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Ενότητα 6: Πολιτείες ντυμένες στα λευκά 
 

2. Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (συνέχεια) 
___________________________________________________________________________ 

 

Ο Μαρκοβάλντο καθάριζε το χιονισμένο πεζοδρόμιο. 

Λίγο πιο πέρα, κάτι παιδιά έφτιαχναν έναν χιονάνθρωπο. 

Κάποια στιγμή, πάνω από μια σκεπή έπεσε χιόνι πάνω 

στον Μαρκοβάλντο. Ο Μαρκοβάλντο έμοιαζε με 

χιονάνθρωπο. Έτσι, υπήρχαν δύο χιονάνθρωποι.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά τρόμαξαν, επειδή νόμιζαν πως ο 

χιονάνθρωπος ήταν ζωντανός και έτρεξαν μακριά. 

 

Παρακάτω, υπήρχε μια σχάρα που έβγαζε ζέστη. Ο 

Μαρκοβάλντο πήγε στη σχάρα και έβαλε τα παγωμένα 

χέρια του για να ζεσταθούν. 

Ο Μαρκοβάλντο είχε κρυώσει και συνεχώς φτερνιζόταν: 

«Αααααψιουυυυ!». 

 

Μαρκοβάλντο 
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Οι χρόνοι των ρημάτων μας δείχνουν πότε κάποιος 

κάνει κάτι. 

 

                     Κάνω κάτι τώρα. 

                                

Παίζω, τρέχεις, στρώνει, γυρίζουμε, στολίζετε, γράφουν  

 

                                            

                                           Έκανα κάτι πριν, μια φορά. 

 

Έπαιξα, έτρεξες, έστρωσε, γυρίσαμε, στολίσατε, έγραψαν 

 

                                          Έκανα κάτι πριν, πολλές φορές. 

 

Έπαιζα, έτρεχες, έστρωνε, γυρίζαμε, στολίζατε, έγραφαν 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεστώτας 

Αόριστος 

Παρατατικός  

 Ο ενεστώτας, ο αόριστος κι ο παρατατικός: 
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 Πώς κλίνονται τα ρήματα στον ενεστώτα, τον αόριστο 

και τον παρατατικό; 

 

 

 

 Το ρήμα «είμαι» και «έχω» στους παρελθοντικούς 

χρόνους: 

 

 είμαι έχω 

Εγώ ήμουν είχα 

Εσύ ήσουν είχες 

Αυτός ήταν είχε 

Εμείς ήμασταν είχαμε 

Εσείς ήσασταν είχατε 

Αυτοί  ήταν είχαν 

 

 

 

 

  Ενεστώτας 
τώρα 

Αόριστος 
πριν, μια φορά 

Παρατατικός 
Πριν, πολλές φορές 

Εγώ γράφω έγραψα έγραφα 

Εσύ γράφεις έγραψες έγραφες 

Αυτός γράφει έγραψε έγραφε 

Εμείς γράφουμε γράψαμε γράφαμε 

Εσείς γράφετε γράψατε γράφατε 

Αυτοί  γράφουν έγραψαν έγραφαν  
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 Κάποια ρήματα σχηματίζουν τον αόριστο διαφορετικά 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 
τώρα 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
πριν, μια φορά 

τρώω έφαγα 

πίνω ήπια 

λέω είπα 

βλέπω είδα 

βρίσκω βρήκα 

μένω έμεινα 

κατεβαίνω κατέβηκα 

ανεβαίνω ανέβηκα 

μπαίνω μπήκα 

βγαίνω βγήκα 

πηγαίνω πήγα 

έρχομαι ήρθα 

φεύγω έφυγα 

πλένω έπλυνα 
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                                                         όταν, ενώ, μόλις 

 

Π.χ.  

Τα παιδιά βγήκαν στην αυλή, μόλις  χτύπησε το κουδούνι. 

Ο Λευτέρης τηγάνιζε πατάτες, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο. 

 

 

                                                        γιατί, επειδή 

 

Π.χ.  

Ο Μάκης δεν πήγε εκδρομή, γιατί ήταν άρρωστος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χρονικοί κι αιτιολογικοί σύνδεσμοι: 

Χρονικοί σύνδεσμοι 

Αιτιολογικοί σύνδεσμοι 
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Ασκήσεις: 

 

1. Συνεχίζω τις προτάσεις βάζοντας το γιατί και το 

επειδή: 

 

Ο Μίμης κρατούσε ομπρέλα _______________________ 

_____________________________________________. 

 

Η κυρία Όλγα μάλωσε τον Αιμίλιο ___________________ 

_____________________________________________. 

 

Η Ξένια δεν έγραψε τις ασκήσεις ____________________  

______________________________________________. 

 

2. Συνεχίζω τις προτάσεις βάζοντας το μόλις, το ενώ και 

το όταν : 

 

Χτύπησα το χέρι μου _____________________________ 

______________________________________________. 

 

Χτύπησε το κουδούνι _____________________________ 

______________________________________________. 

 

Πήγα στην παιδική χαρά __________________________ 

______________________________________________. 


