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«Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 

(Περιεχόμενο βασισμένο στο βιβλίο του Μ. Τριανταφυλλίδη: 

«Νεοελληνική γραμματική») 

 
 

 

 

 

  

Είσαι έτοιμη Ντόρυ να 
πάμε στα «βαθιά» με 

τα παιδιά; 
ΠΑΙΔΙΑ; ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ;  
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; 
 

Πάμε , παιδιά! 
Κι αν καμιά φορά η Ντόρυ ξεχνιέται, 

βοηθήστε την να θυμηθεί! 

ΠΑΙΔΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!! 
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Τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας 

 

 

 

 Η ελληνική γλώσσα έχει 24 γράμματα. 

α, β, γ, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __  

Α, Β, Γ, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __  

 

 Τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας χωρίζονται σε: 

7  φωνήεντα και σε 17 σύμφωνα. 

Τα φωνήεντα είναι: α, __, __, __, __, __, __ 

Τα σύμφωνα είναι: β, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __ 

Η ελληνική γλώσσα επίσης έχει: 

Δίψηφα φωνήεντα: α ι ,  _ _ ,  _ _ ,  _ _ ,  _ _  

Δίψηφα σύμφωνα: μ π ,  _ _ ,  _ _ ,  _ _ ,  _ _  

Τελικά σύμφωνα:  ν, __ 

Διπλά γράμματα: ξ (κ+σ), ψ  (_+_) 

Συνδυασμούς:  αυ (που διαβάζονται αφ ή …) και ευ (που διαβάζονται  … ή εβ) 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Οι σπουδαιότεροι κανόνες τονισμού είναι: 

1. Τόνο βάζουμε σε κάθε λέξη που έχει δύο ή περισσότερες συλλα-

βές. 

2. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται εκτός από τις λέξεις: 

α) που και πως όταν ρωτάνε  

(Πού πας;  Πώς τα περνάς; ) 

β) το διαζευκτικό ή 

(θα πάμε ή όχι εκδρομή;) 

γ) Οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (μου, σου, του, της, μας, σας, …), 

όταν στην ανάγνωση υπάρχει περίπτωση να τους μπερδέψουμε με τις κτητικές.  

Π.χ.Ο πατέρας μού είπε (= ο πατέρας είπε σε μένα), αλλά, ο πατέρας μου είπε (= ο δι-

κός μου πατέρας είπε). 

 

 

Τα διαλυτικά 

Τα διαλυτικά σημειώνονται πάνω από το ι ή το υ για να δείξουμε ότι το ι ή το υ πρέπει να 

τα προφέρουμε χωριστά από το προηγούμενο φωνήεν (α, ε, ο, υ), π.χ.: θεϊκός, ευνοϊ-

κός, παρανοϊκός, μυϊκός, ξεϋφαίνω, αϊτός, αϋπνία, οϊμέ κτλ.  

Δε σημειώνουμε τα διαλυτικά όταν το προηγούμενο φωνήεν παίρνει τόνο (π.χ., νεράιδα, 

πλάι κτλ.)· και όταν δεν έχουμε δίψηφο φωνήεν (π.χ., διυλιστήριο, πρωί, Μωυσής κτλ.). 

Για ποια γλώσσα 
λένε, Νέμο; Το ψα-
ράκι, που είδαμε 
πριν;  

Τι σας έλεγα; 

Τονισμοί, τόνοι, γλώσσες… παιδάκια είναι ή ψαράκια; 
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ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΞΗΣ 

 

Η τελεία (.) 

Η άνω τελεία (˙)  

Το κόμμα (,)  

Το ερωτηματικό (;) 

Το θαυμαστικό (!)  

Η διπλή τελεία(:) 

Η παρένθεση ( ) 

Τα αποσιωπητικά (…) 

Η παύλα (-)  

Η διπλή παύλα(- -) 

Τα εισαγωγικά ( « »)   

 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

 

1. Βάλε με προσοχή τα σημεία στίξης στις παρακάτω προτάσεις . 
 

 Ποιος είσαι 

 Τι αστεία ιστορία Με πόση ευχαρίστηση την ακούει κανείς 

 Θέλω να σου πω πως        αλλά άστο καλύτερα  

 Αγοράσαμε αγγούρια ντομάτες μαρουλάκια και ένα μεγάλο λάχανο 

 Εμίσεψες και μ’ άφηκες ένα γυαλί φαρμάκι  Δημοτικό 

 Η Λένα και η Μαίρη οι ξαδέρφες μου ήρθαν απόψε απ’ το χωριό 

 Τα λόγια της πλώρης είναι έργο του Καρκαβίτσα 

 Ο Μακρυγιάννης λέει   Οι μεγάλοι άνθρωποι κάνουν μεγάλα λάθη 

 Σε καλό σου  Χριστός και Παναγία 

 Ο Μαυρούλης  ήταν και περίεργος  ανέβηκε να δει πίσω απ’ τον φράχτη 

 Οι θεές του Ολύμπου ήταν  η Άρτεμις  η Αφροδίτη  η Αθηνά  η Εστία  η Δήμητρα  

 και η Ήρα 

 

2. Βάλε διαλυτικά εκεί, που πρέπει, στις παρακάτω λέξεις: 

 

Χαιδεύω, ταίζω, αιτός, παιδί, καίκι, μωσαικό, τρόλει, γάιδαρος 

Θυμάστε πότε και πώς χρησι-
μοποιείται κάθε ένα από τα 

σημεία στίξης; 
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ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ 

 

 

 

 

  

Οι οικογένειες λέξεων αποτελούνται από λέξεις που γίνονται από την ίδια απλή λέξη. Οι 

λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων λέγονται συγγενικές λέξεις. Π.χ. Συγ-

γενικές λέξεις με την απλή λέξη σπίτι είναι: σπιτάκι, σπιτικός, σπιτίσιος, σπιτονοικοκυ-

ρά, σπιτοκάλυβο, παλιόσπιτο, φτωχόσπιτο, αρχοντόσπιτο τροχόσπιτο, σπιτόγατος,  

κ.λ.π. 

 Παράγωγη  λέξη, λέγεται αυτή που γίνεται από μια άλλη αν προσθέσουμε μια κα-

τάληξη. Η λέξη από την οποία παράγεται μια άλλη ονομάζεται πρωτότυπη. Π.χ. 

 κλήρος (πρωτότυπη) κληρώνω (παράγωγη) 

 άγριος (πρωτότυπη) αγριάδα (παράγωγη) 

Τα υποκοριστικά  και τα μεγεθυντικά είναι παράγωγες λέξεις και παρουσιάζουν μικρή  

και  μεγάλη αντίστοιχα την πρωτότυπη λέξη. Π.χ. ψάρι–ψαράκι, κλουβί-κλουβάκι και 

παιδί-παίδαρος, γάτος-γάταρος κ.λ.π. 

 

Συνώνυμες είναι οι λέξεις που έχουν περίπου την ίδια σημασία. Π.χ. συντροφιά – 

παρέα, γελαστός – χαρούμενος, μπαστούνι – ραβδί, κοιτάζω – βλέπω. 

 

 Αντίθετες λέγονται οι λέξεις που έχουν αντίθετη έννοια. Π.χ. μέρα – νύχτα, μα-

κρύς – κοντός, μεγάλος – μικρός, φως – σκοτάδι, ανοίγω κλείνω. 

 

 Ομόηχες  είναι οι λέξεις που ακούγονται το ίδιο, αλλά έχουν διαφορετική σημασί-

α. Π.χ. σήκω (όρθιος)–σύκο (φρούτο), βάζω (τοποθετώ)–βάζο (ανθοδοχείο) 

 

 Σύνθετες είναι οι λέξεις που γίνονται από άλλες αν τις ενώσουμε. Π.χ. ανοίγω + 

κλείνω = ανοιγοκλείνω. Οι απλές οι λέξεις που ενώνονται για να φτιάξουν τη σύνθετη 

λέξη, λέγονται  συνθετικά.  

Π.χ. αναβοσβήνω = ανάβω(πρώτο συνθετικό) + σβήνω(δεύτερο συνθετικό) 

  

Έχουν και οι λέξεις οικογένεια;  

Μυστήριοι είστε εσείς οι άνθρωποι!!! 
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ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν από τις οικογένειες του πίνακα. 

Δημιούργησε ύστερα την οικογένεια της λέξης καρδιά. 

μηχανή μαλλί καρδιά 

μ_χανακι 

μ_χανισμός 

μ_χάνημα 

μ_χανοδηγός 

μ_χανολόγος 

μ_χανουργείο 

 

μα _ ινος 

μα _ ιαρός 

σγουρομά _ ης 

ξεμα _  ιάζω 

αναμα _ ιασμέ-

νος 

 

 

ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ 

 

Κάθε λέξη χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Το καθένα από αυτά ονομάζεται 

σ υ λ λ α β ή. 

Μια λέξη ονομάζεται σύμφωνα με τον αριθμό των συλλαβών  της: 

Μονοσύλλαβη αν έχει μια μόνο συλλαβή π.χ. γη 

Δισύλλαβη       αν έχει δύο συλλαβές π.χ. μά-τι  

Τρισύλλαβη     αν έχει τρεις  συλλαβές π.χ. ά-φη-σα 

Πολυσύλλαβη   αν έχει περισσότερες συλλαβές π.χ. πα-ρά-θυ-ρο 

 

Η τελευταία συλλαβή της λέξης λέγεται  λήγουσα , η προτελευταία  λέγεται παραλή-

γουσα , η προηγούμενη  προπαραλήγουσα και η πρώτη συλλαβή της λέξης λέγεται  

αρχική. 

 

Οι λέξεις που τονίζονται στη λήγουσα λέγονται οξύτονες. Οι λέξεις που τονίζονται 

στην παραλήγουσα λέγονατι παροξύτονες και αυτές που τονίζονται στην προπαρα-

λήγουσα προπαροξύτονες     

 

Κανόνες συλλαβισμού 

1. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα το συλλαβίζουμε με το επόμενο φωνήεν.  

π.χ.  έ-να ,    ξέ-ρω ,       ε-λά-φι,       κα-κα-ρί-ζουν 

2. Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα τα συλλαβίζουμε με το δεύτερο φωνήεν, 

εφόσον απ’ αυτά αρχίζει  ελληνική λέξη. 

π.χ. Α-πρί-λης (πρώτος)       έ-στε-κε (στάση)       μα-γκού-ρα (γκάζι) 

 

Εάν δεν αρχίζει ελληνική λέξη τότε τα δύο σύμφωνα χωρίζονται. 

π.χ. καρ-διά          αν-θίζω         ράμ-φος        πόρ-τα   

3. Τρία σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα τα συλλαβίζουμε με το επόμενο 

φωνήεν εφόσον και από τρία σύμφωνα αρχίζει ελληνική λέξη ή τουλάχιστον 

από τα δύο πρώτα. 

π.χ. κά-στρο (στροφή)      ε-χθρι-κός (χθες)      κα-τά-γκρι-ζο (γκρεμός) 
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Αλλιώς χωρίζεται το πρώτο σύμφωνο με το προηγούμενο φωνήεν και τα άλλα δύο 

σύμφωνα με το επόμενο φωνήεν. 

π.χ.  άν-θρω-πος       έκ-πλη-ξη         συν-θλί-βω          Αν-δρο-μά-χη 

     4.  Δυο ίδια σύμφωνα χωρίζονται οπωσδήποτε . π.χ. κόκ-κι-να     φεγ-γά-ρι 

 

5.  Τα δίψηφα φωνήεντα, οι δίφθογγοι, οι καταχρηστικοί δίφθογγοι και οι  

συνδυασμοί στο συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν. 

π.χ. ει-δο-ποί-η-σα     αη-δό-νια     λεύ-κα     αί-θου-σα    Αυ-στρί-α 

     

 6. Τα δίψηφα σύμφωνα  δε χωρίζονται  στο συλλαβισμό 

          π.χ. μπα-μπάς           ε-τσι        α-γκα-λιά       πέ-ντε      κα-φε-τζής   

 

ΑΣΚΗΣΗ 
Ξεχώρισε τις παρακάτω λέξεις στις στήλες και χώρισέ τες σε συλλαβές όπως το παρά-
δειγμα. 

     ΛΕΞΗ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΛΛΑΒΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΛΛΑΒΩΝ 

   ΤΟΝΙΣΜΟΣ 

λιμάνι λι-μά-νι λι τρισύλλαβη παροξύτονη 

αλήθεια     

Έλληνες     

Ξέρξης     

βαρκάρης     

καλλιεργώ     

αδερφός     

αισχρός     

ασπράδι     

εκλογή     

οικογένεια     

 

Θέλεις να με χρωματίσεις; 
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ΤΑ  ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 

 

 

 

α) ΚΛΙΤΑ (δηλαδή αυτά που κλίνονται): 

 

1. άρθρο 

2. ουσιαστικό 

3. επίθετο 

4. αντωνυμία 

5. ρήμα 

6. μετοχή 

 

β) ΑΚΛΙΤΑ (δηλαδή αυτά που δεν κλίνονται): 

 

1. επίρρημα 

2. πρόθεση 

3. σύνδεσμος 

4. επιφώνημα 

 

Α. ΤΑ ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Κατάληξη-Θέμα 

Όταν μια λέξη κλίνεται, αλλάζει το τελευταίο μέρος της. Αυτό το μέρος της λέξης 

ονομάζεται κατάληξη. 

 Π.χ.:ο κήπος, των κήπων… 

   Εγώ μιλώ, αυτοί μιλούν… 

 

Το μέρος της λέξης που δεν αλλάζει λέγεται θέμα. 

 Π.χ.:ο κήπος 

   του κήπου 

               τον κήπο… 

  

 ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1.Τοποθέτησε τις παρακάτω λέξεις στον πίνακα που ακολουθεί: 

 Πόρτα, από, παίζω, κόκκινο, με, σε, για, κάποιος, τους 

ΚΛΙΤΕΣ ΑΚΛΙΤΕΣ 

  

  

  

  

Η ελληνική Γλώσσα έχει 10 είδη λέξεων 
που ονομάζονται μέρη του λόγου.  

Αυτά είναι: 
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2. Υπογράμμισε το θέμα, κύκλωσε την κατάληξη στις παρακάτω λέξεις: 

 

 

μ η τ έ ρ α   ζ ω γ ρ α φ ί ζ ω   ά σ π ρ ε ς    κ ά π ο ι ο ς  

 

 

Πτώσεις – Γένη – Αριθμοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πτώσεις:. 

1. …………………….…… 

2. ………………….……… 

3. ………………….……… 

4. ……………………….… 

 

Τα γένη: 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

3. ………………………….. 

 

Οι αριθμοί: 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

  

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

Οριστικό: ο – η – το 

Αόριστο: ένας – μία –ένα 

 

Τα οριστικά άρθρα, είναι μικρές λέξεις, που μπαίνουν μπροστά από τα ουσιαστικά 

και τα επίθετα και μας φανερώνουν το γένος τους: Έχουν πτώσεις και αριθμούς και κλί-

νονται. 

 

Τα αόριστα άρθρα  είναι: ένας, μία, ένα, και δεν μας ορίζουν κάτι συγκεκριμένο (π.χ. ο 

κήπος, η δασκάλα, το βιβλίο, κ.λ.π.) αλλά κάτι αόριστο, κάτι αφηρημένο (ένας κήπος, 

μία δασκάλα, ένα θρανίο κ.ά.) χωρίς να μας λένε ποιο ακριβώς εννοούν. 

 

Τα κλιτά μέρη του λόγου, δηλαδή το 

ά_________, το ου__________, το επ__________, η 

αν__________, και κάποιες με__________ σχηματί-

ζουν 4 πτώσεις. Έχουν 3 γένη και 2 αριθμούς. 

 

 

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΕ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΕΙΣ; 
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Η κλίση των άρθρων 

Οριστικό άρθρο 

Ενικός 

αριθμός 

Πληθυντικός 

αριθμός 

ονομαστική ο η το ονομαστική    

        

        

        

 

Αόριστο άρθρο 

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική ένας μία ένα 

 ενός μιας ενός 

 έναν μιαν ένα 

 

Το τελικό (ν)  στην αιτιατική των άρθρων: το(ν), τη(ν), ένα(ν), μια(ν) 

Σε πολλές περιπτώσεις το τελικό ν διατηρείται στην Αιτιατική του Ενικού αριθμού, 

των αρσενικών και των θηλυκών ονομάτων, ενώ σε πολλές άλλες χάνεται. 

 

Οι περιπτώσεις στις οποίες διατηρείται είναι: 

1. Όταν η λέξη μετά από το άρθρο αρχίζει από φωνήεν.  

Π.χ. την αγάπη, τον άγγελο, τον άνθρωπο, την  ελπίδα, την Ελένη κ.λ.π. 

2. Όταν η λέξη μετά από το άρθρο αρχίζει από κ, π, τ. 

Π.χ. τον κήπο, τον  τοίχο, τον πατέρα τον πόνο, την τέχνη, την ποδιά, κ.λ.π. 

3. Όταν η λέξη, μετά το άρθρο αρχίζει από ξ, ψ, γκ, μπ, ντ, τζ, τσ. 

Π.χ. τον ψαρά, τον ξυλοκόπο, τον μπαμπά, τον τζίτζικα, τον  γκιόνη, την ντροπή, τη 

μπέμπα, κ.λ.π. 

 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου η επόμενη, μετά το άρθρο λέξη, αρχίζει από 

οποιοδήποτε άλλο γράμμα ή άλλο συνδυασμό γραμμάτων, το τελικό ν χάνεται.  

Π.χ. το δήμο, τη βελόνα, τη σημαία, το νοικοκύρη, το δάσκαλο, τη δασκάλα, τη μέ-

ρα, κ.λ.π. 
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ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

 
 

 

 

 

 

 

Στα ουσιαστικά ανήκουν και τα κύρια ονόματα, που φανερώνουν ένα συγκεκριμέ-

νο ουσιαστικό. 

Π.χ.: Ο φίλος μου, ο Γιάννης, έχει ένα σκύλο, το Φλοξ. 

Τα κύρια ονόματα γράφουν το αρχικό γράμμα τους με …………………………. . 

 

Κλίση ουσιαστικών 

 
 

 

 

 

Σε κάθε γένος υπάρχουν ουσιαστικά με: 

α) ίσο αριθμό συλλαβών και στους δύο αριθμούς 

π.χ.:ο μή ναςτου μή να οι μή νες… 

      (2 συλλαβές)    (2 συλλαβές)    (2 συλλαβές) 

Αυτά τα ουσιαστικά λέγονται ισοσύλλαβα 
 

β) άνισο αριθμό συλλαβών στους δυο αριθμούς 

π.χ.: το κύμα     του κύματος     τα κύματα 

   (… συλλαβές)  (… συλλαβές)    (… συλλαβές)     

(Χώρισε συλλαβές και μέτρα.) 

Αυτά τα ουσιαστικά λέγονται ανισοσύλλαβα. 
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ «ΔΙΠΛΟ ΓΕΝΟΣ» 

ο σκύλος :το σκυλί 

ο έλαφος : το ………… 

ο πεύκος : το ………… 

ο τίγρης :  η ………… 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

 Μπορείς να συνεχίσεις; 

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός το ουσιαστικό είναι: 

ο κή πος (2 συλλαβές) οι κή ποι (2 συλλαβές) ισοσύλλαβο 

ο άνθρωπος    

ο ψα ράς (2 συλλαβές) Οι ψα ρά δες (3 συλλαβές) ανισοσύλλαβο 

η αλεπού   

το αίμα   

το ψωμί   

 η δουλειά   

Ουσιαστικά λέγονται οι λέξεις που φα-

νερώνουν ………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Τα ουσιαστικά κλίνονται στα τρία γένη, (…………, ……………, 

……………), στις τέσσερις πτώσεις (……………, ……………, ……………, 

……………) και στους δύο αριθμούς (……………, ……………………). 
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α. Ορθογραφικοί κανόνες των αρσενικών 

1. Όλα τα αρσενικά ονόματα που τελειώνουν σε –ος γράφονται με όμικρον (ο): ο 

γεωργός, ο κήπος, ο δρόμος, ο λαός κ.λ.π. 

2. Όλα τα αρσενικά που τελειώνουν σε –ης, γράφονται με ήτα (η) σε όλες τις 

πτώσεις του ενικού αριθμού: ο μαθητής, ο στρατιώτης, ο ναύτης, του ναύτη. 

3. Όλα τα αρσενικά που, στον ενικό αριθμό, τελειώνουν σε –ες, γράφονται με έ-

ψιλον (ε): ο καφές, ο ντενεκές, ο πανσές κ.λ.π. 

4. Όλα τα αρσενικά που τελειώνουν, στον πληθυντικό αριθμό, σε –ες, γράφονται 

με έψιλον (ε): οι μαθητές, οι καθηγητές, οι ποιητές, οι Έλληνες κ.λ.π. 

5. Όλα τα αρσενικά ονόματα, που στον πληθυντικό αριθμό, τελειώνουν σε –οι, 

γράφονται με όμικρον γιώτα (οι): οι άνθρωποι, οι γεωργοί, οι δρόμοι, οι κήποι 

κ.λ.π. 

6. Όλα τα αρσενικά ονόματα, που στον πληθυντικό αριθμό, τελειώνουν σε –εις, 

γράφονται με έψιλον γιώτα (ει): οι γονείς, τους γονείς, οι συγγενείς κ.λ.π. 

7. Όλα τα αρσενικά ονόματα, που τελειώνουν σε –ώτης ή –ωτής, γράφονται με 

ωμέγα (ω), όπως: ο στρατιώτης, ο νησιώτης, ο Πειραιώτης, ο πεταλωτής 

κ.λ.π. Εξαιρούνται και γράφονται με όμικρον (ο) τα εξής: ο αγρότης, ο ιππό-

της, ο δεσπότης. 

8. Όλα τα αρσενικά ονόματα, που τελειώνουν σε –ίτης ή –ίδης, γράφονται με γιώ-

τα (ι), όπως: ο πολίτης, ο τεχνίτης, Πετρίδης, Ιωσηφίδης κ.λ.π.  

Εξαιρούνται και γράφονται με ήτα (η) τα εξής: ο κυβερνήτης, ο αλήτης, ο πλα-

νήτης και με ύψιλον (υ) τα εξής: ο δύτης, ο χύτης και όσα είναι σύνθετα μ’ αυ-

τά όπως: ο νεροχύτης, ο λωποδύτης κ.λ.π. 

 

ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ!!! 
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β. Ορθογραφικοί κανόνες των θηλυκών 

1. Όλα τα θηλυκά που τελειώνουν σε –η γρά-

φονται με ήτα (η): η αυλή, η φωνή, η Κική, 

η φύση κ.λ.π. 

2. Όλα τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ος γρά-

φονται με όμικρον (ο): η οδός, η μέθοδος, η Ρόδος κ.λ.π. Εξαιρείται η Κως. 

3. Όλα τα θηλυκά ονόματα που παράγονται από ρήματα που τελειώνουν σε –εύω 

ή –εύομαι, γράφονται με έψιλον γιώτα (ει) στην παραλήγουσα: (αντιπροσω-

πεύω) αντιπροσωπεία, (νηστεύω) νηστεία, (παιδεύω) παιδεία κ.λ.π. 

4. Όλα τα θηλυκά που τελειώνουν σε –οσύνη γράφονται με ύψιλον (υ) το   –συ και 

το –ο- με όμικρον (ο): καλοσύνη, αγιοσύνη, δικαιοσύνη, ιεροσύνη, ευγνωμοσύ-

νη κ.λ.π. 

5. Όλα τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ισσα ή –ησσα γράφονται με δύο 

σίγμα (σσ): διδασκάλισσα, βασίλισσα, γόησσα, κ.λ.π. Εξαιρείται η Λάρισα. 

6. Όλα τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ότητα γράφονται με όμικρον (ο): ανθρωπό-

τητα, βεβαιότητα, απλότητα, γενναιότητα κ.λ.π. 

7. Όλα τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ω γράφονται με ωμέγα (ω): η Δέσπω, η 

Φρόσω, η Βάσω κ.λ.π. 

8. Όλα τα θηλυκά ονόματα που τελειώνουν σε –ια γράφονται με γιώτα (ι): σημα-

σία, Μαρία, φωλιά κ.λ.π. Εξαιρούνται και γράφονται με –ει- όσα από αυτά το-

νίζονται στην προπαραλήγουσα: συνήθεια, αλήθεια, ευγένεια κ.λ.π. 

 

 

γ. Ορθογραφικοί κανόνες των ουδέτερων 

1. Όλα τα ουδέτερα ονόματα που τελειώνουν σε –ο 

γράφονται με όμικρον (ο): το βιβλίο, το μήλο, το 

σχολείο, το φυτό κ.λ.π. 

2. Όσα ουδέτερα ονόματα τελειώνουν σε –ος, γράφονται με όμικρον (ο): το δά-

σος, το κράτος, το έθνος, το ύψος, το πέλαγος κ.λ.π. 

3. Όλα τα ουδέτερα ονόματα που τελειώνουν στον ενικό αριθμό σε –ι γράφονται 

με γιώτα (ι) σε όλες τις πτώσεις: το παιδί, του παιδιού, τα παιδιά, το χέρι, το 

μάτι, το χελιδόνι κ.λ.π. Εξαιρούνται και γράφονται με ύψιλον (υ) τα εξής: το 

βράδυ, το δάκρυ, το στάχυ, το δόρυ, το δίχτυ. 
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4. Όλα τα ουδέτερα ονόματα που στον πληθυντικό αριθμό τελειώνουν σε –η γρά-

φονται με ήτα (η): τα δάση, τα έθνη, τα κράτη, τα χρέη, τα λάθη κ.λ.π. 

5. Τα ουδέτερα ονόματα που τελειώνουν σε –τήριο, γράφονται στο –τη με ήτα (η) 

και στο –ρι με γιώτα (ι): το καθαριστήριο, το πλυντήριο, το εισιτήριο κ.λ.π. 

Εξαιρούνται το μαρτύριο και το κτίριο. 

6. Όλα τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ξιμο, -σιμο, -ψιμο, γράφονται με γιώτα 

(ι): το πλέξιμο, το λούσιμο, το γράψιμο, το πλύσιμο, το ντύσιμο κ.λ.π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Κύρια ονόματα 

Κύρια λέγονται τα ονόματα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες ονομάτων και 

γράφονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Αυτά είναι:   

1) Τα ονόματα των ανθρώπων: (Γιώργος, Γιάννης, Κώστας, κ.λ.π.)   

2) Τα ονόματα των ημερών:(Δευτέρα, Τρίτη, Κυριακή, κ.λ.π.)    

3) Τα ονόματα των μηνών: (Μάρτιος, Απρίλιος, Ιούνιος, κ.λ.π.)    

4) Τα ονόματα των εορτών και των αγίων: (Χριστούγεννα, Πάσχα, Άγιος Δημήτριος, 

Άγιος Γεώργιος, Αγία Ελένη, κ.λ.π.)      

5) Τα γεωγραφικά ονόματα: Δηλαδή τα ονόματα των ποταμών, των βουνών, των λι-

μνών, των θαλασσών, κ.λ.π. (Πηνειός, Κάρλα, Όλυμπος, Αχελώος, Αιγαίο Πέλαγος, 

Παρνασσός, Πρέσπα, Μεσόγειος Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, κ.λ.π. 

6) Τα ονόματα των χωρών, των πόλεων, των χωριών. (Ελλάδα, Ιταλία, Αθηνά, Ρώμη, 

Λάρισα, Βόλος, Γερμανία, Γαλλία, κ.λ.π.  

7) Τα εθνικά ουσιαστικά. Είναι αυτά που μας δείχνουν την προέλευση, δηλαδή από 

πού κατάγεται κάποιος. (Έλληνας-Έλληνες, Ιταλός-Ιταλοί, Γάλλος-Γάλλοι, Άγγλος-

Άγγλοι, κ.λ.π.). Προσοχή όμως, γιατί υπάρχουν ουσιαστικά που μοιάζουν με τα ε-

θνικά ουσιαστικά αλλά δεν είναι. (ελληνικός, ιταλικός, γερμανικός, γαλλικός, 

κ.λ.π.). Γενικά θα λέμε ότι είναι εθνικό ουσιαστικό, αυτό που μας δείχνει την προέ-

λευση κάποιου προσώπου, ενώ δεν είναι αυτό που μας δείχνει την προέλευση οτι-

δήποτε άλλου (ζώου, πράγματος, ιδιότητας, ενέργειας, κ.λ.π.). 

Του ξεφύγαμε ά-

ραγε;;;;;;;;;;;;;;; 

Υπομονή παιδιά !!! 

Αυτά είναι τα τελευταία!!!! 
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8) Διάφοροι οργανισμοί και τράπεζες.(Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος-ΟΤΕ- 

Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, κ.λ.π.)      

9) Οι τίτλοι βιβλίων, εφημερίδων περιοδικών. (Λεξικό,  κ.λ.π.)    

10)Τα ονόματα των έργων τέχνης, μουσείων και μνημείων. (Παρθενώνας, Θησείο, 

Άγνωστος στρατιώτης, Εθνικό μουσείο, κ.λ.π.) 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

;;;;;;;;;;;;;;; 

Μετά από τόση ζαλάδα δικαιούστε 

λίγη ζωγραφική!! 



«Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ»  Δ΄ ΤΑΞΗ 

16                                         

ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1.Συμπλήρωσε τα επίθετα στο γένος, τον αριθμό και την πτώση που πρέπει: 

(όμορφος, καταπράσινος, μελετηρός, κόκκινος, ευρύχωρος, γαλανός) 

 

……..  ………………  κήπους 

……..  ………………  γυναίκες 

……..  ………………  ουρανό 

……..  ………………  μαθητών 

……..  ………………  μήλα 

……..  ………………  αίθουσας 

 

  

Οι βαθμοί των επιθέτων 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο συγκριτικό βαθμό έχουμε πάντα σύγκριση. 

Π.χ.: Ο Όλυμπος είναι ψηλότερο βουνό από το Βέρμιο. 

Στον υπερθετικό βαθμό το επίθετο φανερώνει το ανώτατο όριο ιδιότητας ή ποιό-

τητας του ουσιαστικού. 

Π.χ.:Ο Όλυμπος είναι πολύ ψηλό βουνό. 

(Εδώ δε χωράει σύγκριση) 

 

Επίθετα λέγονται οι λέξεις που φανε-

ρώνουν …………………………. είναι τα ουσιαστι-

κά. Δηλαδή ποια ιδιότητα ή ποιότητα έχουν. 

Τα επίθετα παίρνουν  το …………………, 

τον ………………………… και την 

……………………..του ουσιαστικού που συνο-

δεύουν. 

1. Θετικός βαθμός 

2. ………………………………… βαθμός (μονολεκτικά: -

τερος,-η,-ο, περιφραστικά:πιο + θετικός βαθμός) 

3. ………………………………… βαθμός (μονολεκτικά: -

τατος,-η,-ο, περιφραστικά:πολύ + θετικός βαθμός) 

 

Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός μαζί ονομάζο-

νται ………………………………… του επιθέτου. 
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ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

 

1.Σχημάτισε τα παραθετικά των επιθέτων: 

 

 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ (μονολεκτικά) 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

ψηλός   

γενναίος   

ωραίος   

 

 

 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ (περιφραστικά) 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

ψηλός   

γενναίος   

ωραίος   

 

 

Τα αριθμητικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

Φανερώνουν: Π.χ.: Λέγονται: 

πλήθος Ένα, τέσσερα, είκοσι… ΑΠΟΛΥΤΑ 

θέση Πρώτος, τρίτος, εκατοστός ΤΑΚΤΙΚΑ 

«μέρη» Διπλός, τριπλός, τετραπλός ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ 

«πόσο μεγαλύτερο…» Διπλάσιος, τριπλάσιος ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 

 

   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Φανερώνουν: Π.χ.: Λέγονται: 

αφηρημένες 

ποσότητες 

δεκαριά 

δωδεκαριά… 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ 

σύνολα δυάδα 

τριάδα… 

Τα αριθμητικά φανερώνουν αριθμό και μπορεί να είναι επίθετα 

ή ουσιαστικά. 

Π.χ.: Θέλω δυο κουλούρια. 

Αγόρασα μια δωδεκάδα πιάτα. 

Η χαρά μου είναι διπλή όταν τη μοιράζομαι     μαζί σου. 
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ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

 1.Συμπλήρωσε τον πίνακα. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

απόλυτα τακτικά πολ/στικά αναλογικά 

δυο δεύτερος διπλός διπλάσιος 

τρία    

τέσσερα    

πέντε    

έξι    

είκοσι    

 

 

 

 



«Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ»  Δ΄ ΤΑΞΗ 

19                                         

ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 

 

 
 

Μερικά είδη αντωνυμιών είναι: 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Φανερώνουν: Π.χ. 

προσωπικές πρόσωπα εγώ–εσύ-αυτός 

εμείς-εσείς-αυτοί 

κτητικές …σε ποιον 

ανήκει… 

δικός,-ή,-ό μου, σου, του… 

δικοί,-ές,-ά μας, σας, τους 

δεικτικές …δείχνουν αυτός,-ή,-ό 

εκείνος,-ή,-ό… 

ερωτηματικές ερώτηση ποιος;     τι;     πόσο; 

αόριστες …κάτι που 

δεν ξέρω ή 

δεν θέλω 

να πω 

κάποιος,-α,-ο 

κανένας, καμία, κανένα 

κάτι 

τίποτα 

αυτοπαθείς  

 

…το ίδιο πρόσωπο 

ενεργεί και το ίδιο 

δέχεται την ενέρ-

γεια. 

τον εαυτό μου, τον εαυτό 

σου, τον εαυτό του 

οριστικές  … ξεχωρίζουν 

(ορίζουν) κάτι από 

τα άλλα του είδους 

 ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο, μό-

νος, μόνη, μόνο. 

αναφορικές  … ολόκληρη 

πρόταση αναφέρε-

ται σε μια λέξη. 

που ό,τι 

ο οποίος, η οποία, το οποίο 

όποιος, όποια, όποιο 

όσος, όση, όσο 

Αντωνυμίες είναι οι λέξεις που μεταχειριζόμαστε στη θέση 

των ονομάτων, ουσιαστικών ή επιθέτων. 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 
1.Αντιστοίχισε τις αντωνυμίες 

  ● δικές του 

προσωπικές ● ● εμένα 

κτητικές ● ● τι 

δεικτικές ● ● εκείνος 

ερωτηματικές ● ● κάτι 

αόριστες ● ● κάποια 

  ● δικοί μας 

ΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

Το πρόσωπο του ρήματος μέσα στην πρόταση που ενεργεί, παθαίνει ή βρίσκεται 

σε μία κατάσταση ονομάζεται υποκείμενο. 

Το υποκείμενο το βρίσκω στην πρόταση κάνοντας την ερώτηση «ποιος;» και είναι 

πάντα σε πτώση ονομαστική. 

Π.χ.:Ο  Νίκος   εργάζεται. 

 

          υποκείμενο      ρήμα 

Όταν το υποκείμενο ενεργεί (κάνει κάτι) η ενέργεια του «πάει» σε κάποιον όρο 

της πρότασης. Αυτό είναι το αντικείμενο. 

Π.χ.:  Ο Μάκης κόβει ξύλα. 

Η αλεπού έφαγε την κότα. 

          Η φωτιά έκαψε το δάσος. 

Οι λέξεις ξύλα, κότα, δάσος είναι τα αντικείμενα των προτάσεων. 

Το αντικείμενο το βρίσκω στην πρόταση κάνοντας την ερώτηση «τι; + το ρήμα». 

Το αντικείμενο είναι πάντα σε πτώση αιτιατική. 

Ρήματα είναι οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή 

πράγμα κάτι ……………….. ή κάτι ……………………….. ή βρίσκεται σε μία 

……………………………….. . 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1.Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίζω το ρήμα. Ρωτώ «ποιος;» ή «ποιοι;»,  

βρίσκω το υποκείμενο και σημειώνω «Υ». Ρωτώ «τι;», βρίσκω το αντικείμενο και ση-

μειώνω «Α». 

              Υ                Ρ                                    Α 

  Η  Ζ ω ή  ε τ ο ι μ ά ζ ε ι  τ ι ς  β α λ ί τ σ ε ς  τ η ς .  

  Τ ο  φ ω ς  τ ο υ  ή λ ι ο υ  φ ώ τ ι σ ε  τ ο  δ ω μ ά τ ι ο .   

  Η  μ π έ μ π α  έ ρ ι ξ ε  τ ο  φ α ΐ  τ η ς  σ τ ο  π ά τ ω μ α .  

 

2.Στις προτάσεις που ακολουθούν το υποκείμενο εννοείται.  Να το βρεις και να 

το γράψεις στην παρένθεση. 

(………) Φάγαμε πρωινό και φύγαμε. (………) 

(………) Ντύσε το μωρό και έλα. (………) 

(………) Ξεκουράζεται. Μην τον ενοχλείς. (……) 

3.Στο κείμενο που ακολουθεί υπογράμμισε τα ρήματα, και γράψε «Υ» και «Α» 

πάνω από τα υποκείμενα και τα αντικείμενα αντίστοιχα. 

Ο κάμπος φωτίστηκε από τον πρωινό ήλιο. Αμέσως η φύση πήρε χρώμα. Τα λου-

λούδια ζωντάνεψαν και τίναξαν από πάνω τους την πρωινή δροσούλα. 

Η ζωή ξανάρχισε. 

 



«Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ»  Δ΄ ΤΑΞΗ 

22                                         

ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Φωνές του ρήματος 

Ρήματα σε -ω ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 

Ρήματα σε -μαι ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 

Χρόνοι του ρήματος 

Οι χρόνοι φανερώνουν πότε έγινε αυτό που λέει το ρήμα. 

Χωρίζονται σε: 

 

Παροντικούς: Ενεστώτας (τώρα)  

  

 Παρακείμενος (ως τώρα) (έχω+…)* 

 

Μελλοντικούς: Στιγμιαίος ή Συνοπτικός Μέλλοντας 

 (αύριο σε μια στιγμή) 

  

  Εξακολουθητικός Μέλλοντας 

 (αύριο συνέχεια) 

  

 Συντελεσμένος Μέλλοντας   

      (ως αύριο) (θα έχω+…)* 

Παρελθοντικούς:  Παρατατικός (χθες συνέχεια) 

  

    Αόριστος (χθες σε μια στιγμή) 

   

    Υπερσυντέλικος (ως τότε)   (είχα+…)* 

 

* Τα ρήματα:  έχω, είχα, θα έχω ονομάζονται βοηθητικά γιατί βοηθούν στο 

σχηματισμό των χρόνων. 

Αριθμοί και πρόσωπα του ρήματος 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

1ο πρόσωπο εγώ εμείς 

2ο πρόσωπο εσύ εσείς 

3ο πρόσωπο αυτός,-ή,-ό αυτοί,-ές,-οί 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1.Συμπλήρωσε τις παρενθέσεις με τις λέξεις : 

(τώρα, χθες, αύριο, συνέχεια, για λίγο, ως) 

 

Ενεστώτας (τώρα) 

Παρατατικός (χθες συνέχεια) 

Αόριστος (…………………………………) 

Εξακολουθητικός Μελλ. (…………………………) 

Στιγμιαίος ή Συνοπτικός Μέλλοντας (……………………………) 

Παρακείμενος (…………………………………) 

Υπερσυντέλικος (…………………………………) 

Συντελεσμένος Μέλλ. (………………………………) 

 

2. Κλίνε τα βοηθητικά ρήματα του πίνακα: 

α΄ πρόσωπο. ενικού εγώ έχω θα έχω 

β΄ πρόσωπο. ενικού εσύ έχεις  

γ΄ πρόσωπο. ενικού αυτός   

α΄ πρόσωπο. πληθυντικού εμείς   

β΄ πρόσωπο. πληθυντικού εσείς   

γ΄ πρόσωπο. πληθυντικού αυτοί   
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Πώς κλίνονται τα ρήματα 

Τα ρήματα δεν κλίνονται όλα με τον ίδιο τρόπο. Αυτά όμως που κλίνονται με 

τον ίδιο τρόπο λέμε ότι ανήκουν στην ίδια συζυγία. Οι συζυγίες είναι δύο. Στην 

πρώτη συζυγία ανήκουν τα ρήματα που τελειώνουν σε –ω και μαι. Στη δεύτερη 

συζυγία αυτά που τελειώνουν σε –ώ και –ιέμαι. 

Στους πίνακες που ακολουθούν θα δούμε πώς κλίνονται κάποια από τα ρήματα 

αυτά και θα κλίνουμε κι εμείς παρόμοια ρήματα. 

Συγκεκριμένα θα δούμε την κλίση των: 

 

δένω-δένομαι 

κρύβω-κρύβομαι α΄ συζυγία 

πλέκω-πλέκομαι 

δροσίζω-δροσίζομαι 

 

αγαπώ-αγαπιέμαι                     β΄ συζυγία 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ (δένω- δένομαι) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (δένω) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

δένω έδενα έδεσα 

δένεις έδενες έδεσες 

δένει έδενε έδεσε 

δένουμε δέναμε δέσαμε 

δένετε δένατε δέσατε 

δένουν έδεναν έδεσαν 
 

 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα δένω, θα δένεις, θα δένει… 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. θα δέσω, θα δέσεις, θα δέσει … 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω δέσει, έχεις δέσει έχει δέσει, … 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα δέσει, είχες δέσει, είχε δέσει… 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω δέσει, θα έχεις δέσει, θα έχει δέσει… 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ(δένομαι) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

δένομαι δενόμουν δέθηκα 

δένεσαι δενόσουν δέθηκες 

δένεται δενόταν δέθηκε 

δενόμαστε δενόμαστε δεθήκαμε 

δένεστε δενόσαστε δεθήκατε 

δένονται δένονταν δέθηκαν 
 

 

 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα δένομαι, θα δένεσαι, θα δένεται… 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. θα δεθώ, θα δεθείς, θα δεθεί, θα δεθούμε, θα δεθεί-

τε, θα δεθούν… 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω δεθεί, έχεις δεθεί, έχει δεθεί… 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα δεθεί, είχες δεθεί, είχε δεθεί… 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω δεθεί, θα έχεις δεθεί, θα έχει δεθεί… 

 



«Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ»  Δ΄ ΤΑΞΗ 

26                                         

ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1. Κλίνω σ’ όλους τους χρόνους  το ρήμα: ντύνω-ντύνομαι 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ντύνω    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

    

    

    

    

    

    

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ντύνομαι    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ (κρύβω - κρύβομαι) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (κρύβω) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

κρύβω έκρυβα έκρυψα 

κρύβεις έκρυβες έκρυψες 

κρύβει έκρυβε έκρυψε 

κρύβουμε κρύβαμε κρύψαμε 

κρύβετε κρύβατε κρύψατε 

κρύβουν έκρυβαν έκρυψαν 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα κρύβω, θα κρύβεις, θα κρύβει… 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. θα κρύψω, θα κρύψεις, θα κρύψει … 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω κρύψει, έχεις κρύψει έχει κρύψει, … 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα κρύψει, είχες κρύψει, είχε κρύψει… 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω κρύψει, θα έχεις κρύψει, θα έχει κρύψει… 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ(κρύβομαι) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

κρύβομαι κρυβόμουν κρύφτηκα 

κρύβεσαι κρυβόσουν κρύφτηκες 

κρύβεται κρυβόταν κρύφτηκε 

κρυβόμαστε κρυβόμαστε κρυφτήκαμε 

κρύβεστε κρυβόσαστε κρυφτήκατε 

κρύβονται κρύβονταν κρύφτηκαν 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα κρύβομαι, θα κρύβεσαι, θα κρύβεται… 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. θα κρυφτώ, θα κρυφτείς, θα κρυφτεί, θα κρυφτού-

με, θα κρυφτείτε… 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω κρυφτεί, έχεις κρυφτεί … 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα κρυφτεί, είχες κρυφτεί … 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω κρυφτεί, θα έχεις κρυφτεί, θα έχει κρυφτεί… 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1. Κλίνω σ’ όλους τους χρόνους  το ρήμα  βάφω-βάφομαι 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛ. 

βάφω    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜ.ΜΕΛΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ 

    

    

    

    

    

    

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛ. 

βάφομαι    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜ.ΜΕΛΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ (πλέκω - πλέκομαι) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (πλέκω) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

πλέκω έπλεκα έπλεξα 

πλέκεις έπλεκες έπλεξες 

πλέκει έπλεκε έπλεξε 

πλέκουμε πλέκαμε πλέξαμε 

πλέκετε πλέκατε πλέξατε 

πλέκουν έπλεκαν έπλεξαν 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα πλέκω, θα πλέκεις, θα πλέκει… 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. θα πλέξω, θα πλέξεις, θα πλέξει … 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω πλέξει, έχεις πλέξει έχει πλέξει, … 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα πλέξει, είχες πλέξει, είχε πλέξει… 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω πλέξει, θα έχεις πλέξει, θα έχει πλέξει… 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ(πλέκομαι) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

πλέκομαι πλεκόμουν πλέχτηκα 

πλέκεσαι πλεκόσουν πλέχτηκες 

πλέκεται πλεκόταν πλέχτηκε 

πλεκόμαστε πλεκόμαστε πλεχτήκαμε 

πλέκεστε πλεκόσαστε πλεχτήκατε 

πλέκονται πλέκονταν πλέχτηκαν 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα πλέκομαι, θα πλέκεσαι, θα πλέκεται… 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. θα πλεχτώ, θα πλεχτείς, θα πλεχτεί, θα πλεχτούμε, 

θα πλεχτείτε… 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω πλεχτεί, έχεις πλεχτεί … 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα πλεχτεί, είχες πλεχτεί … 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω πλεχτεί, θα έχεις πλεχτεί, θα έχει πλεχτεί… 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1. Κλίνω σ’ όλους τους χρόνους   το ρήμα ρίχνω-ρίχνομαι 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛ. 

ρίχνω    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜ.ΜΕΛΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ 

    

    

    

    

    

    

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛ. 

ρίχνομαι    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜ.ΜΕΛΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ (δροσίζω – δροσίζομαι) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (δροσίζω) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

δροσίζω δρόσιζα δρόσισα 

δροσίζεις δρόσιζες δρόσισες 

δροσίζει δρόσιζε δρόσισε 

δροσίζουμε δροσίζαμε δροσίσαμε 

δροσίζετε δροσίζατε δροσίσατε 

δροσίζουν δρόσιζαν δρόσισαν 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα δροσίζω, θα δροσίζεις … 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. θα δροσίσω, θα δροσίσεις … 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω δροσίσει, έχεις δροσίσει … 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα δροσίσει, είχες δροσίσει … 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω δροσίσει, θα έχεις δροσίσει … 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ(πλέκομαι) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

δροσίζομαι δροσιζόμουν δροσίστηκα 

δροσίζεσαι δροσιζόσουν δροσίστηκες 

δροσίζεται δροσιζόταν δροσίστηκε 

δροσιζόμαστε δροσιζόμαστε δροσιστήκαμε 

δροσίζεστε δροσιζόσαστε δροσιστήκατε 

δροσίζονται δροσίζονταν  δροσίστηκαν 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα δροσίζομαι, θα δροσίζεσαι, θα δροσίζεται… 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. θα δροσιστώ, θα δροσιστείς, θα δροσιστεί, θα 

δροσιστούμε, … 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω δροσιστεί, έχεις δροσιστεί … 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα δροσιστεί, είχες δροσιστεί … 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω δροσιστεί, θα έχεις δροσιστεί, θα έχει δρο-

σιστεί… 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1. Κλίνω σ’ όλους τους χρόνους το ρήμα στολίζω-στολίζομαι 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛ. 

στολίζω    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜ.ΜΕΛΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ 

    

    

    

    

    

    

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛ. 

στολίζομαι    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜ.ΜΕΛΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ (αγαπώ – αγαπιέμαι) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (αγαπώ) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

αγαπώ αγαπούσα αγάπησα 

αγαπάς αγαπούσες αγάπησες 

αγαπά (-άει) αγαπούσε αγάπησε 

αγαπάμε αγαπούσαμε αγαπήσαμε 

αγαπάτε αγαπούσατε αγαπήσατε 

αγαπάνε (-ούν) αγαπούσαν αγάπησαν 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα αγαπώ, θα αγαπάς… 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. Θα αγαπήσω, θα αγαπήσεις … 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω αγαπήσει, έχεις αγαπήσει … 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα αγαπήσει, είχες αγαπήσει … 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω αγαπήσει, θα έχεις αγαπήσει … 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ(πλέκομαι) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

αγαπιέμαι αγαπιόμουν αγαπήθηκα 

αγαπιέσαι αγαπιόσουν αγαπήθηκες 

αγαπιέται αγαπιόταν αγαπήθηκε 

αγαπιόμαστε αγαπιόμαστε αγαπηθήκαμε 

αγαπιέστε αγαπιόσαστε αγαπηθήκατε 

αγαπιούνται αγαπιόνταν αγαπήθηκαν 

 

ΕΞΑΚΟΛ. ΜΕΛΛ. θα αγαπιέμαι, θα αγαπιέσαι, θα αγαπιέται … 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. Θα αγαπηθώ, θα αγαπηθείς, θα αγαπηθεί, θα αγα-

πηθούμε, … 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω αγαπηθεί, έχεις αγαπηθεί … 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα αγαπηθεί, είχες αγαπηθεί … 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛ. 

θα έχω αγαπηθεί, θα έχεις αγαπηθεί, θα έχει αγα-

πηθεί … 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1. Κλίνω σ’ όλους τους χρόνους  το ρήμα  νικώ-νικιέμαι 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛ. 

νικώ    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜ.ΜΕΛΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ 

    

    

    

    

    

    

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛ. 

νικιέμαι    

    

    

    

    

    

 

ΣΤΙΓΜ.ΜΕΛΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛ 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Παραδείγματα χρονικής αντικατάστασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ λιώνω χτυπιέστε 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ έλιωνα χτυπιόσαστε 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ έλιωσα χτυπηθήκατε 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

θα λιώνω θα χτυπιέστε 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

θα λιώσω θα χτυπηθείτε 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ έχω λιώσει έχετε χτυπηθεί 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ είχα λιώσει είχατε χτυπηθεί 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

θα έχω λιώσει θα έχετε χτυπηθεί 

 
ΕΦΑΡΜΟΖΩ 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   

ΑΟΡΙΣΤΟΣ   

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

θα τρέχουμε  

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

  

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ   

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ  είχατε κοιμηθεί 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

  

 

 

Τι σημαίνει χρονική αντι-

κατάσταση ; 

Σημαίνει: γράφω ένα ρήμα  

σ’ όλους τους χρόνους. 

Δείτε, παιδιά, πώς κάνω χρονική 

αντικατάσταση στα ρήματα: έχω 

λιώσει, θα χτυπιέστε 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΩΡΑ ΓΙΑ 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ 

ΡΗΜΑΤΑ!!! 

 

 

 

 

 

 

1. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –ω γράφονται με ωμέγα (ω): γράφω, τρέχω … 

2. Γράφονται με -μαι (με άλφα γιώτα: αι) τα ρήματα στον ενικό αριθμό, ενώ γράφο-

νται με –με (με έψιλον: ε), τα ρήματα στον πληθυντικό αριθμό.Π.χ.: εγώ έρχομαι, εγώ 

κάθομαι, εγώ πλένομαι, εγώ είμαι … Ενώ εμείς παίζουμε, εμείς διαβάζουμε … 

3. Γράφονται με –ται (με άλφα γιώτα: αι) τα ρήματα στον ενικό αριθμό ενώ γράφο-

νται με  -τε (με έψιλον: ε) τα ρήματα στον πληθυντικό αριθμό.Π.χ.:  Ο δάσκαλος έρχε-

ται, η Ελένη πλένεται. Ενώ: Μη φωνάζετε (εσείς). Να πλένετε (εσείς) τα δόντια σας. 

4. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –ει και -εις γράφονται με έψιλον γιώτα (ει): 

παίζει, γράφει, να γράψεις, θα γράψεις … 

5. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –ονται γράφονται με όμικρον (ο) και με άλφα 

γιώτα (αι): δένονται, γράφονται, κάθονται … 

6. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –ιζω γράφονται με γιώτα (ι) σε όλους τα χρό-

νους και τα πρόσωπα: αρχίζω, γυρίζω – γύριζα … 

Εξαιρούνται τα ρήματα:  δανείζω, αθροίζω, δακρύζω, γογγύζω, κατακλύζω, 

πήζω, πρήζω, συγχύζω … 

7. Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ώνω γράφονται και στην παραλήγουσα με ωμέγα 

(ω) σε όλους τους τύπους: πληρώνω, φανερώνω, φανέρωνε, έχω φανερώσει … 

8. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –αίνω, γράφονται παντού με άλφα γιώτα (αι): 

πηγαίνω, θερμαίνω, μαθαίνω – μαθαίνεις … 

Εξαιρούνται τα ρήματα:  μένω, δένω, πλένω 

9.Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –έρνω γράφονται με έψιλον (ε): σέρνω, γέρνω, 

δέρνω. Εξαιρείται το παίρνω 

10. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε –ιέμαι, γράφονται με γιώτα (ι) παντού: 

στεναχωριέμαι – στεναχωριέσαι, αναρωτιέμαι, χτυπιέμαι, γελιέμαι – γελιέσαι – γελιέται – 

γελιέστε ... 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Β .ΤΑ ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

1. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ φανερώνουν: π.χ.: 

 
ΤΟΠΙΚΑ 

 
τόπο 

εδώ 
εκεί 
αλλού 
πουθενά… 

 
ΤΡΟΠΙΚΑ 

 
τρόπο 

έτσι 
αλλιώς 

μαζί 
χωρίς… 

 
ΧΡΟΝΙΚΑ 

 
χρόνο 

ποτέ 
κάποτε 
τώρα 
χθες… 

 
ΠΟΣΟΤΙΚΑ 

 
ποσό 

τόσο 
πολύ 
πιο 
λίγο… 

 
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 

 
βεβαίωση 

ναι 
μάλιστα 
βέβαια… 

 
ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΑ 

 
δισταγμό 

μα 
ίσως 
πιθανόν 

 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

 
άρνηση 

όχι 
δε(ν) 
μη(ν) 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

 

Οι προθέσεις είναι: 

5 μονοσύλλαβες:με, σε, για, ως, προς 

7 δισύλλαβες:κατά, μετά, παρά, αντί, από, δίχως, χωρίς 

1 τρισύλλαβη:ίσαμε. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Οι σύνδεσμοι συνδέουν λέξεις ή προτάσεις. 

Π.χ.: Έλα ή φύγε. 

 Ο Μιχάλης και ο Νίκος είναι φίλοι. 

 Έλεγε ότι θα με βοηθήσει. 

Μερικοί ακόμα σύνδεσμοι είναι: πως, που, μα, αλλά, παρά, όμως, γιατί, επει-

δή, λοιπόν, όταν, μήπως, καθώς, ενώ, μόλις, ώστε, μήπως… 

 

Οι προθέσεις είναι μικρές άκλιτες λέξεις 
που μπαίνουν μπροστά από ονόματα ή 
επιρρήματα για να φανερώσουν μαζί 

τους τόπο, χρόνο, τρόπο… 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λέξη πως είναι σύνδεσμος. 

Η λέξη πώς είναι τροπικό επίρρημα. 

Π.χ.:Είπε πως θα’ ρθει. (σύνδεσμος) 

      Πώς είσαι; (επίρρημα) 

Η λέξη που είναι σύνδεσμος. 

Η λέξη πού είναι τοπικό επίρρημα. 

Π.χ.:Έμαθα που (ότι) ήσουν άρρωστος. . (σύνδε-

σμος) 

Δεν ξέρω πού είναι. ; (επίρρημα) 

Η λέξη ότι είναι σύνδεσμος. 

Η λέξη ό, τι είναι αντωνυμία.. 

Π.χ.:Είπε ότι είναι άρρωστος. (σύνδεσμος) 

       Αυτός κάνει του κεφαλιού του, ό, τι κι αν του 

πεις. (αντωνυμία) 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

. 

 

Επιφωνήματα που  

εκφράζουν: 

 

π.χ.: 

θαυμασμό α!    ποπό! 

ω!    μπα!  

απορία α!    ο!   

μπα! 

πόνο ή λύπη αχ!    ω!    όχου! 

άου!   οχ!    αλί! 

αλίμονο!   

περίπαιγμα ε!    ου! 

αχαχούχα! 

ευχή είθε!    μακάρι! 

άμποτε! 

έπαινο εύγε! 

μπράβο! 

κάλεσμα ε!    ω! 

ειρωνεία ε!    ου! 

αηδία ε!    ου!    ουφ! 

πουφ!    πα πα πα! 

παρακίνηση άιντε!    άμε! 

μαρς!    αλτ! 

στοπ!    σουτ! 

άρνηση α μπα! 

αβεβαιότητα χμ! 

 

 

Διάβασε τα επιφωνήματα του πίνακα και χρωμάτισε ανάλογα τη φωνή σου! 

Τα επιφωνήματα είναι μικρές άκλιτες λέ-

ξεις που. που εκφράζουν συναισθήματα. 
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ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Επιφωνηματικές εκφράσεις 

Κάθε λέξη ή έκφραση που χρησιμεύει για επιφώνημα είναι επιφωνηματική 

έκφραση. 

Π.χ. :κρίμα! 

        Χριστός και Παναγιά! 

Επιφωνηματικές εκφράσεις είναι ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα και 

σύντομες φράσεις. 

Επιφωνηματικές εκφράσεις 

ουσιαστικά Κρίμα!    Φρίκη!    Θεέ μου! 

Χριστός!    Βοήθεια! 

επίθετα Καλέ!    Μωρέ!    Κακομοίρη μου! 

Τον καημένο! 

ρήματα Έλα!    Κόπιασε!    Ορίστε!    Ζήτω! 

Ήμαρτον!    Στάσου! 

επιρρήματα Εμπρός!    Έξω!    Περαστικά! 

Καλά!    Ωραία!    Μάλιστα! 

φράσεις Τέλος πάντων!    Με το συμπάθιο! 

Να σε χαρώ!    Σε καλό σου! 
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ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1.Υπογραμμίζω τα επιρρήματα και σε παρένθεση γράφω το είδος τους, ό-

πως στο παράδειγμα: 

 Έπεσα κάτω. (τοπικό) 

 Βλέπεις καλά; (…………) 

 Φεύγει αύριο με το τρένο. (…………) 

 Μου αρέσεις πολύ! (…………) 

 Ίσως σε δω αύριο. (…………) 

 Μη φωνάζεις, σ’ ακούω (…………) 

 

2.Γράψε δικές σου προτάσεις με τις προθέσεις της παρένθεσης 

(με) 

___________________________________________________________________ 

(σε) 

__________________________________________________________________ 

(για) 

__________________________________________________________________ 

(προς) 

__________________________________________________________________ 

 (κατά) 

__________________________________________________________________ 

 (από) 

__________________________________________________________________ 

 (χωρίς) 

__________________________________________________________________ 

 (ίσαμε) 

____________________________________________________________________ 
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3. Υπογράμμισε τους συνδέσμους στις παρακάτω προτάσεις: 

Όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια 

Έλεγε ότι τον τραβούσε η θάλασσα. 

Πουλί, σου ανοίγω το κλουβί, γιατί πονώ για σένα. 

Με γέλασες τόσες φορές, ώστε δε σε πιστεύω πια. 

Φοβάμαι μην πάθεις κακό. 

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή. 

 

4.Χρησιμοποίησε επιφωνήματα ή επιφωνηματικές εκφράσεις και γράψε δι-

κές σου προτάσεις που φανερώνουν: 

(λύπη) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 (θαυμασμό) 

___________________________________________________________________ 

 (πόνο) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 (απορία) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ: Στα επιφωνήματα σημειώνουμε συνήθως θαυμαστικό, κάποτε 

ερωτηματικό ή αποσιωπητικά: 

Ωραία!    Ε;    Άιντε… 
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ΚΑΛΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, 
ΠΑΙΔΑΚΙΑ! 

 
ΤΑ ΛΕΜΕ ΞΑΝΑ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ! 


