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ΠΑΡΟΝΣΙΚΟΙ 

Ενεστώτας 

τρέχω 

Παρακείμενος 

έχω τρέξει 

 

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΟΙ 

Μέλλ. εξακολουθητικός 

θα τρέχω 

Μέλλ. συνοπτικός 

θα τρέξω 

Μέλλ. υντελεσμένος 

θα έχω τρέξει 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΙΚΟΙ 

Παρατατικός 

έτρεχα 

Αόριστος 

έτρεξα 

Τπερσυντέλικος 

Είχα τρέξει 

 

 

 
Ο χρόνος είναι η έννοια με την οποία αντιλαμβανόμαστε πότε γίνεται κάτι ή πόσο διαρκεί. Για να 
δηλώσουμε, λοιπόν, την έννοια του χρόνου στον προφορικό ή γραπτό λόγο, χρησιμοποιούμε διάφορους 
τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι: 

 
 Σους χρόνους του ρήματος 
 Σις χρονικές προτάσεις 
 Σα χρονικά επιρρήματα 
 Υράσεις με προθέσεις 
 Ουσιαστικά που λειτουργούν ως χρονικά επιρρήματα 

 
 
Φρόνοι των ρημάτων είναι οι διάφορες μορφές που παίρνουν τα ρήματα για να μας δείξουν πότε 
γίνεται κάτι. 

   π.χ. Ο Δημήτρης τρέχει (τώρα – στο παρόν) 

       Ο Δημήτρης έτρεξε (χθες – στο παρελθόν) 

       Ο Δημήτρης θα τρέξει (αύριο – στο μέλλον) 
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Σα πιο συνηθισμένα χρονικά επιρρήματα είναι τα έξης: 
Έπειτα, ύστερα, κατόπιν, πρώτα, πριν, πρωτύτερα, νωρίς, αργά, αργότερα, εγκαίρως, αμέσως, κιόλας, σήμερα, 
πέρυσι, απόψε, έπειτα, χθες, ξανά, συχνά, σπάνια, ποτέ, σήμερα  κ.ά. 
 

   π.χ.  Υύγε αμέσως. 
        Η πυροσβεστική έφτασε εγκαίρως. 
         Θα μιλήσουμε αργότερα. 

 Επίσης ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου χρησιμοποιούνται συχνά και κάποιες φράσεις με προθέσεις 
(από, για, κατά, με, σε, μετά, προς, ως κ.λπ.). 

 

    π.χ. Δεν κάνει τίποτα για την ώρα. 
        Θα έρθει προς το βραδάκι. 
        Θα έχει φτάσει ως αύριο. 

 

 

 

 

          π.χ. Ο σκύλος γαύγιζε όλη τη νύχτα 

 

 

 

 
π.χ. Όταν έμαθε τα νέα, χάρηκε πάρα πολύ. 
    Μόλις την είδε, έτρεξε αμέσως κοντά της. 
     Θα έχει νυχτώσει, μέχρι να έρθετε.  
 

 

 
π.χ. Ξημερώνοντας Φριστούγεννα, χτύπησε το σήμαντρο. 
    Παρατηρώντας τη μούχλα, ανακάλυψε την πενικιλίνη. 
           

 

     

   Φρονικά επιρρήματα είναι οι άκλιτες  
   λέξεις που φανερώνουν χρόνο 

     

   Σέτοιες είναι: 
στην αρχή, μετά, κάθε χρόνο, τον 
προηγούμενο χρόνο, φέτος, σε λίγο, στο 
τέλος, κάθε τόσο, κατά το πρωί, κατά το 
μεσημέρι, το βράδυ, κ. ά. 

Είναι οι δευτερεύουσες προτάσεις που   
εισάγονται (αρχίζουν) με κάποιο χρονικό 
σύνδεσμο: 
Όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν, μόλις, 
προτού, ώσπου, ωσότου, όσο που, άμα, πριν να κ.ά. 
 

ή με λέξεις ή φράσεις που έχουν χρονική σημασία: 
όσο που να, εκεί που, κάθε που, κάθε φορά που, 
μέχρι να κ.α. 

Θυμάμαι: Οι χρονικές προτάσεις 
χωρίζονται με κόμμα από την 
κύρια πρόταση! 


