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Είναι το αντικείμενο στο οποίο 

μεταβαίνει άμεσα, δηλαδή 

απευθείας η ενέργεια του ρήματος.

άμεσο αντικείμενο

www.thrania.com

Είναι το αντικείμενο στο οποίο η 

ενέργεια του ρήματος μεταβαίνει 

έμμεσα, δηλαδή όχι απευθείας. 

έμμεσο αντικείμενο

ΠΤΩΣΗ:  αιτιατική

ΠΤΩΣΗ:  συνήθως γενική αλλά και σε 
αιτιατική πτώση ή το συναντάμε και 
εμπρόθετο (με πρόθεση)Σ
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ΡΩΤΑΜΕ:  τι? ποιον?

ΡΩΤΑΜΕ:  σε ποιον?

Η Μαρία μου έδωσε το βιβλίο.
άμεσο

Η Μαρία μου έδωσε το βιβλίο.
έμμεσο

Η Μαρία έδωσε το βιβλίο σε μένα.
έμμεσο



Τότε, το ουσιαστικό που βρίσκεται 

σε αιτιατική πτώση και δηλώνει 

πρόσωπο ή κάτι έμψυχο, είναι άμεσο.

www.thrania.com
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Τότε, το άλλο ουσιαστικό που 

βρίσκεται σε αιτιατική πτώση και 

δηλώνει αντικείμενο ή κάτι άψυχο, 

είναι έμμεσο.

έμμεσο

Μας έφεραν τα βιβλία.
άμεσο έμμεσο
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Είναι το αντικείμενο στο οποίο μεταβαίνει άμεσα, δηλαδή απευθείας η ενέργεια του ρήματος.
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Είναι το αντικείμενο στο οποίο η ενέργεια του ρήματος μεταβαίνει έμμεσα, δηλαδή όχι απευθείας. 



έμμεσο αντικείμενο

ΠΤΩΣΗ:  αιτιατική



ΠΤΩΣΗ:  συνήθως γενική αλλά και σε αιτιατική πτώση ή το συναντάμε και εμπρόθετο (με πρόθεση)

Στα δίπτωτα ρήματα υπάρχει:



ΡΩΤΑΜΕ:  τι? ποιον?



ΡΩΤΑΜΕ:  σε ποιον?

Η Μαρία μου έδωσε το βιβλίο.

άμεσο



Η Μαρία μου έδωσε το βιβλίο.

έμμεσο



Η Μαρία έδωσε το βιβλίο σε μένα.

έμμεσο
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Τότε, το ουσιαστικό που βρίσκεται 

σε αιτιατική πτώση και δηλώνει πρόσωπο ή κάτι έμψυχο, είναι άμεσο.

www.thrania.com

Κι αν έχω δύο αντικείμενα σε αιτιατική



άμεσο

Τότε, το άλλο ουσιαστικό που βρίσκεται σε αιτιατική πτώση και δηλώνει αντικείμενο ή κάτι άψυχο, είναι έμμεσο.



έμμεσο



Μας έφεραν τα βιβλία.

άμεσο

έμμεσο
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