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Ρήματα, Ενεστώτας / Verbs, Simple present 

 1. Να συμπλήρωσετε τα κενά με το σωστό τύπο του Ενεστώτα του ρήματος στην 

παρένθεση: 

Fill in the blanks with the correct Simple present form of the verbs in the brackets, taking 

into consideration the content of the sentences:  

 

1. Η γη ....................................................... (γυρίζω) γύρω από τον ήλιο. 

2. Ο κύριος Γιώργος κάθε πρωί ............................................ (πίνω) καφέ και ........................................ 

(διαβάζω) την εφημερίδα του. 

3. Η συστηματική κατανάλωση τροφίμων με ζάχαρη ........................................ (βλάπτω) την υγεία. 

4. Η αεροπορική εταιρεία «Ελληνικές Αερογραμμές» ................................................................ 

(πραγματοποιώ) καθημερινά τρία δρομολόγια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.  

5. Τι κρασί ................................................................... (προτιμώ) με το κυρίως πιάτο σας; 

 

6. ...................................................... (Επιθυμώ) πρωινό με την διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας;  

7. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες 

....................................................... (διοργανώνω) και .................................................. (προσφέρω) σε 

ελκυστικές τιμές εκδρομές στο εξωτερικό. 

8. Ο αέρας που αναπνέουμε ...................................................... (αποτελούμαι) κυρίως από άζωτο και 

οξυγόνο. 

9. Κάθε Κυριακή μεσημέρι εγώ και η αδερφή μου ........................................................ (επισκέπτομαι) 

τη γιαγιά στο χωριό.  

10. Κατά τη διάρκεια των πτήσεων ......................................................... (απαγορεύομαι) το κάπνισμα. 
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Απαντήσεις / Answers 

1.  

1. Η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. 

2. Ο κύριος Γιώργος κάθε πρωί πίνει καφέ και διαβάζει την εφημερίδα του. 

3. Η συστηματική κατανάλωση τροφίμων με ζάχαρη βλάπτει την υγεία. 

4. Η αεροπορική εταιρεία «Ελληνικές Αερογραμμές» πραγματοποιεί καθημερινά τρία δρομολόγια 

από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.  

5. Τι κρασί προτιμάτε με το κυρίως πιάτο σας; 

 

6. Επιθυμείτε πρωινό με την διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας; 

7. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες 

διοργανώνει και προσφέρει σε ελκυστικές τιμές εκδρομές στο εξωτερικό. 

8. Ο αέρας που αναπνέουμε αποτελείται κυρίως από άζωτο και οξυγόνο. 

9. Κάθε Κυριακή μεσημέρι εγώ και η αδερφή μου επισκεπτόμαστε τη γιαγιά στο χωριό.  

10. Κατά τη διάρκεια των πτήσεων απαγορεύεται το κάπνισμα. 


