
 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

 Συμφωνία ρήματος με υποκείμενο 

Το υποκείμενο συμφωνεί με το ρήμα σε πρόσωπο και αριθμό. Όταν το υποκείμενο του 

ρήματος είναι όνομα ουδετέρου γένους και πληθυντικού αριθμού τότε το ρήμα μπαίνει 

συνήθως σε ενικό αριθμό. Η σύνταξη αυτή λέγεται (π.χ. Τὰ παιδία παίζει). αττική σύνταξη 

Όταν τα υποκείμενα είναι δύο ή περισσότερα τότε το ρήμα μπαίνει σε πληθυντικό αριθμό. 

Αν τα υποκείμενα διαφέρουν σε πρόσωπο τότε το ρήμα μπαίνει στο επικρατέστερο 

πρόσωπο (επικρατέστερο θεωρείται το α΄ πρόσωπο, ακολουθεί το β’ πρόσωπο και 

τελευταίο είναι το γ΄ πρόσωπο). 

 

 Συμφωνία κατηγορουμένου με υποκείμενο 

Όταν το κατηγορούμενο είναι επίθετο συμφωνεί με το υποκείμενο του ρήματος σε αριθμό, 

πτώση και γένος. Όταν είναι ουσιαστικό συμφωνεί με το υποκείμενο του ρήματος 

υποχρεωτικά μόνο στην πτώση. Όταν το υποκείμενο του ρήματος δεν φανερώνει κάτι το 

ορισμένο αλλά μια έννοια τότε το κατηγορούμενο μπαίνει σε ουδέτερο γένος ενικού 

αριθμού. Π.χ. Αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν. 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ 

Όταν το κατηγορούμενο είναι ουσιαστικό αντί για ονομαστική μπορούμε να το 

συναντήσουμε σε γενική πτώση και φανερώνει : 

 Κτήση (γενική κατηγορηματική κτητική) 

 Σύνολο μέρος του οποίου είναι το υποκείμενο (γενική κατηγορηματική διαιρετική) 

 Ύλη (γενική κατηγορηματική της ύλης) 

 Ιδιότητα ((γενική κατηγορηματική της ιδιότητας) 

 Αξία ((γενική κατηγορηματική της αξίας) 

Όταν στην πρόταση υπάρχουν πολλά υποκείμενα το κατηγορούμενο μπαίνει σε πληθυντικό 

αριθμό και : 

Α) στο κοινό μέρος των υποκειμένων αν αυτά είναι έμψυχα του ίδιου γένους 

Β) στο επικρατέστερο γένος αν είναι έμψυχα διαφορετικού γένους 

Γ) στο ουδέτερο γένος αν τα υποκείμενα είναι άψυχα οποιουδήποτε γένους  

Δ) στο γένος των έμψυχων αν άλλα είναι άψυχα κι άλλα έμψυχα. 



Συμπληρωματικές ασκήσεις: 

Να βρεις τους όρους των προτάσεων και να δικαιολογήσεις την συμφωνία τους. 

Ἡ πόλις Ἀγησίλαον εἴλοντο βασιλέα. 

Ταῦτα τά χωρία ἐστίν ἄθλα τοῦ πολέμου. 

Λίθοι καί πλίνθοι καί κέραμοι ἀτάκτως ἐρριμμένα οὐδεν χρήσιμά ἐστιν. 

Πλάτων ἐστί σοφός. 

Ἡ καλλίστη πολιτεία τε καί ὁ κάλλιστος ἀνηρ, τυραννίς τε καί τύραννος, λοιπά ἄν ἡμῖν εἴη 

διελθεῖν. 

 

Αναγνώρισε τις γενικές κατηγορηματικές και το είδος τους. 

Ἡ οἰκία ἐστί τοῦ πατρός. 

Σιγή ἐστί σώφρονος τρόπου. 

Τά ἰερά ἦν τριῶν ταλάντων.  

Το τεῖχος ἦν εἴκοσι ποδῶν. 

Πάντα ἐστί χρυσοῦ. 

Ἡ Ζέλειά ἐστι τῆς Ἀσίας. 

Ὃσοι τῶν μεγάλων δήμων ἐστέ. 

 

 


