
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ-ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Αιτιολόγηση της επιλογής τους 

ενεργητική σύνταξη δίνουμε έμφαση στο υποκείμενο/πρόσωπο που 

ενεργεί. Το ύφος γίνεται άμεσο, προσωπικό, ζωντανό και ο λόγος είναι πιο 

κατανοητός. 

 

παθητική σύνταξη δίνουμε έμφαση στην ενέργεια του υποκειμένου, 

δηλαδή στο ρήμα. Το ύφος γίνεται πιο απρόσωπο και τυπικό, ενώ ο λόγος είναι πιο 

σύνθετος. 

 

Μετατροπή της σύνταξης 

 

παθητική, το ρήμα μετατρέπεται από ενεργητική σε παθητική διάθεση (ο χρόνος 

παραμένει ο ίδιος) και το υποκείμενο της ενεργητικής σύνταξης μετατρέπεται σε 

ποιητικό αίτιο (από+ αιτιατική) στην παθητική. 

 

 ενεργητική 

σύνταξη, το ρήμα από παθητική διάθεση μετατρέπεται σε ενεργητική (ο χρόνος 

παραμένει ο ίδιος) και το υποκείμενο της παθητικής μετατρέπεται σε αντικείμενο 

στην ενεργητική. 

 

 

Υποκείμενο  Ρήμα Ενεργ. φωνής  Αντικείμενο 

 

 

 

 

Υποκείμενο  Ρήμα Παθ. Φωνής  Ποιητικό Αίτιο 

   ίδιου χρόνου    (από + αιτιατική) 

 

Παράδειγμα: 

Ενεργητική Φωνή: Ο αναλφαβητισμός αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη 

 

 

Παθητική Φωνή: Η οικονομική ανάπτυξη αναστέλλεται από τον αναλφαβητισμό 

 

Τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή (αποθετικά) αντικαθίστανται από 

συνώνυμο ή περίφραση, το ένα μέρος της οποίας προέρχεται από το θέμα του 

ρήματος.  

 

Παράδειγμα: 

 Οι πολίτες πρέπει να σέβονται τους κοινωνικούς κανόνες. 

 =>  

Οι κοινωνικοί κανόνες πρέπει να γίνονται/είναι σεβαστοί από τους πολίτες. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή το αντίστροφο και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σύνταξης από τον συγγραφέα. 

1. «Η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δυσχεραίνει την επιτυχή 

ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας» 



…………………………………………………………………………………… 

2. «Στον προφορικό συνομιλιακό λόγο το κείμενο [...] προσλαμβάνεται από τον 

δέκτη» 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. «...από τα περισσότερα δικτατορικά καθεστώτα απαγορεύεται η σάτιρα και η 

κωμωδία...» ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

5. «Οι γονείς κυριεύονται από [....] φόβους για τον αποχωρισμό των παιδιών». 

…………………………………………………………………………………………. 

6. «Ο Βιτγκενστάιν δεν μας έχει διδάξει μόνο». ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

7 «Η έννοια του εγγραμματισμού δεν έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των 

παιδιών»……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

8. «Στοιχεία-σοκ παρουσίασε η Unesco, με αφορμή τη χθεσινή, παγκόσμια ημέρα για 

την εξάλειψη του αναλφαβητισμού». …....................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

9. «Η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσμίως, καθώς τα 

περισσότερα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχουν εξαλείψει το πρόβλημα του 

αναλφαβητισμού». …………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

 

Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο απόσπασμα που 

ακολουθεί:  

«Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του με πολέμους 

και αγριότητες, θεοποιεί τα υλικά αγαθά και συντηρεί την αδικία και τις ανισότητες». 

(Πανελλήνιες 2013) 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στις παρακάτω φράσεις και να τις 

μετατρέψετε στο αντίθετο είδος: (Πανελλήνιες 2012) 

∆ιαγράφει ο τεχνίτης τα πλαίσια μιας πάντα ευνομούμενης και ισορροπημένης 

πολιτείας...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

∆άμασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν ανακαλύψει τον τέλειο 

άνθρωπο...........................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη του παρακάτω αποσπάσματος σε 

ενεργητική.(Πανελλήνιες 2010)  

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ασφάλεια, στην Υγεία και στον βιοπορισμό 

απειλούνται όλο και πιο πολύ από τις αλλαγές στο κλίμα της 

Γης»..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 


