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ΛΟΓΙΟΙ ΣΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Υπάρχουν ρήματα στη γλώσσα μας που κατά την κλίση τους και τον 
σχηματισμό κάποιων χρόνων τους έχουν ορισμένους τύπους όμοιους με 
αυτούς των αρχαίων ελληνικών. 

Τα ρήματα αυτά είναι κατά κανόνα σύνθετα, με α΄ συνθετικό πρόθεση 
(ανά, από, εκ, εν, επί, παρά, συν κ.α.) και β΄ συνθετικό 
αρχαιοελληνικά ρήματα όπως τα: άγω (= οδηγώ, φέρνω), βαίνω (= 
βαδίζω, πορεύομαι), δεικνύω-δείκνυμι (=δείχνω, φανερώνω), λαμβάνω 
(= παίρνω, πιάνω). 

π.χ.: 

► συμβαίνω, αποβαίνω, επιβαίνω (συν + από + επί + βαίνω) κ.α. που 
σχηματίζονται στο γ΄ ενικό πρόσωπο αορίστου με βάση τα αρχαία 
ελληνικά ( βαίνω → αόριστος: έβην ): συνέβη-απέβη- επενέβη κ.α. 

► εισάγω- αποδεικνύω- συλλαμβάνω κ.α. που σχηματίζουν το γ΄ενικό 
πρόσωπο του παθητικού αορίστου σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά. 

• εισάγομαι (εις + άγομαι [παθητικός αόριστος  στα αρχαία ελληνικά : 
ήχθην]) → εισήχθη. 

• αποδεικνύομαι (από + δεικνύομαι [παθητικός αόριστος στα αρχαία 
ελληνικά : εδείχθην]) → απεδείχθη. 

• συλλαμβάνομαι ( συν + λαμβάνομαι [παθητικός αόριστος στα αρχαία 
ελληνικά : ελήφθην]) → συνελήφθη. 

 

Άλλα ρήματα που σχηματίζονται με λόγια κλίση είναι τα: υφίσταμαι → 
υπέστη, επιτίθεμαι → επετέθη, επιβάλλομαι → επεβλήθη, αφίεμαι → 
αφέθη, στέλνομαι → εστάλη, συντρίβομαι →  συνετρίβη, συνίσταμαι → 
συνεστάθη  κ συνέστη (μέσος αόριστος) κ.α.   

 

 

 



 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1)  Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων βάζοντας το 
κατάλληλο ρήμα από την παρένθεση στο σωστό τύπο του 
αορίστου: ( συντρίβομαι, καταλαμβάνομαι, συμβαίνει, αντιλαμβάνομαι, 
υφίσταμαι, προσάγομαι, επιτίθεμαι, απάγομαι, καθίσταμαι, στέλνομαι, 
παρεμβαίνω, αποβαίνω, αναδεικνύομαι) 

• Τι …………… και άλλαξες γνώμη τόσο γρήγορα; 

• Ένας άγνωστος άντρας ……………. στον Αντώνη και ήταν έτοιμοι να 
πιαστούν στα χέρια. Ευτυχώς …………………. Οι ψυχραιμότεροι και η 
παρεξήγηση λύθηκε. 

• Το αεροπλάνο……………. πέφτοντας στην πλαγιά του βουνού. 

• Δεν ……………. δυνατό να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. 

• Οι συλληφθέντες …………….. στον εισαγγελέα και στη συνέχεια 
οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. 

• Όταν στέλνουμε μήνυμα μέσω του κινητού τηλεφώνου, εμφανίζεται 
στην οθόνη η ένδειξη << μήνυμα ……………. >>. 

• Το τροχαίο …………… μοιραίο για τον οδηγό του αυτοκινήτου, που δεν 
……………… έγκαιρα τον κίνδυνο. 

• Ο επιχειρηματίας ……………….. από πανικό μόλις έμαθε πως τα μέλη 
της οικογένειάς του ………………….. από τρομοκράτες. 

• Ο παίχτης που έβαλε το γκόλ …………… ο καλύτερος παίχτης του 
αγώνα. 

•  Ο ταμίας της τράπεζας ………………. Βλέποντας το ληστή να τον 
σημαδεύει με το όπλο. 
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