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Οι εγκλίσεις 

Όνομα: __________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
          

                                                             

                                                                                 

 

ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 
Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους του ρήματος για να δείξουμε αν η πράξη που 
περιγράφουμε είναι πραγματική, ή επιθυμητή ή αν απαιτούμε την πραγματοποίησή της. Οι 
διαφορετικοί αυτοί ρηματικοί τύποι λέγονται εγκλίσεις. Οι εγκλίσεις είναι η Οριστική, η 
Υποτακτική, η Προστακτική, το Απαρέμφατο και η Μετοχή. 

• Οριστική: π.χ. Ο Σπύρος διαβάζει όλη μέρα. → Πραγματική/βέβαιη 
• Υποτακτική: π.χ. Ο Σπύρος θέλει να διαβάζει όλη μέρα. → Επιθυμητή/αβέβαιη 

Σχηματίζουμε την υποτακτική βάζοντας μπροστά από το ρήμα ένα από τα μόρια ας, να ή 
κάποιον από τους συνδέσμους για να, όταν, πριν, άμα ή το αρνητικό μόριο μη(ν). Τα 
ρήματα που βρίσκονται σε υποτακτική έγκλιση έχουν άρνηση μη(ν). 

• Προστακτική: π.χ. Η μητέρα του Σπύρου λέει στον γιο της: «Διάβαζε όλη μέρα για να  
                            γράψεις καλά.» → Απαίτηση/συμβουλή  
Τα ρήματα που βρίσκονται σε προστακτική έγκλιση έχουν άρνηση μη(ν). 

• Μετοχή: π.χ. Ο Σπύρος περνάει τη μέρα του διαβάζοντας. (Ενεργητική)  
                    Ο Σπύρος είναι διαβασμένος. (Παθητική)  

• Απαρέμφατο: π.χ. διαβάσει - Είναι άκλιτος ρηματικός τύπος που μας χρησιμεύει στο να 
σχηματίζουμε τους συντελεσμένους χρόνους των ρημάτων.  
Παρακείμενος: έχω διαβάσει Υπερσυντέλικος: είχα διαβάσει Συντελ. Μέλλοντας: θα έχω 
διαβάσει                         

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΦΩΝΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ    

   

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 
Εξακ. 

Μέλλοντας 
Στιγμ. 

Μέλλοντας Παρακείμενος 

ψήνω έψηνα έψησα θα ψήνω θα ψήσω έχω ψήσει 
ψήνεις έψηνες έψησες θα ψήνεις θα ψήσεις έχεις ψήσει 
ψήνει έψηνε έψησε θα ψήνει θα ψήσει  έχει ψήσει 
ψήνουμε ψήναμε ψήσαμε θα ψήνουμε θα ψήσουμε έχουμε ψήσει 
ψήνετε ψήνατε ψήσατε θα ψήνετε θα ψήσετε έχετε ψήσει 
ψήνουν έψηναν έψησαν θα ψήνουν θα ψήσουν έχουν ψήσει 

 
Υπερσυντέλικος: είχα ψήσει, είχες ψήσει, είχε ψήσει, είχαμε ψήσει ……… 
Συντελεσμένος Μέλλοντας: θα έχω ψήσει, θα έχεις ψήσει, θα έχει ψήσει ……….  

 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

 
Εξακολουθητική 
(Ενεστώτα) 

Συνοπτική 
(Αορίστου)  

Συντελεσμένη 
(Παρακειμένου) 

να  ψήνω να ψήσω να έχω ψήσει 
να   ψήνεις να ψήσεις να έχεις ψήσει 
να  ψήνει να ψήσει να έχει ψήσει 
να  ψήνουμε να ψήσουμε να έχουμε ψήσει 
να  ψήνετε να  ψήσετε να έχετε ψήσει 
να  ψήνουν να  ψήσουν να έχουν ψήσει 

 

 
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 
Εξακολουθητική 

(Ενεστώτα) 
Συνοπτική 
(Αορίστου) 

   -   - 
 ψήνε ψήσε 
  -  - 
  -  - 
 ψήνετε ψήστε 
  -  - 

 

 
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ :  ψήσει  
ΜΕΤΟΧΗ : ψήνοντας 

 
 
 
 

 



1. Σχηματίζω την Οριστική σε όλους τους χρόνους της Ενεργητικής φωνής του ρήματος 
σχεδιάζω στο α΄ πρόσωπο Ενικού αριθμού : 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ  
ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

Ενεστώτας:  

Παρατατικός:  

Αόριστος:  

Συνοπτικός Μέλλοντας:  

Εξακολουθητικός Μέλλοντας:  

Παρακείμενος:  

Υπερσυντέλικος:  

Συντελεσμένος Μέλλοντας:  
 
 

2. Κλίνω την Εξακολουθητική (Ενεστώτα), την Συνοπτική (Αορίστου) και τη Συντελεσμένη 
 (Παρακειμένου) Υποτακτική της Ενεργητικής φωνής του ρήματος σχεδιάζω : 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ  
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική 
(Ενεστώτα) 

Συνοπτική 
(Αορίστου) 

Συντελεσμένη 
(Παρακειμένου) 

   
   
   
   
   
   

 
 

3. Γράφω την Εξακολουθητική (Ενεστώτα) και την Συνοπτική (Αορίστου) Προστακτική   
καθώς και τη Μετοχή και το Απαρέμφατο της Ενεργητικής φωνής του ρήματος σχεδιάζω.: 
                     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ                               ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική 
(Ενεστώτα) 

Συνοπτική 
(Αορίστου) 

 - - 
  
- - 
- - 
  
- - 

 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ :________________  
ΜΕΤΟΧΗ : ____________________ 

 
 

 


