
 

Γραμματική Ενότητας 1 
______ 

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που μας φανερώνουν ότι ένα 
πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (ενεργεί) ή παθαίνει κάτι 
ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. 
           π.χ. οργώνει, πλένομαι, κάθεται,   διαβάζετε, νίβεσαι,  

 
Τα ρήματα έχουν δυο αριθμούς, τον ενικό και τον 
πληθυντικό. 

π.χ. εγώ γράφω     ενικός αριθμός 
 εμείς γράφουμε   πληθυντικός αριθμός 
 

Κάθε αριθμός του ρήματος έχει 3 πρόσωπα: 
           Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

α΄ πρόσωπο : εγώ  παίζω      εμείς  παίζουμε 
β΄ πρόσωπο : εσύ  παίζεις      εσείς  παίζετε 
γ΄ πρόσωπο : αυτός  παίζει     αυτοί  παίζουν 
 
 
Υποκείμενο σε μια πρόταση είναι η λέξη που βρίσκεται σε 
πτώση ονομαστική και απαντά στην ερώτηση ποιος; Ποια; 
Ποιο; Ποιοι; Ποιες; Ποια; 
π.χ. Ο μαθητής γράφει τις ασκήσεις.   υποκείμενο 
 
Αντικείμενο σε μια πρόταση είναι το πρόσωπο, ζώο ή πράγμα 
στο οποίο πηγαίνει η ενέργεια του ρήματος. 
   Απαντά στην ερώτηση τι; και είναι σε πτώση αιτιατική. 
π.χ. Ο μαθητής γράφει τις ασκήσεις.   αντικείμενο 
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