, τότε λέγεται σύστοιχο.

✔ Να

υπογραµµίσεισ µε κόκκινο, το σύστοιχο αντικείµενο, σε όσα
παραδείγµατα υπάρχει:

α.

Ζει δύσκολη ζωή.

β.

Χόρεψε τον καλαµατιανό.

γ.

∆ιανύει µεγάλο δρόµο.

δ.

Μισεί τουσ κακούσ.

ε.

Αισθάνοµαι τα ίδια.

στ. Αγαπά την υπεροχή.

Τα δίπτωτα ρήµατα παίρνουν αντικείµενο σε γενική και αιτιατική ή
σε δυο αιτιατικέσ.

✔ Να βάλεισ ανάλογα τα αντικείµενα σε κάθε ρήµα:
α.

Γέµισα …................ .................. .

( το δοχείο, το νερό )

β.

………..…

( εγώ,

γ.

.....……...... έδειξε .................. .

( αυτόσ, η ζωγραφιά )

δ.

∆ιάβασα ….........……......

( η µητέρα, η ανάγνωση )

ε.

Ο δάσκαλοσ εξετάζει ................ ................. . ( ο Παύλοσ, µαθηµατικά )

χάρισε .................. .
.................. .

το βιβλίο

)

στ. .....………... πρόσφερε ..................... .

( εµείσ, λουλούδια )

ζ.

Αυτόσ διδάσκει .................. .................... .

( η Μαρία, ο χορόσ )

η.

Θα στολίσουµε .................

θ.

.........…..... δίνεισ ....................... .

..................... . ( το δέντρο, στολίδια )
( εγώ, το εισιτήριο )

Στην προηγούµενη άσκηση να σηµειώσεισ µε κόκκινο το άµεσο και µε µπλε το έµµεσο.
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✔ Τα ακόλουθα ρήµατα συντάσσονται µε δυο αιτιατικέσ, από τισ οποίεσ η
µία είναι κατηγορούµενο τησ άλλησ.
Να µετατρέψεισ τη σύνταξη από ενεργητική σε παθητική, σύµφωνα µε το
παράδειγµα:
Εξέλεξαν τον Αλκιβιάδη στρατηγό. Ο Αλκιβιάδησ εκλέχτηκε στρατηγόσ απ΄ αυτούσ.
α.
β.
γ.
δ.

∆ιορίσαµε τον Ευριπίδη γραµµατέα.
..........................................................................................................................
Παρουσίασε την Πηνελόπη ωσ ποιήτρια.
..........................................................................................................................
Ο ίδιοσ θεωρεί τον εαυτό του σοφό.
..........................................................................................................................
Η τάξη εξέλεξε την Ειρήνη πρόεδρο.
..........................................................................................................................

☞ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
✎

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

✔ Να

µετατρέψεισ την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στα ακόλουθα
µονόπτωτα ρήµατα:

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Ο στρατόσ κυριεύει την πόλη.
....................................................................
Ο κυνηγόσ σκοτώνει το λαγό.
....................................................................
Ο κηπουρόσ κόβει τα λουλούδια. ....................................................................
Ο αστυνόµοσ έπιασε τουσ κλέφτεσ..................................................................
Η παρέα µασ κέρδισε τα δώρα. ....................................................................

✔ Να µετατρέψεισ τη παθητική σύνταξη σε ενεργητική;
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Τα λουλούδια ποτίστηκαν από την αδερφή µου.
..........................................................................................................................
Η πόρτα χτυπήθηκε από τον ταχυδρόµο.
..........................................................................................................................
Το κοινό ενθουσιάστηκε από τα τραγούδια.
..........................................................................................................................
Η περιοχή αναδασώθηκε από εθελοντέσ.
..........................................................................................................................
Οι ασθενείσ φροντίζονται από τισ νοσοκόµεσ.
..........................................................................................................................

✔ Να

µετατρέψεισ την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στα ακόλουθα
δίπτωτα ρήµατα:

α.

Μου έδωσε δώρα.

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

β.

Αυτόσ µου χάρισε τα βιβλία.

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

γ.

Ο µουσικόσ διδάσκει τη Νιόβη νότεσ. ..............................................................

δ.

Θα στολίσουµε το δέντρο στολίδια..................................................................
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☞ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3

ου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

✔ Ελέγχουµε

τισ γνώσεισ µασ , σηµειώνοντασ το σηµάδι + στη στήλη
σωστό – λάθοσ:
ΣΩΣΤΟ

1. Η φωνή και η διάθεση των ρηµάτων είναι το ίδιο.
2. Οι διαθέσεισ του ρήµατοσ είναι τέσσερισ.
3. Τα ενεργητικά µεταβατικά ρήµατα δεν παίρνουν αντικείµενο.
4. Τα ενεργητικά αµετάβατα παίρνουν αντικείµενο.
5. Το αντικείµενο µπαίνει πάντα σε πλάγια πτώση.
6. Όταν υπάρχει υποκείµενο, υπάρχει και αντικείµενο.
7. Ωσ αντικείµενο µπαίνει και ολόκληρη δευτερεύουσα πρόταση.
8. Το αντικείµενο δεν είναι ποτέ αντωνυµία και επίθετο.
9. Μονόπτωτα λέγονται τα ρήµατα που δεν κλίνονται.
10. ∆ίπτωτα λέγονται τα ρήµατα που παίρνουν αντικείµενο σε δυο
πλάγιεσ πτώσεισ, είτε γενική και αιτιατική είτε δυο αιτιατικέσ.
11. Σύστοιχο λέγεται το αντικείµενο που έχει ίδια ρίζα µε το ρήµα.
12. Όταν το ρήµα συντάσσεται µε γενική και αιτιατική, το
άµεσο αντικείµενο βρίσκεται σε αιτιατική
13. Στη µετατροπή τησ ενεργητικήσ σύνταξησ σε παθητική, ο
χρόνοσ του ρήµατοσ διατηρείται, όµωσ αλλάζει φωνή
14. Το αντικείµενο τησ ενεργητικήσ σύνταξησ µετατρέπεται σε
υποκείµενο τησ παθητικήσ σύνταξησ.
15. Το ποιητικό αίτιο αποτελείται από την πρόθεση από και
ονοµαστική ονόµατοσ.
16. Όταν το ρήµα συντάσσεται µε γενική και αιτιατική, κατά
τη µετατροπή τησ ενεργητικήσ σύνταξησ σε παθητική η
αιτιατική γίνεται υποκείµενο τησ παθητικήσ σύνταξησ
17. Όταν το ρήµα συντάσσεται µε δυο αιτιατικέσ, αυτό που δηλώνει πρόσωπο γίνεται υποκείµενο τησ παθητικήσ σύνταξησ.
18. Όταν ένα ρήµα συντάσσεται µε δυο αιτιατικέσ,
µπορεί να είναι κατηγορούµενο του υποκειµένου.
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η µία

ΛΑΘΟΣ

4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.

ΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΑ

2.

Η ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ
Α.
Β.

3.

ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ)
Α.
Β.
Γ.

4.

ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΟΙ
ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΡ. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.
ΣΤ.
Ζ.
Η.
Θ.
Ι.
ΙΑ.

Ο ΤΟΠΟΣ
Ο ΧΡΟΝΟΣ
Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΤΟ ΠΟΣΟ
Η ΑΙΤΙΑ
Ο ΣΚΟΠΟΣ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η ΑΝΑΦΟΡΑ
Η ΠΡΟÛΠΟΘΕΣΗ Ή Ο ΟΡΟΣ
Η ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ – Η ΑΡΝΗΣΗ – Ο ∆ΙΣΤΑΓΜΟΣ Ή Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

6.

ΟΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ (ΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ)
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1

ΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΕΝΙΚΑ

Οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί ανήκουν σε µια ιδιαίτερη κατηγορία των ρηµατικών
συνόλων.
Τα ρηµατικά αυτά σύνολα αποτελούνται από το ρήµα και από ένα επιρρηµατικό
προσδιορισµό.
Ο επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ αποδίδει στο ρήµα*1 ότι του χρειάζεται για να γίνει πιο
σαφήσ και πιο συγκεκριµένη η έννοιά του.
*1 Σε ορισµένεσ περιπτώσεισ ο επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ και στο επίθετο και στο
ουσιαστικό και στο επίρρηµα.

Οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί δηλώνουν:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.
ι.
ια.

τόπο
χρόνο
τρόπο
ποσό
αιτία
σκοπό
αποτέλεσµα
αναφορά
προOπόθεση ή όρο
εναντίωση και παραχώρηση
βεβαίωση – άρνηση – δισταγµό - πιθανότητα

παραδείγµατα
Έφυγε από το βιβλιοπωλείο.
Ήρθε χτεσ.
Προχωρούσε δειλά δειλά.
Το θέλω πάρα πολύ.
Τινάχτηκε θέλοντασ να το δείξει.
Για χάρη τησ πήγε.
Το τζάµι έσπασε σε χίλια κοµµάτια.
Για τον Αριστείδη το αγόρασε.
∆ανείστηκε µε πενήντα τα εκατό.
Να µου χτίσετε το σπίτι µε το µεροκάµατο.
Το αγόρασα παρά τη θέλησή µου.
Ναι, βέβαια, θα πάω.
Όχι, δεν το θέλω.
Άραγε, µπορώ;
Ίσωσ, να το ήθελε.

(τόποσ)
(χρόνοσ)
(τρόποσ)
(ποσό)
(αιτία)
(σκοπόσ)
(αποτέλεσµα)
(αναφορά)
(όροσ)
(προOπόθεση)
(εναντίωση)
(βεβαίωση)
(άρνηση)
(δισταγµόσ)
(πιθανότητα)
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Η ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ

Οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί εµφανίζονται µε δύο µορφέσ: α. µονολεκτικοί
β. περιφραστικοί.

α. Μονολεκτικοί επιρρηµατικοί προσδιορισµοί.
Οι µονολεκτικοί επιρρηµατικοί προσδιορισµοί αποτελούνται από µια λέξη, που είναι:
α1. απλά επιρρήµατα
α2. απλέσ άναρθρεσ πτώσεισ (ονοµαστική, γενική, αιτιατική)
α3. επίθετα (επιρρηµατικά κατηγορούµενα (ονοµαστική µόνο πτώση))
α4. µετοχέσ µε επιρρηµατική σηµασία
παραδείγµατα

Ο µονολεκτικόσ επιρρηµατικόσ
προσδιορισµόσ είναι…..

α1. Το θέλω πολύ.

απλό επίρρηµα

α2. Νύχτεσ καθόµουν και σε σκεφτόµουν.
α3 . Ο παππούσ ερχόταν πρωινόσ.

απλή άναρθρη πτώση
επίθετο (επιρρηµατικό κατηγορούµενο)

α4 . Ήρθε γελώντασ.

µετοχή µε επιρρηµατική σηµασία

β. Περιφραστικοί επιρρηµατικοί προσδιορισµοί.
Οι περιφραστικοί επιρρηµατικοί προσδιορισµοί αποτελούνται από δύο ή περισσότερεσ λέξη, που είναι:
β1.
β2.
β3.
β4.
β5.
β6.
β7.

εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ
σύναρθρεσ πτώσεισ
επιρρηµατικέσ εκφράσεισ
ζεύγη επιρρηµάτων
διπλασιασµένεσ (απλέσ ή σύναρθρεσ πτώσεισ)
συνδυασµούσ επιρρηµάτων µε εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ
επιρρηµατικέσ προτάσεισ

παραδείγµατα

Ο περιφραστικόσ επιρρηµατικόσ
προσδιορισµόσ είναι…..

β1. Έφυγε για το χωριό.

εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ

β2. Η γιαγιά ξύπνησε το απόγευµα.

σύναρθρη πτώση

β3. Κορίτσια µπείτε δίπλα δίπλα.

επιρρηµατική έκφραση

β4. Όλα ήρθαν πάνω κάτω.

ζεύγοσ επιρρηµάτων

β5. Ο παππούσ τα µάζευε δραχµή δραχµή.

διπλασιασµένη απλή πτώση

β6. Κρύφτηκε πίσω από το παγκάκι.

συνδυασµόσ επιρρήµατοσ µε εµπρόθετο
προσδιορισµό

β7. Θα προλάβεισ, αν φύγεισ τώρα.

επιρρηµατική πρόταση
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ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Εκτόσ από τα ρήµατα, επιρρηµατικούσ προσδιορισµούσ παίρνουν και τα παρακάτω µέρη
του λόγου:
α. Τα επίθετα παίρνουν επιρρηµατικούσ προσδιορισµούσ:
α1. του ποσού
α2. τησ αναφοράσ
α3. τησ αιτίασ
α4. σκοπού
παραδείγµατα

Ο επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ
είναι…..

α1. Το τραπέζι είναι πολύ µεγάλο.

του ποσού

α2. Είσαι καλύτεροσ στη θεωρία από το συµµαθητή σου, στα γραπτά όµωσ τι γίνεται;

τησ αναφοράσ

α3. Η Κλειώ είναι περήφανη για την επιτυχία τησ.

τησ αιτίασ

α4. Ήρθε έτοιµη για φασαρία.

του σκοπού

β. Τα επιρρήµατα παίρνουν επιρρηµατικούσ προσδιορισµούσ:
β1. του ποσού
β2. τησ αναφοράσ
παραδείγµατα

Ο επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ
είναι…..

β1. Επιστρέψαµε κάπωσ αργά.

του ποσού

β2. Φρόντισαν τα παιδιά αρκετά για την επιβίωσή
των ζώων.

τησ αναφοράσ

γ. Τα ουσιαστικά που δηλώνουν ενέργεια παίρνουν εµπρόθετουσ επιρρηµατικούσ
προσδιορισµούσ:
γ1. σκοπού
γ2. του τόπου
γ3. προέλευση
γ4. εναντίωση
γ5. αναφορά
παραδείγµατα

Ο επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ
είναι…..

γ1. Οι αγώνεσ για την επιτυχία καρποφόρησαν.

του σκοπού

γ2. Η αναχώρησή από το χωριό τουσ δυσαρέστησε.

του τόπου

γ3. Η καταγωγή από γενιά πλουσίων τον ανέδειξε.

προέλευση

γ4. Τα γραπτά κατά των ναρκωτικών δηµοσιεύτηκαν.

εναντίωση

γ5. Τα αισθήµατά µου γι’ αυτούσ είναι γνωστά.

αναφορά
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ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ
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ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

Οι διάφοροι τύποι επιρρηµατικών προσδιορισµών έχουν πολλέσ και διάφορεσ σηµασίεσ.
Οι κυριότερεσ σηµασίεσ των επιρρηµατικών προσδιορισµών είναι:
α.
β.
γ.
δ.

ε.
στ.
ζ.
η.

ο τόποσ
ο χρόνοσ
ο τρόποσ
το ποσό

θ.
ι.
ια.
ιβ.
ιγ.

η αιτία
ο σκοπόσ
το αποτέλεσµα
η αναφορά

η προ]πόθεση ή ο όροσ
η εναντίωση και η παραχώρηση
η βεβαίωση
η άρνηση
ο δισταγµόσ ή η πιθανότητα

Α. Ο ΤΟΠΟΣ
Επιρρηµατικοί τοπικοί προσδιορισµοί
Ο τόποσ εκφράζεται:
1. Με τοπικά επιρρήµατα και µε τοπικέσ επιρρηµατικέσ εκφράσεισ που φανερώνουν
τόπο (απαντούν στην ερώτηση πού;).
παραδείγµατα
τοπικά επιρρήµατα
Η µητέρα είναι µέσα.
Πήγε κοντά γιατί δεν άκουγε.

(πού;... µέσα)
(πού;……κοντά)

τοπικέσ επιρρηµατικέσ εκφράσεισ
Ο δρόµοσ θα περάσει µέσα από το χωριό.
Έτρεχαν στο προαύλιο πέρα δώθε.

(πού;…… µέσα από το χωριό)
(πού; .…..πέρα δώθε)

2. Με τοπικούσ εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
παραδείγµατα
Άφησε τα πιάτα στο τραπέζι.
Πηγαίνει πάντα από στεριάσ.

(πού;…… στο τραπέζι)
(πού;…… από στεριάσ)

3. Με τοπικούσ πτωτικούσ προσδιορισµούσ (σε αιτιατική)*1.
παράδειγµα
Θα πάω σχολείο.

(πού;…… σχολείο (αιτιατική) )

*1 Σπάνια σε γενική ή σε ονοµαστική
παραδείγµατα
Να ’µουν πουλί να πέταγα να πήγαινα τ’ αψηλού. (πού;…… τ’ αψηλού (γενική) )
Αθήνα 17 Νοεµβρίου 1973.
(πού;…… Τρίκαλα (ονοµαστική) )
4. Με τοπικέσ αναφορικέσ προτάσεισ.
παράδειγµα
Κοίταξε όπου θέλεισ.

(πού;…… όπου θέλεισ)
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Β. Ο ΧΡΟΝΟΣ
Επιρρηµατικοί χρονικοί προσδιορισµοί
Ο χρόνοσ εκφράζεται:
1. Με χρονικά επιρρήµατα και µε χρονικέσ επιρρηµατικέσ εκφράσεισ που φανερώνουν
χρόνο (απαντούν στην ερώτηση πότε;).
παραδείγµατα
χρονικά επιρρήµατα
Ο πατέρασ κοιµάται νωρίσ.
Η ∆ήµητρα διαβάζει τώρα.

(πότε; ….. νωρίσ)
(πότε; ..… τώρα)

χρονικέσ επιρρηµατικέσ εκφράσεισ
Ξεχνάω χρόνο µε το χρόνο.
Φάνηκε ύστερα από µέρεσ.

(πότε; .…. χρόνο µε το χρόνο)
(πότε; ..… ύστερα από µέρεσ)

2. Με χρονικούσ εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
παραδείγµατα
Έκανε δύο ταξίδια σ’ ένα χρόνο.
Τα οστά κατά την παιδική ηλικία είναι εύκαµπτα.

(πότε; .…σε ένα χρόνο)
(πότε; ... κατά την παιδική ηλικία)

3. Με χρονικέσ µετοχέσ.
παραδείγµατα
Σε είδα, µπαίνοντασ στο βιβλιοπωλείο.
Τρέχοντασ γελούσε.

(πότε; .….µπαίνοντασ)
(πότε; .….τρέχοντασ)

4. Με χρονικέσ προτάσεισ.
παραδείγµατα
Σε είδα, όταν έµπαινα στο βιβλιοπωλείο.
Έφυγε, µόλισ ήρθεσ.

(πότε; .…. όταν έµπαινα)
(πότε; .…. µόλισ ήρθεσ)

5. Με χρονικούσ πτωτικούσ προσδιορισµούσ (σε αιτιατική)*1.
παράδειγµα
Το καλοκαίρι θα πάµε εκδροµή.

(πότε; .…. το καλοκαίρι)

*1. Σπάνια σε γενική και ονοµαστική
παραδείγµατα
Θα έρθω του χρόνου.
Ήρθαµε η ώρα πέντε.

(πότε; .…. του χρόνου)
(πότε; .…. η ώρα πέντε)

6. Με επιρρηµατικό κατηγορούµενο (σε ονοµατική πτώση).
παραδείγµατα
Παντρεύτηκε γέροσ.
Μασ ήρθε πρωινόσ.

(πότε; .…... γέροσ)
(πότε; .…... πρωινόσ)
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Γ. Ο ΤΡΟΠΟΣ
Επιρρηµατικοί τροπικοί προσδιορισµοί
Ο τρόποσ εκφράζεται:
1. Με τροπικά επιρρήµατα και µε τροπικέσ επιρρηµατικέσ εκφράσεισ που φανερώνουν
τρόπο (απαντούν στην ερώτηση πώσ;).
παραδείγµατα
τροπικά επιρρήµατα
Οδηγεί προσεχτικά.
Έφυγε σιγά.

(πώσ; ... προσεχτικά)
(πώσ; ... σιγά)

τροπικέσ επιρρηµατικέσ εκφράσεισ
Έτσι κι αλλιώσ θα φύγω.
∆ε θέλω να έρθω στα κρυφά.

(πώσ; ... Έτσι κι αλλιώσ)
(πώσ; ... στα κρυφά)

2. Με εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
παραδείγµατα
Άλλαξε τη βαλίτσα κατά λάθοσ.
Τον συνέλαβαν µε σχέδιο.

(πώσ; .….κατά λάθοσ)
(πώσ; .… µε σχέδιο)

3. Με τροπικέσ µετοχέσ.
παραδείγµατα
∆ουλεύει τραγουδώντασ.
Του απάντησε θυµωµένοσ.

(πώσ; .…..τραγουδώντασ)
(πώσ; .…. θυµωµένοσ)

4. Με τροπικέσ αναφορικέσ προτάσεισ.
παραδείγµατα
Όπωσ έστρωσεσ, θα κοιµηθείσ.
Θα γίνουν όλα, όπωσ τα είπεσ.

(πώσ; .…. Όπωσ έστρωσεσ)
(πώσ; .….. όπωσ τα είπεσ)

5. Με τροπικούσ πτωτικούσ προσδιορισµούσ (σε αιτιατική ή γενική).
παραδείγµατα
Το ήπιε γουλιά γουλιά
Κοιµάται του καλού καιρού.

(πώσ; .…. γουλιά γουλιά)
(πώσ; .…. του καλού καιρού)

6. Με επιρρηµατικό κατηγορούµενο.
παραδείγµατα
Ο αέρασ φυσούσε δυνατόσ.
Προσεκτικόσ έλεγχε τα γραπτά.

(πώσ; .…... δυνατόσ)
(πώσ; .…... Προσεκτικόσ)
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∆. ΤΟ ΠΟΣΟ
Επιρρηµατικοί ποσοτικοί προσδιορισµοί
Το ποσό εκφράζεται:
1. Με ποσοτικά επιρρήµατα και µε ποσοτικέσ επιρρηµατικέσ εκφράσεισ που φανερώνουν
ποσό (απαντούν στην ερώτηση πόσο;).
παραδείγµατα
ποσοτικά επιρρήµατα
Πίνει πολύ κρασί.
∆εν περιµέναµε τόσο εύκολη άσκηση.

(πόσο; ... πολύ)
(πόσο; ... τόσο)

ποσοτικέσ επιρρηµατικέσ εκφράσεισ
Όσο τον θέλει, τόσο την αποφεύγει.
Θα έρθουν όλοι πάνω κάτω.

(πόσο; ... όσο… τόσο)
(πόσο; ... πάνω κάτω)

2. Με ποσοτικούσ εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
παραδείγµατα
Το έγραψα ίσαµε είκοσι φορέσ.
Πήραν όλοι από δέκα µολύβια.

(πόσο; .….ίσαµε είκοσι φορέσ)
(πόσο; .… από δέκα µολύβια)

3. Με ποσοτικέσ αναφορικέσ προτάσεισ.
παραδείγµατα
Πάρε, όσο θέλεισ.
Γράψε, όσο µπορείσ.

(πόσο; .…. όσο θέλεισ)
(πόσο; .…..όσο µπορείσ)

4. Με ποσοτικούσ πτωτικούσ προσδιορισµούσ (σε αιτιατική).
παράδειγµα
Ψήλωσε µια πιθαµή.
Του στοίχισε ολόκληρη τη ζωή.

(πόσο; .…. µια πιθαµή)
(πόσο; .…. ολόκληρη τη ζωή)
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Ε. Η ΑΙΤΙΑ
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί τησ αιτίασ
Η αιτία εκφράζεται:
1. Με το ερωτηµατικό αιτιολογικό µόριο γιατί (απαντούν στην ερώτηση γιατί;( =για ποια
αιτία;)).
παράδειγµα
Γιατί φεύγεισ.
2. Με αιτιολογικούσ εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
παραδείγµατα
Έτρεµαν από το κρύο.
Ήταν περήφανοσ για την επιτυχία.

(γιατί; .… από το κρύο)
(γιατί; .… για την επιτυχία)

3. Με αιτιολογικέσ µετοχέσ.
παραδείγµατα
Μη βλέποντασ έπεσε.
Θέλοντασ να ησυχάσει έφυγε.

(γιατί;.….. Μη βλέποντασ)
(γιατί; .…. Θέλοντασ)

4. Με αιτιολογικέσ προτάσεισ.
παραδείγµατα
Έσκυβε γιατί φοβόταν.
Ζήτησε συγγνώµη, που έφυγε έτσι.

(γιατί; .…. γιατί φοβόταν)
(γιατί; .….. που έφυγε έτσι)

5. Με αιτιολογικούσ πτωτικούσ προσδιορισµούσ (σε αιτιατική)*1.
παράδειγµα
Τι µε τρέµεισ;

(γιατί; .…. Τι)

*1 Σπάνια σε γενική
παράδειγµα
Πεθαίνει τησ φτώχειασ.

(γιατί; .…. τησ φτώχειασ)
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ΣΤ. Ο ΣΚΟΠΟΣ
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί του σκοπού
Ο σκοπόσ εκφράζεται:
1. Με επιρρηµατικέσ εκφράσεισ ή µε το ερωτηµατικό τελικό µόριο γιατί (απαντούν στην
ερώτηση γιατί; (=για ποιο σκοπό;)).
παράδειγµα
∆ούλεψε για χάρη τησ.

(γιατί; .… για χάρη τησ)

2. Με τελικούσ εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
παραδείγµατα
Πολέµησε για τη ζωή του.
Οι προσπάθειέσ του για ειρήνη απέδωσαν.

(γιατί; .… για τη ζωή του)
(γιατί; .… για ειρήνη)

3. Με τελικέσ προτάσεισ.
παραδείγµατα
Έσκυψε, να µην κτυπήσει.
Άνοιξε την πόρτα, να φύγει η δυσοσµία.

(γιατί; .….να µην κτυπήσει)
(γιατί; .…. να φύγει η δυσοσµία)

4. Με τελικούσ πτωτικούσ προσδιορισµούσ (σε αιτιατική ή γενική).
παράδειγµα
Πήγε κυνήγι.
Καλού κακού πάρε φαγητό µαζί σου.

(γιατί; .…. κυνήγι (αιτιατική))
(γιατί; .…. Καλού κακού (γενική))

Ζ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί του αποτελέσµατοσ
Το αποτέλεσµα εκφράζεται:
1. Με αποτελεσµατικούσ εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
παραδείγµατα
Το χαρτί σκίστηκε σε χίλια κοµµάτια.
Μεταµορφώθηκαν σε άτρωτουσ ήρωεσ.

(σε τι; .… σε χίλια κοµµάτια)
(σε τι; .… σε άτρωτουσ ήρωεσ)

2. Με αποτελεσµατικέσ προτάσεισ.
παράδειγµα
Βαρέθηκε τόσο, που (=ώστε) δεν έβλεπε την ώρα να φύγει.
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Η. Η ΑΝΑΦΟΡΑ
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί τησ αναφοράσ
Οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί τησ αναφοράσ εκφέρονται:
1. Με τισ αναφορικέσ εκφράσεισ:

• όσο για .. + αιτιατική
• ωσ προσ .. + αιτιατική
• σε σχέση µε .. + αιτιατική
• αναφορικά προσ .. + αιτιατική
• αναφορικά µε .. + αιτιατική

παραδείγµατα
Όσο για αυτόν, τι να πω;
Ωσ προσ το αντικείµενο, θα µιλήσει ο υπεύθυνοσ.
Σε σχέση µε το ατύχηµα, ούτε να ακούσω.
Αναφορικά προσ τον τίτλο, άκουσα πολλά.
Αναφορικά µε την επιτυχία, τησ άξιζε.
2. Με αναφορικούσ εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
(συνήθωσ µε τισ προθέσεισ από, για, κατά, µε, σε, προσ + αιτιατική)
παραδείγµατα
∆εν ξέρει πολλά από Φιλοσοφία.
Για τον Ηρακλή τι είπεσ;
∆εν έχουν οµοιότητα κατά το χαρακτήρα.
Μην παίζετε µε το ηλεκτρικό ρεύµα.
Η Ισµήνη είναι πρώτη στη σφυροβολία.
Αυτά προσ το παρόν.

Θ. Η ΠΡΟUΠΟΘΕΣΗ Ή Ο ΟΡΟΣ
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί τησ προWπόθεσησ
Η προWπόθεση ή ο όροσ εκφράζεται:
1. Με εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
παραδείγµατα
Να µου χτίσετε το σπίτι µε το µεροκάµατο.
Το αγόρασε µε επιτόκιο εννιά τα εκατό.
2. Με υποθετικέσ προτάσεισ.
παραδείγµατα
Αν έρθεισ κι εσύ, δε θα χαθούµε.
Εγώ θα φύγω, είτε το θέλεισ είτε δεν το θέλεισ.
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Ι. Η ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί τησ εναντίωσησ
Η εναντίωση και η παραχώρηση εκφράζεται:
1. Με εµπρόθετουσ προσδιορισµούσ.
παράδειγµα
Έφυγε παρά τη θέλησή τησ.
2. Με εναντιωµατικέσ ή παραχωρητικέσ προτάσεισ.
παραδείγµατα
Αν και ήταν γιατρόσ, δεν µπορούσε τα αίµατα.
∆εν τη µιλούσαν, µολονότι την ήξεραν.
3. Με µετοχή.
παράδειγµα
Και µεθυσµένοσ σε βλέπει.

ΙΑ. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ - Η ΑΡΝΗΣΗ - Ο ∆ΙΣΤΑΓΜΟΣ Ή Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί
τησ βεβαίωσησ - τησ άρνησησ - του δισταγµού ή τησ πιθανότητασ
Τα επιρρήµατα, καθώσ και άλλεσ λέξεισ ή οµάδεσ λέξεων που ισοδυναµούν µε επιρρήµατα:

ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ναι, µάλιστα, βέβαια, βεβαίωσ, βεβαιότατα,
αναµφίβολα, αµέ, αλήθεια, αληθινά, σωστά,
οπωσδήποτε, πράγµατι, εξάπαντοσ, όντωσ,
ακριβώσ, ασφαλώσ, σίγουρα,…. κ. ά.

∆ηλώνουν
βεβαίωση

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
όχι, δε(ν), µη(ν), ποτέ, µπα, όχι βέβαια,
ουδέποτε…..κ. ά.

∆ηλώνουν
άρνηση
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∆ΙΣΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

∆ηλώνουν

ίσωσ, τάχα, δήθεν, πιθανόν, άραγε, σάµπωσ,
πιθανότατα, …. κ. ά.

Ε π ι ρ ρ η µ α τ ι κ ο ί
β ε β α ί ω σ η σ

δισταγµό
ή
πιθανότητα

π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ο ί

ά ρ ν η σ η σ

δ ι σ τ α γ µ ο ύ

-θα έρθεισ κι εσύ;

-θα έρθεισ κι εσύ;

-θα έρθεισ κι εσύ;

-Ναι, θα έρθω.

-∆ε θα έρθω.

-Ίσωσ, έρθω.

-Μάλιστα, θα έρθω.

-Όχι δε θα έρθω.

-Πιθανόν, να έρθω.

-Χωρίσ άλλο, θα έρθω.

-Α µπα, δε θα έρθω.

-Σάµπωσ, ξέρω;

-Ναι βέβαια, θα έρθω.

-Όχι βέβαια, δε θα έρθω.

-Άραγε, ξέρω;
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5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
(ΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ)

Οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί εκφέρονται:
α. • µε επιρρήµατα
• µε επιρρηµατικέσ εκφράσεισ
β. µε άναρθρη πλάγια πτώση (αιτιατική και γενική).
Είναι δυνατόν όµωσ να συνταχθεί επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ και µε ονοµαστική,
όπωσ π. χ. το επιρρηµατικό κατηγορούµενο.
γ. µε προθέσεισ (= εµπρόθετοι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί) σε γενική και αιτιατική.
δ. µε επιρρηµατικέσ µετοχέσ:

• χρονικέσ
• τροπικέσ
• αιτιολογικέσ
• εναντιωµατικέσ
• υποθετικέσ

ε. µε επιρρηµατικέσ προτάσεισ: • αναφορικέσ που δηλώνουν τόπο, τρόπο, ποσό κλπ.
• χρονικέσ
• αιτιολογικέσ
• τελικέσ
• αποτελεσµατικέσ
• υποθετικέσ
• εναντιωµατικέσ
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ΟΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
(ΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ)

6

Ο εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ είναι ένα σύνολο λέξεων, που αποτελείται από πρόθεση
και τη λέξη (ή τισ λέξεισ) που συνοδεύει αυτή η πρόθεση.

Οι προθέσεισ συνοδεύουν:
♦ ουσιαστικά

♦ αντωνυµίεσ

παραδείγµατα

παραδείγµατα

∆ιαβάζω για τα ατυχήµατα.
Μένω κοντά στο φαρµακείο.

Η Θάλεια είναι ψηλότερη από σένα.
Γιατί µαλώνεισ µε τον εαυτό σου;

♦ επίθετα

♦ µετοχέσ

παραδείγµατα

παραδείγµατα

Είµαι άγριοσ µε τουσ επιθετικούσ.
Έδωσε στουσ φτωχούσ.

Στουσ µεθυσµένουσ µην αντιµιλάσ.
∆εν παίζω µε τουσ καλοµαθηµένουσ.

♦ αριθµητικά
παραδείγµατα
Ήρθα από τισ οκτώ.
Στο εκατό παίρνεισ ένα δώρο.

Οι προθέσεισ σπάνια συνοδεύουν:
♦ άκλιτεσ λέξεισ

♦ προτάσεισ ολόκληρεσ

παραδείγµατα

παραδείγµατα

Πάρε από κάτω.
Ωσ χτεσ ήταν η προθεσµία.

Τρωσ αντί να κάνεισ δίαιτα.
Συµφωνείσ κι εσύ µε το να σιωπάσ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Τα πτωτικά που συνοδεύονται από προθέσεισ µπαίνουν σε αιτιατική πτώση.
• Οι προθέσεισ µερικέσ φορέσ συντάσσονται και µε γενική.
παραδείγµατα
Έφυγε εξαιτίασ του Ηρακλή.
Μετά χαράσ σασ φιλοξενώ.
• Οι προθέσεισ από, για, αντί και τα παροµοιαστικά επιρρήµατα σαν, ωσ συντάσσονται
και µε ονοµαστική.
παραδείγµατα
Από άρρωστοσ έγινε υγιήσ.
Η Πηνελόπη περνιέται για αριστοκράτησ.
Ασ έρθει ο Ιπποκράτησ αντί ο Ιάσονασ.
Μιλάσ σαν µεθυσµένοσ.
Σασ απαντώ ωσ επιστήµονασ.
76

Εργασίεσ για
εµπέδωση

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

☞ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
✔ Να αντιστοιχίσεισ τισ προτάσεισ µε το σωστό είδοσ του επιρρηµατικού
τουσ προσδιορισµού:
α. Επέστρεψε το µεσηµέρι.

•

• σκοπόσ

β. Πήγε στο σχολείο.

•

• χρόνοσ

γ. Μαθαίνει παίζοντασ.

•

• τρόποσ

δ. Γνωρίζω αρκετά την περιοχή.

•

• ποσό

ε. Λύγισε από το βάροσ.

•

• αναφορά

στ.Συζήτησαν για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών. •

• τόποσ

ζ. Ωσ προσ τη συµπεριφορά σου θα δούµε.

•

• εναντίωση

η. Παρά τη θέλησή µου τουσ ακολούθησα.

•

• αποτέλεσµα

θ. Θα δουλέψεισ µε την ώρα.

•

• συµφωνία

ι. Το τζάµι έσπασε ώστε έγινε κοµµάτια.

•

• αιτία

ια. Σίγουρα, θα επιστρέψω.

•

• βεβαιότητα

✔ Σε

ποιεσ από τισ προηγούµενεσ προτάσεισ οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί εκφέρονται µε:
1.

επίρρηµα

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

2.

εµπρόθετο προσδιορισµό

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

3.

µετοχή

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

4.

πλάγια πτώση

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

5.

δευτερεύουσα πρόταση

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

( Να σηµειώσεισ δίπλα τον αριθµό των προτάσεων. )
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✔ Να

συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων µε τουσ προσδιορισµούσ
που δίνονται σε άτακτη σειρά:

α.

Βρίσκεται ................................

( όπου θέλεισ )

β.

Ψάξε ..........................………....

( γήπεδο )

γ.

Θα πάει ...........................….....

( έξω στην αυλή )

δ.

Θα γυρίσει...................………...

( λέγοντασ αυτά )

ε.

Αναχώρησε..............................

( µετά από µια εβδοµάδα )

στ. Ανθίζει η φύση ................…......

( το πρωί )

ζ.

Επέστρεψε.....................…........

( την Άνοιξη )

η.

Η πόλη φωτίζεται.......................

( µόλισ νυχτώνει )

✔ Σε

ποια από τισ προηγούµενεσ προτάσεισ ο επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ δήλωνε:
1. τόπο
...................................................................................................
2. χρόνο. ...................................................................................................

✔ Να συµπληρώσεισ τα κενά των προτάσεων.
( Σε όλεσ τισ προτάσεισ ο επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ δηλώνει τρόπο. )
α.

Κολυµπάει ........................….…......

( επίρρηµα )

β.

Μίλησε .............................…..…......

( εµπρόθετο προσδιορισµό )

γ.

Ήρθε.................................…..…......

( µετοχή )

δ.

Έτσι έγιναν........................…..……..

( δευτερεύουσα αναφορική )

ε.

Περπατούσε ......................….…......

( επιρρηµατικό κατηγορούµενο )

στ ...........................γεµίζει το σακούλι.

( πλάγια πτώση )

ζ.

( επιρρηµατική έκφραση )

Τα καταφέρνει..................……........

✔Να γράψεισ µε µία λέξη (µονολεκτικά) τουσ χρονικούσ προσδιορισµούσ,
σχηµατίζοντασ παρόµοιεσ προτάσεισ:
α.

Ο πατέρασ κοιµάται το µεσηµέρι.

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

β.

Μασ πήρε τηλέφωνο τη ∆ευτέρα.

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

γ.

Έριξε δυνατή βροχή µέσα στο καλοκαίρι.............................................................

δ.

Να µην τον ξαναδώ εδώ βράδυ.

ε.

Παλεύαµε για το ψωµί µασ όλο το χρόνο. ...........................................................

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

στ. Τον έψαχνα όλη τη µέρα.

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

ζ.

Το χτίζανε όλο το βράδυ.

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

η.

Χιόνιζε όλη τη νύχτα.

.............................................................
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✔ Να αλλάξεισ τισ χρονικέσ προτάσεισ µε χρονικέσ µετοχέσ και το αντίστροφο:
α. Έφυγε, µόλισ ήπιε το νερό.

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

β. Σου τηλεφώνησε αµέσωσ, όταν ήρθε. .............................................................
γ. Όταν ξύπνησε, το θυµήθηκε.

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

δ. .....................................................

Μπαίνοντασ, έβαλε τα κλάµατα.

ε. .....................................................

Χαιρέτησε, παίρνοντασ την εφηµερίδα.

στ. ...............................................................

Τραγουδούσε, τρέχοντασ.

✔ Στισ

ακόλουθεσ προτάσεισ οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί δηλώνουν
ποσό, αιτία, σκοπό, αποτέλεσµα, αναφορά, προVπόθεση, εναντίωση,
πιθανότητα σε λανθασµένη σειρά.
Να σηµειώσεισ µέσα στην παρένθεση τη σωστή σηµασία:
α.

Παρά τη διαταγή του κανένασ δεν υπάκουσε.

(...........…...........)

β.

∆ούλευε µε την ώρα.

(...........…...........)

γ.

Για την κυκλοφορία αποφάσισε ο τροχονόµοσ.

(..........…............)

δ.

Τόσο ψήλωσε το τείχοσ ώστε κανένασ δεν έβλεπε.

(.........….............)

ε.

Για χάρη του παππού µου θα γυρίσω στο χωριό.

(.........................)

στ. Επιδιώκοντασ τη βράβευση, διάβαζε νύχτα µέρα.

(.........................)

ζ.

Όσο διαβάζεισ, τόσο βελτιώνεσαι.

(.........................)

η.

Ίσωσ, καταλάβει το λάθοσ του.

(.........................)

✔ Να κυκλώσεισ τουσ τοπικούσ προσδιορισµούσ:
α.

Το γλυκό ήταν πάνω.

β.

Το οικόπεδο βρίσκεται ανάµεσα σε δυο δρόµουσ.

γ.

Η Αφροδίτη επέστρεψε από την εκδροµή.

δ.

Ο δάσκαλοσ µπήκε µέσα.

ε.

Είδα τη φίλη µου στο κατάστηµα.

στ. Ο Ηρακλήσ κοιµάται στο δωµάτιο.
ζ.

Θα πάω για την Πάτρα.

η.

Εµείσ θα µείνουµε εδώ κι εσείσ εκεί.

θ.

Κοιτούσε για πολύ ώρα ψηλά.
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✔ Να συµπληρώσεισ τισ προτάσεισ µε τροπικέσ µετοχέσ:
α.

Περνά την ώρα τησ (µε κέντηµα) ...........………………............…….………... .

β.

Έκανε τη δουλειά τησ (µε συζήτηση) ..........……………….….........………... .

γ.

Πέτυχε στισ εξετάσεισ (µε διάβασµα) ............……………….…..………........ .

✔ Να υπογραµµίσεισ τουσ επιρρηµατικούσ προσδιορισµούσ:
α.

Γιατί όχι! Θα δώσω κι εγώ εξετάσεισ.

β.

∆ε νοµίζω ότι θα πάµε εκδροµή. Εσύ τι λεσ;

γ.

Πιθανόν να έχεισ δίκιο. Μην ντρέπεσαι όµωσ.

δ.

Ναι, θα πάω κι εγώ στη Λάρισα.

ε.

Βέβαια ο καιρόσ δε µασ βοηθά.

στ. Ίσωσ να το ήθελε, πού ξέρεισ.
ζ.

Ναι, ασ περιµένουµε.

η.

Αλήθεια το λέω!

θ.

Μπα! Εµείσ ποτέ δε µαλώνουµε.

✔ Ασ ελέγξουµε τισ γνώσεισ µασ για τουσ επιρρηµατικούσ προσδιορισµούσ,
βάζοντασ το σηµάδι + , ανάλογα στη στήλη:

Σωστό - Λάθοσ.
ΣΩΣΤΟ

1. Οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί είναι µόνο επιρρήµατα.
2. Οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί προσδιορίζουν µόνο
ρήµατα.
3. Οι πλάγιεσ πτώσεισ µπορούν να µπουν ωσ επιρρηµατικοί
προσδιορισµοί.
4. Οι εµπρόθετοι προσδιορισµοί συνοδεύονται από πρόθεση.
5. Μονολεκτικοί επιρρηµατικοί προσδιορισµοί
πλάγιεσ πτώσεισ άναρθρεσ

είναι και οι

6. Μετοχέσ µε επιρρηµατική σηµασία είναι η χρονική, η
τροπική η αιτιολογική, υποθετική και η εναντιωµατική.
7. Οι αναφορικέσ προτάσεισ µπαίνουν ωσ επιρρηµατικοί
προσδιορισµοί.
8. Το επιρρηµατικό κατηγορούµενο είναι επιρρηµατικόσ
προσδιορισµόσ.
9. Οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί βρίσκονται µόνο σε
επαυξηµένη πρόταση.
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ΛΑΘΟΣ

5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ

2.

ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Α.
Β.
Γ.
∆.

3.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Α.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Β.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΝ∆ΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Ή ∆ΙΣΤΑΚΤΙΚΕΣ)
ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ( Ή ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ)
ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4.

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

5.

ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
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1

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ

Οι προτάσεισ διακρίνονται σε κύριεσ και δευτερεύουσεσ.
κύριεσ προτάσεισ
Τα είδη των προτάσεων
δευτερεύουσεσ προτάσεισ

Κύρια πρόταση

Μια πρόταση που έχει ολοκληρωµένο νόηµα και µπορεί
να σταθεί µόνη τησ στο λόγο λέγεται κύρια πρόταση.

∆ευτερεύουσα πρόταση

Μια πρόταση που δεν έχει ολοκληρωµένο νόηµα και
δεν µπορεί να σταθεί µόνη τησ στο λόγο λέγεται
δευτερεύουσα πρόταση.
Μια δευτερεύουσα πρόταση για να σταθεί µέσα στο
λόγο, έχει ανάγκη από µια κύρια πρόταση την οποία και
προσδιορίζει.

Όταν θέλουµε να εκφράσουµε ένα απλό νόηµα, αρκεί µία και µόνο κύρια πρόταση.
Όταν θέλουµε να εκφράσουµε ένα σύνθετο νόηµα, έχουµε ανάγκη από δύο ή και
περισσότερεσ προτάσεισ.
Ανάλογα µε το νόηµα που επιθυµούµε να διατυπώσουµε, οι προτάσεισ µπορούν να
συνδυαστούν ωσ εξήσ:

α.

κύρια + κύρια

β.

κύρια + δευτερεύουσα + δευτερεύουσα
όµοιεσ

γ.

κύρια + δευτερεύουσα + δευτερεύουσα
ανόµοιεσ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
∆εν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο λόγο µόνο δευτερεύουσεσ προτάσεισ, γιατί δεν
καλύπτουν πλήρεσ νόηµα.
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ΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΟΗΜΑ

Α΄ ΤΡΟΠΟΣ

ΣΤΟ ΛΟΓΟ

Οι προτάσεισ µπαίνουν η µία κοντά στην άλλη, χωρίσ σύνδεσµο,
αλλά χωρίζονται µε κόµµα.
παράδειγµα
Έτρωγαν, έπιναν, κουβέντιαζαν, γελούσαν, έκαναν θόρυβο.
Οι προτάσεισ συνδέονται µε παρατακτικούσ συνδέσµουσ.
Η σύνδεση αυτή λέγεται παρατακτική σύνδεση, γιατί µε αυτή
παρατάσσουµε τη µία πρόταση ισοδύναµα δίπλα στην άλλη.
Η παρατακτική σύνδεση αφορά είτε κύριεσ µεταξύ τουσ (α΄ παράδειγµα) είτε δευτερεύουσεσ όµοιεσ µεταξύ τουσ (β΄ παράδειγµα).
α΄ παράδειγµα
Πήγε στο βιβλιοπωλείο και αγόρασε βιβλία.

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ

κύρια πρόταση

κύρια πρόταση

β΄ παράδειγµα
Πήγε στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσει βιβλία και για να δει τα καινούρια.
κύρια πρόταση

δευτερεύουσα τελική
πρόταση

δευτερεύουσα τελική
πρόταση

* Η δευτερεύουσα τελική πρόταση συνδέεται παρατακτικά µε την όµοιά τησ.

Οι προτάσεισ συνδέονται µε υποτακτικούσ συνδέσµουσ.
Η σύνδεση αυτή λέγεται υποτακτική σύνδεση, γιατί µε αυτή υποτάσσουµε τη δευτερεύουσα πρόταση είτε στην κύρια (α΄ παράδειγµα) είτε σε µια άλλη δευτερεύουσα ανόµοια πρόταση
(β΄ παράδειγµα).
α΄ παράδειγµα
Χαίρεται πολύ, όταν δουλεύει µόνοσ του.

Γ΄ ΤΡΟΠΟΣ

κύρια πρόταση

δευτερεύουσα χρονική
πρόταση

* Η δευτερεύουσα χρονική πρόταση υποτάσσεται στην κύρια.

β΄ παράδειγµα
Κοιµήθηκε νωρίσ, γιατί δε σταµάτησε καθόλου, αφότου ξεκίνησε.
κύρια πρόταση

δευτερεύουσα αιτιολογική
πρόταση

δευτερεύουσα χρονική
πρόταση

* Η δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση υποτάσσεται στην κύρια και η δευτερεύουσα ανόµοια χρονική υποτάσσεται στην δευτερεύουσα αιτιολογική.
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ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Α. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ

και, (κι), ούτε, µήτε, ουδέ, µηδέ

Οι συµπλεκτικοί σύνδεσµοι

Οι συµπλεκτικοί σύνδεσµοι συνδέουν τισ προτάσεισ καταφατικά (χωρίσ άρνηση σε καµία
πρόταση) και αποφατικά (µε άρνηση και στισ δύο προτάσεισ ή µόνο στη µία).

• Η καταφατική σύνδεση γίνεται µε το σύνδεσµο και (κι).
παραδείγµατα
Έτρωγε κι έπινε.
Πήγαινε και έλα αµέσωσ.

• Η αποφατική (αρνητική) σύνδεση γίνεται µε τουσ συνδέσµουσ:
α. δεν .. και δεν,

ούτε .. ούτε,

και δεν,

δεν .. και κτλ. σε προτάσεισ κρίσησ.

παραδείγµατα
∆ε µασ θέλει και δε µασ παίζει.
Ούτε µιλούσε ούτε γελούσε.
Πέρασε χτεσ και δεν τουσ µίλησε.
Οι µαθητέσ δε διάβασαν κι ο δάσκαλοσ τουσ παρατηρεί.
β. µην .. και µην, µήτε να .. µήτε να,

και µην,

παραδείγµατα
Μην τρέχεισ και µην ιδρώνεισ.
Μήτε να το ζηλέψεισ µήτε να το αγοράσεισ.
Έλα και µην ξαναφύγεισ.
Μην τρελαθείσ µ’ αυτό και µασ ξεχάσεισ.
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µην …. και κτλ. σε προτάσεισ επιθυµίασ.

Ο σύνδεσµοσ « και » ωσ παρατακτικόσ σύνδεσµοσ
1.

Ο σύνδεσµοσ και ωσ παρατακτικόσ σύνδεσµοσ συνδέει προτάσεισ που έχουν τισ
παρακάτω σχέσεισ:
παραδείγµατα

Σχέση προτάσεων

∆ιασκέδαζε και κέρδιζε.
Έφαγε και έφυγε.

2.

Σχέση χρόνου

(= και συγχρόνωσ)

(= και έπειτα)

Ζηλεύει και κάνει έτσι.
Είναι ο αρχηγόσ και ανέλαβε την ευθύνη.

Σχέση αιτίασ και αποτελέσµατοσ
(= και γι’ αυτό)
(= και εποµένωσ)

Κάνει τον έξυπνο και δεν προσέχει.

Σχέση αντίθεσησ

Πάρε µε µαζί σου και θα στα δώσω.

Σχέση συµφωνίασ (=και µ’ αυτό τον όρο)

(=αλλά)

Ο σύνδεσµοσ και είναι και µεταβατικόσ, δηλαδή µπαίνει στην αρχή τησ περιόδου, για
να γίνει µετάβαση του λόγου από τα προηγούµενα στα επόµενα.
παράδειγµα
Ο πατέρασ καθόταν ήρεµοσ στην καρέκλα. Και µια στιγµή πετάγεται σα σαTτα.

*

Ο σύνδεσµοσ « και » ορισµένεσ φορέσ ισοδυναµεί µε:

α. µε υποτακτικό σύνδεσµο (ειδικό, διστακτικό, αιτιολογικό, τελικό, αποτελεσµατικό, χρονικό)
παραδείγµατα

είδοσ υποτακτικού συνδέσµου

Τον άκουσα και (=ότι) παραµιλούσε γι’ αυτά.

ειδικόσ σύνδεσµοσ

Μην έρθετε και (=µήπωσ) κρυώσετε.

διστακτικόσ σύνδεσµοσ

Φύγε τώρα και (=γιατί) δε µπορώ.

αιτιολογικόσ σύνδεσµοσ

Θα έρθω και (=για να) θα δουλέψω.

τελικόσ σύνδεσµοσ

Μ’ έκανε κι (=ώστε) άρχισα το τραγούδι.

αποτελεσµατικόσ σύνδεσµοσ

Έφυγεσ και (=όταν) σε θέλαµε.

χρονικόσ σύνδεσµοσ

β. µε βουλητικό να
παράδειγµα

Ο µαθητήσ αρχίζει και (=να) βελτιώνεται.

γ. µε αναφορική αντωνυµία
παράδειγµα

*

Ήταν κάποιοσ και (= ο οποίοσ) ξεχώριζε στο χωριό.

Η θέση του « και »:

α. Όταν έχουµε δύο προτάσεισ, µπαίνει ανάµεσα σ’ αυτέσ.
παράδειγµα

Η µητέρα ήρθε και έφυγε αµέσωσ.

β. Όταν έχουµε περισσότερεσ από δύο προτάσεισ, µπαίνει µόνο µπροστά από την τελευταία.
παράδειγµα

Ο Άρησ σηκώθηκε, πλύθηκε, χτενίστηκε, ντύθηκε και έφυγε.

γ. Όταν υπάρχει έµφαση, µπαίνει µπροστά από κάθε πρόταση.
παράδειγµα

Και ξαπλώνει και κοιµάται στο κρεβάτι µου.
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Β. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ

αλλά, όµωσ, ενώ, αν και, µολονότι,
µόνο/ µα, ωστόσο, παρά

Οι αντιθετικοί σύνδεσµοι

• Από τουσ αντιθετικούσ συνδέσµουσ, στην παρατακτική σύνδεση, χρησιµοποιούνται οι:
αλλά, µα, όµωσ, παρά, µόνο, ωστόσο*1
• Επίσησ, στην παρατακτική σύνδεση χρησιµοποιούνται και άλλεσ λέξεισ ή σύνολα
λέξεων, ωσ αντιθετικοί σύνδεσµοι, όπωσ οι: εντούτοισ, µάλιστα, έπειτα, µολοταύτα,
εξάλλου.
*1 Οι υπόλοιποι αντιθετικοί σύνδεσµοι (ενώ, αν και, µολονότι) χρησιµοποιούνται κανονικά
στην υποτακτική σύνδεση, δηλαδή µόνο αυτοί εισάγουν δευτερεύουσεσ επιρρηµατικέσ
εναντιωµατικέσ προτάσεισ.
παραδείγµατα
Έφτασε γρήγορα, αλλά δεν τουσ πρόλαβε.
∆εν είναι εύκολο, µα και δύσκολο δεν είναι.
∆ε έφαγε και πολύ, παρά µισή µερίδα.
Από τουσ παρατακτικούσ αντιθετικούσ συνδέσµουσ µερικοί, όπωσ: ωστόσο, έπειτα,
µολοταύτα κ. ά. συνοδεύουν µόνο περιόδουσ ή ηµιπεριόδουσ. Το ίδιο γίνεται και µε το
σύνδεσµο όµωσ.
παραδείγµατα
Τα ήθελε όλα τα παιχνίδια δικά του. Ωστόσο έδωσε από λίγα.
Τα ήθελε όλα δικά του. Έδωσε ωστόσο από λίγα.
Τα ήθελε όλα δικά του. Έδωσε από λίγα ωστόσο.
Τα άκουσε όλα^ όµωσ δε µίλησε καθόλου.
Τα άκουσε όλα^ δε µίλησε όµωσ καθόλου.
Τα άκουσε όλα^ δε µίλησε καθόλου όµωσ.
* Οι αντιθετικοί σύνδεσµοι µπαίνουν στην αρχή τησ πρότασησ.
* Οι αντιθετικοί σύνδεσµοι όµωσ, ωστόσο, εντούτοισ, µάλιστα µολοταύτα, έπειτα
µπορούν να µπουν και ύστερα από µια ή περισσότερεσ λέξεισ τησ πρότασησ ή ακόµη
και στο τέλοσ
Η αντιθετική σύνδεση διακρίνεται σε:
α. απλή
παράδειγµα
Έφυγε γρήγορα, αλλά δεν πρόλαβε.
β. επιδοτική (η δεύτερη πρόταση προσθέτει κάτι πιο έντονο)
παράδειγµα
Όχι µόνο έφυγε γρήγορα, αλλά και δεν πρόλαβε.
87

Γ. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ

Οι διαχωριστικοί σύνδεσµοι

ή, είτε

Οι διαχωριστικοί σύνδεσµοι συνδέουν δύο ή περισσότερεσ προτάσεισ.
• Όταν συνδέονται δύο προτάσεισ, ο διαχωριστικόσ σύνδεσµοσ ή µπαίνει συνήθωσ µόνο
µια φορά.*1
παράδειγµα
(ρήµα)… ή …(ρήµα)

Πάντα παίζει ή βλέπει τηλεόραση µόνη τησ.

*1 Για έµφαση ο διαχωριστικόσ σύνδεσµοσ ή µπαίνει δυο φορέσ.
παράδειγµα
Ή ..(ρήµα) … ή … (ρήµα)

Ή θα το φασ όλο ή δε θα σου αγοράσω παγωτό.

• Όταν συνδέονται δύο προτάσεισ, ο διαχωριστικόσ σύνδεσµοσ είτε µπαίνει σχεδόν
πάντα δυο φορέσ.
παράδειγµα
είτε ..(ρήµα) … είτε … (ρήµα)

Θα έρθει, είτε βρέξει είτε χιονίσει.

• Όταν συνδέονται περισσότερεσ από δύο προτάσεισ, τότε ο διαχωριστικόσ σύνδεσµοσ
µπαίνει συνήθωσ µπροστά από κάθε πρόταση.*2
παράδειγµα
Η Αφροδίτη ή θα παίζει ή θα βλέπει τηλεόραση ή θα κοιµάται.
*2 Σε ορισµένεσ περιπτώσεισ ο διαχωριστικόσ σύνδεσµοσ µπαίνει µόνο στην τελευταία.
παράδειγµα
Η Αφροδίτη θα παίζει, θα βλέπει τηλεόραση ή θα κοιµάται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α. Όταν οι προτάσεισ είναι αντίθετεσ µεταξύ τουσ και ο λόγοσ
είναι ζωηρόσ, τότε οι διαχωριστικοί σύνδεσµοι πολλέσ φορέσ
παραλείπονται.
παράδειγµα
Έρχεται, φεύγει, χωρίσ να του µιλούν.
β. Κάποτε αντί για διαχωριστικούσ συνδέσµουσ έχουµε τύπουσ του
ρήµατοσ θέλω.
παράδειγµα
Θεσ να πληρώσεισ θεσ να υπογράψεισ γραµµάτια, το ίδιο είναι.
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∆. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ

Οι συµπερασµατικοί σύνδεσµοι

ώστε, λοιπόν, άρα, εποµένωσ, που

Εκτόσ από τουσ συµπερασµατικούσ συνδέσµουσ χρησιµοποιούνται και επιρρήµατα
ωσ συµπερασµατικοί σύνδεσµοι.
Τα επιρρήµατα είναι: τώρα, τότε, έπειτα, ύστερα, το εµπρόθετο γι’ αυτό κ. ά.
Οι συµπερασµατικοί σύνδεσµοι συνδέουν δύο κύριεσ προτάσεισ που έχουν νοηµατική
σχέση µεταξύ τουσ, αλλά χωρίζονται µε τελεία ή µε άνω τελεία (στον προφορικό λόγο
έχουµε παύση).
• Όταν συνδέονται δύο κύριεσ προτάσεισ, οι συµπερασµατικοί σύνδεσµοι µπαίνουν
πάντα στην αρχή τησ δεύτερησ πρότασησ.*1
Οι συµπερασµατικοί σύνδεσµοι µετά από τελεία ή άνω τελεία εισάγουν κύριεσ
προτάσεισ.
παραδείγµατα
∆εν βρέχει. Άρα θα φύγουµε.
Θα πάµε µαζί· ώστε συµφιλιωνόµαστε.
*1 Μόνο ο συµπερασµατικόσ σύνδεσµοσ λοιπόν µπαίνει:
α. και στην αρχή
παράδειγµα
Θα έρθουν και οι φίλοι σου. Λοιπόν, τι περιµένεισ;
β. και ύστερα από µια ή και περισσότερεσ λέξεισ
παράδειγµα
Έφτασαν µέχρι τη µέση µε απώλειεσ· αναγκάστηκαν λοιπόν να οπισθοχωρήσουν.
γ. και στο τέλοσ µιασ πρότασησ
παράδειγµα
Φτάσαµε. Άντε λοιπόν!
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3

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Υποτακτική σύνδεση έχουµε: α. µε τουσ υποτακτικούσ συνδέσµουσ
β. µε το να
γ. µε αναφορικέσ ή ερωτηµατικέσ αντωνυµίεσ
δ. µε αναφορικά ή ερωτηµατικά επιρρήµατα,
που εισάγουν δευτερεύουσεσ προτάσεισ.

Οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ διακρίνονται σε δύο κατηγορίεσ:
α΄.

Ονοµατικέσ προτάσεισ

Οι ονοµατικέσ προτάσεισ χρησιµοποιούνται συντακτικά όπωσ τα ονόµατα, δηλαδή
µπαίνουν: α. ωσ υποκείµενα (των απρόσωπων ρηµάτων ή απρόσωπων ρηµατικών εκφράσεων)
β. ωσ αντικείµενα (στα προσωπικά ρήµατα)
και
γ. ωσ ονοµατικοί προσδιορισµοί (στα ονόµατα).
Οι ονοµατικέσ προτάσεισ, ωσ προσ τη σηµασία τουσ, είναι:

και
παραδείγµατα

Φαίνεται ότι θα πετύχει.

Μασ ρωτούσε τι αγοράσαµε.
Όποιοσ βιάζεται σκοντάφτει.

β΄.

ειδικέσ
βουλητικέσ
ενδοιαστικέσ
πλάγιεσ ερωτηµατικέσ
αναφορικέσ (ονοµατικέσ).

Η ονοµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

Συντακτική
θέση τησ
πρότασησ

είδοσ
πρότασησ

υποτακτικό
σύνδεσµο

υποκείµενο

ειδική

το
να

αντικείµενο

βουλητική

Βιάζεται να έρθει.
Ένα µόνο σκεφτόταν, µήπωσ έρθει ο
πατέρασ.

α.
β.
γ.
δ.
ε.

υποτακτικό
σύνδεσµο

ονοµατικόσ
προσδιορισµόσ
(επεξήγηση)

ενδοιαστική

ερωτηµατική
αντωνυµία

αντικείµενο

πλάγια
ερωτηµατική

αναφορική
αντωνυµία

υποκείµενο

αναφορική
ονοµατική

Επιρρηµατικέσ προτάσεισ

Οι επιρρηµατικέσ προτάσεισ προσδιορίζουν κυρίωσ το ρήµα µιασ πρότασησ ωσ επιρρηµατικοί προσδιορισµοί.
Οι επιρρηµατικέσ προτάσεισ, ωσ προσ τη σηµασία τουσ, είναι: α. αιτιολογικέσ
β. τελικέσ
γ. αποτελεσµατικέσ
δ. υποθετικέσ
ε. εναντιωµατικέσ
στ. χρονικέσ
και
ζ. αναφορικέσ (επιρρηµατικέσ)
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παραδείγµατα

Η πρόταση
εισάγεται µε..

είδοσ
πρότασησ

Θα έρθω, γιατί θέλω.

υποτακτικό
σύνδεσµο

αιτιολογική

Οι µαθητέσ προσέχουν, για να µάθουν.

υποτακτικό
σύνδεσµο

τελική

∆εν είναι έξυπνοσ να τα κρύψει.

το
να (= ώστε)

αποτελεσµατική

Αν έχεισ φίλουσ, προχωράσ.

υποτακτικό
σύνδεσµο

υποθετική

Αν και είχε φίλουσ, απέτυχε στο τέλοσ.

υποτακτικό
σύνδεσµο

εναντιωµατική

Όταν πετυχαίνει, χαίρεται.

υποτακτικό
σύνδεσµο

χρονική

Πήγαινε όποια ώρα θέλεισ.

αναφορική
αντωνυµία

αναφορική
επιρρηµατική

Θα µιλήσω έτσι, όπωσ σου είπα.

αναφορικό
επίρρηµα

αναφορική
επιρρηµατική
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Α. ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ειδικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε τουσ
ειδικούσ συνδέσµουσ.

Οι ειδικοί σύνδεσµοι

πωσ, που, ότι

Οι ειδικέσ προτάσεισ συµπληρώνουν το περιεχόµενο µονολεκτικών ή περιφραστικών
ρηµάτων ή άλλων όρων τησ πρότασησ. Εξαρτώνται από ρήµατα λεκτικά (λέγω),
γνωστικά (γνωρίζω), αισθητικά (αισθάνοµαι), δεικτικά (δείχνω).
• Η ειδική πρόταση χρησιµοποιείται ωσ αντικείµενο, υποκείµενο ή επεξήγηση
( α. στο ουδέτερο αυτό, εκείνο, τούτο .. κλπ., β. στο αόριστο ένασ-µια-ένα, γ. στα ουσιαστικά που
παράγονται από τα ίδια ρήµατα που εξαρτάται η δευτερεύουσα πρόταση π.χ. η γνώση ότι (= δηλαδή)…., η αγγελία ότι (= δηλαδή)….. ).

παραδείγµατα

Η ονοµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

Συντακτική
θέση τησ
πρότασησ

είδοσ
πρότασησ

Αισθάνεται ότι θα πετύχει. *1

ειδικό
σύνδεσµο

αντικείµενο

ειδική

∆ιαδίδεται πωσ θα έρθει. *1

ειδικό
σύνδεσµο

υποκείµενο

ειδική

Με ευχαριστούσε αυτό, που ήµουν ακόµα
παιδί.*2

ειδικό
σύνδεσµο

επεξήγηση
(στο αυτό)

ειδική

*1 Οι ειδικέσ προτάσεισ δε χωρίζονται µε κόµµα.
*2 Η ειδική πρόταση ωσ επεξήγηση χωρίζεται µε κόµµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι ειδικέσ προτάσεισ, ανάλογα µε το περιεχόµενό τουσ, εκφέρονται µε οριστική, δυνητική οριστική και πιθανολογική οριστική.
Η άρνηση είναι δε(ν).
παραδείγµατα
Πιστεύω ότι υπάρχει τρόποσ.

(οριστική)

Πίστευε ότι θα υπήρχε τρόποσ.

(δυνητική οριστική)
= θα + οριστική παρατατικού
ή υπερσυντέλικου

Πιστεύω ότι θα υπάρχει τρόποσ.

(πιθανολογική οριστική)
= οριστική κάθε χρόνου

92

*

Οι ειδικέσ προτάσεισ εισάγονται και µε το σύνδεσµο να (µε άρνηση µην).
Σ’ αυτή την περίπτωση η ειδική πρόταση εκφράζει κάποια αµφιβολία (παρόλο που
εκφέρεται µε οριστική) και ακολουθεί ύστερα από ρήµα ή την περίφραση είναι
πιθανό (απίθανο).
παραδείγµατα
∆ε θυµάµαι να τον είδα.
Σκέφτηκα να µην ξεχάσεισ το παλτό.
Είναι πιθανό να έρθει.

*

Ωσ ειδικόσ σύνδεσµοσ χρησιµοποιείται και ο συµπλεκτικόσ σύνδεσµοσ και.
Στην περίπτωση αυτή το ρήµα τησ πρώτησ πρότασησ έχει τη σηµασία του αισθάνοµαι
ή νοµίζω.
παράδειγµα
Τον άκουσα και (=ότι) παραµιλούσε γι’ αυτά.
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2. ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Βουλητικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε το «να».
Οι βουλητικέσ προτάσεισ συµπληρώνουν την έννοια ενόσ ρήµατοσ ή ενόσ άλλου όρου
µονολεκτικού ή περιφραστικού µιασ πρότασησ, που σηµαίνει θέλω, µπορώ, προτρέπω,
εµποδίζω, αναγκάζοµαι κ. ά. Έχουν άρνηση µην.
• Η βουλητική πρόταση χρησιµοποιείται ωσ αντικείµενο, υποκείµενο ή επεξήγηση.
παραδείγµατα

Η ονοµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

Συντακτική
θέση τησ
πρότασησ

είδοσ
πρότασησ

Θέλω να σασ µιλήσω.*1

να

αντικείµενο

βουλητική

Πρέπει να είσαι ανεκτικόσ.*1

να

υποκείµενο

βουλητική

Πάντα το ήθελε αυτό, να παίρνει καλούσ
βαθµούσ.*2

να

επεξήγηση
(στο αυτό)

βουλητική

*1 Οι βουλητικέσ προτάσεισ δε χωρίζονται µε κόµµα.
*2 Η βουλητική πρόταση ωσ επεξήγηση χωρίζεται µε κόµµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι βουλητικέσ προτάσεισ εκφέρονται κανονικά µε υποτακτική.
Κάποτε, όµωσ, εκφέρονται και µε οριστική παρατατικού και µε
οριστική οποιουδήποτε παρελθοντικού χρόνου.
παραδείγµατα
Πρέπει να φεύγεισ.
Ήθελα να πήγαινα κι εγώ µαζί τουσ.
Ήταν προτιµότερο να µην είχαµε φάει.

*

(υποτακτική)
(οριστική παρατατικού:
από έλξη µε το ρήµα τησ κύριασ)
(οριστική υπερσυντέλικου
εκφράζει απλή σκέψη)

Βουλητική πρόταση εισάγεται και µε το συµπλεκτικό σύνδεσµο και.
παράδειγµα
Ο καιρόσ αρχίζει και αγριεύει.

*

(= να αγριεύει)

Οι προτάσεισ που εισάγονται µε το να δεν είναι πάντα βουλητικέσ.
παράδειγµα
Έφυγε να (=για να) προλάβει.

*

(Η πρόταση είναι τελική)

Βουλητικέσ προτάσεισ εισάγονται µετά τισ προθέσεισ: αντί, δίχωσ, χωρίσ, ίσαµε ή µε
τισ φράσεισ από το, µε το, στο.
παράδειγµα
Εργαζόµαστε χωρίσ να µιλάµε.
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3. ΕΝ∆ΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Ή ∆ΙΣΤΑΚΤΙΚΕΣ)
Ενδοιαστικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε τουσ
διστακτικούσ συνδέσµουσ.

Οι διστακτικοί σύνδεσµοι

µη(ν), µήπωσ

Οι ενδοιαστικέσ προτάσεισ φανερώνουν κάποιο φόβο (ενδοιασµό) ή ανησυχία µήπωσ
γίνει κάτι δυσάρεστο ή ανεπιθύµητο ή µήπωσ δε γίνει κάτι το επιθυµητό. Έχουν άρνηση
δε(ν). Εξαρτώνται από ρήµατα που δηλώνουν φόβο ή ανησυχία.
Οι ενδοιαστικέσ προτάσεισ:
α. όταν εκφράζουν φόβο (=µήπωσ γίνει κάτι), εισάγονται µε τουσ συνδέσµουσ
µήπωσ, µη(ν)
β. όταν εκφράζουν φόβο µήπωσ δε γίνει κάτι, εισάγονται µε τουσ συνδέσµουσ
µήπωσ δεν, µη δε(ν).
• Η ενδοιαστική πρόταση χρησιµοποιείται ωσ αντικείµενο, ωσ υποκείµενο ή ωσ
επεξήγηση.
παραδείγµατα

Η ονοµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

Συντακτική
θέση τησ
πρότασησ

είδοσ
πρότασησ

Τρέµω µήπωσ κτυπήσεισ. *1

διστακτικό
σύνδεσµο

αντικείµενο

ενδοιαστική

Είναι φόβοσ µήπωσ αποτύχω.*1

διστακτικό
σύνδεσµο

υποκείµενο

ενδοιαστική

Ένα φοβόταν, µήπωσ δεν πετύχει.*2

διστακτικό
σύνδεσµο

επεξήγηση
(στο ένα)

ενδοιαστική

*1 Οι ενδοιαστικέσ προτάσεισ δε χωρίζονται µε κόµµα.
*2 Η ενδοιαστική πρόταση ωσ επεξήγηση χωρίζεται µε κόµµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι ενδοιαστικέσ προτάσεισ εκφέρονται κανονικά µε υποτακτική,
που δηλώνει το ενδεχόµενο, το πιθανό.
Κάποτε, όµωσ, εκφέρονται και µε οριστική που δηλώνει το
πραγµατικό.
παραδείγµατα
Φοβάται µήπωσ τον δουν.
Φοβάται µήπωσ τον κλέβουν.

*

(υποτακτική αορίστου)
(οριστική ενεστώτα)

Ενδοιαστική πρόταση εισάγεται και µε το να µη(ν).
παράδειγµα
Φοβάται να µην κρυώσει.

*

Ενδοιαστική πρόταση εισάγεται και µε το συµπλεκτικό σύνδεσµο και.
παράδειγµα
Μην έρχεστε και κρυώσετε.

( = µήπωσ κρυώσετε)
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4. ΠΛΑΓΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πλάγιεσ ερωτηµατικέσ προτάσεισ (ή πλάγιεσ ερωτήσεισ) λέγονται οι δευτερεύουσεσ
προτάσεισ που εισάγονται µε:
α. ερωτηµατικέσ αντωνυµίεσ

Οι ερωτηµατικέσ αντωνυµίεσ

ποιοσ; , πόσοσ; , τι;

β. ερωτηµατικά επιρρήµατα
πού; , πώσ; , πότε; κτλ.

Τα ερωτηµατικά επιρρήµατα
γ. συνδέσµουσ

αν, γιατί, µήπωσ κτλ.

Οι σύνδεσµοι

Οι πλάγιεσ ερωτηµατικέσ προτάσεισ περιέχουν ερώτηση. Έχουν άρνηση δε(ν) , εκτόσ αν
στην πλάγια ερωτηµατική πρόταση υπάρχει να, οπότε η άρνηση είναι µη(ν).
• Η πλάγια ερωτηµατική πρόταση χρησιµοποιείται κυρίωσ ωσ αντικείµενο, υποκείµενο ή επεξήγηση. Εξαρτάται από ρήµατα ή ρηµατικέσ εκφράσεισ που δηλώνουν απορία, ερώτηση, αµφιβολία.

παραδείγµατα

Η ονοµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

Συντακτική
θέση τησ
πρότασησ

είδοσ
πρότασησ

Ρωτούσε τι θα πάρουµε. *1

ερωτηµατική
αντωνυµία

αντικείµενο

πλάγια
ερωτηµατική

∆εν είναι βέβαιο τι θέλει. *1

ερωτηµατική
αντωνυµία

υποκείµενο

πλάγια
ερωτηµατική

Αυτό δεν καταλαβαίνω, ποιεσ είναι οι
διαφορέσ µασ. *2
Ξαναρώτησεσ πότε θα πάµε. *1

ερωτηµατική
αντωνυµία

επεξήγηση
(στο αυτό)

πλάγια
ερωτηµατική

ερωτηµατικό
επίρρηµα

αντικείµενο

πλάγια
ερωτηµατική

Είναι παράξενο πώσ τα καταφέρνει. *1

ερωτηµατικό
επίρρηµα

υποκείµενο

πλάγια
ερωτηµατική

Στην απορία µου, πού θα πάµε, δε µου
απάντησαν. *2
Αµφιβάλλω αν κατάλαβε. *1

ερωτηµατικό
επίρρηµα

επεξήγηση
(στην απορία)

πλάγια
ερωτηµατική

σύνδεσµο

αντικείµενο

πλάγια
ερωτηµατική

Είναι ερώτηµα γιατί ήρθε κι αυτή. *1

σύνδεσµο

υποκείµενο

πλάγια
ερωτηµατική

Στην ερώτησή µου, αν θα έρθει κι αυτόσ,
έδωσε απάντηση το τηλεφώνηµα. *2

σύνδεσµο

επεξήγηση

πλάγια
ερωτηµατική

( στην ερώτηση µου)

*1 Οι πλάγιεσ ερωτηµατικέσ προτάσεισ δε χωρίζονται µε κόµµα.
*2 Η πλάγια ερωτηµατική πρόταση ωσ επεξήγηση χωρίζεται µε κόµµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι πλάγιεσ ερωτηµατικέσ προτάσεισ ανάλογα µε το περιεχόµενό
τουσ, εκφέρονται µε οριστική, οριστική δυνητική και µε υποτακτική
απορηµατική (υποτακτική µε το να).
παραδείγµατα
∆εν ξέρω γιατί φεύγεισ.
(οριστική)
∆εν ξέρω τι θα αγόραζεσ.
(οριστική δυνητική)
∆εν ήξερα πότε να ξανατηλεφωνήσω. (υποτακτική απορηµατική)
(δηλώνει απορία)
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5. ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ονοµατικέσ αναφορικέσ προτάσεισ λέγονται
εισάγονται µε τισ αναφορικέσ αντωνυµίεσ:

Οι αναφορικέσ αντωνυµίεσ

οι

δευτερεύουσεσ προτάσεισ

που

που, όποιοσ, ο οποίοσ, όσοσ, ό,τι

Οι ονοµατικέσ αναφορικέσ προτάσεισ προσδιορίζουν έναν ονοµατικό όρο µιασ άλλησ
πρότασησ (συνήθωσ τησ κύριασ), ο οποίοσ είτε υπάρχει στην πρόταση είτε παραλείπεται και εννοείται.
Η παράλειψη του όρου δίνει την εντύπωση ότι η αναφορική πρόταση χρησιµοποιείται η
ίδια στη θέση του όρου που παραλείπεται.
• Η ονοµατική αναφορική πρόταση χρησιµοποιείται κυρίωσ ωσ υποκείµενο, κατηγορούµενο, αντικείµενο, επιθετικόσ προσδιορισµόσ, προσδιορισµόσ ετερόπτωτοσ (γενική
υποκειµενική ή γενική κτητική).
παραδείγµατα

Η ονοµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

Συντακτική
θέση τησ
πρότασησ

είδοσ
πρότασησ

Όποιοσ διψάει βρύσεσ βλέπει.

αναφορική
αντωνυµία

υποκείµενο

αναφορική
πρόταση

Είσαι ό,τι δηλώσεισ.

αναφορική
αντωνυµία

κατηγορούµενο

αναφορική
πρόταση

Έκανα ό,τι ήθελα.

αναφορική
αντωνυµία

αντικείµενο

αναφορική
πρόταση

Έσκισε τα χαρτιά που δε χρειάζονταν.
(= τα άχρηστα χαρτιά)
Ακολούθησε το παράδειγµα όσων σοφών
γνωρίζεισ.
Να σκέφτεσαι τα λόγια όποιου σέβεσαι.

αναφορική
αντωνυµία

επιθετικόσ
προσδιορισµόσ

αναφορική
πρόταση

αναφορική
αντωνυµία

γενική
υποκειµενική

αναφορική
πρόταση

αναφορική
αντωνυµία

γενική
κτητική

αναφορική
πρόταση

Οι ονοµατικέσ αναφορικέσ προτάσεισ δε χωρίζονται µε κόµµα.
Πολλέσ ονοµατικέσ αναφορικέσ προτάσεισ περιέχουν µια επιρρηµατική έννοια και έτσι
δηλώνουν, όπωσ και οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί: α. αιτία, β. σκοπό, γ. αποτέλεσµα
δ. προWπόθεση, ε. εναντίωση ή παραχώρηση.
παραδείγµατα

Η
ονοµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

είδοσ
πρότασησ

Η
ονοµατική
πρόταση
δηλώνει…

Τον εκτιµούµε που (=γιατί) µασ συµβουλεύει.

αναφορικό
επίρρηµα

αναφορική
αιτιολογική
πρόταση

αιτία

Να έρθει κάποιοσ που να (=για να) µασ
ανοίξει την πόρτα.

αναφορικό
επίρρηµα

αναφορική
τελική
πρόταση

σκοπόσ

Ζωγραφίζει έτσι που (=ώστε) τον ζηλεύεισ.

αναφορικό
επίρρηµα

αποτελεσµατική

Θα υπακούσω σε όποιον (= αν) τον εκλέξετε.

αναφορικό
επίρρηµα

αναφορική
υποθετική
πρόταση

∆εν πείθεισ ό,τι κι αν κάνεισ

αναφορικό
επίρρηµα

αναφορική
υποθετική
πρόταση
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αναφορική
πρόταση

αποτέλεσµα
υπόθεση
εναντίωση
παραχώρηση

Β. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Αιτιολογικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε τουσ
αιτιολογικούσ συνδέσµουσ ή µε λέξεισ και φράσεισ (που, καθώσ, µια που, µια και,
σαν…που κ. ά.) που χρησιµοποιούνται ωσ αιτιολογικοί σύνδεσµοι.
Εξαρτώνται από ρήµατα που δηλώνουν ψυχική κατάσταση (π. χ. αισθάνοµαι, χαίροµαι,
λυπούµαι... ) ή από οποιοδήποτε ρήµα ή έκφραση που χρειάζεται αιτιολόγηση.

Οι αιτιολογικοί σύνδεσµοι

γιατί, επειδή, αφού

Οι αιτιολογικέσ προτάσεισ φανερώνουν την αιτία για την οποία γίνεται αυτό που
δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται. Έχουν άρνηση δε(ν).

παραδείγµατα

Η επιρρηµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

είδοσ
πρότασησ

Ο Ηρακλήσ χαιρόταν, γιατί ήταν πρώτοσ.

αιτιολογικό
σύνδεσµο

αιτιολογική

Ο Ηρακλήσ χαιρόταν, που ήταν πρώτοσ.

τη λέξη που, ωσ
αιτιολογικό σύνδεσµο

αιτιολογική

Οι αιτιολογικέσ προτάσεισ χωρίζονται µε κόµµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αιτιολογικέσ προτάσεισ, ανάλογα µε το περιεχόµενό τουσ, εκφέρονται µε απλή οριστική, δυνητική οριστική και µε πιθανολογική οριστική.
παραδείγµατα
Στενοχωρέθηκε, επειδή δεν του απάντησαν .

(απλή οριστική)

Θα σου τα δώσω, αφού µόνοσ µου δε θα τα έπαιρνα. (δυνητική οριστική)
Ασ πάµε, γιατί µόνο αυτή θα γνωρίζει.

*

(πιθανολογική οριστική)

Ωσ αιτιολογικόσ σύνδεσµοσ χρησιµοποιείται και ο συµπλεκτικόσ σύνδεσµοσ και.
παράδειγµα
Φύγε τώρα και δε µπορώ.

( =γιατί δεν µπορώ)
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2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Ή ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)
Τελικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε τουσ
τελικούσ συνδέσµουσ. Εξαρτώνται κυρίωσ από ρήµατα που δηλώνουν κίνηση (έρχοµαι,
φεύγω, πηγαίνω.. κλπ.).

Οι τελικοί σύνδεσµοι

να, για να

Οι τελικέσ προτάσεισ δείχνουν σε ποιο σκοπό αποβλέπει αυτό που δηλώνει η πρόταση
που προσδιορίζεται. Έχουν άρνηση µη(ν).
παραδείγµατα

Η επιρρηµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

είδοσ
πρότασησ

Έφυγε, να (=για να) µην πάρει τα χρήµατα.

τελικό
σύνδεσµο

τελική

Ασ ήσουν, για να άκουγεσ.

τελικό
σύνδεσµο

τελική

Οι τελικέσ προτάσεισ χωρίζονται µε κόµµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι

τελικέσ

προτάσεισ,

εκφέρονται

κανονικά

µε

υποτακτική

(σκοπόσ προσδοκώµενοσ).

Κάποτε, όµωσ, και µε οριστική παρατατικού (όταν δηλώνεται σκοπόσ
ανεκπλήρωτοσ).

παραδείγµατα
Πήγε να αγοράσει εφηµερίδα.
(υποτακτική)
Έπρεπε να ήσουν κι εσύ, για να έπαιρνεσ µέροσ. (οριστική παρατατικού)

∆ιάκριση των τελικών προτάσεων από τισ βουλητικέσ
Βουλητικέσ προτάσεισ

Τελικέσ προτάσεισ

Οι βουλητικέσ προτάσεισ είναι ονοµατικέσ
προτάσεισ .

Οι τελικέσ προτάσεισ είναι επιρρηµατικέσ
προτάσεισ.

Ποτέ δεν εισάγονται µε το σύνδεσµο «για
να» αλλά µόνο µε το βουλητικό «να».

Εισάγονται µε το σύνδεσµο «για να».

παράδειγµα

παράδειγµα

Θέλει να δουλέψει.

Όταν εισάγονται µε το σύνδεσµο «να»,
αυτόσ µπορεί να αντικατασταθεί µε το
«για να».

Ήρθε να δουλέψει.

(Θέλει δουλειά.)
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(Ήρθε για να δουλέψει.)

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ)
Αποτελεσµατικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε
τουσ αποτελεσµατικούσ συνδέσµουσ, µε το να ή µε εκφράσεισ (ώστε να, που να, για να
κ. ά.) που χρησιµοποιούνται ωσ αποτελεσµατικοί σύνδεσµοι.

Οι αποτελεσµατικοί σύνδεσµοι

ώστε, ώστε (να), που

Οι αποτελεσµατικέσ προτάσεισ φανερώνουν ποιο είναι το αποτέλεσµα του περιεχοµένου τησ πρότασησ που προσδιορίζεται.
• Οι αποτελεσµατικέσ προτάσεισ που εισάγονται µε τουσ αποτελεσµατικούσ συνδέσµουσ
ώστε και που έχουν άρνηση δε(ν).
• Οι αποτελεσµατικέσ προτάσεισ που εισάγονται µε εκφράσεισ που έχουν να (ώστε να,
που να κ. ά.) έχουν άρνηση µη(ν).
παραδείγµατα

Η επιρρηµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

Περπατάει τόσο γρήγορα, ώστε να φτάσει.

αποτελεσµατικό
σύνδεσµο

αποτελεσµατική

∆εν είναι έξυπνοσ, να τα κρύψει.

το να ωσ
αποτελεσµατικό
σύνδεσµο

αποτελεσµατική

Είναι αδύνατοσ, για να σταθεί στα πόδια του.

έκφραση ωσ
αποτελεσµατικό
σύνδεσµο

αποτελεσµατική

είδοσ
πρότασησ

Οι αποτελεσµατικέσ προτάσεισ χωρίζονται µε κόµµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Οι αποτελεσµατικέσ προτάσεισ που εισάγονται µε τουσ αποτελεσµατικούσ συνδέσµουσ ώστε και που εκφέρονται:
α. µε οριστική οποιουδήποτε χρόνου (όταν δηλώνουν αποτέλεσµα πραγµατικό)
β. µε δυνητική οριστική ή πιθανολογική οριστική (όταν δηλώνουν
αποτέλεσµα που είναι δυνατό ή πιθανό).
• Οι αποτελεσµατικέσ προτάσεισ που εισάγονται µε εκφράσεισ που
έχουν να (ώστε να, που να ..κ. ά.) και εκφέρονται µε υποτακτική
(δηλώνουν αποτέλεσµα που είναι πιθανό ή δυνατό ή και κάποτε πραγµατικό).
παραδείγµατα
Είναι τόσο έξυπνη, που την ακούν όλοι.
Έχει τέτοιο χαρακτήρα, ώστε τίποτε δε θα αγαπούσε.
Λείπει τόσο καιρό, που δε θα µασ ξέρει.
Τον έκλεψαν τόσεσ φορέσ, ώστε να µην εµπιστεύεται.

*

(οριστική)
(δυνητική οριστική)
(πιθανολογική οριστική)
(υποτακτική)

Ωσ αποτελεσµατικόσ σύνδεσµοσ χρησιµοποιείται και ο συµπλεκτικόσ σύνδεσµοσ και.
παράδειγµα
Μ’ έκανε κι άρχισα το τραγούδι.

( =ώστε άρχισα)
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4. ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Υποθετικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε τον
υποθετικό σύνδεσµο « αν ».
Οι υποθετικέσ προτάσεισ περιέχουν την προ]πόθεση που πρέπει να ισχύει, για να γίνει
αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται. Έχουν άρνηση δε(ν).
• Η υποθετική πρόταση λέγεται και υπόθεση.
• Η πρόταση που προσδιορίζεται από την υποθετική πρόταση λέγεται απόδοση.
• Η υπόθεση και η απόδοση µαζί λέγονται υποθετικόσ λόγοσ.
παράδειγµα
υπόθεση

+

απόδοση (=κύρια)

υποθετικόσ λόγοσ

Αν θα πάρεισ το αυτοκίνητο, θα πασ πιο γρήγορα και άνετα.
Οι υποθετικέσ προτάσεισ χωρίζονται µε κόµµα.

* Με σηµασία υποθετικών συνδέσµων χρησιµοποιούνται και οι κυρίωσ χρονικοί
σύνδεσµοι « σαν », « άµα », και ο σύνδεσµοσ « να ».(Με το να η άρνηση είναι µην)
παραδείγµατα

Η επιρρηµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

είδοσ
πρότασησ

Αν το έβλεπεσ, θα καταλάβαινεσ τη ζηµιά.

υποθετικό
σύνδεσµο

υποθετική

Να µην το έπαιρνα, δε θα το είχα.

το να ωσ
υποθετικό
σύνδεσµο

υποθετική

Άµα βιάζεσαι, κάνεισ λάθη.

χρονικό ωσ
υποθετικό
σύνδεσµο

υποθετική

Σαν πάρει το αυτοκίνητο, θα µασ πάει ταξίδια.

χρονικό ωσ
υποθετικό
σύνδεσµο

υποθετική

Παρατηρήσεισ στουσ υποθετικούσ λόγουσ
1. Αντί για µια υποθετική πρόταση µπορεί να έχουµε µια ευθεία ερώτηση, για να εκφραστεί εντονότερα µια υπόθεση.
παράδειγµα
Έχεισ µυαλό; έχεισ ιδέεσ.

(Αν έχεισ µυαλό, έχεισ ιδέεσ.)

2. ∆ύο ή περισσότερεσ προτάσεισ µε αντίθετο περιεχόµενο µπορεί να προσδιορίζουν την
ίδια πρόταση. Οι υποθετικέσ αυτέσ προτάσεισ συνδέονται µεταξύ τουσ :
α. µε διαχωριστικούσ συνδέσµουσ, χωρίσ υποθετικό σύνδεσµο
β. µε το και µαζί µε υποθετικό σύνδεσµο.
παραδείγµατα
α. Είτε το αγοράσεισ είτε δεν το αγοράσεισ, αυτό θα το πάρω.
β. Κι αν το θέλεισ κι αν δεν το θέλεισ, εµένα δε µε νοιάζει.
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3. Πολλέσ φορέσ λείπει η υπόθεση ή η απόδοση από τουσ υποθετικούσ λόγουσ γιατί
αντικαθιστούνται από µία λέξη που υπάρχει στην πρόταση.
παραδείγµατα
Να µελετάσ· µόνο έτσι θα πάρεισ πτυχίο.

(παραλείπεται η υπόθεση: αν µελετάσ,
γιατί την αντικαθιστά η λέξη έτσι)

Θα πάτε στο χωριό, εκτόσ αν χιονίζει.

(παραλείπεται η απόδοση: δε θα πάτε,
γιατί την αντικαθιστά η λέξη εκτόσ)

4. Πολλέσ προτάσεισ που εισάγονται µε «αν» εκφράζουν πιο παραστατικά την παροµοίωση, την αντίθεση, την αιτία, το αποτέλεσµα, ένα αόριστο νόηµα, την
απειλή.
Οι προτάσεισ αυτέσ δεν είναι υποθετικέσ.
παραδείγµατα
Αν το είδεσ κι εσύ, το είδα κι εγώ.
Αν είσαι εσύ έξυπνοσ, εγώ είµαι εξυπνότεροσ.
∆εν φοβήθηκε, αν δεν έφτασε, µε την πρώτη.
Αν περνάει καλά, αφορµή είναι ο πατέρασ του.
Αν είναι σήµερα κάτι, το οφείλει στον πατέρα του.
Αν σε δω ….
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(παροµοίωση)
(αντίθεση)
(αιτία)
(αποτέλεσµα)
(αόριστο νόηµα)
(απειλή)

5. ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Εναντιωµατικέσ προτάσεισ
Εναντιωµατικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε
τουσ αντιθετικούσ συνδέσµουσ, «ενώ», «αν και», «µολονότι» καθώσ και µε το «µόλο
που», «και που», «που», «και ασ», «ασ»…..κ. ά.
Οι εναντιωµατικέσ προτάσεισ φανερώνουν εναντίωση (ισχυρή αντίθεση) προσ αυτό
που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται και που το θεωρούµε πραγµατικό.
παραδείγµατα

Η επιρρηµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

είδοσ
πρότασησ

Αν και πήρε τηλέφωνο, δεν ήρθε.

αντιθετικό
σύνδεσµο

εναντιωµατική

Ενώ δεν ήταν στη µάχη, περηφανευόταν.

αντιθετικό
σύνδεσµο

εναντιωµατική

Οι εναντιωµατικέσ προτάσεισ χωρίζονται µε κόµµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Οι εναντιωµατικέσ προτάσεισ εκφέρονται µε οριστική και έχουν
άρνηση δε(ν), εκτόσ από αυτέσ που εισάγονται µε το και ασ, στισ
οποίεσ η άρνηση είναι µη(ν).
παραδείγµατα
Αποφάσισα να πάω κι εγώ, µόλο που δεν ήθελα.
(οριστική)
Και ασ µη µε προσκάλεσε, εγώ πήγα.
(οριστική)

2. Παραχωρητικέσ προτάσεισ
Παραχωρητικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε τα:
«και αν», «και να», «και ….. να», «που να», «να», «ασ…και» …..κ. ά.
Οι παραχωρητικέσ προτάσεισ φανερώνουν εναντίωση και παραχώρηση.
•

Η εναντίωση γίνεται προσ αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται, το
οποίο, όµωσ, δεν το θεωρούµε πραγµατικό, αλλά ενδεχόµενο ή και αδύνατο.

•

Η παραχώρηση γίνεται σε κάτι που είναι αντίθετο από αυτό που δηλώνει η παραχωρητική πρόταση.
παραδείγµατα

Η πρόταση
εισάγεται µε..

είδοσ
πρότασησ

Και αν ακόµη τηλεφωνήσεισ, δεν πρέπει να πασ.

αντιθετικό
σύνδεσµο

παραχωρητική

Και να µη µου το 'λεγεσ, εγώ θα το έβλεπα.

αντιθετικό
σύνδεσµο

παραχωρητική

Οι παραχωρητικέσ προτάσεισ χωρίζονται µε κόµµα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Οι παραχωρητικέσ προτάσεισ εκφέρονται:
α. µε οριστική παρελθοντικού χρόνου (όταν αναφέρεται στο παρελθόν)
β. µε υποτακτική (όταν αναφέρεται στο µέλλον).
Έχουν άρνηση µη(ν), εκτόσ από αυτέσ που εισάγονται µε το και αν,
στισ οποίεσ η άρνηση είναι δε(ν).
παραδείγµατα
∆εν πέρασεσ ποτέ, κι ασ το είχεσ υποσχεθεί. (οριστική παρελθ. χρόνου)
Εγώ δε θα πάω, που(= ακόµη κι αν) να γυρίσουν όλα. (υποτακτική)
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6. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Χρονικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που εισάγονται µε τουσ
χρονικούσ συνδέσµουσ, ή µε λέξεισ και εκφράσεισ (π.χ. όσο, εκεί που, όσο που να, έωσ
ότου να, κάθε που … κλπ.) που χρησιµοποιούνται ωσ χρονικοί σύνδεσµοι .

Οι χρονικοί σύνδεσµοι

όταν, σαν, ενώ, αφού, µόλισ, πριν (να),
προτού, καθώσ, οπότε, αφότου, ώσπου, όσο
που, ωσότου, άµα

Οι χρονικέσ προτάσεισ προσδιορίζουν χρονικά µια άλλη πρόταση.
Μια χρονική πρόταση δείχνει αν κάτι, είναι: α. σύγχρονο
β. προτερόχρονο
γ. υστερόχρονο
σε σχέση µ’ αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται.
Στισ χρονικέσ προτάσεισ η άρνηση είναι δε(ν), εκτόσ αν ο χρονικόσ σύνδεσµοσ έχει να
(π. χ. ώσπου να, πριν να ..κτλ.), οπότε η άρνηση είναι µη(ν).
παραδείγµατα

Όταν γράφει, σκέφτεται.
Σαν τα άκουσε, λυπήθηκε.

Η επιρρηµατική
πρόταση
εισάγεται µε..
(σύγχρονο)
(προτερόχρονο)

Πριν (να) έρθει, µασ τηλεφώνησε. (υστερόχρονο)

είδοσ
πρότασησ

χρονικό
σύνδεσµο

χρονική

χρονικό
σύνδεσµο

χρονική

χρονικό
σύνδεσµο

χρονική

Οι χρονικέσ προτάσεισ χωρίζονται µε κόµµα.

*

Ωσ χρονικόσ σύνδεσµοσ χρησιµοποιείται και ο συµπλεκτικόσ σύνδεσµοσ και.
παράδειγµα
Έφυγεσ και σε θέλαµε.

( =όταν, τη στιγµή)
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7. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Επιρρηµατικέσ αναφορικέσ προτάσεισ λέγονται οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ που
εισάγονται µε τισ αναφορικέσ αντωνυµίεσ και τα αναφορικά επιρρήµατα ή µε άλλουσ
αναφορικούσ επιρρηµατικούσ προσδιορισµούσ.
Οι επιρρηµατικέσ αναφορικέσ προτάσεισ προσδιορίζουν ένα επίρρηµα ή έναν άλλο
επιρρηµατικό προσδιορισµό µιασ πρότασησ.
Συχνά το επίρρηµα ή ο επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ που προσδιορίζονται από την
αναφορική επιρρηµατική πρόταση παραλείπονται. Τότε η αναφορική πρόταση φαίνεται
ότι προσδιορίζει το ρήµα.
Οι αναφορικέσ επιρρηµατικέσ προτάσεισ δηλώνουν: α. τόπο
β. χρόνο
γ. τρόπο
δ. ποσό
ε. συµφωνία
στ. εναντίωση ή παραχώρηση
ζ. παροµοίωση
παραδείγµατα

Η
επιρρηµατική
πρόταση
εισάγεται µε..

είδοσ
πρότασησ

Η
επιρρηµατική
πρόταση
δηλώνει…

Πήγαινε όπου θέλεισ.

αναφορικό
επίρρηµα

αναφορική
πρόταση

τόπο

Τηλεφώνησε όποια µέρα νοµίζεισ.

αναφορική
αντωνυµία

αναφορική
πρόταση

χρόνο

Φόρεσέ τα όπωσ θέλεισ.

αναφορικό
επίρρηµα

αναφορική
παραβολική
πρόταση

τρόπο

Αγόρασε όσα θέλεισ.

αναφορική
αντωνυµία

αναφορική
πρόταση

ποσό

Θα πάω µόνο όπωσ µου είπε.

αναφορικό
επίρρηµα

αναφορική
πρόταση

συµφωνία

∆ε θα πάρω τίποτα, όσα κι αν µου δώσουν.

αναφορική
αντωνυµία

αναφορική
πρόταση

εναντίωση
παραχώρηση

∆εν πάω πουθενά, όπωσ δεν πάει και ο
Ηρακλήσ.

αναφορικό
επίρρηµα

αναφορική
πρόταση

παροµοίωση
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4

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η απρόσωπη σύνταξη συναντάται µε τα απρόσωπα ρήµατα και µε τισ απρόσωπεσ
εκφράσεισ.
1. Απρόσωπα λέγονται τα ρήµατα που συνηθίζονται στο γ’ ενικό πρόσωπο χωρίσ να
έχουν υποκείµενο ένα πρόσωπο ή ένα πράγµα.
Είναι δε αυτά:
α. τα ρήµατα πρέπει, πρόκειται, συµφέρει, µέλει, µέλλεται
β. ρήµατα που φανερώνουν φυσικά φαινόµενα: βραδιάζει, βρέχει, βροντά, γλυκοχαράζει, ξηµερώνει, φέγγει, φυσά, χαράζει, χειµωνιάζει, χιονίζει
γ. Μερικά προσωπικά ρήµατα στο γ΄ ενικό, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει ονοµαστική στην
πρόταση, γίνονται απρόσωπα: ακούγεται, λέγεται, διαδίδεται, αναγγέλλεται,
χρειάστηκε, απαγορεύεται, φαίνεται.
2. Οι απρόσωπεσ εκφράσεισ σχηµατίζονται συνήθωσ:
α. µε το γ΄ ενικό πρόσωπο του ρήµατοσ είµαι και ένα ουσιαστικό.
π.χ. είναι ανάγκη, είναι ψέµα, είναι κρίµα, είναι απαίτηση … κτλ
β. µε το γ΄ ενικό πρόσωπο του ρήµατοσ είµαι και ένα επίθετο.
π.χ. είναι βέβαιο, είναι αναγκαίο, είναι παράξενο, είναι δίκαιο, είναι εύκολο,
είναι δύσκολο, είναι αδύνατο … κτλ
Ωσ υποκείµενο τα απρόσωπα ρήµατα και οι απρόσωπεσ εκφράσεισ έχουν συνήθωσ
ολόκληρη πρόταση: ειδική, βουλητική, ενδοιαστική και πλάγια ερωτηµατική.
παραδείγµατα
α. Πρέπει να φύγω.
Βουλητική πρόταση ωσ υποκείµενο του απρόσωπου ρήµατοσ: πρέπει.

β. Είναι βέβαιο ότι αυτόσ είναι ο υπεύθυνοσ.
Ειδική πρόταση ωσ υποκείµενο τησ απρόσωπησ έκφρασησ: είναι βέβαιο.

γ. Είναι φόβοσ µήπωσ αποτύχει.
Ενδοιαστική πρόταση ωσ υποκείµενο τησ απρόσωπησ έκφρασησ: είναι φόβοσ.

δ. Είναι ζήτηµα αν δούλεψε και µια ώρα.
Πλάγια ερωτηµατική ωσ υποκείµενο τησ απρόσωπησ έκφρασησ : είναι ζήτηµα.

Παρατήρηση Ι. Αν υπάρχει ονοµαστική στην κύρια πρόταση το ρήµα συντάσσεται ωσ
προσωπικό.
παραδείγµατα
Απαγορεύεται το κάπνισµα.
Υποκείµενο του ρήµατοσ είναι το κάπνισµα.
Στη φράση όµωσ:

Απαγορεύεται να καπνίζετε.

Ωσ υποκείµενο του απρόσωπου ρήµατοσ
γίνεται τώρα ολόκληρη η βουλητική πρόταση: να καπνίζετε.

Παρατήρηση ΙΙ Η γενική ονόµατοσ ή συνήθωσ προσωπικήσ αντωνυµίασ που συνάπτεται
µε απρόσωπα ρήµατα ή µε απρόσωπεσ εκφράσεισ, φανερώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η έννοια του ρήµατοσ και ονοµάζεται
γενική προσωπική.
παραδείγµατα
α. Μου είναι αδύνατο να το κάνω.
β. Μου απαγορεύεται να πίνω.
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5

ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Τα λόγια κάποιου τα ακούµε µε δύο τρόπουσ:
α. Ακούµε τα λόγια όπωσ τα είπε το ίδιο το πρόσωπο που µιλάει, δηλαδή άµεσα.
* Τότε λέµε ότι ο λόγοσ είναι ευθύσ.
β. Ακούµε τα λόγια ενόσ τρίτου προσώπου όχι ακριβώσ όπωσ τα είπε το ίδιο πρόσωπο
που µιλάει, αλλά όπωσ τα µεταφέρει κάποιο άλλο πρόσωπο, δηλαδή έµµεσα.
* Τότε λέµε ότι ο λόγοσ είναι πλάγιοσ.

Στη µετατροπή του λόγου από ευθύ σε πλάγιο
γίνονται οι ακόλουθεσ µεταβολέσ.
1. Οι κύριεσ προτάσεισ κρίσησ (έγκλιση οριστική) µετατρέπονται σε δευτερεύουσεσ
ειδικέσ προτάσεισ, όταν εξαρτώνται από ρήµατα που σηµαίνουν λέγω, ανακοινώνω,
αναγγέλλω, γνωρίζω, δείχνω, αισθάνοµαι και τα συνώνυµά τουσ.
Ευθύσ λόγοσ

Πλάγιοσ λόγοσ

(πρόταση κρίσησ)

(ειδική πρόταση)

∆ροσίζοµαι στο νερό.

Λέει ότι δροσίζεται στο νερό.

Η κύρια πρόταση: «∆ροσίζοµαι στο νερό.», εξαρτήθηκε από το λέει και µετατράπηκε
σε ειδική πρόταση.

* Κάθε ειδική πρόταση µπορεί να µετατραπεί σε αντίστοιχη κύρια πρόταση κρίσησ.
Πλάγιοσ λόγοσ

Ευθύσ λόγοσ

(ειδική πρόταση)

(πρόταση κρίσησ)
Έχει δίκιο.

Γνωρίζω ότι έχει δίκιο.

2. Οι κύριεσ προτάσεισ επιθυµίασ (έγκλιση υποτακτική ή προστακτική) µετατρέπονται σε
δευτερεύουσεσ βουλητικέσ προτάσεισ αν εξαρτηθούν από ρήµατα που δηλώνουν
προτροπή, προσταγή, διαταγή, απαγόρευση και τα συνώνυµά τουσ.

*

Ευθύσ λόγοσ

Πλάγιοσ λόγοσ

(πρόταση επιθυµίασ)

(βουλητική πρόταση)

Έλα εδώ.
(προστακτική)
ή Να έρθεισ εδώ. (υποτακτική)

Τον παρακάλεσε να έρθει εδώ.

Κάθε βουλητική πρόταση µπορεί να µετατραπεί σε αντίστοιχη κύρια πρόταση
επιθυµίασ, που να εκφέρεται ή µε υποτακτική ή µε προστακτική.
Πλάγιοσ λόγοσ

Ευθύσ λόγοσ

(βουλητική πρόταση)

( πρόταση επιθυµίασ)

Θέλω να φύγεισ.
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Να φύγεισ. (υποτακτική)
ή Φύγε.
(προστακτική)

3. Οι κύριεσ ερωτηµατικέσ προτάσεισ (που εκφέρονται µε οριστική και απορηµατική
υποτακτική) µετατρέπονται σε δευτερεύουσεσ πλάγιεσ ερωτηµατικέσ προτάσεισ, αν
εξαρτώνται από ρήµατα που δηλώνουν απορία, ερώτηση, άγνοια, αβεβαιότητα και τα
συνώνυµά τουσ ή ανάλογη έκφραση.

*

Ευθύσ λόγοσ

Πλάγιοσ λόγοσ

(ερωτηµατική πρόταση)

(πλάγια ερωτηµατική πρόταση)

Γιατί έφυγεσ;

(οριστική)

Τον ρώτησε γιατί έφυγε.

Τι να γράψω;

(απορηµατική υποτακτική)

Ρώτησε τι να γράψει.

Κάθε πλάγια ερωτηµατική πρόταση µπορεί να µεταφερθεί στον ευθύ λόγο και να
µετατραπεί σε αντίστοιχη ευθεία ερωτηµατική πρόταση (µε ερωτηµατικό στο τέλοσ),
που να εκφέρεται µε οριστική ή µε υποτακτική απορηµατική.
Πλάγιοσ λόγοσ

Ευθύσ λόγοσ

(πλάγια ερωτηµατική πρόταση)

(ερωτηµατική πρόταση)

∆εν καταλαβαίνω, ποια είναι η διαφορά µασ. (οριστική)

∆εν ήξερε τι να πει. (απορηµατική υποτακτική)

Ποια είναι η διαφορά µασ;
Τι να πω;

4. Οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ (ενδοιαστικέσ, αιτιολογικέσ, τελικέσ, αποτελεσµατικέσ,
υποθετικέσ, εναντιωµατικέσ, χρονικέσ, αναφορικέσ) του ευθύ λόγου παραµένουν
στο ίδιο είδοσ δευτερεύουσεσ στον πλάγιο λόγο.

Ευθύσ λόγοσ

Πλάγιοσ λόγοσ

α. Φοβούµαι, µήπωσ έρθει.

α. Είπε ότι φοβάται µήπωσ έρθει.

β. Να πάω, γιατί µ’ αρέσει.

β. Θέλει να πάει γιατί του αρέσει.

γ. Πήγε, για να φέρει το βιβλίο.

γ. Τον παρακάλεσε να πάει, για να
φέρει το βιβλίο.

δ. Κουράστηκα τόσο, ώστε βαρέθηκα.

δ. Αισθάνεται ότι κουράστηκε τόσο,
ώστε βαρέθηκε

ε. Αν δεν πάρεισ τηλέφωνο, δε θα έρθω.

ε. Του είπε ότι, αν δεν πάρει τηλέφωνο, δε θα ερχόταν.

στ.Αν και είχε παιδιά, έµεινε µόνοσ.

στ.Νιώθει ότι, αν και είχε παιδιά,
έµεινε µόνοσ.

ζ. Όταν τα µάθεισ, άλλαξε γνώµη.

ζ. Τον προέτρεψε, όταν τα µάθει,
να αλλάξει γνώµη.

η. Μην κάνεισ ό,τι δεν πρέπει.

η. Τον συµβούλεψε να µην κάνει
ό,τι δεν πρέπει.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Όταν ο ευθύσ λόγοσ µετατρέπεται σε πλάγιο, συµβαίνουν αλλαγέσ:
α. στην έγκλιση
β. στο χρόνο
γ. στα πρόσωπα του ρήµατοσ
δ. στισ αντωνυµίεσ
ε. στα επιρρήµατα.
παραδείγµατα
Αλλαγή
στην έγκλιση

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
Οδήγα µε τώρα στο σχολείο.
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Παρακάλεσε να τον οδηγήσει πριν από λίγο στο σχολείο.
*Η προστακτική του ευθύ λόγου έγινε υποτακτική στον πλάγιο λόγο.

Αλλαγή
στο χρόνο

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
Οδήγα µε τώρα στο σχολείο.
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Παρακάλεσε να τον οδηγήσει πριν από λίγο στο σχολείο.
*Ο ενεστώτασ του ευθύ λόγου έγινε αόριστοσ στον πλάγιο λόγο.

Αλλαγή
στο πρόσωπο

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
Οδήγα µε τώρα στο σχολείο.
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Παρακάλεσε να τον οδηγήσει πριν από λίγο στο σχολείο.
*Το δεύτερο ενικό πρόσωπο του ευθύ λόγου έγινε τρίτο ενικό στον πλάγιο λόγο.

Αλλαγή
στην αντωνυµία

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
Οδήγα µε τώρα στο σχολείο.
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Παρακάλεσε να τον οδηγήσει πριν από λίγο στο σχολείο.
*Το πρώτο πρόσωπο τησ προσωπικήσ αντωνυµίασ του ευθύ λόγου έγινε τρίτο
πρόσωπο στον πλάγιο λόγο.

Αλλαγή
στο επίρρηµα

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
Οδήγα µε τώρα στο σχολείο.
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Παρακάλεσε να τον οδηγήσει πριν από λίγο στο σχολείο.
*Το επίρρηµα τώρα στον ευθύ λόγο έγινε επιρρηµατική έκφραση πριν από λίγο στον
πλάγιο λόγο.
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Άλλα παραδείγµατα
µετατροπήσ του λόγου από ευθύ σε πλάγιο

Πλάγιοσ λόγοσ

Ευθύσ λόγοσ
Πού πάτε;

Θέλω να µάθω πού πάτε.

Ευθύσ λόγοσ

Πλάγιοσ λόγοσ

Το σκεφτήκατε;

Θα σασ παρακαλούσα να µου πείτε
αν το σκεφτήκατε.

Πλάγιοσ

Ευθύσ λόγοσ
Ο πρόεδροσ ρωτάει:
- Ποιοσ είναι υπεύθυνοσ για τα
έγγραφα;
- Ο υπάλληλοσ του γραφείου,
απαντάει ο αντιπρόεδροσ.

λόγοσ

Ο πρόεδροσ ρωτάει ποιοσ είναι
υπεύθυνοσ για τα έγγραφα και ο
αντιπρόεδροσ απαντάει ότι είναι
υπάλληλοσ του γραφείου.

Πλάγιοσ λόγοσ

Ευθύσ λόγοσ
Η µητέρα ρωτά: «Παιδιά γιατί δεν
τρώτε το φαγητό σασ;»

Η µητέρα ρωτά τα παιδιά γιατί
δεν τρώνε το φαγητό τουσ.

Πλάγιοσ λόγοσ

Ευθύσ λόγοσ
Η Ασπασία λέει στην Αφροδίτη:
«Μην τολµήσεισ να φορέσεισ τα
ρούχα µου, γιατί δε θα σου
ξαναµιλήσω.»

Η Ασπασία λέει στην Αφροδίτη να
µην τολµήσει να φορέσει τα
ρούχα τησ, γιατί δε θα τησ
ξαναµιλήσει.

Πλάγιοσ

Ευθύσ λόγοσ
Με ρώτησε:
- Τι αγόρασεσ;
Κι εγώ του είπα:
- Αγόρασα πολλά βιβλία.

λόγοσ

Με ρώτησε τι αγόρασα κι εγώ του
είπα ότι αγόρασα πολλά βιβλία.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
« Φίλησε λοιπόν γυναίκα και παιδί, κι έφυγε για την Πόλη. Ταξίδεψε, ταξίδεψε µέρεσ
πολλέσ, κι έφτασε κάποτε κουρασµένοσ. Και µια που δεν ήξερε καµιά τέχνη, χτύπησε την
πόρτα ενόσ αρχοντικού και ζήτησε από τον Άρχοντα να τον πάρει για υπηρέτη. Εκείνοσ
δέχτηκε, κι έτσι ο Μιχάλησ βρήκε σπίτι και τροφή κι άρχισε να κερδίζει χρήµατα.... Πριν
φύγει, ο Άρχοντασ τού είπε: ∆ούλεψεσ τίµια τόσα χρόνια, Μιχάλη. Είσαι καλόσ
άνθρωποσ.» ( Από το βιβλίο 17 ελληνικά παραµύθια. )
Β. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Φίλησε λοιπόν γυναίκα και παιδί, και έφυγε για την Πόλη: ∆υο κύριεσ προτάσεισ
κρίσησ, που συνδέονται µεταξύ τουσ καταφατικά µε το συµπλεκτικό σύνδεσµο και.
Φίλησε: το ρήµα
(αυτόσ): υποκείµενο ( εννοούµενο )
γυναίκα και παιδί: αντικείµενα στο ρήµα φίλησε
έφυγε: το ρήµα
(αυτόσ): υποκείµενο (εννοούµενο)
για την Πόλη: εµπρόθετοσ επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ στο ρήµα έφυγε, που δηλώνει
κίνηση σε κάποιο τόπο

Ταξίδεψε, ταξίδεψε µέρεσ πολλέσ: ∆υο κύριεσ προτάσεισ, που χωρίζονται µεταξύ
τουσ µε κόµµα.
(αυτόσ): υποκείµενο και στα δυο ρήµατα ( εννοούµενο )
µέρεσ: άναρθρη πλάγια πτώση - επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ χρόνου στο ρήµα:
ταξίδεψε
πολλέσ: οµοιόπτωτοσ επιθετικόσ προσδιορισµόσ στη λέξη: µέρεσ
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Κι έφτασε κάποτε κουρασµένοσ.: Κύρια πρόταση, που συνδέεται µε τισ προηγούµενεσ µε το συµπλεκτικό σύνδεσµο κι καταφατικά.
(αυτόσ): υποκείµενο (εννοούµενο)
κάποτε: επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ χρόνου - χρονικό επίρρηµα
κουρασµένοσ; επιρρηµατικό κατηγορούµενο τρόπου στο υποκείµενο: αυτόσ (εννοούµενο)

Και µια που δεν ήξερε καµιά τέχνη: ∆ευτερεύουσα αιτιολογική ( που= επειδή ) πρόταση, που συνδέεται µε την επόµενη κύρια υποτακτικά.
δεν ήξερε: ρήµα µε άρνηση δεν
(αυτόσ): υποκείµενο ( εννοούµενο )
τέχνη: αντικείµενο του ρήµατοσ
καµιά: επιθετικόσ προσδιορισµόσ στη λέξη: τέχνη

χτύπησε την πόρτα ενόσ αρχοντικού: κύρια πρόταση.
χτύπησε: ρήµα
(αυτόσ): υποκείµενο (εννοούµενο)
την πόρτα: αντικείµενο
αρχοντικού: ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ στη λέξη πόρτα - γενική κτητική
ενόσ: επιθετικόσ οµοιόπτωτοσ προσδιορισµόσ στη λέξη: αρχοντικού

και ζήτησε από τον άρχοντα: κύρια πρόταση, συνδέεται µε την προηγούµενη καταφατικά µε το σύνδεσµο και.
ζήτησε: ρήµα
(αυτόσ): υποκείµενο (εννοούµενο)
από τον άρχοντα: εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ που δηλώνει προέλευση, σε θέση
αντικειµένου

να τον πάρει για υπηρέτη: ∆ευτερεύουσα βουλητική πρόταση, αντικείµενο του ρήµατοσ: ζήτησε - ονοµατική πρόταση, εισάγεται µε το να, έγκλιση υποτακτική ( δηλώνει το
προσδοκώµενο ).
πάρει: ρήµα
(ο άρχοντασ): υποκείµενο (εννοούµενο)
τον: αντικείµενο
για υπηρέτη: εµπρόθετοσ επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ σκοπού στο: τον.
Μπορεί να θεωρηθεί ωσ κατηγορούµενο στο: τον.

112

Εκείνοσ δέχτηκε: κύρια πρόταση κρίσησ.
δέχτηκε: ρήµα
εκείνοσ: υποκείµενο

κι έτσι ο Μιχάλησ βρήκε σπίτι και τροφή και άρχισε: δυο κύριεσ προτάσεισ, που
συνδέονται µεταξύ τουσ µε τον συµπλεκτικό σύνδεσµο και.
βρήκε: ρήµα
ο Μιχάλησ: υποκείµενο
σπίτι και τροφή: αντικείµενα

άρχισε: ρήµα τησ δεύτερησ κύριασ πρότασησ
(ο Μιχάλησ): υποκείµενο ( εννοούµενο )

να κερδίζει χρήµατα: ∆ευτερεύουσα βουλητική, ονοµατική - αντικείµενο στο ρήµα:
άρχισε, εισάγεται µε το να και υποτακτική και δηλώνει το προσδοκώµενο.
κερδίζει: ρήµα
(ο Μιχάλησ): υποκείµενο ( εννοούµενο )
χρήµατα: αντικείµενο

Πριν φύγει: ∆ευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο πριν,
δηλώνει από άποψη χρονικήσ σχέσησ το υστερόχρονο, µπαίνει ωσ επιρρηµατικόσ
προσδιορισµόσ χρόνου στην επόµενη κύρια πρόταση: ο Άρχοντασ τού είπε, µε την οποία
συνδέεται υποτακτικά.
φύγει: ρήµα
αυτόσ: Υποκείµενο

ο Άρχοντασ του είπε: κύρια πρόταση
είπε: ρήµα
ο άρχοντασ: υποκείµενο
του : αντικείµενο ( πλάγια πτώση - γενική: έµµεσο )

∆ούλεψεσ τίµια τόσα χρόνια, Μιχάλη.: κύρια πρόταση σε θέση άµεσου αντικειµένου
στο ρήµα: είπε
δούλεψεσ: ρήµα
(συ): υποκείµενο ( εννοούµενο )
τίµια: επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ τρόπου στο ρήµα: ∆ούλεψεσ
χρόνια: επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ χρόνου σε αιτιατική
τόσα: επιθετικόσ προσδιορισµόσ στη λέξη: χρόνια
Μιχάλη: κλητική προσφώνηση
113

Είσαι καλόσ άνθρωποσ.: Κύρια πρόταση.
είσαι: ρήµα συνδετικό
(εσύ): υποκείµενο ( εννοούµενο )
άνθρωποσ: κατηγορούµενο
καλόσ: οµοιόπτωτοσ επιθετικόσ προσδιορισµόσ στη λέξη: άνθρωποσ
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Εργασίεσ για
εµπέδωση

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

☞ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
✔ Ποια από τισ προτάσεισ δεν είναι ονοµατική; δηλαδή δεν µπορεί να τεθεί
ωσ υποκείµενο, αντικείµενο , επεξήγηση.
Να τη διαγράψεισ:
α.

Η ειδική πρόταση

β.

Η αιτιολογική πρόταση

γ.

Η ενδοιαστική πρόταση

δ.

Η βουλητική πρόταση

✔ Να σηµειώσεισ δίπλα τη συντακτική θέση των ονοµατικών προτάσεων, αν
είναι δηλαδή υποκείµενο, αντικείµενο ή επεξήγηση:
α.

Ρωτούσε τι αξιοθέατο υπάρχει στην πόλη.

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

β.

Είναι ζήτηµα πώσ αντιµετωπίζει την κατάσταση.

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

γ.

Μασ είπε αυτό, ότι αύριο θα εκκλησιαστούµε.

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

δ.

Ανησυχούσε µήπωσ κρυολογήσει το παιδί.

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

ε.

Η ερώτηση, πώσ θα βρούµε τα µέσα, δεν ήταν εύκολη. .............................

στ. Χρειάστηκε να επισκευάσω µόνοσ µου το αυτοκίνητο.

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

ζ.

Σασ παρακαλώ να κάνετε ησυχία.

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

η.

Η προτροπή του, να τον προσέχουν , έγινε δεκτή.

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

θ.

Αισθάνοµαι ότι δεν µ΄ αγαπάσ.

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

ι.

Είναι βέβαιο ότι θα επισκεφτεί την πόλη.

.............................
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✔ Ποια

από τισ επόµενεσ προτάσεισ δεν είναι επιρρηµατική, δηλαδή δε
µπορεί να τεθεί ωσ επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ αιτίασ, σκοπού,
αποτελέσµατοσ, υπόθεσησ, χρόνου, εναντίωσησ κτλ ..
Να τη διαγράψεισ:
α.

Η χρονική πρόταση

β.

Η υποθετική πρόταση

γ.

Η εναντιωµατική πρόταση

δ.

Η αποτελεσµατική πρόταση

ε.

Η ειδική πρόταση

✔ Να γράψεισ δίπλα στισ προτάσεισ το είδοσ των επιρρηµατικών προτάσεων:
α.

Έµεινε ικανοποιηµένοσ, γιατί έλυσε τισ ασκήσεισ.

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

β.

Βιαζόταν, για να προλάβει το λεωφορείο.

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

γ.

Πέρασαν τόσο χρόνια, ώστε δε θυµάται τίποτα.

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

δ.

Αν δεν αφήνεισ κενά στο διάβασµα, δε θα δυσκολευτείσ.

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

ε.

Θα πάµε σπίτι του, αν και η συµπεριφορά του δεν ήταν καλή.

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

στ. Κι αν ακόµα χιονίσει, δε θα σταµατήσουµε την πορεία.

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

ζ.

Πριν αναχωρήσει, χαιρέτισε την παρέα του.

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

η.

Αγαπούµε το θέατρο, που µασ προβληµατίζει.

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

✔ Να αντιστοιχίσεισ το είδοσ των
α.

προτάσεων:

Να γυµνάζεσαι έτσι, όπωσ σε συµβουλεύει
ο προπονητήσ.

•

•

Χρονική

β.

Όταν εργάζεσαι, δυναµώνεισ.

•

•

Βουλητική

γ.

Αν και φτωχόσ, ποτέ δεν ήταν κακόµοιροσ.

•

•

Ενδοιαστική

δ.

Και αν ακόµα συµφωνήσεισ, να είσαι
επιφυλακτικόσ.

•

•

Πλ. ερωτηµατική

Αν πάτε εκδροµή, να µασ τηλεφωνήσετε.

•

•

Αιτιολογική

στ. Είµαι τόσο κουρασµένοσ, ώστε δεν µπορώ
να σασ επισκεφτώ.

•

•

Αποτελεσµατική

ζ.

Οι µαθητέσ πήγαν για να κάνουν έρανο.

•

•

Τελική

η.

Επειδή δεν αισθανόταν καλά, πήγε στο γιατρό. •

•

Υποθετική

θ.

∆εν ξέρουµε πόσο θα καθυστερήσουµε.

•

•

Εναντιωµατική

ι.

Φοβούµαι µήπωσ το ταξίδι σου είναι επικίνδυνο.•

•

Παραχωρητική

•

Αναφορική

ε.

ια. Απαγορεύεται να καπνίζετε σ΄ αυτή.
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•

✔ Οι λέξεισ τησ πρώτησ στήλησ εισάγουν µόνο ένα είδοσ δευτερευουσών
προτάσεων.
Να γράψεισ δίπλα ποια είναι αυτή η δευτερεύουσα πρόταση:
α.

ότι

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

β.

µη

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

γ.

ποιοσ

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

δ.

επειδή

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

ε.

ώστε

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

στ. αν και

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

ζ.

και αν

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

η.

όταν

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

θ.

πριν

...............................................................................................\
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✔ Ελέγχουµε

τισ γνώσεισ µασ , σηµειώνοντασ το σηµάδι + στη στήλη
σωστό – λάθοσ:
ΣΩΣΤΟ

1. Η σύνδεση ανάµεσα στισ κύριεσ
υποτακτική.

προτάσεισ

λέγεται

2. Η σύνδεση ανάµεσα στισ κύριεσ και δευτερεύουσεσ
λέγεται υποτακτική.
3. Οι σύνδεσµοι: αλλά, όµωσ, µάλιστα, δεν εισάγουν δευτερεύουσεσ προτάσεισ.
4. Οι ονοµατικέσ προτάσεισ αποτελούν αντικείµενο των
προσωπικών, από τα οποία εξαρτώνται.
5. Οι ονοµατικέσ προτάσεισ µπαίνουν υποκείµενο των απρόσωπων ρηµάτων ή εκφράσεων , από τισ οποίεσ εξαρτώνται.
6. Οι δευτερεύουσεσ προτάσεισ, όταν εκφέρονται µε Οριστική, έχουν άρνηση: µη, και όταν εκφέρονται µε
Υποτακτική, έχουν άρνηση: δεν
7. Οι ενδοιαστικέσ εξαρτώνται από ρήµατα που δηλώνουν
φόβο.
8. Οι πλάγιεσ ερωτηµατικέσ εξαρτώνται από ρήµατα κίνησησ.
9. Οι τελικέσ προτάσεισ εξαρτώνται από ρήµατα που
δηλώνουν απορία.
10. Η δυνητική Οριστική είναι η Οριστική µε το Θα +
παρατατικό ή Υπερσυντέλικο.
11. Η απορηµατική Υποτακτική δηλώνει απορία.
12. Οι βουλητικέσ δεν εισάγονται ποτέ µε το: για να.
13. Οι αναφορικέσ χωρίζονται σε ονοµατικέσ και επιρρηµατικέσ.
14. Οι αναφορικέσ,
παραβολικέσ.

όταν

δηλώνουν

τρόπο,

ονοµάζονται

15. ∆υο υποθετικέσ προτάσεισ αποτελούν υποθετικό λόγο.
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ

Α. Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι όροι τησ πρότασησ ακολουθούν κανονικά τα εξήσ πρότυπα:
Παραδείγµατα

Υ–Ρ

Ο γεωργόσ οργώνει.
Υ
Ρ

Υ–Ρ–Κ

Ο Ηρακλήσ είναι όµορφοσ.
Υ
Ρ
Κ

Υ–Ρ–Α

Η δασκάλα κάνει µάθηµα.
Υ
Ρ
Α

Υ – Ρ – Α (άµεσο)– Α (έµµεσο)

Η γιαγιά αγόρασε ένα παιχνίδι στον εγγονό.
Υ
Ρ
Α
Α

Υ–Ρ–Α–Κ

Ο φύλακασ άφησε την πόρτα κλειστή.
Υ
Ρ
Α
Κ

Υ
Ρ
Κ
Α

=
=
=
=

Υποκείµενο
Ρήµα
Κατηγορούµενο
Αντικείµενο

Οι προσδιορισµοί των όρων τησ πρότασησ παίρνουν τη θέση τουσ δίπλα στον όρο που
προσδιορίζουν.
παραδείγµατα
Η Πηνελόπη, η γυναίκα µου, είναι δασκάλα.
Ο καιρόσ άλλαξε γρήγορα.
Ο Αριστοτέλησ είναι συµπαθητικόσ γείτονασ.
Ο γιατρόσ φόρεσε µια άσπρη φόρµα.

121

(προσδιορισµόσ του υποκειµένου)
(προσδιορισµόσ του ρήµατοσ)
(προσδιορισµόσ του κατηγορουµένου)
(προσδιορισµόσ του αντικειµένου)

Β. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Οι παρακάτω αποκλίσεισ λέγονται σχήµατα λόγου.
1. Από την κανονική σειρά.
Η κανονική σειρά αλλάζει: α. όταν οι όροι τησ πρότασησ εκφέρονται µε έµφαση
ή β. όταν συντρέχουν ψυχολογικοί, αισθητικοί, ρυθµικοί ή προσωπικοί λόγοι αναζήτησησ ύφουσ.
παραδείγµατα
α.

β.

Ο πατέρασ µου είναι άρρωστοσ στο νοσοκοµείο.
Άρρωστοσ είναι ο πατέρασ µου στο νοσοκοµείο.
Στο νοσοκοµείο άρρωστοσ είναι ο πατέρασ µου.
Είναι στο νοσοκοµείο άρρωστοσ ο πατέρασ µου.
Πολύ τη στενοχώρησεσ τη µητέρα σου.
Ότι σ’ αρέσει, το ξέρω.
Με το δικό του ήρθα στο χωριό αυτοκίνητο.

2. Από τη συµφωνία των όρων.
Στο λόγο πολλέσ φορέσ δεν υπάρχει γραµµατική ή συντακτική συµφωνία των λέξεων που
χρησιµοποιούνται.
παραδείγµατα
Η Ηλέκτρα µε την Ισµήνη χορεύουν.

Η Ηλέκτρα και η Ισµήνη χορεύουν.

Ο µαθητόκοσµοσ γράφουν εξετάσεισ.

Ο µαθητόκοσµοσ γράφει εξετάσεισ.

Η σωστή αντιστοιχία των όρων.

3. Από την πληρότητα του λόγου.
Ο λόγοσ πολλέσ φορέσ έχει λιγότερεσ ή περισσότερεσ λέξεισ από όσεσ χρειάζεται, για
να εκφράσει ένα νόηµα.
παραδείγµατα
Τι Γιάννησ τι Γιαννάκησ.
Να σωπαίνεισ και να µη µιλάσ.

4. Από την κύρια σηµασία των λέξεων.
Στο λόγο πολλέσ φορέσ δε χρησιµοποιούνται οι λέξεισ µε αρχική τουσ (την πραγµατική,
την κύρια) σηµασία .
παραδείγµατα
Σου είναι αυτή µια οχιά.
Έχει σκύλου µύτη.

Η κύρια σηµασία.

Είναι πολύ κακιά.
Έχει φοβερή όσφρηση.
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Α. ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΤΟ ΣΧΗΜΑ
Υπερβατό σχήµα λέγεται το σχήµα του
λόγου που δηµιουργείται όταν ανάµεσα
σε δύο λέξεισ, που έχουν στενή λογική
και συντακτική σχέση µεταξύ τουσ,
παρεµβάλλονται µια ή περισσότερεσ
λέξεισ.

παράδειγµα
Το αγόρασε όλο ο πατέρασ το εµπόρευµα.
(αντί: Το αγόρασε ο πατέρασ όλο το εµπόρευµα.)

Β. ΤΟ ΠΡΩΘΥΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ
Πρωθύστερο σχήµα λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο τοποθετείται στη
σειρά του λόγου πρώτο εκείνο που
χρονολογικά είναι δεύτερο.

παράδειγµα
Χτενίστηκε, λούστηκε και βγήκε βόλτα.
(αντί: Λούστηκε, χτενίστηκε και βγήκε βόλτα.)

Γ. ΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΣΧΗΜΑ
Χιαστό σχήµα λέγεται το σχήµα του
λόγου στο οποίο οι δύο όροι ή φράσεισ
εκφέρονται µε αντίστροφη σειρά.

παράδειγµα
Μέρα και βράδυ εξηγεί, βράδυ και µέρα λέγει.
Μέρα και βράδυ

Κατά τη σχηµατική αναπαράσταση οι θέσεισ των
αντίστοιχων όρων βρίσκονται σε σχήµα Χ.

βράδυ και µέρα

∆. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΥΚΛΟΣ
Κύκλοσ λέγεται το σχήµα του λόγου κατά
το οποίο µια πρόταση ή µια περίοδοσ
τελειώνει µε τη λέξη µε την οποία
αρχίζει.

παράδειγµα
Ο πλούτοσ είναι δύναµη και ξιπασιά ο πλούτοσ.

Ε. ΤΟ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (Ή ΠΑΡΗΧΗΣΗ)
Ετυµολογικό σχήµα λέγεται το σχήµα
του λόγου κατά το οποίο λέξεισ οµόηχεσ
(συνήθωσ
συγγενικέσ
ετυµολογικά)
τοποθετούνται η µια δίπλα στην άλλη.

παράδειγµα
Τραγούδι τραγουδήσανε χιλιοτραγουδισµένο.
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ΣΤ. ΤΟ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΚΤΟ ΣΧΗΜΑ
Οµοιοκατάληκτο σχήµα λέγεται το
σχήµα του λόγου κατά το οποίο
διαδοχικέσ
προτάσεισ
ή
στίχοι
τελειώνουν µε λέξεισ που έχουν την
ίδια κατάληξη.

παράδειγµα
Βγαίν’ η βαρκούλα του ψαρά
από το περιγιάλι
κι απλώνει ο ναύτησ µε χαρά
τα δίχτυα του και πάλι.

Ζ. ΤΟ ΑΣΥΝ∆ΕΤΟ ΣΧΗΜΑ
Ασύνδετο σχήµα λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο παραθέτουµε
όµοιουσ όρουσ ή όµοιεσ προτάσεισ,
χωρίσ να βάζουµε ανάµεσά τουσ τουσ
συνδέσµουσ που χρειάζονται.

παράδειγµα
Αγοράσαµε κούκλεσ, µπάλεσ, αυτοκινητάκια,
ό,τι θέλαµε παίρναµε.

Η. ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΝ∆ΕΤΟ ΣΧΗΜΑ
Πολυσύνδετο σχήµα λέγεται το σχήµα
του λόγου στο οποίο περισσότεροι από
δύο όµοιοι όροι ή όµοιεσ προτάσεισ
συνδέονται
µε
συµπλεκτικούσ
ή
διαχωριστικούσ συνδέσµουσ.

παράδειγµα
∆εν ήθελα ούτε κούκλεσ ούτε µπάλεσ ούτε
αυτοκινητάκια ούτε τίποτε άλλο.
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Α. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΟΥΜΕΝΟ
Σχήµα κατά το νοούµενο λέγεται το
σχήµα του λόγου στο οποίο η σύνταξη
δεν ακολουθεί το γραµµατικό τύπο των
λέξεων, αλλά το νόηµα.

παράδειγµα

Αυτό γίνεται όταν το υποκείµενο είναι όνοµα
περιληπτικό.

Το υποκείµενο στον ενικό και το ρήµα στον πληθυντικό.

Ο µαθητόκοσµοσ γράφουν εξετάσεισ.

Β. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΥΜΦΥΡΣΗΣ
Σχήµα σύµφυρσησ λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο έχουµε ανάµειξη
δύο συντάξεων.

παράδειγµα
Η σύνταξη:

Η Ηλέκτρα µε την Ισµήνη χορεύουν.
προήλθε από τισ παρακάτω συντάξεισ:

Η Ηλέκτρα και η Ισµήνη χορεύουν.
Η Ηλέκτρα χορεύει µε την Ισµήνη.

Γ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
Σχήµα ανακολουθίασ λέγεται το σχήµα
του λόγου κατά το οποίο οι λέξεισ που
ακολουθούν δε βρίσκονται σε συντακτική συµφωνία µε τισ προηγούµενεσ.

παραδείγµατα

α. Ο λόγοσ αρχίζει µε ονοµαστική και
τελειώνει µε πλάγια πτώση.

α. Ο Αλέξησ, του καπετάνιου ο γιοσ,
τον σπούδασαν στο εξωτερικό
(Ο Αλέξησ σε πτώση ονοµαστική)
(τον σε πτώση αιτιατική)

β. Ο λόγοσ αρχίζει µε πλάγια πτώση και
τελειώνει µε ονοµαστική.

β. Τον Ακρίτα λάβωσαν, σηκώνεται ο Ακρίτασ.
(Τον Ακρίτα σε πτώση αιτιατική)
(ο Ακρίτασ σε πτώση ονοµαστική)

∆. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥ
Σχήµα του καθολικού και του µερικού
λέγεται το σχήµα του λόγου κατά το
οποίο το ουσιαστικό, που δηλώνει
διαιρεµένο σύνολο, δεν εκφράζεται µε
γενική διαιρετική ή µε εµπρόθετο
προσδιορισµό,
αλλά
εκφράζεται
οµοιόπτωτα
µε
το
όνοµα
που
προσδιορίζει.

παράδειγµα
Οι στρατηγοί ο καθένασ απολογήθηκε.
(αντί: Ο καθένασ των στρατηγών (γενική διαιρετική))
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Ε. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΞΗΣ
Σχήµα έλξησ λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο ένασ όροσ µιασ
πρότασησ έλκεται από άλλο επικρατέστερο και συµφωνεί µ’ αυτόν.

παραδείγµατα

α. Έλξη σε ρήµατα.

α. Τα Τρίκαλα, η ωραία αυτή πόλη, ζει
στον έντονο ρυθµό τησ αποκριάσ.
(αντί: ζουν)

Να ’φτανα γρήγορα να σου ’γραφα.
(αντί: να σου γράψω)

β. Θα σε ψηφίσουν, αυτόσ είναι ο
σκοπόσ τουσ.

β. Έλξη σε ονόµατα και αντωνυµίεσ.

(αντί: αυτό είναι ο σκοπόσ τουσ)

Ευχαριστούµε όλουσ όσουσ µίλησαν.
(αντί: όλουσ όσοι µίλησαν)

ΣΤ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΑΛΛΑΓΗΣ
Σχήµα υπαλλαγήσ λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο ένασ επιθετικόσ
προσδιορισµόσ δε συµφωνεί στην
πτώση µε τη γενική (κτητική), στην
οποία ανήκει, αλλά µε το ουσιαστικό
που προσδιορίζει η γενική.

παράδειγµα
Γιαννιώτικο σταµνί κρασιού.
(αντί: Σταµνί γιαννιώτικου κρασιού)

Ζ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Σχήµα πρόληψησ λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο το υποκείµενο τησ
εξαρτηµένησ πρότασησ µπαίνει προληπτικά αντικείµενο στην κύρια.

παράδειγµα
Κοιτάξτε το κτίριο, σε τι ύψοσ φτάνει.
(αντί: Κοιτάξτε σε τι ύψοσ φτάνει το κτίριο.)
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΛΕΙΨΗ

Σχήµα έλλειψη λέγεται το σχήµα του
λόγου
στο
οποίο
παραλείπονται
ορισµένα λεκτικά στοιχεία, επειδή
εύκολα µπορούν να εννοηθούν είτε από
την κοινή χρήση είτε από τη σειρά του
λόγου και τα συµφραζόµενα.
Μορφή έλλειψησ είναι και το σχήµα τησ
βραχυλογίασ.
Είδη βραχυλογίασ:

παραδείγµατα

Καληµέρα.

1. Το σχήµα από κοινού

1. Αυτόσ δεν έχει ανάγκη χρήµατα, όπωσ εγώ.

Φωτιά ο λόγοσ σου.
εννοείται: .. είναι ..
εννοείται: Σου εύχοµαι να έχεισ..

Τα παθήµατα µαθήµατα.
εννοείται: .. γίνονται…

εννοείται: έχω ανάγκη

(εννοούνται από τα προηγούµενα λέξεισ ή
φράσεισ ακριβώσ ίδιεσ)

2. Το σχήµα εξ αναλόγου

2. ∆εν ήρθε το αφεντικό, όπωσ περίµενα.

(εννοούνται από τα προηγούµενα λέξεισ ή
φράσεισ όχι ίδιεσ αλλά αλλαγµένεσ)

εννοείται: να έρθει

3. Τρώνε νόστιµο φαγητό και κρασί.

3. Το ζεύγµα

εννοείται: πίνουν

(παραλείπεται ρήµα µε το οποίο θα ταίριαζε
λογικά αντικείµενο ή άλλοι προσδιορισµοί τησ
πρότασησ)

Β. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ
Σχήµα πλεονασµόσ λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο χρησιµοποιούνται
περισσότερεσ λέξεισ από όσεσ κανονικά
χρειάζονται, για να εκφράσουµε ένα
νόηµα.
Είδη πλεονασµού:
1. Σχήµα παραλληλίασ

παραδείγµατα

1. Να σωπαίνεισ και να µη µιλάσ.

(ένα νόηµα εκφράζεται ταυτόχρονα θετικά και
αρνητικά)

2. Ο Γέροσ του Μοριά.

2. Σχήµα περίφραση

αντί: Ο Κολοκοτρώνησ

(µια έννοια εκφράζεται µε δύο ή περισσότερεσ
λέξεισ, ενώ µπορεί να εκφραστεί µε µία)

3. Σχήµα ένα µε δύο

3. Νερό και δροσιά έριξε επάνω του.

(µια έννοια εκφράζεται µε δύο λέξεισ που
συνδέονται µε το και, ενώ η µία λογικά αποτελεί
προσδιορισµό τησ άλλησ)

αντί: Νερό δροσερό

4. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάει, καβάλα παίρνει το αντίδωρο απ’
του παπά το χέρι.

4. Σχήµα επαναφορά
(δύο ή περισσότερεσ προτάσεισ στη σειρά
αρχίζουν µε την ίδια λέξη ή φράση)

5. Σχήµα αναδίπλωση

5. Έλα, έλα µάνα µου γλυκιά

(µια λέξη ή φράση επαναλαµβάνεται αµέσωσ
δεύτερη φορά)

6. Αχόσ βαρύσ ακούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.

6. Σχήµα υποφοράσ και ανθυποφοράσ

Μήνα σε γάµο ρίχνονται, µήνα σε χαροκόπι:
Ουδέ σε γάµο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπι.
Η ∆έσπω κάνει πόλεµο µε νύφεσ και µ’ αγγόνια.

(γίνεται διαπίστωση– προσπάθεια για εξήγηση –
απόρριψη τησ εξήγησησ – δήλωση πραγµατική)

7. Σχήµα προδιόρθωση ή προθεραπεία
(πριν ανακοινωθεί κάτι δυσάρεστο, λέγεται µια
φράση που προετοιµάζει ψυχολογικά)

7. Ζηµιά µεγάλη έγινε, ζηµιά µεγάλη σε βρήκε.
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΛΕΞΕΩΝ Ή ΦΡΑΣΕΩΝ

Α. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Σχήµα µεταφορά λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο οι λέξεισ χάνουν
την αρχική (την κύρια, την πραγµατική)
τουσ σηµασία και αποκτούν µια άλλη µε
διαφορετικό περιεχόµενο από εκείνο
που είχαν.
∆ηλαδή µεταφέρουµε τη σηµασία µιασ
λέξησ ή φράσησ σε άλλεσ έννοιεσ ή
πράγµατα.
Μεταφορά γίνεται:
α. από έµψυχα σε έµψυχα
β. από έµψυχα σε άψυχα
γ. από άψυχα σε έµψυχα
δ. από ενέργεια σε άλλη ενέργεια

παραδείγµατα
πέτρινοσ τοίχοσ
φύλλο δέντρου
πικρό ποτό

πέτρινη καρδιά
φύλλο χαρτιού
πικρά λόγια

παραδείγµατα
Σου είναι αυτή µια οχιά.
Έχει καρδιά σίδερο.
Είναι αδαµάντινοσ χαρακτήρασ.
Η ζωή παίζει παιχνίδια.

Β. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ
Σχήµα κατεξοχήν λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο η σηµασία µιασ
λέξησ στενεύει και τότε χρησιµοποιείται µε µια µόνο, ορισµένη, έννοια.

παράδειγµα
Η Πόλη αλώθηκε από τουσ Τούρκουσ.
(εννοείται: η Κωνσταντινούπολη)

Γ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΕΚ∆ΟΧΗ
Σχήµα συνεκδοχήσ λέγεται το σχήµα
του λόγου κατά το οποίο χρησιµοποιείται:

παραδείγµατα

α. το ένα για τα πολλά οµοειδή

Πολεµά ο Έλληνασ.

β. το µέροσ ενόσ συνόλου αντί για το
σύνολο

Υπάρχει έλλειψη στέγησ.

γ. η ύλη αντί για το πράγµα, που έγινε
από αυτή την ύλη

Φόρεσε το χρυσό στο δάκτυλό τησ.

δ. εκείνο που παράγει αντί για εκείνο
που παράγεται από αυτό

Τουσ έριξαν πέντε κανόνια.

(αντί: οι Έλληνεσ)

(αντί: σπιτιού)

(αντί: χρυσό δακτυλίδι)

(αντί: πέντε κανονιέσ)
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∆. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ
Σχήµα µετωνυµίασ λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο χρησιµοποιείται:

παραδείγµατα

α. το όνοµα του δηµιουργού αντί για τη
λέξη, που φανερώνει το δηµιούργηµά
του

α. Μελέτησα Παλαµά.

β. το όνοµα του εφευρέτη αντί για τη
λέξη που φανερώνει την εφεύρεσή
του

β. Σώθηκαν µε τον Παπανικολάου.

γ. αυτό που περιέχει κάτι αντί για το
περιεχόµενό του (και αντίστροφα)

γ. Τα δοχεία δεν πουλήθηκαν.

δ. το αφηρηµένο αντί για το συγκεκριµένο (και αντίστροφα)

δ. Το χωριό γλεντοκοπούσε.

(αντί: τα ποιήµατα του Παλαµά)

(αντί: µε το τεστ Παπανικολάου)

(αντί: το τυρί)

(αντί: οι κάτοικοι του χωριού)

Ε. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΑΝΤΙΦΡΑΣΗ
Σχήµα αντίφραση λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο µια λέξη παίρνει τη
θέση κάποιασ άλλησ που έχει παρόµοια
ή και αντίθετη µε αυτή σηµασία.

παραδείγµατα

Είδη αντίφρασησ:
α. Η ζηµιά δεν ήταν µικρή

α. η λιτότητα

(αντί: ήταν µεγάλη.)

β. η ειρωνεία

β. Μπράβο, τι να σου πω!
(αντί: Ντροπή σου τι να σου πω.)

γ. Ακρωτήρι τησ Καλήσ Ελπίδασ

γ. ο ευφηµισµόσ

(αντί: Κακήσ θάλασσασ)

ΣΤ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗ
Σχήµα υπερβολή λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο λέµε κάτι που
ξεπερνά το πραγµατικό και το συνηθισµένο, για να προκαλέσουµε ισχυρή
εντύπωση.

παράδειγµα
∆ρασκελούσε όρη και βουνά.

Ζ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ
παράδειγµα

Σχήµα αλληγορία λέγεται το σχήµα του
λόγου κατά το οποίο κρύβονται νοήµατα διαφορετικά από εκείνα που φανερώνουν οι λέξεισ.

Όποιοσ ανακατεύεται µε τα πίτουρα τον
τρων οι κότεσ.
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Η. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ
Σχήµα προσωποποίηση λέγεται το
σχήµα του λόγου κατά το οποίο
αποδίδονται ανθρώπινεσ ιδιότητεσ:

παραδείγµατα

α. σε έµψυχα

α. Ένα πουλάκι έκατσε, ένα πουλάκι λέει.

β. σε άψυχα

β. Κλαίνε τα βουνά, δακρύζουν οι κάµποι.

γ. σε αφηρηµένεσ έννοιεσ και ιδέεσ.

γ. Η ελπίδα τρέφει τουσ ανθρώπουσ.

Θ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
παραδείγµατα

Σχήµα παροµοίωση λέγεται το σχήµα
του λόγου κατά το οποίο παροµοιάζουµε ή συγκρίνουµε δύο πρόσωπα ή δύο ζώα ή δύο πράγµατα, που
παρουσιάζουν οµοιότητα µεταξύ τουσ
και η σύγκριση αυτή κάνει το ένα από
αυτά πιο ζωηρό.

Ο Περικλήσ τρέχει σαν τον Ηρακλή.
Είναι πονηρόσ σαν αλεπού.
Σκληρό λεσ και είναι σίδερο.
Είναι ψηλόσ, όπωσ η λεύκα.

Παροµοίωση γίνεται και ανάµεσα σε
καταστάσεισ καθώσ και ανάµεσα σε
ενέργειεσ.
Η σύγκριση γίνεται µε τισ παροµοιαστικέσ λέξεισ σαν, όπωσ, λεσ και είναι,
θαρρείσ και είναι… κλπ.
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Σχέση Γραµµατικήσ και Συντακτικού
Τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι αντωνυµίεσ, τα αριθµητικά, τα ρήµατα, οι µετοχέσ, οι σύνδεσµοι, οι
προθέσεισ και τα επιρρήµατα έχουν το καθένα χωριστά τη δική τουσ συντακτική θέση στο
Νεοελληνικό λόγο. Ειδικότερα:

A. Τα ουσιαστικά µπορούν να τεθούν ωσ:
1. Υποκείµενο:
2. Αντικείµενο:

π. χ. Ο µαθητήσ γράφει.
α. σε µονόπτωτα ρήµατα
π. χ. Ο γεωργόσ κλαδεύει το αµπέλι.
β. σε δίπτωτα ρήµατα
π. χ. Μαθαίνει τον Ηρακλή κιθάρα.

3. Κατηγορούµενο:

α. σε ονοµαστική
π. χ. Ο Σωκράτησ είναι φιλόσοφοσ.
β. σε γενική κατηγορηµατική (κτητική, ιδιότητασ, µέτρου, αξίασ, διαιρετική, ύλησ)
π. χ. Τα φρούτα είναι τησ εποχήσ.

4. Επιρρηµατικό κατηγορούµενο:

π. χ. Ο λαόσ έτρεχε µελίσσι.

5. Προληπτικό κατηγορούµενο:

π. χ. Το κύµα ορθώνεται βουνό.

6. Επεξήγηση:

π. χ. Ο δάσκαλοσ, ο Ιάσονασ, διδάσκει.

7. Παράθεση:

π. χ. Ο Φίλιπποσ, ο έµποροσ, κερδίζει πολλά χρήµατα.

8. Επιθετικόσ προσδιορισµόσ (τα ουσιαστικά, που δηλώνουν ηλικία, επάγγελµα, εθνικότητα
ή και τα ονόµατα γεωγραφικών ή χρονικών όρων ή φυσικών
φαινοµένων):
π. χ. Οι Έλληνεσ στρατιώτεσ αγωνίστηκαν.
9. Ετερόπτωτοι προσδιορισµοί ουσιαστικών:
α. σε γενική
(κτητική, τησ ιδιότητασ, του περιεχοµένου, διαιρετική, υποκειµενική,
αντικειµενική, τησ αιτίασ, του σκοπού, τησ καταγωγήσ, τησ
προέλευσησ, τησ εξάρτησησ, του δηµιουργού, του τόπου, του
χρόνου, τησ παροµοίωσησ, τησ ποσότητασ)
π. χ. Το σφύριγµα του ανέµου (=γενική υποκειµενική) ακούγεται.
β. σε αιτιατική

(αναφορά, ποσό)
π. χ. Ήταν ένασ δρόµοσ τέσσερα χιλιόµετρα το µάκροσ.

10. Ετερόπτωτοι προσδιορισµοί επιθέτων:
α. σε γενική
(τησ αξίασ, τησ αιτίασ, αντικειµενική, συγκριτική)
π. χ. Ο Όλυµποσ είναι ψηλότεροσ του Κίσαβου.
β. σε αιτιατική

(µέτρο, διαφορά, περιεχόµενο)
π. χ. Το πηγάδι ήταν γεµάτο (ονοµαστική) νερό (αιτιατική).

11. Οµοιόπτωτοι προσδιορισµοί σε άλλο ουσιαστικό (µέτρο, τοπική έκταση, χρονική έκταση):
π. χ. ∆ώσε µου ένα καλάθι σταφύλια.
12. Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί µε απλή άναρθρη πτώση:

π. χ. Βάδιζε τοίχο τοίχο.
13. Εµπρόθετοι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί (τόπου, χρόνου, τρόπου, ποσού, βεβαίωσησ, αιτίασ,
σκοπού, αναφοράσ, αποτελέσµατοσ, όρου, εναντίωσησ):
π. χ. Πηγαίνει στο σχολείο.
14. Ποιητικό αίτιο (από + αιτιατική) στην παθητική σύνταξη:
π. χ. Η πόλη κυριεύτηκε από τουσ εχθρούσ.
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Β. Τα επίθετα µπορούν να τεθούν ωσ:
1. Υποκείµενο:

π. χ. Οι νέοι διασκεδάζουν.

2. Κατηγορούµενο:

π. χ. Η Νίκη είναι όµορφη.

3. Γενική κατηγορηµατική:

π. χ. Τα καράβια είναι των ντόπιων.

4. Επιρρηµατικό κατηγορούµενο:

π. χ. Η σηµαία κυµατίζει περήφανη.

5. Ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ:

π. χ Η ζωή των φτωχών είναι δύσκολη.

6. Προληπτικό κατηγορούµενο:

π. χ. Το σπίτι χτίζεται ψηλό.

7. Επιθετικόσ προσδιορισµόσ:

π. χ. Ο καλόσ καραβοκύρησ στη φουρτούνα φαίνεται.

8. Κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ: π. χ. Σασ είπα όλη την αλήθεια.
9. Εµπρόθετοσ επιρ. προσδιορισµόσ: π. χ. Με το ντουφέκι στο δεξί (χέρι ) ξεκίνησε.
Γενικότερα, όταν το επίθετο ουσιαστικοποιείται, µπαίνει στη σύνταξη, όπωσ το ουσιαστικό.

Γ. Τα αριθµητικά µπορούν να τεθούν ωσ:
1. Υποκείµενο:

π. χ. ∆υο έµειναν.

2. Κατηγορούµενο:

π. χ. Οι στρατιώτεσ ήταν δυο.

3. Αντικείµενο:

π. χ. Λάβωσε τρεισ.

4. Επιθετικόσ προσδιορισµόσ:

π. χ. Ο Σεπτέµβρησ είναι ο ένατοσ µήνασ.

5. Κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ:

π. χ. Πεντακόσιεσ οι δραχµέσ το κιλό!

6. Επιρρηµατικό κατηγορούµενο:

π. χ. Οι µαθητέσ βγήκαν πρώτοι.

Στα παραδείγµατα 1, 2, 3, αν εννοήσουµε τη λέξη άνθρωποι, τα αριθµητικά µετατρέπονται σε
επιθετικούσ προσδιορισµούσ.

∆. Οι αντωνυµίεσ µπορούν να τεθούν ωσ:
1. Υποκείµενο:

π. χ. Εµείσ παίζουµε ποδόσφαιρο.

2. Κατηγορούµενο:

π. χ. Ο Φίλιπποσ είναι ίδιοσ µε τον αδερφό µου.

3. Γενική κατηγορηµατική:

π. χ. Ποιανού είναι το σπίτι;

4. Αντικείµενο:

π. χ. Ο δάσκαλοσ διάλεξε εµένα.

5. Γενική προσωπική σε απρόσωπα ρήµατα: π. χ. Μου είναι αδύνατο να έρθω.
6. Επιθετικόσ προσδιορισµόσ:

π. χ. Τόσο πλήθοσ είχε µαζευτεί!

7. Κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ:

π. χ. Αυτό το παιχνίδι επιθυµώ.

8. Επεξήγηση:

π. χ. Οι καθηγητέσ, εµείσ, θα συνεδριάσουµε.

9. Ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ ουσιαστικού: π. χ. Το βιβλίο µου είναι καινούριο.
10. Ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ επιθέτου:

π. χ. Ο αδερφόσ είναι µεγαλύτερόσ µου.

11. Επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ:
α. σε απλή πλάγια πτώση:

π. χ. Τι έφταιξα εγώ;

β. εµπρόθετα:

π. χ. Γι’ αυτά θα σασ µιλήσει ο ειδικόσ.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τισ αντωνυµίεσ εισάγουν δευτερεύουσεσ προτάσεισ µόνο:
α. οι αναφορικέσ ( ονοµατικέσ αναφορικέσ δευτερεύουσεσ προτάσεισ )
π. χ. Παίρνεισ όσα δίνεισ.
( επιρρηµατικέσ αναφορικέσ δευτερεύουσεσ προτάσεισ )
π. χ. Τακτοποίησέ τα , όπωσ νοµίζεισ.
β. οι ερωτηµατικέσ ( ευθείεσ ερωτηµατικέσ προτάσεισ )
π. χ. Ποιοσ χτυπάει την πόρτα;
( πλάγιεσ ερωτηµατικέσ προτάσεισ )
π. χ. Με ρώτησε ποιοσ είµαι.

Ε. Τα ρήµατα
Σηµασία στη σύνταξη των ρηµάτων δεν έχει τόσο η φωνή τουσ ( ενεργητική ή παθητική ),
όσο η διάθεσή τουσ ( ενεργητικά, παθητικά, µέσα, ουδέτερα ) και η σηµασία τουσ.
Έτσι:
α.

αν η ενέργεια τουσ µεταβαίνει, ανεξάρτητα από φωνή, δέχονται αντικείµενο:
π. χ.

β.

( παθητική φωνή )

Εγώ υπηρετώ (ωσ) δάσκαλοσ.

( ενεργητική φωνή )

Εγώ αποδεικνύοµαι τίµιοσ.

( παθητική φωνή )

Ο ήλιοσ λάµπει.

( ενεργητική φωνή )

Η Κλεοπάτρα λούζεται.

(παθητική φωνή )

αν είναι απρόσωπα, απαιτούν απρόσωπη σύνταξη:
π. χ.

ε.

Αποδέχοµαι τη συµφωνία.

αν είναι αµετάβατα (ανεξάρτητα από φωνή), δέχονται µόνο υποκείµενο:
π. χ.

δ.

( ενεργητική φωνή )

αν είναι συνδετικά, ανεξάρτητα από φωνή, δέχονται κατηγορούµενο:
π. χ.

γ.

Μεταφέρω τισ αποσκευέσ.

Είναι αδύνατο να σασ επισκεφτώ.

αν σηµαίνουν γνώση, αίσθηση µάθηση, εξαρτούν ειδική πρόταση:
π. χ.

Μαθαίνω ότι προοδεύεισ.

στ. αν δηλώνουν φόβο, εξαρτούν ενδοιαστικέσ προτάσεισ:
π. χ.
ζ.

αν δηλώνουν κίνηση, εξαρτούν τελικέσ προτάσεισ:
π. χ.

η.

Φοβούµαι µήπωσ αποτύχω.
Ήρθε, για να διαβάσουµε.

αν δηλώνουν απορία, εξαρτούν πλάγιεσ ερωτηµατικέσ:
π. χ.

∆εν καταλαβαίνω γιατί θύµωσεσ.

Γενικότερα κάθε ρήµα απαιτεί τη δική του σύνταξη. Μασ διευκολύνει η κατάταξή τουσ σε
κατηγορίεσ, όπωσ στα προηγούµενα παραδείγµατα.
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ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ
Οι εγκλίσεισ των ρηµάτων είναι τρεισ: οριστική, υποτακτική και προστακτική.
Οι κύριεσ προτάσεισ εκφέρονται κάθε φορά µε µια από τισ τρεισ εγκλίσεισ. Κάθε έγκλιση έχει
τη δική τησ σηµασία. Ειδικότερα:

Α. Η Οριστική φανερώνει:
α. το πραγµατικό:

π. χ. Το πλοίο φεύγει.

β. το δυνατό:

π. χ. Το πλοίο θα έφευγε ή το πλοίο θα είχε φύγει.
( θα και οριστική παρατατικού ή υπερσυντελίκου = ∆υνητική Οριστική).

γ. το πιθανό:

π. χ. Το πλοίο θα φύγει.
( θα και οριστική κάθε χρόνου = πιθανολογική Οριστική).

δ. την ευχή:

π. χ. Μακάρι, το πλοίο να µην έφευγε.
( µακάρι να, άµποτε, είθε, ασ και οριστική παρελθοντικού χρόνου =
= ευχετική οριστική ).

ε. την παράκληση:

π. χ. ∆ε φεύγεισ αύριο καλύτερα;

Η οριστική είναι έγκλιση των προτάσεων κρίσεωσ. Μόνο η ευχετική οριστική είναι έγκλιση των
προτάσεων επιθυµίασ.
Η οριστική χρησιµοποιείται και στισ κύριεσ και στισ δευτερεύουσεσ προτάσεισ.
Η άρνηση που συνοδεύει την οριστική είναι: δε(ν).

Β. Η υποτακτική φανερώνει:
α. την προτροπή:

π. χ. Ασ σταµατήσουµε για λίγο το µάθηµα.
( προτρεπτική υποτακτική )

β. την παραχώρηση:

π. χ. Ασ παίξει και αυτόσ µαζί µασ.
( παραχωρητική υποτακτική )

γ. την ευχή:

π. χ. Ασ αγωνιστούµε µε όλεσ τισ δυνάµεισ.
( άµποτε, είθε, µακάρι να, ασ και ευχετική υποτακτική )

δ. το δυνατό:

π. χ. Να µάθεισ ( = µπορείσ να µάθεισ ) τισ δυνάµεισ µου.
( δυνητική υποτακτική )

ε. την απορία:

π. χ. ∆εν ξέρω τι να κάνω.
( απορηµατική υποτακτική )

στ. το πιθανό:

π. χ. Τηλεφωνήσει δεν τηλεφωνήσει, εγώ δε θα πάω.

ζ. την προσταγή:

π. χ. Μην επεµβαίνεισ στισ προσωπικέσ µου υποθέσεισ.
( προστακτική ή απαγορευτική υποτακτική )

Η υποτακτική συνοδεύεται από τα µόρια «να», «ασ» και ακολουθεί µετά από τουσ συνδέσµουσ:
α. «αν», «εάν» ( υποθετική πρόταση µε υποτακτική )
β. «όταν», «πριν», «πριν να», «µόλισ», «προτού», «άµα» ( χρονική πρόταση µε υποτακτική )
γ. «να», «για να» ( τελική πρόταση )
δ. «µη(ν)», «µήπωσ» ( ερωτηµατική πρόταση µε υποτακτική)
ε. «µήπωσ» (ενδοιαστική πρόταση µε υποτακτική)
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Η άρνηση, που συνοδεύει την υποτακτική, είναι: µη(ν).
Η υποτακτική είναι έγκλιση των προτάσεων επιθυµίασ. Μόνο η πιθανολογική υποτακτική είναι
έγκλιση των προτάσεων κρίσεωσ µε άρνηση: δε(ν).
Η υποτακτική χρησιµοποιείται και στισ κύριεσ και στισ δευτερεύουσεσ προτάσεισ.

Γ. Η προστακτική φανερώνει:
α. την προτροπή:

π. χ. Πάρτε µαζί σασ τα βιβλία.

β. την απαγόρευση:

π. χ. Μην καπνίζετε.

γ. την παράκληση:

π. χ. Βοήθησέ µε.

δ. την ευχή:

π. χ. Πήγαινε στο καλό.

ε. την έντονη ενέργεια:

π. χ. ∆ιάβασε, διάβασε, κουράστηκα πια.

Η προστακτική χρησιµοποιείται µόνο στισ κύριεσ προτάσεισ· δεν απαντάται στισ δευτερεύουσεσ.
Είναι έγκλιση των προτάσεων επιθυµίασ µε άρνηση: µη(ν).

Å. Η µετοχή
Η µετοχή του ενεργητικού ενεστώτα, που τελειώνει σε -οντασ, -ώντασ χρησιµοποιείται
πάντοτε ωσ επιρρηµατικόσ προσδιορισµόσ:
α. τρόπου:

π. χ. Παίζοντασ µαθαίνουµε.
Η µετοχή: παίζοντασ λέγεται τροπική µετοχή και αναλύεται σε:

β. χρόνου:

1. εµπρόθετο προσδιορισµό:

π. χ. Με παιχνίδι µαθαίνουµε.

2. σε βουλητική πρόταση:

π. χ. Με το να παίζουµε, µαθαίνουµε.

3. σε επίρρηµα:

π. χ. Παιχνιδιάρικα µαθαίνουµε.

4. σε κύρια πρόταση:

π. χ. Παίζουµε και µαθαίνουµε.

π. χ. Νυχτώνοντασ φτάσαµε.
Η µετοχή: νυχτώνοντασ λέγεται χρονική µετοχή και αναλύεται σε:

γ. αιτίασ:

1. αντίστοιχη χρονική πρόταση:

π. χ. Όταν νύχτωσε, φτάσαµε.

2. σε εµπρ. προσδιορισµό χρόνου:

π. χ. Κατά τη νύχτα φτάσαµε.

3. σε επίρρηµα:

π. χ. Νυχτιάτικα φτάσαµε.

π. χ. Αδυνατώντασ να συνεχίσω, σταµάτησα.
Η µετοχή: αδυνατώντασ λέγεται αιτιολογική και αναλύεται σε:
1. σε αντίστοιχη αιτιολογική πρόταση:
π. χ. Επειδή αδυνατούσα να συνεχίσω, σταµάτησα.
2. σε εµπρόθετο επιρρηµατικό προσδιορισµό τησ αιτίασ:
π. χ. Εξαιτίασ τησ αδυναµίασ να συνεχίσω, σταµάτησα.
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δ. υποθετική:

π. χ. Κερδίζοντασ το λαχείο, θα πάω διακοπέσ.
Η µετοχή: κερδίζοντασ είναι υποθετική και ισοδυναµεί µε αντίστοιχη υποθετική πρόταση:
π. χ. Αν κερδίσω το λαχείο, θα πάω διακοπέσ.

ε. εναντιωµατική:

π. χ. Ακόµα και διώχνοντάσ µασ δε θα φύγουµε.
Η µετοχή: διώχνοντασ είναι εναντιωµατική - συνοδεύεται από το:
«ακόµα και», και ισοδυναµεί µε αντίστοιχη εναντιωµατική πρόταση:
π. χ. Ακόµα και αν µασ διώξεισ, δε θα φύγουµε.

Συνηµµένη και απόλυτη µετοχή του ενεργητικού ενεστώτα.
Για να χαρακτηρίσουµε µια µετοχή συνηµµένη ή απόλυτη, εξετάζουµε αν το υποκείµενο τησ
µετοχήσ είναι ίδιο ή διαφορετικό µε το υποκείµενο τησ πρότασησ, στην οποία ανήκει η µετοχή.
α. Αν το υποκείµενο τησ µετοχήσ είναι ίδιο, σε σχέση µε το υποκείµενο του ρήµατοσ τησ
πρότασησ τότε η µετοχή λέγεται συνηµµένη:
π. χ. Ταξιδεύοντασ, φτάσαµε.
(Η µετοχή ταξιδεύοντασ και το ρήµα φτάσαµε έχουν το ίδιο(εννοούµενο) υποκείµενο: εµείσ.)
β. Αν το υποκείµενο τησ µετοχήσ είναι διαφορετικό σε σχέση µε το υποκείµενο του
ρήµατοσ τησ πρότασησ, τότε η µετοχή λέγεται απόλυτη:
π. χ. Ξηµερώνοντασ θα φύγουµε.
(Η µετοχή Ξηµερώνοντασ έχει (εννοούµενο) υποκείµενο: η µέρα, ενώ το ρήµα φύγουµε
έχει (εννοούµενο) υποκείµενο: εµείσ.)
Ωσ απόλυτεσ µετοχέσ παρέµειναν µερικέσ εκφράσεισ από τον αρχαίο ελληνικό λόγο σε
γενική πτώση:
π. χ.

α.

Καλώσ εχόντων των πραγµάτων, θα σασ επισκεφτώ.
(Η µετοχή εχόντων έχει υποκείµενο: των πραγµάτων, ενώ το ρήµα επισκεφτώ
έχει (εννοούµενο) υποκείµενο: εγώ.)

β.

Θεού θέλοντοσ και καιρού επιτρέποντοσ, θα έλθω.
(Η µετοχή θέλοντοσ έχει υποκείµενο: Θεού, και η άλλη µετοχή επιτρέποντοσ έχει
υποκείµενο: καιρού, ενώ το ρήµα έλθω έχει (εννοούµενο) υποκείµενο: εγώ.)
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Η µετοχή του παθητικού παρακειµένου: -(σ)µένοσ και -(η)µένοσ ή του παθητικού ενεστώτα σε
-ούµενοσ, - άµενοσ, -όµενοσ, ώµενοσ, -ωµένοσ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ωσ:
α. Υποκείµενο:

π. χ. Οι αποτυχηµένοι προσπαθούν και πάλι.

β. Αντικείµενο:

π. χ. Ο διευθυντήσ πλήρωσε τουσ εργαζόµενουσ.

γ. Κατηγορούµενο:

π. χ. Οι πελάτεσ ήταν απογοητευµένοι.

δ. Επιθετικόσ προσδιορισµόσ:

π. χ. Ζέστανε τα παγωµένα χέρια του.

ε. Κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ:

π. χ. Με τρεµάµενα τα χέρια άναψε το καντήλι.

στ. Ετερόπτωτοσ προσδιορισµόσ

π. χ. Το µίσοσ των νικηµένων ήταν µεγάλο.

Γενικότερα, η µετοχή του παθητικού ενεστώτα και του παρακειµένου χρησιµοποιείται όπωσ
κάθε επίθετο.

Ζ. Τα επιρρήµατα
Τα επιρρήµατα χρησιµοποιούνται στη σύνταξη ωσ επιρρηµατικοί προσδιορισµοί σε ονόµατα,
επίθετα και ρήµατα για να δηλώσουν επιρρηµατικέσ σχέσεισ:
α. τόπου:

π. χ. Πουθενά δε βρισκόταν.

( τα τοπικά )

β. χρόνου:

π. χ. Πότε θα πάµε θέατρο;

( τα χρονικά )

γ. τρόπου:

π. χ. Ταξιδέψαµε άνετα.

( τα τροπικά )

δ. ποσού:

π. χ. Προσπάθησε περισσότερο.

( τα ποσοτικά )

ε. βεβαίωσησ:

π. χ. Βέβαια, συµφωνώ.

( τα βεβαιωτικά )

στ. δισταγµού:

π. χ. Ίσωσ, θα εργαστώ.

( τα διστακτικά )

ζ. άρνησησ:

π. χ. Όχι βέβαια, δεν θα πάρω.

( τα αρνητικά )

Τα ερωτηµατικά επιρρήµατα, που µπορεί να είναι τοπικά (πού;), χρονικά (πότε;) τροπικά
(πώσ;), ποσοτικά ( πόσο; ) εισάγουν:
α. Ευθείεσ ερωτήσεισ:

π. χ. Πότε θα γράψουµε;

β. Πλάγιεσ ερωτήσεισ:

π. χ. Με ρώτησε πότε θα γράψουµε.

Τα αναφορικά επιρρήµατα, που µπορεί να είναι τοπικά (όπου), χρονικά (όποτε ) τροπικά (όπωσ)
εισάγουν δευτερεύουσεσ επιρρηµατικέσ αναφορικέσ προτάσεισ.
π. χ Πήγαινε όπου θέλεισ.

Η. Οι προθέσεισ στη σύνταξη συνοδεύουν:
α. ουσιαστικά: Θα πάω στο βιβλιοπωλείο.

(εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τόπου)

β. αντωνυµίεσ: Φροντίζω για σένα.

(εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ αναφοράσ)

γ. επίθετα:

Να συζητάσ µε τουσ νέουσ.

(εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ επικοινωνίασ)

δ. µετοχέσ:

∆ώσε προσοχή στα λεγόµενα.

(εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ τησ αναφοράσ)

ε. αριθµητικά: Αξίζεισ για δύο.

(εµπρόθετοσ προσδιορισµόσ αξίασ)

Οι προθέσεισ πολλέσ φορέσ συνοδεύουν ολόκληρεσ προτάσεισ:
α. π. χ. Με όποιον συναναστρέφεσαι, τέτοιοσ θα γίνεισ.

( µε και αναφορική πρόταση)

β. π. χ. ∆ιάβασε, χωρίσ να µιλάσ.

( χωρίσ και βουλητική πρόταση )
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Η.

Οι σύνδεσµοι στη σύνταξη:
α. Οι:

• συµπλεκτικοί σύνδεσµοι: και (κι), ούτε, µήτε, ουδέ, µηδέ,
• διαχωριστικοί σύνδεσµοι: ή, είτε
• αντιθετικοί σύνδεσµοι: µα , αλλά, παρά, όµωσ, ωστόσο, µόνο
• συµπερασµατικοί σύνδεσµοι: λοιπόν, ώστε (στην αρχή τησ πρότασησ), άρα, εποµένωσ,
δηλαδή

δεν εισάγουν δευτερεύουσα πρόταση.
* Χρησιµοποιούνται για την παρατακτική σύνδεση των προτάσεων.
β. Οι:

• ειδικοί σύνδεσµοι: πωσ, που , ότι
• χρονικοί σύνδεσµοι όταν, σαν , ενώ, καθώσ, αφού, αφότου, πριν, πριν (να), µόλισ,
προτού, ώσπου, ωσότου, όσο που, όποτε
• αιτιολογικοί σύνδεσµοι: γιατί, επειδή, αφού
• υποθετικοί σύνδεσµοι: αν, εάν, σαν , άµα
• τελικοί σύνδεσµοι: να, για να
• αποτελεσµατικοί σύνδεσµοι: ώστε, ώστε να, που
• διστακτικοί σύνδεσµοι: µη, µην, µήπωσ

εισάγουν δευτερεύουσεσ προτάσεισ αντίστοιχα:

• ειδικέσ
• χρονικέσ
• αιτιολογικέσ
• υποθετικέσ
• τελικέσ
• συµπερασµατικέσ
• ενδοιαστικέσ.

138

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. πρόταση κρίσησ
β. πρόταση επιθυµίασ
δ. πρόταση επιφωνηµατική
ε. πρόταση κρίσησ
ζ. πρόταση επιθυµίασ
η. πρόταση ερωτηµατική

γ. πρόταση κρίσησ
στ. πρόταση ερωτηµατική

2Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. πρόταση αρνητική
δ. πρόταση αρνητική

γ. πρόταση καταφατική

3Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.
ι.
κ.

4Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα υποκείµενα στισ προτάσεισ είναι:
δ. [εµείσ (εννοούµενο)] ε. η εκδροµή
η. Το µετά
θ. Οι κερδισµένοι

5Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Ρήµατα που δεν είναι συνδετικά: φεύγω, παίζω, περιµένω, διαβάζω, γράφω,
τραγουδώ, αναχωρώ, δείχνω, ζωγραφίζω, αριθµώ
παρατηρώ, ανακοινώνω, διδάσκω

β. πρόταση καταφατική

Ο διευθυντήσ είπε ότι αύριο θα πάµε εκδροµή.
Όταν έρχεται ο χειµώνασ, µερικά ζώα πέφτουν σε χειµερία νάρκη.
Αν επιµείνεισ, θα βελτιωθείσ.
Φοβήθηκα µην κτυπήσω.
Θέλω να γίνω καπετάνιοσ.
Ήρθε, για να πάµε µαζί στο γήπεδο.
Αν και ήταν αδύναµοσ, είχε όµωσ µεγάλη θέληση.
Όποιοσ βιάζεται, σκοντάφτει.
Τόσο εγωιστήσ είναι, ώστε τον αποφεύγουν όλοι.
Ρώτησε, γιατί αυτή η ανησυχία;
Επειδή το κρύο ήταν τσουχτερό, ντυθήκαµε βαριά.
α. Ο µαθητήσ β. Οι σοφοί
γ. εκείνοσ
στ. Το να σιωπάσ ζ. Όποιοσ βιάζεται
ι. Να πειθαρχούµε στο σχολείο (απρόσωπη
σύνταξη)

6Η ΕΡΓΑΣΙΑ
Υποκείµενο (Υ)

Συνδετικό Ρήµα (ΣΡ)

Κατηγορούµενο (Κ)

Ο δρόµοσ
Το σώµα
Η πόρτα
Εγώ
Ο Νίκοσ
Εσύ
Ο θείοσ
Η Σοφία
Ο Θεόφιλοσ
Αυτόσ
Η πλαστελίνη

ήταν
έγινε
βρέθηκε
στέκοµαι
υπηρετεί
νοµίζεσαι
εκλέχτηκε
εκλέχτηκε
χειροτονήθηκε
έµεινε
γίνεται

ανηφορικόσ
δυνατό
ανοιχτή
όρθιοσ
στρατιώτησ
σπουδαίοσ
βουλευτήσ
πρώτη
ιερέασ
άφωνοσ
ότι θέλεισ

7Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.
ε.

8Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. επιρρηµατικό κατηγορούµενο
β. επιρρηµατικό κατηγορούµενο
γ. προληπτικό κατηγορούµενο
δ. επιρρηµατικό κατηγορούµενο
ε. επιρρηµατικό κατηγορούµενο
στ. προληπτικό κατηγορούµενο
ζ. επιρρηµατικό κατηγορούµενο
η. επιρρηµατικό κατηγορούµενο
θ. επιρρηµατικό κατηγορούµενο
ι. επιρρηµατικό κατηγορούµενο

9Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.

10Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. σύνθετη
στ. ελλειπτική

γενική κατηγορηµατική κτητική
γενική κατηγορηµατική τησ ιδιότητασ
γενική κατηγορηµατική του µέτρου
γενική κατηγορηµατική διαιρετική
γενική κατηγορηµατική τησ αξίασ
(= χαρούµενα)
(= οπλισµένα)
(= ώστε να γίνει ψηλό)
(= σαν ποτάµι)
(= περήφανα)
(= ώστε να γίνει µηχανικόσ)
(= περήφανα)
(= αγέρωχα)
(= καµαρωτά)
(= στα γεράµατα)

Ο τοίχοσ είναι πέτρινοσ.
Η συµπεριφορά του ήταν γελοία.
Το παντελόνι ήταν υφασµάτινο.
Η µπάλα είναι πλαστική.
β. επαυξηµένη
ζ. σύνθετη
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γ. απλή
η. επαυξηµένη

δ. ελλειπτική

ε. απλή

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

2Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. οριστικό

β. αόριστο

γ. αόριστο

Η

α. οµοιόπτωτα

β. οµοιόπτωτα

γ. ετερόπτωτα

Η

α. ετερόπτωτα

β. ετερόπτωτα

γ. οµοιόπτωτα

Η

5 ΕΡΓΑΣΙΑ

α. παράθεση (σωστό)
γ. παράθεση (σωστό)

β.
δ.

επεξήγηση (σωστό)
επεξήγηση (σωστό)

6Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.
ε.

στ.
ζ.
η.
θ.
ι.

τόπου
υποκειµενική
αντικειµενική
καταγωγήσ
αιτίασ

7Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. επιθετικόσ προσδιορισµόσ
γ. επιθετικόσ προσδιορισµόσ

β.
δ.

επιθετικόσ προσδιορισµόσ
κατηγορηµατικόσ προσδιορισµόσ

8Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.

9Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. γενική τησ αιτίασ
γ. γενική αντικειµενική

10Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. αιτιατική του µέτρου

11Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

12Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι σωστέσ απαντήσεισ είναι οι: 1–2–6–7–9–10–12–13–14–15–20–21–25–27-28 –29- 30-31

1Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.

2Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
δ.
ζ.
ι.

3Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. τησ µητέρασ
δ. τησ γιαγιάσ

4Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. ζωή

3 ΕΡΓΑΣΙΑ
4 ΕΡΓΑΣΙΑ

3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι µαθητέσ λύνουν τισ ασκήσεισ.
Τα τρεχούµενα νερά πληµµύρησαν.
Η Ελλάδα έχει ένδοξο παρελθόν.
Επιθυµώ εκείνο το δώρο.
Ένασ επιστήµονασ τησ χώρασ µασ διακρίθηκε.
Ο Ηρακλήσ, ο µυθικόσ ήρωασ τησ αρχαιότητασ, ενθουσιάζει τα παιδιά.

Η

κτητική
διαιρετική
περιεχοµένου
ιδιότητασ
του δηµιουργού

Ο κάµποσ γέµισε µε κόκκινεσ παπαρούνεσ.
Ο κάµποσ γέµισε µε τισ κόκκινεσ παπαρούνεσ.
Ο κάµποσ γέµισε µε τισ κόκκινεσ τισ παπαρούνεσ.
Ο κάµποσ γέµισε µε κόκκινεσ τισ παπαρούνεσ.
β.
δ.

γενική τησ αξίασ
γενική συγκριτική

β. αιτιατική του περιεχοµένου γ. αιτιατική τησ διαφοράσ

Το ραδιόφωνο παίζει µουσική.
Όλοι τον εκτιµούσαν.
Η µέρα είναι συννεφιασµένη.
Μίλησε για τη µόλυνση.
Η τεχνολογία έχει εξελιχτεί.
Όταν νυχτώνει, ο πατέρασ φεύγει για τη δουλειά.

ενεργητική φωνή – ενεργητική διάθεση
ενεργητική φωνή – παθητική διάθεση
παθητική φωνή – µέση διάθεση
παθητική φωνή – ουδέτερη διάθεση
χώµατα
ώπα
να επανεξεταστεί
τι ξέρω

β. τουσ άλλουσ
ε. το πώσ
η. µην αποτύχει

γ. τουσ δυστυχισµένουσ
στ. ότι θα φύγει
θ. όσουσ κάπνιζαν

β. την εφηµερίδα
ε. τουσ δρόµουσ

γ. την άσκηση

β. τον καλαµατιανό

γ.

δρόµου

5 ΕΡΓΑΣΙΑ

α. Γέµισα το δοχείο νερό
β. Μου χάρισε το βιβλίο.
γ. Του έδειξε τη ζωγραφιά
δ. ∆ιάβασα τησ µητέρασ ανάγνωση
ε. Ο δάσκαλοσ εξετάζει τον Παύλο µαθηµατικά.
στ. Μασ πρόσφερε λουλούδια.
ζ. Αυτόσ διδάσκει τη Μαρία χορό.
η. Θα στολίσουµε το δέντρο στολίδια.
θ. Μου δίνεισ το εισιτήριο.
Άµεσο αντικείµενο µε τα σκούρα.
Έµµεσο αντικείµενο µε την υπογράµµιση.

6Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.

Ο Ευριπίδησ διορίστηκε γραµµατέασ από εµάσ.
Η Πηνελόπη παρουσιάστηκε ωσ ποιήτρια απ’ αυτόν.
Ο εαυτόσ του θεωρείται σοφόσ από τον ίδιο.
Η Ειρήνη εκλέχτηκε πρόεδροσ από την τάξη.
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ε. τα ίδια (αισθήµατα)

4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Η πόλη κυριεύεται από το στρατό.
Ο λαγόσ σκοτώνεται από τον κυνηγό.
Τα λουλούδια κόβονται από τον κηπουρό.
Οι κλέφτεσ πιάστηκαν από τον αστυνόµο.
Τα δώρα κερδίθηκαν από την παρέα µασ.

8Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Η αδερφή µου πότισε τα λουλούδια.
Ο ταχυδρόµοσ κτύπησε την πόρτα.
Τα τραγούδια ενθουσίασαν το κοινό.
Οι εθελοντέσ αναδάσωσαν την περιοχή.
Οι νοσοκόµεσ φροντίζουν τουσ ασθενείσ.

9Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.

∆όθηκαν δώρα σε µένα απ’ αυτόν.
Τα βιβλία χαρίστηκαν σε µένα απ’ αυτόν.
Η Νιόβη διδάσκεται νότεσ από το µουσικό.
Το δέντρο θα στολιστεί λουλούδια από εµάσ.

10Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι σωστέσ απαντήσεισ είναι οι: 2–5–7–10–11–12–13–14–16–17

1Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. χρόνοσ
ζ. αναφορά

β. τόποσ
η. εναντίωση

2Η ΕΡΓΑΣΙΑ

1: δ, ια

2: β, ε, στ, ζ, η, θ

3Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. έξω στην αυλή
δ. µετά από µια βδοµάδα
ζ. το πρωί

4Η ΕΡΓΑΣΙΑ

1: α, β, γ,

Η

9Η ΕΡΓΑΣΙΑ

γ. τρόποσ
θ. συµφωνία

δ. ποσό
ε. αιτία
στ. σκοπόσ
ι. αποτέλεσµα ια. βεβαιότητα

3: γ

β. όπου θέλεισ
ε. λέγοντασ αυτά
η. µόλισ νυχτώνει

4: α

5: ι

γ. γήπεδο
στ. την άνοιξη

2: δ, ε, στ, ζ, η,

5 ΕΡΓΑΣΙΑ

α. π. χ. Κολυµπάει γρήγορα.
β.
Μίλησε µε προσοχή.
γ.
Ήρθε τρέχοντασ.
δ.
Έτσι έγιναν, όπωσ τα περίµενα.
ε.
Περπατούσε καµαρωτόσ.
στ.
Φασούλι το φασούλι γεµίζει το σακούλι.
ζ.
Τα καταφέρνει µε προσπαθώντασ πολύ.

6Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. µεσηµεριάτικα
δ. βραδιάτικα
ζ. ολοβραδίσ

β.
ε.
η.

δευτεριάτικα
ολοχρονίσ
ολονυχτίσ

γ.
στ.

καλοκαιριάτικα
οληµερίσ

7Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. πίνοντασ νερό
δ. Καθώσ έµπαινε
ζ. ολοβραδίσ

β.
ε.

ερχόµενοσ
καθώσ έπαιρνε

γ.
στ.

ξυπνώντασ
ενώ έτρεχε

8Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. εναντίωση
δ. αποτέλεσµα
ζ. ποσό

β.
ε.
η.

προ]πόθεση
σκοπό
πιθανότητα

γ.
στ.

αναφορά
αιτία

α.

Το γλυκό ήταν πάνω.
β. Το οικόπεδο βρίσκεται ανάµεσα σε δυο δρόµουσ.
γ. Η Αφροδίτη επέστρεψε από την εκδροµή.
δ. Ο δάσκαλοσ µπήκε µέσα.
ε. Είδα τη φίλη µου στο κατάστηµα.
στ. Ο Ηρακλήσ κοιµάται στο δωµάτιο.
ζ. Θα πάω για την Πάτρα.
η. Εµείσ θα µείνουµε εδώ κι εσείσ εκεί.
θ. Κοιτούσε για πολύ ώρα ψηλά.

10Η ΕΡΓΑΣΙΑ
Η

α. κεντώντασ

β.

συζητώντασ

11 ΕΡΓΑΣΙΑ

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.

Γιατί όχι! Θα δώσω κι εγώ εξετάσεισ.
∆ε νοµίζω ότι θα πάµε εκδροµή. Εσύ τι λεσ;
Πιθανόν να έχεισ δίκιο. Μην ντρέπεσαι όµωσ.
Ναι, θα πάω κι εγώ στη Λάρισα.
Βέβαια ο καιρόσ δε µασ βοηθά.
Ίσωσ να το ήθελε, πού ξέρεισ.
Ναι, ασ περιµένουµε.
Αλήθεια το λέω!
Μπα! Εµείσ ποτέ δε µαλώνουµε.

12Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι σωστέσ απαντήσεισ είναι οι: 3-4–5–6–7–8–9
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γ.

διαβάζοντασ

5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. ∆εν είναι ονοµατική πρόταση η αιτιολογική πρόταση

2Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. αντικείµενο
ε. επεξήγηση
θ. αντικείµενο

3Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. ∆εν είναι επιρρηµατική πρόταση η ειδική πρόταση

Η

β. υποκείµενο
στ. υποκείµενο
ι. υποκείµενο

γ. επεξήγηση
ζ. αντικείµενο

β. τελική
στ. παραχωρητική

δ.
η.

4 ΕΡΓΑΣΙΑ

α. αιτιολογική
ε. εναντιωµατική

5Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. αναφορική
β. χρονική
ε. υποθετική
στ. αποτελεσµατική
θ. πλάγια ερωτηµατική

6Η ΕΡΓΑΣΙΑ

α. ειδική
δ. αιτιολογική
ζ. παραχωρητική

7Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι σωστέσ απαντήσεισ είναι οι: 2-3–4–5–7–10–11-12-13-14

β.
ε.
η.
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αντικείµενο
επεξήγηση

γ. αποτελεσµατική δ. υποθετική
ζ. χρονική
η. αναφορική - αιτιολογική
γ. εναντιωµατική
ζ. τελική
ι. ενδοιαστική

ενδοιαστική
αποτελεσµατική
χρονική

γ.
στ.
θ.

δ. παραχωρητική
η. αιτιολογική
ια. βουλητική

ερωτηµατική
εναντιωµατική
χρονική
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