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ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ
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.thrania.comΟι διάφορες μορφές που παίρνει το ρήμα για να 

εκφράσει τη διάθεση ή τη γνώμη αυτού που 
μιλάει ονομάζονται εγκλίσεις. Οι μορφές αυτές 

εκφράζουν διαφορετικές σημασίες.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

σημασία
Η οριστική

εκφράζει ένα γεγονός 
βέβαιο και πραγματικό.

σημασία
Η υποτακτική 

εκφράζει κάτι που 
επιθυμούμε

ή περιμένουμε να 
γίνει. 

σημασία
Η προστακτική 

εκφράζει προσταγή, 
επιθυμία, 

ευχή.

Οριστική έγκλιση 
έχουν όλοι οι χρόνοι 
των ρημάτων και 

έχουν άρνηση δε(ν).

Η Υποτακτική 
συνοδεύεται από το 

να και το ας. 
Σχηματίζεται ως 
εξακολουθητική, 
συνοπτική και 
συντελεσμένη. 

Έχει άρνηση μη(ν).

Η Προστακτική 
σχηματίζεται ως 

εξακολουθητική και 
συνοπτική. Έχει 

μόνο δύο πρόσωπα, 
το β’ ενικό και β’ 
πληθυντικό και 
άρνηση μη(ν).

παραδείγματα:
Βρέχει όλη μέρα.

Η γη γυρίζει.
Δε θα κοιμηθώ.

παραδείγματα:
Θέλω να φάω. 

Ας φάω.
Να μην παίξουμε.

παραδείγματα:
Έλα εδώ!

Κοίταξέ με!
Μη τρέχετε!
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Οι διάφορες μορφές που παίρνει το ρήμα για να εκφράσει τη διάθεση ή τη γνώμη αυτού που μιλάει ονομάζονται εγκλίσεις. Οι μορφές αυτές εκφράζουν διαφορετικές σημασίες.
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σημασία

Η οριστική 

εκφράζει ένα γεγονός βέβαιο και πραγματικό.




σημασία

Η υποτακτική εκφράζει κάτι που επιθυμούμε

 ή περιμένουμε να γίνει. 





σημασία

Η προστακτική εκφράζει προσταγή, επιθυμία, 

ευχή.






Οριστική έγκλιση έχουν όλοι οι χρόνοι των ρημάτων και έχουν άρνηση δε(ν).






Η Υποτακτική συνοδεύεται από το να και το ας. Σχηματίζεται ως εξακολουθητική, συνοπτική και συντελεσμένη. Έχει άρνηση μη(ν).






Η Προστακτική σχηματίζεται ως εξακολουθητική και συνοπτική. Έχει μόνο δύο πρόσωπα, το β’ ενικό και β’ πληθυντικό και άρνηση μη(ν).
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