
Σχηματισμός Ευκτικής Ενεργητικής Φωνής 
Τσατσούρης Χρήστος,  

Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας 



Η ευκτική είναι μία από τις 
εγκλίσεις του ρήματος. 

Η ευκτική δεν υπάρχει στη Νέα 
Ελληνική γλώσσα. 

Η ευκτική σχηματίζεται στους εξής 
χρόνους: ενεστώτα, μέλλοντα, 

αόριστο, παρακείμενο. 

ΕΥΚΤΙΚΗ 



Η ΕΥΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ευχετική ευκτική: εκφράζει ευχή 
που μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

π.χ: Θεός φυλάξοι= μακάρι να 
φυλάει ο θεός. 

Μεταφράζεται : μακάρι να ......... 

Συνήθως προηγούνται τα μόρια: 
εἴθε, εἰ γάρ. 

Δέχεται άρνηση μή. 



Η ΕΥΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Δυνητική Ευκτική: είναι η ευκτική κάθε χρόνου εκτός του Μέλλοντα, με το 
δυνητικό ἄν. 

Δέχεται άρνηση οὐ. 

Δηλώνει το δυνατό να γίνει  στο παρόν και στο μέλλον. 

Μεταφράζεται με το μπορεί να +ρήμα ή θα + παρατατικό. 

π.χ: Ἔχοις ἄν με διδάξαι τί ἐστί νόμος; = Θα μπορούσες να με διδάξεις ή θα με 
δίδασκες........... 



Η ΕΥΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΕΥΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ 

• Αντικαθιστά άλλες εγκλίσεις, όταν 
στον πλάγιο λόγο η 
δευτερεύουσα πρόταση εξαρτάται 
από ρήμα ιστορικού χρόνου. 

• π.χ. Ἐγίγνωσκε  ὅτι σύ λέγοις 
τἀληθῆ. 



Η ΕΥΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 

• Δηλώνει επανάληψη. 

• Μεταφράζεται: κάθε φορά που..... 

• π.χ : Τῶν ἐχθρῶν εἰ τινά λάβοιεν, 
ἀπέκτεινον= Κάθε φορά που 
έπιαναν κάποιον από τους 
εχθρούς, τον σκότωναν. 



Η ΕΥΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Δυνητική Ευκτική: είναι η ευκτική κάθε χρόνου εκτός του Μέλλοντα, με το 
δυνητικό ἄν. 

Δέχεται άρνηση οὐ. 

Δηλώνει το δυνατό να γίνει  στο παρόν και στο μέλλον. 

Μεταφράζεται με το μπορεί να +ρήμα ή θα + παρατατικό. 

π.χ: Οἶδα ὅτι πάντες ἄν ὁμολογήσαιτε.= Γνωρίζω ότι όλοι θα μπορούσατε να 
συμφωνήσετε....... 



Η ευκτική του Ενεστώτα και του 
Μέλλοντα έχει ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα τη δίφθογγο –οι-. 

Ο Μέλλοντας έχει τις ίδιες 
καταλήξεις με τον Ενεστώτα με την 
προσθήκη του χαρακτηριστικού σ 

πριν από αυτές. 

Ο Αόριστος έχει τη 
χαρακτηριστική δίφθογγο –αι- αντί 

για –οι-. 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΚΤΙΚΗΣ 



ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

λύ-οιμι 

λύ-οις 

λύ-οι 

λύ-οιμεν 

λύ-οιτε 

λύ-οιεν 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

λύ-σ-οιμι 

λύ-σ-οις 

λύ-σ-οι 

λύ-σ-οιμεν 

λύ-σ-οιτε 

λύ-σ-οιεν 

ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ  
ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑ 



ΕΥΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

λύ-σ-αιμι 

λύ-σ-αις 

λύ-σ-αι 

λύ-σ-αιμεν 

λύ-σ-αιτε 

λύ-σ-αιεν 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΚΤΙΚΗ 

Οι δίφθογγοι –οι-και –αι- της ευκτικής είναι πάντοτε μακρόχρονες. 

Η ευκτική Αορίστου, όπως και η υποτακτική , δεν παίρνει αύξηση. 

Για το σχηματισμό και την  κλίση της ευκτικής Μέλλοντα και Αορίστου 
ενεργητικής φωνής των αφωνόληκτων ρημάτων χρησιμοποιούμε τις ίδιες 
καταλήξεις , αλλά το θέμα των ρημάτων αυτών μεταβάλλεται, όπως και στην 
οριστική των χρόνων αυτών. 

Π.χ  πράττω: πράξοιμι, βλάπτω: βλάψοιμι, πείθω : πείσοιμι 



ΕΥΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΜΙ 

ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ 

εἴην 

εἴης 

εἴη 

εἴημεν-εἶμεν 

εἴητε-εἶτε 

εἴησαν-εἶεν 



ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

• Η ευκτική Παρακειμένου των βαρύτονων 
ρημάτων σχηματίζεται τόσο περιφραστικά   
( πιο εύχρηστος τύπος)  από την ενεργητική 
μετοχή παρακειμένου του ρήματος και την 
ευκτική ενεστώτα του ρήματος εἰμί όσο και 
μονολεκτικά . 



ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

λελυκώς,-υῑα,-ός  εἴην 

λελυκώς, -υῑα, -ός εἴης 

λελυκώς, -υῑα,-ός εἴη 

λελυκότες,-υῑαι,-ότα εἴημεν-εἶμεν 

λελυκότες, -υῑαι, -ότα εἴητε-εἶτε 

λελυκότες, -υῑαι,-ότα εἴησαν-εἶεν 



ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

λελύκ-οιμι 

λελύκ-οις 

λελύκ-οι 

λελύκ-οιμεν 

λελύκ-οιτε 

λελύκ-οιεν 


