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Ενότητα 11: Γελάσαμε με την ψυχή μας 
 

4. Τρύπωνας ο φαφαγάλος 
___________________________________________________________________________  

 

Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της έναν παπαγάλο, που 

τον λένε Τρύφωνα. 

Ο Τρύφωνας μπερδεύει το φι και το πι. 

 

Ένα απόγευμα, ο Μάριος και η Αλεξάνδρα πήγαν στο 

σπίτι της κυρίας Καλλιόπης. 

 

Ο Τρύφωνας έλεγε πως ποτέ δεν κάνει λάθη στη 

γραμματική.  

 

Τότε, ο Μάριος είπε πως δεν πειράζει να κάνουμε λάθη, 

γιατί τα λάθη μας μαθαίνουν το σωστό. 
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 Κάποια ουδέτερα ουσιαστικά (το) τελειώνουν σε –ος.  

Π.χ. το βέλος, το ράμφος, το λάθος 

 

 Πώς κλίνονται αυτά τα ουσιαστικά; 

 

 Ενικός αριθμός 

 ονομαστική το βέλος 

γενική του βέλους 

αιτιατική το βέλος 

κλητική  βέλος 

 

 

 Πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική τα βέλη 

γενική των βελών 

αιτιατική τα βέλη 

κλητική  βέλη 

 

 

 

 

 

 Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε –ος: 
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1. Nα συμπληρώσεις τα κενά με τα ουσιαστικά σε –ος. 

 

Α. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, γιορτάζουμε τα _________ 
(πάθος) του Χριστού. 

Β. Έκανε πολλά _________ (λάθος) στο τεστ. 

Γ.  Η τριανταφυλλιά έβγαλε πολλά _________ (άνθος). 

Δ. Βλέπω την ταινία «Ο Ρομπέν των _________» (δάσος). 

Ε. Από ποιο _________ (μέρος) είσαι; 

ΣΤ. Χάλασε η μηχανή του _________ (σκάφος). 

 

2. Να κλίνεις το ουσιαστικό «το δάσος».  

 

 Ενικός αριθμός 

ονομαστική  

γενική  

αιτιατική  

κλητική   

 

 Πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική  

γενική  

αιτιατική  

κλητική   
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Κάποια ρήματα σχηματίζουν τον αόριστο διαφορετικά. 

 

Π.χ. λέω –είπα, τρώω –έφαγα, πίνω –ήπια 

 

Ενεστώτας Αόριστος 
(Τι έκανα πριν μια φορά) 

Προστακτική 
Αορίστου 

ανεβαίνω ανέβηκα ανέβα –ανεβείτε  

κατεβαίνω  κατέβηκα κατέβα –κατεβείτε  

μπαίνω μπήκα μπες –μπείτε  

βγαίνω βγήκα βγες –βγείτε   

πηγαίνω πήγα πάνε –πάντε  

μένω έμεινα μείνε –μείνετε  

πλένω έπλυνα πλύνε –πλύνετε  

έρχομαι ήρθα έλα –ελάτε  

φεύγω έφυγα φύγε –φύγετε  

παίρνω πήρα πάρε –πάρτε  

λέω είπα πες –πέστε  

τρώω έφαγα φάε –φάτε  

πίνω ήπια πιες –πιείτε  

βρίσκω βρήκα βρες –βρείτε  

βλέπω είδα δες –δείτε  

 

 

 

 

 

 Αόριστος: έκανα κάτι πριν μια φορά 

 

 Προστακτική: λέω σε κάποιον να κάνει κάτι 

 Τα ανώμαλα ρήματα: 
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1. Να συμπληρώσεις τα κενά με τα ρήματα στον αόριστο. 

 

Χτες, εγώ _________ (τρώω) μακαρόνια και _________ 

(πίνω) λεμονάδα.  

 

Πέρυσι, εμείς _________ (πηγαίνω) εκδρομή και 

_________ (ανεβαίνω) στο βουνό. 

 

Προχτές, οι γονείς μου _________ (βγαίνω) και 

_________ (έρχομαι) σπίτι αργά το βράδυ. 

 

2. Να συμπληρώσεις τα λόγια της γυναίκας με ρήματα 

στην προστακτική του αορίστου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιώργο, _________ 

(κατεβαίνω) κάτω! 

Παιδιά, _________ 

(βγαίνω) έξω! 

 

Μαρία, _________ 

(μένω) εδώ σήμερα! 

 

Παιδιά, _________ 

(έρχομαι) να φάμε!  

 


