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Πιεξνθνξίεο γηα ην παηρλίδη 

 

Μία από ηηο ζνβαξόηεξεο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ηα παηδηά ζην ζρνιηθό 

ζύκβνπιν είλαη ε δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ ηνπο. Αλεμάξηεηα από 

ηηο αηηίεο πνπ δπζθνιεύνπλ ηα παηδηά λα ειέγμνπλ ην ζπκό ηνπο, είλαη 

απαξαίηεην λα κάζνπλ ηερληθέο δηαρείξηζεο ζπκνύ. Σα παηδηά πνπ ζπλερίδνπλ 

λα έρνπλ δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνύ θαηά ηελ εθεβεία, έρνπλ 

κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνδίδνπλ ρακειόηεξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ή 

λα παξαηάλε ην ζρνιείν, λα πεηξακαηίδνληαη κε λαξθσηηθά θαη αιθνόι, λα 

παξνπζηάδνπλ θνηλσληθή απνκόλσζε θαη απόξξηςε θαη λα παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζπίηη ή αξγόηεξα ζηελ εξγαζία.  

Σν παηρλίδη απηό απνηειεί έλα ρξήζηκν ηξόπν εθκάζεζεο δεμηνηήησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο επθπΐαο. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε παηδηά 

θαηά ηε δηάξθεηα ζπκβνπιεπηηθώλ ζπλεδξηώλ ή κέζα ζηε ηάμε ή ζην ζπίηη. 

θνπόο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα κάζνπλ γηα ηε δηαρείξηζε ζπκνύ 

θαη λα ζθεθηνύλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο θαζεκεξηλώλ 

θαηαζηάζεσλ. Κάζε εξώηεζε παξνπζηάδεη έλα ζελάξην πνπ ζα πξνθαιέζεη ην 

ζπκό ηνπ παηδηνύ θαη δεηά από ηα παηδηά λα βξνπλ θαιύηεξνπο ηξόπνπο 

αληηκεηώπηζεο ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο.  

Πσο παίδεηαη 

 Γηα 1 – 5 παίρηεο 

 Ο πξώηνο παίρηεο ξίρλεη έλα λόκηζκα ην νπνίν πέθηεη ζε έλαλ αξηζκό 

ηεο επόκελεο ζειίδαο.  

 Αλ ην λόκηζκα πέζεη ζην θέληξν, ν παίρηεο μαλαξίρλεη.  

 εκεηώζηε ηνπο δύν αξηζκνύο πάλσ ζηνπο νπνίνπο αθνπκπά ην 

λόκηζκα.  

 Οη δύν αξηζκνί αθνξνύλ ηελ «θαηάζηαζε - ζπλζήθε» ηελ νπνία ν 

παίρηεο ζα παίμεη. Γηα παξάδεηγκα αλ νη δύν αξηζκνί είλαη ην 1 θαη ην 7, 

ν παίρηεο ζα παίμεη ηελ θαηάζηαζε 17.  

 Γηαβάδνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηνλ παίρηε. Όηαλ ν παίρηεο απνδώζεη ηελ 

θαηάζηαζε-ζπλζήθε παίξλεη έλα πόλην.  

 Αλ ν παίρηεο δελ ζέιεη λα απνδώζεη κηα θαηάζηαζε-ζπλζήθε ηόηε ράλεη 

ηελ ζεηξά ηνπ θαη δελ παίξλεη πόλην.  

 Τπελζπκίζηε ζηνπο παίρηεο πσο δελ ππάξρνπλ ζσζηνί θαη ιάζνο 

ηξόπνη παημίκαηνο ή απόδνζεο ησλ θαηαζηάζεσλ-ζπλζεθώλ.  

 Δλζαξξύλεηε ηελ ζπδήηεζε.  

 Ο πξώηνο παίρηεο πνπ ζα καδέςεη 5 πόληνπο είλαη ν ληθεηήο.  
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ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

1. Ο Κώζηαο άθνπζε ηνλ θίιν ηνπ ηνλ Νίθν λα ιέεη πσο είλαη ραδόο. Ο 

Κώζηαο έλησζε πσο δελ ζέιεη λα μαλακηιήζεη ζην θίιν ηνπ πνηέ. Ση ζα 

ήηαλ θαιύηεξν λα θάλεη;  

 

2. Ζ Μαξία αηζζαλόηαλ πνιύ άξξσζηε, όκσο ε κακά ηεο ηελ έζηεηιε ζην 

ζρνιείν. Ζ Μαξία έλησζε πσο ήζειε λα θσλάμεη ζπκσκέλε ζηε κακά 

ηεο. Ση ζα ιέγαηε λα θάλεη ε Μαξία θαιύηεξα;  

 

3. Ο δάζθαινο θαηεγόξεζε ηνλ Πέηξν πσο κηιάεη κέζα ζηελ ηάμε ελώ δελ 

κίιαγε. Ο Πέηξνο έλησζε πσο ήζειε λα παξαπνλεζεί. Ση ζα ιέγαηε 

ζηνλ Πέηξν λα θάλεη θαιύηεξα;  

 

4. Ζ θίιε ηεο Κηθήο έζπαζε ην ρέξη ηεο αγαπεκέλεο ηεο θνύθιαο. Ζ Κηθή 

ήζειε λα θιάςεη. Ση ζα ιέγαηε ζηελ Κηθή λα θάλεη; 

 

5. Ζ Νίθε έγξαςε πνιύ άζρεκα ζε έλα ζρνιηθό δηαγώληζκα. Έλησζε πνιύ 

άζρεκα θαη ήζειε λα θύγεη από ηελ ηάμε. Ση ζα ηεο ζπκβνπιεύαηε λα 

θάλεη; 

 

6.  Ο Παλαγηώηεο ήζειε λα παξαθνινπζήζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ εθπνκπή 

ζηελ ηειεόξαζε αιιά νη γνλείο ηνπ παξαθνινπζνύζαλ θάηη άιιν. Ο 

Παλαγηώηεο ήζειε ζύκσζε θη έλησζε πσο ζα εθξαγεί. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ 

Παλαγηώηε λα θάλεη; 

 

7. Ο πύξνο ήζειε λα θάλεη βόιηα κε ην πνδήιαηό ηνπ αιιά είρε έλα 

ηξύπην ιάζηηρν. Από ην ζπκό ηνπ ήζειε λα θισηζήζεη ην πνδήιαηά 

ηνπ. Ση πηζηεύεηε πσο ζα έπξεπε λα θάλεη ν πύξνο; 

 

8. Ζ Λέλα μέραζε ην θαγεηό ηεο θαη πείλαγε πνιύ. Έλησζε πσο ζα ήζειε 

λα κείλεη κόλε ηεο. Ση πηζηεύεηε πσο ζα έπξεπε λα θάλεη; 

 

9. Ο Κώζηαο θαη ε ηεθαλία έπαηδαλ κε ηε κπάια ηνπο όηαλ ν Γηώξγνο 

ηνπο πιεζίαζε θαη ηνπο ηελ πήξε. Ο Κώζηαο θαη ε ηεθαλία άξρηζαλ 

λα ιέλε άζρεκα ιόγηα ζηνλ Γηώξγν. Ση λνκίδεηε πσο ζα έπξεπε λα 

θάλνπλ; 
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10. Ο Υξήζηνο ήζειε λα παίμεη κπάζθεη αιιά νη θίινη ηνπ ζειαλ λα 

παίμνπλ πνδόζθαηξν.  Ο Υξήζηνο έλησζε πνιύ ζπκσκέλνο θαη ήζειε 

λα μεζπάζεη ζε θσλέο. Ση λνκίδεηε πσο ζα έπξεπε λα θάλεη ν Υξήζηνο; 

 

11. Ζ κεηέξα ηνπ Άγγεινπ καγείξεςε ςάξη γηα βξαδηλό. Ο Άγγεινο κηζεί ην 

ςάξη. Ήζειε λα ζεθσζεί από ην ηξαπέδη θαη λα πάεη ζην δσκάηηό ηνπ. 

Ση πηζηεύεηε πσο ζα έπξεπε λα θάλεη; 

 

12. Έβξεμε ηελ εκέξα πνπ ν Γηάλλεο είρε αγώλα πνδνζθαίξνπ. Έλησζε 

πσο ήζειε λα ηζηξίμεη από ην ζπκό ηνπ. Ση λνκίδεηε πσο ζα έπξεπε λα 

θάλεη; 

 

13. Ζ Πόπε αλαθάιπςε πσο ε θίιε ηεο ε Νίθε, πήγε ζην ζηλεκά κε θάπνηα 

άιια θνξίηζηα θαη δελ ηελ πξνζθάιεζε. Ζ Πόπε πίζηεπε πσο έπξεπε 

λα ηεο ηειεθσλήζεη θαη λα ηεο βάιεη ηηο θσλέο. Ση ζα ζπκβνπιεύαηε 

ηελ Πόπε λα θάλεη; 

 

14. Οη γνλείο ηεο Μίλαο ηεο δήηεζαλ λα θαζαξίζεη ην δσκάηηό ηεο αιιά ε 

Μίλα ήζειε λα παίμεη έμσ ζηελ απιή. Ζ Μίλα ήζειε λα αγλνήζεη απηό 

πνπ ηεο είπαλ νη γνλείο ηεο θαη λα βγεη έμσ γηα παηρλίδη. Ση ζα ιέγαηε 

ζηελ Μίλα λα θάλεη; 

 

15. Ο Θέκεο ήζειε λα κείλεη μύπληνο κέρξη αξγά θαη λα παίμεη 

βηληενπαηρλίδηα αιιά νη γνλείο ηνπ ηνπ είπαλ λα εηνηκαζηεί γηα ύπλν. Ο 

Θέκεο ήζειε λα αληηκηιήζεη ζηνπο γνλείο ηνπ ζπκσκέλα. Ση ζα ηνπ 

ιέγαηε πσο πξέπεη λα θάλεη;  

 

16. Ζ Διέλε έπαημε κε ηε κπάια ηνπ κπάζθεη αιιά ήξζε έλα άιιν παηδί θαη 

ηεο ηελ πήξε. Ζ Διέλε έλησζε πσο ήζειε λα ηνλ ρηππήζεη δπλαηά. Ση 

ζα ιέγαηε ζηελ Διέλε λα θάλεη; 

 

17. Ο ηάζεο ήζειε λα παίμεη κε ην παηίλη ηνπ όκσο νη γνλείο ηνπ ηνπ είπαλ 

πσο πξέπεη λα επηζθεθηνύλ ηνλ παππνύ θαη ηελ γηαγηά. Ο ηάζεο 

ζθέθηεθε λα ηνπο αγλνήζεη θαη λα παίμεη κε ην παηίλη ηνπ. Ση λνκίδεηε 

πσο ζα έπξεπε λα θάλεη ν ηάζεο; 

 

18. Ζ Υξύζα έξημε ιίγν ρπκό πάλσ ζηελ Βίθπ θαηά ιάζνο. Ζ Βίθπ ζύκσζε 

θαη ζθέθηεθε λα ηεο ξίμεη θη απηή ρπκό γηα λα ηελ εθδηθεζεί. Ση ζα 

ιέγαηε ζηελ Βίθπ λα θάλεη; 

 

19. Ζ Γάθλε ήζειε έλα θνπηαβάθη γηα ηα γελέζιηά ηεο αιιά δελ ηεο ην 

έθαλαλ δώξν. Έλησζε πσο ήζειε λα παξαπνλεζεί ζηνπο γνλείο ηεο 

γηαηί ηεο θαηέζηξεςαλ ηα γελέζιηά ηεο. Ση λνκίδεηε πσο ζα έπξεπε λα 

θάλεη ε Γάθλε; 
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20. ηελ Αιίθε αξέζνπλ πνιύ ηα γιπθά. Οη γνλείο ηεο όκσο δελ ζέινπλ λα 

ηεο δίλνπλ ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ δάραξε. Ζ Αιίθε ληώζεη πσο ζέιεη λα 

ηζηξίμεη θαη λα καιώζεη κε ηνπο γνλείο ηεο. Ση πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα 

θάλεη;  

 

21. Ο δάζθαινο δήηεζε από ηνλ Νίθν, λα κεηαθηλήζεη ην ζξαλίν ηνπ ζηελ 

άιιε πιεπξά ηεο αίζνπζαο. Ο Νίθνο δελ ήζειε λα ην κεηαθηλήζεη γηαηί 

ηνπ άξεζε ε ζέζε ηνπ θη έλησζε πσο ήζειε λα ζπάζεη ηελ θαξέθια από 

ην ζπκό ηνπ γηα λα δηακαξηπξεζεί. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ Νίθν λα θάλεη; 

 

22. Ζ Καηεξίλα δελ έθαλε ηελ εξγαζία ηεο γηα ην ζρνιείν αιιά είρε κηα 

πνιύ θαιή δηθαηνινγία θαη αιεζηλή. Πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ζηελ 

δαζθάια ηεο αιιά ε δαζθάια ηεο δελ ηελ πίζηεπε. Ζ Καηεξίλα έλησζε 

πσο ήζειε λα ηζηξίμεη από ην ζπκό ηεο. Ση ζα ιέγαηε ζηελ Καηεξίλα λα 

θάλεη; 

 

23. Ο σθξάηεο δσγξάθηδε ήξεκα κηα δσγξαθηά γηα ηελ κεηέξα ηνπ όηαλ 

μαθληθά ζθόληαςε πάλσ ηνπ ν Παληειήο  θαη ηνπ ηελ θαηέζηξεςε. Ο 

σθξάηεο έλησζε πσο ήζειε λα ζθίζεη κηα από ηηο δσγξαθηέο ηνπ 

Παληειή γηα αληίπνηλα. Ση λνκίδεηε πσο ζα έπξεπε λα θάλεη ν 

σθξάηεο; 

 

24. Ζ Αιεμία αλαθάιπςε πσο ν Υξήζηνο δηέδηδε θήκεο γηα ηελ ίδηα πνπ δελ 

ήηαλ αιεζηλέο. Ζ Αιεμία έλησζε πσο ζα έπξεπε λα θάλεη ην ίδην. Ση 

λνκίδεηε πσο ζα έπξεπε λα θάλεη ε Αιεμία; 

 

25. Ο Σάθεο δηςνύζε πνιύ, όκσο ε νπξά γηα ηε βξύζε ήηαλ πνιύ κεγάιε 

θαη έπξεπε λα πεξηκέλεη πνιύ ώξα. Ήζειε λα παξαθάκςεη όινπο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα πάεη ζηελ αξρή ηεο ζεηξάο. Ση ζα πξνηείλαηε 

ζηνλ Σάθε λα θάλεη; 

 

26. ην πάξηη γελεζιίσλ, ε Καίηε πήξε ην θνκκάηη ηεο ηνύξηαο πνπ ήζειε ε 

Εσή. Ζ Εσή ζύκσζε πνιύ θαη ήζειε λα πάεη λα πάξεη ηελ ηνύξηα κέζα 

από ην πηάην ηεο. Ση ζα ιέγαηε ζηελ Εσή λα θάλεη; 

 

27. Ο Μάξθνο θη ν Γηάλλεο ήηαλ νη θαιύηεξνη θίινη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν 

Μάξθνο απέθηεζε έλα άιιν θαιύηεξν θίιν. Ο Γηάλλεο ζύκσζε πνιύ 

θαη ζθέθηεθε λα κελ μαλαθάλεη παξέα κε ηνλ Μάξθν. Ση ζα ηνλ 

ζπκβνπιεύαηε λα θάλεη; 

 

28. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ Γηάλλε, δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρεη ζε κηα 

νκάδα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Ο Γηάλλεο ζύκσζε θαη ζθέθηεθε πσο 
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αλ ηνπο ελνριεί δηαξθώο θαη λα ηνπο πεηξάδεη, ζα θαηαθέξεη λα κπεη 

ζηελ νκάδα. Ση πηζηεύεηε πσο ζα πξέπεη λα θάλεη; 

 

29. Ζ Λάνπξα ήζειε έλα θαηλνύξγην ξαδηνζηληί αιιά νη γνλείο ηεο δελ 

κπνξνύζαλ λα ηεο ην αγνξάζνπλ. Ζ Λάνπξα ζύκσζε πνιύ θαη 

ζθέθηεθε πσο αλ θώλαδε θαη αληηκηινύζε ζηνπο γνλείο ηεο, ηειηθά ζα 

ηεο ην αγόξαδαλ. Ση λνκίδεηε πσο ζα πξέπεη λα θάλεη; 

 

30. Ο Παύινο ζήθσλε δηαξθώο ην ρέξη ηνπ ζηελ ηάμε γηαηί ήμεξε όιεο ηηο 

ζσζηέο απαληήζεηο πνπ έθαλε ν δάζθαιόο ηνπ όκσο  ν δάζθαινο δελ 

ηνπ έδηλε ηνλ ιόγν. Ο Παύινο ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα αξρίζεη λα 

θσλάδεη ηηο απαληήζεηο αθόκε θαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δαζθάινπ. Ση ζα 

πξνηείλαηε ζηνλ Παύιν λα θάλεη; 

 

31. Ο Νίθνο έβαιε θαηά ιάζνο ηξηθινπνδηά ζηνλ Κώζηα θαζώο 

πεξπαηνύζαλ ζην δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ. Ο Κώζηαο ζύκσζε θη ήζειε 

λα ηνλ ρηππήζεη. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ Κώζηα λα θάλεη; 

 

32. Ζ Μαίξε δελ επηιέρηεθε ζηελ νκάδα πνδνζθαίξνπ πνπ ήηαλ όινη νη 

θίινη ηεο αιιά ζηελ αληίπαιε νκάδα. Έλησζε ζπκό θαη δελ ήζειε λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα. Ση ζα ιέγαηε ζηελ Μαίξε λα θάλεη; 

 

33. Ο ίκνο δελ θξύσλε θαζόινπ, όκσο νη γνλείο ηνπ, ηνπ είπαλ πσο γηα 

λα βγεη έμσ ζα πξέπεη λα βάιεη ην κπνπθάλ ηνπ. Ο ίκνο ζύκσζε θη 

ήζειε λα πεηάμεη ην κπνπθάλ ηνπ ζηα ζθνππίδηα γηα λα δηακαξηπξεζεί. 

Ση λνκίδεηε πσο ζα πξέπεη λα θάλεη ν ίκνο; 

 

34. Σν δηάιεηκκα ηειείσζε θη ν δάζθαινο ηνπ πύξνπ ηνπ δήηεζε λα 

πεξάζεη ζηελ αίζνπζα. Ο πύξνο δελ έλησζε αθόκε έηνηκνο λα 

εγθαηαιείςεη ην δηάιεηκκα θαη ζέιεζε λα ηξέμεη θαη λα θξπθηεί από ηνλ 

δάζθαιό ηνπ. Ση πηζηεύεηε πσο ζα πξέπεη λα θάλεη ν πύξνο; 

 

35. Μόιηο ήξζε ε ζεηξά ηνπ Κώζηα λα παίμεη πνδόζθαηξν, ν δάζθαινο 

ηεξκάηηζε ην παηρλίδη. Ο Κώζηαο ήζειε λα παξαπνλεζεί ζηνλ δάζθαιό 

ηνπ. Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 

 

36. Οη γνλείο ηεο Καίηεο, ηεο ππελζύκηζαλ αξθεηέο θνξέο πσο έπξεπε λα 

θάλεη ηηο δνπιεηέο πνπ ηεο αλαινγνύζαλ ζην ζπίηη. Ζ Καίηε ζύκσζε θη 

ήζειε λα ηνπο αληηκηιήζεη θαη λα κελ ηηο θάλεη. Ση ζα ηεο ιέγαηε εζείο;  

 

37. Ο νδεγόο ηνπ ιεσθνξείνπ, δήηεζε από ηνλ Υάξε λα θαζίζεη ζην 

κπξνζηηλό θάζηζκα, παξ’ όιν πνπ ν Υάξεο ήηαλ πνιύ ήζπρνο. Ο 

Υάξεο ζύκσζε θη ήζειε λα κελ ππαθνύζεη. Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 
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38. Ζ Νίθε κηινύζε ζην ηειέθσλν κε ηελ Μαξία όηαλ ε Μαξία ηεο είπε πσο 

ηελ ζεσξεί παρνπιή. Ζ Νίθε ζύκσζε θαη ήζειε λα ηεο θιείζεη ην 

ηειέθσλν. Ση ζα πξνηείλαηε ζηελ Νίθε λα θάλεη; 

 

39. Ο Παλαγηώηεο, ήζειε έλα θαηλνύξγην δεπγάξη αζιεηηθά παπνύηζηα, 

όκσο ν κπακπάο ηνπ είπε πσο ηα παιηά ηνπ παπνύηζηα ήηαλ αθόκε ζε 

θαιή θαηάζηαζε. Ο Παλαγηώηεο ζθέθηεθε πσο αλ επίηεδεο ραινύζε ηα 

παπνύηζηα ηνπ, νη γνλείο ηνπ ζα αλαγθάδνληαλ λα ηνπ πάξνπλ 

θαηλνύξγηα. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ Παλαγηώηε λα θάλεη; 

 

40. Ο Αληξέαο ήζειε λα πάεη κε ηνπο γνλείο ηνπ ζην πξνγξακκαηηζκέλν 

ηνπο ηαμίδη, όκσο νη γνλείο ηνπ ηνλ άθεζαλ ζηελ γηαγηά. Ο Αληξέαο 

ζύκσζε θη ζθέθηεθε λα αγλνεί δηαξθώο ηελ γηαγηά ηνπ έηζη ώζηε λα 

εθδηθεζεί ηνπο γνλείο ηνπ. Ση πηζηεύεηε πσο ζα πξέπεη λα θάλεη; 

 

41. Ο Φάλεο γιίζηξεζε κέζα ζηελ θαθεηέξηα θη όινη γεινύζαλ καδί ηνπ. Ο 

Φάλεο ζύκσζε θη ήζειε λα πεη ζε όινπο λα ην βνπιώζνπλ. Ση λνκίδεηε 

πσο ζα έπξεπε λα θάλεη; 

 

42. Ο δάζθαινο δελ επέηξεςε ζηνλ Κώζηα λα θαζίζεη δίπια ζηνλ θίιν ηνπ 

ηνλ Νίθν ζε κηα ζρνιηθή γηνξηή. Ο Κώζηαο ζθέθηεθε λα κεηαθηλεζεί 

θξπθά από ηνλ δάζθαιό ηνπ θαη λα θαζίζεη δίπια ζηνλ θίιν ηνπ. Ση 

λνκίδεηε πσο πξέπεη λα θάλεη; 

 

43. Ο Μπάκπεο απάληεζε δύν θνξέο ιαλζαζκέλα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ 

έθαλε ν δάζθαιόο ηνπ ζην κάζεκά ηεο εκέξαο. Σαπηόρξνλα ζύκσζε κε 

ην παηδί πνπ έδηλε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη ήζειε λα ηνπ πεη λα ην 

βνπιώζεη. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ Μπάκπε λα θάλεη; 

 

44. Ο Αιέμαλδξνο είπε έλα κπζηηθό ζηνλ Πάξε θαη ηνπ δήηεζε λα κελ ην 

πεη πνπζελά, ν Πάξεο όκσο ην είπε ζε όιε ηελ ηάμε. Ο Αιέμαλδξνο 

ζύκσζε πνιύ θη ήζειε λα ρηππήζεη ηνλ Πάξε. Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα 

θάλεη; 

 

45. Όηαλ ν Παληειήο πήγε ζην ζρνιείν κε έλα θαηλνύξγην θνύξεκα, όιε ε 

ηάμε γέιαζε καδί ηνπ. Ο Παληειήο ζύκσζε θη ήζεια λα ηζηξίμεη θαη λα 

ηνπο κηιήζεη άζρεκα γηα λα ζηακαηήζνπλ. Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 

 

46. Ζ Αλησλία έλησζε πσο ε κεγαιύηεξή ηεο αδειθή ηελ πείξαδε θαζώο 

έηξσγαλ ην κεζεκεξηαλό ηνπο. Θύκσζε θη ήζειε λα ηεο πεηάμεη 

θαγεηό. Ση ζα πξνηείλαηε ζηελ Αλησλία λα θάλεη; 

 

47. Ζ Σδέλε ήζειε λα κπεη ζηελ νκάδα πνδνζθαίξνπ όκσο νη άιινη 

παίρηεο δελ ηεο ην επέηξεπαλ. Ζ Σδέλε ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα ηνπο 
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πάξεη ηελ κπάια θαη λα ηξέμεη καθξηά. Ση λνκίδεηε πσο ζα έπξεπε λα 

θάλεη; 

 

48. Ο Βύξσλαο έραλε δηαξθώο ζην βηληενπαηρλίδη πνπ έπαημε κε ηνλ θίιν 

ηνπ. Θύκσζε θη έλησζε πσο ήζειε λα ζπάζεη ην παηρλίδη θαη λα θύγεη. 

Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 

 

49. Ζ Ρίηα ήζειε λα ηειεθσλήζεη όκσο ε κεηέξα ηεο κηινύζε ζην 

ηειέθσλν. Ζ Ρίηα ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα δηαθόςεη ηελ ζπλνκηιία ηεο 

κεηέξαο ηεο απνζπλδένληαο ην ηειέθσλν έηζη ώζηε λα θαηαθέξεη λα 

ηειεθσλήζεη ε ίδηα. Ση ζα ηεο πξνηείλαηε λα θάλεη; 

 

50. Ο παηέξαο ηνπ Άθε, ηνπ δήηεζε λα θαζαξίζεη ηελ αθαηαζηαζία πνπ 

δεκηνύξγεζε ν αδειθόο ηνπ. Ο Άθεο ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα αγλνήζεη 

ηνλ παηέξα ηνπ. Ση πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα θάλεη; 

 

51. Ζ Πεηξνύια είπε ζηελ Μαξία πσο ζα ηεο ηειεθσλήζεη ην βξάδπ ηεο 

Παξαζθεπήο αιιά δελ ην έθαλε. Ζ Μαξία ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα κελ 

μαλακηιήζεη ζηελ Πεηξνύια. Ση πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα θάλεη; 

 

52. Ο θίινο ηνπ Πάλνπ δελ δέρηεθε λα κνηξαζηεί καδί ηνπ ην γιπθό ηνπ. Ο 

Πάλνο ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα γπξίζεη ζην ζπίηη ηνπ. Ση ζα ιέγαηε 

ζηνλ Πάλν λα θάλεη; 

 

53. Ο Μάξθνο θέξδηζε έλα κεηάιιην ζε έλαλ αγώλα όκσο ν Υξήζηνο 

πίζηεπε πσο είρε θιέςεη, θέξδηζε δειαδή θάλνληαο δαβνιηά. Ο 

Υξήζηνο ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα ηνπ θιέςεη ην κεηάιιην. Ση ζα ηνπ 

ιέγαηε λα θάλεη; 

 

54. Ο Μάξθνο ήζειε λα κείλεη κόλνο ηνπ όκσο νη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ 

ξσηνύζαλ δηαξθώο αλ ζα ήζειε λα πάεη ζηελ παξέα ηνπο. Ο Μάξθνο 

ζύκσζε θη ήζειε λα ηνπο θηύζεη. Ση ζα ηνπ πξνηείλαηε λα θάλεη; 

 

55. Ζ Μαξία ρώζεθε κπξνζηά από ηελ Οπξαλία θαζώο πεξίκελαλ ζηελ 

νπξά ηνπ θπιηθείνπ. Ζ Οπξαλία ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα θάλεη ην ίδην. 

Ση ζα ηεο πξνηείλαηε; 

 

56. Ζ κεηέξα είπε ζηελ Λίδα λα εμαζθεζεί ζηα καζήκαηα πηάλνπ, ε Λίδα 

όκσο δελ ήζειε θαη ζθέθηεθε λα ρηππήζεη δπλαηά ην πιήθηξα ηνπ 

πηάλνπ γηα λα δηακαξηπξεζεί. Ση λνκίδεηε πσο ζα πξέπεη λα θάλεη ε 

Λίδα;  

 

57. Ο δάζθαινο είπε ζηνλ Φίιηππν λα μελαγήζεη ζην δηάιεηκκα ηνλ 

θαηλνύξγην καζεηή ζην ζρνιείν. Ο Φίιηππνο όκσο ήζειε λα παίμεη κε 
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ηνπο θίινπο ηνπ θαη λα αγλνήζεη ηνλ θαηλνύξγην καζεηή. Ση ζα ηνπ 

ιέγαηε λα θάλεη; 

 

58. Ζ Βαζηιηθή ήζειε λα πάεη ζηελ παξαιία όκσο ν παηέξαο ηεο δελ ηεο ην 

επέηξεπε. Ζ Βαζηιηθή ζύκσζε θη ήζειε λα κηιήζεη πνιύ άζρεκα ζηνλ 

παηέξα ηεο. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 

 

59. Ζ όληα ζύκσζε γηαηί ηελ δηάιεμαλ ηειεπηαία ζηελ νκάδα κπάζθεη. 

Έλησζε ζπκσκέλε θαη ζθέθηεθε λα κε ζπκκεηέρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνύ. Ση λνκίδεηε πσο πξέπεη λα θάλεη; 

 

60. Ζ Διέλε ζέιεη λα παξακείλεη ζην θξεβάηη ηεο αιιά νη γνλείο ηεο ηελ 

αλαγθάδνπλ λα ζεθσζεί θαη λα πάεη ζην ζρνιείν. Ζ Διέλε ζύκσζε θαη 

ζθέθηεθε λα ηνπο αγλνήζεη θαη λα κείλεη ζην θξεβάηη ηεο. Ση πηζηεύεηε 

πσο πξέπεη λα θάλεη; 

 

61. Ο Υξήζηνο ήζειε λα εθιεγεί ν πξόεδξνο ηεο ηάμεο ηνπ όκσο ε Μαξία 

πήξε πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. Ο Υξήζηνο ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα θάλεη 

θάηη θαθό θαη άζρεκν ζηελ Μαξία. Ση λνκίδεηε πσο πξέπεη λα θάλεη; 

 

62. Ο Νίθνο είδε ηνλ Παλαγηώηε λα βάδεη ηξηθινπνδηά ζηνλ θαιύηεξν ηνπ 

θίιν. Ο Νίθνο ζύκσζε θη ήζειε λα ρηππήζεη ηνλ Παλαγηώηε. Ση ζα ηνπ 

ιέγαηε λα θάλεη; 

 

63. Ο άθεο θαη ν Πέηξνο δηαθσλνύζαλ σο πξνο ηελ θαιύηεξε 

πνδνζθαηξηθή νκάδα. Ο άθεο ζύκσζε θη έλησζε πσο ήζειε λα 

αξρίζεη λα ηζηξίδεη κέρξη ηειηθά λα πείζεη ηνλ θίιν ηνπ. Ση ζα ηνπ ιέγαηε 

λα θάλεη; 

 

64. Ζ Πόπε ήζειε λα πάεη ζην εκπνξηθό θέληξν κόλε ηεο όκσο νη γνλείο 

ηεο δελ ηεο ην επέηξεπαλ γηαηί δελ ήηαλ αξθεηά κεγάιε θη ππεύζπλε 

αθόκε. Ζ Πόπε ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα θύγεη θξπθά από ην ζπίηη θαη 

λα πάεη ζην εκπνξηθό θέληξν. Ση ζα ηεο ζπκβνπιεύαηε λα θάλεη; 

 

65. Ο Γηώξγνο αξλήζεθε λα δαλείζεη ζηε Νάληηα ηα πιηθά ηεο δσγξαθηθήο 

ηνπ. Ζ Νάληηα ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα πάξεη θξπθά όηη ρξεηάδεηαη γηα 

λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 

 

66. Ζ Υξπζάλζε αηζζαλόηαλ πσο κία δαζθάια ηεο θώλαδε πάληα ρσξίο 

ιόγν. Ζ Υξπζάλζε ζθέθηεθε λα κελ πεγαίλεη ζην ζρνιείν γηα λα 

απνθύγεη ηε ζπγθεθξηκέλε δαζθάια. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 
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67. Ζ θίιεο ηεο Λέλαο επαλαιάκβαλε δηαξθώο όηη ε Λέλα ηεο έιεγε 

θάλνληαο ηνλ παπαγάιν. Ζ Λέλα εθλεπξίζηεθε θη ήζειε λα πεη άζρεκα 

ιόγηα ζηε θίιε ηεο. Ση ζα ηεο πξνηείλαηε λα θάλεη; 

 

68. Ο Αληξέαο είπε ζηνλ Σάθε πσο δελ ήζειε λα παίδεη καδί ηνπ πηα. Ο 

Σάθεο ζύκσζε θη έλησζε πσο ήζειε λα θισηζήζεη ηνλ Αληξέα. Ση ζα 

ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 

 

69. Ζ Φαλή έλησζε πσο θαλείο κέζα από ηελ νκάδα ηεο δελ έδηλε ζεκαζία 

ζηε δηθή ηεο ηδέα. Ζ Φαλή ζύκσζε θη ζθέθηεθε λα κελ μαλακηιήζεη θαη 

λα κελ αληηπξνηείλεη ηίπνηα ζηελ νκάδα. Ση ζα ηεο ζπκβνπιεύαηε λα 

θάλεη; 

 

70. Ζ Βάζηα ήζειε λα πάεη ζε έλα θηιηθό ζπίηη γηα λα θνηκεζεί ην βξάδπ κε 

ηηο θίιεο ηεο όκσο νη γνλείο ηεο ηεο είπαλ πσο ζα έπξεπε λα 

επηζθεθηεί ηε γηαγηά θαη ηνλ παππνύ ηεο. Ζ Βάζηα ζύκσζε θη έλησζε 

πσο ήζειε λα πεη πσο δελ ζπκπαζεί ηε γηαγηά θαη ηνλ παππνύ. Ση ζα 

ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 

 

71. Ο Μαξίλνο έλησζε πνιύ πεξήθαλνο γηα ηα θαηλνύξγηα ηνπ παπνύηζηα 

όκσο όηαλ ηα θόξεζε ζην ζρνιείν έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ ηνπ είπε πσο 

δελ ηνπ άξεζαλ θαζόινπ ηα παπνύηζηα ηνπ θη έκνηαδαλ γεινία. Ο 

Μαξίλνο ζύκσζε θη έλησζε πσο ήζειε λα ρηππήζεη ην ζπκκαζεηή ηνπ. 

Ση ζα ηνλ ζπκβνπιεύαηε λα θάλεη; 

 

72. Ο Ρέλνο δελ ήζειε λα θάεη κπξόθνιν όκσο ε γηαγηά ηνπ ηνπ είπε πσο 

ζα έπξεπε λα ην θάεη. Ο Ρέλνο ζθέθηεθε λα αγλνήζεη ηελ γηαγηά ηνπ 

θαη θξπθά λα ηαΐζεη ην κπξόθνιν ζην ζθύιν. Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 

 

73. Ζ Σαζία θξπθάθνπζε ηε θίιε ηεο λα ιέεη ζηελ Γσγώ «πόζν άζρεκε 

είλαη ε Σαζία!». Ζ Σαζία ζύκσζε θαη ήζειε λα βγάιεη ηα καιιηά ηεο 

θίιεο ηεο. Ση ζα ηεο ζπκβνπιεύαηε λα θάλεη; 

 

74. Ο Αιέθνο έθιεςε έλα αλέθδνην από ηνλ θίιν ηνπ ηνλ Γηάλλε θαη κεηά ην 

είπε ζε όινπο ιέγνληαο πσο ν ίδηνο ην ζθαξθίζηεθε. Ο Γηάλλεο 

ζύκσζε θη ζθέθηεθε λα θσλάμεη κπξνζηά ζε όινπο πσο ν Αιέθνο ιέεη 

ςέκαηα. Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 

 

75. Ζ Νηθνιέηα ζεώξεζε πσο είλαη κεγάιε αδηθία πνπ ε κηθξή ηεο αδειθή 

πήξε παγσηό κεηά ηελ αζζέλεηά ηεο ελώ ε ίδηα δελ πήξε. Έλησζε 

ζπκσκέλε θη ήζειε λα ηζηκπήζεη ηε κηθξή ηεο αδειθή. Ση ζα ηεο ιέγαηε 

λα θάλεη; 
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76. Ο Πεξηθιήο ήζειε ηα γελέζιηά ηνπ λα ηα γηνξηάζεη πεγαίλνληαο κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ζε έλα θαιό εζηηαηόξην γηα θαγεηό, όκσο ε κεηέξα ηνπ 

καγείξεςε ζην ζπίηη. Ο Πεξηθιήο ζύκσζε θαη έλησζε πσο ήζειε λα πεη 

ζηνπο γνλείο ηνπ πσο ηνπ θαηέζηξεςαλ ηα γελέζιηά ηνπ. Ση ζα ηνλ 

ζπκβνπιεύαηε λα θάλεη; 

 

77. Ο ηάζεο πξνζπαζνύζε λα πεη κηα ηζηνξία όκσο ν θίινο ηνπ ηνλ 

δηέθνπηε δηαξθώο. Ο ηάζεο ζύκσζε κε ηνλ θίιν ηνπ θη έλησζε πσο 

ήζειε λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ θσλάδνληαο πνιύ δπλαηά. Ση ζα ηνπ 

ιέγαηε λα θάλεη; 

 

78. Ζ Καίηε ήηαλ πνιύ ζπκσκέλε γηαηί έλησζε πσο ε θαηλνύξγηα καζήηξηα 

κέζα ζηελ ηάμε ηεο ιάκβαλε πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή ησλ 

ζπκκαζεηώλ θαη δαζθάισλ ηεο απ’ όηη ε ίδηα. Ζ Καίηε ζθέθηεθε λα 

αξρίζεη λα δηαδίδεη θήκεο γηα ηε θαηλνύξγηα καζήηξηα. Ση ζα ηεο ιέγαηε 

λα θάλεη; 

 

79. Ο Κώζηαο ήζειε λα θάλεη ηα καζήκαηά ηνπ ην πξσί όκσο ν παηέξαο 

ηνπ ηνπ δήηεζε λα δηαβάζεη κεηά ην γεύκα. Ο Κώζηαο ζύκσζε θαη 

ζθέθηεθε ή λα παξαθνύζεη ηνλ παηέξα ηνπ ή λα κελ θάλεη θαζόινπ ηα 

καζήκαηά ηνπ. Ση ζα ηνλ ζπκβνπιεύαηε λα θάλεη; 

 

80. Ο Γεκήηξεο ήζειε λα παίμεη πνδόζθαηξν κε ηνπο θίινπο ηνπ όκσο ν 

παηέξαο ηνπ ηνπ δήηεζε λα θνπξέςεη ην γθαδόλ. Ο Γεκήηξεο ζύκσζε 

θαη ζθέθηεθε λα ηξέμεη ζην δσκάηην ηνπ ρηππώληαο δπλαηά ηε πόξηα 

πίζσ ηνπ. Ση ζα ηνπ πξνηείλαηε λα θάλεη; 

 

81. Ο Ρέλνο ήζειε έλα θαηλνύξγην βηληενπαηρλίδη όκσο ε κεηέξα ηνπ δελ 

ηνπ ην αγόξαδε. Ο Ρέλνο ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα πεη ζηελ κακά ηνπ 

πσο είλαη πνιύ θαθηά. Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 

 

82. Ζ Κηθή είπε ηε Λέλα ραδή. Ζ Λέλα ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα θάλεη ην ίδην 

ιέγνληαο άζρεκεο ιέμεηο ζηελ Κηθή. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 

 

83. Ο Λεσλίδαο είπε θάηη άζρεκν γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Νίθνπ. Ο Νίθνο 

ζύκσζε θη έλησζε πσο ήζειε λα δείξεη ηνλ Λεσλίδα. Ση ζα ηνπ 

πξνηείλαηε λα θάλεη; 

 

84. Ο κηθξόο αδειθόο ηεο Γέζπνηλαο δελ ηελ άθελε ζε εζπρία θαζώο 

πξνζπαζνύζε λα παίμεη έλα βηληενπαηρλίδη. Ζ Γέζπνηλα ζύκσζε θη 

ήζειε λα ηνλ δηώμεη καθξηά ζπξώρλνληάο ηνλ. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα 

θάλεη; 
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85. Ζ Μίλα ήζειε λα εμαζθεζεί ζην ρνξό ηεο όκσο ν αδειθόο ηεο άθνπγε 

κνπζηθή θαη δελ κνηξαδόηαλ ην ξαδηνζηληί. Ζ Μίλα ζύκσζε θη ήζειε λα 

ηνπ πάξεη ην ξαδηνζηληί. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 

 

86. Ζ Δηξήλε ήζειε λα θαζίζεη ζην κπξνζηηλό θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ 

όκσο ε κεγαιύηεξε αδειθή ηεο πξόιαβε θαη θάζηζε θαη δελ ηεο 

παξαρσξνύζε ηε ζέζε. Ζ Δηξήλε ζύκσζε θαη έλησζε πσο ήζειε λα 

ραζηνπθίζεη ηελ αδειθή ηεο. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 

 

87. Ζ Νίθε πξνεηνηκαδόηαλ γηα ηελ πξνθνξηθή ηεο εμέηαζε όκσο ν 

δάζθαιόο ηεο κπεξδεύηεθε θαη θάιεζε κηα άιιε καζήηξηα πξώηα. Ζ 

Νίθε ζύκσζε θη έλησζε πσο έπξεπε λα παξαπνλεζεί κε δπλαηέο θσλέο 

ζην δάζθαιό ηεο. Ση ζα ηεο ζπκβνπιεύαηε λα θάλεη  

 

88. Ο Πάλνο θαηά ιάζνο ιέξσζε ην θαηλνύξγην θαπέιν ηνπ άθε. Ο άθεο 

ζύκσζε θη έλησζε πσο ήζειε λα πεηάμεη ην θαπέιν ηνπ Πάλνπ κέζα 

ζηε ιάζπε. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ άθε λα θάλεη; 

 

89. Ζ Αγγειηθή πξνζπαζνύζε λα ζπλαξκνινγήζεη έλα παδι όκσο δελ ηα 

θαηάθεξλε εύθνια. Έλησζε ζπκό θαη ζθέθηεθε λα θισηζήζεη ην παδι 

θαη λα ην ξίμεη θάησ από ην ηξαπέδη. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 

 

90. Ζ κεηέξα ηεο όληαο πέηαμε θαηά ιάζνο ζηα ζθνππίδηα ηελ εξγαζία γηα 

ην ζρνιείν ηεο. Ζ όληα ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα πεηάμεη θη απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο ηα ζεκαληηθά έγγξαθα ηεο κεηέξαο ηεο ζηα ζθνππίδηα. Ση ζα 

ηεο ζπκβνπιεύαηε λα θάλεη; 

 

91. Ο αδειθόο ηνπ Βαζίιε έθαγε ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ηνύξηαο 

γελεζιίσλ ηνπ Βαζίιε. Ο Βαζίιεο ζύκσζε θαη ήζειε λα ρηππήζεη ηνλ 

αδειθό ηνπ. Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 

 

92. Ζ Βαζηιηθή πξνζπαζνύζε λα ιύζεη ηα πξνβιήκαηα ζηα καζεκαηηθά ηεο 

όκσο ήηαλ πνιύ δύζθνια. Έλησζε ζπκό θαη ζθέθηεθε λα ζθίζεη ηηο 

ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ ηεο. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 

 

93. Ο Ζιίαο ήζειε λα παίμεη κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ όκσο ε κεηέξα ηνπ ηνπ 

είπε λα δηαβάζεη γηα ην απξηαλό ηέζη. Ο Ζιίαο ζύκσζε θαη ζθέθηεθε λα 

αγλνήζεη ηελ κεηέξα ηνπ θαη λα πξνζπνηεζεί όηη δηαβάδεη. Ση ζα ηνλ 

ζπκβνπιεύαηε λα θάλεη; 

 

94. Ο κηθξόο αδειθόο ηεο Ξέληαο δελ ζηακάηαγε ην θιάκα. Ζ Ξέληα ζύκσζε 

θαη ζθέθηεθε λα αξρίζεη λα ηνπ θσλάδεη κέρξη λα εξεκήζεη. Ση ζα ηεο 

ιέγαηε λα θάλεη; 
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95. Ο Νεθηάξηνο βάδηδε γξήγνξα γηα λα θηάζεη ζηε ζηάζε ηνπ ζρνιηθνύ 

ιεσθνξείνπ όκσο ε κηθξή ηνπ αδειθή πεξπαηνύζε πνιύ αξγά. Ο 

Νεθηάξηνο ζύκσζε θη ζθέθηεθε λα αξρίζεη λα ηελ ζπξώρλεη γηα λα 

πεξπαηά γξεγνξόηεξα. Ση ζα ηνπ πξνηείλαηε λα θάλεη; 

 

96. Ζ Νίηζα πξνζπαζνύζε λα θάλεη πξόβα γηα ην δηαγσληζκό ρνξνύ όκσο 

ν αδειθόο ηεο θαη νη θίινη ηνπ ηελ θνξόηδεπαλ. Ζ Νίηζα ζύκσζε θαη 

ήζειε λα ηνπο πεη άζρεκα ιόγηα. Ση ζα ηεο ιέγαηε λα θάλεη; 

 

97. Ο Εαραξίαο πξνζπαζνύζε λα ζπλαξκνινγήζεη ηα θνκκάηηα ελόο 

αεξνπιάλνπ όκσο δπζθνιεπόηαλ αξθεηά ζηελ ηνπνζέηεζε ελόο 

θνκκαηηνύ. Ο Εαραξίαο ζύκσζε θαη έλησζε πσο ήζειε λα πεηάμεη όια 

ηα θνκκάηηα ζηα ζθνππίδηα. Ση ζα ηνπ ιέγαηε λα θάλεη; 

 

98. Ζ κεηέξα ηεο Ρίηαο ηελ θαηεγόξεζε άδηθα πσο γέκηζε ιάζπεο ηα ραιηά 

κε ηα παπνύηζηα ηεο ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην είρε θάλεη ν αδειθόο 

ηεο. Ζ Ρίηα ζύκσζε θη ήζειε λα κηιήζεη άζρεκα ζηε κακά ηεο. Ση ζα ηεο 

πξνηείλαηε λα θάλεη; 

 

99. Ο παηέξαο ηνπ Παληειή ηνπ είπε λα θάλεη ηα καζήκαηά ηνπ όκσο ν 

Παληειήο είρε ήδε ηειεηώζεη. Ο Παληειήο ζύκσζε θη ήζειε λα πεη ζηνλ 

κπακπά ηνπ λα ην βνπιώζεη. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ Παληειή λα θάλεη; 

 

 

 

 


