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Συμφράσεις και εκφράσεις 

Όταν δύο λέξεις χρησιμοποιούνται σταθερά μαζί, τότε συχνά σχηματίζουν μια 

νέα έννοια, η οποία προέρχεται από την κύρια σημασία της κάθε λέξης. Αυτό 

το σχήμα λόγου λέγεται σύμφραση: 

Π.χ. οικιγενειακή θαλπωρή, όρκος  πίστεως, σοκολάτα  αμυγδάλου, 

σχολικά  είδη, οικολογική  καταστροφή, παιδική χαρά, χαµένες πατρίδες 

• Έκφραση είναι ένα σύνολο λέξεων που εκφράζει ένα ιδιαίτερο νόημα.  

Το νόημα μιας έκφρασης είναι μεταφορικό ή οφείλεται στο ύφος µε το οποίο τη 

λέµε,  

π.χ. Μη µου πεις!, Tου άλλαξε τα φώτα, Θα σε χορέψω στο ταψί, Έγινε πυρ 

και µανία, Τρώει τα σίδερα, Του έσπασε τα νεύρα, Βρήκε το δάσκαλό της κτλ. 

Παρακάτω δίνεται η μία από τις δύο λέξεις ορισμένων συμφράσεων. 

Μπορείς να συμπληρώσεις παίρνοντας από την παρένθεση την κατάλληλη 

λέξη; 

(συμπεριφορά τόξο  καθαρισμός  λογιστής πίστεως  υγείας  συμφόρηση 

λεμονιού  τέλη  λαγός  ξυρίσματος) 

• βιολογικός ............................................................................ 

• βίαιη........................................................................................ 

• ουράνιο.................................................................................... 

• σοκολάτα................................................................................ 

• όρκος........................................................................................ 

• ορκωτός.................................................................................... 

• έγινε ............................................................................ 

• δημοτικά ............................................................................ 

• αφρός ............................................................................ 

• χυμός  ............................................................................ 

• κυκλοφοριακή  ............................................................................ 
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Να βρεις την κυριολεκτική σημασία των εκφράσεων που ακολουθούν: 

α. Τρώει τα σίδερα. 

 ___________________________________________________  

β. Του έσπασε τα νεύρα. 

 ___________________________________________________  

γ. Μόνο του σπανού τα γένια δε γίνονται. 

 ___________________________________________________  

δ. Ράβε, ξήλωνε, δουλειά να μη σου λείπει. 

 ___________________________________________________  

ε. Φωνή λαού, οργή θεού. 

 ___________________________________________________  

στ. Έμεινε πετσί και κόκαλο. 

 ___________________________________________________  

ζ Έβαλε νερό στο κρασί του. 

 ___________________________________________________  

η. Του άλλαξε τα φώτα. 

 ___________________________________________________  

θ. Κοιμάται με τις κότες. 

 ___________________________________________________  
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υποθετικές προτάσεις 

Οι υποθετικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις που εκφράζουν 

προϋπόθεση και εισάγονται με τα εάν, αν, άμα, σαν: 

π.χ. αν διαβάσεις, εάν έρθεις κτλ. 

Η υποθετική πρόταση μαζί με μία ανεξάρτητη πρόταση σχηματίζουν τον 

υποθετικό λόγο. Η υποθετική πρόταση αποτελεί την υπόθεση και η 

ανεξάρτητη πρόταση αποτελεί την απόδοση του υποθετικού λόγου: 

π.χ. υπόθεση                                  απόδοση 

Εάν παίξετε καλά,                       θα κερδίσετε. 

Στην υπόθεση και στην απόδοση μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από 

μία προτάσεις: 

π.χ. Εάν ετοιμαστείς γρήγορα και αν τρίξεις, θα προλάβεις.(2 υποθέσεις) 

Αν διαβάσεις πολύ, θα πάρεις καλούς βαθμούς και θα μπεις στο 

πανεπιστήμιο. (2 αποδόσεις) 

Αν δε βρέχει και αν δεν κάνει κρύο, θα φύγουμε από το σπίτι και 

θα πάμε στο πάρκο. (2 υποθέσεις + 2 αποδόσεις) 

Η υποθετική πρόταση χωρίζεται συνήθως με κόμμα από την πρόταση που 

λειτουργεί ως απόδοση του υποθετικού λόγου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο σύνδεσμος αν μερικές φορές δεν εισάγει εξαρτημένη 

υποθετική πρόταση. Αυτό συμβαίνει όταν το αν εξαρτάται από τα ρήματα 

ρωτώ. απορώ. αναρωτιέμαι. σκέφτομαι. γνωρίζω  ξέρω. αμφιβάλλω, 

μαθαίνω και άλλα παρόμοια, οπότε η πρόταση που αρχίζει με το αν είναι 

εξαρτημένη πλάγια ερωτηματική και δε χωρίζεται με κόμμα από την πρόταση 

από την οποία εξαρτάται: 

π.χ. Αναρωτιέμαι αν έσβησα το θερμοσίφωνα φεύγοντας από το σπίτι.  
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Στις παρακάτω περιόδους να βρεις την υπόθεση και την απόδοση του 

υποθετικού λόγου: 

α. Αν γυρίσεις νωρίς, θα πάμε στον κινηματογράφο. 

Υπόθεση:  ____________________________________________  

Απόδοση:  ____________________________________________  

β. Αν αγαπάς τη ζωή σου, μην καπνίζεις. 

Υπόθεση:  ____________________________________________  

Απόδοση:  ____________________________________________  

γ. Αν δουλέψεις, θα πετύχεις. 

Υπόθεση:  ____________________________________________  

Απόδοση:  ____________________________________________  

Στις παρακάτω περιόδους υπάρχουν δύο προτάσεις. Μπορείς να κάνεις τις 

κατάλληλες αλλαγές, ώστε να αποτελέσουν υποθετικό λόγο με υπόθεση και 

απόδοση; 

α. θα τους πιέσουμε πολύ και θα τους νικήσουμε. 

 ___________________________________________________  

β. Τρως πολύ και θα παχύνεις. 

 ___________________________________________________  

γ. Δεν έχω τα αναγκαία εργαλεία και δεν αναλαμβάνω τη δουλειά. 

 ___________________________________________________  

δ. Χιονίζει πολύ και είναι πιθανό να αποκλειστούμε. 

 ___________________________________________________  

ε. Οι μαθητές είναι άτακτοι και η εκδρομή δε θα γίνει. 

 ___________________________________________________  
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Απαντήσεις 

• βιολογικός καθαρισμός · βίαιη συμπεριφορά · ουράνιο τόξο · σοκολάτα υγείας 

· όρκος πίστεως · ορκωτός λογιστής · έγινε λαγός · δημοτικά τέλη · αφρός 

ξυρίσματος · χυμός  λεμονιού · κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

 

α. Λέγεται για κάποιον που έχει θυμώσει πολύ και δεν μπορεί να τιμωρήσει 

αυτόν που φταίει,  

β. Λέγεται γι' αυτόν που εκνευρίζει κάποιον χωρίς λόγο.  

γ. Λέγεται για να δηλώσει ότι όσα θέλει ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει, εκτός 

από αυτά που προκαλεί η φύση.  

δ. Λέγεται γι' αυτούς που χωρίς λόγο φτιάχνουν και ξαναφτιάχνουν κάτι.  

ε. Λέγεται για να δείξει ότι η δύναμη της αντίδρασης του λαού είναι πολύ 

μεγάλη,  

στ. Λέγεται για κάποιον που αδυνάτισε πάρα πολύ.  

ζ. Λέγεται για κάποιον που έπαψε να είναι απόλυτος και έγινε πιο 

διαλλακτικός,  

η. Ταλαιπωρώ, βασανίζω, εξουθενώνω κάποιον 

Καταφέρω ισχυρό πλήγμα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. 

θ. Λέγεται γι' αυτόν που κοιμάται νωρίς το βράδυ. 

 

Υπόθεση                           απόδοση 

α. Αν γυρίσεις νωρίς,                      θα πάμε στον κινηματογράφο. 

β. Αν αγαπάς τη ζωή σου,               μην καπνίζεις. 

γ. Αν δουλέψεις,                             θα πετύχεις. 
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α. Αν θα τους πιέσουμε πολύ, θα τους νικήσουμε,  

β. Αν τρως πολύ, θα παχύνεις,  

γ. Αν δεν έχω τα αναγκαία εργαλεία, δεν αναλαμβάνω τη δουλειά,  

δ. Αν χιονίζει πολύ, είναι πιθανό να αποκλειστούμε.  

ε. Εάν οι μαθητές είναι άτακτοι, η εκδρομή δε θα γίνει. 


