
 

1)      ∆ιάθεση είναι ο τρόπος µε τον οποίο το ρήµα «διατίθεται» σε σχέση µε το 

υποκείµενό του. Είναι, δηλαδή, το νόηµα / η έννοια του ρήµατος που δείχνει τι κάνει, 

τι παθαίνει ή σε ποια κατάσταση βρίσκεται το υποκείµενο. 

 

 

Προσοχή: η διάθεση δεν πρέπει να ταυτίζεται / συγχέεται µε τη φωνή. Η 

φωνή (ενεργητική και µεσοπαθητική) αναφέρεται στη µορφή του 

ρήµατος (πιο συγκεκριµένα στο µορφολογικό σύστηµα των καταλήξεων 

των ρηµάτων), ενώ η διάθεση στη σηµασία του ρήµατος σε σχέση µε το 

υποκείµενό του. Αυτό σηµαίνει πως µπορεί ένα ρήµα να είναι παθητικής 

φωνής, αλλά ενεργητικής διάθεσης, όπως ακριβώς συµβαίνει µε αρκετά 

αποθετικά ρήµατα (αισθάνοµαι, δέχοµαι κ.λπ.) 

 

 

2)      Με βάση, λοιπόν, τη σηµασία τους τα ρήµατα διακρίνονται σε τέσσερις διαθέσεις, 

την ενεργητική, την παθητική, τη µέση και την ουδέτερη. 
 

3)      Ρήµατα ενεργητικής διάθεσης: είναι τα ρήµατα που φανερώνουν κυρίως ότι το 

υποκείµενο είναι ο δράστης, δηλαδή ενεργεί ή κάνει κάτι (Ο Νίκος χτύπησε το 

Γιώργο), ή δηλώνουν οποιοδήποτε «µετέχοντα» που επηρεάζει τη δράση (Η πολλή 

ζέστη έλιωσε τα χιόνια).  

 

♦      Τα ρήµατα που έχουν και τις δύο φωνές δηλώνουν την ενεργητική διάθεση µε την 

ενεργητική φωνή (Ο παππούς δένει το γάιδαρο). 

♦      Υπάρχουν όµως πολλά ρήµατα, τα «αποθετικά», που σχηµατίζουν µόνο 

µεσοπαθητική φωνή και έχουν ενεργητική διάθεση (Ο πατέρας µου αισθάνθηκε έναν 

οξύ πόνο στο στοµάχι). 

♦      Ορισµένα µάλιστα αποθετικά ρήµατα έχουν συνώνυµα στην ενεργητική φωνή (Ο 

µαθητής µεταχειρίστηκε / χρησιµοποίησε Η/Υ). 

 

4)      Ρήµατα παθητικής διάθεσης: είναι τα ρήµατα που φανερώνουν ότι το υποκείµενο 

είναι ο δέκτης, δηλαδή παθαίνει κάτι ή δέχεται µια ενέργεια από άλλον, είτε καλή 

είτε κακή, (Ο Γιώργος χτυπήθηκε από το Νίκο). Ο δράστης, αν χρειάζεται, 

δηλώνεται µε ένα προθετικό σύνολο, συνήθως µε την πρόθεση «από» και το όνοµα, 

το οποίο ονοµάζεται «ποιητικό αίτιο» (Ο Γιώργος χτυπήθηκε από το Νίκο). 

 

♦      Τα ρήµατα που έχουν και τις δύο φωνές δηλώνουν την παθητική διάθεση µε την 

παθητική φωνή (Ο γάιδαρος δέθηκε από τον παππού). 

♦      Υπάρχουν όµως αρκετά ρήµατα που δε σχηµατίζουν µεσοπαθητική φωνή και οι 

τύποι της ενεργητικής τους φωνής χρησιµοποιούνται και µε παθητική σηµασία / 

διάθεση (Τα χιόνια έλειωσαν από την πολλή ζέστη). 

♦      Υπάρχουν επίσης ρήµατα που η διάθεσή τους, ενεργητική και παθητική, 

καθορίζεται χωρίς να γίνει αλλαγή φωνής, αλλά µόνο µε αλλαγή της προοπτικής του 

µηνύµατος. Τέτοια ρήµατα είναι τα: ανοίγω, κλείνω, σπάω, θυµώνω, ανάβω, σβήνω, 

σκορπάω, καθαρίζω, καίω, χαλάω κ.λπ. Π.χ.:  

«Ο αέρας έκλεισε το παράθυρο» → ενεργητική φωνή και ενεργητική διάθεση. 

«Το παράθυρο έκλεισε από τον αέρα» → ενεργητική φωνή, αλλά παθητική διάθεση. 

 



5)      Ρήµατα µέσης διάθεσης: είναι τα ρήµατα που φανερώνουν ότι το υποκείµενο 

είναι συγχρόνως δράστης και δέκτης µιας ενέργειας, δηλαδή ενεργεί και η ενέργεια 

γυρίζει σ’ αυτό (Η καθηγήτριά µας ντύνεται ωραία κάθε µέρα). Τα ρήµατα µε µέση 

διάθεση χωρίζονται σε: 

♦      Μέσα αυτοπαθή, όταν δηλώνουν αυτοπάθεια (το υποκείµενο είναι και δράστης 

και ο δέκτης της δράσης, η δράση του δηλαδή επηρεάζει τον εαυτό του (Η φίλη µου 

βάφεται πολύ έντονα). 

Τα ρήµατα αυτά βρίσκεται συνήθως σε µεσοπαθητική φωνή. Ενδέχεται όµως να 

βρίσκονται και σε ενεργητική φωνή µε το απαραίτητο συµπλήρωµα της αντωνυµίας 

(αυτοπαθής αντωνυµία) «τον εαυτό µου/σου/του κ.λπ.» (Καθηµερινά φροντίζω τον 

εαυτό µου).  

Τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται σε µέση αυτοπαθή διάθεση είναι:  

 

α) Τα ρήµατα που δηλώνουν φροντίδα του σώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 

η ενέργεια γίνεται από τον ίδιο, χαρακτηριστικό το οποίο γίνεται κατανοητό αν 

αναφέρεται ρητά ή υπονοείται το «µόνος µου/σου/του κ.λπ.» (βάφοµαι µόνος µου). 

Τέτοια ρήµατα είναι: γυµνάζοµαι, ετοιµάζοµαι, κουρεύοµαι, λούζοµαι, µακιγιάροµαι, 

ντύνοµαι, ξυρίζοµαι, πλένοµαι, προπονούµαι, στολίζοµαι, χτενίζοµαι κ.λπ..  

Τα ρήµατα αυτά, ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µε παθητική διάθεση, 

όταν η ενέργεια γίνεται από κάποιον άλλο και όχι από το ίδιο το υποκείµενο (Η 

αδερφή µου βάφεται από τη µητέρα µου). [Την περίπτωση αυτή (και κυρίως όταν 

απουσιάζει το ποιητικό αίτιο) κάποιοι γλωσσολόγοι (Holton, Mackridge & 

Φιλιππάκη-Warburton, 1998) τη θεωρούν ως µια άλλη µορφή αυτοπάθειας, υπό την 

έννοια ότι το «περιβάλλον» των ρηµάτων αυτών δηλώνει πως κάποιος άλλος εκτελεί 

για λογαριασµό του υποκειµένου την ενέργεια (Ντύνοµαι στον καλύτερο 

ράφτη)……….∆ΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΑ ΛΕΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:  ξεχωριστή κατηγορία 

ρηµάτων µέσης διάθεσης και τα ονοµάζουν «Μέσα πλάγια ρήµατα», επειδή 

δηλώνουν πως το υποκείµενο ενεργεί για τον εαυτό του έµµεσα, δηλαδή διά µέσου 

κάποιου άλλου.]  

 

β) Μερικά ρήµατα που δηλώνουν κάποια µορφή άσκησης επίδρασης, η οποία 

επηρεάζει το ίδιο το υποκείµενο (Μετά το τσίµπηµα αλείφτηκα µε ειδική αλοιφή). 

Τέτοια ρήµατα είναι: αλείφοµαι, γλείφοµαι, κόβοµαι, κοιτάζοµαι, σκεπάζοµαι, 

συγκρατούµαι, τρέφοµαι, τρίβοµαι, χτυπιέµαι. 

 

γ) Ορισµένα ρήµατα κίνησης την οποία ελέγχει ο δράστης (Μόλις τον είδα 

στράφηκα προς τα πίσω) ή επικοινωνίας µε την οποία ο δράστης (υποκείµενο) 

επηρεάζει κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό του (Εκφράζεται µόνο µπροστά σε στενούς 

φίλους). 

 

δ) Όλα τα ρήµατα µε προσδιορισµούς αυτοπάθειας (αυτοδιαφηµίζεται, 

αυτοσυγκεντρώνεται, αυτοτιµωρείται, αυτό…) 

 

♦      Μέσα αλληλοπαθή, όταν δηλώνουν αλληλοπάθεια, όταν δηλαδή οι δράστες είναι 

δύο και µέσω της δράσης τους επηρεάζει ο ένας τον άλλο (Ο Γιώργος και ο Γιάννης 

τσακώνονται). Τα ρήµατα αυτά είναι κυρίως στην µεσοπαθητική φωνή, σε 

πληθυντικό αριθµό και τα υποκείµενα είναι δύο (είτε ως ξεχωριστά υποκείµενα είτε 

ένα υποκείµενο στον πληθυντικό αριθµό, π.χ. «εµείς»).  

 



α) Τα σηµαντικότερα ρήµατα που δηλώνουν αλληλοπάθεια είναι: αγαπιούνται, 

αγκαλιάζονται, αποχαιρετιούνται, βρίζονται, γνωρίζονται, µισούνται, σκοτώνονται, 

συµπαθιούνται, συναντιούνται, τηλεφωνιούνται, φιλιούνται, χαιρετιούνται.  

 

β) Η αλληλοπάθεια επίσης δηλώνεται και µε προσδιορισµούς αλληλοπάθειας, όπως 

αλληλοβοηθιούνται, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοσπαράζονται, αλληλο... 

 

γ) Αλληλοπάθεια, τέλος, µπορεί να δηλωθεί και µε οποιοδήποτε µεταβατικό ρήµα µε 

τους ανάλογους πάλι προσδιορισµούς αλληλοπάθειας, όπως «ο ένας τον άλλον», «ο 

ένας µε τον / ή από τον / ή για (κ.ά) τον άλλον», «µεταξύ µας/σας/τους» κ.λπ. 

(Κατηγόρησαν ο ένας τον άλλο). 

 

6)      Ρήµατα ουδέτερης διάθεσης: είναι τα ρήµατα που φανερώνουν ότι το υποκείµενο 

βρίσκεται απλώς σε µια κατάσταση, ούτε ενεργεί ούτε παθαίνει κάτι (π.χ. κοιµάµαι, 

ξεκουράζοµαι, παραµένω).  

 

7)      Όταν διατυπώνουµε µια πρόταση µε ρήµα ενεργητικής διάθεσης (Ο Νίκος χτύπησε 

το Γιώργο) έχουµε ενεργητική σύνταξη και όταν διατυπώνουµε την πρόταση µε 

ρήµα παθητικής διάθεσης (Ο Γιώργος χτυπήθηκε από το Νίκο) έχουµε παθητική 

σύνταξη.  
 

8)      Στην παθητική σύνταξη, το πρόσωπο ή πράγµα που κάνει την ενέργεια (από το 

οποίο παθαίνει κάτι το υποκείµενο) δίνεται µε ένα προθετικό σύνολο (πρόθεση «από» 

+ όνοµα) και ονοµάζεται ποιητικό αίτιο (Ο Γιώργος χτυπήθηκε από το Νίκο).  

 

Το ποιητικό αίτιο σχηµατίζεται κυρίως µε το «από» + αιτιατική. 

 

 

Προσοχή: το «από» + αιτιατική δε δηλώνει πάντα το ποιητικό αίτιο. 

Μπορεί να δηλώνει και την αιτία (να είναι προθετικό σύνολο που 

δηλώνει αιτία), π.χ. «Προδόθηκε από ένα σηµάδι που είχε στο πρόσωπο» 

(το «από ένα σηµάδι» δηλώνει αιτία και δεν είναι ποιητικό αίτιο). 

 

 

Ωστόσο, το ποιητικό αίτιο απαντάται και στις εξής µορφές: 

♦      σε + αιτιατική (στα ρηµατικά επίθετα σε –τός, π.χ. «Είναι αγαπητός σε όλους»), 

♦      µε + αιτιατική (στις παθητικές µετοχές σε –µένος, π.χ. «Κορµί ποτισµένο µε 

ιδρώτα»), 

♦      ως α΄ συνθετικό (σε σύνθετες λέξεις µε β΄ συνθετικό µετοχές µεσοπαθητικού 

παρακειµένου, π.χ. «ερωτοχτυπηµένος»). 

 

Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται όταν: 

♦      εύκολα εννοείται από τα συµφραζόµενα, π.χ. «Χθες έπιασε βροχή και βράχηκα» 

(εν. από τη βροχή), 

♦      δεν ξέρουµε το δράστη ή δε θέλουµε να τον αναφέρουµε, π.χ. «Ξυλοκοπήθηκε 

νεαρός φοιτητής» (εν. από κάποιον που ή δεν τον ξέρουµε ή δε θέλουµε να τον 

αναφέρουµε). 

 

9)      Με την ενεργητική σύνταξη: 

� ∆ίνεται έµφαση/εξαίρεται το υποκείµενο, δηλαδή ο δράστης. 



� Το ύφος γίνεται πιο προσωπικό, άµεσο, ζωντανό κ.λπ.. 

� Το γραµµατικό υποκείµενο (το υποκείµενο της πρότασης) συµπίπτει µε το λογικό 

υποκείµενο (το υποκείµενο που µε βάση το νόηµα ενεργεί), π.χ. «Ο Νίκος χτύπησε το 

Γιώργο»: γραµµατικό και λογικό υποκείµενο είναι το ίδιο: «ο Νίκος». 

 

10)  Με την παθητική σύνταξη: 

� ∆ίνεται έµφαση/εξαίρεται το αποτέλεσµα της ενέργειας, η πράξη / δράση που κάνει το 

υποκείµενο. 

� Το ύφος γίνεται πιο επίσηµο, τυπικό, απρόσωπο, ουδέτερο κ.λπ. 

� Ο λόγος αποκτά µεγαλύτερη πλοκή και γίνεται πιο σύνθετος. 

� Το γραµµατικό υποκείµενο είναι διαφορετικό από το λογικό, το οποίο δηλώνεται µε 

το ποιητικό αίτιο, π.χ. «Ο Γιώργος χτυπήθηκε από το Νίκο»: γραµµατικό υποκείµενο: 

«ο Γιώργος» / λογικό υποκείµενο: «ο Νίκος», το οποίο αποτελεί το ποιητικό αίτιο της 

πρότασης. 

 

11)   Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική. Η  γενική διαδικασία 

µετατροπής της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και αντίστροφα είναι η εξής: 1) το 

αντικείµενο (εκεί που µεταβαίνει η ενέργεια) της ενεργητικής σύνταξης γίνεται 

υποκείµενο της παθητικής σύνταξης, 2) το ρήµα της ενεργητικής σύνταξης 

µετατρέπεται σε ρήµα παθητικής διάθεσης, 3) το υποκείµενο της ενεργητικής 

µετατρέπεται σε ποιητικό αίτιο της παθητικής σύνταξης. 

 
        Υποκ.      Ρήµα      Αντικ. 
      Ενεργητική σύνταξη → «Ο αδερφός µου χτύπησε τη γάτα»  

 

 

 

     Μετατροπή:  «Η γάτα χτυπήθηκε από τον αδερφό µου» (παθητική σύνταξη) 

 


