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Η προστακτική και ο σχηματισμός της 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

Α΄ συζυγία Β΄ συζυγία 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη 

β΄ εν. δέν-ε αγάπ-α οδήγ-ει* 

β΄ πληθ. δέν-ετε αγαπ-άτε οδηγ-είτε 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

Α΄ συζυγία Β΄ συζυγία 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη 

β΄ εν. δέσ-ε αγάπησ-ε οδήγησ-ε 

β΄ πληθ. δέσ-τε αγαπήσ-τε οδηγήσ-τε 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

Α΄ συζυγία Β΄ συζυγία 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη 

β΄ εν. δέν-ου* - - 

β΄ πληθ. δέν-εστε - - 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

Α΄ συζυγία Β΄ συζυγία 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη 

β΄ εν. δέσ-ου αγαπήσ-ου οδηγήσ-ου 

β΄ πληθ. δεθ-είτε αγαπηθ-είτε οδηγηθ-είτε 

* σπάνια χρησιμοποιούνται 

Όνομα: …………………………………… ΣΤ΄ 
……/……/…… 
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…σε κάποιες “παραξενιές” της προστακτικής 

Τα σύνθετα ρήματα, με α΄ συνθετικό κάποια πρόθεση (από, ανά, 

κατά, δια…) και β΄ συνθετικό ένα δισύλλαβο ρήμα α΄ συζυγίας (γρά-

φω, βλέπω…), στην οριστική αορίστου στην ενεργητική φωνή παίρ-

νουν αύξηση ανάμεσα στην πρόθεση και το ρήμα (εσωτερική αύξηση). 

Π.χ.: υπογράφω - υπέγραψα, μετατρέπω - μετέτρεψα. 

Στην προστακτική του αορίστου όμως η αύξηση αυτή δεν μπαίνει. 

Π.χ.: 

Οριστική Ενεστώτα Οριστική Αορίστου Προστακτική Αορίστου 

υπογράφω υπέγραψα υπόγραψε - υπογράψτε 

επιλέγω επέλεξα επίλεξε - επιλέξτε 

 

Η προκαταληκτική ορθογραφία των ρημάτων της α΄ συζυγίας 

διατηρείται η ίδια σε όλες τις εγκλίσεις του αορίστου. 

Π.χ.:  

Ενεστώτας Αόριστος 

 Οριστική Υποτακτική Προστακτική 

ποτίζετε ποτίσατε να ποτίσετε ποτίστε 

δανείζετε δανείσατε να δανείσετε δανείστε 

αφήνετε αφήσατε να αφήσετε αφήστε 

λύνετε λύσατε να λύσετε λύστε 

 

 



 ©Ζερβός Γρηγόρης  

Η προκαταληκτική ορθογραφία των ρημάτων της β΄ συζυγίας 

(σε -η) διατηρείται η ίδια σε όλες τις εγκλίσεις του αορίστου. 

Π.χ.:  

Ενεστώτας Αόριστος 

 Οριστική Υποτακτική Προστακτική 

αγαπώ αγαπήσατε να αγαπήσετε αγαπήστε 

χτυπώ χτυπήσατε να χτυπήσετε χτυπήστε 

 

 

 

Γράφω τα  παρακάτω  ρήματα  στον  αόρ ιστο  (ορ ι στ ική  

&  προστακτ ική) .  

Ενεστώτας Αόριστος 

 Οριστική Προστακτική 

ντύνω ……………………………… …………………………… - ……………………………… 

γυρίζω ……………………………… …………………………… - ……………………………… 

ζητώ ……………………………… …………………………… - ……………………………… 

στέκομαι ……………………………… …………………………… - ……………………………… 

τυλίγομαι ……………………………… …………………………… - ……………………………… 

αντιγράφω ……………………………… …………………………… - ……………………………… 

αναλαμβάνω ……………………………… …………………………… - ……………………………… 

υποθέτω ……………………………… …………………………… - ……………………………… 

 


