
 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 

                    ΛΟΓΙΕΣ Μετοχές Παρακειμένου Παθητικής Φωνής 
 

 
A. Λόγιες μετοχές με συλλαβική  αύξηση 
 
Ρήματα που αρχίζουν από: 

● ρ, ζ, ξ, ψ 
● δύο σύμφωνα (εκτός από τον συνδυασμό των συμφώνων  κ, π, τ, β, γ, δ, φ, χ, θ + λ / ρ)  
● τρία σύμφωνα  

Διατηρούν στη λόγια μορφή  της μετοχής παθητικού Παρακειμένου τη συλλαβική αύξηση -ε-. 
 

 

Ενεστώτας  Μετοχή Παρακειμένου 

ανα-γιγνώσκομαι  εγνωσμένος, ανεγνωσμένος, απεγνωσμένος 

αναπτύσσομαι ανεπτυγμένος, συνεπτυγμένος 

δια-φθείρομαι διεφθαρμένος, παρεφθαρμένος 
εκζητούμαι  εξεζητημένος 

αναπτύσσομαι ανεπτυγμένος, συνεπτυγμένος 

(*ρώννυμι)  ερρωμένος (ρωμαλέος, εύρωστος) 

ανα-σκάπτομαι εσκαμμένος, ανεσκαμμένος 

δια-σπείρομαι διεσπαρμένος,  εγκατεσπαρμένος 

(σπεύδω) - ενεργητική φωνή εσπευσμένος 

σταυρώνομαι  (   εσταυρωμένος 

απο-στέλλομαι 

στέφομαι 

απεσταλμένος, συνεσταλμένος, διεσταλμένος 

εστεμμένος 

κατα-στρέφω κατεστραμμένος,διεστραμμένος, ανεστραμμένος 

λαμβάνομαι ειλημμένος 

λέγομαι ειρημένος 

(σφάλλω) - ενεργητική φωνή      εσφαλμένος 
υπόσχομαι υπεσχημένος 
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Β. Λόγιες μετοχές με φωνητική αύξηση 
 
Όταν το θέμα του ρήματος αρχίζει από τα φωνήεντα α, ε, αι, τότε στη μετοχή —στη λόγια μορφή της— 
αντικαθίσταται αυτό το φωνήεν με το -η-. 
 
Όταν το θέμα του ρήματος αρχίζει από ο- ή οι —εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις— τότε αυτό το φωνήεν                
αντικαθίσταται  με το -ω-. 
 

 

Ενεστώτας  Αόριστος Μετοχή Παρακειμένου 

αγιάζομαι αγιάσθηκα προ-ηγιασμένος 

αναρτώμαι αναρτήθηκα / ανηρτήθην αναρτημένος / ανηρτημένος 

αφαιρούμαι αφαιρέθηκα αφηρημένος 

αυξάνομαι αυξήθηκα  αυξημένος / ηυξημένος 

ενώνομαι ενώθηκα ενωμένος / ηνωμένος 

εισάγομαι εισάχθηκα / εισήχθην εισηγμένος 

ελέγχομαι ελέγχθηκα ελεγμένος / ηλεγμένος 

επαίρομαι ------- επηρμένος 

καθαιμάσσομαι ------- καθημαγμένος 

θέλω - ενεργητική φωνή θέλησα ηθελημένος 

καταισχύνομαι  καταισχύνθηκα/ κατησχύνθην κατησχυμμένος 

(οίχομαι) ------- παρωχημένος 

συνάπτομαι συνήφθην συνημμένος 
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Γ. Λόγιες μετοχές με αναδιαπλασιασμό 
 
Μερικές μετοχές παθητικού Παρακειμένου έχουν διατηρήσει τον αναδιπλασιασμό —επανάληψη του 
αρκτικού συμφώνου με -ε- — που είχαν στην αρχαία και τη λόγια γλωσσική παράδοση όλες ανεξαιρέτως 
οι μετοχές του παθητικού Παρακειμένου. 
 
Πρόκειται για μετοχές που χρησιμοποιούνται κυρίως ως επίθετα ή ουσιαστικά ή χρησιμοποιούνται αντί των 
αντίστοιχων μετοχών: ανειλημμένες υποχρεώσεις, βεβαρημένο παρελθόν, προδιαγεγραμμένη πορεία, 
τετελεσμένα γεγονότα. 
 
i. Όταν το θέμα του λόγιου ρήματος αρχίζει από β, γ, δ, κ, λ, μ, ν, π, σ, τ, τότε η μετοχή παίρνει μια 
συλλαβή ως πρόθημα που αποτελείται από το ίδιο σύμφωνο μαζί με το -ε-. 
 
ii. Όταν το θέμα του ρήματος αρχίζει από θ, φ, χ, τότε η μετοχή παίρνει μια συλλαβή ως πρόθημα που 
αποτελείται από το σύμφωνο τ, π, κ, αντίστοιχα, μαζί με το -ε-. 
 

 

Ενεστώτας  Μετοχή Παρακειμένου 

συμβάλλομαι συμβεβλημένος, επιβεβλημένος, καταβεβλημένος, προσβεβλημένος 
βαρύνομαι βεβαρημένος, επιβεβαρημένος, βεβαρυμμένος, επιβεβαρυμμένος 

βιάζομαι βεβιασμένος 
εγγράφομαι εγγεγραμμένος, υπογεγραμμένος, καταγεγραμμένος, προγεγραμμένος 

αποδεικνύομαι αποδεδειγμένος, ενδεδειγμένος 

δικάζομαι δεδικασμένος, προδεδικασμένος 

δίδομαι δεδομένος / δεδομένα, διαδεδομένος 

δουλεύομαι δεδουλευμένος 
εκφράζομαι εκπεφρασμένος 

εντέλλομαι εντεταλμένος 

επιτρέπομαι επιτετραμμένος 

θέτομαι διατεθειμένος, κατατεθειμένος, εκτεθειμένος, συντεθειμένος 

θλίβομαι τεθλιμμένος 
θλώμαι τεθλασμένος 

θωρακίζομαι τεθωρακισμένο όχημα 

καίγομαι κεκαυμένος, διακεκαυμένος/ διακεκαυμένη ζώνη 

κλίνομαι κεκλιμένος 

κλείνομαι κεκλεισμένος/ κεκλεισμένων των θυρών 

καλύπτομαι κεκαλυμμένος, συγκεκαλυμμένος 

διακόπτομαι διακεκομμένος 

κορέννυμι κεκορεσμένος 
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κρίνομαι εγκεκριμένος, διακεκριμένος, συγκεκριμένος 

εγκαταλείπομαι εγκαταλελειμμένος 

λογίζομαι λελογισμένος 

αναμειγνύομαι αναμεμειγμένος, προσμεμειγμένος 

*μονώ μεμονωμένος 

νομίζω νενομισμένος 

παιδεύομαι πεπαιδευμένος 

*παλαιώ πεπαλαιωμένος 

πατούμαι η πεπατημένη 

παραδέχομαι παραδεδεγμένος 

περιπλέκομαι περιπεπλεγμένος 
πείθομαι πεπεισμένος 
*περώ πεπερασμένος 
πιέζομαι πεπιεσμένος 
πλανώμαι πεπλανημένος 

πλατύνομαι πεπλατυσμένος 

προσκαλούμαι προσκεκλημένος 

σημαίνομαι σεσημασμένος 

συμφωνούμαι συμπεφωνημένος / συμπεφωνημένα 

συνδέομαι  συνδεδεμένος, προσδεδεμένος 

τάσσομαι διατεταγμένος, εντεταγμένος, συντεταγμένος, παρατεταγμένος 

προτείνομαι προτεταμένος, εκτεταμένος 

τέμνομαι  τετμημένος, συντετμημένος, κατατετμημένος, περιτετμημένος 

τρίβομαι τετριμμένος 

συγχέομαι συγκεχυμένος 
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