
 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  

ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΤΑΤΙ

ΚΟΥ 

Τι έκανα χθες 

όλη μέρα, 

όλο το πρωί, 

όλο το 

απόγευμα, 

όλο το 

βράδυ; 

ΟΡΙΣΤΙΚ

Η  

ΑΟΡΙΣΤΟ

Υ 

Τι έκανα 

χθες; 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚ

ΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Τι θα κάνω αύριο 

όλη μέρα… 

ΣΥΝΟΠΤΙΚ

ΟΣ/ 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑ

Σ 

Τι θα κάνω 

για μια 

στιγμή; 

ΥΠΟΤΑΚΤΙ

ΚΗ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

(θέλω να… 

πρέπει να…) 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

(διατάζω, ζητάω 

απότομα, 

παρακαλώ…) 

καθαρίζω καθάριζα καθάρισα θα καθαρίζω θα καθαρίσω να καθαρίσω καθάρισε, 

καθαρίστε 

σκουπίζω σκούπιζα σκούπισα θα σκουπίζω θα σκουπίσω να σκουπίσω σκούπισε 

,σκουπίστε 

φροντίζω φρόντιζα φρόντισα θα φροντίζω θα φροντίσω να φροντίσω φρόντισε, 

φροντίστε 

αρχίζω άρχιζα άρχισα θα αρχίζω θα αρχίζω να αρχίσω άρχισε, αρχίστε 

καπνίζω κάπνιζα κάπνισα θα καπνίζω θα καπνίσω να καπνίσω κάπνισε, καπνίστε 

δανείζω δάνειζα δάνεισα θα δανείζω θα δανείσω να δανείσω δάνεισε,δανείστε 

δακρύζω δάκρυζα δάκρυσα θα δακρύζω θα δακρύσω να δακρύσω δάκρυσε, δακρύστε 

ξαπλώνω ξάπλωνα ξάπλωσα θα ξαπλώνω θα ξαπλώσω να ξαπλώσω ξάπλωσε, ξαπλώστε 

μεγαλώνω μεγάλωνα μεγάλωσα θα μεγαλώνω θα μεγαλώσω να μεγαλώσω μεγάλωσε, 

μεγαλώστε 



διορθώνω διόρθωνα διόρθωσα θα διορθώνω θα διορθώσω να διορθώσω διόρθωσε,διορθώστ

ε 

τελειώνω τελείωνα τελείωσα θα τελειώνω θα τελειώσω να τελειώσω τελείωσε, 

τελειώστε 

θυμώνω θύμωνα θύμωσα θα θυμώνω θα θυμώσω να θυμώσω θύμωσε, θυμώστε 

πληρώνω πλήρωνα πλήρωσα θα πληρώνω θα πληρώσω να πληρώσω πλήρωσε, 

πληρώστε 

ψαρεύω ψάρευα ψάρεψα θα ψαρεύω θα ψαρέψω να ψαρέψω ψάρεψε, ψαρέψτε 

λατρεύω λάτρευα λάτρεψα θα λατρεύω θα λατρέψω να λατρέψω λάτρεψε, λατρέψτε 

δουλεύω δούλευα δούλεψα θα δουλεύω θα δουλέψω να δουλέψω δούλεψε, δουλέψτε 

πιστεύω πίστευα πίστεψα θα πιστεύω θα πιστέψω να πιστέψω πίστεψε, πιστέψτε 

χορεύω χόρευα χόρεψα θα χορεύω θα χορέψω να χορέψω χόρεψε, χορέψτε 

ταξιδεύω ταξίδευα ταξίδεψα θα ταξιδεύω θα ταξιδέψω να ταξιδέψω ταξίδεψε, 

ταξιδέψτε 

κλέβω έκλεβα έκλεψα θα κλέβω θα κλέψω να κλέψω κλέψε, κλέψτε 

ανεβαίνω ανέβαινα ανέβηκα θα ανέβαίνω θα ανέβω να ανέβω ανέβα, ανεβείτε 

κατεβαίνω κατέβαινα κατέβηκα θα κατεβαίνω θα κατέβω να κατέβω κατέβα, κατεβείτε 

μπαίνω έμπαινα μπήκα  θα μπαίνω θα μπω να μπω μπες, μπείτε 

βγαίνω έβγαινα βγήκα   θα βγαίνω θα βγω να βγω βγες, βγείτε 

πηγαίνω πήγαινα πήγα θα πηγαίνω θα πάω να πάω (πήγαινε, πηγαίντε) 

καταλαβαίνω καταλάβαιν

α 

κατάλαβα θα καταλαβαίνω θα καταλάβω να καταλάβω κατάλαβε,καταλάβε

τε 

μαθαίνω μάθαινα έμαθα θα μαθαίνω θα μάθω να μάθω μάθε, μάθετε 

διαβάζω διάβαζα διάβασα θα διαβάζω θα διαβάσω να διαβάσω διάβασε, διαβάστε 

αγοράζω αγόραζα αγόρασα θα αγοράζω θα αγοράσω να αγοράσω αγόρασε, αγοράστε 



αλλάζω άλλαζα άλλαξα  θα αλλάζω θα αλλάξω να αλλάξω άλλαξε, αλλάξτε 

κλείνω έκλεινα έκλεισα θα κλείνω θα κλείσω να κλείσω κλείσε, κλείστε 

φτάνω έφτανα έφτασα θα φτάνω θα φτάσω να φτάσω φτάσε, φτάστε 

φωνάζω φώναζα φώναξα θα φωνάζω θα φωνάξω να φωνάξω φώναξε, φωνάξτε 

παίζω έπαιζα έπαιξα θα παίζω θα παίξω να παίξω παίξε, παίξτε 

ανοίγω άνοιγα άνοιξα θα ανοίγω θα ανοίξω να ανοίξω άνοιξε,ανοίξτε 

προσέχω πρόσεχα πρόσεξα  θα προσέχω θα προσέξω να προσέξω πρόσεξε, προσέξτε 

λείπω έλειπα έλειψα θα λείπω θα λείψω να λείψω λείψε, λείψτε 

γράφω έγραφα έγραψα θα γράφω θα γράψω να γράψω γράψε, γράψτε 

μιλάω μιλούσα μίλησα θα μιλάω θα μιλήσω να μιλήσω μίλησε, μιλήστε 

φοράω φορούσα φόρεσα θα φοράω θα φορέσω να φορέσω φόρεσε, φορέστε 

πονάω πονούσα πόνεσα θα πονάω θα πονέσω να πονέσω πόνεσε, πονέστε 

αγαπάω αγαπούσα αγάπησα θα αγαπάω θα αγαπήσω να αγαπήσω αγάπησε, αγαπήστε 

τηλεφωνάω τηλεφωνούσ

α 

τηλεφώνη

σα 

θα τηλεφωνάω θα 

τηλεφωνήσω 

να 

τηλεφωνήσω 

τηλεφώνησε, 

τηλεφωνήστε 

αργώ αργούσα άργησα θα αργώ θα αργήσω να αργήσω άργησε,αργήστε 

περνάω περνούσα πέρασα θα περνάω θα περάσω να περάσω πέρασε, περάστε 

σταματάω σταματούσα σταμάτησ

α 

θα σταματάω θα 

σταματήσω 

να 

σταματήσω 

σταμάτησε, 

σταματήστε 

κοιτάω κοιτούσα κοίταξα θα κοιτάω θα κοιτάξω να κοιτάξω κοίταξε, κοιτάξτε 

ζω ζούσα έζησα θα ζω θα ζήσω να ζήσω ζήσε, ζήστε 

διψάω διψούσα δίψασα θα διψάω θα διψάσω να διψάσω δίψασε, διψάστε 

πεινάω πεινούσα πείνασα θα πεινάω θα πεινάσω να πεινάσω πείνασε, πεινάστε 

γελάω γελούσα γέλασα θα γελάω θα γελάσω να γελάσω γέλασε, γελάστε 

ξυπνάω ξυπνούσα ξύπνησα  θα ξυπνάω θα ξυπνήσω να ξυπνήσω ξύπνησε, ξυπνήστε 



ξεχνάω ξεχνούσα ξέχασα θα ξεχνάω θα ξεχάσω να ξεχάσω ξέχασε, ξεχάστε 

ζητάω ζητούσα ζήτησα θα ζητάω θα ζητήσω να ζητήσω ζήτησε, ζητήστε 

μπορώ μπορούσα μπόρεσα θα μπορώ θα μπορέσω να μπορέσω μπόρεσε, μπορέστε 

μένω έμενα έμεινα  θα μένω θα μείνω να μείνω μείνε, μείνετε 

πλένω έπλενα έπλυνα θα πλένω θα πλύνω να πλύνω πλύνε, πλύνετε 

φέρνω έφερα έφερα θα φέρω θα φέρω να φέρω φέρε, φέρετε 

φεύγω έφευγα έφυγα θα φεύγω θα φύγω να φύγω φύγε, φύγετε 

δίνω έδινα έδωσα θα δίνω θα δώσω να δώσω δώσε, δώστε 

στέλνω έστελνα έστειλα θα στέλνω θα στείλω να στείλω στείλε, στείλτε 

βάζω έβαζα έβαλα θα βάζω θα βάλω να βάλω βάλε, βάλτε 

βγάζω έβγαζα έβγαλα θα βγάζω θα βγάλω να βγάλω βγάλε, βγάλτε 

κάνω έκανα έκανα θα κάνω θα κάνω να κάνω κάνε, κάντε 

πίνω έπινα ήπια θα πίνω θα πιω να πιώ πιες, πιείτε 

τρώω έτρωγα έφαγα θα τρώω θα φάω να φάω φάε, φάτε 

βλέπω έβλεπα είδα θα βλέπω θα δω να δω δες, δείτε 

έχω είχα είχα θα έχω θα έχω να έχω έχε, έχετε 

λέω έλεγα είπα θα λέω θα πω να πω πες, πείτε 

έρχομαι ερχόμουν ήρθα θα έρχομαι θα έρθω να έρθω έλα, ελάτε 

κοιμάμαι κοιμόμουν κοιμήθηκ

α 

θα κοιμάμαι θα κοιμηθώ να κοιμηθώ κοιμήσου, 

κοιμηθείτε 

θυμάμαι θυμόμουν θυμήθηκα θα θυμάμαι θα θυμηθώ να θυμηθώ θυμήσου, 

θυμηθείτε 

λυπάμαι λυπόμουν λυπήθηκα θα λυπάμαι θα λυπηθώ να λυπηθώ λυπήσου, λυπηθείτε 

αισθάνομαι  αισθάνθηκ

α 

 θα αισθανθώ να αισθανθώ αισθάνσου, 

αισθανεθείτε 



 
                

            ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

               ΕΙΜΑΙ  

 

εγώ είμαι 

εσύ είσαι 

αυτός-αυτή-αυτό είναι 

εμείς είμαστε 

εσείς είστε 

αυτοί-αυτές-αυτά είναι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

                   ΕΙΜΑΙ 

 

 

εγώ ήμουν 

εσύ ήσουν 

αυτός-αυτή-αυτό ήταν 

εμείς ήμαστε 

εσείς ήσαστε 

αυτοί-αυτές-αυτά ήταν 


