
  Ονοματικές - Ρηματικές φράσεις (26/3/2020) 

Ονοματικές λέγονται οι φράσεις στις οποίες υπάρχουν μόνο ονόματα (ουσιαστικά, 
επίθετα) και καθόλου ρήματα. 

Χρησιμοποιούνται συνήθως ως τίτλοι βιβλίων, άρθρων, ταινιών κ.λ.π.  

Παραδείγματα: Ανακάλυψη αρχαίας πόλης στην Αίγυπτο 

                         Συγγραφή βιβλίων από Κύπριους λογοτέχνες 

                         Εξαγωγή προϊόντων 

Ρηματικές λέγονται οι φράσεις που περιέχουν και ρήμα. 

 Παραδείγματα: Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία πόλη στην Αίγυπτο. 

                         Γράφω τις ασκήσεις μου. 

                         Η χώρα μας εξάγει προϊόντα. 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 

Ονοματική φράση σε ρηματική : 

Μετατρέπουμε το ουσιαστικό που είναι σε πτώση ονομαστική στο αντίστοιχο ρήμα 
και κάνουμε όλες τις άλλες απαραίτητες αλλαγές. 

π.χ. Πτώση της τιμής της βενζίνης --> Πέφτει η τιμή της βενζίνης. 

Κατανόηση του μαθήματος --> Κατανοώ το μάθημα. 

  

Ρηματική φράση σε ονοματική : 

Το ρήμα το μετατρέπουμε σε ουσιαστικό σε πτώση ονομαστική, ενώ το υποκείμενο 
του ρήματος το γράφουμε σε πτώση γενική. 

Το νερό ρέει. --> Η ροή του νερού. 

Ο αγώνας άρχισε. --> Αρχή (ή έναρξη) του αγώνα 

 

Πρόσεξε το εξής: Στις ονοματικές φράσεις δε βάζουμε σημείο στίξης ( τελεία  

ερωτηματικό κ.λ.π. ). 



ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ «ΣΥΝ» (26/3/2020) 

 

Ας εξετάσουμε ορισμένες μεταβολές , ορισμένες παθήσεις του (ν), όταν 
αυτό βρεθεί μπροστά από άλλα σύμφωνα: 

 

α) Το (ν) στην πρόθεση συν, όταν βρεθεί μπροστά από τα ουρανικά 
σύμφωνα κ, γ, χ, μετατρέπεται σε γ: 

                       συν - κάτοικος   =      συγκάτοικος 

                       συν - γραφέας   =      συγγραφέας 

                       συν - χαίρω       =      συγχαίρω 

 
 

β) Το (ν) της παραπάνω πρόθεσης, όταν βρεθεί μπροστά από τα χειλικά π, 
β, φ ή μπροστά από το ψ γίνεται μ: 

                       συν - πονώ        =      συμπονώ 

                       συν - βάλλει      =      συμβάλλει 

                       συν - φωνώ       =      συμφωνώ 

                       συν - ψηφίζω     =      συμψηφίζω 

 
 

γ) Μπροστά από τα σύμφωνα λ, ρ και μ το (ν), αφομοιώνεται με αυτά και 
έτσι έχουμε ν + λ = λ λ, ν + ρ = ρ ρ και ν + μ = μ μ: 

                       συν - λαβή        =      συλλαβή 

                       συν - ροή          =      συρροή 

                       συν - μαθητής  =      συμμαθητής 

 
 
 



δ) Μπροστά από το (σ) το (ν) της πρόθεσης (συν), εάν μετά το -σ- 
ακολουθεί φωνήεν, γίνεται και αυτό -σ- και έτσι έχουμε δύο -σ σ-, εάν δε 
ακολουθεί σύμφωνο, τότε το -ν- αυτό χάνεται. Π.χ. 

                        συν - σίτιο         =      συσσίτιο 

                        συν - στάση      =      σύσταση 

                        συν - σωρεύω   =      συσσωρεύω 

                        συν - σκέψη      =      σύσκεψη 

  



 
(26/3/2020) Προσοχή στην ορθογραφία του επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ και 

του επιρρήματος πολύ  
 
 

  Όταν το επίθετο συνοδεύει ουσιαστικό που το γένος του είναι αρσενικό ή 

ουδέτερο, τότε γράφεται με ένα λάμδα και ύψιλον π.χ. έριξε πολύ χιόνι, ήρθε 

πολύς κόσμος . 

  Όταν το επίθετο συνοδεύει ουσιαστικό που είναι σε θηλυκό γένος, τότε πρέπει να 

προσέξουμε γιατί γράφεται με δύο λάμδα και ήτα. π.χ. πολλή βροχή, πολλή 

δύναμη, πολλή όρεξη. 

   Ξεχωρίζουμε το επίρρημα πολύ από το επίθετο γιατί πάντα συνοδεύει ρήμα ή 

επίρρημα ή επίθετο ή μετοχή π.χ. διαβάζω πολύ, τρέχω πολύ γρήγορα, πολύ καλή 

έκθεση, είναι πολύ βρεγμένος. 

   Όλα αυτά βέβαια, στον ενικό αριθμό. Στον πληθυντικό αριθμό, σε όλες τις 

περιπτώσεις, γράφουμε τη λέξη με δύο λάμδα π.χ. ήρθαν πολλοί άνθρωποι, 

έπεσαν πολλές τουφεκιές, στην εκδρομή ήρθαν πολλά παιδιά, προσπάθησα πολλές 

φορές .  

 

 


