
 

 

Ασκήσεις στην Προστακτική 

όλων των χρόνων Ενεργητικής Φωνής 

 

Α. Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα Ε.Φ. των ρημάτων δουλεύω, 

βλάπτω, διώκω. 

 

δουλεύω βλάπτω διώκω 

   

δούλευε  βλάπτε  δίωκε  

δουλευέτω βλαπτέτω διωκέτω 

   

δουλεύετε βλάπτετε διώκετε 

δουλευόντων / 

δουλευέτωσαν 

βλαπτόντων / 

βλαπτέτωσαν 

διωκόντων / 

διωκέτωσαν 

 

Β.  Να κλίνετε την προστακτική αορίστου Ε.Φ. των ρημάτων παύω, 

κόπτω, κηρύττω, δικάζω. 

παύω κόπτω κηρύττω δικάζω 

    

παῦσον κόψον κήρυξον δίκασον 

παυσάτω κοψάτω κηρυξάτω δικασάτω 

    

παύσατε κόψατε κηρύξατε δικάσατε 



 

 

παυσάντων / 

παυσάτωσαν 

κοψάντων / 

κοψάτωσαν 

κηρυξάντων / 

κηρυξάτωσαν 

δικασάντων / 

δικασάτωσαν 

 

Γ.  Να κλίνετε την προστακτική παρακειμένου Ε.Φ. των ρημάτων θύω, 

τρίβω, τάττω, ἀθροίζω. 

θύω τρίβω 

  

τεθυκώς, -υῖα, -ός ἴσθι τετριφώς, -υῖα, -ός ἴσθι 

τεθυκώς, -υῖα, -ός ἔστω τετριφώς, -υῖα, -ός ἔστω 

  

τεθυκότες, -υῖαι, -ότα ἔστε τετριφότες, -υῖαι, -ότα ἔστε 

τεθυκότες, -υῖαι, -ότα ἔστων / ἔστωσαν τετριφότες, -υῖαι, -ότα ἔστων / ἔστωσαν 

 

τάττω 

 

ἀθροίζω 

 

  

τεταχώς, -υῖα, -ός ἴσθι ἠθροικώς, -υῖα, -ός ἴσθι 

τεταχώς, -υῖα, -ός ἔστω ἠθροικώς, -υῖα, -ός ἔστω 

  

τεταχότες, -υῖαι, -ότα ἔστε ἠθροικότες, -υῖαι, -ότα ἔστε 

τεταχότες, -υῖαι, -ότα ἔστων / ἔστωσαν ἠθροικότες, -υῖαι, -ότα ἔστων / ἔστωσαν 

 

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

 

παρασκευάζω (β΄ ενικό προστακτικής αορίστου Ε.Φ.)  παρασκεύασον 



 

 

φονεύω (γ΄ ενικό  προστακτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  πεφονευκώς, -

υῖα, -ός ἔστω 

τρέπω (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  τρέπε 

φυλάττω (γ΄ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  

πεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα ἔστων / ἔστωσαν 

διαβαίνω (β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  διαβαίνετε 

στρατεύω (γ΄ ενικό προστακτικής αορίστου Ε.Φ.)  στρατευσάτω 

γράφω (β΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  γεγραφώς, -υῖα,        

-ός ἴσθι 

ἄγω (γ΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  ἀγέτω 

ἱδρύω  (γ΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου Ε.Φ.)  ἱδρυσάντων / 

ἱδρυσάτωσαν 

θαυμάζω (β΄ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου Ε.Φ.)  

τεθαυμακότες, -υῖαι, -ότα ἔστε 

ἄρχω (β΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου Ε.Φ.)  ἄρξατε 

μνημονεύω (γ΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.)  

μνημονευόντων / μνημονευέτωσαν 

δικάζω (β΄ ενικό προστακτικής αορίστου Ε.Φ.)  δίκασον 

 

 


