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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1η  
 
 
 
 
1. Ο Γιάννης διάβασε το παρακάτω απόσπασμα σε έναν τουριστικό 

οδηγό. 

Ανάβαση στην κορυφή του Πάρνωνα 

Από το καταφύγιο βαδίζουμε 500 μέτρα περίπου στο δασικό δρόμο και 
συναντάμε τη σηματοδοτημένη διαδρομή για την κορυφή. Αρχικά 
κατηφορίζουμε, περνάμε από μια πηγή και στη συνέχεια αρχίζουμε να 
ανεβαίνουμε σταθερά μέχρι να συναντήσουμε το δασικό δρόμο, τον οποίο 
ακολουθούμε βόρεια ως το τέλος του. Συνεχίζουμε σε μονοπάτι μέσα σε στενή 
ρεματιά για να καταλήξουμε στο οροπέδιο του Κάμπου. Στο οροπέδιο 
βρισκόμαστε πια στην υποαλπική ζώνη με το λιβάδι και τα πολύχρωμα 
λουλούδια που το σκεπάζουν μόλις λιώσουν τα χιόνια. 

Θέλει τώρα να δώσει τις ίδιες πληροφορίες σε κάποιους φίλους του. 
Μπορείς να τον βοηθήσεις να συνεχίσει; 
 
Από το καταφύγιο θα βαδίσετε _____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Συμπλήρωσε τα κενά στο κείμενο με τα ρήματα των παρενθέσεων 
στον κατάλληλο χρόνο: 

 



         Τα πρώτα τραμ έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας 

το 1882. Το ατμήλατο τραμ του Φαλήρου ___________________ (ξεκινώ-

αόριστος) να λειτουργεί το 1887. Με αφετηρία μπροστά στην Ακαδημία 

Αθηνών, ___________________ (διασχίζω-παρατατικός) τις λεωφόρους 

Πανεπιστημίου, Αμαλίας και Θησέως, ___________________ (φτάνω-

παρατατικός)στις Τζιτζιφιές, κι από εκεί, μέσω της παραλιακής λεωφόρου, 

___________________ (καταλήγω-παρατατικός) στο Φάληρο, όπου 

___________________ (υπάρχω-παρατατικός) τότε παραθαλάσσια κέντρα 

αναψυχής και θαλάσσια λουτρά. Στις 30 Οκτωβρίου του 1908 

___________________ (κυκλοφορώ-αόριστος) τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα 

οποία επρόκειτο να αντικαταστήσουν σταδιακώς τα ιππήλατα.                                                                                                                                    

Το τελευταίο κουδούνισμα από καμπανάκι αθηναϊκού τραμ 

___________________ (ακούγομαι-αόριστος) έξω από το αμαξοστάσιο της 

Αγίας Τριάδας Κεραμικού, τα μεσάνυχτα της 15ης προς 16η Οκτωβρίου του 

1960. Τα τραμ, πράσινα ή κίτρινα, που στα 52 χρόνια της ζωής τους 

___________________  (διακινώ-αόριστος) κάπου 3 δισεκατομμύρια άτομα, 

δεν επρόκειτο να ξαναδούν τους δρόμους της Αθήνας.                                      

44 χρόνια αργότερα, το τραμ ___________________  (επιστρέφω-αόριστος) 

στους δρόμους της πρωτεύουσας, πλήρως εκσυγχρονισμένο. 

___________________ (ξεκινώ-αόριστος) τη λειτουργία του στις 19 Ιουλίου 

2004, ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 

 
 

3.  Συμπλήρωσε τα ρήματα των κειμένων στον κατάλληλο χρόνο 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 
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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. 

 
 
4. Συμπλήρωσε τα ρήματα της αφήγησης σε σωστό  πρόσωπο και 
χρόνο. 

 

• Πέρσι το φθινόπωρο πήγαμε οικογενειακώς στο χωριό ενός φίλου του 
πατέρα μου. ………………… (είμαι)  ορεινό και ………………… 
(βρίσκομαι) κοντά σ΄ ένα μικρό ποταμάκι. 

 

• Μια μέρα οι φίλοι μας …………………. (αποφασίζω) να πάμε για 
ψάρεμα. Μας ………………. (λέω) να ……………….. (ετοιμάζομαι) για 
να ………………… (βρίσκομαι) εκεί νωρίς το πρωί. 

 

• Όταν …………………. (φτάνω), όλα ………………… (δείχνω) πολύ 
ήρεμα. Το νερό του ποταμού …………………. (κυλώ) ήσυχο και 
μπορούσαμε να ………………. (βλέπω) τα μικρά ψαράκια που 
………………….. (κολυμπώ) ξέγνοιαστα. 

 

• Όμως, εντελώς ξαφνικά, πριν ………………….. (προλαβαίνω) να 
………………… (βγάζω) τα καλάμια μας, …………………… 
(ακούγομαι) ένας αλλόκοτος ήχος. Οι φίλοι μας, χωρίς να 
……………….. (φοβάμαι), μας ……………………. (προειδοποιώ) να 
……………….. (κάθομαι) λίγο μακρύτερα από την όχθη για να 
……………….. (χαίρομαι)  ένα απίστευτο θέαμα. 

 

• Σε λίγο, το νερό ………………….. (εμφανίζομαι) ορμητικό 
παρασύροντας ό,τι ……………… (βρίσκω) στο πέρασμά του. Ξύλα, 
πέτρες, χώματα, μια μικρή χελώνα και κάτι βατραχάκια που 
……………… (πηδώ) τρομαγμένα είχαν γίνει ένα με το αφρισμένο 
νερό. 

 

• Έχουν περάσει τόσοι μήνες κι ακόμα πολλές φορές ……………… 
(έρχομαι) στ’ όνειρό μου εκείνη η μοναδική εμπειρία. 



 
 

5. Συμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα της παρένθεσης στον Αόριστο:  
 

(συντηρούμαι, μιμούμαι, απωθούμαι, διηγούμαι, προωθούμαι, εξαντλούμαι, 
παραχωρούμαι) 

 
(αυτοί) ................................ με επιτυχία το δάσκαλό τους. 

Τα προϊόντα ............................. στην αγορά. 

(εμείς) .........................….  ακριβώς όσα συνέβησαν. 

Ο Κώστας ................................. από την κούραση. 

Τα εδάφη αυτά ................................. ύστερα από το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 

Οι εχθροί ................................ σε μεγάλο βάθος. 

(εσείς) ...................................... επειδή σας πληρώναμε το νοίκι. 

 
 
6. Ξανάγραψε το κείμενο μεταφέροντας τα υπογραμμισμένα ρήματα στον 
ενεστώτα: 

 
Ο παππούς κούναγε το κεφάλι του. Ο Πέτρος το ήξερε πώς ο παππούς δεν 
τον εκτιμούσε καθόλου. Ο Πέτρος κατά τον παππού τίποτε δεν κατάφερνε. 
Στις ουρές, στη μαύρη αγορά, για να βρεθεί μια σταγόνα λάδι έτρεχε η μαμά. 
Η μαμά παζάρευε και πουλούσε ό,τι είχαν και δεν είχαν…       
 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 
 
7. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με το κατάλληλο ρήμα της 
παρένθεσης στον παρατατικό: 
 
( ξέρω, λέω, θέλω ) 
 
Ο πατέρας του …………………… τι είχε συμβεί, αλλά δεν 
……………………… τίποτα στο γιο του, γιατί δεν ……………………… να τον 
πληγώσει. 
 
(είμαι, βλέπω, νιώθω ) 

 



……………………. η πρώτη φορά που ………………… την παρέλαση. 
…………………….. περήφανος για την ελληνική καταγωγή του. 
 
(κόβω, βρίσκω ) 
 
Το ποτάμι ……………………… την κοιλάδα στα δυο. Ο παππούς 
………………… πάντα την ευκαιρία να μας διηγηθεί την ιστορία του. 
 
( κάνω, πίνω ) 
 
………………  πάντα ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βοηθήσει την πόλη 
του. Οι συμπολίτες του είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη.    ……… ……. νερό 
στο όνομά του. 
 
 
8. Κλίνε τα ρήματα «πληρώνω» και «ετοιμάζομαι» σε όλους τους 
χρόνους: 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο e mail: 
captainconde@yahoo.com  


