
Ο Ι  Φ Ω Ν Ε   Σ Ω Ν  Ρ Η Μ Α Σ Ω Ν  

εκενγεηηθή θαη παζεηηθή θωκή 

 

 Οη ιέλεηξ πμο θακενώκμοκ πωξ θάπμημξ:  

 θάκεη θάηη (εκενγεί),  

 παζαίκεη θάηη 

 βνίζθεηαη ζε μηα θαηάζηαζε  

 

ιέγμκηαη νήματα. 

  

π.π. Εγώ λοπκάω κωνίξ. Η Δακάε λοπκάεη ανγά. Εζείξ λοπκάτε κωνίξ; 

  

 Τα νήμαηα ξυπνάω, ξυπνάει, ξυπνάτε δείπκμοκ τη θάκμοκ σοκήζωξ ηα 

πνόζωπα.  

Άνα είκαη ζηεκ εκενγεηηθή θωκή. 

 

π.π. Εγώ θμημάμαη κωνίξ.  Η Δακάε θμημάταη ανγά. Εζείξ θμημάστε κωνίξ; 

 Τα νήμαηα κοιμάμαι, κοιμάσαι, κοιμάστε δείπκμοκ ότη βνίσθμκταη σε μηα 

θατάστασε ηα πνόζωπα.  

Άνα είκαη ζηεκ παζεηηθή θωκή. 

 

π.π. Εγώ δεσταίκμμαη πμιύ.  Η Δακάε δεσταίκεταη ιίγμ. Εζείξ 

δεσταίκεστε θαζόιμο; 

 Τα νήμαηα ζεσταίνομαι, ζεσταίνεσαι, ζεσταίνεστε δείπκμοκ ότη θάτη 

παζαίκμοκ ηα πνόζωπα.  

Άνα είκαη ζηεκ παζεηηθή θωκή. 

 

 

 Τα νήμαηα θιίκμκηαη ακάιμγα με ηε θωκή ζηεκ μπμία ακήθμοκ. Φωκέξ είκαη μη μμάδεξ 

ζηηξ μπμίεξ πωνίδμκηαη ηα νήμαηα ακάιμγα με ηεκ θαηάιελή ημοξ ζημ α΄ πνόζωπμ 

ημο εκηθμύ ανηζμμύ.  

 

 Τα νήμαηα έπμοκ δύμ θωκέξ: Τεκ εκενγετηθή υωκή θαη ηεκ παζετηθή υωκή.  

 

 Σηεκ εκενγετηθή υωκή βνίζθμκηαη ηα νήμαηα πμο  

ζημ α΄ πνόζωπμ (εγώ) ημο εκεζηώηα ηειεηώκμοκ ζε –ω. 

      π.π. Εγώ πηεκίδω. Εγώ θμοκώ. Εγώ θμονεύω.  

 

 Σηεκ παζετηθή υωκή βνίζθμκηαη ηα νήμαηα πμο  

ζημ α΄ πνόζωπμ (εγώ) ημο εκεζηώηα ηειεηώκμοκ ζε –μαη.  

     π.π. Εγώ πηεκίδμμαη. Εγώ θμοκηέμαη. Εγώ  θμονεύμμαη. 
 

  

 



Τα πενηζζόηενα νήμαηα ζπεμαηίδμκηαη θαη ζηηξ δύμ θωκέξ. 

  π.π. θόβω – θόβμμαη πιέκω – πιέκμμαη  ζθίδω – ζθίδμμαη  

 

ΕΝΕΣΩΣΑ 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

Εκηθόξ ανηζμόξ 

α΄ πνόζωπμ εγώ πιέκ-ω εγώ πιέκ-μμαη 

β΄ πνόζωπμ εσύ πιέκ-εηξ εσύ πιέκ-εσαη 

γ΄ πνόζωπμ αυτός πιέκ-εη αυτός πιέκ-εταη 

Πιεζοκτηθόξ ανηζμόξ 

α΄ πνόζωπμ εμείς πιέκ-μομε εμείς πιεκ-όμαστε 

β΄ πνόζωπμ εσείς πιέκ-ετε εσείς πιέκ-εστε 

γ΄ πνόζωπμ αυτοί πιέκ-μοκ αυτοί πιέκ-μκταη 

 

 

 

Τη πνμζέπω ζηεκ μνζμγναθία 

 

 Δεκ πνέπεη κα μπενδεύμομε ηηξ θαηαιήλεηξ –με θαη –μαη. Πνμζέπμομε θαη 

πνεζημμπμημύμε ηεκ θαηάιελε –με όηακ ημ πνόζωπμ πμο μηιάεη είκαη ζημ 

εμείξ, εκώ πνεζημμπμημύμε ηεκ θαηάιελε –μαη όηακ ημ πνόζωπμ πμο μηιάεη 

είκαη ημ εγώ. 

π.π.  εμείξ κηύκμομε – εγώ κηύκμμαη 

 εμείξ ιμύδμομε – εγώ ιμύδμμαη 

 

 Δεκ πνέπεη κα μπενδεύμομε ηηξ θαηαιήλεηξ –τε θαη –ταη. Πνμζέπμομε θαη 

πνεζημμπμημύμε ηεκ θαηάιελε –τε όηακ ημ πνόζωπμ πμο μηιάεη είκαη ζημ 

εσείξ, εκώ πνεζημμπμημύμε ηεκ θαηάιελε –ταη όηακ ημ πνόζωπμ πμο μηιάεη 

είκαη ημ αοτόξ, -ή, -ό. 

π.π.  εζείξ κηύκετε – αοηόξ κηύκεταη 

 εζείξ ιμύδετε – αοηόξ ιμύδεταη 

 

Εκενγετηθή θαη παζετηθή   Μόκμ Παζετηθή 

 

εμείξ      εγώ 

         

       εσύ    

    πάκτα με   ε       πάκτα με    αη 
              

 

εσείξ       αοτόξ-ή-ό 

 

       αοτμί-έξ-ά 



1. Κλίνω κι εγώ τον ενεστώτα  του λούζω-λούζομαι. 

 

Ε Ν Ε Σ Τ Ω Τ Α Σ  

                 Εκενγεηηθή θωκή Παζεηηθή θωκή 

Εκηθόξ ανηζμόξ 

α΄ πνόζωπμ Εγώ  εγώ  

β΄ πνόζωπμ Εζύ  εζύ  

γ΄ πνόζωπμ αοηόξ, ή, ό  
αοηόξ, 

ή, ό  

Πιεζοκηηθόξ ανηζμόξ 

α΄ πνόζωπμ Εμείξ  εμείξ  

β΄ πνόζωπμ Εζείξ  εζείξ  

γ΄ πνόζωπμ αοημί, έξ, ά  
αοημί, 

έξ, ά  

 

2. Στις παρακάτω προτάσεις συμπληρώνω σωστά τις καταλήξεις. 

 

 Κάθε πρωί πίνουμ___   γάλα και τρώμ___  μία φέτα ψωμί. 

 Εγώ όταν παίζ__  , προσέχ__  μην πέσ___  και χτυπήσ__ . 

 Το χειμώνα, όταν κοιμάμ___ ,  σκεπάζομ___  με δυο 

κουβέρτες. 

 Το καλοκαίρι δροσιζόμαστ___ ,  κάνοντας βουτιές στη 

θάλασσα. 

  Μην κρύβεστ___  σε επικίνδυνες κρυψώνες. 

  Ο σκύλος γαβγίζ___ και η γάτα νιαουρίζ___ . 

 Μη φοβάσ___  τα δύσκολα. Να θυμάσ___  την επιτυχία. 

 Ο παππούς κάθετ___ στην πολυθρόνα και ξεκουράζετ___. 

 Εσύ όταν προσέχ ____  δύσκολα κάν____  λάθος. 

 
3. Να γράψεις ρήματα από το διπλανό πλαίσιο στη σωστή στήλη. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

  

  

  

  

  

  

κοιμάμαι, αγγίδω, ξύνω, 

ψήνομαι, αυήνω, πάβω, 

σκέυτομαι, σκουπίδω, 

χτενίδομαι, βάυομαι, 

σεκώνω, πλεγώνομαι 


