
Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας για τα ρήματα, αυτή τη φορά στην 
Παθητική Φωνή!

Οριστική

Ενεστώτας
Χτενίζομαι,χτενίζεσαι,χτενίζεται,χτενιζόμαστε,χτενίζεστε,χτενίζονται

Παρατατικός
Χτενιζόμουν,χτενιζόσουν,χτενιζόταν,χτενιζόμαστε,χτενιζόσαστε,χτενίζον
ταν

Αόριστος
Χτενίστηκα,χτενίστηκες,χτενίστηκε,χτενιστήκαμε,χτενιστήκατε,χτενίστη
καν

Εξ. Μέλλοντας
Θα χτενίζομαι,θα χτενίζεσαι,θα χτενίζεται,θα χτενιζόμαστε,θα 
χτενίζεστε,θα χτενίζονται

Στ. Μέλλοντας
Θα χτενιστώ,θα χτενιστείς,θα χτενιστεί,θα χτενιστούμε,θα χτενιστείτε,θα 
χτενιστούν

Παρακείμενος
Έχω χτενιστεί,έχεις χτενιστεί,έχει χτενιστεί,έχουμε χτενιστεί,έχετε 
χτενιστεί,έχουν χτενιστεί

Υπερσυντέλικος
Είχα χτενιστεί,είχες χτενιστεί,είχε χτενιστεί,είχαμε χτενιστεί,είχατε 
χτενιστεί,είχαν χτενιστεί



Συντ. Μέλλοντας
Θα έχω χτενιστεί,θα έχεις χτενιστεί,θα έχει χτενιστεί,θα έχουμε 
χτενιστεί,θα έχετε χτενιστεί,θα έχουν χτενιστεί

Υποτακτική

Ενεστώτας
Να χτενίζομαι,να χτενίζεσαι,να χτενίζεται,να χτενιζόμαστε,να 
χτενίζεστε,να χτενίζονται

Αόριστος
Να χτενιστώ,να χτενιστείς,να χτενιστεί,να χτενιστούμε,να χτενιστείτε,να 
χτενιστούν

Παρακείμενος
Να έχω χτενιστεί,να έχεις χτενιστεί,να έχει χτενιστεί,να έχουμε 
χτενιστεί,να έχετε χτενιστεί,να έχουν χτενιστεί

Προστακτική

Ενεστώτας
Η Παθητική Φωνή δεν έχει Προστακτική Ενεστώτα.

Αόριστος
Χτενίσου,χτενιστείτε

Εξαιρέσεις-Ιδιομορφίες
Για να βρεθεί η Υποτακτική Ενεστώτα, απλά βάζουμε το ρήμα μετά το 
«να». Όμως στην Υποτακτική Αορίστου, είναι ολόκληρη διαδικασία. 
Πρώτα θα βρούμε τον Αόριστο του «χτενίζομαι», που είναι το 
«χτενίστηκα». Θα αποκόψουμε την κατάληξη «-ηκα» από τη λέξη και 
μας μένει το «χτενίστ». Στο «χτενίστ» θα προσθέσουμε την κατάληξη του 



Ενεστώτα και το «να» και μας μένει «να χτενιστώ». Και στην Ενεργητική 
Φωνή το ίδιο θα κάνουμε: Αόριστος «χτένισα», κόβουμε το «-α», 
προσθέτουμε το «να» και κατάληξη του Ενεστώτα και Βουαλά! Έχουμε 
το «να χτενίσω». Η Προστακτική της Ενεργητικής σχηματίζεται 
ομοιόμορφα με την Υποτακτική, απλά με άλλες καταλήξεις. Η 
Προστακτική του «εσείς» στον Ενεστώτα παραμένει ίδια. Στην 
Προστακτική της Παθητικής όμως δεν υπάρχει Προστακτική Ενεστώτα. 
Μόνο Αορίστου. Και άλλη μία ιδιομορφία: Αντί να πάρεις το «χτενίστ» 
και να του βάλεις κατάληξη, θα πάρεις τη ρίζα της Ενεργητικής, δηλαδή 
το «χτενίς». Και μετά θα προσθέσεις την κατάληξη –ου. Στην 
Προστακτική Παθητικής και Αορίστου του β’ πληθυντικού προσώπου θα 
κάνεις την ομαλή διαδικασία.
Υπάρχει κι άλλο: Κάπως ανώμαλα ρήματα, συζυγίες, τάξεις, η 
Γραμματική δεν τελειώνει ποτέ!
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