
Modern Greek Grammar 
www.greekgrammar.eu 

Modern Greek Grammar 
www.greekgrammar.eu 

Ρήματα, Χρόνοι, Εγκλίσεις / Verbs, All tenses and moods 

1. Να συμπλήρωσετε τα κενά με το σωστό τύπο του ρήματος στον χρόνο και στην έγκλιση 

που προκύπτει από το νόημα του κειμένου: 

Fill in the blanks with the correct tense and mood form from the verbs given in brackets, 

taking into consideration the content and scope of the text:  

 

Ινδός στρατιώτης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα, βρέθηκε ζωντανός μετά από 6 

μέρες 

www.naftemporiki.gr | Κόσμος, Πηγή: Reuters 

 

Ζωντανός .............................................................. (βρίσκομαι) ένας Ινδός στρατιώτης, ο οποίος 

.................................................................................. (καταπλακώνομαι) από χιονοστιβάδα στην 

περιοχή του Κασμίρ, στα Ιμαλάια, πριν από έξι ημέρες και ο οποίος ..................................................... 

(θεωρούμαι) νεκρός. 

 

Ο στρατιώτης ............................................................................. (καταπλακώνομαι) από 8 μέτρα χιόνι. 

Τα συνεργεία διάσωσης τον .............................................................. (εντοπίζω) σε ύψος 6.000 μέτρων 

στον παγετώνα Siachen. Η περιοχή αυτή ........................................................................................ 

(χαρακτηρίζομαι) ως μια από τις πιο δύσκολες περιβαντολλογικά περιοχές της γης, εξαιτίας των 

καιρικών συνθηκών που ........................................................................ (επικρατώ) σε αυτήν, ενώ 

.............................................................. (βρίσκομαι) στο επίκεντρο διαμάχης μεταξύ της Ινδίας και 

του Πακιστάν, για σχεδόν τρεις δεκαετίες. 

 

Ο στρατιώτης .......................................................................... (μεταφέρομαι) άμεσα στο νοσοκομείο, 

ενώ ο στρατός .................................................................... (χαρακτηρίζω) την κατάσταση του κρίσιμη. 

Οι άντρες των σωστικών συνεργείων ...................................................................... (προσπαθώ) να 

................................................................. (εντοπίζω) εδώ και μία εβδομάδα 10 στρατιώτες, οι οποίοι 

............................................................ (χάνομαι), όταν ........................................................................... 

(καταπλακώνομαι) από τη χιονοστιβάδα. 
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Απαντήσεις / Answers 

Ινδός στρατιώτης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα, βρέθηκε ζωντανός μετά από 6 

μέρες 

www.naftemporiki.gr | Κόσμος, Πηγή: Reuters 

 

Ζωντανός βρέθηκε ένας Ινδός στρατιώτης, ο οποίος είχε καταπλακωθεί από χιονοστιβάδα στην 

περιοχή του Κασμίρ, στα Ιμαλάια, πριν από έξι ημέρες και ο οποίος 

εθεωρείτο/θεωρείτο/θεωρούταν νεκρός. 

 

Ο στρατιώτης είχε καταπλακωθεί από 8 μέτρα χιόνι. Τα συνεργεία διάσωσης τον εντόπισαν σε 

ύψος 6.000 μέτρων στον παγετώνα Siachen. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο 

δύσκολες περιβαντολλογικά περιοχές της γης, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε 

αυτήν, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, για σχεδόν τρεις 

δεκαετίες. 

 

Ο στρατιώτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ ο στρατός χαρακτηρίζει την κατάσταση 

του κρίσιμη. Οι άντρες των σωστικών συνεργείων προσπαθούσαν να εντοπίσουν εδώ και μία 

εβδομάδα 10 στρατιώτες, οι οποίοι χάθηκαν, όταν καταπλακώθηκαν από τη χιονοστιβάδα. 

 

 


