
1. ΘΕΜΑ 
Συµφωνία στοιχείων µέσα στην ονοµατική φράση 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
το σκυλί 
ο άγριος σκύλος 
τέσσερις φοβισµένες γάτες 
κάποια άγνωστη 
εκείνος ο κακός άνθρωπος 
τέσσερις ηθοποιοί 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Σχηµατισµός επιθέτων 
Ονοµατική κλίση  
Χρήση των πτώσεων 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
Σε πρώιµα στάδια της εκµάθησης: 
(α) ασυµφωνία πτώσεων: *τους καλούς άνθρωποι· 
(β) γενικευµένη ακλισία επιθέτων, ποσοδεικτών, προσδιορισµών: *το µαύρος µολύβι, *όλος 
οι άνθρωποι· 
(γ) υπεργενικεύσεις καταλήξεων: *ο µαύρος πίνακος, *οι κλειστές είσοδες· 
(δ) υπεργενικεύσεις που προσθέτουν εσφαλµένα δείκτες συµφωνίας σε άκλιτα ή ελλειπτικά 
στοιχεία: *τους πέντες φίλους, *τους τέσσερους ανθρώπους, *ο πολύς καλός φίλος. 
Σε πιο προχωρηµένα στάδια της εκµάθησης: 
(α) αποφυγή δοµών µε έλλειψη συµφωνίας, ακόµα κι αν είναι επιτρεπτή: η παραπάνω 
πρόταση, τρεις φορές περισσότερα χρήµατα· 
(β) αδυναµία αναγνώρισης της δοµής σύνθετων ονοµατικών φράσεων: µια καθ� όλα νόµιµη 
κοινώς αποδεκτή συµβατικά καθιερωµένη διαδικασία. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κάθε ονοµατική φράση κληρονοµεί το γένος, τον αριθµό και την πτώση του ουσιαστικού που 
λειτουργεί ως κεφαλή της. Το ουσιαστικό αυτό καθορίζει και το γένος, τον αριθµό και την 
πτώση των προσδιορισµών του (εκτός αν πρόκειται για συγκεκριµένους ετερόπτωτους 
προσδιορισµούς � βλ. παρακάτω).  
 Γενικά, το άρθρο, τα επίθετα, τα αριθµητικά, οι αντωνυµίες όλων των ειδών (εκτός 
των κλιτικών σε γενική κτητική) πρέπει να εµφανίζονται στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση µε 
το ουσιαστικό που προσδιορίζουν (εφόσον διαθέτουν γένος, αριθµό και πτώση): 
 
 ο καλός µαθητής � η καλή µαθήτρια � το καλό παιδί 
 οι καλοί µαθητές � οι καλές µαθήτριες � τα καλά παιδιά 
 
 όλοι εκείνοι οι καλοί µαθητές  
 µερικά καλά παιδιά 
 Ποια καλή κυρία σου το έδωσε; 
 Πόσους καλούς ανθρώπους ξέρεις; 
 



Κάποιοι προσδιορισµοί είναι άκλιτοι: 
 
 κάθε καλό παιδί 
 έξι καλά παιδιά 
 
Κάποιοι έχουν κοινό τύπο για το αρσενικό και το θηλυκό: 
 
 οι τέσσερις ξανθοί άντρες 
 οι τέσσερις ξανθές κοπέλες 
 τα τέσσερα ξανθά παιδιά. 
 
Υπάρχουν βέβαια και ουσιαστικά κοινού γένους (βλ. σχετικό δελτίο), τα οποία είναι γενικά 
αµφίσηµα και συνήθως διαφοροποιούνται από το γένος των προσδιοριστών τους: 
 
 τέσσερις ηθοποιοί 
 οι τέσσερις ηθοποιοί 
 οι τέσσερις ξανθοί ηθοποιοί 
 οι τέσσερις ξανθές ηθοποιοί. 
 
Οι προσδιορισµοί που συνήθως ∆ΕΝ συµφωνούν µε το ουσιαστικό µπορεί να είναι: 
 
(α) ένας ετερόπτωτος προσδιορισµός σε γενική (κτητική, υποκειµενική, αντικειµενική κτό.): 
 
 το σπίτι µας 
 το σπίτι του Γιάννη 
 µια ξανθή ηθοποιός του θεάτρου 
 εκείνη η τελευταία ερώτηση του δηµοσιογράφου 
 όλοι αυτοί οι σύµβουλοι του προέδρου 
 
(β) διάφορα επιρρηµατικά στοιχεία (συνήθως άκλιτα), που προσδιορίζουν το ίδιο το 
ουσιαστικό ή κάποιον προσδιοριστή του: 
 
 η κάτω αυλή 
 ο τότε πρωθυπουργός 
 ο µέχρι πρόσφατα σύζυγός της 
 ο µεν πρόεδρος 
 
 ένας πολύ καλός άνθρωπος 
 όλα σχεδόν τα µαθήµατα 
 µια ολοένα και πιο δύσκολη εξέταση 
 ένα τρεις φορές µεγαλύτερο σπίτι 
 ο κατεξοχήν υπεύθυνος 
 
(γ) διάφορες προθέσεις και τα συµπληρώµατά τους: 
 
 το παιδί από την Αθήνα 
 το σπίτι µας στην Πάτρα 
 η δασκάλα µε τα µακριά µαλλιά 
 η µεγάλη ανησυχία του για τις εξετάσεις της οδήγησης 
 η γιαγιά µου από την πλευρά του πατέρα µου 



 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Σε πρώιµα στάδια της εκµάθησης µια πρώτη παρουσίαση µπορεί να περιέχει φτιαχτές 
φράσεις και προτάσεις µε ακριβώς αντίστοιχες καταλήξεις ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια 
της συµφωνίας: 
 
 Ο µεγάλος δρόµος 
 Η µεγάλη τάξη 
 Το µεγάλο βιβλίο 
 
Μια τέτοια παρουσίαση µπορεί να ακολουθείται από πίνακα µε εµπλουτισµένες καταλήξεις 
των τριών γενών: 
 

µεγάλος µεγάλη µεγάλο 
δρόµος τάξη βιβλίο 
τοίχος πόρτα τετράδιο 
άντρας γυναίκα παιδί 
πίνακας κιµωλία σφουγγάρι 

 
Στη συνέχεια, γίνεται η σχετική αντιστοίχιση και εξάσκηση κάθε επιπλέον στοιχείου που 
συναντάται κατά τη διδασκαλία, εφόσον κλίνεται ή / και µπορεί να προσδιορίσει ουσιαστικά: 
 

ένας µία ένα 
αυτός αυτή αυτό 
όλος όλη όλο 
εκείνος εκείνη εκείνο 
µπλε µπλε µπλε 
κάθε κάθε κάθε 

 
καθώς και 
 

δύο δύο δύο 
τρεις τρεις τρία 
µερικοί µερικές µερικά 

 
κ.ο.κ. 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΓ26: Συµφωνία υποκειµένου µε το κατηγορούµενο 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Γλωσσικές Ασκήσεις: 98, 100, 104-105, 109-112, 114-124, 126. 


