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“ΓΛΩΣΣΑ - ΤΑΞΗ: ΣΤ” ➔ Β2.1.0 

  
 

«Ενότητα 1: ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα» 
 
15-Σεπ-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: προκλητικός, ανοιχτός, δακρύζω, στρωμένος, διάλειμμα, έκκληση, 
λεπτομέρειες, απορρίψαμε, συνεννοηθήκαμε, ξεγνοιασιά 
 
Εξατομικευμένη:  διάλειμμα, λεπτομέρειες, ανοιχτός, δακρύζω, στρωμένος 
 

Χθες το απόγευμα, αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα από τη δουλειά.  Έτσι, εγώ και ο φίλος 

μου συνεννοηθήκαμε να βρεθούμε στο κέντρο. Εκεί που περπατούσα ξέγνοιαστος για το 

ραντεβού μας, ξαφνικά άκουσα ένα δυνατό θόρυβο πίσω από έναν κάδο απορριμμάτων! Ένα 

σκυλί, σωστό λαγωνικό, χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο. Το θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια. Ο 

οδηγός άνοιξε την πόρτα του, βγήκε προκλητικός και άρχισε να φωνάζει! Κάποιοι περαστικοί 

έκαναν έκκληση για βοήθεια. Το αφεντικό του έπεσε δακρυσμένο στο στρωμένο άψυχο σώμα 

του συντρόφου του. 

 

Χθες το απόγευμα, αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα από τη δουλειά. Ένα σκυλί, σωστό 

λαγωνικό, χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο. Το θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια. Ο οδηγός άνοιξε 

την πόρτα του. Το αφεντικό του έπεσε δακρυσμένο στο στρωμένο άψυχο σώμα του συντρόφου 

του. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Χθ__ς το απ__γ__μα, απ__φάσ__σα να κάν__ ένα διάλ____α από τη δουλ__ά.  Έτσ__, εγ__ και ο 

φ__λος μου σ__νεν___ηθ__καμε να βρ__θούμ__ στο κ__ντρο. Εκ__ που π__ρπατούσα 

ξ__γν__αστος για το ραντ__βού μας, ξαφν__κά άκουσα ένα δ__νατό θορ__βο π__σω από έναν 

κάδο απορ__μμάτων! Ένα σκυλ__, σ__στό λαγ__νικό, χτ__πήθ__κε από ένα αυτοκ__ν__το. Το 

θ__μάμ__ με κάθ__ λ__πτομέρ__α. Ο οδ__γός αν__ξε τ__ν π__ρτα του, βγ__κε πρ__κλ__τικός 

και άρχ__σε να φ__νάζει! Κάποι__ περαστικ__ __καναν __κλησ__ για βοήθ__α. Το αφεντ__κό 

του έπεσ__ δακρ__σμ__νο στο στρ__μ__νο άψ__χο σ__μα του σ__ντρόφου του. 

 

Χθ__ς το απ__γ__μα, απ__φάσ__σα να κάν__ ένα διάλ____α από τη δουλ__ά.   Ένα σκυλ__, 

σ__στό λαγ__νικό, χτ__πήθ__κε από ένα αυτοκ__ν__το. Το θ__μάμ__ με κάθ__ λ__πτομέρ__α. Ο 

οδ__γός αν__ξε τ__ν π__ρτα του. Το αφεντ__κό του έπεσ__ δακρ__σμ__νο στο στρ__μ__νο 

άψ__χο σ__μα του σ__ντρόφου του. 

 
 
20-Σεπ-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: μυθιστόρημα, υπηρέτης, στοίχημα, αντίρρηση, καθυστέρηση, 
αυτοπεποίθηση, διστάζω, εξημερωμένο, νοικιάζω, ψυχραιμία. 
 
Εξατομικευμένη:  μυθιστόρημα, υπηρέτης, καθυστέρηση, διστάζω, νοικιάζω, εξημερωμένο 

 
 
Το μυθιστόρημα αρχίζει με έναν υπηρέτη που δείχνει υπερβολική αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία 
σε οτιδήποτε του συμβεί. Δε διστάζει να στοιχηματίσει με την παραμικρή ευκαιρία και να 
νοικιάσει σε άλλους παράνομα, ακόμα και κάτι που δεν του ανήκει! Δεν καθυστερεί και δε 
φέρνει αντιρρήσεις σε ό,τι και αν του ζητήσουν! Ακόμη και να εξημερώσει έναν άγριο σκύλο! 
Το μυθιστόρημα αρχίζει με έναν υπηρέτη. Δε διστάζει να νοικιάσει σε άλλους παράνομα, ακόμα 
και κάτι που δεν του ανήκει! Δεν καθυστερεί σε ό,τι και αν του ζητήσουν! Ακόμη και να 
εξημερώσει έναν άγριο σκύλο! 
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Το μ__θ__στόρ__μα αρχ__ζ__ με έναν __πηρέτ__ που δείχν__ υπερβολ__κ__ αυτοπ__π__θηση 

και ψ__χρ__μία σε οτ__δ__ποτε του συμβ__. Δε δ__στάζ__ να στ__χηματ__σει με την 

παραμ__κρ__ ευκ__ρία και να ν__κιάσ__ σε άλλους παράν__μα, ακ__μα και κάτ__ που δεν του 

ανήκ__! Δεν καθ__στερ__ και δε φ__ρν__ αντ__ρήσ__ς σε ό,τι και αν του ζ__τ__σουν! Ακ__μη 

και να εξ__μερ__σει έναν άγρ__ο σκ__λο! 

 
 
Το μ__θ__στόρ__μα αρχ__ζ__ με έναν __πηρέτ__. Δε δ__στάζ__ να ν__κιάσ__ σε άλλους 

παράν__μα, ακ__μα και κάτ__ που δεν του ανήκ__! Δεν καθ__στερ__ σε ό,τι και αν του 

ζ__τ__σουν! Ακ__μη και να εξ__μερ__σει έναν άγρ__ο σκ__λο! 

 
 
25-Σεπ-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: μεγεθυντικός, προϋπόθεση, συνοδεία, διήμερο, προκαταβάλλω, 
ξένοιαστος, υπεύθυνος, επικοινωνία, απαραίτητος. 
 
Στο διήμερο που μας έρχεται, ____________ (χρειάζομαι) μεγεθυντικό φακό, μολύβι και μπλοκ 
σημειώσεων. Οι υπεύθυνοι _______ ήδη __________ (ζητάω) από την προηγούμενη βδομάδα ως 
προϋπόθεση συμμετοχής τη βεβαίωση συνοδείας και την προκαταβολή του ποσού, ώστε να 
__________ (είμαι) ξένοιαστοι. Α… μην ___________ (ξεχνώ) να ________ (έχω) μαζί σας και το 
κινητό, απαραίτητο για την επικοινωνία μας! 
 
Στο διήμερο που μας έρχεται, ____________ (χρειάζομαι) μολύβι και μπλοκ σημειώσεων. Οι 
υπεύθυνοι _______ ήδη __________ (ζητάω) από την προηγούμενη βδομάδα ως προϋπόθεση 
συμμετοχής τη βεβαίωση. Α… μην ___________ (ξεχνώ) να ________ (έχω) μαζί σας και το 
κινητό, απαραίτητο για την επικοινωνία μας! 
 
 
 
Στο δ__μερο που μας έρχ__τ__, ____________ (χρειάζομαι) μεγεθ__ντ__κό φακ__, μολύβ__ και 

μπλ__κ σημει__σε__ν. Οι υπεύθ__ν__ _______ ήδη __________ (ζητάω) απ__ τ__ν 

πρ__ηγούμεν__ βδ__μάδα ως προ__πόθ__ση σ__μετοχής τη β__β__ωση συν__δ__ας και τ__ν 

πρ__καταβολ__ του π__σού, __στε να __________ (είμαι) ξέν__αστ__. Α… μ__ν ___________ 

(ξεχνώ) να ________ (έχω) μαζ__ σας και το κ__ν__τό, απαρ__τ__το για τ__ν επικ__ν__νία μας! 
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Στο δ__μερο που μας έρχ__τ__, ____________ (χρειάζομαι) μολύβ__ και μπλ__κ σημει__σε__ν. 

Οι υπεύθ__ν__ _______ ήδη __________ (ζητάω) απ__ τ__ν πρ__ηγούμεν__ βδ__μάδα ως 

προ__πόθ__ση σ__μετοχής τη β__β__ωση. Α… μ__ν ___________ (ξεχνώ) να ________ (έχω) 

μαζ__ σας και το κ__ν__τό, απαρ__τ__το για τ__ν επικ__ν__νία μας! 

 
29-Σεπ-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: λεωφορείο, χιονοδρομικό, κατεύθυνση, βιασύνη, έλκηθρο, 
σιδηροδρομικός, δίκτυο, προσγείωση 
 
Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα επισκεφθούμε (επισκέπτομαι) το χιονοδρομικό κέντρο της 
Αράχοβας για άφθονες βόλτες και απότομες προσγειώσεις με το έλκηθρο. Παρατηρήσαμε, ότι 
πάνω στη βιασύνη μας βγήκαμε (βγαίνω) εκτός οδικού δικτύου. Αφού δεν είχε βρεθεί 
(βρίσκομαι) ως τότε άλλο διαθέσιμο λεωφορείο, κατευθυνθήκαμε  (κατευθύνομαι) προς την 
τοπική σιδηροδρομική γραμμή. 
 
 
Το επ__μ__νο Σαββατοκ__ριακο _________________ (επισκέπτομαι) το χιον__δρομ__κό κ__ντρο 

τ__ς Αράχ__βας για άφθ__νες β__λτες και απ__τομ__ς πρ__σγ__ώσ__ς με το __λκ__θρο. 

Παρατ__ρήσαμ__, ότι πάν__ στ__ βιασ__νη μας _________________  (βγαίνω) εκτ__ς __δ__κού 

δ__κτ__ου. Αφού δεν _________________ (βρίσκω) ως τ__τε άλλο διαθέσ__μο λε__φορ__ο, 

_________________ (κατε__θ__νομαι) πρ__ς τ__ν τ__π__κή σ__δ__ροδρομ__κή γραμ__. 

 
Το επ__μ__νο Σαββατοκ__ριακο _________________ (επισκέπτομαι) το χιον__δρομ__κό κ__ντρο 

τ__ς Αράχ__βας για άφθ__νες β__λτες και απ__τομ__ς πρ__σγ__ώσ__ς με το __λκ__θρο. Αφού 

δεν _________________ (βρίσκω) ως τ__τε άλλο διαθέσ__μο λε__φορ__ο, _________________ 

(κατε__θ__νομαι) πρ__ς τ__ν τ__π__κή σ__δ__ροδρομ__κή γραμ__. 
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02-Οκτ.-2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πρ__κλ__τ__κός αν__χτός ψ__χρ__μία πρ__καταβάλ__ 

απ__ρ__ψαμε αυτοπ__π__θηση δ__στάζ__ __π__ρέτης 

διάλ__μα στ__χ__μα πρ__σγ____ση δ____μερο 

μεγ__θ__ντ__κός σ__νεν__ηθ__καμε λ__πτ__μέρ__ες ξ__ν__αστος 

__κλ__ση εξ__μερ__μένο βιασ__νη προ__πόθεσ__ 

αντ__ρ__ση στρ__μ__νος δακρ__ζ__ καθ__στέρ__ση 

απαρ__τ__τος σ__δ__ροδρομ__κός χ__ονοδρομ__κό λε__φ__ρ__ο 

δ__κτ__ο ν__κιάζ__  έλκ__θρο επ__κ__ν__νία 

μ__θ__στόρ__μα __πεύθ__νος σ__νοδ__α κατεύθ__νσ__ 
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«Ενότητα 2: κατοικία» 
 
23-Οκτ.-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: πλατύς-ια-υ, θύρα, αυλή, ακατοίκητος, πρωτότυπος, πρόσοψη, 
εντυπωσιακός, επιπλωμένος, ένοικος, τοίχος, φτηνός, πολύχρωμος. 
 
… και τότε ανοίξαμε την πλατιά θύρα του ακατοίκητου μεγάρου και μπήκαμε στην αυλή του. Η 
πρόσοψή του ήταν εντυπωσιακή, διακοσμημένη με πολύχρωμες πρωτότυπες τοιχογραφίες. Οι 
προηγούμενοι ένοικοι είχαν φύγει ξαφνικά και, έτσι, ο εσωτερικός του χώρος είχε παραμείνει 
επιπλωμένος με όχι και τόσο φθηνά πράγματα! 
 
 
… και τ__τε αν__ξαμε τ__ν πλατιά θ__ρα του ακατ__κ__του μ__γάρου και μπ__καμε στ__ν 

α__λ__ του. Η πρόσ__ψ__ του __ταν εντ__π__σιακή, διακ__σμημέν__ με πολ__χρ__μες 

πρ__τ__τυπες τ__χογραφίες. Οι προηγούμεν__ έν__κοι __χαν φύγ__ ξαφν__κά και, έτσι, ο 

εσ__τερ__κός του χ__ρος __χε παραμ__ν__ επ__πλ__μένος με όχι και τ__σο φθ__νά πράγματα! 

 
… και τ__τε αν__ξαμε τ__ν πλατιά θ__ρα του ακατ__κ__του μ__γάρου. Η πρόσ__ψ__ του __ταν 

διακ__σμημέν__ με πρ__τ__τυπες τ__χογραφίες. Οι προηγούμεν__ έν__κοι __χαν φύγ__ 

ξαφν__κά. 

 
01-Νοε.-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: ανακαινισμένος, εντοιχισμένος, προνομιούχος, διατηρητέος, αυτόνομη 
θέρμανση, πανοραμικός, νεόκτιστος, ενοικίαση, πώληση. 
 
Πρόσφατα έκανα ανακαίνιση στο διαμέρισμα που είναι προς πώληση. Έβαλα εντοιχισμένες 
συσκευές στην κουζίνα και αυτόνομη θέρμανση σε όλους τους χώρους του. 
Νοικιάσαμε ένα νεόκτιστο ρετιρέ με πανοραμική θέα! 
Το διατηρητέο στο κέντρο της πόλης θεωρείται ακόμη και τώρα προνομιούχο! 
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Πρ__σφατα __κανα ανακ__ν__ση στο διαμ__ρ__σμα που είν__ προς π__λ__ση. __βαλα 

εντ__χ__σμένες σ__σκευές στ__ν κουζ__να και α__τόν__μη θ__ρμανσ__ σε __λους τους χ__ρους 

του. Ν__κιάσαμ__ ένα ν__όκτ__στο ρετ__ρέ με παν__ραμ__κή θ__α! 

Το διατ__ρητ__ο στο κ__ντρο τ__ς π__λ__ς θεωρ__τ__ ακ__μ__ και τ__ρα πρ__ν__μ__ούχο! 

 

Πρ__σφατα __κανα ανακ__ν__ση στο διαμ__ρ__σμα που είν__ προς π__λ__ση. __βαλα 

α__τόν__μη θ__ρμανσ__ σε __λους τους χ__ρους ; 

Ν__κιάσαμ__ ένα ν__όκτ__στο ρετ__ρέ με θ__α! 

 

3-Νοε.-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: υπνοδωμάτιο, συνιδιοκτήτης, πολυκατοικία, ενοικιαστής, διαχειριστής, 
διαμέρισμα, κοινόχρηστος, παρεξήγηση, ανελκυστήρας, θερμοσίφωνας, υπόγειο. 
 
Χθες επισκέφτηκα το νέο διαμέρισμα σε μια διώροφη πολυκατοικία του κέντρου. 
Παρουσιάστηκα ως ενοικιαστής στο διαχειριστή, που ήταν και ένας από τους συνιδιοκτήτες της. 
Με ενημέρωσε για τα κοινόχρηστα έξοδα και έπειτα κατεβήκαμε με τον ανελκυστήρα για να μου 
δείξει το υπόγειο. Εγώ μετά ανέβηκα επάνω, άνοιξα την πόρτα, άναψα το θερμοσίφωνα και 
έπεσα, χωρίς παρεξήγηση, ξερός στο κρεβάτι του υπνοδωματίου μου. 
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Χθ__ς επ__σκέφτ__κα το ν__ο διαμ__ρ__σμα σε μια δ__ροφη πολ__κατ__κία του κ__ντρου. 

Παρουσιάστ__κα ως εν__κιαστ__ς στο διαχ__ρ__στή, που __ταν και ένας από τους 

σ__ν__διοκτ__τες τ__ς. Με εν__μέρ__σε για τα κ__νόχρ__στα έξ__δα και έπ__τα κατεβ__καμε 

με τ__ν ανελκ__στ__ρα για να μου δείξ__ το __πόγ__ο. Εγ__ μετά ανέβ__κα επάν__, άν__ξα τ__ν 

π__ρτα, άναψα το θ__ρμοσ__φ__να και __πεσα, χωρίς παρεξ__γ__ση, ξ__ρός στο κρεβάτ__του 

υπν__δ__ματίου μου. 

 
 
Χθ__ς επ__σκέφτ__κα το ν__ο διαμ__ρ__σμα σε μια δ__ροφη πολ__κατ__κία του κ__ντρου. 

Παρουσιάστ__κα ως εν__κιαστ__ς στο διαχ__ρ__στή, που __ταν και ένας από τους 

σ__ν__διοκτ__τες τ__ς. Με εν__μέρ__σε για τα έξ__δα και έπ__τα κατεβ__καμε για να μου 

δείξ__ το __πόγ__ο.   
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6-Νοε.-2017 
 

 
 

«Ενότητα 4: διατροφή» 
23-Νοε-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: βουλιμία, λαίμαργος, μαγειρική, συνταγή, κρεμμύδι, τριμμένος, 
κομμένος, παχύρρευστος, μυρωδικό, νόστιμος. 
 
Καλά με λένε λαίμαργο! Χθες τα μεσάνυχτα με ‘πιασε πάλι η βουλιμία μου! Άνοιξα το ψυγείο, 
έβγαλα από μέσα ένα μισοκομμένο κρεμμύδι, μια κόκκινη παχύρρευστη σάλτα που είχε 
περισσέψει από προχθές, λίγο τριμμένο τυρί και τα πέταξα στο τηγάνι για μαγείρεμα. Έπειτα, 
πρόσθεσα και λίγα μυρωδικά από το ντουλάπι και… έτοιμη η νοστιμιά! Συνταγή… από τις λίγες! 
 
 
 
 
 
 
Καλά με λ__νε λ__μαργο! Χθ__ς τα μεσάν__χτα με ‘πιασ__ πάλ__ η βουλ__μ__α μου! Άν__ξα το 

ψ__γείο, __βγαλα απ__ μέσα ένα μ__σοκ__μένο κρεμ__δι, μια κό__νη παχ__ρ__στη σάλτα που 

__χε περ__σέψ__ απ__ προχθ__ς, λ__γο τρ__μένο τυρ__ και τα π__ταξα στο τηγάν__ για 

μαγ__ρεμα. Έπ__τα, πρ__σθ__σα και λ__γα μ__ρ__δικά απ__ το ντουλάπ__ και… έτ__μη η 

ν__στ__μιά! Σ__νταγ__… απ__ τ__ς λ__γες! 

 
 
 

α__λή διαμ__ρ__σμα __πόγ__ο ν__όκτ__στος 

πρ__τ__τ__πος επ__πλ__μένος παν__ραμι__κός θ__ρμοσ__φ__νας 

φτ__νός πλατ__ς πολ__χρ__μος θ__ρμανσ__ 

εντ__χ__σμένος θ__ρα έν__κος πολ__κατ__κία 

ανακ__νισμ__νος τ__χος πρ__ν__μιούχος α__τόν__μη 

ακατ__κ__τος διατ__ρ__τ__ος κ__νόχρ__στος αν__λκ__στ__ρας 

εντ__π__σιακός __πν__δ__μάτιο εν__κ__αστής σ__ν__διοκτ__της 

πρ__σ__ψη π__λ__ση παρ__ξ__γ__ση διαχ__ρ__στής 

εν__κίασ__    
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6-Δεκ.-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: διαφήμιση, τέτοιος, υγιεινός, ισορροπημένος, συσκευάζω, εκλεκτός, 
γευστικός, πλεονέκτημα, μειονέκτημα, περιτύλιγμα, οδηγία, πληροφορώ, προϊόντα.    
 
Χθες είδα μία εξαιρετική διαφήμιση. Το προϊόν της ήταν ένα εκλεκτό γευστικότατο τυρί γεμάτο 
πλεονεκτήματα σε μια εντυπωσιακή συσκευασία – περιτύλιγμα . Στις οδηγίες του πληροφορούσε 
ότι τα συστατικά του ήταν τέτοια για μια ισορροπημένη υγιεινή διατροφή. Μοναδικό του 
μειονέκτημα… η τσουχτερή τιμή του! 
 
 
 
Χθ__ς __δα μία εξ__ρετ__κή διαφ__μ__ση. Το πρ____ν τ__ς __ταν ένα __κλ__κτό τυρ__ γ__μάτο 

πλ____νεκτ__ματα. . Στ__ς οδ__γίες τα σ__στατ__κά του __ταν για μια __σ__ροπημένη 

διατροφή. Μοναδ__κό του μ__ονέκτ__μα… η τσουχτερ__ τ__μή του! 

 

Χθ__ς __δα μία εξ__ρετ__κή διαφ__μ__ση. Το πρ____ν τ__ς __ταν ένα __κλ__κτό γ__στ__κότατο 

τυρ__ γ__μάτο πλ____νεκτ__ματα σε μια εντ__πωσιακ__ σ__σκ__ασία – περ__τ__λιγμα . Στ__ς 

οδ__γίες του πλ__ροφ__ρούσε ότι τα σ__στατ__κά του __ταν τ__τ__α για μια __σ__ροπημένη 

υγ____νή διατροφή. Μοναδ__κό του μ__ονέκτ__μα… η τσουχτερ__ τ__μή του! 

 
11-Δεκ-2017 
Λέξεις Ορθογραφίας: γλύκισμα, πεπτικός, ζυμαρικό, ιδανικός, ζωικός, υγιής-ης-ες, μαγειρική, 
πεινασμένος, πρωινός 
 
Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να φάμε ένα υγιεινό και ιδανικό γεύμα κατάλληλο και για το 
πεπτικό σύστημα. Σήμερα, μετά το πρωινό, ήμουν πεινασμένος και έφτιαξα από νωρίς ένα 
ζυμαρικό με ζωικά κομμάτια βουτηγμένα στη σάλτσα. Μιλάμε για υψηλή μαγειρική! 
Συνοδεύτηκε με ένα κέικ γλύκισμα. 
 
Ορθογραφία εξατομικευμένη:  γλύκισμα, ζυμαρικό, ιδανικός, μαγειρική, πεινασμένος, πρωινός. 
 
Σήμερα, μετά το πρωινό, ήμουν πεινασμένος και έφτιαξα ένα ιδανικό γεύμα με ζυμαρικά και 
σάλτσα σκέτο γλύκισμα. Μιλάμε για υψηλή μαγειρική!   
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Π__ος __πε ότ__ δεν μπορούμ__ να φάμ__ ένα υγ__νο και __δαν__κό γ__μα κατάλ__λο και για 

το π__πτ__κό σ__στ__μα. Σ__μερα, μ__τά το πρ__νό, __μουν π__νασμ__νος και __φτιαξα απ__ 

ν__ρίς __να ζ__μαρ__κό με ζ____κά κ__μάτια βουτηγμ__να στ__ σάλτσα. Μιλάμ__ για υψ__λή 

μαγ__ρικ__! Σ__νοδεύτ__κε με ένα κ__κ γλ__κ__σμα. 

 
 
Σήμ__ρα, μ__τά το πρ__ινό, __μουν π__νασμένος και __φτιαξα __να __δαν__κό γ__μα με 

ζ__μαρ__κά και σάλτσα σκέτ__ γλ__κ__σμα. Μιλάμ__για υψ__λή μαγ__ρικ__! 

 
 
 
19-Δεκ.-2017 
 

 
 
 
 

«Ενότητα 6: η ζωή σε άλλους τόπους» 

10-Ιαν.-2018 
 
Λέξεις ορθογραφίας: αυτόχθονας, πρωτόγονος, εξελιγμένος, ιθαγενής, πολιτισμένος, ταυτότητα, 
εγκαταλείπω, εξοντώνω, ειρηνικός, βίαιος. 
 
Αυτός που κατοικεί στη γη που γεννήθηκε ονομάζεται αυτόχθονας ή αλλιώς ιθαγενής. Οι 
«εξελιγμένοι» άνθρωποι τους θεωρούν «πρωτόγονους» και τους υποχρεώνουν άλλοτε ειρηνικά 
να χάσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και άλλοτε βίαια να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, 
διαφορετικά τους εξοντώνουν.  

ν__στ__μος __δαν__κός πλ__ροφορ__ υγ__ς 

πρ__νός π__νασμ__νος γλ__κ__σμα ζ__κός 

πλ__ονέκτ__μα π__πτ__κός πρ____ντα τέτ__ος 

κρεμ__δ__ παχ__ρευστος μαγ__ρ__κή οδ__γία 

__σορ__πημ__νος __κλ__κτός διαφ__μ__ση περ__τ__λιγμα 

λ__μαργος σ__νταγ__ τρ__μ__νος μ__ον__κτημα 

μ__ρ__δικό κομ__νος βουλ__μία σ__σκευάζ__ 

ζ__μαρ__κό γευστ__κός υγ____νός μαγ__ρ__κή 
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Λέξεις εξατομικευμένης Ορθογραφίας:  πρωτόγονος, εξελιγμένος, πολιτισμένος, ταυτότητα, 
εξοντώνω. 
 
Οι «εξελιγμένοι» άνθρωποι υποχρεώνουν τους «πρωτόγονους» να χάσουν την πολιτισμική τους 
ταυτότητα, διαφορετικά τους εξοντώνουν.  
 

Οι «εξελ__γμέν__» άνθρ__ π__  __ ποχρε__ νουν τους «πρ__ τόγ__ νους» να χάσουν τ__ ν 

πολ__τ__σμική τους ταυτ__τ__τα, διαφ__ρετ__κά τους εξ__ντ__νουν. 

 

Αυτός που κατ__κ__ στ__ γ__ που γ__νήθ__κε ονομάζετ__ α__τόχθ__νας ή αλ__ώς __θαγεν__ς. 

Οι «εξελ__γμέν__» άνθρ__π__ τους θε__ρούν «πρ__τ__γονους» και τους __ποχρε__νουν άλ__τε 

__ρην__κά να χάσουν την πολ__τ__σμική τους ταυτ__τ__τα και άλ__τε β____α να 

εγκαταλ__ψουν __ν πατρ__δα τους, διαφ__ρετ__κά τους εξ__ντ__νουν.  

 
 
 
 
 
15-Ιαν.-2018 
 
Λέξεις Ορθογραφίας: πρόγονος, αλληλένδετος, κοίτη, διαυγής, περιφρόνηση, απληστία, κυριεύω, 
λεηλατώ. 
 
Οι πρόγονοί μας ένιωθαν αλληλένδετοι με τη φύση. Σέβονταν και αγαπούσαν τα ευωδιαστά 
λουλούδια και την κοίτη του ποταμού με τα διαυγή νερά. Εμείς, πάλι, δείχνουμε περιφρόνηση 
και απληστία. Αφού την κυριεύουμε, στη συνέχεια τη λεηλατούμε! 
 
 

Οι πρ__γον__μας __νι__θαν αλ__λ__νδετοι με τ__ φ__ση. Σ__β__νταν και αγαπούσαν τα 

ευ__δ__αστά λουλούδια και τ__ν κ__τη του π__ταμού με τα δ__γή ν__ρά. Εμ__ίς, πάλ__, 

δ__χνουμ__ περ__φρόν__ση και απλ__στ__α. Αφού τ__ν κ__ρ__ουμε, στ__ σ__νέχ__α τη 

λ__λατούμ__! 
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17-Ιαν-2018 
 
Λέξεις Ορθογραφίας: διωγμένος, πρόσφυγας, συγκίνηση, πείθω, στενοχωρώ, ταλαιπωρημένος, 
ξεριζωμός, αντιμέτωπος, προέλευση, διαβίωση, συνθήκη, πείνα. 
 
Οι πρόσφυγες είναι συνήθως ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Τους έχουν διώξει από την πατρίδα 
τους. Έχουν να αντιμετωπίσουν την πείνα και άλλες δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Αν και δε 
γνωρίζω την προέλευσή τους, ο ξεριζωμός τους με συγκινεί και με στενοχωρεί. Πρέπει να 
πείσουμε τους υπόλοιπους να τους βοηθήσουν! 
 
Ορθογραφία εξατομικευμένη  
Οι πρόσφυγες είναι συνήθως ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Τους έχουν διώξει από την πατρίδα 
τους. Έχουν να αντιμετωπίσουν την πείνα και άλλες δύσκολες συνθήκες.   
 
 
 
Οι πρ__σφ__γες είν__ συν__θ__ς ταλ__π__ρημέν__ άνθρ__π__. Τους έχουν δι__ξ__ από τ__ν 

πατρ__δα τους. Έχουν να αντ__μετ__πίσουν τ__ν π__να και άλλες δ__σκ__λες σ__νθ__κες 

διαβ___σης. Αν και δε γνωρ__ζ__ τ__ν πρ__έλ__σή τους, ο ξ__ριζ__μός τους με σ__γκ__νεί και 

με στεν__χ__ρεί. Πρέπ__ να π__σουμ__ τους __πόλ__πους να τους βο__θ__σουν! 

 

Οι πρ__σφ__γες είν__ συν__θ__ς ταλ__π__ρημέν__ άνθρ__π__. Τους έχουν δι__ξ__ από τ__ν 

πατρ__δα τους. Έχουν να αντ__μετ__πίσουν τ__ν π__να και άλλες δ__σκ__λες σ__νθ__κες. 

 
18-Ιαν.-2018 
 
Λέξεις Ορθογραφίας: συνήθεια, ντύνομαι, φαρδύς-ια-υ, πολύχρωμος, χορός, απόλαυση, 
Εσκιμώος, ιγκλού, κατοικώ, επικοινωνώ, αλληλογραφία 
 
Έχω τη συνήθεια να ντύνομαι με φαρδιά και πολύχρωμα ρούχα. Ο χορός μου είναι σκέτη 
απόλαυση! Οι Εσκιμώοι κατοικούν σε ιγκλού και επικοινωνούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Ορθογραφία εξατομικευμένη  
Έχω τη συνήθεια να ντύνομαι με φαρδιά και πολύχρωμα ρούχα. Ο χορός μου είναι σκέτη 
απόλαυση! 
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Έχ__ τη συν__θ__α να ντ__νομ__  με φαρδ__ά και πολ__ χρ__ μα ρούχα. Ο χ__ ρός μου είν__  

σκέτ__  απόλ__σ__! Οι Εσκ__μ__ οι κατ__κούν σε __γκλού και επ__κ__νωνούν με __ λεκτρον__ 

κή αλ__λογραφ__α. 

 

Έχ__ τη συν__θ__α να ντ__νομ__  με φαρδ__ά και πολ__ χρ__ μα ρούχα. Ο χ__ ρός μου είν__  

σκέτ__  απόλ__σ__! 

 
 
22-Ιαν.-2018 
 

 
 
 
 
 

πρ__τ__γ__νος πολ__τ__σμ__νος εγκαταλ__πω β____ος 

__γκλού φαρδ__ς χ__ρ__ς κατ__κ__ 

π__θ__ ξ__ρ__ζ__μός σ__νθ__κ__ Εσκ__μ__ος 

ταυτ__τ__τα __θαγ__νής αυτ__χθ__νας αλ__λ__νδ__τος 

εξ__ντ__ν__ __ρ__ν__κός κ__τη δ__αυγ__ς 

εξ__λ__γμ__νος πρ__γ__νος π__ρ__φρ__ν__ση κ__ρ__εύω 

π__να σ__ν__θ__α πρ__σφ__γας αντ__μ__τ__πος 

δ____γμ__νος ντ__νομ__ ταλ__π__ρ__μένος στ__νοχ__ρ__ 

απλ__στ__α λ____λατ__ συγκ__ν__ση πρ____λευσ__ 

αλ__λ__γραφ__α   διαβ____ση απ__λαυσ__ πολ__χρ__μος 

επ__κ__ν__νώ    
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«Ενότητα 7: η ζωή έξω από την πόλη» 

07-Φεβ.-2018 
 
Λέξεις Ορθογραφίας: αποκλεισμένος, εσπεριδοειδές, κηπευτικό, κατεστραμμένος, καλλιέργεια, 
επιτυχής, βλέμμα, απομακρυσμένος, στραμμένος, ηλεκτροδότηση, χιονόπτωση, πλήττω, 
έγκαιρος. 
 
Χθες το απόγευμα τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στην κακοκαιρία που έπληξε τις 
καλλιέργειες. Λόγω της συνεχούς χιονόπτωσης τα εσπεριδοειδή και τα κηπευτικά 
καταστράφηκαν. Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Αποκλείστηκαν δύο κάτοικοι σε απομακρυσμένο 
χωρίο του Νομού. Παρά τις έγκαιρες προσπάθειες των υπάλληλων της Δ.Ε.Η. δεν ήταν επιτυχής η 
κατάληξη. 
 

 

Χθ__ς το απ__γευμα τα βλ__ματα όλ__ν __ταν στραμ__να στ__ν κακοκ__ρία που έπλ__ξ__ τ__ς 

καλ__έργ__ες. Λόγ__ τ__ς σ__νεχούς χιον__πτ__σης τα εσπερ__δο__δ__ και τα κ__πευτ__κά 

καταστράφ__καν. Διακόπ__κε η __λεκτροδ__τηση. Αποκλ__στ__καν δ__ο κάτ__κοι σε 

απομακρ__σμένο χ__ριό του Νομού. Παρά τ__ς έγκ__ρες πρ__σπάθειες τ__ν υπάλ__λων τ__ς 

Δ.Ε.Η., δεν __ταν επιτ__χ__ς η κατάληξ__. 

 
 

Λόγ__ τ__ς σ__νεχούς χιον__πτ__σης τα εσπερ__δο__δ__ και τα κ__πευτ__κά καταστράφ__καν. 

Διακόπ__κε η __λεκτροδ__τηση. Παρά τ__ς πρ__σπάθειες τ__ν υπάλ__λων τ__ς Δ.Ε.Η., δεν 

__ταν επιτ__χ__ς η κατάληξ__. 
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1. Να σημειώσετε στην παρένθεση αν η πρόταση είναι ονοματική ή ρηματική και στη συνέχεια 
να την μετατρέψετε στο αντίθετο: 
▪ Η ανάγνωση των εκθέσεων από τα παιδιά της τάξης. (_______________) 

__________________________________________________________________________ 

▪ Οι μαθητές αντιγράφουν τη θεωρία του πίνακα στο τετράδιό τους. (_______________) 

__________________________________________________________________________ 

2. Να βάλεις το επίθετο της παρένθεσης στον κατάλληλο γένος, αριθμό και πτώση για να 
ταιριάζει με το ουσιαστικό που συνοδεύει: 
▪ της _______________ (συνεχής) προσπάθειας 

▪ τα _______________ (διεθνής) αθλήματα 

▪ οι _______________ (πολυτελής) καρέκλες 

▪ του _______________ (διαφανής) τζαμιού 

▪ την _______________ (επιεικής) τιμωρία 

 
 
09-Φεβ.-2018 
Λέξεις Ορθογραφίας: αποζημίωση, πλημμύρα, κατολίσθηση, πολύτιμος, μοσχοβολώ, 
κατακλυσμός, μυρωδιά, περιποιημένος, υπόλειμμα. 
 
Ο προχθεσινός κατακλυσμός πλημμύρισε τους δρόμους και τα υπόγεια των σπιτιών και 
προκάλεσε κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές. Οι κάτοικοι τρέχουν να διεκδικήσουν 
αποζημιώσεις λόγω της φυσικής καταστροφής. 
 
Μοσχοβολούσε όλο το σπίτι με το φαγητό της μαμάς. Μυρωδιές κατέκλυζαν τους χώρους του 
σπιτιού. Η ίδια χαμογελαστή και περιποιητική με τον καθένα μας. Εμείς, πάλι, δεν αφήσαμε 
τίποτα, κανένα υπόλειμμα στα πιάτα μας! Πόσο όμορφες και πολύτιμες είναι οι οικογενειακές 
στιγμές για όλους μας! 
 
 

Ο πρ__χθ__σινός κατακλ__σμός πλημ__ρισε τους δρ__μους και τα __π__γεια τ__ν σπιτι__ν και 

πρ__άλεσ__ κατ__λ__σθήσεις σε ορ__νές π__ριοχές. Οι κάτ__κοι τρ__χουν να διεκδ__κ__σουν 

αποζ__μι__σεις λόγ__ τ__ς φ__σικής καταστρ__φ__ς. 

 

Μ__σχ__β__λούσε όλο το σπ__τι με το φαγ__τό τ__ς μαμάς. Μ__ρ__διές κατέκλ__ζαν τους 

χ__ρους του. Η __δια χαμογελαστ__ και περ__π__ητική με τ__ν καθ__να μας. Εμ__ς, πάλ__, δεν 

αφ__σαμε τίπ__τα, καν__να υπόλ__μα στα π__άτα μας! Π__σο όμ__ρφ__ς και πολ__τ__μες 

__ναι οι __κογεν__ακές στ__γμές για όλους μας! 
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14-Φεβ.-2018 
Λέξεις Ορθογραφίας: δακρύζω, κορμός, ισοπεδώνω, μαστιχόδεντρο, ειδικός, περιποίηση, 
επεξεργασία, πήξιμο, ποιότητα, αξιοποιώ, προωθώ, καλλυντικό, ποτοποιία, χρησιμοποιώ. 
 
 
Αφού καθαρίσουμε και ισοπεδώσουμε το γύρω χώρο, συνεχίζουμε με το χάραγμα του κορμού 
για να «δακρύσει» το μαστιχόδεντρο. Αφήνουμε τη μαστίχα να πήξει καλά και ύστερα τη 
μαζεύουμε και την περιποιούμαστε με υπομονή. Ακολουθεί η επεξεργασία της από ειδικούς και η 
διαλογή της σε ποιότητες. Τέλος, προωθείται στην αγορά. Χρησιμοποιείται και αξιοποιείται 
παντού. Από την ποτοποιία μέχρι την παρασκευή καλλυντικών! 
 
 
 
 

Αφού καθαρ__σουμε και __σοπ__δώσουμε το γ__ρω χ__ρο, συνεχ__ζουμ__ με το χάραγμα του 

κ__ρμού για να «δακρ__σει» το μαστ__χόδ__ντρο. Αφ__νουμ__ τη μαστ__χα να π__ξει καλά και 

__στερα τ__ μαζεύουμ__ και τ__ν περ__π__ούμαστε με __πομ__νή. Ακολουθ__ η 

επ__ξ__ργασία τ__ς απ__ __δικούς και η διαλογ__ τ__ς σε π__ότ__τες. Τ__λος, πρ____θείται 

στ__ν αγ__ρά. Χρ__σιμοποι__ται και αξιοπ__είτ__ παντού. Από τ__ν ποτ__π__ία μέχρ__ τ__ν 

παρασκευ__ καλ__ντικών! 
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20-Φεβ.-2018 
 

 
 
 
 

«Ενότητα 9: συσκευές» 

06-Μαρ.-2018 
Λέξεις Ορθογραφίας: βιομηχανία, καταναλωτής, πετρέλαιο, υπόδειξη, ασφάλεια, δοχείο, 
καλώδιο, λειτουργία, φίλτρο, κλείνω. 
 
Στη βιομηχανία χρησιμοποιείται κυρίως το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας. 
Οι καταναλωτές πρέπει να συμβουλεύονται τις υποδείξεις ασφαλείας πριν λειτουργήσουν μια 
συσκευή. 
Τοποθετούμε το καλώδιο στην πρίζα, βάζουμε νερό στο δοχείο και τον καφέ φίλτρου στην 
καφετιέρα και κλείνουμε το καπάκι.    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

εσπ__ρ__δο__δ__ς __λ__κτρ__δότ__ση πλ__τ__ αξ__οπ__ώ 

απ__μακρ__σμ__νος δακρ__ζ__ μαστ__χόδ__ντρο χ__ον__πτ__ση 

__δ__κός υπόλ__μα κατακλ__σμός π__ότ__τα 

στραμ__ν__ς περ__π____μένος βλ__μα π__ξ__μο 

καλ__ντ__κό επ__ξ__ργασία ποτοπ____α κ__ρμος 

__σοπ__δ__νω χρ__σ__μοπ__ώ   μ__σχ__βολώ περ__π____ση 

πρ____θώ μ__ρ__διά αποζ__μ__ωση απ__κλ__σμ__ν
ος 

κ__πευτ__κό __γκ__ρος επ__τ__χής π__λ__τ__μος 

καλ__έργ__α κατ__στραμ__νος κατ__λ__σθ__ση πλ__μ__ρα 



 19 

Στη     β__ομ__χανία      χρ__σιμοπ__είτ__      κ__ρίως     το     π__τρέλ__ο    ως     πηγ__ 

εν__ργ__ας. Οι καταναλ__τές     πρέπ__    να    συμβουλεύοντ__     τ__ς    __ποδ__ξεις    

ασφαλ__ας    πρ__ν λ__τουργ__σουν       μια      σ__σκε__ή. 

Τοποθετούμ__    το    καλ__διο     στ__ν     πρ__ζα,     βάζουμ__     ν__ρό     στο     δ__χ__ο     και   

τον    καφ__   φ__λτρου    στ__ν     καφ__τ__έρα     και      κλ__νουμε    το καπάκ__.    

 
 

Οι καταναλ__τές     πρέπ__    να    συμβουλεύοντ__     τ__ς    __ποδ__ξεις    ασφαλ__ας.   

Τοποθετούμ__    το    καλ__διο     στ__ν     πρ__ζα,     βάζουμ__     ν__ρό     στο     δ__χ__ο     και   

τον    καφ__   στ__ν     καφ__τ__έρα     και      κλ__νουμε    το καπάκ__.    

 
 
 
07-Μαρ.-2018 
Λέξεις Ορθογραφίας: εκπαιδευόμενος, προσωπικό, φθοράς, εγγύηση, ανταλλακτικά, εταιρεία, 
απόδειξη, γνήσιος, εξυπηρέτηση. 
 
Στις οδηγίες αναφέρεται ότι τα προβλήματα φθοράς δεν καλύπτονται στην εγγύηση. 
Ο πελάτης έδωσε την απόδειξη. Ο υπεύθυνος εξυπηρέτησης τον ενημέρωσε ότι δεν υπήρχαν 
διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά της συσκευής. Έτσι το εκπαιδευμένο προσωπικό δεν κατάφερε 
να επισκευάσει τη βλάβη. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα κάνει αντικατάστασή της. 
 
 
Στ__ς   οδ__γίες   αναφέρετ__   ότ__ τα   προβλ__ματα   φθ__ράς   δεν   καλύπτοντ__    στ__ν   

εγ__ηση. Ο   πελάτ__ς   έδωσ__   την   απ__δ__ξη.  Ο   υπεύθ__νος   εξ__π__ρέτ__σης   τ__ν   

εν__μέρ__σε ότ__   δεν   υπ__ρχαν   διαθ__σιμα   γν__σια   αντα__λακτ__κά   τ__ς   σ__σκευής.   

Έτσ__   το εκπ__δε__μένο   πρ__σ__πικό   δεν   κατάφ__ρε   να   επισκευάσ__   τη   βλάβ__.   Η   

ετ__ρ__α   δήλ__σε   ότ__   θα   κάν__   αντ__κατάστασ__ της. 

 
 
Στ__ς   οδ__γίες   αναφέρετ__   ότ__ τα   προβλ__ματα   φθ__ράς   δεν   καλύπτοντ__    στ__ν   

εγ__ηση. Ο   πελάτ__ς   έδωσ__   την   απ__δ__ξη.  Ο   υπεύθ__νος   τ__ν   εν__μέρ__σε ότ__   

δεν   υπ__ρχαν   διαθ__σιμα   γν__σια   αντα__λακτ__κά   τ__ς   σ__σκευής. Η   ετ__ρ__α   

δήλ__σε   ότ__   θα   κάν__   αντ__κατάστασ__ της. 
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12-Μαρ.-2018 
Λέξεις Ορθογραφίας: διαδίκτυο, ηλεκτρονικός, διεύθυνση, προτείνω, ανεπιφύλακτος, 
ιστοσελίδα, πλοήγηση, πληκτρολογώ, εγκυκλοπαίδεια, υπολογιστής, οθόνη, ηχείο. 
 
Η πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι μια απερίγραπτη εμπειρία, που σου την προτείνω 
ανεπιφύλακτα!  Απλά πληκτρολογείς τη διεύθυνση που επιθυμείς και σε λίγα δευτερόλεπτα 
βρίσκεσαι σε ιστοσελίδες ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών. Το μόνο 
που χρειάζεσαι είναι ο βασικός εξοπλισμός υπολογιστή, δηλαδή οθόνη, πύργο, ποντίκι και ηχεία. 
 
 
 

Η πλ__ήγ__ση  στο διαδ__κτ__ο  είν__ μια απερ__γραπτ__ εμπ__ρία, που σου την 

πρ__τ__νω  αν__πιφ__λακτα!  Απλά πλ__κτρολ__γείς  τη δι__θ__νση  που 

επιθυμ__ς και  σε λ__γα δευτερ__λ_ _πτα βρίσκεσ__ σε __στοσ__λίδες  

ενημέρ__σης, ψ__χαγωγίας και  ηλ__κτρ__νικών  εγκ__κλοπ__δειών. Το μόν__ που 

χρειάζ__σαι είν__ ο βασ__κός εξοπλ__σμός __ πολογ__στή, δ__λαδή οθ__νη ,  

π__ργο, ποντίκ__ και  ηχ__α .  

 
 

Η πλ__ήγ__ση  στο διαδ__κτ__ο  είν__ μια απερ__γραπτ__ εμπ__ρία!  Απλά 

πλ__κτρολ__γείς  τη δι__θ__νση  που επιθυμ__ς και σε λ__γα δευτερ__λ__πτα 

βρίσκεσ__ σε __στοσ__λίδες  ενημέρ__σης και ψ__χαγωγίας. Το μόν__ που 

χρειάζ__σαι είν__ ο βασ__κός εξοπλ__σμός __ πολογ__στή, δ__λαδή οθ__νη ,  

π__ργο, ποντίκ__ και  ηχ__α .  

 
 
13-Μαρ.-2018 
Λέξεις Ορθογραφίας: ένστικτο, απειλή, φιλύποπτος, προσωπάρχης, άλλωστε, δυσαρεστημένος, 
συκοφαντική δυσφήμιση, συλλογίζομαι, ηλεκτροπληξία. 
 
 
Σαν από ένστικτο αισθανόμουν την «απειλή» να έρχεται κατά πάνω μου! Άλλωστε «η καλή μέρα 
από το πρωί φαίνεται!» Ο προσωπάρχης με κάλεσε στο γραφείο του κοιτώντας με φιλύποπτα. 
Μου δείχνει μια γραπτή αναφορά ενός συναδέλφου που με κατηγορούσε για συκοφαντική 
δυσφήμιση. Εγώ έκπληκτος άρχισα να συλλογίζομαι τι μπορεί να είχε συμβεί, ενώ ο ίδιος 
περίμενε δυσαρεστημένος την απολογία μου. 
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Σαν από __νστ__κτο  __σθανόμουν τ__ν «απ__λή» να έρχετ__ κατά πάν__ μου! 

Άλ__στε  «η καλ__ μ__ρα από το πρ__ ί φαίν__ται»!  Ο πρ__σ__πάρχης  με κάλεσ__ 

στο γραφ__ο του κοιτ__ντας με φ__λ__ποπτα. Μου δείχν__ μια γραπτ__ 

αναφ__ρά ενός σ__ναδέλφου μου που με κατηγορούσ__ για σ__κ__φαντική  

δ__σφ__μιση. Εγ__ έκπλ__κτος  άρχ__σα να συλ__γίζομ__ τι  μπορ__ να __χε 

συμβ__ ,  εν__ ο ίδιος περίμεν__ δ__σαρεστ__μένος  την απολ__γία μου.  

 

Ο πρ__σ__πάρχης  με κάλεσ__ στο γραφ__ο του κοιτ__ντας με φ__λ__ποπτα. Εγ__ 

έκπλ__κτος  άρχ__σα να συλ__γίζομ__ τι  μπορ__ να __χε συμβ__ , εν__ ο ίδιος 

περίμεν__ δ__σαρεστ__μένος  την απολ__γία μου.  

 
19-Μαρ.-2018 
 

 

 
 

__πόδ__ξη __θ__ν__ __τ__ρεία άλ____στε 

καταναλ__τ__ς φθ__ράς __πολ__γ__στής __γκ__κλοπ__δ__α 

π__τρ__λ__ο ασφάλ__α πλο__γηση __λ__κτρον__κός 

β__ομ__χανία καλ__δ__ο πρ__τ__νω γν__σ__ος 

δ__χ__ο φ__λτρο εγ____ση απ__δ__ξη 

αντα__ακτ__κά εκπ__δ____μ__νος εξ__π__ρέτ__ση λ__τουργ__α 

δ__εύθ__νση κλ__ν__ αν__π__φ__λακτος πλ__κτρ__λ__γώ 

πρ__σ__π__κό __στ__σελ__δα __χ__ο διαδ__κτ__ο 

πρ__σ__πάρχ__ς απ__λ__ φ__λ__ποπτος δ__σαρεστ__μένος 

__νστ__κτο σ__λογ__ζομ__ __λ__κτροπλ__ξία σ__κ__φαντ__κή 
δ__σφ__μ__ση 
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«Ενότητα 10: ατυχήματα» 

28-Μαρ.-2018 
Λέξεις Ορθογραφίας: ενοχλητικός, νοιάζομαι, μυστήριος, αφηρημένος, προχωράω, πειράζω, 
καίγομαι, γλείφω, μεσοτοιχία, προσγειώνομαι, εξαιρετικός, ψύχραιμος. 
 
Η φωτιά έγλειψε τη μεσοτοιχία και προχώρησε στο γειτονικό περιβόλι κατακαίγοντας τη σοδειά. 
Λένε ότι ένα αφηρημένος περαστικός που δε νοιάστηκε ιδιαίτερα, πέταξε ένα τσιγάρο το οποίο 
προσγειώθηκε σε κάτι ξερά χόρτα του κήπου μου. Έδειξα εξαιρετική ψυχραιμία κατασβήνοντας 
τις φλόγες. Με πείραξε ιδιαίτερα η συμπεριφορά κάποιων μυστήριων, που όχι μόνο δε 
βοηθούσαν, αλλά με ενοχλούσαν και στο έργο μου!   
 
 
 
Η φ__τιά έγλ__ψε  τη μ__σοτ__χία  και πρ__χ__ρησε  στο γ__τονικό περιβ__λ__ 

κατακ__γ__ντας  τη σοδ__ά. Λ__νε ότι  ένα αφ__ρ__μένος  π__ραστικός που δε 

ν__άστ__κε  ιδι__τερα, π__ταξε ένα τσ__γάρο το οπ__ο προσγ___θηκε  σε κάτ__ 

ξ__ρά χ__ρτα του κ__που μου. Έδ__ξα εξ__ρ__τική ψ__χρ__μία κατασβ__ν__ντας 

τ__ς φλ__γες. Με π__ραξε  ιδι__τ__ρα η συμπ__ρ__φορά κάποι__ν μ__στ__ριων,  

που όχι μ__νο δε βο__θούσαν, αλ__ά με εν__χλούσαν  και στο __ργο μου!  

 
 
 
Η φ__τιά έγλ__ψε  τη μ__σοτ__χία  και πρ__χ__ρησε  στο γ__τονικό περιβ__λ__. 

Λ__νε ότι ένα αφ__ρ__μένος  π__ραστικός που δε ν__άστ__κε  ιδι__τερα, π__ταξε 

ένα τσ__γάρο σε κάτ__ ξ__ρά χ__ρτα του κ__που μου. Έδ__ξα εξ__ρ__τική 

ψ__χρ__μία κατασβ__ν__ντας τ__ς φλ__γες.   

 


