
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκλίσεις του ρήματος 

Οριστική Ενεστώτα Υποτακτική Ενεστώτα 

(Εξακολουθητική  

Υποτακτική) 

 

Προστακτική Ενεστώτα 

(Εξακολουθητική 

Προστακτική) 

 

παίζω Να παίζω Παίζε - παίζετε 

 

Οριστική Αορίστου Υποτακτική Αορίστου  

(Συνοπτική  Υποτακτική) 

 

Προστακτική Αορίστου 

(Συνοπτική Προστακτική) 

 

έπαιξα Να παίξω Παίξε - παίξετε 

 

Οι εγκλίσεις έιναι οι μορφές που παίρνει το ρήμα ανάλογα με το τι 

θέλει να δηλώσει το πρόσωπο που ενεργεί:  

βεβαιότητα, επιθυμία ή προσταγή.  

Οι εγκλίσεις είναι τρεις: 

 η Οριστική, η Υποτακτική και η Προστακτική. 

 

Υποτακτική: εκφράζει μια επιθυμία, 

μια     ευχή, κάτι που θέλουμε να γίνει. 

π.χ. Θέλω να φύγουμε. 

Ας έρθει ο Γιάννης να παίξουμε το απόγευμα. 

 

Οριστική: εκφράζει κάτι βέβαιο, 

πραγματικό. 

π.χ. Το φαγητό κάηκε. 

                    Ο ήλιος είναι ένα αστέρι. 

 

Προστακτική: εκφράζει μια 

εντολή, μια οδηγία, μια προσταγή. 

Π.χ. Διάβασε τα μαθήματά σου. 

Φέρε μου λίγο νερό. 



 
 
 
 

Κάνε τις πιο κάτω ασκήσεις: 

 

1. Να ξαναγράψετε τις προτάσεις που δίνουν οδηγίες, βάζοντας την πρώτη φορά 

τα υπογραμμισμένα ρήματα στη Συνοπτική Υποτακτική (Αορίστου) και τη 

δεύτερη φορά την Συνοπτική Προστακτική (Αορίστου.) 

 

Χαράζουμε στο έδαφος έναν κύκλο και μέσα βάζουμε 10 βόλους. 

 Υποτακτική:........................................................................................................ 

 Προστακτική:....................................................................................................... 

 

Έπειτα σε απόσταση 10 περίπου μέτρων σχεδιάζουμε μια γραμμή. 

 Υποτακτική:......................................................................................................... 

 Προστακτική:....................................................................................................... 

 

 Ρίχνουμε ένα βόλο και προσπαθούμε να πλησιάσουμε τη γραμμή.  

 Υποτακτική:......................................................................................................... 

 Προστακτική:....................................................................................................... 

 
 

2. Υπογραμμίζω στις παρακάτω προτάσεις τα ρήματα και γράφω δίπλα στην 

παρένθεση σε ποια έγκλιση (Οριστική, Υποτακτική, Προστακτική) βρίσκεται 

το καθένα. 

 Η δασκάλα διδάσκει τα παιδιά. (.......................................) 

 Πρόσεχε πολύ! (.......................................) 

 Να προσέχετε τα αυτοκίνητα. (.....................................) 

 Βγήκαν από το αυτοκίνητο φοβισμένοι. (....................................) 

 Ο Γιώργος μου έσωσε τη ζωή. (.....................................) 

 Φύγε! (............................................) 

 Να έχεις την ευχή μου, εγγονούλα μου. (.......................................) 

 

 

 

 

Θυμήσου! 

Η Προστακτική έχει μόνο 

δύο πρόσωπα: το β΄ ενικού (εσύ) και 

το β΄ πληθυντικού (εσείς). 



 
 
 
 

3. Βρίσκω σε ποια έγκλιση είναι γραμμένη η πρόταση και τη μετατρέπω στις 

άλλες δύο εγκλίσεις. 

 Πλένουμε πάντα τα χέρια, πριν φάμε το φαγητό μας. (..................................) 

 ...........................................................................................................(.................................) 

 ...........................................................................................................(.................................) 

 Να διαβάζετε προσεχτικά τις οδηγίες   (....................................) 

 .........................................................................................................(...................................) 

 .........................................................................................................(...................................) 

 

 Περπατάτε προσεχτικά στον δρόμο.   (.......................................) 

 ......................................................................................................(......................................) 

 ......................................................................................................(......................................) 

 

4. Κλίνε το ρήμα «κοιτάζω» στον Ενεστώτα και στον Αόριστο στις τρεις εγκλίσεις. 

 

 

 

 

Ενεστώτας  

 Οριστική Εξακολουθητική 

Υποτακτική 

Εξακολουθητική 

Προστακτική 

εγώ κοιτάζω να κοιτάζω ------- 

εσύ    

αυτός,αυτή, αυτό   --------- 

εμείς   --------- 

εσείς    

αυτοί,αυτές, αυτά   --------- 

Αόριστος 

 Οριστική Συνοπτική 

Υποτακτική 

Συνοπτική 

Προστακτική 

εγώ κοίταξα να κοιτάξω ------- 

εσύ    

αυτός,αυτή, αυτό   --------- 

εμείς   --------- 

εσείς    

αυτοί,αυτές, αυτά   --------- 


