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Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με: 

oτα επίθετα

oτους χρόνους των ρημάτων (ενεστώτας, παρατατικός, 

εξακολουθητικός μέλλοντας ενεργητικής φωνής)

oτο υποκείμενο ρήματος της πρότασης

oτο αντικείμενο ρήματος της πρότασης

oτα σημεία στίξης (αποσιωπητικά)

oτις σύνθετες λέξεις με α’ συνθετικό το δι(σ)- ή δυσ-   

oΣεπτέμβρης, φύλλο, ολόχρυσος -η -ο, σύννεφο, σταγονίτσα, κατεβαίνω, σάκα, συμμαθητής,
καλοκαιρινός -ή -ό, χτυπώ-χτύπησα

o καλοκαίρι, μακροβούτι, κύμα, ψαρεύω, κοχύλι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη

o ισόγειο, κρυφοκοιτάζω, διώροφος -η -ο, επιστάτης, ανεβαίνω

oανάγνωση, αριθμητική, ηλεκτρονικός -ή -ό, υπολογιστής, σχολικός -ή -ό, μήνυμα, υπογραμμίζω

oΟκτώβρης, ανοίγω, φωνή, χάρτινος -η -ο, φωτεινός -ή -ό, καλοκαιρινός -ή -ό, ορεινός -ή -ό

Ένα ακόμα σκαλί
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Βασικό λεξιλόγιο 1ης Ενότητας:



Mαθαίνω τη γραμματική μου και το συντακτικό μου

o Επίθετα λέγονται οι λέξεις που συνοδεύουν τα ουσιαστικά και μας φανερώνουν κάθε φορά την ποι-
ότητα ή την ιδιότητά τους.
Π.χ. Η κόκκινη ζακέτα (δείχνει το χρώμα της ζακέτας)

Το τετράγωνο τραπέζι (δείχνει το σχήμα του τραπεζιού)
Ο πιστός φίλος (δείχνει το χαρακτήρα του φίλου)
Το ακριβό δαχτυλίδι (δείχνει την αξία του δαχτυλιδιού)
Η μαρμάρινη σκάλα (δείχνει το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η σκάλα)

o Τα επίθετα παίρνουν το γένος των ουσιαστικών που προσδιορίζουν. Έτσι, έχουν τρία γένη (αρσε-
νικό, θηλυκό και ουδέτερο) με ξεχωριστές καταλήξεις για το κάθε γένος.
Π.χ. ο δυνατός άνεμος, η δυνατή βροχή, το δυνατό άλογο 

ο ωραίος κήπος, η ωραία πλατεία, το ωραίο χωριό
o Τα επίθετα έχουν τον ίδιο αριθμό και την ίδια πτώση με τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν και κλεί-

νονται όπως και τα ουσιαστικά που έχουν τις ίδιες καταλήξεις.
Π.χ. ο χαρούμενος άνθρωπος, οι χαρούμενες μέρες, των χαρούμενων παιδιών

o Τα επίθετα είτε συνδέονται άμεσα με τα ουσιαστικά και τότε λειτουργούν ως επιθετικοί προσδιο-
ρισμοί, είτε συνδέονται έμμεσα, μέσω ενός συνδετικού ρήματος (π.χ. είμαι, γίνομαι, φαίνομαι, θεω -
ρούμαι κτλ.), και τότε είναι κατηγορούμενα.
Π.χ. – Αγόρασα μια πράσινη τσάντα. (Εδώ το επίθετο είναι επιθετικός προσδιορισμός.)

– Η τσάντα είναι πράσινη. (Εδώ το επίθετο είναι κατηγορούμενο.)

Κλίση των επιθέτων σε -ος, -η, -ο

Τα περισσότερα επίθετα σε -ινος, -ινη, -ινο και -ινός, -ινή, -ινό γράφονται με γιώτα (ι).
Π.χ. ξύλινος, ανθρώπινος, γήινος, μαρμάρινος, πράσινος, κόκκινος, κίτρινος, θερινός, αληθινός, πρωι-
νός, χθεσινός, βραδινός κ.ά.
Εξαιρούνται τα επίθετα: υπεύθυνος, επικίνδυνος, ακίνδυνος, ανεύθυνος, φωτεινός, σκοτεινός, ελεει-
νός, υγιεινός, ανθυγιεινός, ορεινός, ταπεινός, φτηνός κτλ.

Τα επίθετα

ENOTHTA 1
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Ενικός αριθμός

Ονομαστική ο ξύλινος πάγκος η ξύλινη κορνίζα το ξύλινο τραπέζι

Γενική του ξύλινου πάγκου της ξύλινης κορνίζας του ξύλινου τραπεζιού

Αιτιατική τον ξύλινο πάγκο την ξύλινη κορνίζα το ξύλινο τραπέζι

Κλητική – ξύλινε πάγκε – ξύλινη κορνίζα – ξύλινο τραπέζι

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι ξύλινοι πάγκοι οι ξύλινες κορνίζες τα ξύλινα τραπέζια

Γενική των ξύλινων πάγκων των ξύλινων κορνιζών των ξύλινων τραπεζιών

Αιτιατική τους ξύλινους πάγκους τις ξύλινες κορνίζες τα ξύλινα τραπέζια

Κλητική – ξύλινοι πάγκοι – ξύλινες κορνίζες – ξύλινα τραπέζια



Για να διακρίνουμε πότε γίνεται αυτό που σημαίνει το ρήμα, υπάρχουν ξεχωριστοί ρηματικοί τύποι,
που ονομάζονται χρόνοι. Οι χρόνοι του ρήματος είναι τριών ειδών:
α) Παροντικοί χρόνοι: Δηλώνουν μια ενέργεια που γίνεται τώρα, στο παρόν, και είναι οι εξής: ενε-

στώτας, παρακείμενος.
β) Παρελθοντικοί χρόνοι: Δηλώνουν μια ενέργεια που έγινε πριν, στο παρελθόν, και είναι οι εξής: πα-

ρατατικός, αόριστος, υπερσυντέλικος.
γ) Μελλοντικοί χρόνοι: Δηλώνουν μια ενέργεια που θα γίνει μετά, στο μέλλον, και είναι οι εξής: συ-

νοπτικός (ή στιγμιαίος) μέλλοντας, εξακολουθητικός μέλλοντας, συντελεσμένος μέλλοντας.
Πιο συγκεκριμένα:
oΟ ενεστώτας είναι ο χρόνος που μας δείχνει μια ενέργεια που εξελίσσεται τώρα, δηλαδή στο παρόν,

ή που επαναλαμβάνεται συνήθως.
Π.χ. Κάνει ζέστη σήμερα. – Κάθε μέρα ξυπνάω στις 7 το πρωί.

oΟ παρατατικός είναι ο χρόνος που μας δείχνει μια ενέργεια που γινόταν στο παρελθόν είτε εξακο-
λουθητικά (συνεχώς) είτε επαναλαμβανόμενα. 
Π.χ. – Χτες το απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο γήπεδο.

– Το καλοκαίρι παίζαμε ποδόσφαιρο κάθε μέρα.
oΟ εξακολουθητικός μέλλοντας είναι ο χρόνος που μας δείχνει μια ενέργεια που θα γίνεται στο μέλ-

λον είτε εξακολουθητικά (συνεχώς) είτε επαναλαμβανόμενα. 
Π.χ. Θα παίζω όλη μέρα το καλοκαίρι. – Κάθε πρωί θα πηγαίνω με το θείο μου για ψάρεμα.

Ενεργητική φωνή

Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός μέλλοντας

μένω έμενα θα μένω

μένεις έμενες θα μένεις

μένει έμενε θα μένει

μένουμε μέναμε θα μένουμε

μένετε μένατε θα μένετε

μένουν έμεναν θα μένουν

Ενεστώτας, παρατατικός, εξακολουθητικός μέλλοντας ενεργητικής φωνής
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