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ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

 

Τι έκανα χθες; 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ/ 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Τι θα κάνω για μια στιγμή; 

καθαρίζω καθάρισα θα καθαρίσω 

ποτίζω πότισα θα ποτίσω 

σκουπίζω σκούπισα θα σκουπίσω 

φροντίζω φρόντισα θα φροντίσω 

αρχίζω άρχισα θα αρχίζω 

καπνίζω κάπνισα θα καπνίσω 

δανείζω δάνεισα θα δανείσω 

δακρύζω δάκρυσα θα δακρύσω 

ξαπλώνω ξάπλωσα θα ξαπλώσω 

μεγαλώνω μεγάλωσα θα μεγαλώσω 

διορθώνω διόρθωσα θα διορθώσω 

τελειώνω τελείωσα θα τελειώσω 

θυμώνω θύμωσα θα θυμώσω 

απλώνω άπλωσα θα απλώσω 

πληρώνω πλήρωσα θα πληρώσω 

ψαρεύω ψάρεψα θα ψαρέψω 

λατρεύω λάτρεψα θα λατρέψω 

δουλεύω δούλεψα θα δουλέψω 

πιστεύω πίστεψα θα πιστέψω 

χορεύω χόρεψα θα χορέψω 

ταξιδεύω ταξίδεψα θα ταξιδέψω 

κλέβω έκλεψα θα κλέψω 

ανεβαίνω ανέβηκα θα ανέβω 

κατεβαίνω κατέβηκα θα κατέβω 

μπαίνω μπήκα  θα μπω 

βγαίνω βγήκα   θα βγω 

πηγαίνω πήγα θα πάω 

καταλαβαίνω κατάλαβα θα καταλάβω 

μαθαίνω έμαθα θα μάθω 

διαβάζω διάβασα θα διαβάσω 

αγοράζω αγόρασα θα αγοράσω 

αλλάζω άλλαξα  θα αλλάξω 

κλείνω έκλεισα θα κλείσω 

φτάνω έφτασα θα φτάσω 

φωνάζω φώναξα θα φωνάξω 

παίζω έπαιξα θα παίξω 

ανοίγω άνοιξα θα ανοίξω 

προσέχω πρόσεξα  θα προσέξω 



ΧΡΟΝΟΙ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ----ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ         ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

φτιάχνω έφτιαξα θα φτιάξω 

λείπω έλειψα θα λείψω 

καθαρίζω καθάρισα θα καθαρίσω 

γράφω έγραψα θα γράψω 

μιλάω μίλησα θα μιλήσω 

φοράω φόρεσα θα φορέσω 

πονάω πόνεσα θα πονέσω 

αγαπάω αγάπησα θα αγαπήσω 

τηλεφωνάω τηλεφώνησα θα τηλεφωνήσω 

αργώ άργησα θα αργήσω 

περνάω πέρασα θα περάσω 

σταματάω σταμάτησα θα σταματήσω 

κοιτάω κοίταξα θα κοιτάξω 

ζω έζησα θα ζήσω 

διψάω δίψασα θα διψάσω 

πεινάω πείνασα θα πεινάσω 

γελάω γέλασα θα γελάσω 

ξυπνάω ξύπνησα  θα ξυπνήσω 

ξεχνάω ξέχασα θα ξεχάσω 

ζητάω ζήτησα θα ζητήσω 

μπορώ μπόρεσα θα μπορέσω 

μένω έμεινα  θα μείνω 

πλένω έπλυνα θα πλύνω 

φέρνω έφερα θα φέρω 

φεύγω έφυγα θα φύγω 

δίνω έδωσα θα δώσω 

στέλνω έστειλα θα στείλω 

βάζω έβαλα θα βάλω 

βγάζω έβγαλα θα βγάλω 

κάνω έκανα θα κάνω 

πίνω ήπια θα πιω 

τρώω έφαγα θα φάω 

βλέπω είδα θα δω 

έχω είχα θα έχω 

λέω είπα θα πω 

έρχομαι ήρθα θα έρθω 

κοιμάμαι κοιμήθηκα θα κοιμηθώ 

θυμάμαι θυμήθηκα θα θυμηθώ 

λυπάμαι λυπήθηκα θα λυπηθώ 

αισθάνομαι αισθάνθηκα θα αισθανθώ 



 


