
 

 

Ασκήσεις στην Ευκτική 

όλων των χρόνων Μέσης Φωνής 

 

Α. Να κλίνετε την ευκτική ενεστώτα Μ.Φ. των ρημάτων παύομαι, 

κόπτομαι, ταράττομαι. 

 

παύομαι κόπτομαι ταράττομαι 

παυοίμην κοπτοίμην ταραττοίμην 

παύοιο κόπτοιο ταράττοιο 

παύοιτο κόπτοιτο ταράττοιτο 

παυοίμεθα κοπτοίμεθα ταραττοίμεθα 

παύοισθε κόπτοισθε ταράττοισθε 

παύοιντο κόπτοιντο ταράττοιντο 

 

Β.  Να κλίνετε την ευκτική μέλλοντα Μ.Φ. των ρημάτων ἱδρύομαι, 

κρύπτομαι, τάττομαι, ψεύδομαι. 

ἱδρύομαι κρύπτομαι τάττομαι ψεύδομαι 

ἱδρυσοίμην κρυψοίμην ταξοίμην ψευσοίμην 

ἱδρύσοιο κρύψοιο τάξοιο ψεύσοιο 

ἱδρύσοιτο κρύψοιτο τάξοιτο ψεύσοιτο 

ἱδρυσοίμεθα κρυψοίμεθα ταξοίμεθα ψευσοίμεθα 

ἱδρύσοισθε κρύψοισθε τάξοισθε ψεύσοισθε 

ἱδρύσοιντο κρύψοιντο τάξοιντο ψεύσοιντο 

 



 

 

 

Γ.  Να κλίνετε την ευκτική αορίστου Μ.Φ. των ρημάτων θύομαι, 

βλάπτομαι, κηρύττομαι, ἀγωνίζομαι. 

θύομαι βλάπτομαι κηρύττομαι ἀγωνίζομαι 

θυσαίμην βλαψαίμην κηρυξαίμην ἀγωνισαίμην 

θύσαιο βλάψαιο κηρύξαιο ἀγωνίσαιο 

θύσαιτο βλάψαιτο κηρύξαιτο ἀγωνίσαιτο 

θυσαίμεθα βλαψαίμεθα κηρυξαίμεθα ἀγωνισαίμεθα 

θύσαισθε βλάψαισθε κηρύξαισθε ἀγωνίσαισθε 

θύσαιντο βλάψαιντο κηρύξαιντο ἀγωνίσαιντο 

 

Δ.  Να κλίνετε την ευκτική παρακειμένου Μ.Φ. των ρημάτων κωλύομαι, 

λείπομαι, φυλάττομαι, ἀγοράζομαι. 

κωλύομαι 

 

λείπομαι 

 

κεκωλυμένος, -η, -ον εἴην λελειμμένος, -η, -ον εἴην 

κεκωλυμένος, -η, -ον εἴης λελειμμένος, -η, -ον εἴης 

κεκωλυμένος, -η, -ον εἴη λελειμμένος, -η, -ον εἴη 

 κεκωλυμένοι, -αι, -α εἴημεν /εἶμεν λελειμμένοι, -αι, -α εἴημεν /εἶμεν 

κεκωλυμένοι, -αι, -α εἴητε /εἶτε λελειμμένοι, -αι, -α εἴητε /εἶτε 

κεκωλυμένοι, -αι, -α εἴησαν /εἶεν λελειμμένοι, -αι, -α εἴησαν /εἶεν 

 

 

 

 



 

 

 

φυλάττομαι 

 

ἀγοράζομαι 

 

πεφυλαγμένος, -η, -ον εἴην ἠγορασμένος, -η, -ον εἴην 

πεφυλαγμένος, -η, -ον εἴης ἠγορασμένος, -η, -ον εἴης 

πεφυλαγμένος, -η, -ον εἴη ἠγορασμένος, -η, -ον εἴη 

πεφυλαγμένοι, -αι, -α εἴημεν /εἶμεν ἠγορασμένοι, -αι, -α εἴημεν /εἶμεν 

πεφυλαγμένοι, -αι, -α εἴητε /εἶτε ἠγορασμένοι, -αι, -α εἴητε /εἶτε 

πεφυλαγμένοι, -αι, -α εἴησαν /εἶεν ἠγορασμένοι, -αι, -α εἴησαν /εἶεν 

 

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

 

ἀποπέμπομαι (β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου Μ.Φ.)  

ἀποπέμψαισθε 

εὔχομαι (γ΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα Μ.Φ.)  εὔξοιτο 

μηνύομαι (α΄ ενικό  ευκτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  μεμηνυμένος, -η,    

-ον εἴην 

ψηφίζομαι (γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα Μ.Φ.)  ψηφίζοιτο 

ἐκπαιδεύομαι (γ΄ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  

ἐκπεπαιδευμένοι, -αι, -α εἴησαν /εἶεν 

τρέφομαι (α΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα Μ.Φ.)  τρεφοίμεθα 

βλάπτομαι (γ΄ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα Μ.Φ.)  βλάψοιντο 

στρατεύομαι (γ΄ ενικό ευκτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  ἐστρατευμένος,  

-η, -ον εἴη 

τρίβομαι (β΄ ενικό ευκτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  τετριμμένος, -η, -ον 

εἴης 

ἄρχομαι (β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα Μ.Φ.)  ἄρχοιο 

πράττομαι  (α΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου Μ.Φ.)  πραξαίμεθα 



 

 

 

 

πορεύομαι (α΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα Μ.Φ.)  πορευσοίμην  

ὁρίζομαι (β΄ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου Μ.Φ.)  ὡρισμένοι, -

αι, -α εἴητε / εἶτε 

στοχάζομαι (β΄ ενικό ευκτικής αορίστου Μ.Φ.)  στοχάσαιο 

κρίνομαι (γ΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα Μ.Φ.)  κρίνοιντο 

κρύπτομαι (β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου Μ.Φ.)  κρύψαισθε 

 


