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Θα φύγω το Σάββατο το πρωί. 

Πρέπει να φύγεις τώρα. 

Φύγε γρήγορα από το σπίτι. 

 

 

 

 

 

Οι κύριες εγκλίσεις των ρηµάτων είναι  

η ορ ιστ ικήορ ιστ ικήορ ιστ ικήορ ιστ ική , η υποτακτ ικήυποτακτ ικήυποτακτ ικήυποτακτ ική  και η προστακτ ικήπροστακτ ικήπροστακτ ικήπροστακτ ική . 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΟΡΙΣΤΙΚΗΟΡΙΣΤΙΚΗΟΡΙΣΤΙΚΗ    

Η ορ ιστ ικήορ ιστ ικήορ ιστ ικήορ ιστ ική  φανερώνει πως αυτό που σηµαίνει το ρήµα είναι κάτι το βέβαιο και 

πραγµατικό, είτε είναι κατάφαση είτε είναι άρνηση είτε είναι ερώτηση. 

Π.χ.: Θα βρέξει αύριο. (κατάφαση) 

 ∆ε θα βρέξει αύριο. (άρνηση) 

 Θα βρέξει αύριο; (ερώτηση) 

 

Η οριστική παίρνει άρνηση δε(ν). 

 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Η υποτακτ ικήυποτακτ ικήυποτακτ ικήυποτακτ ική  φανερώνει πως αυτό που σηµαίνει το ρήµα είναι κάτι που θέ-

λουµε να γίνει ή περιµένουµε να γίνει. 

Π.χ.: Θέλω να έρθεις. 

 Ας ξεκουραστούµε λίγο. 

 

Όταν ένα ρήµα βρίσκεται στην υποτακτική, συνοδεύεται ή από έναν από τους 

συνδέσµους για να, όταν, πριν, αν, άµα, ή από τα µόρια να, ας. 

Η υποτακτική παίρνει άρνηση µη(ν). 

 

Το ρήµα το χρησιµοποιούµε 
µε διάφορες µορφές µέσα 

στις προτάσεις. 

Οι µορφές που παίρνει το ρήµα, για να φανερώσει 
τον τρόπο µε τον οποίο θέλουµε να παρουσιάσουµε 
αυτό που σηµαίνει (το ρήµα) λέγονται εγκλ ίσε ι ςεγκλ ίσε ι ςεγκλ ίσε ι ςεγκλ ίσε ι ς . 
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ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Η προστακτ ικήπροστακτ ικήπροστακτ ικήπροστακτ ική  φανερώνει πως αυτό που σηµαίνει το ρήµα είναι προσταγή, ε-

πιθυµία, ευχή. 

Π.χ.: Έλα αµέσως. (προσταγή) 

 Φέρε µου ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ. (επιθυµία) 

 Βοήθησέ µε, Παναγιά µου! (ευχή) 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ως εγκλίσεις λογαριάζονται επίσης το απαρέµφατοαπαρέµφατοαπαρέµφατοαπαρέµφατο και η µετοχήµετοχήµετοχήµετοχή . 

 

Το απαρέµφατοαπαρέµφατοαπαρέµφατοαπαρέµφατο  δεν κλίνεται, δε συνηθίζεται µόνο του και χρησιµεύει για να 

σχηµατίζονται οι συντελεσµένοι χρόνοι του ρήµατος.  

Π.χ.: δένω � απαρέµφατο: δέσει / δένοµαι � απαρέµφατο: δεθεί 

 

 
Ενεργητική φω-

νή 
Παθητική φωνή 

Παρακείµενος έχω δέσει έχω δεθεί 

Υπερσυντέλικος είχα δέσει είχα δεθεί 

Συντελεσµένος 
Μέλλ. 

θα έχω δέσει θα έχω δεθεί 

 

 

Η µετοχήµετοχήµετοχήµετοχή  είναι ένας ρηµατικός τύπος άλλοτε άκλιτος (τραγουδώντας) και άλλο-

τε κλιτός µε τρία γένη (δεµένος, δεµένη, δεµένο). 
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Υποτακτ ικήΥποτακτ ικήΥποτακτ ικήΥποτακτ ική  έγκλιση έχουν τρεις χρόνοι: ο ενεστώτας, ο αόριστος και ο παρα-

κείµενος της ενεργητικής και της παθητικής φωνής. 

 

 Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

Ενεστώτας να στολίζω να στολίζοµαι 

Αόριστος να στολίσω να στολιστώ 

Παρακείµενος να έχω στολίσει να έχω στολιστεί 

 

 

Προστακτ ικήΠροστακτ ικήΠροστακτ ικήΠροστακτ ική  έγκλιση έχουν δύο χρόνοι: ο ενεστώτας και ο αόριστος της ε-

νεργητικής και της παθητικής φωνής. Επίσης η προστακτική έχει µόνο δύο πρόσωπα: 

το β΄ ενικό και το β΄ πληθυντικό. 

 Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

Ενεστώτας στόλιζε στολίζου 

 στολίζετε στολίζετε 

   

Αόριστος στόλισε στολίσου 

 στολίστε στολιστείτε 

 

ΑπαρέµφατοΑπαρέµφατοΑπαρέµφατοΑπαρέµφατο έχει µόνο ο αόριστος της ενεργητικής και της παθητικής φωνής. 

Π.χ.: στολίσει - στολιστεί 

 

ΜετοχήΜετοχήΜετοχήΜετοχή  έχει στην ενεργητική φωνή ο ενεστώτας (στολίζοντας), και στην παθη-

τική φωνή ο παρακείµενος (στολισµένος, στολισµένη, στολισµένο). 

Υπάρχει και η παθητική µετοχή του ενεστώτα η οποία όµως είναι σπάνια (εργα-

ζόµενος, εργαζόµενη, εργαζόµενο). 

 

 

 

…καικαικαικαι    κάτικάτικάτικάτι    ακόµαακόµαακόµαακόµα    
γιαγιαγιαγια    τιςτιςτιςτις    εεεεγκλίσειςγκλίσειςγκλίσειςγκλίσεις....    


