
 

 

Ενότητα 1η          Ο φίλος μας το περιβάλλον                         Ο φίλος μας το δάσος 
 
 
Η έννοια του χρόνου. Ο χρόνος είναι η έννοια εκείνη με την οποία 
αντιλαμβανόμαστε πότε γίνεται κάτι, ή πόσο διαρκεί κάτι. Για να δηλώσουμε την 
έννοια του χρόνου στον προφορικό ή γραπτό λόγο χρησιμοποιούμε: 
 

1. τους χρόνους των ρημάτων 
2. χρονικά επιρρήματα 
3. φράσεις με προθέσεις 
4. χρονικές προτάσεις 

 
1. Οι χρόνοι των ρημάτων. Χρόνοι των ρημάτων είναι οι διάφοροι τύποι του 
ρήματος που φανερώνουν πότε γίνεται η ενέργεια του υποκειμένου στο παρελθόν, 
στο παρόν ή στο μέλλον.   
 
Οι χρόνοι των ρημάτων είναι: Ο ενεστώτας φανερώνει το τώρα. Ο παρατατικός 
χθες συνέχεια. Ο αόριστος το χθες για λίγο. Ο Εξακολουθητικός Μ. το αύριο 
συνέχεια. Ο Συνοπτικός Μ. το αύριο για λίγο. Ο Παρακείμενος φανερώνει το τώρα 
αλλά αυτό που δηλώνει το ρήμα είναι τελειωμένο. Ο Υπερσυντέλικος φανερώνει το 
χθες πριν γίνει κάτι άλλο. Ο Συντελεσμένος μ. φανερώνει το αύριο που τελειώνει 
πριν από κάτι άλλο. 
Π.χ.  
            Τα σχολεία ανοίγουν.      Τώρα 
 Τα σχολεία άνοιξαν.      Χθες  
 Τα σχολεία θα ανοίξουν. Αύριο 
 

ΧΡΟΝΟΙ   ΡΗΜΑΤΩΝ 
Παρελθοντικοί Παροντικοί Μελλοντικοί 
Παρατατικός 

έλυνα 
Ενεστώτας 

λύνω 
Εξακολουθητικός Μ. 

Θα λύνω 
Αόριστος 
έλυσα 

Παρακείμενος 
Έχω λύσει 

Συνοπτικός Μ.  
Θα λύσω 

Υπερσυντέλικος 
Είχα λύσει 

 
 

Συντελεσμένος Μ. 
Θα έχω λύσει 

 
 
 
 
Άσκηση εμπέδωσης  
 
Να συμπληρώσεις τα κενά του παρακάτω πίνακα 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Παρακείμενος 
   Έχει γίνει 

βλέπει    
  βρήκαν  
 σπρώχναμε   

σταματούν    
   Έχω ετοιμαστεί 



 

 

 
2. Επιρρήματα μικρές άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν το ρήμα 
 
Χρονικά επιρρήματα είναι οι μικρές άκλιτες λέξεις που φανερώνουν χρόνο και 
απαντούν στην ερώτηση πότε έγινε αυτό που δηλώνει το ρήμα. Τα πιο συνηθισμένα 
χρονικά επιρρήματα είναι : ύστερα, έπειτα, κατόπιν, πριν, νωρίς, αργά, αργότερα, 
εγκαίρως, αμέσως, κιόλας, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, χθες, προχθές, απόψε, 
πέρυσι, πρόπερσι, φέτος κ.α.  
Π.χ.  Πρέπει να φύγει απόψε. Έπειτα γυρίσαμε στο σπίτι. 
 
3. Φράσεις με προθέσεις. Οι προθέσεις είναι μικρές άκλιτες λέξεις ( με, σε, για, 
ίσαμε, παρά, μέχρι, μετά, κατά, αντί, από, πριν  κ.λ.π. ) που μπαίνουν μπροστά από 
ονόματα ή επιρρήματα για να φανερώσουν μαζί τους τόπο, χρόνο αιτία, τρόπο, ποσό. 
 
4. Χρονικές προτάσεις. Ονομάζονται οι δευτερεύουσες  που φανερώνουν χρόνο και 
προσδιορίζουν χρονικά  μια κύρια πρόταση. Οι χρονικές προτάσεις αρχίζουν κυρίως 
με λέξεις όπως: όταν , σαν, καθώς, αφού, αφότου, πριν να, μόλις, προτού, ώσπου, 
ωσότου, όσο που, όποτε, άμα. 
 
 
 
 
Δάσος σύνθετο οικολογικό σύστημα όπου σε μεγάλη επιφάνεια του εδάφους ζουν και 
αναπτύσσονται μαζί δέντρα, άλλα φυτά και ζώα. Εξαρτάται κυρίως από το έδαφος 
και το κλίμα. Ορεινά με έλατα, τα δάση των εύκρατων περιοχών βελανιδιές οξιές 
καστανιές κ.λ π. Σε δάση κωνοφόρων έλατα, πεύκα  σε βροχερά  ή δάση του 
ισημερινού, σε παραποτάμια, ελόβια Πλατάνια, λεύκες. Αειθαλή και φυλλοβόλα. 
 
Ωφέλειες: απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα και το μετατρέπουν σε οξυγόνο. 
Εμποδίζει τα ορμητικά νερά της βροχής και αποτρέπουν διάβρωση του εδάφους, 
πλημμύρες. Άφθονη ξυλεία. Χώρος αναψυχής. 
 
Κίνδυνοι : πυρκαγιές, μόλυνση της ατμόσφαιρας όξινη βροχή. Παράνομη υλοτομία. 
Μετατροπή σε καλλιεργήσιμο χώρο. 
 
Τρόποι προστασίας Ενημέρωση του κόσμου για τα καλά του δάσους. Αυστηροί νόμοι 
για την προστασία του από την πολιτεία. Αναδασώσεις. Να μην πετάμε σκουπίδια. 
Απαγόρευση της λαθροθηρίας. Προσεκτικοί. Συμμετέχουμε εθελοντικά σε 
αναδασώσεις. Να μη μολύνουμε την ατμόσφαιρα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ενότητα 1η                Ο φίλος μας το περιβάλλον                    Ο φίλος μας το δάσος 
 
 

Ασκήσεις εμπέδωσης 
 
1. Να μεταφέρεις το παρακάτω κείμενο στο παρελθόν.  
 
Αύριο θα πάμε εκδρομή. Θα ξεκινήσουμε το πρωί και θα φθάσουμε νωρίς στη θάλασσα. 
Όλη την ημέρα θα παίζουμε. Εγώ θα ψάξω για κοχύλια. Το μεσημέρι θα ανάψουμε 
φωτιά, θα ψήσουμε και θα φάμε στη παραλία. Θα κολυμπήσουμε και θα κάνουμε 
συνέχεια βουτιές. Πριν από το σούρουπο θα έχουμε επιστρέψει γιατί έχουμε υποσχεθεί 
στους γονείς μας να είμαστε πίσω νωρίς. 
 
Χθες πήγαμε εκδρομή. … ( στο τετράδιο  γλωσσικών ασκήσεων ) 
 
2. Να  γράψεις το αντίθετο για καθένα από τα παρακάτω χρονικά επιρρήματα. 
 
Μετά  ………   πέρσι  ………  αργά  ………  χθες  ………… 
Πάντα  ……… συχνά  ……… 
 
3. Να αντικαταστήσεις τις υπογραμμισμένες φράσεις των παρακάτω προτάσεων 
με το κατάλληλο επίρρημα :  

αποβραδίς, ολονυχτίς, ολημερίς, εξαρχής, πέρσι, αμέσως.   
 
Έλα εδώ χωρίς καμιά καθυστέρηση. 
Πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. 
Όλη μέρα έκλαιγε γι’ αυτό που της συνέβη. 
Η μητέρα έπλυνε τα ρούχα από το βράδυ. 
Τον προηγούμενο χρόνο είχε καλύτερους βαθμούς στα μαθήματα. 
Ταξίδευαν όλη νύχτα για να φτάσουν στην ώρα τους. 
 
 
4. Να υπογραμμίσεις τις χρονικές προτάσεις στις παρακάτω περιόδους. 
 

Όταν είσαι έτοιμη, ειδοποίησέ με. 

Οι αντίπαλοι επιτέθηκαν προτού ξημερώσει. 

Ενώ μελετά, ακούει μουσική. 

Θα καταλάβεις γιατί βιαστικά όταν μάθεις τα νέα. 

Σαν έμαθε όλη την αλήθεια, άλλαξε γνώμη γι’ αυτόν. 

Πριν φύγει για την Αμερική, συμφιλιώθηκε με τον αδερφό του. 

Θα πας στο Γιώργο να παίξετε, αφού πρώτα διαβάσεις τα μαθήματά σου. 

 
 

 


