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     Ενότητα 2 : Στο σπίτι και στη γειτονιά 

    Η φίλη μας η Αργυρώ 1 

 

  

 

Τα ρήματα έχουν δύο φωνές, την ενεργητική φωνή και την παθητική φωνή. 
 

 Στην ενεργητική φωνή βρίσκονται τα ρήματα που στο α΄ πρόσωπο του 

ενεστώτα τελειώνουν σε –ω. 
 

π.χ. Εγώ χτενίζω. Εγώ κουνώ. Εγώ κουρεύω. 
 

 Στην παθητική φωνή βρίσκονται τα ρήματα που στο α΄ πρόσωπο του 

ενεστώτα τελειώνουν σε – μαι. 
 

π.χ. Εγώ χτενίζομαι. Εγώ κουνιέμαι. Εγώ  κουρεύομαι 

 

 

 

Οι χρόνοι των ρημάτων φανερώνουν πότε γίνεται κάτι (τώρα, πριν, μετά)  

και για πόσο χρόνο γίνεται (συνέχεια, για μια στιγμή). 
  

Ας μελετήσουμε τον χρόνο Ενεστώτα: 
 

 Ο Ενεστώτας  φανερώνει ότι κάτι γίνεται τώρα. 
 

π.χ. Ο Θανάσης ακούει μουσική. Η Μαρία λούζεται. [τώρα] 

Ενεστώτας Ενεργητικής και Παθητικής Φωνής: 

Ενεργητική Φωνή Παθητική Φωνή 

εγώ πλένω εγώ πλένομαι 

εσύ πλένεις εσύ πλένεσαι 

αυτός-ή-ό πλένει αυτός-ή-ό πλένεται 

εμείς πλένουμε εμείς πλενόμαστε 

εσείς πλένετε εσείς πλένεστε 

αυτοί–ές-ά πλένουν αυτοί–ές-ά πλένονται 

 

 

ONOMA: __________________ 

 

 

Φωνές Ρημάτων 

Ενεστώτας 
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Τι να προσέξω στην Ορθογραφία του Ενεστώτα: 

  Στο ε μ ε ί ς  και στο ε σ ε ί ς   βάζω πάντα –ε (έψιλον) . Σε όλα τα 

άλλα πρόσωπα βάζω -αι (άλφα γιώτα) . 

εμείς παίζουμε, εμείς γυρίζουμε, εσείς κρύβεστε, εσείς κάθεστε  

εγώ χτενίζομαι, εσύ κουνιέσαι, αυτός κοιμάται, αυτοί κοιμούνται  

  Σε όλα τα ρήματα και σε όλους τους χρόνους τις καταλήξεις –εις 

και –ει, τις γράφω πάντα με –ει (έψιλον γιώτα) 
 

 π.χ. παίζεις, παίζει, γυρίζεις, γυρίζει, μαθαίνεις, μαθαίνει 
 

 

 
 

1. Κλίνω στον Ενεστώτα το ρήμα χτενίζω και στις δύο φωνές. 
  

Ε Ν Ε Σ Τ Ω Τ Α Σ 

Ενεργητική Φωνή Παθητική Φωνή 

εγώ 

 

εγώ 

 εσύ 

 

εσύ 

 αυτός-ή-ό 

 

αυτός-ή-ό 

 εμείς 

 

εμείς 

 εσείς 

 

εσείς 

 αυτοί–ές-ά 

 

αυτοί–ές-ά 

  

2. Στις παρακάτω προτάσεις συμπληρώνω σωστά τις καταλήξεις. 
 

Όταν τρέχ__ για πολλή ώρα ζαλίζομ__ . 

Εγώ έρχομ___ για να δούμ___ ταινία σπίτι σου. 

Το καλοκαίρι πρέπει να δροσιζόμαστ___ με πολλά υγρά. 

Γιατί φεύγετ___  τόσο γρήγορα;  

Το μωρό κλαί___ γιατί πεινά___  . 

Εσύ κρύβεσ___ συνέχεια σε απίθανα μέρη. Δεν σε βρίσκ__.  

Η Κανέλα κάθετ___ στην αυλή και λιάζετ___. 

Μην πηγαίν___ γρήγορα με το ποδήλατο, θα χτυπήσ___. 

Α σ κ ή σ ε ι ς 

 


