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1. ΘΕΜΑ 
Μεταβατικά ρήµατα 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
αισθάνοµαι κάτι, αναγνωρίζω κάποιον ή κάτι, µαθαίνω κάποιον ή κάτι, µαγειρεύω κάτι, 
φροντίζω κάποιον ή κάτι 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
3 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Ρήµατα (γενικά) 
Πτώσεις (ουσιαστικών) 
Αντωνυµίες 
Αµετάβατα ρήµατα 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
Λανθασµένη σύνταξη µεταβατικών ρηµάτων.  
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μεταβατικά είναι τα ρήµατα που η ενέργειά τους µεταβαίνει σε κάποιον ή κάτι. Τα ρήµατα 
αυτά συνδυάζονται µε αντικείµενο. Υπάρχουν δύο είδη µεταβατικών ρηµάτων: τα µονόπτωτα 
και τα δίπτωτα.  
 
1) Μονόπτωτα είναι τα µεταβατικά ρήµατα που συνδυάζονται µε ένα αντικείµενο (µια 
ονοµατική φράση ή µια αντωνυµία) στην αιτιατική:  
Το παιδί έσπασε το ποτήρι. 
Ο Γιώργος λέρωσε την µπλούζα του. 
Ο Αντρέας τον κάλεσε στο σπίτι του. 
 
Τα µονόπτωτα ρήµατα µπορεί να βρίσκονται και στην παθητική φωνή:  
Σκέφτοµαι τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Ο µικρός φοβάται το σκοτάδι. 
 
Επίσης, τα µονόπτωτα ρήµατα µπορεί να συνδυάζονται και µε αντικείµενο στη γενική: 
Το αγόρι µοιάζει του πατέρα του. 
Σου µίλησε; 
Μου φτάνει αυτό.  
Όµως είναι λίγα τα ρήµατα που συντάσσονται µε αντικείµενο στη γενική. Στη θέση της 
γενικής µπορεί να υπάρχει εµπρόθετο αντικείµενο (προθετική φράση) [πρόθεση + αιτιατική]: 
Το αγόρι µοιάζει στον πατέρα του. 
Μίλησε σ� εσένα; 
Σ� εµένα φτάνει αυτό. 
 
Μεταβατικά ρήµατα όπως το γράφω, πίνω, πλένω, τρώω κτλ. είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιούνται και χωρίς αντικείµενο και τότε δηλώνουν απλώς µια ενέργεια (είναι 
αµετάβατα): 
Έγραψε το γράµµα. (µεταβατικό) 
Μη φωνάζεις, ο αδερφός σου γράφει. (αµετάβατο) 
Η Ελένη έπλυνε την µπλούζα σου. (µεταβατικό) 



 2

Η µαµά πλένει. (αµετάβατο) 

Ο Κώστας πίνει πορτοκαλάδα. (µεταβατικό) 
Ο Κώστας πίνει. (αµετάβατο) 
Στην πρώτη πρόταση φαίνεται ότι ο Κώστας πίνει πορτοκαλάδα, ενώ στη δεύτερη πρόταση 
υπάρχει αµφισηµία, αφού η πρόταση «Ο Κώστας πίνει» µπορεί να σηµαίνει ότι πίνει κάτι 
τώρα, αλλά και ότι γενικά πίνει (δηλαδή καταναλώνει οινοπνευµατώδη ποτά). 
 
2) ∆ίπτωτα είναι τα ρήµατα που συνδυάζονται µε δύο αντικείµενα. Ένα άµεσο στην 
αιτιατική και ένα έµµεσο στη γενική: 
Η Άννα έδωσε το καινούριο στιλό του Κώστα. 
Η µαµά τηγάνισε τα κεφτεδάκια του Γιάννη. 
Υπάρχει όµως περίπτωση η ονοµατική φράση που βρίσκεται στη γενική και εκφράζει το 
έµµεσο αντικείµενο να ερµηνευτεί ως γενική κτητική («του Κώστα το καινούριο στιλό», «του 
Γιάννη τα κεφτεδάκια»). Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε πιο συχνά µια προθετική φράση:                           
Η Άννα έδωσε το καινούριο στιλό στον Κώστα. 
Η µαµά τηγάνισε τα κεφτεδάκια για το Γιάννη. 
 
Επίσης, το άµεσο ή το έµµεσο αντικείµενο µπορεί να εκφραστούν µε κλιτικές αντωνυµίες: 
Τη χαιρέτησα. (κλιτική αντωνυµία ως άµεσο αντικείµενο) 
Του το έστειλα. (και το άµεσο και το έµµεσο αντικείµενο µε κλιτικές αντωνυµίες) 
 
Ορισµένα ρήµατα, όπως διδάσκω, κερνάω, µαθαίνω, ρωτάω κάποιον ή κάτι, έχουν και τα δύο 
αντικείµενα στην αιτιατική: 
Μαθαίνει την κόρη της χορό. 
∆ιδάσκει τους µαθητές λυκείου φυσική. 
Κέρασε τη φίλη της έναν καφέ. 
Ήθελα να ρωτήσω κάτι τη Σοφία. 
 
Τέλος, υπάρχουν ρήµατα που ως συµπλήρωµα έχουν εξαρτηµένες προτάσεις (ονοµατικές): 

α) Αναφορικές προτάσεις που λειτουργούν ως αντικείµενα 
Κάθε ρήµα που παίρνει ως αντικείµενο ονοµατική φράση είναι δυνατόν να έχει ως 
συµπλήρωµά του και αναφορική ονοµατική πρόταση: 
Θεωρεί φίλο του οποιονδήποτε γνωρίσει. 
Ο µικρός χαλάει ό,τι βρει µπροστά του. 
Παίρνω όσα πράγµατα µου χρειάζονται. 
 
β) Ρήµατα µε πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις ως αντικείµενα 
∆ε είπε πότε θα γυρίσει. 
Με ρώτησε αν θέλω να µε βοηθήσει. 
∆ε µας είπε σε πόση ώρα θα είναι έτοιµη. 
Τον ρώτησα πώς πέρασε στην εκδροµή. 
Ο παππούς δε θυµάται πότε ήπιε τα χάπια του. 
Αποφάσισε πότε θέλεις να φας.  
Άλλα τέτοια ρήµατα είναι: αγνοώ, ανακοινώνω, αναφέρω, αποφασίζω, γνωρίζω, γράφω, 
διαδίδω, εξηγώ, καταλαβαίνω, µαθαίνω, ξεχνάω κ.ά. 
 
γ) Ρήµατα µε ότι/πως πρόταση ως αντικείµενο 
Της είπε πως ήρθε η ώρα να φύγει. 
Αρνείται ότι ήξερε τα σχέδιά του. 
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Νόµιζε ότι δε θα του λείπουν τα αστεία τους. 
Κατάλαβε πως δεν ήθελα να πάω στον κινηµατογράφο. 
Αισθάνθηκε πως δεν τον εµπιστεύεται. 
Άλλα τέτοια ρήµατα είναι: ανακαλύπτω, ανακοινώνω, αναφέρω, αποφασίζω, βεβαιώνω, 
βλέπω, γνωρίζω, εκτιµώ, εξηγώ, νιώθω, ξέρω, παρατηρώ, πληροφορώ, προειδοποιώ, 
υπενθυµίζω, υπολογίζω, υποστηρίζω, φαντάζοµαι κ.ά. 
 
δ) Ρήµατα µε να-πρόταση ως αντικείµενο  
∆ιστάζει να της πει την αλήθεια. 
Ελπίζω να έχει ωραίο καιρό αύριο. 
Ντρέπεται να σου πει ότι πεινάει. 
Προσπαθεί να το ξεπεράσει. 
∆εν τολµάει να µου µιλήσει. 
Άλλα τέτοια ρήµατα είναι: αγωνίζοµαι, ανυποµονώ, αρνούµαι, βαριέµαι, γουστάρω, δέχοµαι, 
δικαιούµαι, επιδιώκω, επιθυµώ, θέλω, καταφέρνω, κατορθώνω, λυπάµαι, µαθαίνω, µπορώ, 
ξέρω, περιµένω, σκοπεύω, υπολογίζω, φροντίζω κ.ά. 
 
ε) Ρήµατα µε ενδοιαστικές προτάσεις ως αντικείµενο 
Ρήµατα όπως τα ανησυχώ, τρέµω και φοβάµαι µπορεί να έχουν ως αντικείµενό τους 
ενδοιαστικές προτάσεις: 
Ανησυχεί µήπως του συνέβη κάτι κακό. 
Φοβάται µήπως δεν του λέει την αλήθεια. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Τόσο τα µεταβατικά όσο και τα αµετάβατα ρήµατα καλό θα ήταν να µη διδαχθούν 
αποκοµµένα αλλά παράλληλα. Έτσι, οι αλλόγλωσσοι µαθητές θα µπορέσουν να καταλάβουν 
το ρόλο που επιτελεί το αντικείµενο σε µια φράση, αλλά και πώς λειτουργούν τα µεταβατικά 
ρήµατα στο λόγο. Αυτό που είναι πολύ σηµαντικό είναι να καταλάβουν οι µαθητές ότι θέση 
αντικειµένου µπορεί να έχει και µία πρόταση, κι εδώ ο διδάσκων θα πρέπει να επιµείνει 
ιδιαίτερα. Θα µπορούσε να δίνει στους µαθητές σύντοµα κείµενα και να τους ζητά να βρουν 
το αντικείµενο (ή τα αντικείµενα) των ρηµάτων. 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΓ21: Αµετάβατα ρήµατα 
ΓΓ23: Εναλλαγή µεταβατικής-αµετάβατης σύνταξης 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 406-411. 


