
ΣΟ ΡΗΜΑ 

Οι διακζςεισ του ριματοσ είναι οι εξισ:  

 Ενεργθτικι 

 Μζςθ 

 Πακθτικι 

 Ουδζτερθ 

 

1. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΑ ΡΗΜΑΣΑ 

Σα ενεργθτικά ριματα φανερϊνουν ότι το υποκείμενο ενεργεί και χωρίηονται ςε 

μεταβατικά (θ ενζργεια του υποκειμζνου μεταβαίνει ςε κάτι άλλο) και αμετάβατα (θ 

ενζργεια του υποκειμζνου δεν μεταβαίνει πουκενά). Μερικζσ φορζσ μεταβατικά ριματα 

λειτουργοφν ωσ αμετάβατα, όπωσ και το αντίςτροφο.  

 Σα μεταβατικά ριματα ωσ ςυμπλιρωμα τθσ ζννοιασ τουσ παίρνουν το αντικείμενο, 

το οποίο φανερϊνει το πρόςωπο ι το πράγμα ςτο οποίο μεταβαίνει θ ενζργεια του 

υποκειμζνου. Σο αντικείμενο τίκεται πάντοτε ςτισ πλάγιεσ πτϊςεισ (γενικι, δοτικι, 

αιτιατικι). Σο αντικείμενο είναι ςυνικωσ όνομα ουςιαςτικό, αλλά μπορεί να είναι και κάκε 

άλλο μζροσ του λόγου ι και πρόταςθ ολόκλθρθ. Σα μεταβατικά ριματα χωρίηονται ςε 

μονόπτωτα (θ ζννοιά τουσ ςυμπλθρϊνεται από ζνα μόνο αντικείμενο) και δίπτωτα ( θ 

ζννοιά τουσ ςυμπλθρϊνεται με δυο αντικείμενα). 

Σα αντικείμενα των δίπτωτων ρθμάτων λζγονται το ζνα άμεςο και το δεφτερο ζμμεςο. 

Άμεςο είναι το αντικείμενο που τίκεται ςε αιτιατικι και ζμμεςο το αντικείμενο ςε γενικι ι 

δοτικι. Όταν και τα δυο αντικείμενα είναι ςε αιτιατικι τότε άμεςο είναι αυτό που 

φανερϊνει πρόςωπο.  

Όπωσ και το υποκείμενο ζτςι και το αντικείμενο του ριματοσ μπορεί να παραλείπεται όταν 

εννοείται εφκολα από τα ςυμφραηόμενα. 

 Μονόπτωτα ριματα 

ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ: 

Με αντικείμενο ςε γενικι ςυντάςςονται τα ριματα που αντιςτοιχοφν ςε επίκετα που 

ςυντάςςονται με γενικι αντικειμενικι, δθλαδι όςα ςθμαίνουν: 

 Μνιμθ ι λικθ, π.χ. μζμνθμαι 

 Φροντίδα, επιμζλεια, φειδϊ, π.χ. φροντίηω, κιδομαι 

 Απόλαυςθ ι επικυμία, ςυμμετοχι ςε κάτι, πλθςμονι, ςτζρθςθ, απαλλαγι, χωριςμό 

ι απομάκρυνςθ, π.χ. μετζχω, γζμω, βρίκω 

 Απόπειρα, επιτυχία ι αποτυχία, π.χ. ψεφδομαι 

 Εξουςία, π.χ. κρατῶ 

 φγκριςθ, διαφορά ι υπεροχι, π.χ. διαφζρω, μειονεκτῶ 



 Αίςκθςθ, π.χ. ἀκοφω, γεφομαι 

 Ζναρξθ ι λιξθ, π.χ. λιγω, ἄρχομαι 

 Ριματα ςφνκετα με τισ προκζςεισ ἀπό, ἐκ, κατά, πρό, ὑπζρ 

ΜΕ ΔΟΣΙΚΗ: 

Δοτικι ωσ αντικείμενο δζχονται τα ριματα που ζχουν αντίςτοιχα επίκετα που 

ςυντάςςονται με δοτικι και ςθμαίνουν: 

 Φιλικι ι εχκρικι διάκεςθ ι ενζργεια, π.χ. βοθκῶ 

 Ευπείκεια ι υποταγι, ακολουκία ι διαδοχι, προςζγγιςθ, επικοινωνία ι ανάμειξθ, 

π.χ. πείκομαι, δουλεφω, μείγνυμι 

 Πρζπει ι ταιριάηει 

 Ομοιότθτα, ιςότθτα ι ςυμφωνία, π.χ. ἰςοῦμαι, ἔοικα 

 Ριματα ςφνκετα με τισ προκζςεισ ἐν, ςφν, ὑπό, ἐπί, παρά, περί, προσ και το 

επίρρθμα ὁμοῦ, π.χ. ὁμολογῶ, ὁμονοῶ 

Δοτικι προςωπικι 

Εκτόσ από τα ριματα που παίρνουν δοτικι ωσ αντικείμενο και άλλα ριματα ςυντάςςονται 

με δοτικι θ οποία φανερϊνει το πρόςωπο για το οποίο υπάρχει ι γίνεται κάτι και 

ονομάηεται δοτικι προςωπικι. Σζτοια είναι: 

1. Σα απρόςωπα ριματα και οι απρόςωπεσ εκφράςεισ 

2. Σα ριματα εἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω, με τα οποία θ δοτικι φανερϊνει τον κτιτορα 

(δοτικι προςωπικι κτθτικι) 

3. Κάκε ριμα που θ δοτικι δεν είναι αντικείμενο του και φανερϊνει :  

 Σο πρόςωπο που ςυμμετζχει ςε ότι εκφράηει το ριμα (δοτικι τθσ 

ςυμπάκειασ), χαίρεται ι λυπάται (δοτικι θκικι), ωφελείται ι βλάπτεται 

(δοτικι χαριςτικι ι αντιχαριςτικι) 

 Σο πρόςωπο ςφμφωνα με τθν κρίςθ του οποίου ι ςφμφωνα με το οποίο 

ιςχφει κάτι (δοτικι του «κρίνοντοσ προςϊπου» ι τθσ αναφοράσ) 

 Σο πρόςωπο που ενεργεί (δοτικι του «ενεργοφντοσ προςϊπου» ι 

ποιθτικό αίτιο) 

ΜΕ ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ: 

Θ αιτιατικι είναι θ κφρια πτϊςθ του αντικειμζνου και με αυτιν εκφράηεται ςυνικωσ το 

άμεςο αντικείμενο. Με αιτιατικι ςυντάςςονται ριματα που ςθμαίνουν: 

 Ενζργεια θ οποία μεταβαίνει απευκείασ και επιδρά ςε κάποιο πρόςωπο ι πράγμα 

που υπάρχει πριν να γίνει θ ενζργεια του ριματοσ και του οποίου μεταβάλλει ι όχι 

τθν κατάςταςθ (εξωτερικό αντικείμενο) 

 Δθμιουργία κάποιου πράγματοσ που δεν υπιρχε πριν να γίνει θ ενζργεια του 

ριματοσ (εςωτερικό αντικείμενο αποτελζςματοσ). Όταν το αντικείμενο ςε 

αιτιατικι δείχνει το ίδιο το περιεχόμενο που εκφράηει το ριμα λζγεται ςφςτοιχο 

αντικείμενο. 



Με ςφςτοιχο αντικείμενο μπορεί να ςυντάςςεται οποιοδιποτε ριμα. Κανονικά το ςφςτοιχο 

αντικείμενο ςυνοδεφεται από ομοιόπτωτο επικετικό προςδιοριςμό. Όμωσ πολλζσ φορζσ το 

ςφςτοιχο αντικείμενο παραλείπεται και μζνει μόνο ο επικετικόσ προςδιοριςμόσ, ο οποίοσ 

τότε εκφζρεται ςε ουδζτερο γζνοσ ςυνικωσ πλθκυντικοφ αρικμοφ. 

 Δίπτωτα ριματα  

ΜΕ ΔΤΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ Ε ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ ΤΝΣΑΟΝΣΑΙ: 

 Σα ριματα αἰτῶ, ἐρωτῶ, εἰςπράττω, ἀποκρφπτω, ἀποςτερῶ κτλ. 

 Σα ριματα διδάςκω, ἀναμιμνῄςκω κτλ. 

 Σα ριματα ἐνδφω, ἐκδφω 

 Πολλά μεταβατικά ριματα όταν εκτόσ από αντικείμενο ςε αιτιατικι παίρνουν και 
ςφςτοιχο αντικείμενο. Σζτοια ριματα είναι τα: δρῶ, ποιῶ, ἐργάηομαι, ἀγορεφω, 
λζγω 

 Σα ριματα ὀνομάηω, νομίηω, ἐκλζγω, διορίηω, ποιῶ 

 

ΜΕ ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ (ΑΜΕΟ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ (ΕΜΜΕΟ) ΤΝΣΑΟΝΣΑΙ: 

 Σα ριματα ἐςτιῶ, πλθρῶ, κενῶ κτλ. 

 Σα ριματα ἀκοφω, μανκάνω 

 Σα ριματα λαμβάνω, ἄγω, κωλφω, ἀποςτερῶ κτλ. 

 Σα ριματα πωλῶ, ὠνοῦμαι, τιμῶ κτλ. (με τα ριματα αυτά θ γενικι φανερϊνει τθν 
αξία ι το τίμθμα) 

 Σα ριματα ψυχικοφ πάκουσ, όπωσ τα: καυμάηω, μακαρίηω, ὀργίηομαι κτλ. Επίςθσ, 
και τα δικαςτικά ριματα, όπωσ τα: αἰτιῶμαι, διϊκω, γράφομαι (με τα ριματα αυτά 
θ γενικι φανερϊνει τθν αιτία) 

 Πολλά ριματα ςφνκετα με τισ προκζςεισ ἀπό, ἐκ, πρό, και κυρίωσ ριματα ςφνκετα 
με τθν πρόκεςθ κατά που ζχουν δικαςτικι ζννοια όπωσ τα καταγιγνϊςκω, 
καταψθφίηομαι κτλ. 

 

ΜΕ ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ (ΑΜΕΟ) ΚΑΙ ΔΟΣΙΚΗ (ΕΜΜΕΟ) ΤΝΣΑΟΝΣΑΙ: 

 Σα ριματα λζγω, ὑπιςχνοῦμαι, δείκνυμι, δίδωμι, φζρω και τα ςυνϊνυμά τουσ 

 Σα ριματα που ςθμαίνουν εξίςωςθ, εξομοίωςθ, μείξθ κτλ. 

 Πολλά ριματα ςφνκετα με τισ προκζςεισ ςφν και ἐκ 

 

ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ (ΑΜΕΟ) ΚΑΙ ΔΟΣΙΚΗ (ΕΜΜΕΟ) ΤΝΣΑΟΝΣΑΙ: 

 Σα ριματα μετζχω, κοινωνῶ, μεταδίδωμι, παραχωρῶ και τα ςυνϊνυμά τουσ (ςε 
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ γενικι φανερϊνει το ςφνολο από ζνα μζροσ) 

 Σα δικαςτικά ριματα τιμῶ και τιμῶμαι 

 

 

 



 

 
Με δυο αιτιατικζσ 

 
 

Με αιτιατικι και 
γενικι 

 
 

Με αιτιατικι και 
δοτικι 

 
 

Με γενικι και 
δοτικι 

Οὐ τοῦτο ἐρωτῶ ςε. 
Διδάςκουςι τοὺσ 
παῖδασ ςωφροςφνθν. 
Ἐνζδυςε τὸν Κῦρον 
καλὴν ςτολιν. 
Ὑμᾶσ κακὸν οὐδὲν 
ἐποιιςαμεν. 
Νόμιηε τὴν πατρίδα 
οἶκον. 

Πλθρῶ τὴν ὑδρίαν 
ὕδατοσ. 
Ἐμοῦ ἀκοφςεςκε 
πᾶςαν τὴν ἀλικειαν. 
Οὖτοσ ἐμὲ τῶν 
πατρῴων 
ἀπεςτζρθςε. 
Σῶν πόνων πωλοῦςι 
τἀγακὰ οἱ κεοί. 
Ηθλῶ ςε τοῦ πλοφτου. 
 

Λζγω ὑμῖν τὴν 
ἀλικειαν. 
Ἡ μωρία δίδωςιν 
ἀνκρϊποισ κακά. 
Κεράννυμι ὕδωρ τῷ 
οἴνῳ.  
Καὶ πεηοὺσ ςυνζταξεν 
αὐτοῖσ. 

Μετεςχικαμεν ὑμῖν 
τῶν ἰερῶν. 
Χρι τοῦ βάρουσ 
μεταδιδόναι τοῖσ 
φίλοισ. 
Βοφλεται ὁ κατιγοροσ 
κανάτου ςοι 
τιμᾶςκαι. 

 

2. ΜΕΑ ΡΗΜΑΣΑ 

Σα μζςα ριματα φανερϊνουν μια ενζργεια του υποκειμζνου θ οποία είτε επιςτρζφει ςε 
αυτό είτε ζχει άμεςθ ςχζςθ με αυτό. Ζτςι τα μζςα ριματα ανάλογα με τθν ςθμαςία τουσ 
διακρίνονται ςε:  

 Μζςα αυτοπακι : θ ενζργεια του υποκειμζνου επιςτρζφει άμεςα ςτο υποκείμενο. 
π.χ. Ὁ παῖσ γυμνάηεται. 

 Μζςα πλάγια : θ ενζργεια του υποκειμζνου επιςτρζφει ςε αυτό ζμμεςα και πλάγια. 
Σα μζςα πλάγια ριματα διακρίνονται ςε: α) μζςα διάμεςα, τα οποία ςθμαίνουν ότι 
θ ενζργεια γίνεται από το υποκείμενο ςτον εαυτό του διαμζςου άλλου, π.χ. 
Κείρομαι τὴν κόμθν. Και β) μζςα περιποιθτικά (ι «μζςα ωφελείασ»), τα οποία 
ςθμαίνουν ότι θ ενζργεια γίνεται από το υποκείμενο για δικι του χριςθ ι ωφζλεια, 
π.χ. Πορίηομαι χριματα. 

 Μζςα αλλθλοπακι : μια κοινι ενζργεια δφο ι περιςςότερων υποκειμζνων 
πθγαίνει αμοιβαία από το ζνα ςτο άλλο. Αυτά τα ριματα βρίςκονται κανονικά ςτον 
πλθκυντικό αρικμό και αναλφονται ςε ενεργθτικά ριματα με αντικείμενο τθν 
αλλθλοπακι αντωνυμία. π.χ. υμβαλόντεσ τὰσ ἀςπίδασ ἐωκοῦντο. 

 Μζςα δυναμικά : το υποκείμενο ενεργεί χρθςιμοποιϊντασ όλεσ τισ ςωματικζσ και 
ψυχικζσ του δυνάμεισ. π.χ. Ποιοῦμαι πόλεμον. 

 

3. ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΡΗΜΑΣΑ 

Σα πακθτικά ριματα φανερϊνουν ότι το υποκείμενο πακαίνει κάτι, δθλαδι δζχεται μια 
ενζργεια από άλλο πρόςωπο ι πράγμα. υνικωσ βρίςκονται ςτθ μζςθ φωνι, αλλά μερικζσ 
φορζσ τα ςυναντάμε και ςτθν ενεργθτικι φωνι. Σο πρόςωπο ι το πράγμα από το οποίο 
πακαίνει κάτι το υποκείμενο ονομάηεται ποιθτικό αίτιο. Σο ποιθτικό αίτιο εκφζρεται με: 

 ὑπό + γενικι π.χ. Ἀπζκανε μιςοφμενοσ ὑπὸ πάντων. 
 Με δοτικι ονόματοσ ι αντωνυμίασ όταν υπάρχει ριμα ςυντελικοφ χρόνου ι 

ρθματικό επίκετο ςε –τζοσ, -τόσ π.χ. Ὁ ποταμόσ ἐςτιν ἡμῖν διαβατζοσ. 



Σα πακθτικά ριματα ςχθματίηονται από ενεργθτικά μεταβατικά ριματα. Κατά τθν 
μετατροπι γίνονται οι παρακάτω αλλαγζσ: 

 Σο υποκείμενο του ενεργθτικοφ ριματοσ γίνεται ποιθτικό αίτιο του πακθτικοφ και 
το αντικείμενο του ενεργθτικοφ ριματοσ γίνεται υποκείμενο του πακθτικοφ. 
π.χ. Οἱ Ἔλλθνεσ ἐνίκθςαν τοὺσ Πζρςασ. 
       Οἱ Πζρςαι ἐνικικθςαν ὑπὸ τῶν Ἐλλινων. 

 Σο κατθγοροφμενο του αντικειμζνου του ενεργθτικοφ ριματοσ γίνεται 
κατθγοροφμενο υποκειμζνου του πακθτικοφ. 
π.χ. Οἱ Ἀκθναῖοι εἵλοντο Ἀλκιβιάδθν ςτρατθγόν. 
       Ἀλκιβιάδθσ ᾑρζκθ ςτρατθγόσ ὑπὸ τῶν Ἀκθναίων. 

 Σο υποκείμενο του ενεργθτικοφ ριματοσ γίνεται ποιθτικό αίτιο του πακθτικοφ και 
το άμεςο αντικείμενο του ενεργθτικοφ ριματοσ γίνεται υποκείμενο του πακθτικοφ. 
Σο ζμμεςο αντικείμενο του ενεργθτικοφ ριματοσ όμωσ παραμζνει ζμμεςο 
αντικείμενο ςτο πακθτικό ριμα. 
π.χ. Ὁ διδάςκαλοσ διδάςκει τὸν παῖδα τὴν μουςικιν. 
       Ὁ παῖσ διδάςκεται ὑπὸ τοῦ διδαςκάλου τὴν μουςικιν. 

Πολλζσ φορζσ τα ενεργθτικά ριματα ζχουν ωσ πακθτικό ζνα άλλο ριμα ενεργθτικισ ι 
μζςθσ φωνισ ι μια περίφραςθ: 

ἀποκτείνω τινά (= ςκοτϊνω)      ἀποκνῄςκω ὑπό τινοσ 

ἐκβάλλω τινά (= εξορίηω)       ἐκπίπτω ὑπό τινοσ 

εὖ λζγω τινά (= επαινϊ)      εὖ ἀκοφω ὑπό τινοσ 

αἱρῶ (= ςυλλαμβάνω, κυριεφω)       ἁλίςκομαι 

δίκθν λαμβάνω παρά τινοσ (= τιμωρϊ κάποιον)    δίκθν δίδωμι τινι 

μιςῶ τινά       μιςοῦμαι 

ηθμιῶ τινά        ηθμιοῦμαι 

εὖ ποιῶ τινά (= ευεργετϊ)     εὖ πάςχω ὑπό τινοσ 

 

Ο πακθτικόσ τφποσ των αποκετικϊν ρθμάτων ςχθματίηεται περιφραςτικά : 

αἱδοῦμαι τινα (= ντρζπομαι, ςζβομαι κάποιον)   αἰδοῦσ τυγχάνω ὑπό τινοσ 

αἰτιῶμαί τινα (= κατθγορϊ κάποιον) αἰτίαν ἔχω ι αἰτίαν 
λαμβάνω ὑπό τινοσ 

 

4. ΟΤΔΕΣΕΡΑ ΡΗΜΑΣΑ 

 Σα ουδζτερα ριματα φανερϊνουν ότι το υποκείμενο οφτε ενεργεί οφτε δζχεται κάποια 
ενζργεια αλλά απλϊσ βρίςκεται ςε μια κατάςταςθ. Αυτά τα ριματα είναι κυρίωσ 
ενεργθτικά. 

π.χ. Οἱ πολζμιοι ἡςυχάηουςι. 



ΑΠΡΟΩΠΑ ΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΩΠΕ ΕΚΦΡΑΕΙ 

Απρόςωπα ονομάηονται τα ριματα που βρίςκονται μόνο ςτο γϋ ενικό πρόςωπο και δεν 
παίρνουν για αντικείμενο ζνα όνομα ι ζνα πράγμα. Σα πιο ςυχνά απρόςωπα ριματα είναι 
τα εξισ:   

χρι = πρζπει 

δεῖ =είναι ανάγκθ 

προςικει= ταιριάηει 

ἀρκεῖ 

πρζπει 

ἐγχωρεῖ = επιτρζπεται 

ἔςτι = είναι δυνατό 

ἔξεςτι = επιτρζπεται, είναι δυνατό 

ἔνεςτι= είναι δυνατό 

πάρεςτι = είναι δυνατό 

δοκεῖ = φαίνεται, αποφαςίηεται 

μζλει = υπάρχει φροντίδα 

λζγεται 

ὁμολογεῖται 

ἀγγζλλεται 

νομίηεται 

 Πολλζσ φορζσ τα παραπάνω ριματα τα ςυναντάμε και ωσ προςωπικά. Εκτόσ από τα 
απρόςωπα ριματα υπάρχουν και οι απρόςωπεσ εκφράςεισ, οι οποίεσ ςχθματίηονται: 

 με το ριμα . π.χ. καιρόσ ἐςτί + ουςιαςτικό, ουδζτερο επικζτου, ουδζτερο μετοχισ
ἐςτί 

 με το ριμα . π.χ. καλῶσ ἔχει ἔχει + επίρρθμα

Δίπλα ςτα απρόςωπα ριματα και ςτισ απρόςωπεσ εκφράςεισ ςυναντάμε πολλζσ φορζσ 
ζναν προςδιοριςμό ςε δοτικι που φανερϊνει το πρόςωπο ςτο οποίο αναφζρεται το ριμα 
και ονομάηεται . π.χ. Ἔδοξεν αὐτοῖσ πορεφεςκαι δοτικι προςωπικι

Σα απρόςωπα ριματα και οι απρόςωπεσ εκφράςεισ παίρνουν ωσ υποκείμενο άναρκρο 
απαρζμφατο ι ειδικι πρόταςθ. π.χ. Ὥρα ἐςτίν ἀπιζναι. Λζγεται ὅτι Κῦροσ τζκνθκε. 

 

 

 



ΡΗΜΑΣΑ 
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υμπλθρωματικζσ αςκιςεισ: 

1. Να αναγνωρίςεισ τα ριματα και τα αντικείμενά τουσ: 

Οἱ ςτρατθγοί ἐδίδοςαν μιςκόν τοῖσ ςτρατιϊταισ. 

Διζβθςαν τον ποταμόν. 

Μζγα πάςχουςι. 

Σοῦ φκόνου ἐπελζλθςτο. 

Ἐμμείνατε τοῖσ ὅρκοισ. 

Ἀποςτερεῖ ἡμᾶσ τὸν μιςκόν. 

Ηθλῶ ςε τοῦ πλοφτου. 

Φζρω πζπλον ςοι. 

Μεταδίδωσ τοῦ ςίτου τῷ κυνί. 

Ἐποίθςαν τιν πόλιν πολλά ἀγακά. 

 

 



2. Να αναγνωρίςεισ το ποιθτικό αίτιο και πωσ εκφζρεται: 

Αἱ Ἀκθναίων νῆεσ τοῖσ Κερκυραίοισ οὐχ ἑωρῶντο. 

Πολλοί κατεκόπθςαν ὑπό τῶν βαρβάρων. 

Ἐπράχκθ ἀπ’ αὐτῶν οὐδζν ἔργον ἀξιόλογον. 

Σά παρ’ αὐτοῦ λεγόμενα. 

Σαῦτα ἡμῖν ποιθτζα. 

 

 

 

3. Να μετατρζψεισ τθν ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι: 

ωκράτθσ τοῦ ςϊματοσ οὐκ ἠμζλει.  ___________________________________________ 

Οὖτοσ ἀνδρῶν τινδε πόλιν ἐκζνωςεν. ________________________________________ 

Δαρεῖοσ Κῦρον ςτρατθγόν ἀπζδειξε πάντων. ___________________________________ 

Ὁ ςίδθροσ ἐξιςοῖ τοφσ ἀςκενεῖσ τοῖσ ἰςχυροῖσ ἐν τῷ πολζμῳ. __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 


