
 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 

                    πληρώ - πληρώνω 
 

Eλάχιστα ρήματα στα νέα ελληνικά ακολουθούν την κλίση των συνηρημένων ρημάτων σε -όω 
της αρχαίας ελληνικής, ιδιαιτέρως στην ενεργητική φωνή. Συνήθως αυτά έχουν μετατραπεί σε 
ομαλά ρήματα σε – ώνω.  
Παραδείγματα: δηλόω → δηλώνω, αξιόω → αξιώνω.  
 
Στην περίπτωση του ρήματος πληρόω – πληρώ η μετατροπή σε → πληρώνω έχει άλλη 
σημασία.  
Παραδείγματα: Αυτό το προϊόν δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. 
                        Πληρώνω τις αγορές μου με πιστωτική κάρτα. 
Εξ αυτού το ρήμα πληρόω – πληρώ κλίνεται ως εξής: 
 

Ενεργητική φωνή 

Ενεστώτας  

πληρώ  Παρατατικός 

πληροίς πληρούσα 

πληροί Αόριστος 

πληρούμε πλήρωσα 

πληροίτε Μέλλοντας στιγμιαίος 

πληρούν θα πληρώσω 

 
Την κλίση αυτή ακολουθεί στο λόγιο ύφος και το αξιώ, απαξιώ, καθώς και το δηλώ 

 
Στην παθητική φωνή οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος είναι:  
 

Ενεστώτας πληρούμαι 

Παρατατικός πληρούμουν 

Αόριστος πληρώθηκα- επληρώθην 

Μέλλοντας στιγμιαίος θα πληρωθώ 
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Άσκηση: Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα ρήματα! 
 

υποχρεούμαι  |  ισούται |  υποδιαιρείται  | διογκούται |  δικαιούται  | καρπούνται  | ευοδώθησαν |  

 να πληρούν  | πληρούνται   | πληροί |  αξιοί |  αξιούν |  απαξιοί  | υποδηλοί  | δηλοί  

 

1. Το ύφος του πολιτικού __________________  την ειρωνική στάση σου απέναντι στους 

εκπροσώπους των απολυμένων. 

2. Τι  __________________ η υιοθέτηση αυτής της πολιτικής στάσης απέναντι στους εκπροσώπους 

των απολυμένων; 

3. Η ηγεσία του υπουργείου __________________  ακόμη και να συζητήσει με τους εκπροσώπους 

των απολυμένων. 

4. Δεν __________________ να πάρει σύνταξη, γιατί δεν __________________ τους όρους 

συνταξιοδότησης. 

5. Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα  __________________  άμεσες λύσεις. 

6. Οι εγκαταστάσεις πρέπει __________________ ορισμένες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. 

Δεν __________________ οι νόμιμες προδιαγραφές. 

7. Η Κως, γενέτειρα του Ιπποκράτους,  __________________ την ίδρυση Ιατρικής Σχολής.  

8. Για υπηρεσίες που παρέχω ως ελεύθερος επαγγελματίας __________________ στην  απόδοση 

ΦΠΑ. 

9. Ένα εκτάριο __________________ με 10.000 τ.μ. και __________________ σε  εκατό άρια. 

10. Τα τέκνα __________________ τους κόπους των γονέων τους. 

11. Οι διαπραγματεύσεις παρ’ όλες τις άοκνες προσπάθειες των διπλωματών δεν 

__________________. 

12. Το κλίμα δυσαρέσκειας έναντι της πολιτικής της οικονομικής λιτότητας __________________ 

σταθερά. 
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