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1. ΘΕΜΑ 
Συµφωνία ρήµατος µε το υποκείµενο 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Η Μαρία πηγαίνει το παιδί της στο σχολείο κάθε πρωί. Εµείς θα σε βοηθήσουµε. Ήθελα να σου 
πω κάτι. Κάνει τον έξυπνο. Έρχονται οι γονείς. Έρχονται ο Γιώργος και η Έλλη. Έρχεται ο 
Γιώργος και η Έλλη. Έρχεται ο Γιώργος µε την Έλλη. Ούτε εγώ ούτε η Μαρία µπορούµε να σε 
βοηθήσουµε. Τι θα ήθελε η κυρία;  
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Α, ΚΕΓ, 1, 2 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ  
Άρθρα 
Αριθµός, γένος και πτώση των ονοµάτων 
Καταλήξεις ουσιαστικών � ρηµάτων 
Προσωπικές αντωνυµίες  
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
Λάθη στον αριθµό και στο πρόσωπο του ρήµατος:   
Έρχεται οι γονείς.  
Οι µαθητές λύνει την άσκηση.  
Ο Αχµέτ και ο Χασάν κάνει µάθηµα. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σε µια πρόταση συνήθως το πρόσωπο και ο αριθµός του ρήµατος συµφωνούν µε το πρόσωπο 
και τον αριθµό της ονοµατικής φράσης υποκειµένου: 
Η Μαρία πηγαίνει το παιδί της στο σχολείο. 
Εµείς θα σε βοηθήσουµε να το κάνεις. 
Ο Αχµέτ και ο Χασάν κάνουν µάθηµα. 
 
Ο πληθυντικός αριθµός χρησιµοποιείται συνήθως όταν το υποκείµενο αποτελείται από 
περισσότερες από µία ονοµατικές φράσεις. Επίσης, ο πληθυντικός του δευτέρου προσώπου 
µπορεί να χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να απευθυνθούµε σε κάποιον µε πιο ευγενικό τρόπο 
(«πληθυντικός ευγενείας»). Σ� αυτές τις περιπτώσεις, το ρήµα βρίσκεται στο δεύτερο 
πρόσωπο πληθυντικού, όπως στο παρακάτω παράδειγµα, όπου η πρόταση µπορεί να 
αναφέρεται σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα: 
Εσείς είδατε το ατύχηµα; 
 
Όταν το υποκείµενο αποτελείται από περισσότερες από µία ονοµατικές φράσεις, το ρήµα 
µπαίνει στον πληθυντικό:  
Έρχονται  ο Γιώργος και η Έλλη. 

Ωστόσο, στον καθηµερινό λόγο, όταν ένα υποκείµενο που αποτελείται από περισσότερες από 
µία φράσεις ακολουθεί το ρήµα και η πρώτη από αυτές τις φράσεις είναι στον ενικό, τότε και 
το ρήµα µπορεί να είναι στον ενικό: 
Έρχεται ο Γιώργος και η Έλλη.  

Αντίθετα, στον καθηµερινό λόγο πάλι, ένα ρήµα µπορεί να βρίσκεται στον πληθυντικό, 
ακόµα και όταν το υποκείµενο είναι στον ενικό, όταν το υποκείµενο θεωρείται ότι 
αποτελείται από περισσότερες από µία ονοµατικές φράσεις: 
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Έρχονται ο Γιώργος µε την Έλλη. 
 
Επίσης, το ρήµα εµφανίζεται συνήθως στον πληθυντικό όταν το υποκείµενο αποτελείται από 
δύο ή περισσότερες ονοµατικές φράσεις ενικού που συνδέονται µεταξύ τους µε τα ή, είτε... 
είτε... ή το ούτε... ούτε...: 
Ούτε ο Γιώργος ούτε η Έλλη µπορούν να σε βοηθήσουν. 
Ο Γιώργος ή η Έλλη θα σου τηλεφωνήσουν. 
 
Το υποκείµενο παραλείπεται όταν είναι αντωνυµία: 
Ήθελα να σου πω κάτι. 
Κάνει τον έξυπνο. 
Περιµένουν το λεωφορείο. 
Από τις ρηµατικές καταλήξεις γίνεται φανερό σε ποιο πρόσωπο βρίσκεται το υποκείµενο 
(εγώ στην πρώτη, αυτός στη δεύτερη και αυτοί, -ες, -α στην τρίτη). Πιο συχνά παραλείπονται 
οι αντωνυµίες του πρώτου και του δευτέρου προσώπου. Τις χρησιµοποιούµε µόνο όταν 
θέλουµε να δώσουµε έµφαση: 
Εσύ πάντως δεν του έκανες τίποτα κακό. 
Εµείς δε σας φταίµε σε τίποτα. 
 
Μερικές φορές το δεύτερο πρόσωπο ενικού χρησιµοποιείται µε γενική αόριστη αναφορά αντί 
της αόριστης αντωνυµίας του τρίτου προσώπου κανείς: 
Στο µαγαζί αυτό αγοράζεις πράγµατα καλής ποιότητας µε λίγα λεφτά.      
Ή: Στο µαγαζί αυτό αγοράζει κανείς πράγµατα καλής ποιότητας µε λίγα λεφτά. 
 
Η γενική αόριστη αναφορά εκφράζεται επίσης και µε το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού: 
Ξέρετε να µου πείτε πού νοικιάζουν δωµάτια εδώ στη γειτονιά; 
 
Για να απευθυνθούµε σε κάποιον µε ευγενικό ή φιλικό τρόπο, αντί του δευτέρου µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε το τρίτο πρόσωπο ενικού: 
Τι θα ήθελε η κυρία; 
Πώς είναι ο ασθενής µας σήµερα; 
 
Όταν δίνουµε γενικές οδηγίες ή συµβουλές οι οποίες έχουν γενική εφαρµογή, συχνά 
χρησιµοποιούµε το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού: 
Χτυπάµε καλά τα αυγά και µετά ρίχνουµε τα άλλα υλικά. 
Πρώτα επιλέγουµε το πρόγραµµα και µετά πατάµε το κουµπί της µηχανής για να ξεκινήσει να 
δουλεύει. 
 
Επίσης, το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού χρησιµοποιείται για να δείξουµε ότι συµµετέχουµε 
συναισθηµατικά σ� αυτό που εκφράζει το ρήµα: 
Το καταλάβαµε καλά αυτό; 
∆εν κοιτάµε καλύτερα τα χάλια µας και ν� αφήσουµε τους άλλους! 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Προτεραιότητα στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας έχει ο συντακτικός-
λειτουργικός ρόλος των λέξεων. Η συµφωνία υποκειµένου-ρήµατος συνδέεται µε το 
συντακτικό ρόλο τους µέσα στην πρόταση (το υποκείµενο µπαίνει πάντα σε πτώση 
ονοµαστική). Φυσικά, για να διδάξουµε τη συµφωνία υποκειµένου-ρήµατος, θα χρειαστεί να 
δώσουµε αρκετά παραδείγµατα από την οµιλούµενη γλώσσα. Η µορφολογική απλότητα θα 
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πρέπει να χαρακτηρίζει τους ρηµατικούς τύπους, η οποία στο επίπεδο των αρχαρίων 
επιβάλλεται.  
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΠ4: Το γένος 
ΓΓ26: Συµφωνία υποκειµένου µε το κατηγορούµενο 
ΑΤ7: Απρόσωπα ρήµατα: ειδικές περιπτώσεις 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 243, 255, 282-283, 331, 365, 367, 371, 373, 379, 384, 388, 392. 


