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Η ιστορία του Αρλεκίνου
Μια φορά κι έναν καιρό στην πόλη με τις γόνδολες, τη Βενετία, ζούσε ένα φτωχό παιδάκι, ο Αρλεκίνος. Τις 
μέρες της Αποκριάς, στη Βενετία γιορτάζουν το καρναβάλι με παρελάσεις και γιορτές. Όλοι ντύνονται 
μασκαράδες και κρυμμένοι πίσω από τις μάσκες τους γλεντάνε μέχρι το πρωί.
Ο μικρός Αρλεκίνος, κάθε απόγευμα, καθόταν στο παράθυρο, έβλεπε τους γελαστούς μασκαράδες που 
περνούσαν παρέες παρέες κάτω από το σπίτι του και μερικές φορές ένα δάκρυ κυλούσε στο μαγουλάκι του.
Θυμόταν πώς ντυνόταν κι αυτός μασκαράς μαζί με τον πατέρα του και τη μητέρα του και κάνανε βόλτες στην 
πλατεία το Αγίου Μάρκου με τα περιστέρια.
Τώρα πια όλα ήταν διαφορετικά !
Ο πατέρας είχε πεθάνει και η καημένη η μητέρα του με μεγάλη δυσκολία κατάφερνε να πληρώνει τα έξοδά 
τους.
Σκούπιζε, λοιπόν, το δάκρυ του και χαιρετούσε τους γελαστούς μασκαράδες που του φώναζαν να κατέβει μαζί 
τους στο γλέντι.
Η μαμά του είδε το κρυφό δάκρυ του Αρλεκίνου και ανέβηκε στη σοφίτα αποφασισμένη να βρει κάτι, έστω κι 
ένα παλιό ρούχο, για να μασκαρέψει το λυπημένο παιδί της.
Κάτι μικρά κουρελάκια από υφάσματα της έδωσαν την ιδία !
Τα μάζεψε όλα, πήρε τα ραφτικά της και δούλεψε μέχρι το πρωί.
Ένωσε τα μικρά κομματάκια, έκανε ένα μεγάλο πολύχρωμο πανί και μ’ αυτό έραψε μια φανταχτερή στολή, 
που άλλη δεν είχε ξαναγίνει !
Ξύπνησε χαρούμενη το Αρλεκίνο και τον έντυσε με τη στολή.
Φούντωσε τα κατσαρά καστανά μαλλάκια του παιδιού και, σαν τελευταία πινελιά, άνοιξε δυο τρύπες με το 
ψαλίδι της σε μια μαύρη βελούδινη λωρίδα και την έδεσε στα μάτια του παιδιού για μάσκα !



• Το αποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο !
Ευτυχισμένος ο Αρλεκίνος, με τα δάκρυα απ’ τα παράπονα να λάμπουν 
στα ματάκια του, έδωσε ένα σκαστό φιλί στη μανούλα του και έτρεξε στην 
πλατεία.
Τα πυροτεχνήματα έλαμπαν στον ουρανό και τα παιδιά μάζευαν 
καραμέλες και σοκολάτες που πετούσαν οι άρχοντες από τα μπαλκόνια.
Όταν έφτασε στην πλατεία ο Αρλεκίνος, όλοι θαύμαζαν τη φορεσιά του, κι 
εκείνος χαρούμενος άρχισε να χορεύει χωρίς να φανερώνει ποιος είναι.
-Ποιος είσαι; τον ρωτούσαν πολλοί.
Είσαι από τη Βενετία;
Που αγόρασες αυτή τη θαυμάσια στολή;
Ο Αρλεκίνος χαμογελούσε και κρατούσε καλά φυλαγμένο το μυστικό του, 
ώσπου μια κοπελίτσα τού άρπαξε τη μάσκα.
-Είναι ο Αρλεκίνος ! φώναξαν κάποιοι ξένοι.
-Αυτός είναι ο βασιλιάς του καρνάβαλου, φώναξαν όλοι μαζί και του 
πρόσφεραν φρούτα και γλυκά χορεύοντας χαρούμενοι γύρω του.
Ο Αρλεκίνος χόρεψε ξέφρενα όλη νύχτα και το πρωί γύρισε στο σπίτι του 
φορτωμένος με γλυκά.
Ένας χρόνος πέρασε.
Την επόμενη χρονιά, μόλις πλησίαζε η Αποκριά, όλοι έτρεξαν στη μητέρα 
του Αρλεκίνου και πλήρωναν όσο όσο για να ράψουν μια πολύχρωμη 
φορεσιά αρλεκίνου!





Υπηρέτης δύο αφεντάδων
• Ένας παμπόνηρος και δαιμόνιος υπηρέτης,ο Τρουφαλδίνο-

Αρλεκίνος,  στην ανάγκη του για επιβίωση, αναλαμβάνει 
να υπηρετήσει ταυτόχρονα δύο αφεντάδες. Και ενώ όλα 
δείχνουν αίσια, οι δύο κύριοι του βρίσκονται την ίδια ώρα, 
στο ίδιο σημείο. Με ζωηρή φαντασία και γρήγορο μυαλό, ο 
υπηρέτης μας προσπαθεί να σώσει την κατάσταση, 
περιπλέκοντας τις συγκυρίες με το σκέρτσο και την 
εξυπνάδα του.
Ο Υπηρέτης του Γκολντόνι, μας διδάσκει πόσο πολύτιμη 
είναι η αφοσίωση για τον άνθρωπο, αφού του δίνει ένα 
μεγάλο εφόδιο να καλυτερέψει τη ζωή του. Μέσα σε ένα 
κλίμα παιχνιδιού, με ευφυή ευρήματα, ξεκαρδιστικές 
καταστάσεις, χορό, τραγούδι και λαμπερά κοστούμια, ο 
δικός μας υπηρέτης, μας διασκεδάζει με τις γκάφες του.

• Ο Αρλεκίνος ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ο πεινασμένος 
υπηρέτης με το πολύχρωμο από τα πολλά μπαλώματα 
κοστούμι του.









• ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

• Τι είδος κείμενο είναι;

• Άσκηση 1 σελ. 63.  
Κάνε τις ασκήσεις



Βιβλίο σελ. 63



Βιβλίο σελ. 63



Βιβλίο σελ. 63



Οι εγκλίσεις του ρήματος

❖Οι κύριες εγκλίσεις των ρημάτων είναι:              

❖Εγκλίσεις λέγονται οι διάφορες μορφές που 
παίρνει το ρήμα για να φανερώσει τη ψυχική 
διάθεση εκείνου που μιλάει (του υποκειμένου 
του ρήματος).

•η οριστική

•η υποτακτική

•η προστακτική



Η οριστική, που φανερώνει πως αυτό 
που σημαίνει το ρήμα είναι κάτι το 
βέβαιο και πραγματικό, είτε η πρόταση 
είναι καταφατική είτε είναι αρνητική 
είτε είναι ερωτηματική π.χ.:

Προσέχουμε πάντα στο δρόμο.

Δεν προσέχουμε πάντα στο δρόμο.

Προσέχετε πάντα στο δρόμο;



Η υποτακτική, που φανερώνει πως αυτό
που σημαίνει το ρήμα είναι κάτι που
θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει π.χ.:

Θέλω από σάς να προσέχετε πάντα στο
δρόμο.

Ίσως να έρθει αύριο.



•η προστακτική, προσταγή, προτροπή, 
απαγόρευση -τι χρησιμοποιούμε δηλαδή για να 
προτρέψουμε, να παρακαλέσουμε κάποιον να 
κάνει κάτι π.χ.:

•Σταμάτα να φωνάζεις.(προσταγή)

•Διαβάστε περισσότερο.(προτροπή)

•Κάνε μου τη χάρη.(παράκληση)

•Πήγαινε, παιδί μου, στο καλό. (ευχή)

•Κάνε ό,τι θέλεις.(παραχώρηση)
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑ

YΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ

Κόβουμε Να κόψετε Κόψτε

Φροντίζουμε Να φροντίσετε Φροντίστε

Κολλάμε Να κολλήσετε Κολλήστε

Σχεδιάζουμε Να σχεδιάσετε Σχεδιάστε

Γεμίζουμε Να γεμίσετε Γεμίστε



Βιβλίο σελ. 63



Βιβλίο σελ. 64



Να μαγειρέψεις φαγητό για όλους
Μαγείρεψε φαγητό για όλους

Δούλεψες πιο σκληρά
Να δουλέψεις πιο σκληρά

Μαζέψατε το τραπέζι

Μαζέψτε το τραπέζι

ΘΥΜΑΜΑΙ:
Κρατώ το  ρήμα 
στο ίδιο 
πρόσωπο!
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Χρονικά επιρρήματα







Μετά
Φέτος
Πάντα
Γρήγορα
Συχνά
Αρχικά















σιγανά
ωραία
προσεκτικά
δυνατά
λαίμαργα

πίσω
όμορφα
δυστυχώς
γρήγορα
Πολύ
σήμερα

μέσα
αλλιώς
άδικα
Φανερά
Απρόσεχτα
Χωριστά
κάτω



Τετράδιο 
εργασιών σελ. 10



Τετράδιο 
εργασιών σελ. 9




