
 

Ενότητα   9        Βιβλία – Βιβλιοθήκες        Ποιοι είναι οι συγγραφείς; 
 

 
Γραμματική - Συντακτικό  

 
 
Ρηματική φράση : λέγεται μια φράση που περιέχει 
ρήμα, καθώς και άλλες λέξεις που συμπληρώνουν το 
νόημα του ρήματος. 
 

 
Ονοματική φράση : λέγεται μια φράση όταν οι λέξεις 
από τις οποίες αποτελείται είναι ονόματα ( ουσιαστικά, 
επίθετα, αντωνυμίες ) 
 
Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να μετατρέψουμε μια 

ρηματική φράση σε ονοματική και το αντίστροφο.  
 
Π.χ. Εκδίδονται νέα βιβλία της. Ρηματική 
                      Έκδοση νέων βιβλίων της. Ονοματική 
 
Ανεξάρτητες προτάσεις λέγονται οι προτάσεις που εκφράζουν ένα 
ολοκληρωμένο νόημα και μπορούν να σταθούν μόνες τους στο λόγο. 
 
Εξαρτημένες προτάσεις ή ( δευτερεύουσες ) λέγονται οι προτάσεις που δεν 
εκφράζουν ένα ολοκληρωμένο νόημα και γι’ αυτό δεν μπορούν να σταθούν 
μόνες τους στο λόγο. Οι προτάσεις αυτές χρησιμεύουν στο να συμπληρώνουν 
μια άλλη πρόταση. 
 
Η χρήση του κόμματος 
 
α Την κλητική προσφώνηση   Π.χ. Κώστα, φέρε μου λίγο νερό. 
 
β Όμοιους όρους, όμοιες προτάσεις.  Π.χ. Κάθε πρωί σηκώνομαι βιαστικά, 
τρέχω στο μπάνιο, πάω στην κουζίνα, πίνω το γάλα μου, παίρνω την τσάντα 
μου και πάω σχολείο. 
 
γ Εξαρτημένες  επιρρηματικές  προτάσεις ( αιτιολογικές,  χρονικές,  τελικές, 
συμπερασματικές, εναντιωματικές ) Π.χ. Μόλις τον είδε, έτρεξε κοντά του. 
 
δ Ένα βεβαιωτικό ή αρνητικό επίρρημα που βρίσκεται στην αρχή μιας 
πρότασης. Π.χ. όχι, δεν ξέρω τίποτα. 



 

 
Ασκήσεις εμπέδωσης 

 
1. Να μετατρέψετε τις παρακάτω ρηματικές φράσεις σε ονοματικές, και το 
αντίστροφο. 
 
α Σε πολλές χώρες του κόσμου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
β Αναμένονται νέες εξελίξεις στο θέμα αυτό. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
γ Εντοπίστηκε μεγάλη κηλίδα πετρελαίου στο βόρειο Αιγαίο 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
δ Οι λιμενεργάτες κήρυξαν τριήμερη απεργία 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ε Ανακάλυψη αρχαίου τάφου στη Μακεδονία 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
στ Πραγματοποίηση έκτατης γενικής συνέλευσης στα γραφεία του συλλόγου 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ζ Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
η Αύξηση τιμών ρύπανσης στην Αθήνα 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Να αναγνωρίσετε τις ανεξάρτητες και τις εξαρτημένες προτάσεις του 
παρακάτω κειμένου. 
 
  Οι καλύτερες ίσως μέρες της παιδικής μου ηλικίας ήταν εκείνες που πέρασα 
μ’ ένα βιβλίο αγαπημένο. Παραμέριζα σαν ένα τιποτένιο εμπόδιο όσα 
πράγματα γέμιζαν τις μέρες για τους άλλους, ώστε να απολαμβάνω με την 
ησυχία μου την ανάγνωση του βιβλίου μου. 

Μ. Προυστ, ∆ιαβάζοντας 
 

Ανεξάρτητες Προτάσεις ………………………………………………………………………………………….. 
…………................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Εξαρτημένες προτάσεις ………………………………………………………………………………………….. 
…………................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 


