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ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η-  ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

Φανερώνει 
 

Παραδείγματα 

1. Το πραγματικό, το βέβαιο  
 

Αύριο θα γράψουμε διαγώνισμα 

2. Το δυνατό Αν δεν πηγαίναμε εκδρομή, θα 
γράφαμε το διαγώνισμα 

3. Το πιθανό Δε βγήκαν ακόμα· θα γράφουν 
διαγώνισμα 

4. Ευχή (να, ας, μακάρι να , είθε να  + 
οριστική παρελθοντικού χρόνου ) 

Μακάρι να γράφαμε αύριο το 
διαγώνισμα . Ας ήταν εύκολα τα θέματα 

5. Παράκληση  
 

Δεν ξαναδιαβάζετε τις εγκλίσεις ; 

 
 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Φανερώνει 
 

Παραδείγματα 

1. Το ενδεχόμενο Ίσως και να γράψω καλά αύριο 

2. Το επιθυμητό Ας γράψω καλά αύριο στο διαγώνισμα 
και το βράδυ θα κεράσω τις φίλες μου 

3. Προτροπή Ας διαβάσετε  επιτέλους λίγο 
παραπάνω! 

 

4. Παραχώρηση Εντάξει, ας παραλείψουμε την 
τελευταία ενότητα 

5. Ευχή Μακάρι  να πάει όλη η τάξη καλά  

6. Απορία Τι να διαβάσουμε ;  

7. Το πιθανό Διαβάσουμε δεν διαβάσουμε, το 
διαγώνισμα θα το γράψουμε  

8. Το δυνατό Τότε να δεις τι βαθμό θα πάρω ! 

9. Προσταγή ή απαγόρευση Μην ξαναέρθετε αδιάβαστοι! 
 

 
 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Φανερώνει 
 

παραδείγματα 

1. Προσταγή Αλλάξτε αμέσως θέσεις! 

2. Απαγόρευση Μην ενοχλείτε την ώρα του μαθήματος 
! 

3. Παράκληση Μαρία, βοήθησέ με στο καθάρισμα 

4. Ευχή Πήγαινε, παιδί μου, στο καλό 

5. Προτροπή Ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 3 
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ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥΣ 

      
ΧΡΟΝΟΙ                                ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ διαβάζεις να,ας διαβάζεις διάβαζε 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ διάβαζες -            -  

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤ. 

θα διαβάζεις  
- 

 
- 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

θα διαβάσεις - - 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ διάβασες να, ας διαβάσεις διάβασε 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχεις διαβάσει να, ας έχεις 
διαβάσει 

            - 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχες  διαβάσει - - 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

θα έχεις διαβάσει             - - 

   
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
1. Βρείτε την έγκλιση των ρημάτων που τονίζονται και γράψτε τι δηλώνει :  
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΛΙΣΗ – ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ 

1. Η συγχώνευση των νοικοκυριών 
μόλις έχει αρχίσει 

 

2. Ας τελειώσουν επιτέλους τα 
μνημόνια 

 

3. Πώς να αποπληρώσουν τα δάνειά 
τους;  

 

4. Θα ήταν μεσάνυχτα, όταν 
ακούστηκε η έκρηξη 

 

5. Μην αγγίξεις τίποτα !  

 
 
2. Να τροποποιήσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ώστε να δηλώνουν το ζητούμενο της 
παρένθεσης :  
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή 
(προτροπή) 

 

2. Βγήκατε και δεν μιλήσατε ( 
προσταγή) 

 

3. Έγινε καλά  ( ευχή)  

4. Υποχώρησα στην επιθυμία της 
(παραχώρηση) 

 

5. Κλείσε το παράθυρο ! (παράκληση)  

6. Θα πας αδιάβαστος στο διαγώνισμα 
(απορία) 

 

7. Σε ξαναβρήκα μπροστά μου  
(απαγόρευση) 

 

 


