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                                                     Β ΣΥΖΥΓΙΑ 

                                                   ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ 

                                             ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

                                                    

 
                                                       ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

 
Ενεστώτας 

 
Παρατατικός 

 
Αόριστος 

μετριέμαι  μετριόμουν μετρήθηκα 

μετριέσαι μετριόσουν μετρήθηκες 

μετριέται μετριόταν μετρήθηκε 

μετριόμαστε μετριόμασταν / μετριόμαστε μετρηθήκαμε 

μετριέστε μετριόσασταν / μετριόσαστε μετρηθήκατε 

μετριούνται μετριόνταν /μετριόντουσαν μετρήθηκαν 
 

 

Εξ. Μέλλοντας Συν. Μέλλοντας 

θα μετριέμαι θα  μετρηθώ 

θα  μετριέσαι θα  μετρηθείς 

θα μετριέται θα  μετρηθεί 

θα  μετριόμαστε θα  μετρηθούμε 

θα μετριέστε θα  μετρηθείτε 

θα  μετριούνται θα  μετρηθούν 
 

 

Παρατατικός Υπερσυντέλικος Συντ. Μέλλοντας 

έχω          μετρηθεί είχα    μετρηθεί θα  έχω      μετρηθεί  

έχεις         μετρηθεί είχες    μετρηθεί θα  έχεις     μετρηθεί 

έχει           μετρηθεί είχε      μετρηθεί θα  έχει      μετρηθεί 

έχουμε      μετρηθεί είχαμε   μετρηθεί θα  έχουμε   μετρηθεί  

έχετε         μετρηθεί είχατε    μετρηθεί θα  έχετε       μετρηθεί 

έχουν       μετρηθεί είχαν     μετρηθεί θα  έχουν      μετρηθεί 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Και τώρα ώρα για ανέκδοτο……. 

Μια μέρα στο μεγάλο δάσος κυκλοφορεί η φήμη ότι άνοιξε μία καντίνα. Όλα τα ζώα του 

δάσους έτρεξαν και μπήκαν σε σειρά το ένα πίσω από το άλλο για να ψωνίσουν. Μετά 

από λίγη ώρα να σου και ο λαγός. Βλέπει την τεράστια ουρά που έχει δημιουργηθεί και 

πολύ άνετα τους προσπερνάει και πηγαίνει πρώτος πρώτος μπροστά από το λιοντάρι. 

 

-Τι κάνεις ρε  λαγέ, λέει το λιοντάρι... 

-Να, εγώ για την καντίνα ήρθα, απαντάει ο λαγός.. 

-Κι εμείς τι είμαστε εδώ που περιμένουμε στην σειρά ; αποκρίνεται το λιοντάρι και του 

δίνει μια σπρωξιά και τον στέλνει τελευταίο στη σειρά. 

 

Σηκώνετε ο λαγός εκνευρισμένος και αφού προσπερνάει όλα τα ζώα, πάει και μπαίνει 

δεύτερος μπροστά από την αρκούδα.. 

 

-Τι κάνεις ρε  λαγέ, λέει η αρκούδα.. 

-Να, εγώ για την καντίνα ήρθα.. 

-Καλά  και ποιος νομίζεις ότι είσαι και μπαίνεις μπροστά μου, λέει η αρκούδα και του δίνει 

και αυτή μια σπρωξιά  που τον στέλνει πάλι τελευταίο στη σειρά . 

 

Σηκώνεται στραβωμένος ο λαγός , γυρίζει την πλάτη του και φεύγει φωνάζοντας.. 

 

-Καλά, αφού έτσι είστε και ΄γω δε θα ανοίξω την καντίνα σήμερα!  

 

                                                
                                                     ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη 

να     μετριέμαι να    μετρηθώ να   έχω    μετρηθεί 

να     μετριέσαι να    μετρηθείς να   έχεις   μετρηθεί 

να     μετριέται να    μετρηθεί να   έχει    μετρηθεί 

να     μετριόμαστε να    μετρηθούμε να   έχουμε    μετρηθεί  

να    μετριέστε να   μετρηθείτε να   έχετε       μετρηθεί  

να    μετριούνται να    μετρηθούν να   έχουν      μετρηθεί 

                                              
                               ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική Συνοπτική 

    ---------------   μετρήσου 

    ---------------   μετρηθείτε  
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                                                     Β ΣΥΖΥΓΙΑ 
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                                                       ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

 
Ενεστώτας 

 
Παρατατικός 

 
Αόριστος 

κυβερνιέμαι  κυβερνιόμουν κυβερνήθηκα 

κυβερνιέσαι κυβερνιόσουν κυβερνήθηκες 

κυβερνιέται κυβερνιόταν κυβερνήθηκε 

κυβερνιόμαστε κυβερνιόμασταν / κυβερνιόμαστε κυβερνηθήκαμε 

κυβερνιέστε κυβερνιόσασταν / κυβερνιόσαστε κυβερνηθήκατε 

κυβερνιούνται κυβερνιόνταν / κυβερνιόντουσαν κυβερνήθηκαν 
 

 

Εξ. Μέλλοντας Συν. Μέλλοντας 

θα  κυβερνιέμαι θα  κυβερνηθώ 

θα  κυβερνιέσαι θα  κυβερνηθείς 

θα  κυβερνιέται θα  κυβερνηθεί 

θα  κυβερνιόμαστε θα  κυβερνηθούμε 

θα  κυβερνιέστε θα  κυβερνηθείτε 

θα  κυβερνιούνται θα  κυβερνηθούν 
 

 

Παρατατικός Υπερσυντέλικος Συντ. Μέλλοντας 

έχω          κυβερνηθεί είχα     κυβερνηθεί θα  έχω      κυβερνηθεί  

έχεις         κυβερνηθεί είχες    κυβερνηθεί θα  έχεις     κυβερνηθεί 

έχει           κυβερνηθεί είχε      κυβερνηθεί θα  έχει       κυβερνηθεί 

έχουμε      κυβερνηθεί είχαμε   κυβερνηθεί θα  έχουμε    κυβερνηθεί  

έχετε        κυβερνηθεί είχατε    κυβερνηθεί θα  έχετε       κυβερνηθεί 

έχουν        κυβερνηθεί είχαν     κυβερνηθεί θα  έχουν      κυβερνηθεί 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
                                                     ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη 

να    κυβερνιέμαι να    κυβερνηθώ να   έχω    κυβερνηθεί 

να    κυβερνιέσαι να    κυβερνηθείς να   έχεις   κυβερνηθεί 

να    κυβερνιέται να    κυβερνηθεί να   έχει     κυβερνηθεί 

να     κυβερνιόμαστε να   κυβερνηθούμε να   έχουμε     κυβερνηθεί  

να    κυβερνιέστε να    κυβερνηθείτε να   έχετε        κυβερνηθεί  

να     κυβερνιούνται να    κυβερνηθούν να   έχουν       κυβερνηθεί 

                                              
                               ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Εξακολουθητική Συνοπτική 

    ---------------   κυβερνήσου 

    ---------------   κυβερνηθείτε  

 


