
ΑΥΤΌ ΑΚΡΙΒΏΣ • ΕΠΙΠΕΔΌ Α164

Αόριστος 

Χρησιμοποιώ τον αόριστο για να μιλήσω για αυτά που έγιναν πριν από 
λίγο ή πριν από πολύ καιρό. 

Λέω μόνο ΤΙ έγινε στο παρελθόν, βλέπω την πράξη συνολικά (συνοπτικά), χωρίς να 
εστιάζω στην διάρκεια που μπορεί να είχε, ή στο αν επαναλαμβανόταν ή όχι. Σίγουρα 
αυτό που έγινε ΤΕΛΕΙΩΣΕ, όσο χρόνο και αν χρειάστηκε για να γίνει ή όσες φορές και 
αν έγινε!

  π.χ. Χτες  γράψαμε  τεστ. Πριν από ένα λεπτό  πήρα  τον βαθμό μου!
  Την προηγούμενη εβδομάδα  έβρεξε  στην Δυτική Ελλάδα.
  Εκατό φορές με  ρωτήσατε  για αυτή την λέξη, βρε παιδιά!
    Σπούδασα  Ιατρική στο Εδιμβούργο. 

  μερικά ανώμαλα ρήματα 

εγώ
εσύ

αυτός, αυτή, 
αυτό

εμείς
εσείς

αυτοί, αυτές, 
αυτά

-α
-ες
-ε
-αμε
-ατε
-αν

πηγαίνω παίρνω έρχομαι βλέπω λέω

πήγα πήρα ήρθα είδα είπα

πήγες πήρες ήρθες είδες είπες

πήγε πήρε ήρθε είδε είπε

πήγαμε πήραμε ήρθαμε είδαμε είπαμε

πήγατε πήρατε ήρθατε είδατε είπατε

πήγαν(ε) πήραν(ε) ήρθαν(ε) είδαν(ε) είπαν(ε)

37. Κάθε μέρα, αλλά χτες: Συμπληρώνω τις προτάσεις, όπως στο παράδειγμα.

 π.χ. Κάθε μέρα πηγαίνω στο μάθημα. Χτες δεν πήγα στο μάθημα! 

(α) 

1.  Κάθε Τρίτη πηγαίνεις στην λαϊκή. Χτες γιατί δεν  ______________________________________________ ; 
2.  Ο Γιάννης πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ συχνά. Χτες δεν  ______________________________________ 
3.  Πηγαίνουμε για καφέ το Σάββατο. Το περασμένο Σάββατο δεν  _____________________________ 
4.  Πηγαίνετε στην δουλειά σας με τα πόδια. Προχτές δεν  _______________________________________ 
5.  Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Σήμερα δεν  ___________________________________________________ 

καταλή
ξεις



5 • ΡΗΜΑ 165  

6.  Ο Κώστας παίρνει ψωμί από τον φούρνο.  
Χτες ο Κώστας δεν ______________________________________________________________________________________ 

7.  Παίρνουμε τηλέφωνο τους γονείς μας την Κυριακή.  
Την προηγούμενη Κυριακή δεν  _______________________________________________________________________

8.  Οι φίλοι μου με παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα.  
Χτες οι φίλοι μου δεν με  ______________________________________________________________________________  

9.  Βλέπω τους φίλους μου κάθε μέρα. Χτες δεν  ___________________________________________________ 
10. Βλέπουμε κάθε βράδυ μία ταινία. Χτες δεν  ______________________________________________________ 

(β) 

1. Έρχομαι στο σπίτι σου κάθε απόγευμα. Χτες το απόγευμα δεν  ______________________________ 
2.  Έρχεσαι στο Πανεπιστήμιο με την μηχανή. Χτες δεν  ___________________________________________
3.  Η Σταυρούλα έρχεται πάντα στα πάρτι μου.  

Την προηγούμενη φορά, η Σταυρούλα δεν _________________________________________________________ 
4.  Ερχόμαστε σε αυτή την ταβέρνα κάθε Παρασκευή.  

Την προηγούμενη Παρασκευή δεν  ___________________________________________________________________ 
5. Ερχόσαστε πολύ συχνά στο μαγαζί μας.  

Πριν από μία εβδομάδα δεν  ___________________________________________________________________________ 
6. Κάθε χρόνο έρχονται πολλά παιδιά στο φροντιστήριό μας.  

Πέρσι δεν  __________________________________________________________________________________________________  

38. Γράφω από τον έναν αριθμό στον άλλο, όπως στα παραδείγματα.

(α)  από τον ενικό στον πληθυντικό. 

 π.χ. Πήρες εφημερίδα; → Πήρατε εφημερίδα; 

1.  Εγώ πήρα 10 ευρώ από τον Παναγιώτη. → ________________________________________________________
2.  Εσύ είδες την Αγγελική; Την ψάχνω από το πρωί! → ____________________________________________
3.  Αυτός είδε το μήνυμα χτες το βράδυ. → ___________________________________________________________
4.  Είπα την αλήθεια σε όλους. → ________________________________________________________________________
5.  Αυτή δεν μας είπε πού ήταν χτες. → ________________________________________________________________
6.  Είπες τα νέα στα παιδιά; → _____________________________________________________________________________
7.  Πήρε τους συμμαθητές του τηλέφωνο. → _________________________________________________________

(β) από τον πληθυντικό στον ενικό. 

 π.χ. Πήραμε το λεωφορείο. → Πήρα το λεωφορείο. 

1.  Εμείς είδαμε μια ωραία ταινία χτες το βράδυ. → ________________________________________________
2.  Αυτοί είδαν ένα ωραίο πουκάμισο στην βιτρίνα. → _____________________________________________
3.  Εσείς δεν μας είπατε πώς περνάτε στην Ελλάδα. → ____________________________________________
4.  Είδατε καμιά ωραία ταινία την περασμένη εβδομάδα; → ______________________________________
5.  Είπαμε να κάνουμε ένα ταξίδι τον Μάιο. → ________________________________________________________
6.  Πήρατε καινούριο κινητό; Με γεια! → _______________________________________________________________
7.  Είπαν ότι δεν θέλουν σουβλάκια απόψε. → ________________________________________________________
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39. Γράφω για ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο με τα παραπάνω ρήματα, όπως η Ιρίνα.

Ταξίδι αστραπή

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγαμε με την Ναταλία στο φεγγάρι για 
ψωμί. Πήραμε ένα λεωφορείο και πήγαμε πολύ γρήγορα. Στην στάση στο φεγγάρι 
είδαμε τον Ντένις και την Ειρήνη. Αυτοί μας είπαν: Τελικά ήρθατε! 

Και πήγαμε μαζί στο καφενείο ‘Ρακέτα’ που πήραμε έναν νόστιμο καφέ με 
αστέρια. Μετά ήρθαμε στην Αθήνα με το ποδήλατο της Ναταλίας, γιατί εγώ δεν 
μπορώ να το οδηγώ. Ήταν τέλεια!

 Ιρίνα Αρουσταμιάν & Νατάλια Μπασκόεβα

φωτογραφίες: 
www.pexels.com/el-gr

  ρήματα σε –ω 

  -σ
-ω → -ξ  -α, -ες, -ε, -αμε, -ατε, -αν 
  -ψ

ΕΝΙΚΌΣ

εγώ σπούδασα άνοιξα μαγείρεψα

εσύ σπούδασες άνοιξες μαγείρεψες

αυτός σπούδασε άνοιξε μαγείρεψε

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΌΣ

εμείς σπουδάσαμε ανοίξαμε μαγειρέψαμε

εσείς σπουδάσατε ανοίξατε μαγειρέψατε

αυτοί σπούδασαν
(σπουδάσανε)

άνοιξαν
(ανοίξανε)

μαγείρεψαν
(μαγειρέψανε)

Σπούδασα Ιατρική στην Ελλάδα.

Εμείς ανοίξαμε το παράθυρο, γιατί κάνει ζέστη. 

Μαγείρεψαν ζυμαρικά τρεις φορές αυτή την εβδομάδα! 

Φωτογραφία: pexels.com  

Α συζυγία
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Προσοχή στον τόνο!

κλείνω → έκλεισα - έκλεισες	 -	 έκλεισε - έκλεισαν	
 3 2 1 - 3 2 1 - 3 2 1 - 3 2 1 

αλλά: 	 κλείσαμε	 -	 κλείσατε 
 3 2 1 - 3 2 1

-νω, -θω, -ζω → -σα -κω, -γω, 
→ -ξα-χ(ν)ω, -ζω 

-πω, -βω,- φω  
→ -ψα

-εύω 
πλωρώνω → πλήρωσα πλέκω → έπλεξα λείπω → έλειψα

νιώθω → ένιωσα ανοίγω → άνοιξα κόβω → έκοψα

αρχίζω → άρχισα βρέχω → έβρεξα γράφω → έγραψα

αγοράζω → αγόρασα αλλάζω → άλλαξα μαγειρεύω → μαγείρεψα

40. Κλίνω τα ρήματα.

πλήρωσα άνοιξα μαγείρεψα έφτασα έγραψα έφτιαξα

41. Συμπληρώνω με τον σωστό τύπο του αορίστου.

1.  Εσύ __________________________ (πληρώνω) τον λογαριασμό;
2.  Εσείς __________________________ (ανοίγω) το παράθυρο;
3.  Εμείς δεν __________________________ (μαγειρεύω) τίποτα σήμερα. 
4.  Τι ώρα __________________________ (φτάνω) το τρένο στην Θεσσαλονίκη; 
5.  Πότε __________________________ (φτιάχνω) την τούρτα, Μαρία;
6.  Αυτοί __________________________ (πληρώνω) μόνο το παγωτό τους.
7.  Εμείς __________________________ (γράφω) πολλά μηνύματα σήμερα. 
8.  Τα παιδιά __________________________ (φτάνω) πρώτα στο σχολείο. 
9.  Εσείς __________________________ (φτάνω) νωρίς στο γραφείο σήμερα;
10. Τι __________________________ (μαγειρεύω) χτες ο Κώστας και η Ελένη;
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42. Γράφω τον αόριστο.

(α) 

καπνίζω → κάπνισα διδάσκω → δίδαξα δουλεύω → δούλεψα

αγοράζω → διαλέγω → ανάβω →

αρχίζω → προσέχω → κουρεύω →

γυρίζω → αλλάζω → ξοδεύω →

ετοιμάζω → κοιτάζω → ταξιδεύω →

καθαρίζω → πιστεύω →

συνεχίζω → χορεύω →

τελειώνω → ανακαλύπτω → ανακάλυψα

(β) 

κλείνω → έκλεισα παίζω → έπαιξα γράφω → έγραψα

δένω → βήχω → κλέβω →

λύνω → βρέχω → κόβω →

νιώθω → τρέχω → κρύβω →

φτάνω → δείχνω → λείπω →

χάνω → φτιάχνω → στρίβω →

σβήνω → ψάχνω →

43. Σήμερα και χτες: συμπληρώνω, όπως στο παράδειγμα.

  π.χ. Σήμερα δουλεύω, αλλά και χτες δούλεψα. 

1.  Σήμερα αρχίζω δίαιτα, αλλά και χτες __________________________ 
2.  Σήμερα καθαρίζω το σπίτι, αλλά και χτες το __________________________ 
3.  Την Τετάρτη τελειώνω νωρίς την δουλειά, αλλά και την Τρίτη __________________________ 
4.  Το καλοκαίρι ταξιδεύω πολύ, αλλά και πέρσι τον χειμώνα __________________________ 
5.  Σήμερα νιώθω πολύ καλά, αλλά και χτες __________________________ καλά μετά το μάθημα!
6.  Τώρα φτιάχνω κέικ, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα __________________________ 
7.  Σήμερα δεν λείπω από το μάθημα, αλλά… ποτέ δεν __________________________ 
8.  Τώρα μαγειρεύω βραδινό, αλλά και το πρωί __________________________ μεσημεριανό.
9.  Ανοίγω την τηλεόραση το απόγευμα, αλλά χτες δεν την __________________________ καθόλου.
10. Σήμερα πληρώνω εγώ τους καφέδες, αλλά και χτες πάλι εγώ τους __________________________ 
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44. Γράφω από τον έναν αριθμό στον άλλο, όπως στα παραδείγματα.

(α)  από τον ενικό στον πληθυντικό. 

  π.χ. Έκλεισα το φως. → Κλείσαμε το φως. 

1.  Αυτός έκλεψε την τσάντα της κυρίας. → __________________________________________________________

2.  Διάλεξες ωραία φρούτα, μπράβο σου! → __________________________________________________________

3.  Χόρεψα πολύ στο πάρτι. → ____________________________________________________________________________

4.  Ξόδεψες πολλά λεφτά σε αυτό το ταξίδι. → ______________________________________________________

5.  Ανακάλυψα ποιο ήταν το λάθος! → ___________________________________________________________________

6.  Δεν πρόσεξε και έκοψε το χέρι του. → _____________________________________________________________

7.  Έσβησε το τσιγάρο του και άρχισε το διάβασμα. → ______________________________________________

(β)  από τον πληθυντικό στον ενικό. 

 π.χ. Έστριψαν δεξιά. → Έστριψε δεξιά. 

1.  Τρέξαμε, αλλά τελικά χάσαμε το λεωφορείο. → _________________________________________________

2.  Τα παιδιά μού έδειξαν τι έφτιαξαν. → _______________________________________________________________

3.  Βάψαμε τα μαλλιά μας στο κομμωτήριο. → _______________________________________________________

4.  Δεν λύσατε το πρόβλημα ακόμα; → __________________________________________________________________

5.  Όταν έφτασαν στο σπίτι, άναψαν το φως. → ______________________________________________________

6.  Εσείς κουρέψατε τον σκύλο σας; → _________________________________________________________________

7.  Πρώτα έστριψαν και μετά κοίταξαν πίσω τους. → ______________________________________________

8.  Κρύψαμε τα λεφτά στο συρτάρι. → __________________________________________________________________

  ανώμαλα ρήματα 

βλέπω → είδα ανεβαίνω → ανέβηκα περιμένω → περίμενα

λέω → είπα κατεβαίνω → κατέβηκα κάνω → έκανα

πίνω → ήπια παίρνω → πήρα πλένω → έπλυνα

βγαίνω → βγήκα πηγαίνω → πήγα φεύγω → έφυγα

μπαίνω → μπήκα βγάζω → έβγαλα πέφτω → έπεσα

βρίσκω → βρήκα βάζω → έβαλα φέρνω → έφερα

θέλω → θέλησα τρώω → έφαγα μένω → έμεινα

ξέρω → ήξερα μαθαίνω → έμαθα παραγγέλνω → παράγγειλα

δίνω → έδωσα καταλαβαίνω → κατάλαβα στέλνω → έστειλα

κλαίω → έκλαψα ακούω → άκουσα

  γίνομαι → έγινα  έρχομαι → ήρθα

ανώμαλα


