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ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ 
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ἔ-βαλ-ον βάλω βάλοιμι _ 

  
ἔβαλες βάλῃς βάλοις βάλε 

 
βαλών 

ἔβαλε(ν) βάλῃ βάλοι βαλέτω βαλεῖν βαλοῦσα 

ἐβάλομεν βάλωμεν βάλοιμεν _ 
 

βαλόν 

ἐβάλετε βάλητε βάλοιτε βάλετε 
  

ἔβαλον βάλωσι(ν) βάλοιεν 
βαλόντων / βαλέτωσαν 
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ἐ-βαλ-όμην βάλωμαι βαλοίμην - 
  

ἐβάλου βάλῃ βάλοιο βαλοῦ 
 

βαλόμενος 

ἐβάλετο βάληται βάλοιτο βαλέσθω βαλέσθαι βαλομένη 

ἐβαλόμεθα βαλώμεθα βαλοίμεθα - 
 

βαλόμενον 

ἐβάλεσθε βάλησθε βάλοισθε βάλεσθε 
  

ἐβάλοντο βάλωνται βάλοιντο βαλέσθων / βαλέσθωσαν 
  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. Καταλήξεις :  α) στην Οριστική του Παρατατικού (ἔλυον – ἐλυόμην) β) στις άλλες εγκλίσεις, απαρέμφατο και μετοχή του  

Ενεστώτα (λύω, λύοιμι κλπ). 

2. Τονισμός:  

 τονίζονται στη λήγουσα το ενεργητικό απαρέμφατο, η ενεργητική μετοχή στο αρσενικό και ουδέτερο γένος και το β΄ενικό της 

προστακτικής της μέσης φωνής : βαλεῖν (ενώ : λύειν), ὁ βαλών, τό βαλόν (ενώ : ὁ λύων, τό λῦον), βαλοῦ (ενώ : λύου)  

 τονίζονται στην παραλήγουσα η ενεργητική μετοχή στο θηλυκό γένος και το μέσο απαρέμφατο  : ἡ βαλοῦσα (ενώ : ἡ λύουσα), 

βαλέσθαι (ενώ :  λύεσθαι)  

 τονίζεται στη λήγουσα το β΄ ενικό προστακτικής  των ρ. ἔρχομαι, εὑρίσκω, λαμβάνω, λέγω και ὁρῶ  : ἐλθέ, εὑρέ, λαβέ, εἰπέ, ἰδέ.  

 όταν το ρήμα είναι σύνθετο ο τόνος ανεβαίνει :  
α) στο β΄ ενικό της προστακτικής της ενεργητικής φωνής : παράβαλε, ἄπελθε, κάτιδε, πρόειπε, κατάφυγε, παράσχες και στο β΄ 

πληθυντικό της προστακτικής της ενεργητικής φωνής : μόνο στο παράσχετε  

β) στο β΄ ενικό της προστακτικής μέσης φωνής μόνο αν ο τύπος είναι μονοσύλλαβος και η πρόθεση δισύλλαβη (συμβαίνει μόνο 

στα ἐσχόμην και ἑσπόμην) : παράσχου, ἐπίσπου αλλά προσχοῦ  

γ) στην υποτακτική και ευκτική του αορίστου β΄ των ρ. ἔχω-ἔχομαι (ἔσχον-ἐσχόμην) και ἕπομαι (ἑσπόμην), εφόσον το επιτρέπει η 

λήγουσα:  παράσχῃς, παράσχοιμι, , ἐπίσπωμαι, ἐπίσποιο κλπ 

3. Ο αόριστος β΄ ἔσχον του ρ. ἔχω : α) έχει ευκτική σχοίην, -οίης κλπ. Όταν όμως το ρ. είναι σύνθετο σχηματίζεται κανονικά :  παρά-

σχοιμι, κατά-σχοιμι κλπ. β) έχει β΄ ενικό προστακτικής σχές  

 

ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΑΟΡΙΣΤΟ Β΄ 

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 
ΘΕΜΑ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄ 

1 ἄγω ἤγαγ-ον ἀγαγ- 

2 αἱρέω -ῶ, -οῦμαι εἷλ-ον, -όμην (fελ>)ἑλ- 

3 αἰσθάνομαι ᾐσθ-όμην αἰσθ- 

4 ἁμαρτάνω ἥμαρτ-ον ἁμαρτ- 

5 ἀνέχομαι ἠν(ε)σχ-όμην ἀνα-σχ 

6 άπαγορεύω ἀπεῖπ-ον ἀπειπ- 

7 βάλλω, -ομαι ἔβαλ-ον, -όμην βαλ- 

8 βλαστάνω ἔβλαστ-ον βλαστ- 

9 βλώσκω ἔμολ-ον μολ- 

10 γίγνομαι /εἰμί ἐγεν-όμην γεν- 

11 δάκνω ἔδακ-ον δακ- 

12 ἔρχομαι /εἶμι ἦλθ-ον ἐλθ- 

13 ἐρωτάω -ῶ ἠρ-όμην ἐρ- 

14 εὑρίσκω, -ομαι (ε)ηὗρ-ον, -όμην εὑρ- 

15 ἕπομαι ἑσπ-όμην σπ- 

16 ἔχω, -ομαι ἔσχ-ον,  ἐσχ-όμην σχ- 

17 θιγγάνω ἔθιγ-ον θιγ- 

18 (ἀπο-)θνῄσκω (ἀπ-)έθαν-ον (ἀπο-)θαν- 

19 (ἀφ-)ικνέομαι -οῦμαι (ἀφ-)ικ-όμην (ἀφ-)ικ- 

20 κάμνω ἔκαμ-ον καμ- 

21 (ἀπο-)κτείνω (ἀπ-)έκταν-ον (ἀπο-)κταν- 

22 λαγχάνω ἔλαχ-ον λαχ- 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ 
ΘΕΜΑ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄ 

23 λαμβάνω, -ομαι ἔλαβ-ον, -όμην λαβ- 

24 λανθάνω, -ομαι ἔλαθ-ον, -όμην λαθ- 

25 λέγω  εἶπ-ον εἰπ- 

26 λείπω, -ομαι ἔλιπ-ον, -όμην λίπ- 

27 μανθάνω ἔμαθ-ον μαθ- 

28 (ἀπ-)όλλυμαι (ἀπ-)ωλ-όμην (ἀπ-)όλ- 

29 ὁράω-ῶ, -ῶμαι εἶδ-ον, -όμην (fἰδ-)>ἰδ- 

30 ὀφείλω ὤφελ-ον ὀφελ- 

31 ὀφλισκάνω ὧφλ-ον ὀφλ- 

32 πάσχω ἔπαθ-ον παθ- 

33 πείθω, -ομαι ἔπιθ-ον,-όμην πιθ- 

34 πίνω ἔπι-ον πι- 

35 πίπτω ἔπεσ-ον πεσ- 

36 πυνθάνομαι ἐπυθ-όμην πυθ- 

37 τέμνω, -ομαι ἔτεμ-ον, -όμην τεμ- 

38 τίκτω, -ομαι ἔτεκ-ον,-όμην τεκ- 

39 τρέπω, -ομαι ἔτραπ-ον,-όμην τραπ- 

40 τρέχω /θέω ἔδραμ-ον δραμ- 

41 τυγχάνω ἔτυχ-ον τυχ- 

42 ὑπισχνέομαι-οῦμαι ὑπεσχ-όμην (ὑπο-)σχ- 

43 φέρω, -ομαι ἤνεγκ-ον,-όμην ἐνεγκ- 

44 φεύγω ἔφυγ-ον φυγ- 
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