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Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στο πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα, μέλλοντα 

και αορίστου που ζητείται:  

  Ενεστώτας  Μέλλοντας  Αόριστος  

οὗτος  
(κινδυνεύω)        

(βουλεύω)       

ἡμεῖς  
(γράφω)        

(τοξεύω)       

 

Να συμπληρώσετε τους τύπους ευκτικής των χρόνων που λείπουν διατηρώντας το 

πρόσωπο του τύπου που δίνεται:  

Ενεστώτας  Μέλλοντας  Αόριστος  

πράττοις      

  κελεύσοιτε    

  συμβουλεύσοιεν    

    φυλάξαιμεν  

Να μετατρέψετε τις παρακάτω ευκτικές ενεστώτα σε ευκτικές αορίστου στον ίδιο 

αριθμό και στο ίδιο πρόσωπο:  

οὗτος λατρεύοι  ___________, οὗτοι ἱκετεύοιεν ___________, σὺ ἑρμηνεύοις ___________, 

ἡμεῖς τάττοιμεν ___________, ὑμεῖς θεραπεύοιτε ___________.  

Να βρείτε το ρήμα των προτάσεων και να γράψετε στην παρένθεση τους τύπους 

ευκτικής του ίδιου χρόνου και αριθμού:  

α. Σωκράτης δὲ διαίτῃ τὴν ψυχὴν ἐπαίδευσε (________________).   

β. Ἀγησίλαος βασιλέως ἀγαθοῦ τοῦτο ἔργον ἐνόμισε, τὸ τοὺς ἀρχομένους ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ 

ποιεῖν(________________).   

γ. Ὁ πατήρ ἡμῖν πράττειν τὰ δέοντα συνεβούλευσεν (________________).  

Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε γραμματικά τους τύπους ευκτικής των φράσεων. 

α. Μὴ γένοιτο, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὰ πράγματα ἐν τούτῳ.   

β. Ἆρ’ ἄν μοι ἐθελήσαις, ὦ Ἱέρων, διηγήσασθαι ἃ εἰκός ἐστι εἰδέναι σε βέλτιον(= καλύτερα) 

ἐμοῦ;   

γ. Καὶ οἱ ὄνοι  (= τα γαϊδούρια),  ἐπεί τις διώκοι, προδραμόντες ἕστασαν  (= προχωρούσαν και 

κατόπιν σταματούσαν).  



δίπτωτα ρήματα 

άμεσο αντικείμενο έμμεσο αντικείμενο παράδειγμα 

αιτιατική δοτική Πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ.  

αιτιατική γενική 
Ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούσασθε πᾶσαν τὴν 
ἀλήθειαν. 

αιτιατική προσώπου αιτιατική πράγματος 
Ἡμεῖς ὑμᾶς κακὸν οὐδὲν πώποτε 
ἐποιήσαμεν. 

γενική δοτική 
Τῆς τῶν Ἐλλήνων ἐλευθερίας 
παρεχωρήσατε αὐτῷ. 

  

Στις προτάσεις που ακολουθούν να βρείτε τα αντικείμενα των ρημάτων και 

να τα διακρίνετε σε άμεσα και έμμεσα:  

 

α. Κῦρος ἀπέκρυπτεν τοὺς στρατιώτας τὴν ἑαυτοῦ λύπην .  

 

β. Παρέδοσαν τοῖς Θηβαίοις τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους  (= κατόπιν συμφωνίας).   

 

γ. Ἐμοὶ ὁ μὲν γὰρ πατὴρ κατέλιπεν  (= κληροδότησε)  οὐδὲν.  

 

δ. Ἀπέλυσεν ὁ Διονύσιος τῆς τιμωρίας τὸν ἐγκαλούμενον (= τον 

κατηγορούμενο) καὶ παρεκάλεσε τοὺς ἄνδρας τρίτον ἑαυτὸν εἰς τὴν φιλίαν 

προσλαβέσθαι.  

    

ε. Οἱ Κορίνθιοι ἐδέοντο  (= παρακαλούσαν)  τῶν Βοιωτῶν ξυμμάχους γενέσθαι 

σφῶν τε καὶ Ἀργείων καὶ τἆλλα κοινῇ  (= από κοινού) πράσσειν. 

 


