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Σχηµατισµός παθητικής µετοχής
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -θ-, παθητική µετοχή σε -µένος: αγαπάω/-ώ,
αγαπήθηκα→ αγαπηµένος / απαντάω/-ώ, απαντήθηκα→ απαντηµένος / δένω, δέθηκα→
δεµένος / ιδρύω, ιδρύθηκα→ ιδρυµένος / κρίνω, κρίθηκα→ κριµένος / ντύνω, ντύθηκα→
ντυµένος / παραπονιέµαι, παραπονέθηκα→ παραπονεµένος
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -στ-, παθητική µετοχή σε -σµένος: διαψεύδω,
διαψεύστηκα→ διαψευσµένος / εξετάζω, εξετάστηκα→ εξετασµένος / καλώ,
καλέστηκα→ καλεσµένος / κερνάω/-ώ, κεράστηκα→ κερασµένος / κρεµάω/-ώ,
κρεµάστηκα→ κρεµασµένος / πιάνω, πιάστηκα→ πιασµένος / πλάθω, πλάστηκα→
πλασµένος
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -ευστ-, παθητική µετοχή σε -ευσµένος: εµπνέω,
εµπνεύστηκα→ εµπνευσµένος
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -χτ- (σε λόγια ρήµατα και σε επίσηµο ύφος λόγου
σε -χθ-), παθητική µετοχή σε -γµένος: ανοίγω, ανοίχτηκα→ ανοιγµένος / βρέχω,
βράχηκα→ βρεγµένος / διατάζω, διατάχτηκα και διατάχθηκα→ διαταγµένος / διώχνω,
διώχτηκα→ διωγµένος / εισπράττω, εισπράχθηκα→ εισπραγµένος / εξελίσσοµαι,
εξελίχθηκα και εξελίχτηκα→ εξελιγµένος / κηρύσσω, κηρύχθηκα και κηρύχτηκα→
κηρυγµένος / κοιτώ, κοιτάχτηκα→ κοιταγµένος / µπλέκω, µπλέχτηκα→ µπλεγµένος /
σφίγγω, σφίχτηκα→ σφιγµένος / τραβάω/-ώ, τραβήχτηκα→ τραβηγµένος
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -φτ- (σε λόγια ρήµατα και σε επίσηµο ύφος λόγου
σε -φθ), παθητική µετοχή σε -µµένος: βάφω, βάφτηκα→ βαµµένος / βλάφτω, βλάφτηκα
→ βλαµµένος / εγκαταλείπω, εγκαταλείφθηκα και εγκαταλείφτηκα→ εγκαταλελειµµένος
/ καλύπτω, καλύφθηκα και καλύφτηκα→ καλυµµένος / κρύβω, κρύφτηκα→ κρυµµένος
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -αυτ-, -ευτ-/-ευθ-, παθητική µετοχή σε -αυµένος/αµένος, -εµένος/-ευµένος: αναπαύω, αναπαύτηκα→ αναπα(υ)µένος / βολεύω,
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βολεύτηκα→ βολεµένος / αχρηστεύω, αχρηστεύτηκα→ αχρηστευµένος / δεσµεύω,
δεσµεύτηκα και δεσµεύθηκα, δεσµευµένος / ονειρεύοµαι, ονειρεύτηκα→ ονειρεµένος
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -ανθ-, παθητική µετοχή σε -ασµένος: θερµαίνω,
θερµάνθηκα→ θερµασµένος / απολυµαίνω, απολυµάνθηκα→ απολυµασµένος
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -αθ-, παθητική µετοχή σε -αµένος: γλυκαίνω,
γλυκάθηκα→ γλυκαµένος / ζεσταίνω, ζεστάθηκα→ ζεσταµένος / µαραίνω, µαράθηκα→
µαραµένος / ξετρελαίνω, ξετρελάθηκα→ ξετρελαµένος / πεθαίνω→ πεθαµένος /
σιχαίνοµαι, σιχάθηκα→ σιχαµένος
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -ηθ-, παθητική µετοχή σε -ηµένος: ανασταίνω,
αναστήθηκα→ αναστηµένος / αυξαίνω ή αυξάνω, αυξήθηκα→ αυξηµένος
ανώµαλο ή ανύπαρκτο παθητικό συνοπτικό θέµα, παθητική µετοχή σε -ηµένος: µαθαίνω,
µαθεύτηκα→ µαθηµένος, αποτυχαίνω→ αποτυχηµένος, πετυχαίνω→ πετυχηµένος
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -νθ-, παθητική µετοχή τα περισσότερα σε υσµένος: αποµακρύνω, αποµακρύνθηκα→ αποµακρυσµένος / µολύνω, µολύνθηκα→
µολυσµένος, αλλά: αµβλύνω, αµβλύνθηκα→ αµβλυµένος / οξύνω, οξύνθηκα→ οξυµένος
/ αποθαρρύνω, αποθαρρύνθηκα→ αποθαρρηµένος (<από + θαρρώ) / επιβαρύνω,
επιβαρύνθηκα→ επιβαρηµένος (<επί + βαρώ)
παθητικό συνοπτικό θέµα που λήγει σε -αριστ-/-ιριστ-, παθητική µετοχή σε -ισµένος:
φρεσκάρω, φρεσκαρίστηκα→ φρεσκαρισµένος / σερβίρ-ω, σερβιρίστηκα→
σερβιρισµένος
ρήµατα που δεν έχουν παθητικούς τύπους, αλλά σχηµατίζουν παθητική µετοχή:
αγανακτώ/αγαναχτώ→ αγανακτισµένος και αγαναχτισµένος,
αγρυπνάω/-ώ→
αγρυπνισµένος,
ακουµπάω/-ώ→
ακουµπισµένος,
αποσταίνω→
αποσταµένος,
αρρωσταίνω→ αρρωστηµένος, γερνάω/-ώ→ γερασµένος, διψάω/-ώ→ διψασµένος,
δυστυχώ→ δυστυχισµένος, ευτυχώ→ ευτυχισµένος, θυµώνω→ θυµωµένος, λιποθυµώ→
λιποθυµισµένος, µεθάω/-ώ→ µεθυσµένος, ναυαγώ→ ναυαγισµένος, πεινάω/-ώ→
πεινασµένος, ταξιδεύω→ ταξιδεµένος

Υπάρχει µια σηµαντική κατηγορία ρηµάτων που έχουν λόγιους τύπους µετοχής µε
αναδιπλασιασµό (επανάληψη του αρκτικού συµφώνου µε ε). Ο αναδιπλασιασµός είναι λόγιο
χαρακτηριστικό, κληρονοµηµένο από την καθαρεύουσα, και δεν εφαρµόζεται σε όλα τα
ρήµατα. Πρόκειται για µετοχές που χρησιµοποιούνται κυρίως ως επίθετα ή ουσιαστικά ή
χρησιµοποιούνται αντί των αντίστοιχων µετοχών: ανειληµµένες υποχρεώσεις, βεβαρηµένο
παρελθόν,
επανειληµµένες
επισκέψεις,
κατειληµµένες
τηλεφωνικές
γραµµές,
προδιαγεγραµµένη πορεία, τετελεσµένα γεγονότα.
•

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:
αναµεµειγµένος (<αναµειγνύω), αποδεδειγµένος (<αποδεικνύω), κεκλιµένος (<κλίνω),
µεµονωµένος (<µονώνω), παρατεταµένος (<παρατείνω), βεβαρηµένος (<βαρύνω/βαρώ),
βεβιασµένος (<βιάζω), δεδοµένος (<δίδω), δεδουλευµένος (<δουλεύω), διαδεδοµένος
(<διαδίδω), διακεκοµµένος (<διακόπτω), διακεκριµένος (<διακρίνω), εγγεγραµµένος
(<εγγράφω), εγκαταλελειµµένος (<εγκαταλείπω), εγκεκριµένος (<εγκρίνω), εκτεταµένος
(<εκτείνω), ενδεδειγµένος (<ενδείκνυται), επιβεβληµένος (<επιβάλλω), καταβεβληµένος
(<καταβάλλω), πεπεισµένος (<πείθω), πεπιεσµένος (<πιέζω), πεπλατυσµένος (<πλατύνω),
περιβεβληµένος (<περιβάλλω), προδιαγεγραµµένος (<προδιαγράφω), προσβεβληµένος
(<προσβάλλω), προσκεκληµένος (<προσκαλώ), προτεταµένος (<προτείνω), συγκεκριµένος
(<συγκρίνω), συµβεβληµένος (<συµβάλλω), συνδεδεµένος (<συνδέω), συντετριµµένος
(<συντρίβω), τεταµένος (<τείνω), τετελεσµένος (<τελώ).
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•

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:
αποσυντεθειµένος (<αποσυνθέτω), διατεθειµένος (<διαθέτω), εκτεθειµένος (<εκθέτω),
τεθλασµένος (<θλω), τεθλιµµένος (<θλίβω), τεθωρακισµένος (<θωρακίζω), πεφωτισµένος
(<φωτίζω), συγκεχυµένος (<συγχέω).
•

Μερικές παθητικές µετοχές που προέρχονται από ρήµατα που αρχίζουν από φωνήεν ή από
ρ, ζ, ξ, ψ, δύο σύµφωνα (εκτός από κ, π, τ, β, γ, δ, φ, χ, θ + υγρό) ή από τρία σύµφωνα
εµφανίζονται µε αύξηση:
ανεπτυγµένος (<αναπτύσσω), απεσταγµένος (<αποστάζω), απεσταλµένος (<αποστέλλω),
κατεψυγµένος (<καταψύχω), διεσπαρµένος (<διασπείρω), διεφθαρµένος (<διαφθείρω),
εγκατεστηµένος (<εγκαθιστώ), εσκεµµένος (<σκέπτοµαι), εσπευσµένος (<σπεύδω),
εσταυρωµένος (<σταυρώνω), εστεµµένος (<στέφω), εσφαλµένος (<σφάλλω), κατεστραµµένος
(<καταστρέφω).
•

Όταν το θέµα του ρήµατος αρχίζει από τα φωνήεντα α, ε, αι, τότε στη µετοχή
αντικαθίσταται αυτό το φωνήεν µε το η:
προηγιασµένος (<προαγιάζω), ανηρτηµένος (<αναρτώ), αφηρηµένος (<αφαιρώ), διηρηµένος
(<διαιρώ), ηνωµένος (<ενώνω), προηγµένος (<προάγω), συνηµµένος (<συνάπτω),
συνηρηµένος (<συναιρώ)
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Υπάρχουν πολλές ιδιοµορφίες στο σχηµατισµό της µετοχής του παθητικού παρακειµένου
(π.χ. ακουµπάω/-ώ – ακουµπισµένος και όχι ακουµπηµένος, ζεσταίνω – ζεσταµένος και όχι
ζεστασµένος κτλ.). Γι’ αυτό το λόγο, ο διδάσκων, για να βοηθήσει τους µαθητές και τις
µαθήτριες να εµπεδώσουν το σχηµατισµό της παθητικής µετοχής, θα πρέπει αρχικά να
επιλέξει τύπους µε τη µέγιστη µορφολογική απλότητα: π.χ. αγαπάω/-ώ – αγαπηµένος, δένω –
δεµένος, πατάω/-ώ – πατηµένος κτλ.
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΓ9: Σχηµατισµός του συνοπτικού ενεργητικού θέµατος
ΓΓ10: Σχηµατισµός του συνοπτικού παθητικού θέµατος
ΓΓ40: Όψη του ρήµατος
ΑΤ46: Η σύνταξη του «εξαρτηµένου» ρηµατικού τύπου
ΑΤ57: Σπανιότερες συντελικές δοµές µε τα είµαι / έχω
ΑΤ60: ∆ιακρίσεις στο παρελθόν: «παρατατικός» και «αόριστος»
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γλωσσικές Ασκήσεις: 403-405.
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