
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -είτε    ή   είται 

 
 Η κατάληξη -είτε με -ε-, μπαίνει στα ρήματα που είναι στο β' 

πρόσωπο του πληθυντικού (εσείς). 

π.χ.: εσείς μπορείτε 

 Η κατάληξη -είται με -αι-, μπαίνει στα ρήματα που είναι στο γ' 

πρόσωπο του ενικού (αυτός-ή-ό). 

π.χ.: αυτός διηγείται 

 Δεν ξεχνάμε ότι σε κάθε περίπτωση η κατάληξη είτε/είται γράφεται 

με -ει-. 

 

 -ήστε    ή   -ίστε   ή   -είστε 

 

 Η κατάληξη -ήστε με -η- μπαίνει στην προστακτική των ρημάτων που 

τελειώνουν σε -ώ ή -ω. 
π.χ.: μιλώ → μιλήστε 

   πατώ → πατήστε 

   στήνω → στήστε 

 

Εξαιρέσεις: μεθώ - μέθυσα → μεθύστε 

             κλείνω - έκλεισα → κλείστε 

 

 Η κατάληξη -ίστε με -ι- μπαίνει στην προστακτική των ρημάτων που 

τελειώνουν σε -ίζω. 
π.χ.: σκουπίζω → σκουπίστε 

   φροντίζω → φροντίστε 

 

Εξαιρέσεις: δανείζω → δανείστε   

             αθροίζω → αθροίστε 

   δακρύζω → δακρύστε 

 

 Η κατάληξη -είστε με -ει- μπαίνει στην παθητική φωνή των ρημάτων 

που τελειώνουν σε -ούμαι. 
π.χ.: περιποιούμαι → περιποιείστε 

   διηγούμαι → διηγείστε 

 

 

 



 

Ασκήσεις 

 

1. Συμπληρηρώστε με τις καταλήξεις των ρημάτων με -είτε ή -είται. 

 

 εσείς αφαιρ...........    αυτός παραιτ............. 

 εσείς χτενιστ..........    εσείς θα ονειρευτ....... 

 αυτός εξαιρ..........    εσείς δημιουργ............ 

 αυτός καλ............    αυτή δημιουργ............ 

 εσείς παρατηρ.......    εσείς ντυθ................ 

 αυτός διαιρ...........    εσείς ετοιμαστ........... 

 εσείς δεθ......... ....    αυτό απειλ.............. 

 

2. Συμπληρηρώστε με τις καταλήξεις των ρημάτων με -ήστε, -ίστε, -είστε. 

 

o Χαρ......... όσα ρούχα δεν χρειάζεστε σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. 

o Πρέπει να μην φοβάστε να μιλήσετε όταν νιώθετε ότι αδικ......... 

o Χτυπ......... τον στόχο και κερδ......... άφθονα δώρα. 

o Κρατ......... τους φίλους σας κοντά σας και φροντ......... να μην τους 

χάσετε ποτέ 

o Η δίαιτα είναι καλή, αρκεί να μη στερ......... διάφορες τροφές. 

o Μιλ......... χαμηλόφωνα αν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της παράστασης. 

o Στις εκλογές, ψηφ......... το κόμμα που σας εκφράζει περισσότερο. 

o Γιατί συνεχώς αφαιρ......... στο μάθημα σήμερα; 

o Παρατ......... τις δικαιολογίες και αρχ......... το διάβασμα. 

 



3. Συμπληρηρώστε με τις καταλήξεις των ρημάτων με -είτε, -είται, -ήστε, 

-ίστε, -είστε, -ύστε, -οίστε. 

 

o Μην θεωρ......... δεδομένο ότι καθετί θα σας παραχωρ......... χωρίς 

εσείς να προσπαθ......... 

o Πώς εξηγ......... άραγε ότι κάθε πρωί ξυπνάω πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι; 

o Αφ......... τα λόγια και αθρ......... τους τετραψήφιους αριθμούς της 

άσκησης που σας έγραψα στον πίνακα. 

o Πρέπει να φαν......... ψύχραιμοι, σε περίπτωση σεισμού. 

o Δαν......... χρήματα σε όσους φίλους σας φαίνεται ότι τα χρειάζονται. 

o Η εθνική ομάδα ποδορφαίρου προπον......... καθημερινά για το παγκόσμιο 

πρωτάθλημα. 

o Δακρ......... όσο θέλετε, δεν με πείθετε να σας πάρω και δεύτερο παγωτό! 

o Κρυφτ......... κάπου να μη σας βρουν εύκολα! 

o Η δασκάλα κάθε χρόνο διηγ......... μία ιστορία στους μαθητές της για το 

πόσο ωφέλιμη είναι η ανακύκλωση για το περιβάλλον. 

o Σταματ......... να παραιτ......... μόλις βλέπετε κάποια δυσκολία. 

o Η παρουσία σας στην ενημέρωση γονέων θεωρ......... απαραίτητη. 

o Προσπαθ......... να συνεργαστ......... με τους συμμαθητές σας όσο 

καλύτερα γίνεται. 

o Γεμ......... τον ελεύθερο χρόνο σας με δημιουργικές δραστηριότητες. 

o <<Ικανοποι......... με τις αυξήσεις των μισθών;>> ρώτησε ο δημοσιογράφος 

τους απεργούς. 

o <<Ικανοποι......... τα αιτήματά μας, αλλιώς θα προχωρήσουμε σε απεργία>> 

απείλησαν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου. 
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