
                       ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΛΙΣΗ  ΡΗΜΑΤΟΣ :  ΞΕΧΝΩ                                            

                                                    Β ΣΥΖΥΓΙΑ 

                                                   ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ 

                                              ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

                                                    

 
                                                       ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

 
Ενεστώτας 

 
Παρατατικός 

 
Αόριστος 

ξεχνάω / ξεχνώ ξεχνούσα ξέχασα 

ξεχνάς ξεχνούσες ξέχασες 

ξεχνάει / ξεχνά ξεχνούσε ξέχασε 

ξεχνάμε / ξεχνούμε ξεχνούσαμε ξεχάσαμε 

ξεχνάτε ξεχνούσατε ξεχάσατε 

ξεχνάνε / ξεχνούν ξεχνούσαν ξέχασαν 

 

 

Εξ. Μέλλοντας Συν. Μέλλοντας 

θα  ξεχνάω / ξεχνώ θα  ξεχάσω 

θα  ξεχνάς θα  ξεχάσεις 

θα  ξεχνάει / ξεχνά θα  ξεχάσει 

θα  ξεχνάμε / ξεχνούμε θα  ξεχάσουμε 

θα  ξεχνάτε θα  ξεχάσετε 

θα  ξεχνάνε / ξεχνούν θα  ξεχάσουν 

 

 

Παρατατικός Υπερσυντέλικος Συντ. Μέλλοντας 

έχω          ξεχάσει είχα     ξεχάσει θα  έχω      ξεχάσει  

έχεις         ξεχάσει είχες    ξεχάσει θα  έχεις     ξεχάσει 

έχει           ξεχάσει είχε      ξεχάσει θα  έχει       ξεχάσει 

έχουμε      ξεχάσει είχαμε   ξεχάσει θα  έχουμε    ξεχάσει  

έχετε         ξεχάσει είχατε    ξεχάσει θα  έχετε      ξεχάσει 

έχουν        ξεχάσει είχαν     ξεχάσει θα  έχουν      ξεχάσει 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Διορθώνω προσεχτικά τα λάθη που έκανα, γιατί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!                !                !                !               !                  ! 

 

 

 

 

 

                                                
                                                     ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη 

να     ξεχνάω / ξεχνώ να    ξεχάσω να   έχω    ξεχάσει 

να     ξεχνάς να    ξεχάσεις να   έχεις   ξεχάσει 

να     ξεχνάει / ξεχνά να    ξεχάσει να   έχει     ξεχάσει 

να     ξεχνάμε / ξεχνούμε να    ξεχάσουμε να   έχουμε     ξεχάσει  

να     ξεχνάτε να    ξεχάσετε να   έχετε        ξεχάσει  

να     ξεχνάνε / ξεχνούν να    ξεχάσουν να   έχουν       ξεχάσει 

                                              
                               ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική Συνοπτική 

    ξέχνα    ξέχασε 

    ξεχνάτε    ξεχάστε 
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                                                    Β ΣΥΖΥΓΙΑ 

                                                   ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ 

                                              ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

                                                    

 
                                                       ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

 
Ενεστώτας 

 
Παρατατικός 

 
Αόριστος 

κυβερνάω / κυβερνώ κυβερνούσα κυβέρνησα 

κυβερνάς κυβερνούσες κυβέρνησες 

κυβερνάει / κυβερνά κυβερνούσε κυβέρνησε 

κυβερνάμε / κυβερνούμε κυβερνούσαμε κυβερνήσαμε 

κυβερνάτε κυβερνούσατε κυβερνήσατε 

κυβερνάνε / κυβερνούν κυβερνούσαν κυβέρνησαν 
 

 

Εξ. Μέλλοντας Συν. Μέλλοντας 

θα  κυβερνάω / κυβερνώ θα  κυβερνήσω 

θα  κυβερνάς θα  κυβερνήσεις 

θα  κυβερνάει / κυβερνά θα  κυβερνήσει 

θα  κυβερνάμε / κυβερνούμε θα  κυβερνήσουμε 

θα  κυβερνάτε θα  κυβερνήσετε 

θα  κυβερνάνε / κυβερνούν θα  κυβερνήσουν 

 

 

Παρατατικός Υπερσυντέλικος Συντ. Μέλλοντας 

έχω         κυβερνήσει είχα     κυβερνήσει θα  έχω      κυβερνήσει  

έχεις         κυβερνήσει είχες    κυβερνήσει θα  έχεις     κυβερνήσει 

έχει           κυβερνήσει είχε      κυβερνήσει θα  έχει       κυβερνήσει 

έχουμε      κυβερνήσει είχαμε   κυβερνήσει θα  έχουμε    κυβερνήσει  

έχετε         κυβερνήσει είχατε    κυβερνήσει θα  έχετε       κυβερνήσει 

έχουν        κυβερνήσει είχαν     κυβερνήσει θα  έχουν      κυβερνήσει 

 

 

 

 

 

 



 

Και τώρα ώρα για ανέκδοτο……. 

Μπαίνει ένας κύριος σε κατάστημα με ζώα και ζητάει να αγοράσει ένα παράξενο 

κατοικίδιο.                                                                                                                           

Ο υπάλληλος του πρότεινε έναν παπαγάλο που μιλάει αλλά ο κύριος ήθελε κάτι που να 

μην το έχει κανένας άλλος.                                                                                                 

Έτσι του πρότεινε ο υπάλληλος μια μεγάλη σαρανταποδαρούσα που μιλάει.                    

Ο κύριος ενθουσιάζεται και λέει:                                                                                                              

«Αυτό μάλιστα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, θα την πάρω.»                                                             

Την αγοράζει, πάει στο σπίτι του, την τακτοποιεί, κι ετοιμάζεται να πάει για καφέ με έναν 

φίλο.                                                                                                                                              

Εκεί που ετοιμαζόταν λέει στην σαρανταποδαρούσα :                                                                              

«Πάω για καφέ, μήπως θες να σε βγάλω για μια βόλτα;»                                                                                                         

Καμία απάντηση από το κατοικίδιο                                                                                                          

Μετά από λίγο την ξαναρωτάει:                                                                                                                      

«Θα έρθεις μαζί μου;»                                                                                                                                                              

Τίποτα πάλι η σαρανταποδαρούσα.                                                                                                                                      

Όσες φορές και να ρώτησε δεν πήρε καμία απάντηση.                                                                                                                  

Την ώρα που ήταν έτοιμος να ανοίξει την πόρτα για να φύγει της λέει:                                                                                               

«Σε ρωτάω για τελευταία φορά, θα έρθεις:»                                                                                                                      

Και του απαντάει η σαρανταποδαρούσα:                                                                                          

«Αμάν με ζάλισες, δεν βλέπεις ότι δένω τα κορδόνια μου τόση ώρα!»                                                           

 

                                                
                                                     ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη 

να    κυβερνάω / κυβερνώ να   κυβερνήσω να   έχω    κυβερνήσει 

να    κυβερνάς να    κυβερνήσεις να   έχεις   κυβερνήσει 

να    κυβερνάει / κυβερνά να    κυβερνήσει να   έχει     κυβερνήσει 

να    κυβερνάμε / κυβερνούμε να    κυβερνήσουμε να   έχουμε    κυβερνήσει  

να     κυβερνάτε να    κυβερνήσετε να   έχετε        κυβερνήσει  

να     κυβερνάνε / κυβερνούν να    κυβερνήσουν να   έχουν       κυβερνήσει 

                                              
                               ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική Συνοπτική 

    κυβέρνα    κυβέρνησε 

    κυβερνάτε    κυβερνήστε 

Μένουμε 

σπίτι ! 


