
ΡΗΜΑ < λέγω 

ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ =  
Η μορφή του ρήματος που φανερώνει 
την ψυχική διάθεση εκείνου που μιλά. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 



1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

• Η οριστική εκφράζει ένα 
γεγονός βέβαιο και 
πραγματικό 

 

• Οριστική έγκλιση έχουν όλοι 
οι χρόνοι των ρημάτων 

 

•  Τα ρήματα που βρίσκονται 
σε οριστική έγκλιση έχουν 
άρνηση δε(ν) 

Παραδείγματα 

- Αύριο θα γράψουμε 
διαγώνισμα 

- Δε θα γράψουμε 
διαγώνισμα αύριο. 

- Θα πάμε εκδρομή αύριο; 

 



2. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 
• Φανερώνει κάτι που 

επιθυμούμε ή περιμένουμε 
να γίνει 

• 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) 

• Η υποτακτική σχηματίζει: 
- Ενεστώτας: να γράφω – 
                               να γράφομαι 
- Αόριστος: να γράψω –  
                                      να γραφτώ 
- Παρακείμενος: να έχω γράψει –  
                              να έχω γραφτεί 
 
 
Παραδείγματα 
-   Ας φύγουμε 
- Έλα να παίξουμε 
- Όταν έρθεις, Θα φάμε 
- Μη θυμώνεις 
 



3. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

• φανερώνει προσταγή, 
επιθυμία, ευχή 

• Τα ρήματα που 
βρίσκονται σε 
προστακτική έγκλιση 
έχουν άρνηση μη(ν). 

 

Προστακτική σχηματίζει: 

- Ενεστώτας: γράφε, γράφετε 
– (γράφου), γράφετε 

- Αόριστο: γράψε, γράψτε – 
γράψου, γραφτείτε 

- Παρακείμενο (σπάνια): έχε 
γραμμένο, έχετε γραμμένο  

Παραδείγματα 

- Γράφετε την άσκηση 

- Πλύσου, πριν φας 

- Γράψτε στο τετράδιο 



ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ  

http://goo.gl/j7ZOGd 



ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΠΑΡΟΝ              ΠΑΡΕΛΘΟΝ                    ΜΕΛΛΟΝ 

 
1.Ενεστώτας             1. Παρατατικός        1.Εξακολουθητικός Μέλλοντας 

κρύβω                            έκρυβα                             θα κρύβω 

κρύβομαι                        κρυβόμουν                    θα κρύβομαι 

2. Παρακείμενος     2. Αόριστος               2. Συνοπτικός Μέλλοντας 

έχω κρύψει                     έκρυψα                      θα κρύψω 

Έχω κρυφτεί                  κρύφτηκα                  θα κρυφτώ 

                                     3. Υπερσυντέλικος   3. Συντελεσμένος Μέλλοντας 

                                        έχω κρύψει                  θα έχω κρύψει 

                                       έχω κρυφτεί                 θα έχω κρυφτεί      



Ποιόν ρήματος = συχνότητα χρησιμοποίησης 

Εξακολουθητικός     Συνοπτικός      Συντελεσμένος 

1. Ενεστώτας              1. Αόριστος            1.Παρακείμενος  

2. Παρατατικός          2. Στιγμιαίος          2. Υπερσυντέλικος 

3. Εξακολουθητικός      Μέλλοντας           3. Συντελεσμένος 

       Μέλλοντας                                                      Μέλλοντας 



Ασκήσεις 

• http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko
/Theoria%20Nea/egliseis-rim-NE.htm 
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