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Ρήματα, Μέλλοντας Εξακολουθητικός, Μέλλοντας Στιγμιαίος / Verbs, Simple future, 

Future continuous 

 1. Να συμπλήρωσετε τα κενά με το σωστό τύπο του Εξακολουθητικού/Στιγμιαίου 

Μέλλοντα του ρήματος στην παρένθεση με βάση το νόημα της πρότασης: 

Fill in the blanks with the correct Simple future or Future continuous form of the verbs in the 

brackets, taking into consideration the content of the sentences:  

 

1. Μέχρι τις εξετάσεις η Μαρία ............................................................ (διαβάζω) κάθε μέρα. 

2. Την Τετάρτη το μεσημέρι .................................................... (βλέπω) την Ελένη και ..................... της 

........................................................ (μιλάω) για την υπόθεση μας.  

3. Αύριο δεν ....................................................................... (μπορώ) να σας εξετάσει ο οικογενειακός 

σας γιατρός, γιατί ...................................................................... (λείπω) όλη μέρα από το ιατρείο. 

4. Καθώς ο Γιώργος ........................................................................... (επιστρέφω) από τη δουλειά του, 

........................................................................ (περνάω) από το γραφείο. 

5. Το καλοκαίρι οι γονείς μου .................................................................... (ταξιδεύω) στο νησί τους. 

 

6. Όταν ......................................................... (πηγαίνω) στο χωριό, ......................................................... 

(επισκέπτομαι) τα ξαδέρφια μας.  

7. Μόλις φτάσω σπίτι, .......................................................................... (ετοιμάζομαι) για το ταξίδι μου. 

8. Αύριο ................................................................................ (ξυπνάω) πολύ νωρίς για να μην χάσουμε 

το αεροπλάνο. 

9. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ............................................................................... (δουλεύω) κάθε 

Σαββατοκύριακο στο εστιατόριο του θείου μου. 

10. Από δω και στο εξής ...................................................................... (ξυπνάω) νωρίς για να μην 

αργώ στη δουλειά μου. 
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11. Δεν υποσχέθηκες ότι ................................................................................. (σταματάω) να ξοδεύεις 

πολλά χρήματα για ρούχα και παπούτσια; 

12. Εσείς ................................................................ (υπόσχομαι) ότι δεν ............................................... 

(αργώ) από δω και πέρα; 

13. Η Ελένη και η Μαρία υποσχέθηκαν ότι ................................................. (αρχίζω) δίαιτα από αύριο.  

14. Αν αύριο έχει κακοκαιρία, .............................................................................. (αναβάλλομαι) όλα 

τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αγαίου.  

15. Σήμερα δεν ............................................................................... (πραγματοποιούμαι) κανονικά όλες 

οι πτήσεις λόγω κακοκαιρίας. 
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Απαντήσεις / Answers 

1.  

1. Μέχρι τις εξετάσεις η Μαρία θα διαβάζει κάθε μέρα. 

2. Την Τετάρτη το μεσημέρι θα δω την Ελένη και θα της μιλήσω για την υπόθεση μας.  

3. Αύριο δεν θα μπορέσει να σας εξετάσει ο οικογενειακός σας γιατρός, γιατί θα λείπει όλη μέρα 

από το ιατρείο. 

4. Καθώς ο Γιώργος θα επιστρέφει από τη δουλειά του, θα περάσει από το γραφείο. 

5. Το καλοκαίρι οι γονείς μου θα ταξιδέψουν στο νησί τους. 

 

6. Όταν θα πάμε στο χωριό, θα επισκεπτούμε τα ξαδέρφια μας.  

7. Μόλις φτάσω σπίτι, θα ετοιμαστώ για το ταξίδι μου. 

8. Αύριο θα ξυπνήσουμε πολύ νωρίς για να μην χάσουμε το αεροπλάνο. 

9. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα δουλεύω κάθε Σαββατοκύριακο στο εστιατόριο του θείου 

μου. 

10. Από δω και στο εξής θα ξυπνάω νωρίς για να μην αργώ στη δουλειά μου. 

 

11. Δεν υποσχέθηκες ότι θα σταματήσεις να ξοδεύεις πολλά χρήματα για ρούχα και παπούτσια; 

12. Εσείς θα υποσχεθείτε ότι δεν θα αργείτε από δω και πέρα; 

13. Η Ελένη και η Μαρία υποσχέθηκαν ότι θα αρχίσουν δίαιτα από αύριο.  

14. Αν αύριο έχει κακοκαιρία, θα αναβληθούν όλα τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αγαίου.  

15. Σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν κανονικά όλες οι πτήσεις λόγω καταιγίδων. 

 


