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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΦΩΝΗ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄ Ε.Φ. 

 

1.Ο αόριστος Β’ σχηματίζεται με διαφορετικό θέμα από αυτό του ενεστώτα, 

π.χ. βάλλω-ἔβαλον, λείπω-ἔλιπον, αἱρῶ-εἶλον, ὁρῶ-εἶδον. 

2.Ο αόριστος Β’ έχει στην οριστική ίδιες καταλήξεις με τον παρατατικό, π.χ. 

ἔβαλλον-ἔβαλον, ἔβαλλες-ἔβαλες, κ.λπ…  

3. Ο αόριστος Β’ στις υπόλοιπες εγκλίσεις (υποτακτική, ευκτική, προστακτική 

πλην του β’ ενικού) έχει ίδιες καταλήξεις με τις αντίστοιχες εγκλίσεις του 

ενεστώτα, π.χ. βάλλῃς-βάλῃς, βάλλῃ-βάλῃ, βάλλοιμεν-βάλοιμεν, βάλλοιεν-

βάλοιεν, βαλλόντων-βαλόντων. 

4. Ο αόριστος Β’ στο απαρέμφατο και τη μετοχή έχει ίδιες καταλήξεις με του 

ενεστώτα, μόνο που στον αόριστο Β’ τονίζουμε στη λήγουσα, ενώ στον 

ενεστώτα στη παραλήγουσα, π.χ. βάλλειν-βαλεῖν, βάλλων-βαλὼν. 

  

5α.Το β΄ ενικό προστακτικής των ρημάτων ἔρχομαι (ἦλθον),  λέγω (εἶπον), 

ὁρῶ (εἶδον), λαμβάνω (ἔλαβον), εὑρίσκω (εὗρον/ηὗρον), τονίζεται στη 

λήγουσα, όταν δεν είναι σύνθετα, αντίθετα με τον κανόνα, π.χ.  ἐλθέ, εἰπέ, ἰδέ, 

λαβέ, εὑρέ. 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο/Μτχ. 

ἔβαλον βάλω βάλοιμι ---- βαλεῖν 

ἔβαλες βάλῃς  βάλοις βάλε  

ἔβαλε  βάλῃ  βάλοι βαλέτω βαλών 

ἐβάλομεν βάλωμεν  βάλοιμεν ---- βαλοῦσα 

ἐβάλετε βάλητε       βάλοιτε βάλετε βαλόν 

ἔβαλον βάλωσιν  βάλοιεν βαλόντων  
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5β.Όμως όταν είναι σύνθετα αυτά τα ρήματα, τότε στο β’ ενικό προστακτικής 

αναβιβάζουν το τόνο όσο το επιτρέπει η λήγουσα, π.χ. ἄπελθε, ἔξευρε, 

παράλαβε, πρόειπε, πάριδε, κ.λπ.  

 

                                            

ΜΕΣΗ  ΦΩΝΗ 

 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφ/Μτχ. 

ἐβαλόμην βάλωμαι βαλοίμην --- βαλέσθαι  

ἐβάλου βάλῃ βάλοιο βαλοῦ  

ἐβάλετο βάληται βάλοιτο βαλέσθω βαλόμενος 

ἐβαλόμεθα βαλώμεθα βαλοίμεθα --- βαλομένη 

ἐβάλεσθε βάλησθε βάλοισθε βάλεσθε βαλόμενον 

ἐβάλοντο βάλωνται βάλοιντο βαλέσθων  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄ Μ.Φ. 

 

1.Ο αόριστος Β’ σχηματίζεται με διαφορετικό θέμα από αυτό του ενεστώτα, 

π.χ. γίγνομαι-ἐγενόμην, βάλλομαι-ἐβαλόμην, αἰσθάνομαι-ᾐσθόμην. 

2.Ο αόριστος Β’ έχει στην οριστική ίδιες καταλήξεις με τον παρατατικό, π.χ. 

ἐβαλλόμην-ἐβαλόμην, ἐβάλλου-ἐβάλου, κ.λπ…  

3. Ο αόριστος Β’ στις υπόλοιπες εγκλίσεις (υποτακτική, ευκτική, προστακτική 

πλην του β’ ενικού) και στη μετοχή έχει ίδιες καταλήξεις με τις αντίστοιχες 

εγκλίσεις του ενεστώτα, π.χ. βάλλῃ-βάλῃ, βάλληται-βάληται, βαλλοίμεθα-

βαλοίμεθα, βάλλοιντο-βάλοιντο, βαλλέσθων-βαλέσθων,  βαλλόμενος-

βαλόμενος. 

4. Ο αόριστος Β’ στο απαρέμφατο και το β’ ενικό προστακτικής έχει ίδιες 

καταλήξεις με του ενεστώτα, μόνο που στον αόριστο Β’ ο τόνος κατεβαίνει 

μία συλλαβή από αυτή του ενεστώτα, π.χ. βάλλου-βαλοῦ, βάλλεσθαι-

βαλέσθαι. 

5. το β’ ενικό προστακτικής είτε απλό είτε σύνθετο τονίζεται στη λήγουσα, 

π.χ. γενοῦ, λαβοῦ, συγγενοῦ, παραλαβοῦ. Τα μονοσύλλαβα, όμως, ρήματα, 

όταν συντίθενται με δισύλλαβη πρόθεση, αναβιβάζουν τον τόνο, π.χ. σποῦ-

ἐπίσπου (ἕπομαι), σχοῦ-παράσχου (ἔχομαι). 
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΙ Β΄ 

 

 

  

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 

ἄγω ἤγαγον  [υποτακτ.: ἀγάγω] 

ἄγομαι ἠγαγόμην 

ἁμαρτάνω ἥμαρτον [υποτακτ.: ἁμάρτω] 

ἔρχομαι ἦλθον  [υποτακτ.: ἔλθω] 

εὑρίσκω εὗρον/ηὗρον [υποτακτ.:εὕρω] 

λαμβάνω ἔλαβον 

λαμβάνομαι ἐλαβόμην 

λέγω εἶπον  [υποτακτ.: εἴπω] 

μανθάνω ἔμαθον [υποτακτ.: μάθω] 

ὁρῶ εἶδον [υποτακτ.: ἴδω] 

λανθάνω ἔλαθον 

πάσχω ἔπαθον 

πίπτω ἔπεσον 

τρέχω ἔδραμον 

τυγχάνω ἔτυχον 

φέρω ἤνεγκον [υποτακτ.: ἐνέγκω] 

βάλλω ἔβαλον 

βάλλομαι ἐβαλόμην 

λείπω ἔλιπον 

λείπομαι ἐλιπόμην 

γίγνομαι ἐγενόμην 

πυνθάνομαι ἐπυθόμην 

ἀποθνῄσκω ἀπέθανον [υποτακτ.: ἀποθάνω] 

ἕπομαι ἐσπόμην 

αἱρῶ εἷλον [υποτακτ.: ἕλω] 

αἱροῦμαι εἱλόμην 

πείθομαι ἐπιθόμην 

αἰσθάνομαι ᾐσθόμην [υποτακτ.: αἴσθωμαι] 

ἀπόλλυμαι ἀπωλόμην [υποτακτ.:  ἀπόλωμαι] 

ἔχω ἔσχον [υποτακτ.:σχῶ] 

ἀφικνοῦμαι ἀφικόμην [υποτακτ.ἀφίκωμαι] 

ἀπεχθάνομαι ἀπηχθόμην 

ὀφλισκάνω ὦφλον 

ὀφείλω ὤφελον 

τίκτω ἔτεκον 

κατακαίνω κατέκανον 
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1η Σημείωση : ο αόριστος Β΄ του ρήματος ἔχω δεν σχηματίζεται όπως οι 

υπόλοιποι όταν το ρήμα δεν είναι σύνθετο. Όταν όμως είναι σύνθετο, 

σχηματίζεται κανονικώς.  

 

ἔχω > ἔσχον 

Οριστική     Υποτακτική   Ευκτική   Προστακτική  Απαρέμφατο-Μετοχή 

ἔσχον                σχῶ                  σχοίην             ---                                 σχεῖν  

ἔσχες                σχῇς                σχοίης           σχὲς                     σχὼν-σχοῦσα-σχὸν 

ἔσχες                σχῇ                  σχοίη            σχέτω 

ἔσχομεν         σχῶμεν           σχοῖμεν           --- 

ἔσχετε             σχῆτε              σχοῖτε            σχέτε 

ἔσχον              σχῶσιν            σχοῖεν         σχόντων 

 

σύνθετο το ἔχω, π.χ. κατέχω > κατέσχον 

κατέσχον       κατάσχω      κατάσχοιμι      ---                     κατασχεῖν 

κατέσχες        κατάσχῃς     κατάσχοις    κατάσχες          κατασχὼν 

κατέσχε          κατάσχῃ       κατάσχοι       κατασχέτω 

κατέσχομεν κατάσχωμεν κατάσχοιμεν  --- 

κατέσχετε     κατάσχητε    κατάσχοιτε  κατάσχετε 

κατέσχον      κατάσχωσιν  κατάσχοιεν κατασχόντων 

 

 

2η Σημείωση : Ο αόριστος Β΄ του ρήματος ἁμαρτάνω, ἥμαρτον, δεν έχει 

προστακτική. 

 

 

 

 
 


