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Ρήματα, Χρόνοι και 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 of the verbs in the brackets, taking 

into consideration the content and scope of the text:  

 

Ηράκλειο: Σώος βγήκε 20χρονος οδηγός από το αυτοκίνητό του που έπεσε στη θάλασσα 

www.ethnos.gr | Κοινωνία 

Τυχερός .......................................................... (στέκομαι) τα ξημερώματα ένας 20χρονος οδηγός, 

καθώς μολονότι το αυτοκίνητό του ........................................................ (πέφτω) σε θαλάσσια περιοχή 

έξω από το Ηράκλειο, ο ίδιος ............................................................. (βγαίνω) σώος. 

 

Το τροχαίο ........................................................................ (σημειώνομαι) στις 5:30 στην παραλιακή 

οδό ανατολικά του Ηρακλείου, όταν ο οδηγός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες 

................................................................  (χάνω) τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα το 

αυτοκίνητο να ...................................................... (ανατρέπομαι), να ............................... (βγαίνω) από 

το δρόμο και στη συνέχεια να ............................................................... (καταλήγω) στη θάλασσα. 

 

Ο 20χρονος .................................................................. (βγαίνω) από το αυτοκίνητο σώος και 

...................................................................... (μεταφέρομαι) από τα σωστικά συνεργεία που 

........................................................ (σπεύδω) στο σημείο, για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο. 
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Απαντήσεις / Answers 

Ηράκλειο: Σώος βγήκε 20χρονος οδηγός από το αυτοκίνητό του που έπεσε στη θάλασσα 

www.ethnos.gr | Κοινωνία 

Τυχερός στάθηκε τα ξημερώματα ένας 20χρονος οδηγός, καθώς μολονότι το αυτοκίνητό του έπεσε 

σε θαλάσσια περιοχή έξω από το Ηράκλειο, ο ίδιος βγήκε σώος. 

 

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 5:30 στην παραλιακή οδό ανατολικά του Ηρακλείου, όταν ο οδηγός 

κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα το 

αυτοκίνητο να ανατραπεί, να βγει από το δρόμο και στη συνέχεια να καταλήξει στη θάλασσα. 

 

Ο 20χρονος βγήκε από το αυτοκίνητο σώος και μεταφέρθηκε από τα σωστικά συνεργεία που 

έσπευσαν στο σημείο, για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο. 
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