
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 

Υποκείμενο μιας πρότασης είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος στην 
πρόταση 

 
 
 Πτώση:  • ονομαστική, όταν είναι υποκείμενο ρήματος 
     • ονοματική, όταν είναι υποκείμενο απαρεμφάτου και έχουμε 

ταυτοπροσωπία. 
     • αιτιατική, όταν είναι υποκείμενο απαρεμφάτου και έχουμε 

ετεροπροσωπία 
     • οποιαδήποτε πτώση, εκτός κλητικής, όταν είναι υποκείμενο 

μετοχής. 
 
 Εκφορά: 1. άρθρο, 2. ουσιαστικό, 3. επίθετο, 4. αριθμητικό, 5. αντωνυμία, 6. 

μετοχή (με άρθρο), 7. απαρέμφατο (έναρθρο ή άναρθρο), 8. ουσιαστική 
πρόταση (πλάγια ερωτηματική, ειδική, ενδοιαστική, αναφορική), 9. ολόκληρη 
φράση ή άκλιτη λέξη, όταν έχουν μπροστά τους το άρθρο, 10. τα εμπρόθετα: 
α) e„j, ¢mf…,per…, prÒj + αιτιατική, για να δηλωθεί χρόνος ή ποσό κατά 
προσέγγιση, β) ™p…, kat£, Øpšr + αιτιατική, για να δηλωθεί έκταση, 
μερισμός, υπέρβαση, 11. ομόρριζη με το ρήμα έννοια. 

 
 Παραδείγματα: 
 

1. `O boulÒmenoj. 
2. 'Arc¾ fil…aj ™st…n Ð œpainoj. 
3. “Omoioj Ðmo…J ¢eˆ pel£zei. 
4. DÚo ¢pšqanon. 
5. OátÒj ™stin Ð foneÚsaj toÝj strathgoÚj. 
6. Diploàn Ðrîsin oƒ maqÒntej gr£mmata. 
7. De‹ qarre‹n Øm©j. 
8. 'Apore‹tai pÒterÒn ™stin tÕ ¢gaqÕn maqhtÕn À ™qistÒn. 
9. TÕ gnîqi sautÕn kaˆ tÕ swfrÒnei ™stˆn tautÒn. 
10. 'Apšqanon perˆ toÝj triakos…ouj. 
11. Kaq' ˜k£stouj ™kaloànto `Ellhnej. 
 
 
* Συμφωνία του ρήματος με το υποκείμενο 
 
α) αν το υποκείμενο είναι ένα, το ρήμα συμφωνεί κατά πρόσωπο και αριθμό. 
β) αν τα υποκείμενα είναι περισσότερα, το ρήμα συμφωνεί κατά πρόσωπο με 

το επικρατέστερο υποκείμενο (α > β> γ), στον αριθμό χρησιμοποιείται ο πληθυντικός 
ή ο αριθμός στον οποίο είναι το πλησιέστερο υποκείμενο. 

 
Εξαιρέσεις: 1. αττική σύνταξη: το ρήμα είναι γ΄ ενικό πρόσωπο, το 

υποκείμενο γ΄ πληθυντικό ουδετέρου γένους. 
          2. σχήμα κατά το νοούμενο ή κατά σύνεση: το υποκείμενο είναι 

όνομα περιληπτικό ενικού αριθμού και το ρήμα πληθυντικού αριθμού γ΄ πρόσωπο. 



                     3. πινδαρικό ή βοιωτικό σχήμα: το υποκείμενο είναι αρσενικού ή 
θηλυκού γένους και πληθυντικού αριθμού και το ρήμα γ΄ενικού προσώπου. 

          4. συμφωνία του ρήματος με το κατηγορούμενο: το ρήμα 
συμφωνεί με το κατηγορούμενο, αν αυτό είναι ουσιαστικό και βρίσκεται κοντά στο 
ρήμα. 

 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΡΟΣΩΠΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ  Ή ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ 

 
Είναι: α. άναρθρο απαρέμφατο (ειδικό ή τελικό) 
           β. ονοματική πρόταση 
           γ. ομόρριζη έννοια: 
           cr» → cre…a   metamšlei → metamšleia 
         de‹ → cre…a   kinduneÚetai → k…ndunoj 
         mštesti → metous…a  lšgetai → lÒgoj 
 
Σημείωση: τα απρόσωπα ρήματα (εκτός από τα cr» - de‹ ) τις πιο πολλές 

φορές συνοδεύονται από δοτική προσωπική. Από αυτή τη δοτική συνήθως παίρνουμε 
το υποκείμενο του απαρεμφάτου που εξαρτάται από το απρόσωπο (σε πτώση 
αιτιατική). 


