Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή,
Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί βοήθημα στο σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα για την Α′ Γυμνασίου. Η συγγραφή του έγινε με γνώμονα τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος και με σκοπό να συμβάλει στην εκμάθηση
της νεοελληνικής γλώσσας με τρόπο επαρκή και λειτουργικό. Για τον λόγο
αυτό κάθε ενότητα του βιβλίου έχει χωριστεί σε τρία μέρη, που περιέχουν:
• Α′ Μέρος → Αναλυτική θεωρητική διαπραγμάτευση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, καθώς και θεμάτων σχετικών με
την παραγωγή λόγου που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο.
Κατά τη διαπραγμάτευση κάθε θέματος ξεχωριστά προτείνονται τα ανάλογα κείμενα και ανάλογες ασκήσεις για εμπέδωση από το Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της διδασκαλίας του μαθήματος.
• Β′ Μέρος → Αναλυτικές απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του
Μαθητή με υποδειγματική διαπραγμάτευση των δραστηριοτήτων παραγωγής λόγου και με χρηστικές πληροφορίες για τη διαχείριση των θεμάτων των διαθεματικών εργασιών.
• Γ′ Μέρος → Πλήρεις απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ

Οι πρώτες μέρες
σ’ ένα νέο σχολείο

▼

Θέματα της ενότητας

Α

H επικοινωνία

…H έννοια της επικοινωνίας
Eπικοινωνία
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÌËÓ‡Ì·Ù·, ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜.

™Ùﬁ¯Ô˜

H επικοινωνία είναι μια σκόπιμη πράξη. Στόχος της είναι να μεταβιβαστεί
ομαλά ένα μήνυμα και να γίνει πλήρως κατανοητό.

Mε την επικοινωνία οι άνθρωποι:
• γνωρίζονται μεταξύ τους και αναπτύσσουν σχέσεις (φιλικές, οικογενειακές, εργασιακές κ.λπ.).
• συνεννοούνται, κατανοούν ο ένας τον άλλον.
• επιλύουν τις διαφορές και τα προβλήματά τους.
• διατυπώνουν σκέψεις, απόψεις, ιδέες και εκφράζουν συναισθήματα.
• οργανώνουν τις δραστηριότητές τους.

AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

H επικοινωνία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη κοινωνιών και είναι
αυτή που καθορίζει τη μορφή και την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων.
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…H εξέλιξη της επικοινωνίας
Πριν ακόμη οι άνθρωποι ξεκινήσουν να μιλούν, για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους χρησιμοποιούσαν:
• τις χειρονομίες.
• τις εκφράσεις του προσώπου (τους μορφασμούς).
• τις κινήσεις και τη στάση του σώματος.
Ως μέσο επικοινωνίας χρησιμοποιούσαν, δηλαδή, τη μιμόγλωσσα.

ªÈÌﬁÁÏˆÛÛ·

Στη συνέχεια, για να εκφράσουν τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τα συναισθήματα, τις
ιδέες τους, οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο, την ομιλία. Άρχισαν δηλαδή να επικοινωνούν μεταξύ τους με λέξεις, αναπτύσσοντας έτσι τη λεγόμενη
γλωσσική επικοινωνία.

°ÏˆÛÛÈÎ‹
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
(ÚÔÊÔÚÈÎﬁ˜
Î·È ÁÚ·Ùﬁ˜
ÏﬁÁÔ˜)

H Ï¤ÍË
H Ï¤ÍË ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ‰È·‰Ô¯‹ ÊıﬁÁÁˆÓ (‹¯ˆÓ) Ë ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÂ ÌÈ·
ÁÏÒÛÛ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÛËÌ·Û›·.
E›Ó·È Ë ÌÈÎÚﬁÙÂÚË ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùﬁ ÏﬁÁÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÎÂÓﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·ﬁ ·˘Ù‹Ó.

H γλωσσική επικοινωνία είναι η πιο αναπτυγμένη
μορφή επικοινωνίας, αυτή που καθορίζει κατά βάση τις ανθρώπινες σχέσεις, και
διακρίνεται σε:
α) προφορική γλωσσική επικοινωνία, οπότε έχουμε τον προφορικό λόγο.
β) γραπτή γλωσσική επικοινωνία, οπότε έχουμε τον γραπτό λόγο.

•
•

O γραπτός λόγος:
δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να
καταγράφουν πράγματα που ήθελαν να διατηρήσουν στη μνήμη τους.
εκφράζεται μέσω του αλφάβητου, που αποτελεί
την πιο σύνθετη κατάκτηση του ανθρώπου.

TÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ
TÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
Û˘Ì‚ﬁÏˆÓ (ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùﬁ ÏﬁÁÔ Î·È
·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊıﬁÁÁÔ˘˜ (‹¯Ô˘˜) ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

H επικοινωνία με εικόνες αποτελεί μια από τις πρώτες μορφές της ανθρώπινης επικοινωνίας, που οδήγησε στην ανάπτυξη της γραπτής επικοινωνίας, του γραπτού λόγου.
Oι άνθρωποι εξέφρασαν από νωρίς τις σκέψεις, τις ιδέες, τα συναισθήματά
τους και τα μετέδωσαν στους άλλους με εικόνες (ζωγραφιές) που σταδιακά απλοποιήθηκαν και εξελίχθηκαν σε γράμματα, οδήγησαν δηλαδή στη δημιουργία του αλφάβητου.

EÈÎÔÈÓˆÓ›·
ÌÂ ÂÈÎﬁÓÂ˜
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Στη σύγχρονη εποχή η εικόνα εξακολουθεί να εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την
ανθρώπινη επικοινωνία, καθώς κυριαρχεί στα MME: στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο.
¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË
·ﬁ ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍ‹ ÙË˜, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó·
ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 2 Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ EÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
K·Ù·ÓﬁËÛË˜ (1, 2) ÛÙË ÛÂÏ. 11. E›ÛË˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ıÂÌ·ÙÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 1 ·ﬁ ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 24.

…Oι παράγοντες της επικοινωνίας
H επικοινωνία δε γίνεται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. Tη μορφή της καθορίζουν
κάποιοι βασικοί παράγοντες, όπως:
O πομπός είναι αυτός που «στέλνει» το μήνυμα στο πλαίσιο της επικοινωνίας. Για παράδειγμα:
σε μια συζήτηση (προφορική γλωσσική επικοινωνία) πομπός είναι αυτός που μιλάει
(λέει κάτι).
σε μια επιστολή (γραπτή γλωσσική επικοινωνία) πομπός είναι ο αποστολέας (αυτός που γράφει την επιστολή και τη στέλνει σε κάποιον).

·) Ô ÔÌﬁ˜

•
•

O δέκτης είναι αυτός που «δέχεται», παίρνει το μήνυμα στο πλαίσιο της
επικοινωνίας. Για παράδειγμα:
σε μια συζήτηση (προφορική γλωσσική επικοινωνία) δέκτης είναι αυτός που
ακούει αυτό που λέει ο πομπός.
σε μια επιστολή (γραπτή γλωσσική επικοινωνία) δέκτης είναι ο παραλήπτης (αυτός
που λαμβάνει την επιστολή και διαβάζει αυτά που γράφει ο πομπός).

‚) Ô ‰¤ÎÙË˜

•
•

O κώδικας είναι το σύστημα των σημείων, σημάτων ή συμβόλων που χρησιμοποιούμε για να διαμορφώνουμε και να μεταδίδουμε μηνύματα, έτσι
ώστε να γίνονται κατανοητά.
Για παράδειγμα, σε μια συζήτηση ή σε μια επιστολή χρησιμοποιούμε τις λέξεις
(γλωσσικός κώδικας) για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους.

Á) Ô ÎÒ‰ÈÎ·˜
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Mήνυμα είναι οποιαδήποτε είδηση, πληροφορία, σκέψη, ιδέα, γνώμη
κ.λπ. μεταδίδουμε ο ένας στον άλλον όταν επικοινωνούμε με οποιονδήποτε τρόπο (συζητώντας, τηλεφωνώντας, γράφοντας, κάνοντας νοήματα κ.λπ.).
Για παράδειγμα, σε μια συζήτηση η φράση «Aύριο ανοίγουν τα σχολεία» που λέει κάποιος είναι το μήνυμα που μεταδίδει στον συνομιλητή ή στους συνομιλητές του.

‰) ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·

O δίαυλος επικοινωνίας είναι το μέσο με το οποίο μεταβιβάζεται το
μήνυμα. Tο μέσο αυτό μπορεί να είναι:
φυσικό, όπως η προσωπική επαφή, η συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο, ή
τεχνητό, όπως το τηλέφωνο, η επιστολή, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.ά.

Â) Ô ‰›·˘ÏÔ˜

•
•

Oι συνθήκες επικοινωνίας είναι οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες γίνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ πομπού και δέκτη. Oι περιστάσεις αυτές εξαρτώνται από τα εξής:
σε ποιον απευθύνεται ο πομπός (π.χ. σε κάποιο φιλικό πρόσωπο, σε κάποιον
άγνωστο, σε κάποιον συνομήλικο, σε κάποιον μεγαλύτερο, σε κάποιον ανώτερο
ιεραρχικά κ.λπ.).
το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται ο πομπός και ο δέκτης (σχολικό, εργασιακό, οικογενειακό κ.λπ.).
τον χρόνο κατά τον οποίο γίνεται η επικοινωνία.
τον στόχο που επιδιώκεται με την επικοινωνία, τι θέλουμε να πετύχουμε.

ÛÙ) ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

•
•
•
•

˙) ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ Î·È
·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘
ÌËÓ‡Ì·ÙÔ˜

Oι λειτουργίες αυτές αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο:
• διαμορφώνει ο πομπός ένα μήνυμα (το κωδικοποιεί) χρησιμοποιώντας τα σημεία (σήματα ή σύμβολα) ενός κώδικα επικοινωνίας.
• αντιλαμβάνεται, «διαβάζει», ο δέκτης τα σημεία αυτά και κατανοεί το
μήνυμα που εκφράζουν (το αποκωδικοποιεί).

TÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘
™ÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ô ÔÌﬁ˜, Ô ‰¤ÎÙË˜, Ô ‰›·˘ÏÔ˜, ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜) Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ
‡ÊÔ˜, ÙÈ˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÛÙÔÓ ÏﬁÁÔ Ì·˜ Î·È ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ì·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
❯ ÊÈÏÈÎﬁ, ¿ÌÂÛÔ, ÔÈÎÂ›Ô, ÚÔÛˆÈÎﬁ, ﬁÙ·Ó ·Â˘ı˘ÓﬁÌ·ÛÙÂ ÛÂ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÔÈÎÂ›· ÚﬁÛˆ· (Ê›ÏÔ˘˜, ÁÓˆÛÙÔ‡˜, ÁÔÓÂ›˜, Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Î.Ï.).
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❯ ·˘ÛÙËÚﬁ, ¤ÓÙÔÓÔ, ÂÈÎÚÈÙÈÎﬁ Î.Ï., ﬁÙ·Ó Î¿ÓÔ˘ÌÂ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ
ÙÈ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ· Î¿ÙÈ, ÙÔÓ ı˘Ìﬁ Ì·˜ Î.Ï.
❯ ·ÔÏÔÁËÙÈÎﬁ, ﬁÙ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÁÓÒÌË, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙË Ï‡Ë Ì·˜ ÁÈ·
Î¿ÙÈ Î.Ï.
❯ ÛÔ‚·Úﬁ, Ù˘ÈÎﬁ, Â›ÛËÌÔ, ﬁÙ·Ó ·Â˘ı˘ÓﬁÌ·ÛÙÂ ÛÂ ¿ÁÓˆÛÙ¿ Ì·˜ ÚﬁÛˆ·, ÛÂ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚÔ˘˜ Ì·˜ Î.Ï.

¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË
·ﬁ ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó·
ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 1 ÛÙË ÛÂÏ. 10 Î·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 4 ÛÙÈ˜
ÛÂÏ. 13-14. E›ÛË˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1,
2, 3 ·ﬁ ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 15.

…Kώδικες επικοινωνίας
KÒ‰ÈÎ·˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

Kώδικας επικοινωνίας είναι κάθε σύστημα σημείων (σημάτων ή
συμβόλων) που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε μορφή
σ’ ένα μήνυμα και να το μεταδώσουμε.

T· «ÛËÌÂ›·»
ÙˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

Tα σημεία ενός κώδικα επικοινωνίας είναι στοιχεία που συμβολίζουν κάτι,
ειδικά σύμβολα που έχουν μια συγκεκριμένη σημασία.
Tα σημεία αυτά, λοιπόν, μπορεί να είναι:
α) οπτικά (πράγματα που βλέπουμε), όπως οι εικόνες, τα γράμματα, οι κινήσεις
του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου.
β) ηχητικά (πράγματα που ακούμε), δηλαδή οι ήχοι.
γ) σωματικά (πράγματα που νιώθουμε με το σώμα μας), όπως μια χειραψία, ένα
χάδι, τα σημεία του συστήματος Mπράιγ (το ανάγλυφο σύστημα γραφής και
ανάγνωσης για τυφλούς).
Aνάλογα, λοιπόν, με τα «σημεία»-σύμβολα που χρησιμοποιούνται κάθε φορά
για τη διαμόρφωση και τη μετάδοση ενός μηνύματος, διαφοροποιούνται και οι κώδικες επικοινωνίας. Έτσι έχουμε:
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°ÓˆÛÙÔ› ÎÒ‰ÈÎÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
E›‰Ë

™ËÌÂ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó

Γλωσσικός κώδικας

Oι λέξεις, με την ηχητική ή οπτική μορφή τους (ως
ήχοι ή ως σειρές γραμμάτων)

Κώδικας των μαθηματικών

Oι αριθμοί (1, 2, 3...) και διάφορα σύμβολα (=, x,
2
+, y κ.ά.)

Κώδικας της χημείας

Σύμβολα χημικών στοιχείων και ενώσεων (π.χ.
H2O) και ειδικοί όροι

Κώδικας της μουσικής

Oι νότες

Κώδικας της ζωγραφικής

Tα χρώματα, τα σχήματα κ.λπ.

Κώδικας των H/Y

Tα γράμματα, τα εικονίδια, τα ειδικά σύμβολα (π.χ.
@)

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (K.O.K.)

Tα σήματα οδικής κυκλοφορίας (πινακίδες)

Κώδικας Mορς

Συνδυασμοί από τελείες και παύλες ή συνδυασμοί
ήχων, που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση μηνυμάτων με οπτικά και ηχητικά μέσα.

Κώδικας της νοηματικής
γλώσσας

Oι χειρονομίες και οι εκφράσεις του προσώπου

…O γλωσσικός κώδικας
Oι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας κυρίως τη γλώσσα. Έτσι ο
γλωσσικός κώδικας, που σημεία του είναι οι λέξεις, αποτελεί τον βασικό και κύριο
κώδικα επικοινωνίας των ανθρώπων.
MÔÚÊ¤˜ ÙÔ˘
ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡
ÎÒ‰ÈÎ·

O γλωσσικός κώδικας έχει δύο μορφές:
α) τον προφορικό λόγο, στον οποίο οι λέξεις λειτουργούν ως ηχητικά σημεία – προφέρονται (από τον πομπό) και ακούγονται (από τον
17
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δέκτη) στην καθημερινή ομιλία, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, στις συνεντεύξεις κ.λπ.
β) τον γραπτό λόγο, στον οποίο οι λέξεις λειτουργούν ως οπτικά σημεία – γράφονται (από τον πομπό) και διαβάζονται (από τον δέκτη) στα κάθε είδους κείμενα (βιβλία, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, επιστολές, πινακίδες κ.λπ.).
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘
ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡
ÎÒ‰ÈÎ· – ™‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
ÎÒ‰ÈÎÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

Όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά του γλωσσικού κώδικα, αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) σε αυτά που είναι κοινά με τους άλλους κώδικες επικοινωνίας εκφράζοντας τις ομοιότητες που παρατηρούνται ανάμεσα στον γλωσσικό
κώδικα και σε κάθε άλλο επικοινωνιακό κώδικα.
β) σε αυτά που είναι διαφορετικά από τους άλλους κώδικες επικοινωνίας,
εκφράζοντας την ιδιομορφία του γλωσσικού κώδικα και την υπεροχή
του έναντι κάθε άλλου επικοινωνιακού κώδικα.

Έτσι έχουμε:

°ÏˆÛÛÈÎﬁ˜ ÎÒ‰ÈÎ·˜
Oμοιότητες με τους άλλους
κώδικες επικοινωνίας:

Όπως κάθε άλλος επικοινωνιακός κώδικας, ο
γλωσσικός κώδικας:

α) μεταδίδει μηνύματα, εξυπηρετώντας την ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία.
β) διαθέτει σημεία ή σύμβολα που λειτουργούν και ερμηνεύονται με βάση συγκεκριμένους κανόνες.
Διαφορές από τους άλλους
κώδικες επικοινωνίας, που
δηλώνουν την υπεροχή του:

Aντίθετα από τους άλλους επικοινωνιακούς κώδικες, ο γλωσσικός κώδικας:
α) είναι ευέλικτος: μπορούμε με τα σημεία του
(τις λέξεις) να εκφράσουμε τα πάντα, σκέψεις,
ιδέες, γνώμες, συναισθήματα, αφηρημένες έννοιες.
β) είναι δημιουργικός: μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς, αφού είναι δυνατόν
να δημιουργούνται συνέχεια νέα σημεία του (νέες λέξεις) για να δηλώσουν έννοιες που δεν υπήρχαν παλιότερα.
γ) είναι αποτελεσματικός: μπορεί να μεταδοθεί και γραπτά και προφορικά,
οπτικά και ακουστικά (αυτό που γράφεται μπορεί να διαβαστεί και αυτό που
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λέγεται μπορεί να γραφτεί) και να εξυπηρετήσει όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες.
δ) κατακτάται φυσικά: ο άνθρωπος έχει τη φυσική τάση να μαθαίνει και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση (όλοι μαθαίνουμε να μιλάμε πριν ακόμα πάμε στο σχολείο).

¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ·
O γλωσσικός κώδικας δεν είναι ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Kάθε λαός μιλάει και γράφει τη δική του γλώσσα, οπότε χρησιμοποιεί τα δικά του γλωσσικά σημεία
(λέξεις). Mάλιστα, ακόμα και στον ίδιο γλωσσικό κώδικα (στην ίδια γλώσσα) μπορεί
να υπάρχουν διαφορές, αφού η γλώσσα εξελίσσεται διαρκώς και αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου. Για παράδειγμα, στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρχαν σημεία
(λέξεις) που στη νέα ελληνική γλώσσα είτε δεν υπάρχουν πια είτε έχουν διαφοροποιηθεί (λέξεις με διαφορετική μορφή, διαφορετικές καταλήξεις κ.λπ.).
Έτσι, προκειμένου η επικοινωνία να είναι επιτυχημένη, θα πρέπει ο δέκτης να γνωρίζει τον
γλωσσικό κώδικα του πομπού – ο ένας να γνωρίζει τη γλώσσα του άλλου.

¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË
·ﬁ ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈÎÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÂÓÈÎ¿ Î·È ÙÔÓ ÁÏˆÛÛÈÎﬁ ÎÒ‰ÈÎ· ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ·, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ Ù· ¿ÏÏ· ÎÂ›ÌÂÓ·, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 3 ÛÙË ÛÂÏ. 12 Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ
ÌÂ ÙÈ˜ EÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ K·Ù·ÓﬁËÛË˜ (1, 2) ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 2 Î·È 3 ·ﬁ ÙÔ
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ÛÙË ÛÂÏ. 13 Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 1 ·ﬁ ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 17.
E›ÛË˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ıÂÌ·ÙÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 1 ÙÔ˘ §ÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÛÙË ÛÂÏ. 22.

…Πολυτροπική επικοινωνία
Στην εποχή μας πολύ συχνά συναντάμε κείμενα στα οποία δε χρησιμοποιείται μόνο ο γλωσσικός κώδικας (οι λέξεις) για να μεταδοθεί ένα
μήνυμα, αλλά και πλήθος σημείων-συμβόλων από άλλους επικοινωνιακούς κώδικες. Tα κείμενα αυτά ονομάζονται πολυτροπικά.

¶ÔÏ˘ÙÚÔÈÎ¿
ÎÂ›ÌÂÓ·
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Για παράδειγμα, μια άσκηση των μαθηματικών είναι ένα πολυτροπικό κείμενο,
αφού, εκτός από τα σημεία του γλωσσικού κώδικα (τις λέξεις), υπάρχουν σ’ αυτό σημεία του κώδικα των μαθηματικών (αριθμοί και σύμβολα, όπως +, x, = κ.ά.).
Προκειμένου, λοιπόν, να κατανοήσουμε ένα τέτοιο κείμενο (να αποκωδικοποιήσουμε σωστά το μήνυμά του), πρέπει να γνωρίζουμε το νόημα των σημείων όλων
των κωδίκων που υπάρχουν σ’ αυτό. Διαφορετικά, δε θα κατανοήσουμε πλήρως το
κείμενο.

¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË
·ﬁ ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÔÏ˘ÙÚÔÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ
ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 3 ÛÙË ÛÂÏ. 12, ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 5 ÛÙË ÛÂÏ. 16, ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 8 Î·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 9 ÛÙË ÛÂÏ. 23.
E›ÛË˜, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 3 ·ﬁ ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ.
17, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1 Î·È 2 ·ﬁ ÙÔ AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ÛÙË ÛÂÏ. 23.
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Η πρόταση

…H έννοια της πρότασης
Πρόταση
¶ÚﬁÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘ (ÁÚ·ÙÔ‡ ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡) Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È
·ﬁ Ì›· ÔÌ¿‰· Ï¤ÍÂˆÓ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó·
ÌﬁÓÔ ÓﬁËÌ·, Û·Ê¤˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ, ÌÂ Û‡ÓÙÔÌË ‰È·Ù‡ˆÛË.

π.χ. H γραπτή επικοινωνία ξεκίνησε με ζωγραφιές.
Πότε θ’ ανοίξουν τα σχολεία;
Tα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τα λόγια του γυμνασιάρχη.

¶ÚﬁÙ·ÛË – ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ – HÌÈÂÚ›Ô‰Ô˜
H ÚﬁÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘, Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, ¤Ó·
ÌﬁÓÔ Ú‹Ì·. ™Â ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÏÔÈﬁÓ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚ‰Â‡Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ÙËÓ ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ ÔÔ›Â˜, ﬁˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜. ŒÙÛÈ:
❯ H ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÓﬁËÌ·, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ ÙÂÏÂ›· ‹ ÛÂ ¿ÏÏÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ
ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›ÍË˜ (ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎﬁ [;], ı·˘Ì·ÛÙÈÎﬁ [!], ·ÔÛÈˆËÙÈÎ¿ [...]) ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÂ ‰‡Ô ÙÂÏÂ›Â˜ ‹ ¿ÏÏ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÛËÌÂ›· ÛÙ›ÍË˜.
.¯. OÈ PˆÌ·›ÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎﬁ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ.
(E‰Ò ¤¯Ô˘ÌÂ 1 ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 1 ÚﬁÙ·ÛË, Î·ıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ 1 Ú‹Ì·.)
OÈ PˆÌ·›ÔÈ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎﬁ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙﬁ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
(E‰Ò ¤¯Ô˘ÌÂ 1 ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 3 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, Î·ıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 3
Ú‹Ì·Ù·.)
❯ H ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎ¿ (ﬁ¯È Ï‹Úˆ˜) ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÓﬁËÌ·. H
ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ ¿Óˆ ÙÂÏÂ›· (Ø) ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›ÙÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰‡Ô ¿Óˆ ÙÂÏÂ›Â˜ Â›ÙÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÙÂÏÂ›· (‹ ¿ÏÏÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›ÍË˜) Î·È ¿Óˆ ÙÂÏÂ›·.
.¯. ◊Ù·Ó ·ÎﬁÌ· ÓˆÚ›˜Ø ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ˘‹Ú¯·Ó Ï›Á· ·È‰È¿, Ô˘ Î¿ıÔÓÙ·Ó ÛÙ· ·ÁÎ¿ÎÈ·.
(E‰Ò ¤¯Ô˘ÌÂ 2 ËÌÈÂÚÈﬁ‰Ô˘˜. H ÚÒÙË [◊Ù·Ó ·ÎﬁÌ· ÓˆÚ›˜] ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 1 ÚﬁÙ·ÛË [˘¿Ú¯ÂÈ 1 Ú‹Ì·], ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË [ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ... ÛÙ· ·ÁÎ¿ÎÈ·] ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È
·ﬁ 2 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ [˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 Ú‹Ì·Ù·].)
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Tα είδη των προτάσεων

Oι προτάσεις χωρίζονται σε διάφορα είδη ως προς:
1. τα συστατικά τους, ανάλογα δηλαδή με τους όρους (τις λέξεις) που περιέχουν.
2. το περιεχόμενό τους, ανάλογα δηλαδή με τη σημασία, το νόημά τους.
3. την ποιότητά τους.

OÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
Oι προτάσεις χωρίζονται επίσης σε είδη ανάλογα και με τη σχέση τους με άλλες προτάσεις. Έτσι έχουμε τις κύριες (ή ανεξάρτητες) προτάσεις και τις δευτερεύουσες (ή
εξαρτημένες) προτάσεις, οι οποίες εξετάζονται στην 8η και στη 10η ενότητα του βιβλίου.

…1. Tα είδη των προτάσεων ως προς τα συστατικά τους
Ως προς τα συστατικά τους, οι προτάσεις διακρίνονται σε:
α) απλές
β) ελλειπτικές
γ) επαυξημένες
1
δ) σύνθετες .

α) Απλές προτάσεις
∞Ï¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÓﬁËÌ·, Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó
·¿ÓÙËÛË ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ «ÔÈÔ˜» Î·È «ÙÈ» Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Ù›ÔÙ· ·ﬁ ·˘Ù¤˜.

Oι απλές προτάσεις περιέχουν μόνο τους κύριους όρους (δηλαδή υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο ή κατηγορούμενο), χωρίς τους οποίους δεν μπορούμε να εκφράσουμε το νόημα που θέλουμε.

1. Oι σύνθετες προτάσεις δεν αναφέρονται ως είδος προτάσεων στην ενότητα αυτή του Bιβλίου του
Mαθητή.
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N· ı˘Ì¿Û·È!
❯ TÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ﬁÓÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÏﬁÁÔ˜ ÛÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË, Ë Ï¤ÍË ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÔÈÔ˜, -·, -Ô / ÔÈÔÈ, -Â˜, -· Î¿ÓÂÈ / Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùﬁ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·.
TÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÂ ÙÒÛË ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹.
.¯. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÌËÓ‡Ì·Ù·.
(¶ÔÈÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó; → OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ: ˘ÔÎ.)
1

❯ TÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ﬁÓÔÌ·1 Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÂÓﬁ˜ Ú‹Ì·ÙÔ˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ ÙÒÛË ·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹ (Î·È ÈÔ Û¿ÓÈ· ÛÂ ÁÂÓÈÎ‹).
.¯. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÌËÓ‡Ì·Ù·.
(TÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó; → ÌËÓ‡Ì·Ù·: ·ÓÙÈÎ.)
ŒÓ· Ú‹Ì· ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÌ· ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·Ùﬁ˜ ÙÔ˘ ‰‡Ô ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·,
¤Ó· ¿ÌÂÛÔ Î·È ¤Ó· ¤ÌÌÂÛÔ.
.¯. A˘Ùﬁ˜ Ì·˜ Â›Â „¤Ì·Ù·. (TÈ Â›Â; → „¤Ì·Ù·: ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ. – ™Â ÔÈÔÓ Â›Â „¤Ì·Ù·; →
Ì·˜ [= Û’ ÂÌ¿˜]: ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.)
❯ TÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ﬁÓÔÌ· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÈ· È‰ÈﬁÙËÙ· ÛÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ ‹ ÙÔ
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ì¤Ûˆ ÂÓﬁ˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ Ú‹Ì·ÙÔ˜ (Â›Ì·È, Á›ÓÔÌ·È, Ê·›ÓÔÌ·È, ÔÓÔÌ¿˙ˆ/ÔÓÔÌ¿˙ÔÌ·È,
ıÂˆÚÒ Î.¿.).
.¯. T· ·È‰È¿ Â›Ó·È ·Ó‹Û˘¯·. (H Ï¤ÍË ·Ó‹Û˘¯· ‰›ÓÂÈ ÌÈ· È‰ÈﬁÙËÙ· ÛÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ [Ù· ·È‰È¿] – Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.)
T· ·È‰È¿ ıÂÒÚËÛ·Ó ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ¿‰ÈÎË. (H Ï¤ÍË ¿‰ÈÎË ‰›ÓÂÈ ÌÈ· È‰ÈﬁÙËÙ· ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ [ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË] – Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.)

Έτσι, μια απλή πρόταση μπορεί να έχει μια από τις παρακάτω μορφές:
Yποκείμενο

Tα σχολεία

+

Pήμα

άνοιξαν.

1. Mε τον όρο όνομα εννοούμε κάθε λέξη που δηλώνει πρόσωπο, ζώο, πράγμα ή αφηρημένη έννοια
(ουσιαστικό) ή προσδιορίζει άλλη ανάλογη λέξη δίνοντάς της μια ιδιότητα (επίθετο) ή χρησιμοποιείται
στη θέση ουσιαστικών και επιθέτων (αντωνυμία [εγώ, κάποιος, ποιος κ.λπ.], μετοχή [ευτυχισμένος, εργαζόμενος κ.λπ.]).
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+

Yποκείμενο

Oι Φοίνικες

+

Yποκείμενο

Oι δάσκαλοι

Tα παιδιά

+

Pήμα

το αλφάβητο.

Aντικείμενο
άμεσο

τις γνώσεις

Ρήμα
(συνδετικό)

O γυμνασιάρχης

Yποκείμενο

+

Pήμα

+

Aντικείμενο

δημιούργησαν

μεταδίδουν

Yποκείμενο

+

Pήμα

+

Aντικείμενο
έμμεσο

στα παιδιά.

Κατηγορούμενο
του υποκειμένου

+

είναι

αυστηρός.

+

Kατηγορούμενο
του αντικειμένου

θεωρούσαν

Aντικείμενο

+

τον γυμνασιάρχη

αυστηρό.

β) Ελλειπτικές προτάσεις

∂ÏÏÂÈÙÈÎ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÏÂ›Ô˘Ó ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ
Î‡ÚÈÔÈ ﬁÚÔÈ.

•
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Σε μια ελλειπτική πρόταση, δηλαδή, μπορεί να λείπει:
το υποκείμενο του ρήματος.
π.χ. Δεν ξέρω. (ενν. εγώ)
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•

το ρήμα.
π.χ. Eγώ θέλω πορτοκαλάδα. Eσύ τι; (ενν. θέλεις)

•

το αντικείμενο του ρήματος.
π.χ. Eγώ πήρα κάποια χρήματα. Eσύ πήρες; (ενν. χρήματα)

•

το κατηγορούμενο.
π.χ. Eσύ είσαι πλούσιος· εγώ δεν είμαι. (ενν. πλούσιος)

∂¡√Δ∏Δ∞

1

γ) Επαυξημένες προτάσεις
∂·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘, ÂÎÙﬁ˜
·ﬁ ÙÔ˘˜ Î‡ÚÈÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ (˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ, Ú‹Ì·, ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ‹ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ), ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›·/Ï¤ÍÂÈ˜, ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.
π.χ. H Άννα, μαθήτρια της A′ Γυμνασίου, διέσχισε
γρήγορα τον μεγάλο δρόμο με τα μαγαζιά.

¡· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜
¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ ‹ ÔÈ
ÊÚ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜
Î‡ÚÈÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÚﬁÙ·ÛË˜, Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÈÔ Û·Ê¤˜ Î·È ÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ÓﬁËÌ¿ ÙÔ˘˜. ø˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Â›ıÂÙ· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù·
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿, Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·, Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÚﬁÔ (¤ÙÛÈ, ·ÏÏÈÒ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿, ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‰‡ÛÎÔÏ· Î.¿.), ÙﬁÔ
(ÂÎÂ›, ·ÏÏÔ‡, ¿Óˆ, Î¿Ùˆ Î.¿.), ¯ÚﬁÓÔ
(·‡ÚÈÔ, ¯ıÂ˜, Û‹ÌÂÚ· Î.¿.), ÔÛﬁ (ÔÏ‡, Ï›ÁÔ Î.¿.) Î.Ï., Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ô˘
Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·È ·ﬁ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ (ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ÌÂ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘).

Στο παραπάνω παράδειγμα, οι υπογραμμισμένες
λέξεις είναι οι προσδιορισμοί, που εμπλουτίζουν τον
λόγο και μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας το νόημα των κύριων όρων μιας πρότασης. Στο παράδειγμα δηλαδή αυτό η απλή πρόταση είναι «H Άννα διέσχισε τον δρόμο», ενώ η φράση «μαθήτρια της A′ Γυμνασίου» μας πληροφορεί ποια είναι η
Άννα, το επίρρημα «γρήγορα» δηλώνει πώς διέσχισε
τον δρόμο, το επίθετο «μεγάλο» και η φράση «με τα μαγαζιά» μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τον δρόμο αναφέροντας κάποια χαρακτηριστικά του.
δ) Σύνθετες προτάσεις
™‡ÓıÂÙÂ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ ¤Ó· ˘ÔÎÂ›ÌÂÓ·, ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ‹ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ·.

π.χ. Oι μαθητές και οι καθηγητές συζήτησαν το πρόβλημα. (σύνθετη πρόταση με
2 υποκείμενα)
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O γυμνασιάρχης δε θ’ ανεχτεί
διαμαρτυρίες, φωνές και
φασαρίες. (σύνθετη πρόταση με 3 αντικείμενα)
Tα μαθήματα είναι πολλά και
δύσκολα. (σύνθετη πρόταση με 2 κατηγορούμενα)

¡· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜
MÈ· Û‡ÓıÂÙË ÚﬁÙ·ÛË ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Î·È
Â·˘ÍËÌ¤ÓË (Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜).
.¯. T· ·ÁﬁÚÈ· Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Úˆ›
Úˆ› ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘. (Û‡ÓıÂÙË ÚﬁÙ·ÛË
ÌÂ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ [Úˆ› Úˆ›]
Î·È ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ [ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘])

¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ Û‡ÓıÂÙÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
 Σε μια σύνθετη πρόταση τα περισσότερα από ένα υποκείμενα, αντικείμενα ή κατηγορούμενα που μπορεί να έχει είτε χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα είτε συνδέονται με κάποιον σύνδεσμο, συνήθως το και.
 Στην περίπτωση που λέμε για μια σύνθετη πρόταση ότι έχει περισσότερα από ένα
αντικείμενα, σημειώνουμε ότι τα αντικείμενα αυτά πρέπει να είναι του ίδιου είδους, άμεσα ή έμμεσα.
π.χ. Δώσε μου χαρτί και μολύβι. (σύνθετη πρόταση με 1 έμμεσο αντικείμενο [μου]
και 2 έμμεσα [χαρτί – μολύβι])
Mαθαίνει τον Kώστα, την Eλένη και τη Δήμητρα χορό. (σύνθετη πρόταση με 3 έμμεσα αντικείμενα [τον Kώστα – την Eλένη – τη Δήμητρα] και 1 άμεσο [χορό])
αλλά
Διδάσκει τον μαθητή χημεία. (Eδώ έχουμε μία απλή πρόταση και όχι σύνθετη,
αφού μπορεί να υπάρχουν δύο αντικείμενα, είναι όμως διαφορετικού είδους, το ένα έμμεσο [τον μαθητή] και το άλλο άμεσο [χημεία].)

¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË
·ﬁ ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿
ÙÔ˘˜, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 1 ÛÙË ÛÂÏ. 10, ÙÔ
ÎÂ›ÌÂÓÔ 6 ÛÙË ÛÂÏ. 18 Î·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 7 ÛÙË ÛÂÏ. 19.
E›ÛË˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ÛÙÈ˜ ÛÂÏ. 17-18, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1, 3 Î·È 4 ·ﬁ ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 19.
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…2. Tα είδη των προτάσεων ως προς το περιεχόμενό τους
Ως προς το περιεχόμενό τους οι προτάσεις διακρίνονται σε:
α) αποφαντικές
β) ερωτηματικές
γ) προστακτικές
δ) επιφωνηματικές.

α) Αποφαντικές προτάσεις
AÔÊ·ÓÙÈÎ¤˜ (·ﬁ ÙË Ï¤ÍË ·ﬁÊ·ÓÛË: ÁÓÒÌË, ÎÚ›ÛË) ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·.

•
•
•

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις αποφαντικές προτάσεις:
για να δώσουμε μια πληροφορία.
π.χ. Tα σχολεία ανοίγουν την ερχόμενη Δευτέρα.
για να δηλώσουμε κάτι.
π.χ. Eίμαι μαθητής της A′ Γυμνασίου.
για να διατυπώσουμε μια γνώμη (άποψη, κρίση).
π.χ. O νέος γυμνασιάρχης φαίνεται πολύ αυστηρός.
Στο τέλος των αποφαντικών προτάσεων, όταν γράφουμε, βάζουμε τελεία (.).

β) Ερωτηματικές προτάσεις
EÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË. E›Ó·È ‰ËÏ·‰‹
·˘Ù¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÂ Î¿ÙÈ.

¡· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜
OÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜
·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ (ÔÈÔ˜, -·, -Ô / ﬁÛÔ˜, -Ë,
-Ô / ÙÈ) ‹ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·
(ﬁÛÔ, Ô‡, Ò˜, ﬁÙÂ).

π.χ. Πώς σε λένε;
Tι είπε αυτός τώρα;
Ποιος ήρθε;
Πότε θ’ ανοίξουν τα σχολεία;
Στο τέλος των ερωτηματικών προτάσεων, όταν γράφουμε, βάζουμε ερωτηματικό (;).
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TÈ ¿ÏÏÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË
Συχνά διατυπώνουμε μια ερώτηση όχι για να πληροφορηθούμε κάτι, αλλά για να εκφράσουμε εντονότερα:
 βεβαίωση.
π.χ. Δεν είναι πράγματι κάτι μοναδικό; (= Eίναι πράγματι κάτι μοναδικό.)
 άρνηση.
π.χ. Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο; (= Kανείς δε θα έκανε κάτι τέτοιο.)
 προσταγή.
π.χ. Δε φεύγεις από κει; (= Φύγε από κει.)
 παράκληση.
π.χ. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι νερό; (= Φέρε μου ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ.)

γ) Προστακτικές προτάσεις
¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
·ﬁ Î¿ÔÈÔÓ Ó· Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ, Ó· ··ÁÔÚ¤„Ô˘ÌÂ Î¿ÙÈ, Ó· ·Ú·Î·Ï¤ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· Î¿ÙÈ, Ó·
Â˘¯ËıÔ‡ÌÂ Î¿ÙÈ Î.Ï.

•
•
•
•
•
•

Eίναι δηλαδή οι προτάσεις με τις οποίες εκφράζεται:
επιθυμία.
π.χ. Aς πάμε στο θέατρο απόψε.
προσταγή.
π.χ. Φύγε αμέσως από δω!
προτροπή.
π.χ. Προσπάθησε περισσότερο.
απαγόρευση.
π.χ. Mην πατάτε το γρασίδι.
παράκληση.
π.χ. Kάνε μου αυτή τη χάρη!
ευχή.
π.χ. Nα σας ζήσει το παιδί.

Στο τέλος των προστακτικών προτάσεων, όταν γράφουμε, βάζουμε τελεία (.)
ή θαυμαστικό (!).
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1

TÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎﬁ ÛÙÈ˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
ŸÙ·Ó ‚¿˙Ô˘ÌÂ ı·˘Ì·ÛÙÈÎﬁ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ‹˜ ÚﬁÙ·ÛË˜, ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÈÔ ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎﬁ ÙﬁÓÔ ÛÙ· ÏÂÁﬁÌÂÓ¿ Ì·˜, Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ì·˜ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ, ÂÈÙ·ÎÙÈÎﬁ, ·˘ÛÙËÚﬁ.
.¯. ŒÏ· Â‰Ò. (ZËÙ¿ÌÂ ·ÏÒ˜ ·ﬁ Î¿ÔÈÔÓ Ó· Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ.)
ŒÏ· Â‰Ò! (ZËÙ¿ÌÂ ·ﬁ Î¿ÔÈÔÓ Ó· Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜, ÚÔÛÙ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ.)

δ) Επιφωνηματικές προτάσεις
EÈÊˆÓËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ
Û˘Ó·›ÛıËÌ· (¤ÎÏËÍË, ı·˘Ì·ÛÌﬁ, Ï‡Ë, ¯·Ú¿, ÔÚÁ‹, ı˘Ìﬁ, ·Ë‰›· Î.¿.).

π.χ. Πόσο τεράστιοι ήταν όλοι τους! (έκπληξη)
Tι ωραίο σπίτι έχεις! (θαυμασμός)
Aχ, τι κρίμα! (λύπη)
Δε θα το ανεχτώ αυτό! (θυμός)
Πόσο άσχημα μυρίζει! (αηδία)

N· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜
OÈ ÂÈÊˆÓËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Û˘¯Ó¿
·Ú¯›˙Ô˘Ó ÌÂ ÂÈÊˆÓ‹Ì·Ù· (·, ·¯, Ô¯
Î.Ï.), ÌÂ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ (ÔÈÔ˜, -·, -Ô / ﬁÛÔ˜, -Ë, -Ô / ÙÈ) ‹
ÌÂ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· (ﬁÛÔ, Ò˜, Ô‡, ﬁÙÂ).

Στο τέλος των επιφωνηματικών προτάσεων, όταν γράφουμε, βάζουμε θαυμαστικό (!).

¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ
❯ ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ ÙÔÓ ÛÎÔﬁ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· (ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ ‹
Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ·ﬁ Î¿ÔÈÔÓ Ó· Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ ‹ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î¿ÔÈÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·), ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Â›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ·ÔÊ·ÓÙÈÎ¤˜ ‹ ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ¤˜.
.¯. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô˘; (ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ‹)
æ¿¯Óˆ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô˘. (·ÔÊ·ÓÙÈÎ‹)
¢Â›ÍÂ ÌÔ˘ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô˘. (ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ‹)
TÔ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÚﬁÙ·ÛË ÂÈÏ¤ÁÔ˘ÌÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ﬁˆ˜:
ñ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰¤ÎÙË˜ (ÙÔ ÚﬁÛˆÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Â˘ı˘ÓﬁÌ·ÛÙÂ – ·Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ ‹
¿ÁÓˆÛÙﬁ Ì·˜, ·Ó Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚﬁ˜ Ì·˜ Î.Ï.).
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ñ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙÚﬁÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘ÌÂ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ì·˜ (·Ó ÌÈÏ¿ÌÂ ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ ‹
ÚﬁÛˆÔ ÌÂ ÚﬁÛˆÔ ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Ì·˜, ·Ó ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÁÚ¿ÌÌ· Î.Ï.).
ñ ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (Ô‡ ‚ÚÈÛÎﬁÌ·ÛÙÂ, ·Ó Â›Ì·ÛÙÂ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ‹ ÌﬁÓÔÈ ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Ì·˜, ﬁÙÂ, ÌÂ ÔÈ· Â˘Î·ÈÚ›· Á›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›·, ÔÈÔ
Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜, ÁÈ· ÔÈÔÓ ÛÎÔﬁ Á›ÓÂÙ·È Î.Ï.).
❯ E›ÛË˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È:
ñ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎﬁ ÏﬁÁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÙÔÓÈÛÌﬁ.
ñ ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùﬁ ÏﬁÁÔ ÌÂ Ù· ÛËÌÂ›· ÛÙ›ÍË˜ (ÙÂÏÂ›·,
O ÂÈÙÔÓÈÛÌﬁ˜
ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎﬁ, ı·˘Ì·ÛÙÈÎﬁ) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ
EÈÙÔÓÈÛÌﬁ˜ Â›Ó·È Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË
Î¿ıÂ ÊÔÚ¿.
ÙË˜ ÊˆÓ‹˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎﬁ ÏﬁÁÔ,
ŒÙÛÈ Ë ›‰È· ÚﬁÙ·ÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈˆıÂ› ÌÂ ‰È¿ÊÔÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË
ÚÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜, ﬁÙÂ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘ÌÂ Î¿ÙÈ (Ó· ‰ÒÎ·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹
ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·), ﬁÙÂ ÁÈ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î¿(ÙËÓ ¤ÎÏËÍË, ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌﬁ, ÙË Ï‡ÙÈ (Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·) Î·È ﬁÙÂ ÁÈ· Ó·
Ë ‹ ÙË ¯·Ú¿, ÙÔÓ ı˘Ìﬁ, ÙËÓ ·ÔÚ›·,
ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ·. OÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜
ÙËÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Î.¿.).
ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùﬁ ÏﬁÁÔ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂ Ù· ÛËÌÂ›· ÛÙ›ÍË˜.
.¯. £· ¿ÌÂ ÂÎ‰ÚÔÌ‹. (¢›ÓÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·
[·ÔÊ·ÓÙÈÎ‹ ÚﬁÙ·ÛË] – ÙÂÏÂ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÚﬁÙ·ÛË˜.)
£· ¿ÌÂ ÂÎ‰ÚÔÌ‹; (ZËÙ¿ÌÂ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· [ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÚﬁÙ·ÛË] – ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎﬁ
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÚﬁÙ·ÛË˜.)
£· ¿ÌÂ ÂÎ‰ÚÔÌ‹! (EÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó·›ÛıËÌ· [ÂÈÊˆÓËÌ·ÙÈÎ‹ ÚﬁÙ·ÛË] – ı·˘Ì·ÛÙÈÎﬁ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÚﬁÙ·ÛË˜.)

¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË
·ﬁ ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ
ÙÔ˘˜, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ AÎÔ‡ˆ Î·È
ÌÈÏÒ ÛÙË ÛÂÏ. 19, ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1 Î·È 3 ·ﬁ ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 20, ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1 Î·È 2 ·ﬁ ÙÔ AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ ÛÙË ÛÂÏ. 20 Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË
2 ·ﬁ ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 21.

…3. Tα είδη των προτάσεων ως προς την ποιότητά τους
Ως προς την ποιότητά τους οι προτάσεις χωρίζονται σε:
α) καταφατικές
β) αρνητικές.
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α) Καταφατικές προτάσεις
K·Ù·Ê·ÙÈÎ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË, Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÌÂ ıÂÙÈÎﬁ ÎÈ ﬁ¯È ·ÚÓËÙÈÎﬁ ÙÚﬁÔ.
π.χ. Tα σχολεία θ’ ανοίξουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Θα έρθεις μαζί μας;
Δώστε του το παιχνίδι.
Aς φύγουμε αύριο!

β) Αρνητικές προτάσεις
AÚÓËÙÈÎ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË, Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÌÂ
·ÚÓËÙÈÎﬁ ÙÚﬁÔ, Î·È ÙÔ Ú‹Ì· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·ﬁ ÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ‰Â(Ó) ‹ ÌË(Ó).
π.χ. Tα σχολεία δε θ’ ανοίξουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Δε θα έρθεις μαζί μας;
Mην του δώσετε το παιχνίδι.
Aς μη φύγουμε αύριο!

¡· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜
Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·ﬁ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ‹ Î·Ù·Ê·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜: ·Ï¤˜, ÂÏÏÂÈÙÈÎ¤˜, Â·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ‹ Û‡ÓıÂÙÂ˜, ·ÔÊ·ÓÙÈÎ¤˜, ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜, ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ‹ ÂÈÊˆÓËÌ·ÙÈÎ¤˜.

¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓË ¿ÛÎËÛË
ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË ·ﬁ ÙÔ
BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ¿
ÙÔ˘˜, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 3 ·ﬁ ÙÔ ¢È·‚¿˙ˆ Î·È ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ÛÂÏ. 21.
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ANAKEΦAΛAIΩTIKOΣ ΠINAKAΣ: Tα είδη των προτάσεων
OÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜
AÏ¤˜

EÏÏÂÈÙÈÎ¤˜

E·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜

™‡ÓıÂÙÂ˜

Έχουν μόνο τους
κύριους όρους (υποκείμενο, ρήμα,
αντικείμενο ή κατηγορούμενο).

Δεν έχουν έναν ή
περισσότερους από τους κύριους
όρους.

Eκτός από τους
κύριους όρους, έχουν και προσδιορισμούς.

Έχουν ένα ή περισσότερα υποκείμενα, αντικείμενα ή
κατηγορούμενα.

H πόλη είναι όμορφη.

– Πώς είναι; (ενν.
η πόλη)
– Όμορφη. (ενν. H
πόλη είναι)

H μικρή πόλη, πρωτεύουσα του νησιού, είναι πολύ
όμορφη.

H πόλη είναι όμορφη και γραφική.

OÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜
AÔÊ·ÓÙÈÎ¤˜

EÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈÎ¤˜

EÈÊˆÓËÌ·ÙÈÎ¤˜

Aυτές με τις οποίες δίνεται μια πληροφορία, γνώμη,
κρίση.
Bάζουμε τελεία
στο τέλος.

Aυτές με τις οποίες διατυπώνεται
μια ερώτηση.
Bάζουμε ερωτηματικό στο τέλος.

Aυτές με τις οποίες δηλώνεται επιθυμία, προσταγή,
προτροπή, απαγόρευση, παράκληση, ευχή.
Bάζουμε τελεία ή
θαυμαστικό στο
τέλος.

Aυτές με τις οποίες εκφράζεται ένα
έντονο συναίσθημα (χαρά, λύπη,
θυμός, έκπληξη
κ.ά.).
Bάζουμε θαυμαστικό στο τέλος.

H πόλη αυτή είναι
πολύ όμορφη.

H πόλη αυτή είναι
όμορφη;

Nα πάτε σ’ αυτή την
όμορφη πόλη.

Πόσο όμορφη είναι αυτή η πόλη!
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OÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜
K·Ù·Ê·ÙÈÎ¤˜

AÚÓËÙÈÎ¤˜

Aυτές που δεν περιέχουν άρνηση.

Aυτές που περιέχουν άρνηση (δε[ν] ή
μη[ν].

H πόλη αυτή είναι πολύ όμορφη.

H πόλη αυτή δεν είναι καθόλου όμορφη.

¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË
·ﬁ ÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹, ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ·ﬁ
ÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂ:
ñ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 3 Î·È ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1, 2, 3, 5 ÛÙÈ˜ ÛÂÏ. 9-10.
ñ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 5 Î·È ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1, 2, 3 ÛÙË ÛÂÏ. 11.
ñ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ 6 (AÊ›Û· ÙË˜ Unicef) Î·È ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ 1, 2, 3 ÛÙË ÛÂÏ. 11.
ñ ÙÈ˜ AÛÎ‹ÛÂÈ˜ – ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÛÙË ÛÂÏ. 12.
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