
1. ΘΕΜΑ 
Αποθετικά ρήµατα 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Ο Γιάννης κοιµάται νωρίς 
Ο Πέτρος εργάζεται σε µια βιοτεχνία 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ. Στο Βασικό επίπεδο παρουσιάζονται τα πιο συχνόχρηστα ρήµατα της 
οµάδας (έρχοµαι, κοιµάµαι, ονειρεύοµαι κτλ.), στο Προχωρηµένο τα υπόλοιπα (εγγυώµαι, 
αρνούµαι, δέχοµαι). 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Ενεργητική και µεσοπαθητική µορφολογία του ρήµατος 
Σύνταξη της ρηµατικής φράσης 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
(α) Λόγω της εσφαλµένης ταύτισης Φωνής κα ∆ιάθεσης, κλίση των αποθετικών κατά την 
ενεργητική µορφολογία: *Κοιµάω νωρίς. 
(β) Αδυναµία αναγνώρισης της ενεργητικής σηµασίας ενός τύπου µε µεσοπαθητικές 
καταλήξεις. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τα αποθετικά ρήµατα αποτελούν µια οµάδα ρηµάτων µε ποικίλες διαθέσεις. Κοινό τους 
χαρακτηριστικό είναι η απουσία τύπων της ενεργητικής φωνής: αντίθετα µε τα συνηθισµένα 
ζεύγη του τύπου πλένω � πλένοµαι, δεν υπάρχουν ζεύγη του τύπου *θυµάω � θυµάµαι. 
 Στην οµάδα των αποθετικών ανήκουν τα ακόλουθα ρήµατα, που µπορούν να 
χωριστούν ως προς το επίπεδο διδασκαλίας � µε βάση τη συχνότητα της εµφάνισής τους � ως 
εξής: 
 
Α επίπεδο:  
αισθάνοµαι, βαριέµαι, γίνοµαι, έρχοµαι, κάθοµαι, κοιµάµαι, λυπάµαι, ντρέποµαι, ονειρεύοµαι, 
φοβάµαι· 
 
Β επίπεδο:  
αγωνίζοµαι, αρνούµαι, αστειεύοµαι, ασχολούµαι, διαµαρτύροµαι, δέχοµαι, εγγυώµαι, 
εκµεταλλεύοµαι, εµπιστεύοµαι, επισκέπτοµαι, εργάζοµαι, µεταχειρίζοµαι, παραπονιέµαι, 
προσποιούµαι, σέβοµαι, σιχαίνοµαι, σκέφτοµαι, συνεννοούµαι, ρεύοµαι, υπόσχοµαι, φαίνοµαι, 
φτερνίζοµαι, χαίροµαι, χασµουριέµαι, χρειάζοµαι. 
 
Κάποια από αυτά είναι αµετάβατα ενώ άλλα είναι µεταβατικά. Φυσικά, τα µεταβατικά δεν 
παρουσιάζουν τις συνήθεις αντιστοιχίες ενεργητικής και παθητικής. Ενώ δηλαδή κανονικά 
παρατηρούνται µετασχηµατισµοί του τύπου έδωσαν ένα δώρο στη Μαρία � ένα δώρο δόθηκε 
στη Μαρία µε τα αποθετικά ρήµατα ο µόνος δυνατός τύπος έχει ενεργητική σηµασία � έστω 
κι αν το ρήµα φέρει µεσοπαθητική µορφολογία: Η Μαρία δέχτηκε ένα δώρο. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Οι µαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ρήµατα της µεσοπαθητικής µορφολογίας 
µπορούν να συµπεριφέρονται σηµασιοσυντακτικά παρόµοια µε ρήµατα της ενεργητικής 
µορφολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα «αποδεχθούν» τις µεσοπαθητικές καταλήξεις σε ρήµατα 



σαν το κοιµάµαι και θα αποφεχθούν λάθη σαν αυτά που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Στην 
κατεύθυνση αυτή µπορούµε να κινηθούµε µε δύο τρόπους: 
 
Α) Είτε παρουσιάζοντας το αποθετικό ρήµα παράλληλα µε ένα συνώνυµό του ενεργητικής 
µορφολογίας 
 
 Ο Γιάννης περιποιείται τα φυτά 
 Ο Γιάννης φροντίζει τα φυτά 
 
 Ο Γιάννης εργάζεται σε µια βιοτεχνία 
 Ο Γιάννης δουλεύει σε µια βιοτεχνία 
 
Β) Είτε παρουσιάζοντας το αποθετικό ρήµα παράλληλα µε ένα αντώνυµό του ενεργητικής 
µορφολογίας 
 
 Ο Πέτρος κοιµάται στις εννιά 
 Ο Πέτρος ξυπνάει στις δέκα  
 
 Η Χαρά σιχαίνεται το διάβασµα 
 Η Χαρά λατρεύει τη γυµναστική  
 
Ο διδάσκων µπορεί να κάνει απλές ερωτήσεις στα παιδιά χρησιµοποιώντας τα αποθετικά 
ρήµατα και τα ενεργητικά συνώνυµα ή αντώνυµά τους (ειδικά στο βασικό επίπεδο, τα 
ρήµατα προσφέρονται από σηµασιακή άποψη), για καθηµερινές τους συνήθειες («Τι ώρα 
κοιµάσαι;», «Τι ώρα ξυπνάς;»), για τα πράγµατα που φοβούνται (οι ίδιοι ή κάποιος άλλος), 
για τα πράγµατα µε τα οποία χαίρονται κτλ.  
 Κατά την παρουσίαση των αποθετικών ρηµάτων πρέπει να επικεντρώσουµε στη 
σηµασιοσυντακτική πλευρά του φαινοµένου και να αποφύγουµε τη µορφολογική πλευρά του. 
Φροντίζουµε, δηλαδή, να κάνουµε την παρουσίασή µας µε όσο το δυνατό πιο απλούς όρους 
από µορφολογική άποψη: θα ήταν προτιµότερο να επιµείνουµε στον ενεστώτα των ρηµάτων 
και να αποφύγουµε την αναφορά στον αόριστο και µέλλοντα (συνοπτικό ή µη). Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για το βασικό επίπεδο, όπου η εκµάθηση αυτών των χρόνων θα πρέπει να θεωρείται 
ατελής ή αποσπασµατική.  
 Σε πιο προχωρηµένα επίπεδα µπορούν να επισηµανθούν οι διαφορές µεταξύ ρηµάτων 
που φαινοµενικά συνδέονται � όχι όµως και µορφολογικά: θυµίζω-θυµάµαι, φοβίζω-φοβάµαι, 
καθίζω-κάθοµαι, βαρύνω-βαριέµαι, πιστεύω-εµπιστεύοµαι κτλ. Θα πρέπει επίσης να 
αναφερθούν και κάποια λογιότερα αποθετικά: ίπταµαι, προΐσταµαι, έποµαι... 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΤ37: Παθητική φωνή: αυτοπαθητική και αλληλοπαθητική σηµασία  
ΑΤ40: Έκφραση αυτοπάθειας 
ΑΤ39: Έκφραση αλληλοπάθειας 
ΓΓ24: Εναλλαγή ενεργητικής-παθητικής φωνής  
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Γλωσσικές Ασκήσεις: 375-378. 


