
Εγκλίσεις
 

Οι εγκλίσεις κατηγοριοποιούν τις μορφές στις οποίες συναντάμε το ρήμα,
καθώς κάθε μορφή δηλώνει κάτι διαφορετικό.

Έτσι, οι εγκλίσεις είναι 3:
1) Οριστική
2) Υποτακτική
3) Προστακτική

Ας δούμε τα χαρακτηριστικά των εγκλίσεων

1) Η Οριστική έγκλιση:
--> είναι έγκλιση κρίσης
--> δηλώνει κάτι το πραγματικό / βέβαιο
--> εκφράζεται με 8 χρόνους (όλους δηλαδή)
--> δείχνει άρνηση με τη λέξη «δε(ν)»

2) Η Υποτακτική:
--> είναι έγκλιση επιθυμίας
--> δηλώνει κάτι το επιθυμητό / αβέβαιο
--> εκφράζεται με 3 χρόνους (Ενεστώτα, Αόριστο, Παρακείμενο)
--> δείχνει κατάφαση με τα μόρια «να/ας» πριν από το ρήμα,
π.χ. «Πρέπει να τρώω 3 φρούτα την ημέρα»
--> δείχνει άρνηση με τη λέξη «μη(ν)» ανάμεσα στα μόρια και το ρήμα,
π.χ. «Ας μην ξεκινήσουμε ακόμη καλύτερα»

3) Η Προστακτική:
--> είναι έγκλιση επιθυμίας / προσταγής
--> δηλώνει κάτι το επιθυμητό / αβέβαιο
--> εκφράζεται με 2 χρόνους (Ενεστώτα, Αόριστο)
--> χρησιμοποιείται μόνο σε δύο πρόσωπα, στο β' ενικό και στο β' πληθυντικό
--> δείχνει άρνηση με τη λέξη «μη(ν)» πριν από το ρήμα,
π.χ. «Μη ντύνεσαι τόσο ελαφριά! Έχει κρύο σήμερα»
--> μπαίνει σχεδόν πάντα θαυμαστικό στο τέλος της πρότασης
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Κλίση ρημάτων Α' συζυγίας
Ενεργητική Φωνή

 
Οριστική έγκλιση

 
Παροντικοί χρόνοι

 
                     Ενεστώτας                                                             Παρακείμενος                   

 τρέχω                                                                       έχω τρέξει
 τρέχεις                                                                     έχεις τρέξει
τρέχει                                                                        έχει τρέξει

τρέχουμε                                                                    έχουμε τρέξει
τρέχετε                                                                     έχετε τρέξει
τρέχουν                                                                     έχουν τρέξει

 
 

Παρελθοντικοί χρόνοι
 

Παρατατικός                          Αόριστος                          Υπερσυντέλικος
έτρεχα                                    έτρεξα                                    είχα τρέξει
έτρεχες                                  έτρεξες                                   είχες τρέξει
έτρεχε                                    έτρεξε                                    είχε τρέξει

 τρέχαμε                                 τρέξαμε                                 είχαμε τρέξει
 τρέχατε                                 τρέξατε                                  είχατε τρέξει
έτρεχαν                                 έτρεξαν                                  είχαν τρέξει

 
 

Μελλοντικοί χρόνοι
 

Εξακολουθητικός  Μέλλ.           Συνοπτικός Μέλλ.            Συντελεσμένος Μέλλ.
     θα τρέχω                                 θα τρέξω                                  θα έχω τρέξει

    θα τρέχεις                                θα τρέξεις                                θα έχεις τρέξει
      θα τρέχει                                 θα τρέξει                                   θα έχει τρέξει

    θα τρέχουμε                             θα τρέξουμε                             θα έχουμε τρέξει
    θα τρέχετε                                θα τρέξετε                                θα έχετε τρέξει
    θα τρέχουν                               θα τρέξουν                               θα έχουν τρέξει

 
             

 
Άσκηση: Κλίνω στο τετράδιό μου το ρήμα «παίζω» σε όλους τους χρόνους της οριστικής
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Κλίση ρημάτων Α' συζυγίας
Ενεργητική Φωνή

 
Υποτακτική έγκλιση

 
Παροντικοί χρόνοι

 
                      Ενεστώτας                                                          Παρακείμενος              

          να τρέχω                                                          να έχω τρέξει
          να τρέχεις                                                        να έχεις τρέξει
           να τρέχει                                                           να έχει τρέξει

            να τρέχουμε                                                       να έχουμε τρέξει
            να τρέχετε                                                         να έχετε τρέξει
           να τρέχουν                                                        να έχουν τρέξει

 
 

Παρελθοντικοί χρόνοι
 

                     Αόριστος                          
                                   να τρέξω                                    
                                  να τρέξεις                                   
                                    να τρέξει                                    
                                  να τρέξουμε                                 
                                  να τρέξετε                                  
                                 να τρέξουν                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άσκηση: Κλίνω στο τετράδιό μου το ρήμα «χαρίζω» σε όλους τους χρόνους της
υποτακτικής
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Κλίση ρημάτων Α' συζυγίας
Ενεργητική Φωνή

 
Προστακτική έγκλιση

 
Παροντικοί χρόνοι

 Ενεστώτας                                                                        
-                                                                           

          τρέχε / -α                                                                                   
            -                                                                                        

-                                                                            
        τρέχετε                                                                                     

-                                                                            
 
 

Παρελθοντικοί χρόνοι
 

                     Αόριστος                          
                                   -                                         

                                  τρέξε                                        
                                    -                                          
                                  -                                        

                                  τρέξτε                                        
                                 -                                       

 
 
 
 

Απαρέμφατο: τρέξει
 Μετοχή: τρέχοντας

 
 
 
 
 
 
 
 

Άσκηση: Κλίνω στο τετράδιό μου το ρήμα «καθαρίζω» σε όλους τους χρόνους της
προστακτικής
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