
 

Ενότητα 5: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΜΑΣ 

2. Ιστορίες με φίλους 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Μια μέρα, η μικρή τσιγγάνα έδωσε στον Δημήτρη μία 

φυσαρμόνικα.  

 

Η φυσαρμόνικα ήταν ασημένια με σκαλιστά γράμματα. 

Ήταν του παππού της τσιγγάνας.  

 

Ο Δημήτρης έδωσε στην τσιγγάνα μια χρωματιστή 

πέτρα, που την είχε βρει στη θάλασσα.  

 

Ύστερα, ο Δημήτρης πήγε στο λιμάνι και αποχαιρέτησε τη 

μικρή τσιγγάνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παραδείγματα: 

 

Αυτό το αμάξι είναι  του  δασκάλου μας. 

 

 

 

Η Μαρία  του   έδωσε ένα σακουλάκι με πατατάκια.  

 Προσωπικές αντωνυμίες κι οριστικά άρθρα  

 Τα οριστικά άρθρα συνοδεύουν ουσιαστικά. 

                                      τον πατέρα 

                                      τον ελέφαντα 

                                      την γιαγιά 

                                      την εικόνα  

 

 Οι προσωπικές αντωνυμίες συνοδεύουν ρήματα. 

                                          τον αγαπώ 

                                          τον χτύπησε 

                                          την φίλησε 

                                          την φώναξε 

 

 

 

 

ρήμα 

Προσωπική 

αντωνυμία 

ουσιαστικό άρθρο 



 

 

 

 

 

 

ευθύς λόγος 
(Διαβάζουμε τα λόγια κάποιου, 

όπως τα είπε) 

πλάγιος λόγος 
(Διαβάζουμε τα λόγια κάποιου, 

όπως μας τα είπε κάποιος άλλος) 
«Τι ώρα είναι;» ρώτησε ο 
περαστικός. 
 

Ο περαστικός ρώτησε τι ώρα 
είναι. 
 
 
 

«Θέλεις να παίξουμε;» ρώτησε 
η Άννα τον Κώστα. 

Η Άννα ρώτησε τον Κώστα αν 
θέλει να παίξουν. 

«Παιδιά, κάντε ησυχία!» είπε ο 
δάσκαλος. 

Ο δάσκαλος είπε στα παιδιά 
να κάνουν ησυχία. 

Η μητέρα είπε: «Γιώργο, 
βοήθα τον Βασίλη στα 
μαθήματά του». 

Η μητέρα είπε στον Γιώργο να 
βοηθήσει τον Βασίλη στα 
μαθήματά του. 

-Που πηγαίνεις μαμά; ρώτησε 
ο Νίκος. 
-Πηγαίνω στην αγορά, 
απάντησε η μαμά 

Ο Νίκος ρώτησε τη μαμά του 
που πηγαίνει. 
Η μαμά απάντησε ότι πηγαίνει 
στην αγορά. 

 Ευθύς και πλάγιος λόγος  



 

 Ασκήσεις: 

1. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα. 

 

2. Να κυκλώσεις με κίτρινο τις προσωπικές αντωνυμίες 

και με μπλε τα οριστικά άρθρα. 

 

 Φόρεσε το παλτό και έφυγε. 

 Την κοίταξε πολύ αυστηρά. 

 Κοιτάζω από το παράθυρο τα αμάξια που περνούν. 

 Τον σταμάτησε και του έδωσε τα λεφτά που του 

χρωστούσε.  

 Τον ρώτησα γιατί χτύπησε με το ποδήλατο. 

 Τους είπα να ακούνε τον δάσκαλο. 

 

ευθύς λόγος 
(Διαβάζουμε τα λόγια κάποιου, 

όπως τα είπε) 

πλάγιος λόγος 
(Διαβάζουμε τα λόγια κάποιου, 

όπως μας τα είπε κάποιος άλλος) 
«Τι θα φάμε;» ρώτησε ο 
Γιάννης τη μαμά. 

 
 
 

«Βγάλτε τα μαθηματικά», είπε 
η κυρία Μαρία. 

 

 Η μαμά είπε να πλύνουν τα 
χέρια τους. 

 Ο κύριος Μένιος ρώτησε τα 
παιδιά αν θέλουν να βγουν 
έξω. 


