
ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΕΙ 

 

Οι χρόνοι του ριματοσ ςτθν αρχαία ελλθνικι δθλϊνουν τθν χρονικι βακμίδα και τον τρόπο 

ενζργειασ του ριματοσ.  

Ωσ προσ τθ χρονικι βακμίδα χωρίηονται ςε :  

1. Παροντικοφσ χρόνουσ : ενεςτϊτασ και παρακείμενοσ εν μζρει 

2. Παρελκοντικοφσ χρόνουσ : παρατατικόσ, αόριςτοσ, υπερςυντζλικοσ και 

παρακείμενοσ εν μζρει 

3. Μελλοντικοφσ χρόνουσ : απλόσ μζλλοντασ και ςυντελεςμζνοσ μζλλοντασ 

 

Ωσ προσ τον τρόπο ενζργειασ χωρίηονται ςε: 

1. Εξακολουκθτικοφσ χρόνουσ : ενεςτϊτασ, παρατατικόσ και εν μζρει ο μζλλοντασ. 

2. υνοπτικοφσ χρόνουσ : αόριςτοσ και μζλλοντασ εν μζρει 

3. υντελικοφσ χρόνουσ : παρακείμενοσ, υπερςυντζλικοσ και ςυντελεςμζνοσ 

μζλλοντασ 

 

Οι χρόνοι τθ ςθμαςία τουσ τθν διατθροφν μόνο ςτθν οριςτικι. τισ άλλεσ εγκλίςεισ, το 

απαρζμφατο και τθ μετοχι διατθροφν τθ ςθμαςία τουσ μόνο ωσ προσ τον τρόπο ενζργειασ, 

ενϊ θ χρονικι βακμίδα κακορίηεται από το ριμα τθσ κφριασ πρόταςθσ. 

 

 

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΗΝ ΟΡΙΣΙΚΗ 

 ΕΝΕΣΩΣΑ 

Ο ενεςτϊτασ ςτθν οριςτικι δθλϊνει πωσ θ ενζργεια του ριματοσ γίνεται τϊρα και 

εξακολουκθτικά. Μπορεί όμωσ και να δθλϊνει: 

1. Κάτι που γίνεται πάντα ι επαναλαμβάνεται αόριςτα. υνικωσ ςυναντάμε τζτοιουσ 

ενεςτϊτεσ ςε παροιμίεσ και γνωμικά. (γνωμικόσ ενεςτώτασ) 

2. Κάτι που είτε κζλει είτε προςπακεί να κάνει το υποκείμενο του ριματοσ. 

(βουλθτικόσ ι αποπειρατικόσ ενεςτώτασ) 

3. Κάτι που ζγινε ςτο παρελκόν. Σθ χριςθ αυτι του ενεςτϊτα τθ ςυναντάμε ςυνικωσ 

ςε αφθγιςεισ. (ιςτορικόσ ενεςτώτασ) 

4. Κάτι το οποίο κα γίνει ςίγουρα ςτο μζλλον και λόγω τθσ βεβαιότθτασ 

χρθςιμοποιοφμε ενεςτώτα αντί για μζλλοντα. 

5. Κάτι το οποίο υπάρχει ωσ αποτζλεςμα του παρελκόντοσ. τθν περίπτωςθ αυτι 

χρθςιμοποιοφμε ενεςτϊτα αντί για παρακείμενο. (αποτελεςματικόσ ενεςτώτασ) 

 



 ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ 

Ο παρατατικόσ δθλϊνει ότι κάτι γινόταν ςτο παρελκόν εξακολουκθτικά είτε ςυνεχόμενα, 

είτε με επανάλθψθ. Επίςθσ μπορεί να δθλϊνει βοφλθςθ θ προςπάκεια και τότε ονομάηεται 

βουλθτικόσ ι αποπειρατικόσ παρατατικόσ.  

 

 ΜΕΛΛΟΝΣΑ 

Ο μζλλοντασ δθλϊνει ότι αυτό που ςθμαίνει το ριμα κα γίνει ςτο μζλλον είτε ςυνοπτικά 

(ςυνοπτικόσ μζλλοντασ), είτε εξακολουκθτικά (εξακολουκθτικόσ μζλλοντασ). Επίςθσ 

μπορεί να δθλϊνει: 

1. Προςτακτικι (βουλθτικόσ μζλλοντασ) 

2. Κάτι που πρζπει να γίνει 

3. Κάτι που ςυμβαίνει πάντα, ςτο παρόν, ςτο παρελκόν και ςτο μζλλον (γνωμικόσ 

μζλλοντασ) 

 

 ΑΟΡΙΣΟ 

Ο αόριςτοσ δθλϊνει ότι αυτό που ςθμαίνει το ριμα ζλαβε χϊρα ςτο παρελκόν και 

ςυνοπτικά, ακόμα κι αν ζγινε με κάποια διάρκεια. Επίςθσ μπορεί να δθλϊνει: 

1. Σθν αρχι μιασ πράξθσ. (εναρκτικόσ αόριςτοσ) 

2. Κάτι που ιςχφει πάντοτε και ςτθν περίπτωςθ αυτι μεταφράηεται με ενεςτϊτα. 

(γνωμικόσ αόριςτοσ) 

3. Κάτι που κα γίνει ςίγουρα ςτο μζλλον 

 

 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο παρακείμενοσ δθλϊνει ότι αυτό που ςθμαίνει το ριμα ζχει γίνει ςτο παρελκόν, αλλά 

υπάρχει ςυντελεςμζνο και ςτο παρόν. Για το λόγο αυτό ανικει και ςτουσ παροντικοφσ και 

ςτουσ παρελκοντικοφσ χρόνουσ, ενϊ πολλοί παρακείμενοι ζχουν ςθμαςία ενεςτϊτα. 

Μερικζσ φορζσ χρθςιμοποιοφμε παρακείμενο αντί για μζλλοντα για να δθλϊςουμε ότι κάτι 

κα γίνει ςίγουρα. 

 

 ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ 

Ο υπερςυντζλικοσ δθλϊνει ότι αυτό που ςθμαίνει το ριμα είχε ιδθ ςυμβεί ςε μια ςε μια 

χρονικι ςτιγμι του παρελκόντοσ. Πολλζσ φορζσ ο υπερςυντζλικοσ χρθςιμοποιείται με 

ςθμαςία παρατατικοφ. 

 



 ΤΝΣΕΛΕΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝΣΑ  

Ο ςυντελεςμζνοσ μζλλοντασ δθλϊνει ότι αυτό που ςθμαίνει το ριμα κα είναι τελειωμζνο 

ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι του μζλλοντοσ. 

 

 

ΟΙ ΕΓΚΛΙΕΙ ΣΙ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

  Οριςτικι  

Με τθν οριςτικι δθλϊνεται το πραγματικό. υγκεκριμζνα : 

1. Όλοι οι χρόνοι τθσ οριςτικισ εκφράηουν κάτι το πραγματικό. 

2. Οριςτικι παρελκοντικοφ χρόνου + δυνθτικό ἄν φανερϊνει κάτι που είναι δυνατόν 

να ζγινε ςτο παρελκόν ι το μθ πραγματικό ( ). Μεταφράηεται με δυνθτικι οριςτικι

κα + παρατατικό ι υπερςυντζλικο. 

3. Οριςτικι αορίςτου ι παρατατικοφ + ἄν μερικζσ φορζσ δθλϊνει κάτι που ςυνζβαινε 

με επαναλιψεισ ςτο παρελκόν. Μεταφράηεται με παρατατικό. 

4. Οριςτικι παρατατικοφ ι αορίςτου + εἰ γαρ / εἴκε δθλϊνει απραγματοποίθτθ ευχι 

( ). Απραγματοποίθτθ ευχι δθλϊνεται και με τον βϋ αόριςτο του ευχετικι οριςτικι

ὀφείλω (ὤφελον) + απαρζμφατο ενεςτϊτα ι αορίςτου. 

 

  Τποτακτικι 

Η υποτακτικι φανερϊνει το προςδοκϊμενο, κάτι που περιμζνουμε πωσ κα ςυμβεί. 

υγκεκριμζνα : 

1. Τποτακτικι + ἄγε, ἴκι, φζρε δθλϊνει επικυμία ( ). Με βουλθτικι υποτακτικι

υποτακτικι αορίςτου δθλϊνεται απαγόρευςθ ι αποτροπι. 

2. αϋ πρόςωπο υποτακτικισ ςε ερωτθματικζσ προτάςεισ δθλϊνει απορία 

( ). Πολλζσ φορζσ θ υποτακτικι αυτι ακολουκεί το βοφλει  απορθματικι υποτακτικι

ι το βοφλεςκε. 

 

 

  Ευκτικι 

Η ευκτικι φανερϊνει μια ςκζψθ, χωρίσ να μασ ενδιαφζρει αν είναι κάτι το πραγματικό ι 

κάτι που δεν γίνεται να πραγματοποιθκεί. υγκεκριμζνα : 

1. Δθλϊνει ευχι ( ) ευχετικι ευκτικι

2. Ευκτικι + δυνθτικό ἄν δθλϊνει το δυνατόν να ςυμβεί ςτο παρόν ι ςτο μζλλον 

( ). Η ευκτικι αυτι μεταφράηεται με μπορεί να ι κα + παρατατικό.  δυνθτικι ευκτικι



Η δυνθτικι ευκτικι μπορεί επίςθσ να δθλϊνει κάτι πιθανό (ιςοδυναμεί με 

μζλλοντα), κάποια γνώμη με μετριοπάθεια ή ευγενική προςταγή. 

 

 

  Προςτακτικι 

Η προςτακτικι φανερϊνει: 

1. Προςταγι 

2. Απαγόρευςθ 

3. Προτροπι, ςυμβουλι ι παράκλθςθ 

4. Ευχι 

5. υγκατάκεςθ ι παραχϊρθςθ 

 

Οι προτάςεισ κρίςεωσ εκφζρονται με απλι οριςτικι, δυνθτικι οριςτικι και δυνθτικι 

. Οι προτάςεισ αυτζσ παίρνουν άρνθςθ οὐ. ευκτικι

Οι προτάςεισ επικυμίασ εκφζρονται με υποτακτικι, ευχετικι ευκτικι ευχετικι οριςτικι 

. Οι προτάςεισ αυτζσ παίρνουν άρνθςθ μθ. και προςτακτικι

 

 


