
ΟΝΟΜΑ:_____________________________ 

Ενότητα 17η 

Απρόςωπα λϋγονται τα ρόματα που βρύςκονται ςτο γ΄ ενικό πρόςωπο και δεν ϋχουν 

υποκεύμενο ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρόςωπο ό πρϊγμα, δηλαδό αυτό εύναι ακαθόριςτο. Το 

υποκεύμενό τουσ εύναι ςυνόθωσ μια δευτερεύουςα πρόταςη (βουλητικό, ειδικό, 

ενδοιαςτικό, πλϊγια ερωτηματικό).  

Κϊποια ςυνηθιςμϋνα απρόςωπα ρόματα εύναι: πρϋπει, φαύνεται, πρόκειται, βρϋχει, χιονύζει, 

βραδιϊζει, αξύζει, μοιϊζει, λϋγεται, μπορεύ, χρειϊζεται, ακούγεται.1 

Κϊποιεσ ςυνηθιςμϋνεσ απρόςωπεσ εκφρϊςεισ εύναι: εύναι καλό/ καλύτερα/ ώρα, υπϊρχει 

ελπύδα, όταν φυςικό/ επόμενο. 

Παραδεύγματα 

Πρέπει να γρϊψεισ την ϊςκηςη. 

Πρϋπει: πρόςωπο ρόμα/ «να γρϊψεισ την ϊςκηςη» δευτερεύουςα βουλητικό ωσ υποκεύμενο. 

Φαίνεται πωσ δε θα τα καταφϋρει. 

Φαύνεται: απρόςωπο ρόμα/ «πωσ δε θα τα καταφϋρει» δευτερεύουςα ειδικό ωσ υποκεύμενο. 

1.Υπογράμμιςε τα απρόςωπα ρήματα/τισ απρόςωπεσ εκφράςεισ και βρεσ το 

υποκείμενό τουσ, όπου           υπάρχει. Μετά ςημείωςε το είδοσ τησ δευτερεύουςασ. 

Α. Δε χρειάζεται να φωνϊζεισ τόςο πολύ. ____δευτερεύουςα βουλητικό_____ 

Β. Πρϋπει να ντυθεύσ καλϊ, γιατύ ϋχει κρύο._______________________________________ 

Γ. Μπορεύ να φύγουμε το επόμενο Σϊββατο για να προλϊβουμε τη γιορτό._______________________ 

Δ. Δεν κϊνει να λεσ ψϋματα όλη την ώρα.________________________________ 

Ε. Απαγορεύεται να ρύχνουμε ςκουπύδια ςτο πϊρκο.____________________________ 

Στ. Εύναι ώρα να πϊρουμε τηλϋφωνο.____________________________ 

Ζ. Καλύτερα εύναι να ςυνεχιςτούν οι προςπϊθειεσ των γιατρών.____________________________ 

Η. Δεν πειρϊζει που δεν τα κατϊφερεσ. Αρκεύ που προςπϊθηςεσ.__________________________________ 

Θ. Από χτεσ το πρωύ χιονύζει αςταμϊτητα._______________________________ 

Ι. Δεν πρόκειται να ςου αποκαλύψω τύποτα._______________________________ 

ΙΑ. Εδώ και καιρό ακούγεται πωσ θα φύγει από τη δουλειϊ.________________________ 

ΙΒ. Δε με νοιϊζει τι θα γύνει.____________________________________ 

ΙΓ. Υπϊρχει φόβοσ μόπωσ υπϊρχουν περιςςότερα θύματα._______________________________ 

ΙΔ. Ενδιαφϋρεισ αν θα φύγει νωρύσ για τη δουλειϊ.___________________________________ 

                                                           
1
 Προςοχή! Όταν είναι προςωπικά, θα υπάρχει ή θα εννοείται ένα υποκείμενο πρόςωπο ή πράγμα που θα είναι ςε ονομαςτική 

πτώςη! 

Υ 



 

 

 

Παρατηρόςεισ  

 Το εκ γύνεται εξ μπροςτϊ από φωνόεν. π.χ. εκ + οδόσ= ϋξοδοσ. 

 Το εν αλλϊζει ςε εγ- εμ- ελ- ανϊλογα με το ςύμφωνο που ακολουθεύ. π.χ. εν + γρϊφω= 

εγγραφό, εν + λεύπω= ϋλλειψη. 

 Το επύ γύνεται επ- ό εφ- μπροςτϊ από φωνόεν. Επύ + ούκοσ= ϋποικοσ, επύ + ύπποσ= 

ϋφιπποσ. 

 Το ςυν αλλϊζει ςε ςυγ- ςυλ- ςυμ- ςυ- ςυς- ανϊλογα με το ςύμφωνο που ακολουθεύ.   

π.χ. ςυν + γνώμη= ςυγγνώμη, ςυν + λόγοσ= ςύλλογοσ, ςυν + βαύνω= ςυμβαύνω. 

 Το υπό γύνεται υπ- ό υφ- . π.χ. υπό + ϊρχω= υπϊρχω, υπό + υπουργόσ= υφυπουργόσ. 

1.Ανάλυςε τισ ςύνθετεσ λέξεισ ςτα ςυνθετικά τουσ.  

 

λέξη 

Α΄ 

ςυνθετικό 

Β΄  

ςυνθετικό 

 

λέξη 

Α΄ 

ςυνθετικό 

Β΄  

ςυνθετικό 

περιβϊλλω περι βϊλλω υπόθεςη υπό θϋτω 

προςμονό   υπερβϊλλω   

ςύνταξη   εξϊρτηςη   

ςύλλογοσ   υφυπουργόσ   

εκλογό   υπομονό   

διαφορϊ   ςυςκευαςύα   

ειςχώρηςη   ϋμμεςοσ   

2.ύνθεςε τισ λέξεισ. 

Α΄ ςυνθετικό Β΄ ςυνθετικό ςύνθετη λέξη 

επύ οδόσ ϋφοδοσ 

εν λεύπω  

ςυν γνώμη  

εν πνϋω  

ανϊ οδόσ  

δια ϋρχομαι  

εκ όςτρακο  

ςυν λυπϊμαι  

ςυν ςτρατόσ  

Λόγιεσ προθέςεισ 

ανϊ/ διϊ/ εισ/ εκ/ εν/ επύ/ περύ/ προ/ προσ/ ςυν/ υπϋρ/ υπό  

 



 3. υμπλήρωςε τον πίνακα, όπωσ το παράδειγμα. 

Ρήμα υνθετικά μέρη Παρατατικόσ Αόριςτοσ Προςτακτική 

Αορίςτου 

προβϊλλεισ προ + βϊλλεισ προϋβαλλεσ προϋβαλεσ πρόβαλε 

ειςβϊλλεισ     

ςυμβϊλλεισ     

περιβϊλλεισ     

προςβϊλλεισ     

επιμϋνεισ     

απϊγεισ     

προςϊγεισ     

ςυγγρϊφεισ     

παραπύνεισ     

εμπνϋω     

αποφεύγεισ     

εγκρύνεισ     

εκφρϊζεισ     

εκλϋγεισ     

υπογρϊφεισ     

αντιγρϊφεισ     

διαγρϊφεισ     

περιγρϊφεισ     

διαλύεισ     

αναγγϋλλεισ     

διατρϋχεισ     

αναφϋρεισ     

απορρύπτεισ     

επιλϋγεισ     

διαλϋγεισ     

παρατρώσ     

παραβγαύνεισ     

αναπνϋεισ     



 

 


