
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Είναι η λέξη (πρόσωπο, ζώο, πράγμα), η φράση ή η πρόταση στην οποία μεταβαίνει 
η ενέργεια του υποκειμένου 

 
 Πτώση: Μπαίνει σε μια από τις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική) 
 Εκφορά: 1. ουσιαστικό ή επίθετο 2. αντωνυμία ή αριθμητικό 3. επιθετική 
μετοχή 4. απαρέμφατο (έναρθρο ή άναρθρο) 5. δευτερεύουσα ονοματική πρόταση 
(πλάγια ερωτηματική, ενδοιαστική, ειδική, αναφορική) 6. φράση ή άκλιτη λέξη με 
άρθρο μπροστά της 7. εμπρόθετο με τις προθέσεις e„j, per…, Øpšr (ποσό κατά 
προσέγγιση), kat£ (χωρισμός), ™p… (έκταση). 
 

Εσωτερικό αντικείμενο 
 

 α) εσωτερικό αντικείμενο του αποτελέσματος: Δηλώνει πρόσωπο ή πράγμα 
που δεν υπάρχει από την αρχή αλλά προκύπτει από την ενέργεια του υποκειμένου, 
σαν αποτέλεσμά της. Τέτοιο αντικείμενο παίρνουν τα ρήματα που σημαίνουν 
δημιουργία. 
 β) κυρίως εσωτερικό ή σύστοιχο: δηλώνει το ίδιο τι περιεχόμενο της 
ρηματικής ενέργειας: ετυμολογικά παράγεται από την ίδια ρίζα του ρήματος. Μπαίνει 
σε πτώση αιτιατική. Σύστοιχο αντικείμενο μπορεί να είναι: 

1. λέξη που παράγεται από τη ρίζα του ρήματος. Τότε το σύστοιχο 
αντικείμενο ή συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισμό ή βρίσκεται μόνο 
του. 

2. λέξη που ανήκει σε συνώνυμη ρίζα του ρήματος. 
3. ο επιθετικός προσδιορισμός του σύστοιχου αντικειμένου, το οποίο 

παραλείπεται, γιατί δε δηλώνει κάτι πέρα από το ρήμα, ή αμετάβλητος ή 
συνήθως σε ουδέτερο γένος και πληθυντικό αριθμό, σπανιότερα και σε 
ενικό. 

4. το ουσιαστικό μέρη κοντά σε ρήματα που δηλώνουν διαίρεση. 
 

Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο 
 

 Από τα μεταβατικά ρήματα άλλα παίρνουν ένα εξωτερικό αντικείμενο 
(μονόπτωτα) και άλλα δύο (δίπτωτα). 
 Μονόπτωτα: το μοναδικό τους αντικείμενο είναι άμεσο. 
 Δίπτωτα: α) αν το ρήμα συντάσσεται με δύο αιτιατικές: 

 η αιτιατική που δηλώνει πρόσωπο είναι το άμεσο αντικείμενο 
 η αιτιατική που δηλώνει πράγμα είναι έμμεσο αντικείμενο. 

               β) αν το ρήμα συντάσσεται με αιτιατική και δοτική ή γενική: 
 η αιτιατική είναι το άμεσο αντικείμενο 
 η δοτική ή η γενική είναι το έμμεσο αντικείμενο. 
   γ) αν το ρήμα συντάσσεται με γενική και δοτική: 
 η γενική είναι το άμεσο αντικείμενο 
 η δοτική είναι το έμμεσο αντικείμενο. 

 
 
 
 



Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 Αντικείμενο σε αιτιατική παίρνουν τα ρήματα: 
 
 Α) Μονόπτωτα: τα πιο πολλά ρήματα και κυρίως αυτά που σημαίνουν 
επίδραση σε ένα πρόσωπο ή πράγμα και μεταβολή της προηγούμενης κατάστασης ή 
θέσης του: τe…nw, qerma…nw, pšmpw, ¥gw, a‡rw, œcw κ.λ.π. 
 
 Β) Δίπτωτα: με δύο αιτιατικές συντάσσονται τα ρήματα που σημαίνουν: 
 α) παίδευση, υπόμνηση (did£skw, Øpomimn»skomai, ¢namimn»skw) 
 β) ένδυση ή έκδυση  
 γ) αίτηση, απαίτηση, ικεσία, ερώτηση (a„tî, ¢paitî, ƒketeÚw, ™rwtî) 
 δ) στέρηση, αφαίρεση, απόκρυψη (sterî, ¢fairoàmai, ¢pokrÚptw) 
 ε) τα ρήματα: pr£ttw, e„spr£ttw, poiî. 
 
 Αντικείμενο σε γενική παίρνουν τα ρήματα που σημαίνουν: 
 
 α) επιθυμία, επιτυχία, αποτυχία: (™piqumî, Ñršgomai, tugc£nw, ¢po 
tugc£nw) 
 β) συμμετοχή, απόλαυση: (metšcw, ¢polaÚw) 
 γ) πλησμονή: (gšmw, ploutî, eÙporî, p…mplamai, plhrî). Τα ρήματα 
αυτά συντάσσονται και με δύο αντικείμενα (σε γενική και αιτιατική). 
 δ) επιμέλεια, αμέλεια: (™pimšlomai, front…zw, k»domai) 
 ε) αίσθηση, μάθηση, πληροφορία: (το Ðrî συντάσσεται με αιτιατική. Τα 
υπόλοιπα με γενική ή γενική και αιτιατική). 
 στ) έναρξη, λήξη, παύση, απόπειρα: ¥rcw / omai, paÚw / omai, peirî, 
peirîmai) 
 ζ) χωρισμό, απομάκρυνση, στέρηση, απαλλαγή: (¢pšcw, ¢pall£ttomai, 
steroàmai, ¢porî) 
 η) αρχή, εξουσία: (despÒzw, ¹gemoneÚw, kratî, ¹goàmai, ¥rcw, 
basileÚw) 
 θ) μνήμη, λήθη: (mimn»skomai, mnhmoneÚw, ™pilanq£nomai) 
 ι) διαφορά, σύγκριση, υπεροχή: (Øperterî, pleonektî, ¹ttîmai, 
diafšrw, perig…gnomai) 
 ια) καταγωγή: (g…gnomai, fÚomai, gennîmai) 
 ιβ) ανταλλαγή, αγορά, πώληση. Η γενική δηλώνει την αξία ή το τίμημα 
δευτέρου αντικειμένου σε πτώση αιτιατική. 
 ιγ) έλξη, εμπόδιο: (›lkw, ™mpod…zw) 
 ιδ) ψυχικό πάθος, κατηγορία, καταδίκη, ανταπόδοση: (qaum£zw, makar…zw, 
™painî, o„kt…rw, dièkw, kr…nw, dik£zw, feÚgw, ¡l…skomai, a„tiîmai) 
 ιε) μετάδοση, μετάληψη, παραχώρηση: (metad…dwmi, metalamb£nw, 
koinwnî) 
 ιστ) timî (σα δικαστής) και timîmai (σαν αντίδικος) 
 ιζ) σύνθετα με προθέσεις: ¢pÒ, ™k, kat£, prÒ, Øpšr, per…. 
 
 
 
 
 
 



 Αντικείμενο σε δοτική παίρνουν τα ρήματα που σημαίνουν: 
 
 α) έχθρα, φιλία, άμιλλα, φιλονικία: (eÙnoî, ¢ršskw, bohqî, ¢mÚnw, 
douleÚw, ¢millîmai, diam£comai, diagwn…zomai, polemî, spšndomai, ™r…zw, 
timwrî) 
 β) ευπείθεια, απείθεια, ευχή: (pe…qomai, ¢peiqî, pisteÚw, ¢pistî, 
eÜcomai) 
 γ) ψυχικό πάθος: (calepa…nw, Ñrg…zomai, fqonî) 
 δ) ισότητα, ταυτότητα, συμφωνία: („soàmai, Ðmoi£zw, sumfwnî, sun®dw, 
sugcwrî, sumba…nw) 
 ε) ανάμειξη, εξίσωση, συνδιαλλαγή, προσέγγιση, ακολουθία, διαδοχή, ένωση, 
επικοινωνία: (™xisî, ¢nisî, me…gnumi, sunall£ttw, plhsi£zw, pel£zw, 
™ntugc£nw, ¢pantî, suntugc£nw) 
 στ) παροχή, δόση, δείξη: (paršcw, d…dwmi, de…knumi) 
 ζ) το αρμόζον ή το πρέπον: (¡rmÒttw, pros»kw, pršpei) 
 η) εναντίωση: (™nantioàmai, ¢nq…stamai, ¢ntipr£ttw) 
 θ) παραίνεση, προτροπή, διαταγή, λόγο: (parainî, protršpw, diat£ssw, 
lšgw, paraggšllw) 
 ι) σύνθετα με προθέσεις: sÚn, ™n, ™p…, par£, per…, prÒj, ØpÒ, ¢nt… ή με το 
επίρρημα Ðmoà. 


