
Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής 

Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Ευκτική έγκλιση με δύο τρόπους:

α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις· περιφραστικός ρηματικός τύπος στα νέα ελληνικά

είναι π.χ. ο Παρακείμενος: έχω μιλήσει) 

β. μονολεκτικά (δηλ. μόνο με μία λέξη).

Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος.

Για να σχηματίσουμε την Ευκτική Παρακειμένου ενεργητικής φωνής, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα

παρακάτω βήματα:

Α. Εφαρμόζουμε τον   αναδιπλασιασμό   στην αρχή του ρήματος  . 

Για να σχηματίσουμε σωστά τον αναδιπλασιασμό κάποιου ρήματος, καλό θα ήταν να χωρίσουμε τα

ρήματα σε τρεις μεγάλες ομάδες:

1  η   ομάδα:  Ρήματα που αρχίζουν από ΕΝΑ ΜΟΝΟ σύμφωνο:

1.Α. Ρήματα που αρχίζουν από - / ξ- / ψ- / ζ- :ῥ

Ο αναδιπλασιασμός έχει τη μορφή συλλαβικής αύξησης. Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1.  προσθέτω στην αρχή της λέξης ένα -ε- που παίρνει ψιλή π.χ. ζεύω ---> ζευ-ἐ

2. αν το ρήμα αρίζει από -, ῥ μετά από το - -ἐ  που προσθέτω στην αρχή της λέξης, γράφω δύο φορές το

σύμφωνο -ρ- π.χ. ίπτω ---> ῥ ἐρρι-

1.Β. Ρήματα που αρχίζουν από δασύ σύμφωνο: φ- / χ- / θ-:

Ο αναδιπλασιασμός έχει τη μορφή επανάληψης. Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1.  επαναλαμβάνω  το  αρχικό  δασύ  σύμφωνο  του  ρήματος,  μετατρέποντάς  το  στο  αντίστοιχό  του

μη-δασύ (ψιλόπνοο) σύμφωνο: φ ---> π, χ ---> κ, θ ---> τ

π.χ. χορεύω ---> κ χορευ / θύω ---> τ θυ- / φύω ---> π φυ-

2. βάζω ένα -ε- ανάμεσα στα δύο αρχικά σύμφωνα 

π.χ. χορεύω ---> κεχορευ- / θύω ---> τεθυ- / φύω ---> πεφυ-



1.Γ. Ρήματα που αρχίζουν από ένα σύμφωνο εκτός τα - / ξ- / ψ- / ζ- / φ- / χ- / θ-:ῥ

Ο αναδιπλασιασμός έχει τη μορφή επανάληψης. Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1. επαναλαμβάνω το αρχικό σύμφωνο του ρήματος π.χ. λύω ---> λ λυ-

2. βάζω ένα -ε- ανάμεσα στα δύο αρχικά σύμφωνα π.χ. λύω ---> λελυ-

2  η   ομάδα:  Ρήματα που αρχίζουν από ΔΥΟ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σύμφωνα:

2.Α. Ρήματα που αρχίζουν από δύο διαφορετικά σύμφωνα:

Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1. παρατηρώ σε ποια από τις παρακάτω ομάδες συμφώνων ανήκει κάθε ένα από τα σύμφωνα με τα

οποία αρχίζει το ρήμα μου· οι ομάδες είναι: 

Ομάδα Α Ομάδα Β

π, β, φ μ, ν

κ, γ, χ λ, ρ

τ, δ, θ σ, ζ

2. Αν το πρώτο σύμφωνο της λέξης ανήκει στην ομάδα Α και το δεύτερο σύμφωνο στην ομάδα Β, τότε

διπλασιάζω το πρώτο σύμφωνο της λέξης (δηλαδή αυτό που ανήκει στην ομάδα Α):

π.χ.   γ ρ ά φ ω ---> γ   γ ρ α - 

        Α Β

3. βάζω ένα -ε- ανάμεσα στα δύο αρχικά σύμφωνα π.χ.   γ ρ ά φ ω ---> γ ε γ ρ α - 

Ο αναδιπλασιασμός έχει τη μορφή επανάληψης.

3. Αν δεν ισχύει το παραπάνω1, τότε  δεν διπλασιάζω το πρώτο σύμφωνο της λέξης αλλά προσθέτω

στην αρχή της λέξης ένα -ε- που παίρνει ψιλή:

π.χ.  π τ α ί ω --->  π τ α ι -ἐ π.χ.  σ π ο υ δ ά ζ ω --->  σ π ο υ δ α -ἐ

        Α Α             Β Α

Ο αναδιπλασιασμός έχει τη μορφή συλλαβικής αύξησης.

1. Αν δηλαδή α. και τα δύο σύμφωνα ανήκουν στην ομάδα Α ή β. και τα δύο στην ομάδα Β ή γ. αν το πρώτο από τα

σύμφωνα αυτά (δηλαδή το αρχικό σύμφωνο της λέξης) ανήκει στην ομάδα Β και το δεύτερο στην ομάδα Α.



2.Β. Ρήματα που αρχίζουν από περισσότερα από δύο διαφορετικά σύμφωνα:

Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1. προσθέτω στην αρχή της λέξης ένα -ε- που παίρνει ψιλή: π.χ. στρατεύω ---> στρατευ-ἐ

Ο αναδιπλασιασμός έχει τη μορφή συλλαβικής αύξησης.

3  η   ομάδα:  Ρήματα που αρχίζουν από φωνηεντικό στοιχείο:

3.Α. Ρήματα που αρχίζουν από φωνήεν:

Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1. μετατρέπω το αρχικό φωνήεν του ρήματος.

Οι βασικές αλλαγές είναι: α ---> η, ε ---> η, ο ---> ω π.χ. φείλω ---> φειλ-ὀ ὠ

2. τα φωνήεντα -ι- και -υ- δεν μετατρέπονται σε κάποιο άλλο φωνήεν αλλά θεωρούνται πλέον μακρά

π.χ. δρύω ( : βραχύ) ---> δρυ- ( : μακρό)ἱ ἱ ἱ ἱ

Ο αναδιπλασιασμός έχει τη μορφή χρονικής αύξησης.

3.Β. Ρήματα που αρχίζουν από δίφθογγο:

Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1. μετατρέπω την αρχική δίφθογγο του ρήματος.

Οι αλλαγές είναι: αι ---> , ει ---> , οι --->  / αυ ---> ηυ, ευ ---> ηυῃ ῃ ῳ π.χ. α ξάνω ---> η ξηκαὐ ὔ

Β.   Π  ροσθέτουμε τις καταλήξεις της μετοχής Παρακειμένου στην ενεργητική φωνή.

Οι καταλήξεις της μετοχής Παρακειμένου ενεργητικής φωνής είναι:

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ -κώς -κότες

ΘΗΛΥΚΟ -κυ αῖ -κυ αιῖ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ -κός -κότα

Προσοχή! Οι ως άνω καταλήξεις παρουσιάζονται ΠΑΝΤΑ με αυτό τον τονισμό!



Για να σχηματίσουμε σωστά τον αναδιπλασιασμό κάποιου ρήματος, καλό θα ήταν να χωρίσουμε τα

ρήματα σε τρεις μεγάλες ομάδες:

1η ομάδα: Ρήματα ο χαρακτήρας των οποίων είναι -π-, -β-, -φ-, -πτ-: 

Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1. σχηματίζω τον κατάλληλο αναδιπλασιασμό π.χ. κόπτω ---> κεκοπτ-

2. διαγράφω τον αρχικό χαρακτήρα του ρήματος π.χ. κόπτω ---> κεκο-

3. στη θέση του βάζω ένα -φ- π.χ. κόπτω ---> κεκοφ-

4. Προσθέτω τις καταλήξεις της μετοχής

π.χ. κόπτω ---> κεκοφώς – κεκοφυ α – κεκοφός / κεκοφότες – κεκοφυ αι – κεκοφόταῖ ῖ

2η ομάδα: Ρήματα ο χαρακτήρας των οποίων είναι -κ-, -γ-, -χ-, -ττ-, -σσ-:

Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1. σχηματίζω τον κατάλληλο αναδιπλασιασμό π.χ. κηρύττω ---> κεκηρυττ-

2. διαγράφω τον αρχικό χαρακτήρα του ρήματος π.χ. κηρύττω ---> κεκηρυ-

3. στη θέση του βάζω ένα -χ- π.χ. κηρύττω ---> κεκηρυχ-

4. Προσθέτω τις καταλήξεις της μετοχής

π.χ. κηρύττω ---> κεκηρυχώς – κεκηρυχυ α – κεκηρυχός / κεκηρυχότες – κεκηρυχυ αι - κεκηρυχόταῖ ῖ

3η ομάδα: Ρήματα ο χαρακτήρας των οποίων είναι -τ-, -δ-, -θ-, -ζ-:

Εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα:

1. σχηματίζω τον κατάλληλο αναδιπλασιασμό π.χ. πείθω ---> πεπειθ-

2. διαγράφω τον αρχικό χαρακτήρα του ρήματος π.χ. πείθω ---> πεπει-

3. στη θέση του βάζω ένα -κ- π.χ. πείθω ---> πεπεικ-

4. Προσθέτω τις καταλήξεις της μετοχής

π.χ. πείθω ---> πεπεικώς – πεπεικυ α – πεπεικός / πεπεικότες – πεπεικυ αι – πεπεικόταῖ ῖ



Γ. Προσθέτουμε το ρήμα ε μί στην ευκτική ενεστώτα.ἰ   

Το ρήμα σχηματίζεται ως εξής:

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

α' πρόσωπο ε ηνἴ ε ημεν / ε μενἴ ἶ

β' πρόσωπο ε ηςἴ ε ητε / ε τεἴ ἶ

γ' πρόσωπο ε ηἴ ε ησαν / ε ενἴ ἶ

π.χ. Ευκτική Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής: ρήμα λύω 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

α' πρόσωπο λελυκώς / λελυκυ α / λελυκός ε ηνῖ ἴ λελυκότες / λελυκυ αι / λελυκότα ε ημεν / ε μενῖ ἴ ἶ

β' πρόσωπο λελυκώς / λελυκυ α / λελυκό ε ηςῖ ἴ λελυκότες / λελυκυ αι / λελυκότα ε ητε / ε τεῖ ἴ ἶ

γ' πρόσωπο λελυκώς / λελυκυ α / λελυκό ε ηῖ ἴ λελυκότες / λελυκυ αι / λελυκότα ε ησαν / ε ενῖ ἴ ἶ

Κλίση Μετοχών Παρακειμένου Ενεργητικής: λελυκώς-λελυκυ α-λελυκόςῖ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ονομαστική λελυκώς λελυκότες

γενική λελυκότος λελυκότων

δοτική λελυκότι λελυκόσι

αιτιατική λελυκότα λελυκότας

κλητική λελυκώς λελυκότες

ΘΗΛΥΚΟ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ονομαστική λελυκυ αῖ λελυκυ αιῖ

γενική λελυκυίας λελυκυι νῶ

δοτική λελυκυίᾳ λελυκυίαις

αιτιατική λελυκυ ανῖ λελυκυίας

κλητική λελυκυ αῖ λελυκυ αιῖ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ονομαστική λελυκός λελυκότα

γενική λελυκότος λελυκότων

δοτική λελυκότι λελυκόσι

αιτιατική λελυκός λελυκότα

κλητική λελυκός λελυκότα
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