
Χαμένοι πολιτισμοί 

 

1. Ένωσε τις παρακάτω προτάσεις για να φτιάξεις υποθετικούς λόγους, κάνοντας τις 

απαραίτητες αλλαγές: 

1) Έχει ανυπόφορη ζέστη. Θα πάμε για μπάνιο. 

........................................................................................................................................... 

2) Έχεις ελεύθερο χρόνο. Θα έρθω να πάμε έναν περίπατο στο άλσος. 

........................................................................................................................................... 

3) Δε θέλετε να φάτε. Θα φάω μόνη μου. 

........................................................................................................................................... 

4) Θα αργήσω να έρθω στη γιορτή. Έχω πολλή δουλειά στο γραφείο. 

........................................................................................................................................... 

5) Δεν τρώω σωστά. Θα βλάψω την υγεία μου. 

........................................................................................................................................... 

6) Προσέχω στο μάθημα. Θα βελτιώσω τη βαθμολογία μου.  

........................................................................................................................................... 

 

2. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις γενικές και αιτιατικές του χρόνου που 

βρίσκονται στην παρένθεση (τα χαράματα, του χρόνου, το πρωί, τα επόμενα 

χρόνια, την ώρα, πολλά χρόνια, το βράδυ, χρόνο με το χρόνο) 

1) ........................................... του πρωινού μού αρέσει να κάθομαι στη βεράντα. 

2) Συναντήθηκαν ........................................ αργότερα και συγκινήθηκαν πολύ.  

3) Ο παππούς μού υποσχέθηκε ότι .............................................. θα μου αγοράσει ένα 

μικρό σκυλάκι.  

4) Ταξιδεύουμε ................................................. για το χωριό.  

5) ............................................ το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πρωτεύουσα θα 

επιδεινωθεί. 

6) ............................................. μου αρέσει να γυμνάζομαι ελαφρά, ενώ 

............................................. χαλαρώνω ακούγοντας μουσική.  

7) ............................................... ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν.  



 

3. Υπογράμμισε στο κείμενο τους μλλοντικούς χρόνους και 

κατάταξέ τους στον πίνακα που ακολουθεί.  

Οι πρώτοι άνθρωποι που έζησαν μακριά από τη Γη 

κατοικούσαν σε στενόχωρους διαστημικούς σταθμούς. Τον 21 

αιώνα μία κοινότητα αστροναυτών θα ζει στον Διεθνή 

Διαστημικό Σταθμό. Αυτός θα είναι ένα σύμπλεγμα 

εργαστηρίων και κατοικιών που θα περιστρέφονται γύρω από τη 

Γη. Αλλά και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός θα φαίνεται σαν 

νάνος μπροστά στους αυριανούς διαστημικούς σταθμούς. Αυτοί θα είναι σκάφη που θα 

έχουν κατασκευαστεί στο μέγεθος μιας πόλης και θα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό 

τους για να δημιουργούν τεχνητή βαρύτητα. Κι ενώ οι αστρονόμοι ερευνούν το διάστημο 

για μακρινούς πλανήτες που θα μπορέσουν να συντηρήσουν τη ζωή, όπως η Γη, ο 

αποικισμός των νέων κόσμων ίσως ξεκινήσει από τον Άρη ή το Φεγγάρι. Πώς θα 

επιβιώσουν άραγε οι άνθρωποι σε αυτούς τους έρημους πλανήτες; Θα ζήσουν σε 

αεροστεγείς βάσεις αναπνέοντας μια τεχνητή ατμόσφαιρα; Ή θα βρουν τρόπους για να 

αλλάξουν το περιβάλλον όλου του πλανήτη και να τον κάνουν βιώσιμο; 
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