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Ο παγωτατζής 
 

Του παγωτατζή το καροτσάκι στο σοκάκι 
μέσα στο χρυσό λιοπύρι  
του φτωχού το πανηγύρι. 
Τρέχουν τα μικρά τ’ αγόρια σαν κοκόρια 
και πιο πέρα τα κοράσια  

σαν ζουμπούλια, σαν κεράσια. 
 
Ένα παγωτό χωνάκι  
κρέμα, φράουλα, σοκολάτα. 
Δρόσισε όλο το δρομάκι  
τι είν’ τα νιάτα, τι είν`  τα νιάτα. 

Μια καρδιά γαρουφαλιά  
μοναχά δε τη δροσίζει. 
Καίγεται στη σιγαλιά  
ρουμπινιά1 φωτιά και τρίζει.  
 

Του παγωτατζή το καροτσάκι στο σοκάκι 
μια μικρή λευκή εκκλησούλα  
καμωμένη από δροσούλα. 
Και είναι το μικρό χωνάκι σαν κεράκι 
λίγο λίγο λιώνει, σβήνει 

του καημού συχώριο2 δίνει. 
                      Γ. Ρίτσος 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
__________ 

ρουμπίνι1: πολύτιμος λίθος κόκκινου χρώματος 
συχώριο2: απαλλαγή από τις αμαρτίες 
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Ασκήσεις – Ερωτήσεις Κατανόησης 

1. Πώς παρομοιάζει ο ποιητής: 

α. τα αγόρια;  _______________________________________________________ 

β. τα κορίτσια; _______________________________________________________ 
 
 

 

2. Ποιες γεύσεις έχει το παγωτό; 

______________________________________________________________________ 
 

3. Πώς καταλαβαίνετε τους στίχους: 

«Δρόσισε όλο το δρομάκι 
         τι είν’ τα νιάτα, τι είν’ τα νιάτα.» 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. α) Να γράψετε τους στίχους του ποιήματος στους οποίους περιγράφεται  

το καροτσάκι του παγωτατζή. 

   

   

 

β) Ποια σχήματα  λόγου υπάρχουν σε αυτούς τους στίχους; 

 

______________________________________________________________________ 

 

γ) Στη γ΄ στροφή υπάρχει και μια δεύτερη παρομοίωση. Να την 

αντιγράψετε. 

 

______________________________________________________________________ 
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Ασκήσεις Γραμματικής - Συντακτικού - Λεξιλογίου 

1. Να μεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις στην αντίστοιχη πτώση του 

άλλου αριθμού. 

 
το οξύ πρόβλημα -  

 - τα βαρέα επαγγέλματα 

της ευθείας γραμμής -  

 - τις ταχείες εξελίξεις 

της ενδιαφέρουσας ανακοίνωσης -  

η πρωτεύουσα του κράτους -  

του υπάρχοντος προβλήματος -  

 

2. Να γράψετε 5 επαγγέλματα που να έχουν ως συνθετικό το ρήμα 

«ποιώ». 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Στο παρακάτω κείμενο να αναγνωρίσετε συντακτικά τις 

υπογραμμισμένες λέξεις: 

 

Ο αέρας χτύπησε δυνατά το αερόστατο και οι ναυαγοί ένιωσαν πάλι 
αισιόδοξοι. Σύντομα το μπαλόνι φούσκωσε και ένας από τους 
συντρόφους έδειξε στους άλλους τη στεριά μακριά στον ορίζοντα. Η 
θάλασσα και ο άνεμος εξακολούθησαν να δείχνουν το αγριωπό τους 
πρόσωπο στους ταξιδιώτες. 

 
Ο αέρας:  ________________________ 

αισιόδοξοι:  ________________________ 

στους άλλους:  ________________________ 

μακριά:  ________________________ 

πρόσωπο:  ________________________ 
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4. Να υπογραμμίσετε τις αντωνυμίες στο παρακάτω κείμενο και να τις 

γράψετε στη σωστή θέση στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
Για να φτάσουν ως εκεί, τους χρειαζόταν κάμποση ώρα. Το μπαλόνι τους 

είχε όμως ξεφουσκώσει και τα κύματα που άφριζαν λυσσασμένα άρχισαν να 
βρέχουν τους ταξιδιώτες. Κάποια στιγμή, το περίβλημα του αερόστατου 
σχημάτισε κάτι σαν σακούλα και ο άνεμος, καθώς το γέμιζε, έσπρωχνε το 

αερόστατο όπως σπρώχνει ένα καράβι με φουσκωμένα τα πανιά του. Η 
ελπίδα ξαναγεννήθηκε στα στήθη των ταξιδιωτών. 

 

 

5. Να μεταφέρετε το παρακάτω κείμενο στο β’ πληθυντικό πρόσωπο της 

συνοπτικής προστακτικής.  

 
Ξεκινάτε από το σημείο υποδοχής. Κατόπιν μπαίνετε στο καλάθι και δίνετε 
τις φωτογραφικές σας μηχανές για να σας φωτογραφίσουμε. Στην 

κορυφή παραμένετε για περίπου 3 έως 5 λεπτά και έπειτα απολαμβάνετε 
την κάθοδο του αερόστατου. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. 

 

α) Αγόρασα από το φούρνο ψωμί και γάλα. 

 

Α. συνδετικό ρήμα                              Β. αμετάβατο ρήμα 

Γ. μονόπτωτο μεταβατικό ρήμα        Δ. δίπτωτο μεταβατικό ρήμα 

 

β) «μέσα στο χρυσό λιοπύρι» 

Α. κυριολεξία                                        Β. μεταφορά 

Γ. προσωποποίηση                            Δ. παρομοίωση 

  

Προσωπικές Αόριστες Κτητικές Αναφορικές 
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7. Να σχηματίσετε φράσεις με τις λέξεις: 

 

α. μόνος (αντωνυμία οριστική ) 

______________________________________________________________________ 

β. μόνος (επίθετο) 

        ______________________________________________________________________ 

γ. τους (άρθρο οριστικό) 

______________________________________________________________________ 

δ. τους ( αντωνυμία προσωπική) 

______________________________________________________________________ 

ε. τους ( αντωνυμία κτητική) 

______________________________________________________________________ 

στ. απλά ( επίρρημα) 

______________________________________________________________________ 

ζ. απλά ( επίθετο) 

______________________________________________________________________ 
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8. Να αντιστοιχίσετε τις συνώνυμες λέξεις γράφοντας στο κάθε κουτάκι το 

γράμμα της 2ης στήλης. 

 

μυλωνάς  Α. παπουτσής 

τσαγκάρης  Β. ύπαιθρος 

χασάπης  Γ. αλευράς 

εξοχή  Δ. χρήσιμος 

βαρετός  Ε. κρεοπώλης 

ωφέλιμος  Στ. ανιαρός 

βραβείο  Ζ. παρουσιαστικό 

κερδίζω  Η. ενδιαφέρομαι 

ξεχνώ  Θ. πληροφορούμαι 

ενημερώνομαι  Ι. κατορθώνω 

επιτυγχάνω  Κ. λησμονώ 

εμφάνιση  Λ. διάκριση 

νοιάζομαι  Μ. πλουτίζω 

λείπω  Ν. αποχωρώ 

φεύγω  Ξ. απουσιάζω 
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Ρενέ Γκοσινί, επάγγελμα: χιουμορίστας 
 

«Πάντα ήθελα να γίνω χιουμορίστας. ‘Ηθελα να κάνω τον κόσμο να 

γελάει, αλλά δεν ήξερα από πού να αρχίσω. Στο βάθος, όμως, έψαχνα έναν 
τρόπο για να απευθυνθώ στο κοινό. Έτσι, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα κόμικς 
και αργότερα με το σενάριο ιστοριών», αναφέρει σε συνέντευξή του ο Ρενέ 
Γκοσινί. 
 

Πρόκειται για τον σπουδαίο σεναριογράφο που βρίσκεται πίσω από τον 
«Αστερίξ», τον «Λούκυ Λουκ», τον «Ιζνογκούντ», τον «Ούμπα-Πα» τον «Μικρό 
Νικόλα» , δηλαδή  τον άνθρωπο που έμελλε να προσδώσει βάθος, κύρος, 
φαντασία και δυναμική στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κόμικς.   
 

Το εκπληκτικό με όλα τα κόμικς που συνδημιούργησε είναι ότι διέθεταν μία 

εντελώς διαφορετική λειτουργία, τόσο σε επίπεδο αφήγησης, όσο και κωμικής 
φιλοσοφίας. Το κάθε ένα από τα πασίγνωστα, διαχρονικά πια, κόμικς που 
συνέλαβε και διαμόρφωσε είχε τη δική του, διαφορετική από τα υπόλοιπα, 
προσωπικότητα, μία ικανή ένδειξη του πολυδιάστατου ταλέντου που διέθετε ο 
Γκοσινί.  

 
Ο «Αστερίξ» βασιζόταν περισσότερο στα λογοπαίγνια, στις 

αναχρονιστικές αναφορές στη σημερινή εποχή και στη χιουμοριστική περιπέτεια 
και δεν έχει τίποτα το κοινό με τον «Λούκυ Λουκ» που αναδείκνυε του χιούμορ του 
παραδοσιακού γουέστερν, βάζοντας αστεία σε κλασικές ιστορίες της Άγριας 

Δύσης.  
 
Απ' την άλλη, ο «Ιζνογκούντ» τοποθετείται στην αρχαία Περσία των 

Αραβικών Νυχτών: Εδώ ο τόνος είναι σχεδόν αποκλειστικά προφορικός και η 
όλη προσέγγιση δεν μοιάζει στο ελάχιστο με τα άλλα δύο. Όσο για τον «Μικρό 
Νικόλα», ένα ιδιαίτερο έργο στην καλλιτεχνική διαδρομή του Γκοσινύ, είναι ένα 

μικρό αγόρι που σχολιάζει, με μια αφοπλιστική αμεσότητα και ευγένεια, τις 
διάφορες περιπέτειες της καθημερινής του ζωής,  ένα εγχείρημα που 
χαρακτηρίζεται από λεπτό χιούμορ και μία συγκινητική τρυφερότητα απέναντι 
στην παιδική ηλικία.  
 

Κάποτε ζήτησαν απ τον Γκοσινί να εξηγήσει πώς του έρχονται συνεχώς 
ιδέες για νέα σενάρια και εκείνος απάντησε: «Είναι ένα ερώτημα που θέτω συχνά 
στο εαυτό μου με αγωνία. Και όταν έχεις, επιτέλους, βρει μια ιδέα που να αξίζει, 
θα βρεις άλλη; Θυμάμαι ότι είχα δοκιμάσει μια επιστημονική προσέγγιση του 
προβλήματος. Μια φορά, λοιπόν, μου ήρθε στο μετρό μια καλή ιδέα, έτσι, χωρίς 

να την ψάξω. Ύστερα από αυτό, άρχισα να παίρνω το μετρό μια ολόκληρη 
εβδομάδα, χωρίς διακοπή! Αλλά, δυστυχώς, δε μου ξαναήρθε ιδέα. Μάλιστα, 
από εκείνη την εποχή έπαψα να πιστεύω σε τέτοιες μεθόδους βοήθειας στη 
δουλειά μου και προχώρησα άμεσα στην... αγορά αυτοκινήτου».  
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Δυστυχώς, ο Ρενέ Γκοσινύ έφυγε από τη ζωή στο αποκορύφωμα της 

καριέρας του, στην ηλικία των 51 ετών. Πέθανε κατά τη διάρκεια ενός τεστ 

κοπώσεως. Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του είχε πάει να εξεταστεί σε 
ένα νοσοκομείο. Ο γιατρός τού έγραψε συνταγή για κάτι χάπια, διευκρινίζοντας 
ότι έπρεπε να παίρνει ένα την ημέρα, μέχρι το τέλος της ζωής του. Και ο Γκοσινί 
τον είχε ρωτήσει, γελώντας: Φαντάζομαι γιατρέ ότι μπορώ να αγοράσω δύο 
κουτιά, ε;». 

Γ.Βαϊλάκης, εφημερίδα «Ημερησία», 23/8/2008 (διασκευή) 
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Ασκήσεις – Ερωτήσεις Κατανόησης 

 

 

1. Γιατί ο Γκοσινί ασχολήθηκε με τα κόμικς; 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Γιατί είναι τόσο ξεχωριστά τα κόμικς του; 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

3. Ποιο από τα κόμικς του είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παιδική ηλικία; 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Τι τρόπο νόμισε ότι βρήκε για να του έρχονται συνεχώς ιδέες; 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Να βρείτε και να αντιγράψετε από το κείμενο τη φράση που εξηγεί τα 

χαρακτηριστικά του κάθε έργου. 

 

• «Λούκι Λουκ»: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• «Ιζνογκούντ»: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Να γράψετε  δύο παραγράφους  για το επάγγελμα που θα θέλατε να 

ακολουθήσετε. Στην πρώτη παράγραφο θα το περιγράψετε και στη 

δεύτερη θα αναφερθείτε στους λόγους για τους οποίους το διαλέξατε. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Ασκήσεις Γραμματικής - Συντακτικού - Λεξιλογίου 

 

1. Ο παρακάτω διάλογος είναι ανάμεσα στον Γκοσινί και τον Ουντερζό, 

τον σκιτσογράφο του «Αστερίξ». Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε 

πλάγιο. 

 
Γκοσινί: Πώς θα σχεδιάσεις τον Αστερίξ; 
Ουντζερό: Μεγαλόσωμο, παντοδύναμο, με γένια και μουστάκια. 
Γκοσινί: Όχι! Εγώ τον βλέπω περισσότερο ως έναν καλοκάγαθο κοντό 

τύπο, αστείο και πανέξυπνο. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Στις παρακάτω περιόδους λόγου να υπογραμμίσετε τους αδύνατους 

τύπους της προσωπικής αντωνυμίας και να κυκλώσετε τα οριστικά 

άρθρα. 

 

• Δεν αξίζει τον κόπο να στεναχωριέσαι για τον διαγωνισμό. 

• Την Αλίκη τη γνωρίζω πολλά χρόνια και την αγαπώ πολύ, γιατί είναι φίλη 

μου. 

• Επιτέλους τα κατάφερα και μάζεψα τα πράγματα από τα τραπέζια και τα 

έβαλα στα ράφια. 
 

 

3. Να γράψετε τις παρακάτω φράσεις στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. 

 

η μέλλουσα γενιά  
 

τον διευθύνοντα σύμβουλο  

 

το πρωτεύον στοιχείο  
 

τα επείγοντα περιστατικά  
 

τις διοικούσες επιτροπές  
 

των αναβραζόντων δισκίων  
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4. Στο παρακάτω κείμενο να εντοπίσετε τις αντωνυμίες και να τις 

αντιγράψετε συμπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί. 

 
Ο Γκοσινί ήθελε ο ίδιος ο Αστερίξ να είναι αστείος. Έτσι, του έδωσε κάποιο 
μεγαλόσωμο και αργόστροφο σύντροφο, τον Οβελίξ. 
Ο Λούκι  Λούκ είναι ένας καουμπόι με μοναδικές ικανότητες στο σημάδι και 
στην ταχύτητα τραβήγματος του πιστολιού. Είναι εκείνος που πυροβολεί  

πιο γρήγορα και από τη σκιά του, κανένας δεν μπορεί να τον ξεπεράσει, αν 
και κάμποσοι το έχουν προσπαθήσει. Πιστός του φίλος είναι το άλογό του 
η Ντόλυ και σε μερικές ιστορίες ο Ρανταπλάν, ο σκύλος της φυλακής. 
 

 

 
  

Αντωνυμίες Είδος 
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5. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες. 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Πτώσεις Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομ. ο παρών   

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ. ----- ---- ---- 

 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Πτώσεις Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομ.    

Γεν.    

Αιτ.    

Κλητ. ---- ---- ---- 

 
 

6. Να συμπληρώσετε το κείμενο βάζοντας τα επίθετα της παρένθεσης στο 

σωστό γένος και στη σωστή πτώση. 

 
Ο Γκοσινί αποφάσισε να μετακομίσει στη Ν. Υόρκη γιατί είχε ___________________  

(επείγων, -ουσα, -ον) προβλήματα να επιλύσει: ήταν άνεργος και απένταρος. 

Εκεί βρήκε μια σχετικά_____________________ ( ενδιαφέρων, -ουσα, -ον) δουλειά 

σε μια διαφημιστική εταιρεία. Όμως ύστερα από μια _________ (βραχύς, -εία, -ύ) 

παραμονή εκεί και ένα σύντομο ταξίδι στη χώρα του____________________ 

(Ανατέλλων, -ουσα, -ον) Ηλίου, την Ιαπωνία, επέστρεψε 

στην__________________ (πρωτεύων, -ουσα, ον) της Γαλλίας, το Παρίσι. 
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7. Να γράψετε το είδος της σύνδεσης των παρακάτω προτάσεων. 

 
α) Ο Γκοσινί έγραψε το σενάριο του «Αστερίξ», ο Ουντζερό τον σχεδίασε, ο 

κόσμος ολόκληρος αγκάλιασε το δημιούργημά τους. 
________________________________________________________________________ 
 
β) Αν και οι δυο τους συνεργάζονταν αρμονικά, είχαν τις διαφωνίες τους. 
________________________________________________________________________ 

 
γ) Η φαντασία και το ταλέντο υπήρχαν, όμως το χιούμορ τούς καθιέρωσε. 
________________________________________________________________________ 
 
δ) Ο «Αστερίξ» εμφανίστηκε, για να δημιουργήσει μια νέα σχολή κόμικς. 
________________________________________________________________________ 

 
 

8. Να υπογραμμίσετε τις εξαρτημένες προτάσεις, να βάλετε σε κύκλο τον 

σύνδεσμο με τον οποίο αρχίζουν και να τις χαρακτηρίσετε. 
 

 
α) Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ ταξιδεύουν πολύ, για να αποκτήσουν εμπειρίες.  
 
________________________________________________________________________ 
 

β) Μόλις ο Κακοφωνίξ αρχίζει το τραγούδι, όλοι κλείνουν τ’ αυτιά τους. 
 
________________________________________________________________________ 
 
γ) Ο Οβελίξ, αν και είναι απίστευτα δυνατός, θέλει  μαγικό ζωμό. 
 

________________________________________________________________________ 
 
δ) Οι Γαλάτες τσακώνονται διαρκώς μεταξύ τους, διότι είναι πολύ οξύθυμοι. 
 
________________________________________________________________________ 

 
ε) Οι Ρωμαίοι δεν κινδυνεύουν, αν δεν πλησιάσουν κοντά στο γαλατικό χωριό. 
 
________________________________________________________________________ 
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9. Να συμπληρώσετε τα κενά με τη συνώνυμη λέξη της παρένθεσης που 

ταιριάζει. 

 
Ο Γκοσινί έγραψε το σενάριο και για τον δολοπλόκο βεζίρη Ιζνογκούντ, το 

σύνθημα του οποίου είναι ___________________(γνωστό) παγκοσμίως. Ο 

Ιζνογκούντ προσπαθεί να ______________________ (εκθρονίσει) τον καλό 

χαλίφη.________________________ (Συνεργός) του στις ______________________ 

(μηχανορραφίες) είναι ο πιστός υπηρέτης του Μπλιαχ Χαχάτ. Μαζί πέφτουν 

από τη μια ________________ (αναποδιά) στην άλλη. Και βέβαια, δεν 

______________________ (κατηγορούμε) τη φιλοδοξία του Ιζνογκούντ, αλλά τα 

μέσα που ____________________(χρησιμοποιεί) για να τα καταφέρει. Ο 

Ιζνογκούντ γνώρισε ________________ (μεγάλη) επιτυχία σε όλο τον κόσμο. 

 

 

10. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 
 

Ο σατανικός βεζίρης Ιζνογκούντ δήλωσε ουρλιάζοντας στο βοηθό του ότι θέλει 

να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη και ο βοηθός του τού σύστησε να 

συγκρατηθεί, αφού οι αναγνώστες τούς βλέπουν. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11. Να υπογραμμίσετε  τις αντωνυμίες που υπάρχουν στις παρακάτω 

προτάσεις και να σημειώσετε το είδος τους. 

            α. Αυτός κοιμάται κι η τύχη του δουλεύει. 

            β. Περιμέναμε τους φίλους του. 

γ. Το σαλόνι του σπιτιού του είναι άνετο. 

δ. Να το αγοράσεις αυτό το βιβλίο. 

ε. Του ανακοίνωσαν την απόλυσή του και είναι στεναχωρημένος. 

στ. Αυτά τα πράγματα δε λέγονται. 

ζ. Ήρθε ένας και σε ζήτησε αλλά έφυγε αμέσως.  

η. Νόμιζα πως ήταν ένας φίλος σου από το σχολείο. 

θ. Ό,τι κι αν λέω, εσύ συνέχεια διαφωνείς. 

            ι. Είναι υπερβολή να ξοδεύει κάποιος τόσα χρήματα για ένα ρούχο. 

            κ. Τέτοια τρομάρα δεν είχα ξαναπεράσει στη ζωή μου!   

λ. Ποιους άλλους να ειδοποιήσω;   

μ. Το κρουαζιερόπλοιο με το οποίο ταξίδεψαν είναι πολυτελές.  

ν. Τόσο πολύ φοβήθηκε που δεν μπορούσε να μιλήσει.  

     ξ. Κανένας δεν ήξερε τι είχε γίνει.  

     ο. Ποιο είναι το πραγματικό της όνομα;  

     π. Τον ρώτησε πώς έμαθε τι συνέβη.  

     ρ. Όποια απόφαση κι αν πάρεις, εγώ θα σε υποστηρίξω! 

     σ. Κάποιος άφησε κάτι πράγματα για σένα.  
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12. Να συμπληρώσετε τα κενά. 

α. Επιχειρ__στε   να  συμφιλιωθ__τε   με  τις  εμπειρίες του χρόνου που 

πέρασε. 

       Β. Ντυθ___τε   κατάλληλα και ξεκιν__στε   στην ώρα σας. 

γ. Ευχηθ__τε   σε  όλους από καρδιάς για το νέο έτος. 

δ. Στο διάλειμμα  στολ__στε  την τάξη και  αν__ξτε   τα  παράθυρα. 

ε. Αθρ__στε   τα   ποσά. 

στ. Μετρηθ__τε  για να  βρ__τε   τους  απόντες. 

ζ. Ψ__στε   καλύτερα  το  κρέας  και  π__ξτε   το  γάλα. 

η. Κατευθυνθ__τε   προς  τα παιδιά και  μιλ__στε  τους  ήρεμα. 

θ. Ποτ__στε  τα λουλούδια και  περιποηθ__τε  τον κήπο. 

ι. Ανεβ__τε  τα σκαλιά  και  μετρ__στε   τις  διαστάσεις του δωματίου. 

κ. Σκεφθ__τε   και   υπολογ__στε  τις κινήσεις σας. 

       λ. Π__γα  σπίτι,  βρ__κα  τον φάκελο,  τον  π__ρα  κι  έφ__γα. 

       μ. Ρά__ω  καινούριο  κοστούμι. 

ν. Ο  παππούς  αναπα__εται  στον καναπέ   λ__νοντας  σταυρόλεξα. 

ξ. Διαμ__νω  στην Αθήνα  και  σε__ομαι  τους  συνανθρώπους μου. 

ο. Τα  νερά της βροχής ξεπλ__νουν  τους δρόμους και τους καθαρ__ζουν. 

π. Όταν αργούμε να  ξ_πνήσουμε, δεν  προλαβ__νουμε  το  σχολικό. 

ρ. Αρχίστε  να  γράφετε   αφ__ν__ντας   κατά μέρος   τ__ς    διαμαρτυρίες. 

σ. Δεν  καταλα___νει  ελληνικά,  αλλά  πιστε__ω  θα τα μάθει γρήγορα. 

τ. Σήμερα 244 εκατομμύρια άνθρωποι  μεταναστε__ουν   σε  άλλη ήπειρο. 
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