
 α)Ορθογραφία ρημάτων στον αόριστο 

 Το /ισ/ της συλλαβής πριν από την 
κατάληξη: Τα ρήματα της α΄ συζυγίας (όσα 
δεν τονίζονται στο -ω) στον αόριστο έχουν 
την ίδια ορθογραφία με αυτήν του ενεστώτα. 
π.χ. αναγνωρίζω / αναγνώρισα  

 κλείνω / έκλεισα αθροίζω / άθροισα 
 

 Τα ρήματα της β' συζυγίας (όσα τονίζονται 
στο -ω) στον αόριστο γράφονται –ησα. 
Εξαίρεση αποτελούν τα: μεθώ / μέθυσα και 
μηνύω / μήνυσα. π.χ. αγνοώ / αγνόησα 
καταπατώ / καταπάτησα 

β) Ορθογραφία των καταλήξεων -είτε/-είται 
και -ήστε/-είστε των ρημάτων 

 -είτε: Η κατάληξη αυτή συναντάται στο β' 
πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα 
ενεργητικής φωνής στην οριστική, την 
υποτακτική και την προστακτική και στο β' 
πληθυντικό πρόσωπο του παθητικού 
αορίστου στην υποτακτική και την 
προστακτική. 

 -είται: Η κατάληξη αυτή συναντάται στο γ' 
ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της παθητικής 
φωνής στην οριστική και την υποτακτική. 

 -ήστε: Η κατάληξη αυτή συναντάται στο β΄ 
πληθυντικό πρόσωπο του αορίστου 
ενεργητικής φωνής στην προστακτική των 
ρημάτων β' συζυγίας.  
π.χ. ανησυχώ - ανησυχήστε τακτοποιώ – 
τακτοποιήστε 

 -είστε: Η κατάληξη αυτή συναντάται στο β΄ 
πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της 
παθητικής φωνής στην οριστική και την 
υποτακτική των ρημάτων β' συζυγίας που 
λήγουν σε -ούμαι. 
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Οι εγκλίσεις των ρημάτων και η ορθογραφία τους 

 
 

Όνομα: __________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Συμπλήρωσε τα κενά με -αι ή με -ε: 

Παρατηρείτ___ ότι το ηλεκτρονικό αυτό παιχνίδι παίζετ___  με έναν ή περισσότερους 

παίκτες. Στις οδηγίες που εμπεριέχονται παρουσιάζετ___ ο τρόπος παιχνιδιού με κάθε 

λεπτομέρεια για το τι ακριβώς επιτρέπετ___ και τι απαγορεύετ___ να κάνει ο κάθε παίκτης. 

Αν δείτ___ ότι δεν μπορείτ___ να καταλάβετ___  κάποιες οδηγίες, είναι εύκολο να 

αναζητήσετ___  βοήθεια από την ιστοσελίδα του. 

2. Συμπλήρωσε τα κενά με -η ή με -ει: 

Παρατηρ___στε με προσοχή τα αντικείμενα που σας δίνονται από την αρχή του παιχνιδιού και 

αγνο___στε οτιδήποτε θεωρ___τε πως δε θα σας χρησιμεύσει στη συνέχεια. 

Συγκεντρωθ___τε, τακτοποι___στε τις κάρτες σας και ξεκιν___στε. Αν στερ___στε 

φαντασίας μη μιμ___στε τις κινήσεις των αντιπάλων σας. Θα σας καταλάβουν και θα έχουν το 

πλεονέκτημα. Μπορ___τε να τα καταφέρετε! 

Ενεστώτας Ενεργητικής φωνής 
Οριστική Υποτακτική Προστακτική 
εγώ θεωρώ να θεωρώ  
εσύ θεωρείς να θεωρείς θεωρεί 
αυτός θεωρεί να θεωρεί  
εμείς θεωρούμε να θεωρούμε  
εσείς θεωρείτε να θεωρείτε θεωρείτε 
αυτοί θεωρούν να θεωρούν  

Παθητικός Αόριστος 
Οριστική Προστακτική 
να θεωρηθώ  
να θεωρηθείς θεωρήσου 
να θεωρηθεί  
να θεωρηθούμε  
να θεωρηθείτε θεωρηθείτε 
να θεωρηθούν  

Ενεστώτας Παθητικής Φωνής 

Οριστική Υποτακτική 

εγώ στερούμαι να στερούμαι 

εσύ στερείσαι να στερείσαι 

αυτός στερείται να στερείται 

εμείς στερούμαστε να στερούμαστε 

εσείς στερείστε να στερείστε 

αυτοί στερούνται να στερούνται 



 

3. Να συμπληρώσεις τα κενά με τα ρήματα των παρενθέσεων στον κατάλληλο τύπο: 

Με λάχνισμα ___________________  (ορίζομαι, ενεστώτας οριστικής) ποιος θα «τα φυλάει». 

Το παιδί που τα φυλάει παίρνει την μπάλα και τ' άλλα ___________________ (σκορπίζω, 

ενεστώτας οριστικής) ολόγυρα. Το παιδί με την μπάλα προσπαθεί __________________ 

(χτυπώ, αόριστος υποτακτικής) τ' άλλα παιδιά. Ο κανονισμός του παιχνιδιού είναι πως, για να καεί 

το κάθε παιδί πρέπει ___________________ (χτυπιέμαι, αόριστος υποτακτικής) τρεις φορές 

αλλά όχι συνέχεια. Επίσης, υπάρχει ένας   χώρος   καθορισμένος   από   την   αρχή,   που   τα   

παιδιά   μπορούν ___________________ (μπαίνω, αόριστος υποτακτικής) μέσα όταν 

κουράζονται και να πουν «φτούκας». Ο χώρος αυτός είναι ιερός και το παιδί με την μπάλα δεν έχει 

δικαίωμα να χτυπήσει κανέναν απ' όσους ___________________ (βρίσκομαι, ενεστώτας 

οριστικής) μέσα σ' αυτό το χώρο. Το παιχνίδι συνεχίζεται ίσαμε το παιδί με την μπάλα 

___________________ (κατορθώνω, αόριστος υποτακτικής) να χτυπήσει όλα τα παιδιά από 

τρεις φορές οπότε τα «καίει» και ___________________ (βγαίνω, ενεστώτας οριστικής) 

νικητής. 

 

4. Διάβασε με προσοχή το κείμενο που ακολουθεί και συμπλήρωσε στον πίνακα το χρόνο,  
τη φωνή και την έγκλιση των υπογραμμισμένων ρημάτων: 

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής τα παιδιά ήταν αδύνατα, καχεκτικά και ζούσαν  με το 
φόβο του θανάτου. Κατάφεραν να επιβιώσουν χάρη στη λιγοστή τροφή, που τους εξασφάλιζαν όπως 
μπορούσαν οι γονείς τους, και με το παιγνίδι. Το παιγνίδι τα έκανε να ζουν και να νιώθουν, για όσο 
διαρκούσε αυτό, ελεύθερα και ανέμελα από τα προβλήματα, τα γέμιζε με θάρρος, αυτοπεποίθηση 
και χαρά. Από την άλλη, μέσα από την κίνηση διασφάλιζαν, όσο αυτό ήταν δυνατό, την καλή τους 
υγεία και την ομαλή ανάπτυξη του σώματος τους. 

Αργότερα, μεταπολεμικά, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες και τα παιδιά από πολύ μικρά 
αναγκάζονταν να εργαστούν, για να συνεισφέρουν στην οικογένεια. Όμως    παρ' όλες τις δυσκολίες 
που αντιμετώπιζαν κατάφερναν συχνά, με την πρώτη ευκαιρία,   να ξεκόψουν από τη δουλειά και να 
παίξουν με τους συνομήλικους τους, στο δρόμο.     Έτσι, έστω και για λίγο, ζούσαν και εκφράζονταν 
σαν παιδιά. Με το παιγνίδι ξεχνούσαν     για λίγο τα προβλήματα και τις δυσκολίες, χαλάρωναν, 
διασκέδαζαν και έτσι κατάφερναν  να μη χάσουν το κουράγιο τους και την αισιοδοξία τους για τη 
ζωή και ένα καλύτερο αύριο. 

 

Ρήμα Χρόνος Φωνή Έγκλιση 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 


