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Ρήματα, Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας / Verbs, Present 

perfect, Past perfect, Future perfect 

 1. Να συμπλήρωσετε τα κενά με το σωστό τύπο του Παρακείμενου/Υπερσυντέλικου/ 

Συντελεσμένου Μέλλοντα των ρημάτων στην παρένθεση με βάση το νόημα των 

προτάσεων: 

Fill in the blanks with the correct Present perfect, Past perfect, Future perfect form of the 

verbs in the brackets, taking into consideration the content of the sentences:  

 

1. Η ώρα ήταν εννιά και τα παιδιά δεν .................................................................. (ετοιμάζομαι) ακόμα 

για το σχολείο. 

2. Αυτές τις ημέρες οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός ........................................................ 

(δημιουργώ) επικίνδυνες παγίδες στους δρόμους.  

3. Τα χρήματα .................................................................. (επιστρέφομαι) ως το τέλος της εβδομάδας. 

4. Όπου νά ΄ναι θα αρχίσουν να έρχονται οι προσκεκλημένοι και ο χώρος υποδοχής δεν 

........................................................................... (τακτοποιούμαι) ακόμη. 

5. Η νέα ταλαντούχα ηθοποιός .................................................................... (πρωταγωνιστώ) μέχρι 

σήμερα σε τρεις αξιόλογες θεατρικές παραγωγές. 

 

6. Η ανακαίνιση του ξενοδοχείου ...................................................................... (ολοκληρώνομαι) ως 

το τέλος της άνοιξης.  

7. Η θερμοκρασία τις τελευταίες ημέρες .................................................................. (πέφτω) κάτω από 

το μηδέν και από χτες οι στέγες των σπιτιών .................................................................. (καλύπτομαι) 

από ένα λεπτό στρώμα χιονιού. 

8. Οι επιβάτες δεν .......................................................................... (αποβιβάζομαι) ακόμα, και το 

πλήρωμα του πλοίου άρχισε την καθαριότητα. 

9. Τα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού, όπου γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης, 

.......................................................................................... (αποδίδομαι) στην κυκλοφορία ως τις δύο 

το μεσημέρι αύριο. 

10. Οι αθλητές ............................................................................. (εξετάζομαι) από γιατρό, πριν 

πάρουν μέρος στον αγώνα. 
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Απαντήσεις / Answers 

1.  

1. Η ώρα ήταν εννιά και τα παιδιά δεν είχαν ετοιμαστεί ακόμα για το σχολείο. 

2. Αυτές τις ημέρες οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες 

παγίδες στους δρόμους.  

3. Τα χρήματα θα έχουν επιστραφεί ως το τέλος της εβδομάδας. 

4. Όπου νά ΄ναι θα αρχίσουν να έρχονται οι προσκεκλημένοι και ο χώρος υποδοχής δεν έχει 

τακτοποιηθεί ακόμη. 

5. Η νέα ταλαντούχα ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει  μέχρι σήμερα σε τρεις αξιόλογες θεατρικές 

παραγωγές. 

 

6. Η ανακαίνιση του ξενοδοχείου θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος της άνοιξης.  

7. Η θερμοκρασία τις τελευταίες ημέρες έχει πέσει κάτω από το μηδέν και από χτες οι στέγες των 

σπιτιών έχουν καλυφθεί από ένα λεπτό στρώμα χιονιού. 

8. Οι επιβάτες δεν είχαν αποβιβαστεί ακόμα, και το πλήρωμα του πλοίου άρχισε την καθαριότητα. 

9. Τα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού, όπου γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης, θα έχουν 

αποδοθεί στην κυκλοφορία ως τις δύο το μεσημέρι αύριο. 

10. Οι αθλητές είχαν εξεταστεί/θα έχουν εξεταστεί από γιατρό, πριν πάρουν μέρος στον αγώνα. 


