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ΜΔΛΔΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΥΑΙΝΟΜΔΝΟΤ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ Δ 

ΠΑΘΗΣΙΚΗ 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

 
Α. ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ Δ ΠΑΘΗΣΙΚΗ 

 
Για μα μεςαςοέφξσμε ςημ εμεογηςική ρύμςανη μιαπ ποόςαρηπ ρε παθηςική ακξλξσθξύμε 
ςημ ενήπ διαδικαρία:  
 

 
 1ο βήμα: 

 
Μεςαςοέπξσμε ςξ αμςικείμεμξ ςξσ εμεογηςικξύ οήμαςξπ ρε σπξκείμεμξ ςξσ 
παθηςικξύ ρε πςώρη ξμξμαρςική. Εάμ ςξ αμςικείμεμξ ρσμξδεσόςαμ από 
ξμξιόπςχςξσπ ποξρδιξοιρμξύπ (επιθεςικό, καςηγξοημαςικό, παοάθερη, επενήγηρη, 
ρσμημμέμη μεςξυή), θα ποέπει μα ςξσπ μεςατέοξσμε και ασςξύπ ρε πςώρη 
ξμξμαρςική.  
 
Σημείωση: αμ ςξ οήμα είμαι δίπςχςξ και έυει δσξ αμςικείμεμα, ςόςε ρςημ παθηςική 
ρύμςανη σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ θα κάμξσμε ςξ άμερξ αμςικείμεμξ. Τξ έμμερξ 
αμςικείμεμξ θα παοαμείμει αμςικείμεμξ και ρςημ παθηςική ρύμςανη  
Ειδικόςεοα: 
o αμ ςξ εμεογηςικό οήμα ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική και δξςική, σπξκείμεμξ ςξσ 

οήμαςξπ ρςημ παθηςική ρύμςανη θα κάμξσμε ασςό πξσ βοίρκεςαι ρε πςώρη 
αιςιαςική. 

o αμ ςξ εμεογηςικό οήμα ρσμςάρρεςαι με δσξ αιςιαςικέπ, σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ 
ρςημ παθηςική ρύμςανη θα κάμξσμε ασςό πξσ δηλώμει ποόρχπξ. 

o αμ ςξ εμεογηςικό οήμα ρσμςάρρεςαι με δσξ αιςιαςικέπ, από ςιπ ξπξίεπ η μία 
είμαι ςξ αμςικείμεμξ και η άλλη ςξ καςηγξοξύμεμό ςηπ, θα ςιπ μεςατέοξσμε και 
ςιπ δσξ ρε πςώρη ξμξμαρςική· ςημ ποώςη χπ σπξκείμεμξ και ςη δεύςεοη χπ 
καςηγξοξύμεμξ ςξσ σπξκειμέμξσ. 

 
 2ο βήμα: 

 
μεςατέοξσμε ςξ εμεογηςικό οήμα ρςξμ ίδιξ υοόμξ και ςημ ίδια έγκλιρη ςηπ 
παθηςικήπ τχμήπ τοξμςίζξμςαπ μα ρσμτχμεί ρςξμ αοιθμό και ςξ ποόρχπξ με ςξ 
σπξκείμεμξ. 

 
 3ο βήμα: 

  
μεςαςοέπξσμε ςξ σπξκείμεμξ ςξσ εμεογηςικξύ οήμαςξπ ρε πξιηςικό αίςιξ (a,ab+ 
αταιοεςική, εάμ είμαι έμφσυξ ή αποόθεςη αταιοεςική, εάμ είμαι άφσυξ). Εάμ ςξ 
σπξκείμεμξ ρσμξδεσόςαμ από ξμξιόπςχςξσπ ποξρδιξοιρμξύπ (επιθεςικό, 
καςηγξοημαςικό, παοάθερη, επενήγηρη, ρσμημμέμη μεςξυή), θα ποέπει μα ςξσπ 
μεςατέοξσμε και ασςξύπ ρε πςώρη αταιοεςική. 
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π.υ. 

 
 
 
 

Β . ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ Δ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ 
 
Για μα μεςαςοέφξσμε ςημ παθηςική ρύμςανη μιαπ ποόςαρηπ ρε εμεογηςική ακξλξσθξύμε 
ςημ αμςίρςοξτη διαδικαρία:  
 

 
 1ο βήμα: 

  
μεςαςοέπξσμε ςξ πξιηςικό αίςιξ ρε σπξκείμεμξ ςξσ εμεογηςικξύ οήμαςξπ ρε 
ξμξμαρςική πςώρη. Εάμ ςξ πξιηςικό αίςιξ ρσμξδεσόςαμ από ξμξιόπςχςξσπ 
ποξρδιξοιρμξύπ (επιθεςικό, καςηγξοημαςικό, παοάθερη, επενήγηρη, ρσμημμέμη 
μεςξυή), θα ποέπει μα ςξσπ μεςατέοξσμε και ασςξύπ ρε πςώρη ξμξμαρςική. 

 
 2ο βήμα: 

  
μεςατέοξσμε ςξ παθηςικό οήμα ρςξμ ίδιξ υοόμξ και ςημ ίδια έγκλιρη ςηπ 
εμεογηςικήπ τχμήπ τοξμςίζξμςαπ μα ρσμτχμεί ρςξμ αοιθμό και ρςξ ποόρχπξ με ςξ 
σπξκείμεμξ. 

 
 3ο βήμα: 

  
μεςαςοέπξσμε ςξ σπξκείμεμξ ςξσ παθηςικξύ οήμαςξπ ρε αμςικείμεμξ ςξσ 
εμεογηςικξύ. Εάμ ςξ σπξκείμεμξ ρσμξδεσόςαμ από ξμξιόπςχςξσπ ποξρδιξοιρμξύπ 
(επιθεςικό, καςηγξοημαςικό, παοάθερη, επενήγηρη, ρσμημμέμη μεςξυή), θα ποέπει 
μα ςξσπ μεςατέοξσμε και ασςξύπ ρςημ πςώρη ςξσ αμςικειμέμξσ. 

 
π.υ. 
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Γ. ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ ΑΠΑΡΔΜΥΑΣΟΤ Δ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΣΡΟΥΩ. 

 
Είμαι δσμαςόμ μα μαπ ζηςηθεί μα μεςαςοέφξσμε από εμεογηςική ρε παθηςική ή ςξ 
αμςίρςοξτξ ςη ρύμςανη απαοεμτάςξσ. Σε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη ακξλξσθξύμε ςημ ίδια 
διαδικαρία πξσ ακξλξσθξύμε και με ςη ρύμςανη ςχμ οημάςχμ ποξρέυξμςαπ όμχπ όςι ςξ 
σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ βοίρκεςαι ρσμήθχπ ρε πςώρη αιςιαςική (ρςημ 
εςεοξποξρχπία, αλλά και ρςημ ςασςξποξρχπία ςξσ ειδικξύ απαοεμτάςξσ).  
 
π.υ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία τροποποίησης: 02/05/2011 


