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Καταλήξεις ρημάτων 

 Ενεργητική φωνή 

Γράφουμε δηλαδή την κατάληξη με «ω», «ει», «ε» ανάλογα με το πρόσωπο που 
μιλάει κάθε φορά. 
π.χ. εγώ τρέχω, εσύ θα συνεχίσεις, εμείς διαβάσαμε, εσείς ακούσατε, αυτοί τρώνε 
κ.λπ. 

 

Α) Μελετάω τα παραδείγματα και βάζω σε κύκλο την κατάληξη των ρημάτων. Στη 

συνέχεια την αιτιολογώ. 

1. Ταξιδεύω με το τρένο και κοιτάζω τη θέα. 

2. Μην τρέχεις γιατί θα πέσεις! 

3. Ο Γιάννης διάβασε όλα τα μαθήματα. 

4. Μπήκαμε στην τάξη βιαστικά. 

5. Εσείς βλέπετε κάθε μέρα τηλεόραση; 

6. Τα παιδιά τρώνε πρωινό στις οκτώ η ώρα. 

7. Κολυμπάτε καλά; 

8. Θα τον ρωτήσω και θα σου απαντήσω αύριο. 

9. Βλέπω τον αγώνα κάθε Κυριακή. 

10. Τα παιδιά αγαπάνε τη γιαγιά. 

 

Β) Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις. 

1. Για να φτιάξ___ς την πίτα, βράζ___ς τραχανά σε μέτρια φωτιά για 20 λεπτά. 

2. Ανακατεύετ___ συνέχεια το φαγητό για να μην κολλήσ___ στην κατσαρόλα. 

3. Μην ξεχάσετ___ να προσθέσετ___ την ντομάτα. Ρίχνετ___ λάδι, πιπέρι και αλάτι. 

4. Χτυπάτ___ 2 αυγά, ρίχνοντας σιγά σιγά το λεμόνι. 

5. Ψήνετ___ στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. 

6. Ελέγχετ___ συχνά το φαγητό σας! 

7. Μη βάλετ___ όλο το αλάτι από την αρχή. 
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8. Εγώ πάντα πασπαλίζ___ με πιπέρι, κόβ___ και σερβίρ___ αμέσως! 

9. Σιγοβράζ___ς το κρέας. Πρέπ___ να γίνει πολύ μαλακό. 

10. Μην ξεχάσετ___ να κόψετ___ μία σαλάτα εποχής. 

 

 Παθητική φωνή 

Στον ενικό αριθμό, στο α΄, β΄ & γ΄ πρόσωπο, όταν δηλαδή πριν από το ρήμα μπαίνει 
(ή εννοείται) η λέξη «εγώ», «εσύ», «αυτός, αυτή, αυτό», το ρήμα γράφεται ΠΑΝΤΑ 
με «αι» 
π.χ. εγώ κάθομαι, εσύ σκέφτεσαι, αυτός/αυτή/αυτό κοιμάται κ.λπ. 
Στον πληθυντικό αριθμό, μόνο στο γ΄ πρόσωπο, όταν δηλαδή μπροστά από το ρήμα 
μπαίνει (ή εννοείται) η λέξη «αυτοί, αυτές, αυτά», το ρήμα γράφεται με «αι». 
Στο β΄ & γ΄ πρόσωπο πληθυντικού, μετά το «εμείς» και «εσείς» βάζουμε «ε». 
π.χ. αυτοί/αυτές/αυτά κάθονται ΑΛΛΑ, εμείς καθόμαστε, εσείς κάθεστε κ.λπ. 
 

 

π.χ. εγώ κάθ-ομαι 

 εσύ κάθ-εσαι 

 αυτός κάθ-εται 

 εμείς καθ-όμαστε 

 εσείς κάθ-εστε 

 αυτοί κάθ-ονται 

 

Και τώρα μόνος σου! 

Α. Συμπλήρωσε «ε» ή «αι» στις καταλήξεις των ρημάτων. 

1. Μην το σκέφτεσ___ ! Πάρ___ αμέσως τηλέφωνο! 

2. Κάθε μέρα η Ελένη σηκώνετ___ στις οκτώ το πρωί και σε μισή ώρα είν___ έτοιμη. 

3. Ετοιμάζομ___ και έρχομ___ αμέσως! Αν αργήσω, φύγ___ ! 

4. Ελάτ___ γρήγορα και μπείτ___ προσεκτικά. Στην αίθουσα δεν ακούγετ___ το 

παραμικρό! 

5. Τα παιδιά είν___ εδώ, γιατί ενδιαφέροντ___ για τον αθλητισμό. 
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6. Ζεσταινόμαστ___ τόσο πολύ, που σκεφτόμαστ___ να πάμε στη θάλασσα. 

7. Μαρία, πόση ώρα είσ___ εδώ; 

8. Η μυρωδιά απλώνετ___ σε όλη την πολυκατοικία. 

9. Αν μιλάμε όλοι δυνατά, δεν ακουγόμαστ__ καθόλου. 

10. Εμείς παίζουμ____ σκάκι κάθε Κυριακή, όταν έρχοντ___ οι φίλοι μας. 

 

Β. Γράψε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό: 

1. Εγώ σκέφτομαι, λύνω και απαντώ. 

Εμείς_________________________________________________________________ 

2. Αυτός αγαπάει τα ζώα. 

Αυτοί________________________________________________________________ 

3. Εσύ ντύνεσαι γρήγορα και φεύγεις. 

Εσείς_________________________________________________________________ 

4. Εμείς χτενιζόμαστε κάθε μέρα. 

Εγώ__________________________________________________________________ 

5. Αυτές έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. 

Αυτή_________________________________________________________________ 

 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε «–ίζω» και τα παράγωγά τους 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε «–ίζω» γράφονται με «ι» (γιώτα). Η ορθογραφία 
τους διατηρείται σε όλους τους χρόνους ενεργητικής και παθητικής φωνής και στα 
παράγωγα του ρήματος.  
α. Εγώ σκουπίζω το σπίτι. 
β. Έχεις καθαρίσει τις πατάτες («εγώ τώρα» καθαρίζω). 

γ. Δεν τελείωσα με το σκούπισμα (σκέφτομαι: από ποιο ρήμα βγαίνει η λέξη         

«σκούπισμα»; Από το σκουπ-ίζω. Άρα, το γράφω με -ι-). 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
αθροίζω, δακρύζω, δανείζω, πήζω, πρήζω, χρήζω, κατακλύζω, αναβλύζω, συγχύζω, 
γογγύζω, σφύζω, κελαρύζω. 
Οι λέξεις που βγαίνουν από αυτά τα ρήματα ακολουθούν την ορθογραφία του ρήματος. 
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π.χ. ο σφυγμός, το άθροισμα, το πρήξιμο κλπ. 
 

Άσκηση 

Συμπλήρωσε τα κενά με τη σωστή ορθογραφία και γράψε σε παρένθεση το ρήμα 

στο α΄ πρόσωπο (στο «εγώ») του ενεστώτα. 

1. Βαριέμαι το πότ___σμα (_____________). 

2. Δεν μπορώ να ζωγραφ___σω χωρίς να έχω τα κατάλληλα χρώματα 

(_____________). 

3. Διασχ___ζοντας βιαστικά τον δρόμο, έπεσαν τα κλειδιά (_____________). 

4. Η Ελένη δακρ___ζει όταν βλέπει αυτήν την ταινία (_______________). 

5. Ποιο είναι το τελικό άθρ___σμα του λογαριασμού; (_______________). 

6. Χωρίς ελπ___δα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε (_____________). 

7. Τα παιδιά απαιτούν συνεχή φροντ___δα (_______________). 

8. Η σούπα έγινε πολύ π___χτή (__________________). 

9. Το κρύο άρχ___σε από νωρίς φέτος (______________). 

10. Χρησιμοποιώ μαλακτική κρέμα για το χτέν___σμα των μαλλιών 

(____________). 

11. Έφαγε τόσο που στο τέλος πρ___στηκε η κοιλιά του! (____________). 

12. Ο γιατρός ελέγχει τους σφ___γμούς του ασθενή (______________). 

13. Τι ωραίος πίνακας; Η απεικόν___ση του τοπίου είναι εξαιρετική 

(_____________)!  

14. Είναι καλός άνθρωπος και είμαι σίγουρος ότι θα σου δαν___σει τα χρήματα 

που θέλεις (_____________). 

15. Κύριε, δεν κατάλαβα τα θέματα!  Θα ήθελα μια διευκρίν___ση 

(_____________). 

 

Τα ρήματα σε –ώ της β΄ συζυγίας και τα παράγωγά τους σε –

ηση 

Στα ρήματα σε –ώ (π.χ. αγαπώ) ο αόριστος, ο στιγμιαίος μέλλοντας και η απλή 
υποτακτική (επίσης ο παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλλοντας και 
η απλή προστακτική) των ρημάτων Β΄ συζυγίας στην ενεργητική φωνή γράφονται με 
«η» (ήτα). 
π.χ. αγαπάω/ώ – αγάπησα,  κατοικώ – κατοίκησα – κατοίκηση 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: μεθάω - μέθυσα - θα μεθύσω (μέθυσε!) 
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Ασκήσεις 

1. Συμπλήρωσε τα κενά με τη σωστή ορθογραφία και γράψε σε παρένθεση το 

ρήμα στο α΄ πρόσωπο (στο «εγώ») του ενεστώτα. 

α. Επαναλαμβάνετε σας παρακαλώ την ερώτ__ση; (_____________) 

β. Συζήτ__σα πάνω από δύο ώρες μαζί του (_____________). 

γ. Δεν αντέχω άλλο τη συγκατοίκ__ση μαζί του (_____________). 

δ. Ένιωσε μεγάλη ικανοποί__ση μετά την επιτυχία του στο τεστ (_________). 

ε. Ευτυχώς, δεν χτύπ__σε σοβαρά (_____________). 

στ. Μου είπε ότι θα το σκεφτεί και θα μου απαντ__σει αύριο (_________). 

ζ. Τσακώθηκαν έπειτα από μια παρεξήγ__ση ανάμεσά τους (_________). 

η. Χθες δεν είχε μελετ__σει καθόλου (_________). 

 

2. Συμπλήρωσε με -ι- ή με -η-. Γράψε σε παρένθεση το ρήμα στο α΄ πρόσωπο 

(στο «εγώ») του ενεστώτα. 

α. Σε λίγο θα δείξει διαφημ__σεις (_____________). 

β. Τι προτίμ__ση έχεις; (_____________). 

γ. Έχω περπατ__σει πάνω από ένα χιλιόμετρο ως τώρα (_____________). 

δ. Απόψε έχει κανον__σει μια πολύ σημαντική συνάντηση (_____________). 

ε. Θα δροσ__σει ο καιρός τις επόμενες μέρες (_____________). 

στ. Στην παρακάτω άσκηση να γίνει γραμματική αναγνώρ__ση των λέξεων 

(_____________). 

ζ. Φύσ__ξε δυνατός αέρας και γέμ__σε το μπαλκόνι σκόνη (_____________)  

η. Με τη σωστή καθοδήγ__ση είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει 

(_____________). 

θ. Σ τις τελευταίες μετρ__σεις τα ποσοστά ήταν πολύ χαμηλά (___________). 

ι. Δεν έχει σταματ__σει καθόλου να μιλά (___________). 

 
 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε «–ώνω» 
 

Γνωρίζουμε ήδη ότι τα ρήματα που τελειώνουν σε «ω» γράφονται στο τέλος με «–
ω» (ωμέγα). Μαθαίνουμε τώρα ότι τα ρήματα που τελειώνουν σε «–ώνω» 
γράφονται με «ω» (ωμέγα) και πριν την κατάληξη. 
Η ορθογραφία τους διατηρείται σε όλους τους χρόνους και τύπους του ρήματος. 
Για να δούμε αν ένα ρήμα ανήκει σε αυτόν τον κανόνα, βάζουμε μπροστά τις λέξεις 
«εγώ τώρα» και βρίσκουμε τον ενεστώτα, ώστε να «ακούσουμε» την κατάληξη «–
ώνω». 

 
π.χ. 
Α.Εγώ μεγαλώνω. 
Β. Έχεις τελειώσει το φαγητό («εγώ τώρα» τελειώνω το φαγητό). 
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Γ. Χθες, θύμωσα με τον Κώστα («εγώ τώρα» θυμώνω με τον Κώστα). 
Δ.Βελτιώνοντας τη συνταγή πέτυχα το φαγητό! («εγώ τώρα» βελτιώνω). 
 
 

Ο κανόνας όμως ισχύει και για την παθητική φωνή. Ελέγχουμε πώς είναι το ρήμα 
στην ενεργητική φωνή και αν τελειώνει σε «–ώνω» βάζουμε «ω» (ωμέγα). 

 
π.χ. 
Α. Κλειδώθηκα έξω! (παθ. φωνή «εγώ τώρα» κλειδώνομαι. Εν. φωνή: κλειδώνω). 
Β. Οργανωθήκαμε γρήγορα (παθ. φωνή «εγώ τώρα» οργανώνομαι. Ενεργητική 
φωνή: οργανώνω). 
 
Θυμήσου: Ο παραπάνω κανόνας δεν έχει καμία εξαίρεση. Και όχι μόνο αυτό! Το 
«ω» (ωμέγα) μεταδίδεται και σε όλες τις λέξεις που βγαίνουν από το ρήμα. 
π.χ. το άπλωμα (απλώνω), η σιδερώστρα (σιδερώνω), το μεγάλωμα (μεγαλώνω), 
καμαρωτός (καμαρώνω) κ.λπ. 
 
 
Άσκηση 

1. Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο και αιτιολόγησε την επιλογή σου. 
Η Μαρία δεν εργάζεται εκτός σπιτιού. Είναι υπεύθυνη για το μεγάλ__μα και τη 
φροντίδα των παιδιών και για τις δουλειές του σπιτιού, καθώς ο άντρας της είναι 15 
ναυτικός και λείπει συχνά. Το πρωί ετοιμάζει τα παιδιά για το σχολείο. Μετά 
στρ__νει τα κρεβάτια, απλ__νει τα ρούχα και μαγειρεύει. Δεν αγχ__νεται για τις 
δουλειές, έχει πολύ χρόνο για να προλάβει τα πάντα. Κάθε Σάββατο πρωί 
σιδερ__νει την μπουγάδα όλης της εβδομάδας και μετά βγαίνει βόλτα με τα παιδιά. 
Τις Κυριακές οργαν__νει επισκέψεις στους παππούδες. Της αρέσει επίσης να κάνει 
συγκεντρ__σεις με φίλους στο σπίτι. 
 

2. Συμπληρώστε τις παρακάτω λέξεις. 
Η θεία μου είναι μοδίστρα. Ως μοδίστρα ασχολείται με το ξηλ……….., το γαζ…………., 
το μπαλ…………. και τη διορθ………… των ρούχων. Κεφάλι δε σηκ…………. Εκείνη τα 
απλ…………, τα σιδερ…………… και τα διπλ………… . Εγώ τα ξεδιπλ………… , τα 
κουμπ…………… και τα ξεκουμπ………….. . Καμιά φορά όμως, τα λερ…………… και τα 
τσαλακ…………… . Η θεία τότε θυμ………… και με μαλ……………. . Εγώ τρυπ………… κάτω 
από το τραπέζι και τη γλιτ…………… . 
 

3. Σχηματίστε ουσιαστικά από τα παρακάτω ρήματα: 
σηκώνω: 
επιβεβαιώνω: 
αξιώνω: 
απελευθερώνω:  
δηλώνω: 
ξημερώνω: 
βελτιώνω: 
ανακυκλώνω: 
βιώνω: 



8 
 

 
4. Σχηματίστε ρήματα από τα παρακάτω ουσιαστικά: 

υποδούλωση: 
διαπίστωση: 
συμπλήρωση: 
δίπλωμα: 
συνυποδήλωση: 
σκότωμα: 
αποκαθήλωση: 
σταύρωση: 
 

5. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις είναι ορθά γραμμένες; Διορθώστε τις 
λανθασμένες. 

στρόμα: 
επίδομα:  
παγόνω: 
κάρφομα: 
κόμμα:  
όνομα: 
διασταύροση: 

 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε «–αίνω» 
 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε «–αίνω» γράφονται με «αι» (άλφα γιώτα). Η 
ορθογραφία τους διατηρείται σε όλους τους χρόνους και τύπους του ρήματος (αν 
χρησιμοποιείται το θέμα του ενεστώτα). Για να δούμε αν ένα ρήμα ανήκει σε αυτόν 
τον κανόνα βάζουμε μπροστά τις λέξεις «εγώ τώρα» και βρίσκουμε τον ενεστώτα, 
ώστε να «ακούσουμε» την κατάληξη «– αίνω». 
π.χ. Α. Μαθαίνω  
        Β. Θα ανεβαίνεις  
        Γ. Εμείς κατεβαίνουμε 
        Δ. Καταλαβαίνετε; 
 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Μένω, δένω πλένω και τα σύνθετα ρήματα (περιμένω, ξεπλένω κλπ). 
Μπορείς να θυμάσαι τη φράση «Όταν πλένω την μπλούζα, τη δένω στο σκοινί & 

μένει εκεί!». 

 
 
α) Συμπλήρωσε τα κενά με «ε» (έψιλον) ή «αι» (άλφα γιώτα). 

1. Ανεβ___νοντας τη σκάλα σκόνταψε. 
2. Πρέπει να πλ___νετε τα δόντια σας μετά από κάθε γεύμα. 
3. Δεν καταλαβ___νω γερμανικά. 
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4. Πού μ___νετε κυρία Μαίρη; 
5. Άλλη φορά θα κατεβ___νουμε τη σκάλα πιο προσεκτικά. 
6. Ζεστ___νοντας το φαγητό πρόσεξε μην το κάψεις! 
7. Όσο πιο πολύ μελετάς, τόσο πιο πολύ θα καταλαβ___νεις τι λέει το κείμενο. 
8. Προθερμ___νεις τον φούρνο στους 200 βαθμούς, πριν βάλεις το φαΐ. 
9. Όσο περισσότερα μαθ___νουμε, τόσο περισσότερα ρωτάμε! 
10. Περιμ___νω το λεωφορείο εδώ και μία ώρα. 

 

β) Κύκλωσε το ρήμα που είναι γραμμένο σωστά. 

ανεβένω – ανεβαίνω 

συμπερένει - συμπεραίνει 

πλαταίνω – πλατένω 

σωπαίνεις – σωπένει 

μικρένουμε – μικραίνουμε 

δένει – δαίνει 

βαραίνεις - βαρένεις 

ομορφαίνει – ομορφένει 

γλυκένετε – γλυκαίνετε 

χοντρένουμε – χοντραίνουμε 

παθένω – παθαίνω 

πηγαίνεις – πηγένεις 

ξηραίνω – ξηρένω 

πλένετε - πλαίνετε 

λεπτένετε – λεπταίνετε 

μαθαίνουμε – μαθένουμε 

παχένει - παχαίνει 

αρρωσταίνει – αρρωστένει 

χορταίνεις – χορτένεις 

φαρδαίνω – φαρδένω 
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θερμένεται – θερμαίνεται 

αναμένεται – αναμαίνεται 

 

 

Βάλε –ηκα και όχι -ικα 
Τα ρήματα της παθητικής φωνής που τελειώνουν σε «–ομαι» (σκέφτομαι, πλένομαι 

κ.λπ.) στον αόριστο (χθες) τελειώνουν σε «–ήκα».  

π.χ. Ενεστώτας: σκέφτομαι, ετοιμάζομαι  

       Αόριστος: σκέφτηκα,  ετοιμάστηκα 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Έρχομαι:  ήρθα 

Γίνομαι:  έγινα 

Κάθομαι:  κάθισα 

 

Επίσης, τα ρήματα που τελειώνουν σε «–ιέμαι», «–άμαι», «–ούμαι», «–ώμαι» 

(κρατιέμαι, κοιμάμαι, περιποιούμαι, εγγυώμαι κλπ.) στον αόριστο (χθες) τελειώνουν 

σε «–ήθηκα». Θυμήσου ότι και πριν το «–ήκα» θέλει πάλι «η» (ήτα)! 

Ενεστώτας κρατιέμαι φοβάμαι περιποιούμαι εγγυώμαι 

 

Αόριστος κρατήθηκα φοβήθηκα περιποιήθηκα εγγυήθηκα 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε «–ήκα» τελειώνει ο αόριστος των ρημάτων: μπαίνω, βγαίνω, 

ανεβαίνω, κατεβαίνω, βρίσκω. 

Ενεστώτας μπαίνω βγαίνω ανεβαίνω κατεβαίνω 

 

βρίσκω 

Αόριστος μπήκα βγήκα ανέβηκα κατέβηκα 

 

βρήκα 

 

 

Ασκήσεις 

Α) Συμπλήρωσε τα κενά! Μην ξεχνάς τους κανόνες ορθογραφίας που έμαθες μέχρι 

τώρα! 

1. Θυμήθ___κα ότι δεν κλείδ___σα το σπίτι. 
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2. Κοιμ___θ___καν τα παιδιά; 

3. Σκεφτ___καμε να πάμ___ στη θάλασσα αύριο. 

4. Συναντ___θ___καμ____ χθες τυχαία με τη Μαρία. 

5. Ανεβ___καμ___ βιαστικά τις σκάλες. 

6. Βρ___καν αμέσως τη λύση στο πρόβλημα. 

7. Οι εθελοντές βρέθ___καν, τα πιάτα πλύθ___καν και ο χώρος ετοιμάστ___κε! 

8. Χθες ονειρευτ___κα ότι πήγαμ___ στην Κίνα. 

9. Η εταιρία δεσμεύτ___κ___ ότι θα μας αποζημιώσ___. 

10. Δεν ασχολ___θ___καμ___ καθόλου με τον κήπο το σαββατοκύριακο. 

 

Β) Συμπλήρωσε τα κενά με «η» ή «ι». 

1. Θυμήθ__κα ότι δεν καθάρ__σα τον φούρνο. 

2. Σκεφτ__κατε να γίνετε χορεύτρια; 

3. Πριν φύγω ,ευτυχώς, θυμ__θ__κα να ποτ__σω τα λουλούδια. 

4. Μαζί με τον βασιλικό, ποτ__ζεται κι η γλάστρα. 

5. Η καθαρ__στρια έρχεται στις οκτώ ακριβώς. 

6. Φύσ__ξε δυνατός αέρας και γέμ__σε το μπαλκόνι σκόνη. 

7. Τα παιδιά αγάπ__σαν αμέσως τη νέα τους δασκάλα. 

8. Σκέφτ__κα ότι το καθάρ__σμα του σχολείου είναι εύκολο, αν δουλεύουμε σε 

ομάδες. 

9. Κουραστ__καμε τόσο από τη δουλειά που βαρεθ__καμε να βγούμε το βράδυ! 

10. Πρώτα χτεν__στ__κα εγώ και μετά χτέν__σα το παιδί. 

 

 

 

 


