
1. Συμπληρώνω τα ρήματα του κειμένου 
 

 <<Στον κατάλληλο Χρόνο του Ρήματος  και στο σωστό 
πρόσωπο>>. 
 
 

Τα πρωινά της Κυριακής είναι οι πιο χαρούμενες 
ημέρες του 

χρόνου. Μόλις χαράξει, εγώ και ο αδελφός μου 
…………………… 

(πετάγομαι) απ’ το κρεβάτι και ………………….. (αρχίζω) 
να 

……................  (ετοιμάζω) τα πράγματά μας 
προσπαθώντας να 

μην ξεχάσουμε τα απαραίτητα. Μάσκες, βατραχοπέδιλα, 
πετσέτες μπάνιου και, προπαντός, αντηλιακή κρέμα για 

το 
σώμα ………………… (είμαι) ο βασικός μας εξοπλισμός. 

 
Μετά ………………… (κάνω) πως μαλώνουμε για να μας 

…………………. (ακούω) οι γονείς μας και να 
……………………. 

(ξυπνώ) και να ……………….. (φεύγω) όσο πιο νωρίς 
γίνεται. 

Αφού ………………. (πίνω) τον καφέ τους, …………………. 
(μπαίνω) όλοι μαζί στο αυτοκίνητο και …………………. 

(ξεκινώ) 
χαρούμενοι για την παραλία. ………………….. (ακούω) την 
αγαπημένη μας μουσική και …………………. (τραγουδώ) 

χαρούμενοι όλοι παρέα. 
 

Μόλις ……………….. (φτάνω), ο πατέρας μας 
………………… 

(στήνω) την ομπρέλα και η μητέρα τις ψάθες μας. Εμείς, 
όμως, 

έχουμε ήδη προλάβει να ………………… (βουτώ) στη 
θάλασσα και 

να ……………….. (ξεκινώ) αμέσως τα παιχνίδια στο νερό. 
 

Ποτέ, βέβαια, δεν ……………… (ξεχνώ) να μας 
…………………  



(προσέχω) να μην ξεφύγουμε στα βαθιά που τόσο πολύ 
μας 

……………….. (αρέσω) να πηγαίνουμε.  
 

Δυστυχώς, όμως, όλα τα ωραία πράγματα ………………… 
(διαρκώ) πάντα τόσο λίγο. Η ώρα της επιστροφής 
…………………. (είμαι) η πιο δυσάρεστη στιγμή της 

ημέρας. Όλοι ……………….. (φεύγω) με την επιθυμία να 
………………… (έρχομαι) η επόμενη Κυριακή όσο 

…………………. (γίνομαι) πιο γρήγορα. 
 

 

2. Υπογραμμίζω τις λέξεις που 
χρειάζονται διπλά γράμματα και τις διορθώνω 
προσθέτοντας το κατάλληλο γράμμα στη σωστή θέση. 
 
 
 
Η μόλυνση του περιβάλοντος είναι ίσως το 
σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γη μας, 
όπως υπογραμίζουν οι περισσότερες οικολογικές 
οργανώσεις. Τα απόβλητα πολών εργοστασίων που 
καταλήγουν στη θάλασα, τα καυσαέρια των αυτοκινήτων 
που καταστρέφουν τον αέρα που ανασαίνουμε, τα 
απορίματα των σπιτιών μας που αδειάζονται καθημερινά 
στις χωματερές των σκουπιδιών έχουν κάνει πια τη ζωή 
μας αφόρητη. 
 
Τα φύλα των δέντρων δε μπορούν πλέον να καθαρίσουν 
την ατμόσφαιρα, το υπέδαφος δε μπορεί να αποροφήσει 
τόσες πολές ακάθαρτες ουσίες και η θάλασα δε μπορεί 
να διαλύσει τα σκουπίδια που πέφτουν σ’ αυτή. 
 



Είναι πια καιρός οι βιομηχανίες και τ’ αυτοκίνητα να 
θελήσουν να τοποθετήσουν τα κατάληλα φίλτρα για να 
μειωθεί η ρύπανση της ατμόσφαιρας. Αλλά και οι απλοί 
άνθρωποι χρειάζεται να αρχίσουν να αποβάλουν τις 
κακές τους συνήθειες, να πάψουν να χρησιμοποιούν 
πλαστικές σακούλες, να επιλέξουν άλα υλικά στην 
καθημερινή τους ζωή και να μάθουν να ανακυκλώνουν 
ό,τιμέχρι σήμερα θεωρούσαν άχρηστο. 
 
Η τηλεόραση μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο σ’ αυτή 
την προσπάθεια και να προβάλει καθημερινά 
ενημερωτικές εκπομπές για τη σωτηρία του πλανήτη 
μας. 
 
 
 

 
 

 


