
Απλή Πρόταση

το ρήμα
το υποκείμενο 
το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο

Απλή πρόταση ονομάζεται η πρόταση που αποτελείται από
τους κύριους όρους, δηλaδή περιλαμβάνει μόνο τις
απαραίτητες πληροφορίες για να μεταδοθεί ένα μήνυμα.

Οι κύριοι όροι της πρότασης είναι:

Παραδείγματα:
Η Μαρία τρώει .  (Υ +Ρ)
Η Μαρία τρώει σοκολάτα. (Υ+Ρ+Α)
Η Μαρία είναι όμορφη. (Υ+Ρ+Κ)
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Υποκείμενο του ρήματος μιας πρότασης λέγεται μια λέξη που
βρίσκεται σε πτώση ονομαστική και απαντά στις ερωτήσεις: 
«ποιος;», «ποια;», «ποιο;», «ποιοι;», «ποιες;», «ποια;».

Για να βρούμε το υποκείμενο, εντοπίζουμε το ρήμα και μετά
απαντούμε στην ερώτηση «ποιος, ποια, ποιο» έπαθε ή έκανε
κάτι.

H Eλένη αγόρασε σοκολάτα.
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Υποκείμενο

Παράδειγμα:

   Yποκείμενο   Ρήμα



Αντικείμενο του ρήματος μιας πρότασης λέγεται μια
λέξη που βρίσκεται συνήθως σε πτώση αιτιατική και
απαντά στην ερώτηση «Τι;», «Ποιον;».

Για να βρούμε το αντικείμενο, εντοπίζουμε το ρήμα και
μετά κάνουμε την ερώτηση «Τι + ρήμα;», «Ποιον +
ρήμα;».

H Eλένη αγόρασε σοκολάτα.

www.learningcornerandcrafts.com

Αντικείμενο

Παράδειγμα:

   Yποκείμενο   Ρήμα     Αντικείμενο



Το ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε πτώση αιτιατική,
λέγεται άμεσο και απαντά στην ερώτηση «τι;», «ποιον;».
Το άλλο αντικείμενο που βρίσκεται συνήθως σε πτώση
γενική, λέγεται έμμεσο και απαντά στην ερώτηση «σε
ποιον;». 
Κάποιες φορές το έμμεσο είναι και σε πτώση αιτιατική και
απαντά στην ερώτηση «ποιον;» ή ακόμα και με πρόσθεση
(σε / στο, από + όνομα σε πτώση αιτιατική).

Μερικά ρήματα μπορεί να έχουν δύο αντικείμενα. 
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Άμεσο και Έμμεσο
Αντικείμενο

Παράδειγμα:

Η Μαρία έδωσε της Νίκης σοκολάτα.

έμμεσο Αντικ.  άμεσο Αντικ.



Το κατηγορούμενο φανερώνει μια ιδιότητα που
αποδίδεται στο υποκείμενο του ρήματος και βρίσκεται
σε πτώση ονομαστική όπως και το υποκείμενο.

Κατηγορούμενο είναι η λέξη (επίθετο, ουσιαστικό,
μετοχή, αντωνυμία, αριθμητικό κ.α.) η οποία δίνει στο
υποκείμενο μια ιδιότητα μέσω του συνδετικού ρήματος.

Η Άννα είναι μαθήτρια.
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Κατηγορούμενο 
Υποκειμένου

Παράδειγμα:

   Yποκείμενο  Συνδ.Ρήμα  Κατηγορούμενο



 Βασικά συνδετικά ρήματα είναι τα εξής:

είμαι, υπάρχω, γίνομαι, βρίσκομαι, γεννιέμαι, πεθαίνω, ζω,

αναγνωρίζομαι, ανακηρύσσομαι, φαίνομαι, μοιάζω,

θεωρούμαι, νομίζομαι, αποδεικνύομαι, παρουσιάζομαι, μένω,

κληρώνομαι, λέγομαι, χειροτονούμαι, εκλέγομαι, διορίζομαι
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Συνδετικά Ρήματα

Θυμάμαι ότι τα συνδετικά ρήματα συνδέουν το
υποκείμενο με μια άλλη λέξη - το κατηγορούμενο -
που δηλώνει ποια ιδιότητα έχει το υποκείμενο ή σε
ποια κατάσταση βρίσκεται.



Το κατηγορούμενο του αντικειμένου είναι στην ίδια
πτώση με το αντικείμενο δηλ. σε αιτιατική. 

Το ρήμα συντάσσεται με δύο αιτιατικές, η μία είναι

αντικείμενο και άλλη κατηγορούμενο του αντικειμένου.

Δεν ξεχνώ ότι το κατηγορούμενο αποδίδει μια ιδιότητα.
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Κατηγορούμενο 
Αντικειμένου

Παράδειγμα:

Ρήμα  Αντικείμενο  Κατηγορούμενο Αντι.

Εκλέξαμε την Μαρία πρόεδρο.


