
  
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας 
∆ιδάσκων: ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 

Άσκηση 4η
        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/11/2008 

 

(σύµφωνα µε τα ρήµατα: αγαπιέµαι, θυµούµαι, στερούµαι) 
 

Να ξαναγράψετε τις προτάσεις µεταφέροντας τα υπογραµµισµένα 
ρήµατα στον παρατατικό. 
 

1. Είναι φανερό πως προηγείσαι αισθητά. 
Είναι φανερό πως προηγούσουν αισθητά. 
 
2. Επικαλείται συνεχώς λόγους υγείας, για να µην εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του. 
Επικαλούνταν συνεχώς λόγους υγείας, για να µην εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του. 
 
3. Λυπάστε για τα σφάλµατά σας, αλλά διαρκώς τα επαναλαµβάνετε. 
Λυπόσασταν / Λυπόσαστε για τα σφάλµατά σας, αλλά διαρκώς τα 
επαναλαµβάνετε. 
 
4. Αναρωτιούνται διαρκώς για τα αίτια της αποτυχίας τους. 
Αναρωτιόνταν διαρκώς για τα αίτια της αποτυχίας τους. 
 
5. Αν κρίνω από τα αποτελέσµατα, φαίνεται ότι παραµελείτε τα 
καθήκοντά σας. 
Αν κρίνω από τα αποτελέσµατα, φαίνεται ότι παραµελούσατε τα 
καθήκοντά σας. 
 
6. Γιατί συνεννοείστε διαρκώς µεταξύ σας; 
Γιατί συνεννοούσασταν διαρκώς µεταξύ σας; 
 
7. Οι οδηγίες σας εκτελούνται κατά γράµµα. 
Οι οδηγίες σας εκτελούνταν κατά γράµµα. 
 
8. Συχνά διηγούµαι όσα υπέφερα στην ξενιτιά. 
Συχνά διηγούµουν όσα υπέφερα στην ξενιτιά. 
 
 
** Βλέπε τη νεοελληνική γραµµατική του Τριανταφυλλίδη, παρ. 241, 
242, 243, 244 & 245, σελ. 168 έως 172)  

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 



 

Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες φράσεις χρησιµοποιώντας τα ρήµατα 
στα υπόλοιπα πρόσωπα του ενικού και του πληθυντικού αριθµού, 
χωρίς να αλλάξετε τη φωνή, το χρόνο και την έγκλισή τους. Να κάνετε 
και όποιες άλλες αλλαγές θα χρειαστούν. 
 
1. ∆εν αναγνώριζα τον εαυτό µου� αναρωτιόµουν πώς άλλαξα τόσο. 
 

∆εν αναγνώριζες τον εαυτό σου� αναρωτιόσουν πώς άλλαξες  τόσο. 
∆εν αναγνώριζε τον εαυτό του� αναρωτιόταν πώς άλλαξε  τόσο. 
∆εν αναγνωρίζαµε τον εαυτό µας� αναρωτιόµασταν πώς αλλάξαµε  
τόσο. 
∆εν αναγνωρίζατε τον εαυτό σας� αναρωτιόσασταν πώς αλλάξατε  
τόσο. 
∆εν αναγνώριζαν τον εαυτό τους� αναρωτιόνταν / αναρωτιούνταν πώς 
άλλαξαν  τόσο. 
 
 
2. Εσείς δε φοβάστε τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
 

Εγώ  δε φοβούµαι / φοβάµαι  τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
Εσύ δε φοβάσαι  τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
Αυτός δε φοβάται  τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
Εµείς δε φοβούµαστε τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
Αυτοί δε φοβούνται τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
 
 
3. Με την επιστηµονική έρευνα ωφελείται, τελικά, το ανθρώπινο 
γένος. 
Με την επιστηµονική έρευνα ωφελούµαι, τελικά, ως άνθρωπος.  
Με την επιστηµονική έρευνα ωφελείσαι, τελικά, ως άνθρωπος.  
Με την επιστηµονική έρευνα ωφελούµαστε, τελικά, ως ανθρώπινο 
γένος.  
Με την επιστηµονική έρευνα ωφελείστε, τελικά, ως άνθρωποι.  
Με την επιστηµονική έρευνα ωφελούνται, τελικά, ως ανθρώπινο γένος.  
 


