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Within a noun phrase (NP) the head noun 
might be modified or complemented by 
another noun which is either in genitive 
or in the same case as the head noun. For 
example, in the first sentence the NP in 
genitive (της μαμάς του) modifies the head 
noun (παιδί). In the second sentence the 
NP (η φίλη της Αγκάθας) modifies the NP 
(η Κλειώ) and they are in the same case.

Ο Λάκης είναι παιδί της
μαμάς του

Η Κλειώ, η φίλη της Αγκάθας, 
είναι δυναμική

Nouns in the genitive which modify the head 
noun answer the question “τίνος / ποιανού” 
and have a range of semantic relations. The NP 
in the genitive usually indicates possession. 

It can also denote other semantic relations, 
such as origin, quality, time / place, quantity, 
cause, purpose, content etc. 

Το ποδήλατο του Λάκη είναι κόκκινο → 
Το ποδήλατο που έχει ο Λάκης είναι 
κόκκινο

Τα μαθήματα της επόμενης εβδομάδας 
δεν θα γίνουν 

Του αρέσουν πολύ οι ελιές Καλαμών, ο 
χαλβάς Μακεδονίας, το μέλι Αττικής και η 
γραβιέρα Νάξου → 
Του αρέσουν πολύ οι ελιές από την 
Καλαμάτα, ο χαλβάς από τη Μακεδονία, 
το μέλι από την Αττική και η γραβιέρα 
από τη Νάξο

Ονοματικά συμπληρώματα και 
προσδιορισμοί  των ουσιαστικών

(Nouns as complements and 
modifiers of nouns)

9

A. Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί του ουσιαστικού 
(Genitives dependent on nouns)
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• ΝPs in genitive might have certain 
idiomatic uses.

• There are some elliptical structures 
denoting place or time in which the head 
noun is omitted.

• Some adjectives denoting some kind of 
comparison are followed by nouns or clitic 
pronouns in genitive.

• Certain pronouns, numerals and adverbs 
may take clitic pronouns in genitive to 
clarify / specify the entity they refer to.

• Feminine surnames are formed by the 
genitive of the masculine.

 Το γκρι είναι της μόδας 

 

Θα ’ρθω του χρόνου

Κάνει του κεφαλιού του 

The relationship between the noun in 
the genitive and the head noun, which is 
connected to a verb, might correspond to the 
one that holds between a verb and either its 
subject or its object.

To τηλεφώνημα της Κλειώς αναστάτωσε 
το Λάκη → Η Κλειώ τηλεφώνησε και 
αναστάτωσε το Λάκη

Ο Σαχίνης συνήθως βοηθάει την Αγκάθα 
στο καθάρισμα του σπιτιού → Ο Σαχίνης 
βοηθάει την Αγκάθα να καθαρίσει το σπίτι

fashionable

he is very 
stubborn

next year

στης Ελένης
στο σπίτι της Ελένης

με των εφτά 
με το τρένο των εφτά 

του Αγίου Νικολάου
η γιορτή του Αγίου Νικολάου

Ο Γιάννης είναι συνομήλικός του

Ήρθε μόνη της / Ήρθαν και οι δυο τους
Ήρθαν όλοι τους /  Δεν ήρθαν ποτέ τους

Ήρθε η κυρία Πουλοπούλου

Πήγαμε 

Θα φύγω 

Σήμερα είναι
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1. Rewrite the following sentences by replacing the genitive with an 
appropriate adjective

τα προβλήματα κυκλοφορίας  →  τα κυκλοφοριακά προβλήματα

1. η στοργή της μητέρας   → 

2. oι ιστορίες της θάλασσας  →

3. το φεγγάρι του Αυγούστου  →

4. η κατάσταση της οικογένειας  →

5. το μάτι του ανθρώπου   →

6. τo λάδι της Κρήτης   →

2. Look at the following phrases in Greek and English. What is the 
difference between the Greek and the English examples in terms of word 
order and the form of the words?

το βιβλιάριο ασθενείας → the health card

  

η ρακέτα του τένις → tennis racket

  γυαλιά ηλίου → sun glasses

3. Can you figure out the missing nouns in the following elliptical phrases

1. Οι χειμερινοί κολυμβητές κάνουν το πρώτο τους μπάνιο   των Φώτων

2. Φεύγω για τις πασχαλινές διακοπές των Βαΐων και επιστρέφω του Θωμά

3. Το πάρτι είναι στου Κώστα

φακοί επαφής → contact lenses

την ημέρα
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4. Rewrite the underlined phrases by replacing them with prepositional 
phrases (από, σε, για)

1. Στο κυλικείο η Θεανώ παράγγειλε ένα φλιτζάνι καφέ, ένα σάντουιτς τόνου και μια 

σοκολάτα αμυγδάλου

Στο κυλικείο η Θεανώ παράγγειλε ένα φλιτζάνι με καφέ__________________________

___________________________________________________________________________

2. Η καλύτερη πίτσα έχει σάλτσα ντομάτας, γραβιέρα Κρήτης και σαλάμι Θράκης

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Για το μάθημα χρειάζομαι: ένα βιβλίο ελληνικών, ένα τετράδιο ασκήσεων, ένα 

λεξικό φράσεων και ένα μαρκαδόρο υπογράμμισης

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Transform the phrases by replacing the first noun with a verb. 
Sometimes two sentences are possible 

 η σκέψη της γιαγιάς   → 

1. η παρακολούθηση του υπόπτου  →

2. η υποστήριξη της οικογένειάς του  →

3. η γέννηση της κόρης της   →

4. η φροντίδα του θείου   →

5. ο πόνος του παππού  →

σκέφτομαι τη γιαγιά

με σκέφτεται η γιαγιά
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Α noun may be modified by another noun 
in the same case (nominative, accusative 
or genitive). In these cases the modifying 
noun specifies the identity of the head noun 
and is called apposition. Ο Άργος, ο σκύλος του Λάκη, έχει χαθεί 

από χθες το απόγευμα
Ο Λάκης είναι πολύ στενοχωρημένος που 
έχασε το σκύλο του, τον Άργο
Η τύχη του Άργου, του σκύλου του Λάκη, 
αγνοείται

The modifying noun is indeclinable. Όταν πήγε ο Σαχίνης στην Κρήτη, έμεινε 
στον ξενώνα «Ο Κρητικός»
Η Κλειώ και η Αγκάθα είχαν δώσει 
ραντεβού στις 8:30 έξω από την είσοδο του 
κινηματογράφου «Δαναός»

There are also appositive structures in which 
the modifying noun declines according to 
the head and it is interchangeable with it.

When the noun phrase denotes content, size, 
quantity and dimension, both the modifying 
and the modified nouns are in the same case. 

Ο Σαχίνης διάβασε μέσα σ’ ένα βράδυ 
ένα βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, του 
αγαπημένου του συγγραφέα

Πάνω στο γραφείο του ο Σαχίνης έχει ένα 
κουτί μαρκαδόρους / Πάνω στο γραφείο 
του Σαχίνη υπάρχει ένα κουτί μαρκαδόροι

Η βιβλιοθήκη του Σαχίνη έχει δύο μέτρα 
ύψος, τέσσερα μέτρα πλάτος και είναι 
γεμάτη βιβλία

Ιn the following sentences, the first one 
denotes content, whereas the second refers 
to a specific kind of spoon (small, tea 
spoon).

Ο Σαχίνης έφαγε μόνο ένα κουταλάκι 
γλυκό, για να μην παχύνει 
Ο Σαχίνης βάζει στον καφέ του ένα 
κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

B. Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί του ουσιαστικού 
(Appositions)
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Μπορώ να φάω ______________________

Μου ’σπασε _________________________

Προτιμώ ____________________________

Αυτό είναι  __________________________

Η Δέσποινα μου πήρε_________________

Κάθε απόγευμα πίνω τρία _____________

1. Choose one of the two phrases to complete the sentences

1. μπολ παγωτό / μπολ παγωτού

 

2. ποτήρι κρασί / ποτήρι κρασιού

3. φλιτζάνια τσάι / φλιτζάνια τσαγιού

2. Replace the underlined nouns with prepositional phrases

Ο Σαχίνης αγόρασε ένα καφάσι ντομάτες → ένα καφάσι με ντομάτες

1. Η Αγκάθα έριξε κατά λάθος ένα φλιτζάνι καφέ πάνω στα χαρτιά του Σαχίνη →

2. Η Κλειώ, όταν έχει άγχος, μπορεί να πιει δύο μπουκάλια νερό →

3.  Η Κλειώ κάθε πρωί πίνει ένα ποτήρι πορτοκαλάδα →

4. - Σαχίνη μου, γιατί πήρες μια κούτα χυμούς; Ποιος θα τους πιει; Θα χαλάσουν →

5. Ο Σαχίνης έστειλε στην Αγκάθα μια αγκαλιά τριαντάφυλλα για τα γενέθλιά της →

3. Fill in the blanks with the nouns in the appropriate case

1. Πολλά από τα ποιήματα του Ελύτη, _____________________________ (ο νομπελίστας 

ποιητής), έχουν γίνει τραγούδια

2. Στο σαλόνι του πλοίου_____________________________ (Κνωσσός) δεν σ’ αφήνουν 

να κοιμηθείς

3. Θα συναντηθούμε έξω από το καφενείο _____________________________ (Κοραής) 

4. Τα τραγούδια του Θεοδωράκη, _____________________________ (ο συνθέτης της 

Ρωμιοσύνης), ακούγονται σ’ όλο τον κόσμο
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4. Τell Sahinis how to find each place in the neighborhood

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

ΣΧΟΛΗ 
ΟΔΗΓΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Θ
Ε
Α
Τ
Ρ
Ο 

Τ
Ε
Χ
Ν
Η
Σ

Μπορώ να φάω ______________________

Μου ’σπασε _________________________

Προτιμώ ____________________________

Αυτό είναι  __________________________

Η Δέσποινα μου πήρε_________________

Κάθε απόγευμα πίνω τρία _____________

To Θέατρο Τέχνης είναι δίπλα στη Σχολή Χορού
____________________________________________

______________________________________________

________________________________________________

__________________________________________________


