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Ρήματα, Αόριστος Μεσοπαθητικής φωνής (-ομαι) / Verbs, Simple past 

mediopassive 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του μεσοπαθητικού αορίστου 

των ρημάτων στην παρένθεση: 

Fill in the blanks with the correct mediopassive simple past form of the verbs in the 
brackets, taking into consideration the content of the sentences:  
 

α. …………………………………….……………………… (δανείζομαι) πάλι χρήματα από τους φίλους σου; 

 

β. Το άγαλμα …………………………………………………………… (ανακαλύπτομαι) από έναν γεωργό και 

………………………………………………….……………….. (παραδίδομαι) στο μουσείο. 

 

γ. Τα λουλούδια στις γλάστρες δεν  …………………………………..……....................... (ποτίζομαι) και 

…………………………………………....................... (ξεραίνομαι). 

 

δ. Η γειτόνισσά μας …………………………………………………………………. (παντρεύομαι) την Κυριακή. 

 

ε. Εγώ …………………………………………........................ (ετοιμάζομαι) εδώ και ώρα, εσύ όμως ούτε 

…………………………………….………… (ντύνομαι), ούτε ………………….…………………..………. (ξυρίζομαι). 

 

 

 

στ. Το τράπεζι ………………………………………………...…………………….(στρώνομαι), αλλά το κρέας 

δεν ………………………………………………………………………… (ψήνομαι) ακόμη. 

 

ζ. Η πόρτα της αυλής …………………………………….……..................... (βάφομαι), αλλά ο κήπος δεν 

…………………............................................................ (σκάβομαι) ακόμη. 

 

η. Εμείς δεν ………………………………………………………….. (διδάσκομαι) αυτό το μάθημα, και όμως 

…………………………………………………………..………….. (εξετάζομαι) πάνω σ’ αυτό. 

 

θ. Στις εφημερίδες ……………………………………………… (γράφομαι) πολλά για τη χτεσινή ληστεία. 

 

ι. Το ποτάμι ……………………………………………… (μολύνομαι) από τα απόβλητα του εργοστασίου. 
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ια. Όταν ………………………………......…………………….. (εμφανίζομαι) η γνωστή ηθοποιός, τα μάτια 

όλων ………………………………….………......………. (καρφώνομαι) πάνω της. 

 

ιβ. Πολύ ωραία τα μαλλιά σου! Πού ……………………………………..……………………….(κουρεύομαι); 

 

ιγ. Είστε μούσκεμα από τη βροχή! Γιατί δεν …………………………..………………………(σκουπίζομαι); 

 

ιδ. …………………………………………….…………… (εργάζομαι) πολλά χρόνια στο εξωτερικό μέχρι 

που πήρε σύνταξη. 

 

ιε. Ο Κώστας και η Νίκη δεν κέρδισαν τίποτα χτες, ……………………………...…………… (στέκομαι) 

άτυχοι. 

 

 

 

ιστ. ……………………………………………….…………. (αισθάνομαι) μια μικρή ενόχληση στο στήθος 

του και .................................................................... (επισκέφτομαι) το γιατρό. 

 

ιζ. ………………………………............. (αναστατώνομαι) χωρίς λόγο. Τώρα μπορείτε να ηρεμήσετε. 

 

ιη. Τρέχαμε να προλάβουμε το τρένο και ……………………………….……………………… (κουράζομαι). 

 

ιθ. …………………...………………….(τρελαίνομαι)  από τη χαρά τους, όταν άκουσαν πως κέρδισαν. 

 

κ. Δεν …………………………………….………………………. (παρουσιάζομαι) επιβαρυντικά στοιχεία και 

ο ύποπτος ………………………………….….………………….. (αφήνομαι) ελεύθερος. 
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Απαντήσεις / Answers 

1. 

α. Δανείστηκες πάλι χρήματα από τους φίλους σου; 

β. Το άγαλμα ανακαλύφθηκε από έναν γεωργό και παραδόθηκε στο μουσείο. 

γ. Τα λουλούδιαστις γλάστρες δεν ποτίστηκαν και ξεράθηκαν. 

δ. Η γειτόνισσά μας παντρεύτηκε την Κυριακή. 

ε. Εγώ ετοιμάστηκα εδώ και ώρα, εσύ όμως ούτε ντύθηκες, ούτε ξυρίστηκες. 

 

στ. Το τράπεζι στρώθηκε αλλά το κρέας δεν ψήθηκε ακόμη. 

ζ. Η πόρτα της αυλής βάφτηκε, αλλά ο κήπος δεν σκάφτηκε ακόμη. 

η. Εμείς δεν διδαχτήκαμε αυτό το μάθημα, και όμως εξεταστήκαμε πάνω σ’ αυτό. 

θ. Στις εφημερίδες γράφτηκαν πολλά για τη χτεσινή ληστεία. 

ι. Το ποτάμι μολύνθηκε από τα απόβλητα του εργοστασίου. 

 

ια. Όταν εμφανίστηκε η γνωστή ηθοποιός, τα μάτια όλων καρφώθηκαν πάνω της. 

ιβ. Πολύ ωραία τα μαλλιά σου! Πού κουρεύτηκες; 

ιγ. Είστε μούσκεμα από τη βροχή! Γιατί δεν σκουπιστήκατε; 

ιδ. Εργάστηκε πολλά χρόνια στο εξωτερικό μέχρι που πήρε σύνταξη. 

ιε. Ο Κώστας και η Νίκη δεν κέρδισαν τίποτα χτες, στάθηκαν άτυχοι. 

 

ιστ. Αισθάνθηκε μια μικρή ενόχληση στο στήθος του και επισκέφτηκε το γιατρό. 

ιζ. Αναστατωθήκατε χωρίς λόγο. Τώρα μπορείτε να ηρεμήσετε. 

ιη. Τρέχαμε να προλάβουμε το τρένο και κουραστήκαμε. 

ιθ. Τρελάθηκαν από τη χαρά τους, όταν άκουσαν πως κέρδισαν. 

κ. Δεν παρουσιάστηκαν επιβαρυντικά στοιχεία και ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος. 

 


