
 

 

Ασκήσεις στην Ευκτική 

όλων των χρόνων Ενεργητικής Φωνής 

 

Α. Να κλίνετε την ευκτική ενεστώτα Ε.Φ. των ρημάτων παύω, βλάπτω, 

τάττω. 

 

παύω βλάπτω τάττω 

παύοιμι βλάπτοιμι τάττοιμι 

παύοις βλάπτοις τάττοις 

παύοι βλάπτοι τάττοι 

παύοιμεν βλάπτοιμεν τάττοιμεν 

παύοιτε βλάπτοιτε τάττοιτε 

παύοιεν βλάπτοιεν τάττοιεν 

 

 

Β.  Να κλίνετε την ευκτική μέλλοντα Ε.Φ. των ρημάτων θεραπεύω, 

καλύπτω, κηρύττω, δικάζω. 

θεραπεύω καλύπτω κηρύττω δικάζω 

θεραπεύσοιμι καλύψοιμι κηρύξοιμι δικάσοιμι 

θεραπεύσοις καλύψοις κηρύξοις δικάσοις 

θεραπεύσοι καλύψοι κηρύξοι δικάσοι 

θεραπεύσοιμεν καλύψοιμεν κηρύξοιμεν δικάσοιμεν 

θεραπεύσοιτε καλύψοιτε κηρύξοιτε δικάσοιτε 

θεραπεύσοιεν καλύψοιεν κηρύξοιεν δικάσοιεν 



 

 

Γ.  Να κλίνετε την ευκτική αορίστου* Ε.Φ. των ρημάτων βουλεύω, κόπτω, 

διώκω, ἀθροίζω. 

βουλεύω κόπτω διώκω ἀθροίζω 

βουλεύσαιμι κόψαιμι διώξαιμι ἀθροίσαιμι 

βουλεύσαις κόψαις διώξαις ἀθροίσαις 

βουλεύσαι κόψαι διώξαι ἀθροίσαι 

βουλεύσαιμεν κόψαιμεν διώξαιμεν ἀθροίσαιμεν 

βουλεύσαιτε κόψαιτε διώξαιτε ἀθροίσαιτε 

βουλεύσαιεν κόψαιεν διώξαιεν ἀθροίσαιεν 

*(να μη γραφούν οι δεύτεροι τύποι του αορίστου) 

 

Δ.  Να κλίνετε την ευκτική παρακειμένου Ε.Φ. (μονολεκτικούς και 

περιφραστικούς τύπους) των ρημάτων θύω, βλάπτω, φυλάττω, 

ἀθροίζω. 

θύω 

μονολεκτικά 

θύω 

περιφραστικά 

βλάπτω 

μονολεκτικά 

βλάπτω 

περιφραστικά 

τεθύκοιμι τεθυκώς, -υῖα, -ός  εἴην βεβλάφοιμι βεβλαφώς, -υῖα, -ός  εἴην 

τεθύκοις τεθυκώς, -υῖα, -ός εἴης βεβλάφοις βεβλαφώς, -υῖα, -ός εἴης 

τεθύκοι τεθυκώς, -υῖα, -ός εἴη βεβλάφοι βεβλαφώς, -υῖα, -ός εἴη 

τεθύκοιμεν τεθυκότες, -υῖαι, -ότα 

εἴημεν/εἶμεν 

βεβλάφοιμεν βεβλαφότες, -υῖαι, -ότα 

εἴημεν/εἶμεν 

τεθύκοιτε τεθυκότες, -υῖαι, -ότα 

εἴητε/εἶτε 

βεβλάφοιτε βεβλαφότες, -υῖαι, -ότα 

εἴητε/εἶτε 

τεθύκοιεν τεθυκότες, -υῖαι, -ότα 

εἴησαν/εἶεν 

βεβλάφοιεν βεβλαφότες, -υῖαι, -ότα 

εἴησαν/εἶεν 



 

 

 

φυλάττω 

μονολεκτικά 

φυλάττω 

περιφραστικά 

ἀθροίζω 

μονολεκτικά 

ἀθροίζω 

περιφραστικά 

πεφυλάχοιμι πεφυλαχώς, -υῖα, -ός  εἴην ἠθροίκοιμι ἠθροικώς, -υῖα, -ός  εἴην 

πεφυλάχοις πεφυλαχώς, -υῖα, -ός εἴης ἠθροίκοις ἠθροικώς, -υῖα, -ός εἴης 

πεφυλάχοι πεφυλαχώς, -υῖα, -ός εἴη ἠθροίκοι ἠθροικώς, -υῖα, -ός εἴη 

πεφυλάχοιμεν πεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα 

εἴημεν/εἶμεν 

ἠθροίκοιμεν ἠθροικότες, -υῖαι, -ότα 

εἴημεν/εἶμεν 

πεφυλάχοιτε πεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα 

εἴητε/εἶτε 

ἠθροίκοιτε ἠθροικότες, -υῖαι, -ότα 

εἴητε/εἶτε 

πεφυλάχοιεν πεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα 

εἴησαν/εἶεν 

ἠθροίκοιεν ἠθροικότες, -υῖαι, -ότα 

εἴησαν/εἶεν 

 

Ε. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται σε παρένθεση:  

 

ἀποπέμπω (β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου Ε.Φ.)  ἀποπέμψαιτε 

βλάπτω (β΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα Ε.Φ.)  βλάψοις 

φονεύω (α΄ ενικό  ευκτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  πεφονεύκοιμι / 

πεφονευκώς, -υῖα, -ός εἴην 

θύω (γ΄ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα Ε.Φ.)  θύσοιεν 

ψηφίζω (γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  ψηφίζοι 

πράττω (γ΄ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  πεπράχοιεν/ 

πεπραχότες, -υῖαι, -ότα εἴησαν / εἶεν 

διαβαίνω (α΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  διαβαίνοιμεν 

στρατεύω (γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου* Ε.Φ.)  στρατεύσαι 

ταράττω (α’ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα Ε.Φ.)  ταράξοιμεν 

τρίβω (β΄ ενικό ευκτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  τετρίφοις / τετριφώς, -

υῖα, -ός εἴης 



 

 

 

 

 

ἄγω (β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  ἄγοις 

μηνύω  (α΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου Ε.Φ.)  μηνύσαιμεν 

θαυμάζω (β΄ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  τεθαυμάκοιτε 

/ τεθαυμακότες, -κυῖαι, -κότε εἴητε /εἶτε 

ἄρχω (β΄ ενικό ευκτικής αορίστου* Ε.Φ.)  ἄρξαις 

μνημονεύω (γ΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  μνημονεύοιεν 

δικάζω (β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου Ε.Φ.)  δικάσαιτε 

*(να μη γραφούν οι δεύτεροι τύποι του αορίστου) 

 

 

 


