
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ     Ε΄ΤΑΞΗ

Το συν- γίνεται:

συν + φωνήεν = συν- π.χ. συν + υπεύθυνος = συνυπεύθυνος
συν + π, β, φ, ψ = συµ-
συν + κ, γ, χ, = συγ-

π.χ. συν + πολίτης = συµπολίτης
π.χ. συν + γένος = συγγενής

συν + τ, δ, θ = συν π.χ. συν + δεσµός = σύνδεσµος
συν + ζ = συζ- π.χ. συν + ζω = συζώ
συν + ξ = συξ- π.χ. συν + ξύλο = σύξυλο
συν + σκ = συσκ- π.χ. συν + σκέψη = σύσκεψη
συν + σπ = συσπ π.χ. συν + σπουδάζω = συσπουδάζω
συν + στ = συστ- π.χ. συν + στεγάζω = συστεγάζω
συν + ( ν, µ, λ, ρ, σ,) = συνν-                           
συλλ-                           συµµ-                            
συρρ-                            συσσ-

π.χ  συν + νέφος = σύννεφο
       συν +  λόγος = σύλλογος
       συν + µαθητής = συµµαθητής
       συν + ρίζα = σύρριζα
       συν + σώµα = σύσσωµος

Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ και το επίρρηµα πολύ

• Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ συνοδεύει ουσιαστικά και κλίνεται και στα τρία γένη· 
π.χ.:

     ο πολύς κόσµος, η πολλή βροχή, το πολύ διάβασµα

οι πολλοί άνθρωποι, οι πολλές γυναίκες, τα πολλά παιδιά.

Ενικός  αριθµός
Ονοµ. ο πολύς η πολλή το πολύ
Γεν. του - της πολλής του -
Αιτ. τον πολύ την πολλή το πολύ
Κλητ. - - - - -
Πληθυντικός  αριθµός
Ονοµ. οι πολλοί οι πολλές τα πολλά
Γεν. των πολλών των πολλών των πολλών
Αιτ. τους πολλούς τις πολλές τα πολλά
Κλητ. - (πολλοί) - (πολλές) - (πολλά )



• Στον ενικό αριθµό, το αρσενικό και το ουδέτερο γράφονται µε υ και ένα λ, ενώ το θηλυκό µε 
η και δύο λ (λλ).

• Στον πληθυντικό αριθµό και τα τρία γένη γράφονται µε δύο λ (λλ).

• Το αρσενικό και το ουδέτερο δεν έχουν γενική ενικού. Επίσης σε κανένα γένος δεν υπάρχει 
κλητική ενικού, ενώ η κλητική πληθυντικού δε χρησιµοποιείται συχνά.

• Το επίθετο πολλή µπαίνει µόνο µπροστά από θηλυκό ουσιαστικό. Αντίθετα, µπροστά από 
θηλυκό επίθετο  µπαίνει το επίρρηµα πολύ.

• Το επίρρηµα πολύ µπαίνει πριν από επίθετο ή επίρρηµα, για να σχηµατίσει τον υπερθετικό 
βαθµό, ή συνοδεύει ρήµα. Ενώ το ουδέτερο του επιθέτου συνοδεύει ουσιαστικό.

• Ρηµατικές και ονοµατικές φράσεις

• Ρηµατική λέγεται µια φράση στην οποία περιέχεται ρήµα, καθώς και άλλες λέξεις που 
συµπληρώνουν το νόηµα του (υποκείµενο, αντικείµενο, κατηγορούµενο, επιρρηµατικοί 
προσδιορισµοί)· π.χ.:

♣ Δηµοσίευσε  διηγήµατα σε διάφορα περιοδικά.

• Ονοµατική λέγεται µια φράση όταν οι λέξεις από τις οποίες αποτελείται είναι ονόµατα 
(ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυµίες)- π.χ.: 

♣ Δηµοσίευση διηγηµάτων σε διάφορα περιοδικά.

• Σε πολλές περιπτώσεις µπορούµε να µετατρέψουµε µια ρηµατική φράση σε ονοµατική, και το 
αντίστροφο, ως εξής: 

• Για να µετατρέψουµε µια ρηµατική φράση σε ονοµατική, αντικαθιστούµε το ρήµα της φράσης 
µε το αντίστοιχο ουσιαστικό και κάνουµε όποιες άλλες αλλαγές είναι απαραίτητες στις 
υπόλοιπες λέξεις, ώστε η φράση να είναι σωστά συνταγµένη  π.χ.: 

     Εκδίδονται νέα βιβλία της.   Έκδοση νέων βιβλίων της. 



• Για να µετατρέψουµε µια ονοµατική φράση σε ρηµατική, αντικαθιστούµε το ουσιαστικό της 
φράσης µε το αντίστοιχο ρήµα και κάνουµε πάλι όποιες άλλες αλλαγές είναι απαραίτητες στις 
υπόλοιπες λέξεις, ώστε η φράση να είναι σωστά συνταγµένη  π.χ.:

   Αύριο η παρουσίαση του νέου της βιβλίου στο κοινό. Αύριο παρουσιάζεται το νέο της βιβλίο   
στο κοινό.


