
 

 

καθιστώ - καθίσταμαι 
 

Ενεργητική φωνή 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Μέλλοντας στιγ. Παρακείμενος 

καθιστώ καθιστούσα κατέστησα θα καταστήσω έχω καταστήσει 

καθιστάς καθιστούσες κατέστησες  θα καταστήσεις  Υπερσυντέλικος 

καθιστά καθιστούσε  κατέστησε θα καταστήσει είχα καταστήσει 

καθιστούμε  καθιστούσαμε  καταστήσαμε  θα καταστήσουμε Συντ. Μέλλοντας 

καθιστάτε καθιστούσατε  καταστήσατε  θα καταστήσετε θα έχω καταστήσει 

καθιστούν καθιστούσαν κατέστησαν θα καταστήσουν  

 
Μετοχή Ενεστώτα Μετοχή Αορίστου 

καθιστών καθιστώσα καθιστών καταστήσας καταστήσασα καταστήσαν 

 
 Παθητική φωνή 

 
Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

καθίσταμαι καθιστάμην καταστάθηκα / κατεστάθην 

καθίστασαι καθίστασο καταστάθηκες / κατεστάθης 

καθίσταται καθίστατο καταστάθηκε / κατεστάθη 

καθιστάμεθα καθιστάμεθα κατασταθήκαμε / κατεστάθημεν 

καθίστασθε καθίστασθε κατασταθήκατε / κατεστάθητε 

καθίστανται καθίσταντο καταστάθηκαν / κατεστάθησαν 
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 Αόριστος β’  Μέλλοντας στιγμιαίος  Παρακείμενος 

κατέστην θα κατασταθώ / καταστώ έχω κατασταθεί / έχω καταστεί 

κατέστης θα κατασταθείς / καταστείς Υπερσυντέλικος 

κατέστη θα κατασταθεί / καταστεί είχα κατασταθεί / είχα καταστεί 

κατέστημεν θα κατασταθούμε / καταστούμε Συντελεσμένος Μέλλοντας 

κατέστητε θα κατασταθείτε / καταστείτε θα έχω κατασταθεί / θα  έχω καταστεί 

κατέστησαν θα κατασταθούν / καταστούν  

 

Μετοχή Ενεστώτα καθιστάμενος - η - ο  

Μετοχή Αορίστου κατασταθείς - κατασταθείσα - κατασταθέν 

Μετοχή Αορίστου β’ καταστάς - καταστάσα - καταστάν 

Μετοχή Παρακειμένου κατεστημένος - η - ο 

 
Ρήματα με παρόμοιο νόημα σε ευρεία χρήση στην καθομιλουμένη 

 
Στην καθομιλουμένη τα λόγια σύνθετα ρήματα του αρχαιόκλιτου “ίσταμαι” έχουν αντικατασταθεί 
από τα παρακάτω ρήματα: 
 
➢ (στέκω) - στέκομαι  

 

στέκω 
παραστέκω 
 
  

στέκομαι 
ξαναστέκομαι 
παραστέκομαι 
συμπαραστέκομαι 
αντιστέκομαι 
καλοστέκομαι 
κοντοστέκομαι 
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➢ στήνω - στήνομαι  
 

στήνω 
ξαναστήνω 
ξεστήνω 
επιστήνω (εφιστώ) 
συστήνω 
ανασυστήνω 

στήνομαι 
ξαναστήνομαι 
ξεστήνομαι 
συστήνομαι 
ανασυστήνομαι 
αυτοσυστήνομαι 

 
➢ *σταίνω (-στάνω) - ομαι  

 
ανασταίνω 
νεκρανασταίνω 
παρασταίνω, παριστάνω 
αναπαρασταίνω 
αποσταίνω (κουράζομαι) 
ξαποσταίνω (ξεκουράζομαι) 

 ανασταίνομαι 
νεκρανασταίνομαι 

Σύνθετα ρήματα  

ανθίσταμαι   

αντικαθιστώ - αντικαθίσταμαι  [γαλλ. remplacer] 

αφίσταμαι    

διίσταμαι   

εγκαθιστώ - εγκαθίσταμαι  [γαλλ. (s΄) établir, (s΄) installer] 

ενίσταμαι  

εξανίσταμαι  [γαλλ. se soulever] 

παρίσταμαι   

προΐσταμαι  

συμπαρίσταμαι    

συνιστώ - αμαι   [γαλλ. constituer, consister] [& αγγλ. to 
recommend] 

υποκαθιστώ - υποκαθίσταμαι  

υφίσταμαι  
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