
 

 

Προστακτική Παθητικής Φωνής 
 
Για τον συνεχή τύπο χρησιμοποιούμε την Υποτακτική Ενεστώτα 
  

ΡΗΜΑ πρόσωπο καταφατικός τύπος αρνητικός τύπου 

δένομαι β’ εν.: 
β’ πλ.: 

να δένεσαι! 
να δένεστε! 

(να) μη δένεσαι! 
μη δένεστε! 

αγαπιέμαι β’ εν.: 
β’ πλ.: 

να αγαπιέσαι! 
να αγαπιέστε! 

μην αγαπιέσαι! 
μην αγαπιέστε! 

θεωρούμαι β’ εν.: 
β’ πλ.: 

να θεωρείσαι! 
να θεωρείστε! 

μη θεωρείσαι! 
μη θεωρείστε! 

  
Προστακτική Αορίστου (συνοπτικός τύπος) 

 

ΡΗΜΑ πρόσωπο καταφατικός τύπος αρνητικός τύπου 

δένομαι β’ εν.: 
β’ πλ.: 

δέσου! 
δεθείτε!  

 

 β’ εν.: 
β’ πλ. 

να δεθείς! 
να δεθείτε! 

(να) μη δεθείς! 
μη δεθείτε! 

αγαπιέμαι β’ εν.: 
β’ πλ.: 

αγαπήσου! 
αγαπηθείτε! 

 

 β’ εν.: 
β’ πλ. 

να αγαπηθείς! 
να αγαπηθείτε! 

μην αγαπηθείς! 
μην αγαπηθείτε! 

θεωρούμαι β’ εν.: 
β’ πλ.: 

θεωρήσου! 
θεωρηθείτε! 

 

 β’ εν.: 
β’ πλ. 

να θεωρηθείς 
να θεωρηθείτε 

μη θεωρηθείς! 
 μη θεωρηθείτε! 
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Προστακτική ομαλών ρημάτων στην παθητική φωνή  (β’ ενικό πρόσωπο) 

Ενεστώτας  Αόριστος Προστακτική 

λύνομαι λύθηκα  

πιάνομαι πιάστηκα  

οργανώνομαι οργανώθηκα  

χτενίζομαι χτενίστηκα  

αγγίζομαι αγγίχτηκα  

ξεκουράζομαι ξεκουράστηκα  

κοιτάζομαι κοιτάχτηκα  

μπλέκομαι μπλέχτηκα  

διδάσκομαι διδάχτηκα  

ανοίγομαι ανοίχτηκα   

σφίγγομαι σφίχτηκα  

δέχομαι δέχτηκα  

φτιάχνομαι φτιάχτηκα  

καλύπτομαι καλύφθηκα  

κρύβομαι κρύφτηκα  

γράφομαι γράφτηκα  

παντρεύομαι παντρεύτηκα  

αναπαύομαι αναπαύτηκα  
 

Προστακτική ανωμάλων ρημάτων β’ συζυγίας στην παθητική φωνή  
(β’ ενικό πρόσωπο) 

 

Ενεστώτας Αόριστος Προστακτική 

αφαιρούμαι αφαιρέθηκα  

εξαιρούμαι  εξαιρέθηκα  

επαινούμαι επαινέθηκα  
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παραπονιέμαι παραπονέθηκα  

αποσπώμαι αποσπάστηκα  

κερνιέμαι  κεράστηκα  

ξεχνιέμαι ξεχάστηκα  

περνιέμαι  περάστηκα  

κυλιέμαι κυλίστηκα  

αρκούμαι αρκέστηκα  

καλούμαι καλέστηκα  

προσκαλούμαι προσκλήθηκα  

βαστιέμαι βαστήχτηκα  

τραβιέμαι τραβήχτηκα  

κοιτιέμαι κοιτάχτηκα  

πετιέμαι πετάχτηκα  

 
Προστακτική ανωμάλων ρημάτων α’ συζυγίας στην παθητική φωνή  

(β’ ενικό πρόσωπο) 
 

Ενεστώτας Αόριστος Προστακτική 

αυξάνομαι αυξήθηκα αυξήσου! 
αφήνομαι αφέθηκα αφέσου! (αφήσου) 
βρέχομαι βράχηκα βρέξου! 
γίνομαι έγινα γίνε! 
διαμαρτύρομαι διαμαρτυρήθηκα διαμαρτυρήσου! 
δίνομαι δόθηκα δώσου! 
έρχομαι ήρθα έλα! 
εύχομαι ευχήθηκα ευχήσου! 
κάθομαι κάθισα κάθισε! (κάτσε) 
κλαίγομαι κλαύτηκα κλάψου! 
παραδίδομαι  παραδόθηκα παραδώσου! 
προσθέτομαι προστέθηκα προσθέσου! 
πλένομαι πλύθηκα πλύσου! 
πνίγομαι πνίγηκα πνίξου! 
προτείνομαι προτάθηκα προτάσου! 
σέβομαι σεβάστηκα σεβάσου! 
σέρνομαι σύρθηκα σύρσου! 
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στέκομαι/στέκω στάθηκα στάσου! 
στρέφομαι στράφηκα στρέψου! 
σηκώνομαι σηκώθηκα σήκω! 
τρέπω τράπηκα τρέψου! 
τρέφομαι τράφηκα θρέψου! 
υπόσχομαι υποσχέθηκα υποσχέσου! 
φαίνομαι φάνηκα φάνου! 
φέρομαι φέρθηκα φέρσου! 
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