
 

 

Σύνθετα ρήματα “-ιστώ” - “-ίσταμαι” 
 
Συμπλήρωσε με τον σωστό τύπο του ρήματος! 
 
1. Η κυβέρνηση αποφάσισε ___________________________ τον αρχηγό της αστυνομίας        
(αντικαθιστώ). 
 
2. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ___________________________ στο σπίτι του έναν          
παράνομο ραδιοφωνικό σταθμό (εγκαθιστώ). 
 
3. ___________________________ με αυτά που άκουσα και αντέδρασα βίαια        
(εξανίσταμαι). 
 
4. Το ιππικό ___________________________ σταδιακά από τα τεθωρακισμένα       
(αντικαθίσταμαι). 
 
5. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι ___________________________ τις ζημιές των σπιτιών         
από τους σεισμούς (αποκαθιστώ).  
 
6. Ευτυχώς η υγεία του ___________________________ , ανέρρωσε πλήρως        
(αποκαθίσταμαι).  
 
7. Δυστυχώς έχει ήδη ___________________________ δύο εμφράγματα και η κατάστασή         
του θεωρείται σοβαρή (υφίσταμαι).  
 
8. Οι ___________________________ σύνεδροι χειροκρότησαν θερμά τον κύριο ομιλητή        
του συνεδρίου για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών (παρίσταμαι).  
 
9. Στη συνεδρίαση ___________________________ ο ίδιος ο πρωθυπουργός       
(παρίσταμαι).  
 
10. Προσωρινά και ώσπου να βρουν καλύτερη λύση ___________________________ στο         
παλιό σπίτι του πεθερού του (εγκαθίσταμαι).  
 
11. Ποιος ___________________________ εμένα αύριο που θα λείπω;(αντικαθιστώ) 
 
12. Ο Γιάννης είναι πολύ ώριμος μαθητής και για αυτό το λόγο τον            
___________________________  υπεύθυνο για την τήρηση της τάξεως (καθιστώ).  
 
13. Είναι πλέον πολύ καλά ___________________________ επαγγελματικά αφού βρήκε        
μια σταθερή και ικανοποιητική εργασία (αποκαθίσταμαι). 
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14. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας ο ελληνικός λαός         
___________________________  τα πάνδεινα (υφίσταμαι).  
 
 15. Οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες ___________________________ στη ψήφισή του νέου 
εργατικού νόμου (ανθίσταμαι). 
 
16.  Οι απόψεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας μεταξύ μερίδας πολιτικών και των 
επιστημόνων ___________________________ (διίσταμαι). 
 
17. Ο πρωθυπουργός καλείται να αποφασίσει την ορθότερη μεταξύ των πολλών 
___________________________ απόψεων (αφίσταμαι). 
 
18. ___________________________  κατά της απόφασης του δικαστηρίου· την θεωρώ 
κατάφωρα άδικη (ενίσταμαι). 
 
19. Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ___________________________ ο Βέλγος δικαστής 
(προΐσταμαι). 
 
20. Δεν ___________________________ λόγος ανησυχίας· όλα βαίνουν καλώς. 
 
21. Το Κοινοβούλιο ___________________________ εμπράκτως στους πληγέντες από τον 
τυφώνα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος στη χθεσινή του ομιλία (συμπαρίσταμαι). 
 
22.  Η πλαστογραφία ___________________________ ποινικό αδίκημα (συνιστώ). 
 
23. Ο ρόλος του δασκάλου ___________________________ στη δημιουργία 
ολοκληρωμένων χαρακτήρων (συνίσταμαι). 
 
24. Είναι δύσκολο ___________________________  η μητέρα (υποκαθίσταμαι).  
 
25. Έφυγε από το χωριό του και πήγε ___________________________ οικογενειακώς στην 
πρωτεύουσα (εγκαθίσταμαι). 
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