
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αβγό. Ένα κοντό, χοντρό αβγό, άσπρο µε µαύρες βούλες. Ζούσε σε µια φωλιά από χόρτα 
στην άκρι ενός ποταµού. Ήταν άνοιξει. Το ποτάµυ κυλούσε ήρεµα ήρεµα τα νερά του, οι µπάµπουρες ζουζούνιζαν γλυκά κι ο 
ήλιος χαµογελούσε ευχαριστηµένος. Μόνο το αβγό ήταν πολύ λυπηµένο. Κοίταζε τον εαυτό του µέσα στα καθαρά νερά του 
ποταµού και αναστέναζε: «Αχ! Τι άσχηµο και χοντρό που είµαι!»

 Ένα πρωή είδε να περνούν ψηλά στον ουρανό οι γερανοί: πατ-πουτ, πατ-πουτ, ανεβοκατέβαζαν µε δύναµει τα φτερά τους, 
σκίζοντας µεγαλόπρεπα τον αέρα. «Αχ! Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ φτερά, να πετούσα ψηλά στον ουρανό! Θα ταξίδευα από 
τόπο σε τόπο, θα’ βλεπα ένα σωρό πράγµατα! Μα εγώ είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ να κουνηθώ… Άχ!», 
αναστέναξε µε καηµό. Το ποταµάκη δίπλα του χαµογέλασε…

Το µεσηµέρει η ζέστι δυνάµωσε και τα βατραχάκια άρχισαν να τσαλαβουτούν στα νερά, να κυνηγιούνται µε µεγάλους πήδους 
και να παίζουν πιτσιλώντας το ένα το άλλο. Το αβγό τα κοιτούσε µε παράπονο: «Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ πόδια! Θα
περπατούσα, θα έτρεχα, θα πήδαγα, θα’ παιζα όλη µέρα. Μα είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ ούτε να 
κουνηθώ…Αχ!», αναστέναξε πιο δυνατά και το ποταµάκει απλά του χαµογέλασε πάλι.

 

Θηλυκά σε –η    Ουδέτερα σε –ι    Ρήµατα σε –ει (γ΄εν.)

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 1η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα ψηλό βουνό ζούσαι µε τ’ αδέρφια του ένα ∆έντρο. Κάθε πρωί ο ήλιος έστελναι τις χρυσαφένιες 
ηλιαχτίδες του να το καληµερίσουν. Τα λουλούδια σήκωναν το φρεσκοπλυµένο από τη δροσιά κεφάλη τους να το καµαρώσουν. 
Κάθε λογείς πουλιά φώλιαζαν και χόρευαν στα ολοζώντανα κλαδιά του, τιτιβίζωντας όλο καµάρη. 

Εργατικές µέλισσες και φασαριόζει µπάµπουρες, µελωδικά τζιτζίκια και παιχνιδιάρες πεταλούδες στήναναι την άνοιξι τρελό 
πανηγύρη στα φυλλώµατά του, παίζωντας κυνηγητό µε τον άνεµο. Αχ! τι όµορφυ που ήταν η ζωί – και τι όµορφω που ύταν και 
το ∆έντρο!

 Μα µια µέρα οι δροσοσταλίδες µείναναι σαν δάκρια πάνω στα λουλούδια και τα πουλιά µείναναι σιωπηλά, µε το κεφάλυ τους 
χωµένο µέσα στις φτερούγες τους. «Τι συµβαίνη;» ρώτησε ο Ήλιος παραξενεµένως. «Κάτω στο χωριό οι άνθρωπει αποφάσισαν 
να κόψουναι το ∆έντρο», µουρµούρισαι λυπηµένα ο Πανσές και τρεµούλιασαι το τρυφερό του κοτσάνυ. Τρέχη αναστατωµένος 
ο Ήλιος να παρηγορήσι το ∆έντρο… και το βρήκε να γελά! «Γιατί γελάς;» το ρώτησαι απορηµένως. «Θα µε κόψουναι η άνθρωπη. 
Θα γίνο βιβλία! Θα γίνο άσπρα φύλλα µε τυπωµένα µαύρα γραµµατάκια! Όµορφα στρογγυλά γραµµατάκια για να µε διαβάζουν 
τα παιδιά…». «Και δε φοβάσε τον πόνο;» ξαναρώτησαι ο Ήλιος. «Θα πονέσο λίγο, µα για σκέψου», είπαι το ∆έντρο. 

«Σκέψου όλα αυτά τα µικρά, παχουλά χεράκια που θα µε χαϊδεύουναι κάθε λεπτό. Σκέψου όλα αυτά τα παιδικά µάτια, τα µαύρα, τα 
καστανά ή τα γαλάζια που θα µε παρατιρούν κάθε µέρα. Σκέψου µυριάδες µικρά κεφαλάκια, καστανά, ξανθωπά, µε µπουκλίτσες… 
Ώλα πάνω µου θα γαίρνουν γεµάτα προσοχή κι αγάπη…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 2η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα χωριουδάκη δίπλα στη θάλασσα, ζούσαι ένας ψαράς που τον λέγαναι Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι 
ευγενικό παιδή και τον αγαπούσαν όλοι γιατί είχαι πάντα κέφυ κι έναν καλό λώγο να πει. Παρόλο που ήταν φτοχός, πολύ φτοχός, 
ποτέ δεν έχαναι την αισιοδοξία του: ακόµα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν µπορούσαι να ψαραίψει καθόλου, ακόµα κι όταν 
τράβαγαι αδειανά τα χιλιοµπαλοµένα του δίχτια, κακιά κουβέντα δεν έβγαιναι από το στόµα του… Καθόταν µονάχα σ’ ένα βράχο
στην άκρι τις θάλασσας κι έπιαναι µε την παλιά του κιθάρα να τραγουδάει:

«Θάλασσα γλυκοθάλασσα και ανθροποπλανεύτρα
 Όλα καλά σου κι όµωρφα, ναζιάρα καρδιοκλέφτρα…
 Θυµώνης σαν ξινόµυλο, γλυκαίνεις σαν το µέλη,
 Μα σαν σε µάθει άνθροπος, την αγκαλιά σου θέλι!»

Τον άκουσαι ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, κι έστειλαι δυο γοργόνες να του τον φαίρουν. Ήταν περίεργως να δει 
από κωντά τον άνθροπο που τραγουδούσαι κάθε µέρα πάνω από το κεφάλη του…

∆εν ξέρω τη περίµεναι να δει ο Ποσειδώνας, πάντως ξαφνιάστηκαι πολύ όταν παρουσιάστηκαι µπροστά του ο Αντώνης, 
ξυπόλητως και µε χιλιοµπαλοµένα ρούχα. «Μπορεί να µην έχο, κατά πώς τα λες αφέντει µου, πλούσια ρούχα και παλάτυ σαν 
ελόγου σου, µπορεί και να κοιµάµε σχεδόν νηστικώς µερικές φοραίς, µα έχω κι εγώ τους θησαυρούς µου!» «Και ποιος σου τους 
δίνοι λεβέντι µου;» ξαναρώτησαι ακόµα πιο απορηµένος ο Ποσειδώνας. «Μα εσύ ο ίδιος!» είπαι το παλικάρι κι έκλεισαι πονηρά 
το µάτι του.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 3η

Μια φορά κι έναν κερό, σε µια ξακουστί πολιτία, ζούσε ένας ανόητως και παιρήφανος βασιλιάς. Ήταν αλίθεια πάρα πολλή 
πλούσιος. Ό,τι ζητούσαι µπορούσαι να το αγωράσει αµέσος: τα πολυτιµώτερα κοσµήµατα, τα πιο φίνα µεταξοτά, τα πιο νόστηµα 
φρούτα, τα πιο καλοµαγιρεµένα φαγιτά… Στο παλάτει του, ο µαταιόδωξος, ήθελαι µονάχα τα πιο ακρηβά πράγµατα. Όταν πινούσε, 
έτρωγαι µόνο τα µπουτάκια από παραδίσια πουλιά! Όταν κρίωνε, φορούσαι ένα παλτό καµωµένο µόνω από τα πατουσάκια 
εκατοντάδον µικρών ζαρκαδιόν! Κι όταν κιµόταν, σκεπαζόταν µ’ ένα πάπλοµα παραγεµισµένο µε τα πρότα πούπουλα από χιλιάδες 
νεογένητα χηνάκια!

Ό,τι κι αν σκεφτόταν το αποχτούσαι βέβεα, γιατί η άνθρωποι, συνήθως, πουλάναι τα πάντα για ένα βαρή πουγκί χρισάφι…  Στο 
τέλος ο ανόητως βασιλιάς πίστεψαι πως µε τα λεφτά του ήταν παντοδίναµος: «Κανέναν δεν χρειάζοµε, κανέναν δεν έχω ανάγκυ.
Είµαι ανίκητως, είµαι θεός!» φόναξε µεγαλόφωνα µια νήχτα προς τον ουρανό. Κι ο ουρανός θήµωσε κι αποφάσισαι να του δόσει 
ένα καλό µάθιµα.

Πρωί πρωί µπήκαι αλαφιασµένως στο δοµάτιο του βασιλιά ο προθυπουργός του. «Μεγαλιότατε, συγνώµη για την ενώχληση, αλλά 
συµβαίνοι κάτι τροµερό! Κάπιος έσπασαι µε τσεκούρι χτες το βράδι όλα τα ντεπόζιτα µε το νερό και δεν υπάρχη µήτε µια σταγόνα 
σ’ ολόκληρω το παλάτη!...» Τότε ο βασιλιάς πρόσταξαι να φτιάξουν αµέσος καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγαιµίσουν. Ύστερα 
χτύπισε τα χέρια του να φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντησι του αρχιµάγιρα. «∆εν έχο νερό ούτε τα φρούτα να 
πλύνο, ούτε τα αγαπηµένα σας βουτίµατα να φτιάξω, αλλά ούτε και το µεσιµεριανό σας φαγητό να µαγειρέψο!...» 

«ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΥ!» φώναξαι θυµωµένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντηση του αρχηθαλαµηπόλου, «δεν 
υπάρχι νερό ούτε για να πλυθείται, ούτε για να λουστείται!» «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ!» πρόσταξαι 
οργισµένως ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» είπαι φοβισµένι οι αρχιπλύστρα, «είναι όλα βρόµικα, δεν υπάρχοι νερό να 
τα πλύνο!...»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 4η

Μια φωρά κι έναν κερό, η ρίζα ενώς δέντρου αποφάσισαι να κάνει κάτι σιναρπαστικό. Χρόνια και χρόνια στεκόταν στην ίδια 
θέσι, περιµένωντας κάτι να συµβί, αλλά τίποτα… Περνούσαι ο κερός, οι µήνες και οι εποχές κι όλο τα ίδια και τα ίδια. Είχαι λιπόν 
βαρεθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαι πως µόνο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον θα µπορούσαι να την κάνη να εσθανθεί καλά πάλι. 
Το πρόβληµα ήταν πως δεν είχαι την παραµικρί ιδέα πιο θα ήταν αυτό το «κάτι»!

Μια µέρα, εκεί που καθόταν βαριεστιµένη, µια τρελί ιδέα άστραψε στο µυαλό της: θα πήγαιναι ένα πολύ µακρινό ταξήδι! 
Πού όµως; Όπως όλοι ξέρουµε η ρίζες δεν µπορούν να µετακινηθούν από τη θέσι τους. Είναι έτσι φτιαγµένες που µπορούν να
πρωχορούν µόνο προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης…Το κέντρο της γης; 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!» φόναξε ενθουσιασµένει η ρίζα, «θα πάο ένα ταξίδι στο κέντρο της γης!» κι άρχησε αµέσως τις προετιµασίες. 
Άδικα όλοι η φίλη της προσπαθούσαν να τις βάλουνε λίγο µυαλό:

«Είσαι τελείος τρελή!» τις λέγαναι, «πώς ξεκηνάς για κάπου χωρίς να ξέρις τι σε περιµένει; Κι αν εκεί που πας δε σ’ αραίσει; 
Αν κινδυνέψεις; Τι θα κάνης χωρίς κάπιον δικό σου, σ’ ένα άγνοστο µέρος;» Μα η ρίζα δεν τους άκουγαι, µόνο κούνησαι το 
κεφάλυ της µε ύφος πολύξερο και περιφρονιτικό και ξεκίνησαι για το µεγάλο ταξίδι της, λέγωντας από µέσα της: «Όταν θα 
γυρίσω πήσω και θα τους πω για όλα αυτά τα φανταστηκά πράγµατα που θα έχω δει, τότε θα µε ζιλέψουν και θα µε παραδαιχτούν
όλοι!»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 5η

Η Σοφία η σαλαµάνδρα τα’ χαι χάσι τις τελευτέες µέρες: ο µπαµπάς της και η µαµά τις κλινόντουσαν συνέχια στο µεγάλο δοµάτιο
του σπιτιού κι όλο µηλούσαν χαµηλόφονα. Τη λέγανε δεν ήξερε, µα ένιωθαι πως ήταν κάτι σοβαρό… Τριγύριζαι µονάχη της έξο 
από την πόρτα και πρωσπαθούσε να κρυφακούσι κάτι, έστο και µια λεξούλα, αλλά άδηκα! Όταν η πόρτα άνιγε κι έβγεναν οι γονίς
τις έξω, ήταν κι οι διο τους πολύ σοβαρή κι αµίλητη. Ήταν κι εκίνο το παράξενω βλέµα που την κιτούσαν…

Έπιτα άρχισαν να πιγαίνουν σε κάπιον κύριο, που ίχε το παράξαινο όνοµα «∆ηκηγόρος» - πολλή της άραισε αυτό το όνωµα της
Σοφίας, της φενόταν πολλή σπουδέο και µηστηριώδες! Μια φωρά, µάλιστα, που ο κ. ∆ηκηγόρος είχαι έρθι από το σπίτη να φαίρει
στη µαµά τις κάτι χαρτιά, τον ίδε κι από κοντά κι εντιπωσιάστηκαι: µοσχωµύριζε κωλόνια, κρατούσαι ένα µαιγάλο χαρτοφίλακα 
και τη χάιδεψαι σκεφτικώς στο κεφάλη! Πωπώ, θα το’ λεγαι στις φιλαινάδες της, να σκάσουν από τι ζίλια τους…

Τίπωτα λιπόν δε φενόταν να έχι αλάξει – µόνο αυτό το στενάχωρο βλέµα των γωνιών τις να µην έβλεπαι, θα ήταν πολλή ήσυχη… 
Μα ένα πρωί, ξύπνησαι και ο µπαµπάς δεν ήταν στο σπίτη. Η µαµά καθώταν στην κουζίνα µόνι, µπροστά από µια κούπα καφέ κι 
είχαι µάτια κόκκινα, όπως όταν σου µπαίνι ένα σκουπιδάκι στο µάτι και το’ χεις τρήψει πολύ για να φύγει. 

«Κάθησε εδώ, Σοφία µου, θέλω να σου µηλήσω», της είπαι η µαµά και την πήραι αγκαλιά. «Θέλω, γλικιά µου, ν’ ακούσεις πολύ 
προσεχτικά, χωρίς να µε διακώψεις. Είσαι αρκετά µεγάλει και µπορείς να καταλάβεις τι θέλω να σου πω…

 

 

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 6η

Ο Μάρκος, ο τυφλοπόντικας, ξύπνησαι µια µέρα µε φρικτό πωνόδοντο. Κράταγαι το µάγουλο του και σφάδαζαι από τους πόνους.
Ύπιε µιαν ασπιρίνι, ύπιε δεύτερη… τίπωτα! Ο πωνόδοντος, αντί να λιγωστεύει, γινώταν όλο και πιο δινατός. Έδεσαι λοιπόν το 
κεφάλη του µε ένα µεγάλο καρό µαντίλη και βγήκαι στη γιτονιά να ζητήσι βοίθεια.

Πρώτο συνάντησαι τον ξάδερφό του, τον αρουρέο: «Ξέρω ένα καταπλικτικό γιατρικό!» του είπαι. «Πρέπει να µασήσις φύλα 
δάφνης. Θα σου παιράσει αµέσος!» Τρέχει ο Μάνθος να µαζαίψει φύλα δάφνης, που φύτροναν στην άκρη του δάσους. Από τη 
λαχτάρα του όµος να γίνη καλά, έχοσε ένα ολόκληρο κλαδή στο στόµα του – πάι να δαγκόσει και… µανούλα µου! Τι πώνος ήταν 
αυτός! Είδε αστράκια µπλε, πράσινα και κίτρινα…

Εκεί που βόγκαγαι κρατόντας το µάγουλό του, νάσου και παιρνάει ο λαγός χοροπηδόντας, «Βρε παιδί µου», του λέι, «γιατί δε µε 
ροτούσες νορίτερα; Η δάφνη φαίρνει ευκιλιότητα, δε γηατρεύει τον πωνόδοντο… Μια ζεστή πέτρα πρέπη να βρεις και να την 
ακουµπήσεις στο µάγουλό σου- θα σου περάσει ο πωνόδοντος αµέσος!» Σικώνεται ο Μάρκος και , κρατόντας την κοιλιά του 
(που είχε αρχίσει κι αυτή να τον πωνάει από τη δάφνη…), άρχισε να ψάχνι για µια ζεστύ πέτρα. Λίγο πιο κάτω είχαν κατασκηνόσει 
κάτι κυνηγοί κι είχαν ανάψει φωτιά. Χωρίς να το καλοσκεφτί, κάνει να πάρει µια πέτρα από τη χόβολη που ζεµατούσαι.

Τσιρρρ! Κάναναι τα δάχτυλα του καθώς ζεµατιώντουσαν κι έβγαλε µια φονή που ακούστηκαι µέχρι τα σύνεφα! Τώρα εκτός από 
τον πωνόδοντο, εκτός από τον πονόκιλο, είχε και το χέρι του καµένο.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 7η

Μια φωρά κι έναν καιρό, σ’ ένα κάστρω πάνο στα σύνεφα ζούσαι ένας κακός γίγαντας. Όλο το προί κατέβενε κάτω στη γη και τροµοκρα-
τούσαι τους χωρικούς: άρπαζαι τα ζοντανά τους, έκλαιβε από τις αποθίκες το στάρι τους κι από τα κελάρια το κρασή τους – είχε γίνει ο 
φώβος και ο τρώµος της περιοχής… Είδαν κι απόιδαν η δύστυχη η χωρική και πήγαναι στο σοφό βασιλιά τους, να βρει αυτός µια λήση.

 Κάλεσε ο βασηλιάς συµβούλιο πολεµηκό κι ήρθαν όλι η σύµβουλη κι οι στρατειγοί του να προτίνουν λήσεις:
«Να στείλουµαι εκεί πάνω ένα στρατό από τους ποιο γεναίους µας πωλεµιστές, να τον σκωτώσουν!» είπαν η στρατηγή.
«Ωρέα!» είπε ο βασιλιάς, «αλλά ποιος από σας θα µπει επιηκεφαλής;» Κανένας από τους στρατηγούς δεν ήθαιλε να πάει στον πώλεµο µαζί 
µε τους στρατιώταις…
«Να τον καλέσουµαι σε διαπραγµατεύσεις!» πρώτειναν οι πολιτική.
«Συµφωνό!» ξανάπε ο βασιλιάς, «αλλά πιος από σας θα του πάει το µήνηµα;» Κανένας πωλιτικός δεν ήθελαι να πάι αντιπρόσοπος…
«Να του επιβάλουµαι πρόστιµο!» πρότιναν οι φοροησπράκτορες. Κανένας φοροησπράκτορας δεν τόλµαγαι να ενοχλήση το γίγαντα…
«Μάλιστα! Αλλά πιος από σας θα πάει να το ισπράξει;» ρώτησαι ο βασιλιάς.

Σιωπή απλώθικε στη βασιληκή αίθουσα κι ώλοι σκύψαν το κεφάλη αµήχανα. «Αφίστε µε, θα βρω µώνος µου τη λήση», είπαι ο σοφός 
βασιλιάς κι άρχησε να σκέφταιται ξύνωντας το κεφάλη του. Κι από το ξύσιµο µάλον του κατέβηκαι µια λαµπρή ηδέα! «Φωνάξτε µου την 
ψείρα και βγείται όλοι έξο…» είπαι. Πραγµατικά, µόλης ήρθε η ψείρα, κλίστηκαν οι δυο τους µέσα στην έθουσα του θρόνου.

«Το και το!» της ίπε. «Μπορίς να µε βοηθήσεις;»
«Έννοια σου, βασιλιά µου. Αλλά τη θα µου δώσεις για αντάλαγµα;»
«Όσο χρυσάφη θέλεις!» είπε ο βασιλιάς.
«Τι να το κάνω το δικό σας το χρυσάφη, βασιλιά µου; Μου είναι εντελός άχριστο… Εγώ, αν τα καταφαίρω, θέλω να 
µ’ αφήσεις να µίνω για όλη µου τη ζωή στα χρυσαφένια µαλιά τις θυγατέρας σου!»

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 8η

Μια φορά κι έναν καιρό η Γυ αρρώστησε βαριά: ανέβασε πολύ πυρετό, σχεδόν εξήντα βαθµούς! Όταν έβηχε, έβγαιναν από τα 
σπλάχνα της πηχτοί, µαύροι καπνοί. Σε κάθε της φτάρνισµα τρανταζόταν ολόκληρει, τεράστιοι βράχοι ξεκολλούσαν από τη θέση 
τους και κατρακυλούσαν, παρασέρνοντας στο διάβα τους ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Σταµάτησε να γυρίζει και ξάπλωσε 
ασάλευτοι στο απέραντο διάστηµα: έτσι οι µισοί άνθρωποι ζούσαν σε µιαν ατελείωτι νύχτα, ενώ οι άλλοι µισοί σε µιαν 
αβασίλευτοι µέρα. 

Έπαψαν κι οι εποχές να διαδέχονται η µια την άλλει: µια αποπνιχτικεί ζέστι, µονότονοι κι αρρωστηµένυ τύλιξε σαν βρόµικοι γάζα 
όλι την πλάσοι. Λιώσαν τα χιόνια στα ψηλά βουνά και στους πόλους, κατρακύλησαν τα νερά, πνίξανε ζώα και φυτά και µια πηχτύ 
λάσπει κατακάθισε παντού. Ήταν τέτοια η βρόµα και η µυρωδιά της σαπίλας που αναδυόταν από το σώµα της Γης, σαν να’ χε γεµί-
σει πληγές κακοφορµισµένες, που ακόµα κι ο Ήλιος, ο παλιός παιδικός φίλος, δεν άντεξε και σταµάτησε να έρχεται να τη βλέπει: 
έστεκε λυπηµένος µακριά της, ανήµπορος να τη βοηθήσει και πολύ πολύ στενοχωρηµένος.

Στην αρχή οι Μεγάλοι δεν έδωσαν σηµασία. «∆ε βαριέσαι, θα της περάσει…», είπαν. Όταν όµως είδαν να περνούν οι µέρες και 
οι µήνες κι η Γι να µη γερεύει, κατάλαβαν επιτέλους πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κάνανε αµέσως συµβούλια και διαβούλια και 
µετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να στείλουν τους καλύτερους γιατρούς για να την εξετάσουν…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 9η



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αβγό. Ένα κοντό, χοντρό αβγό, άσπρο µε µαύρες βούλες. Ζούσε σε µια φωλιά από χόρτα 
στην άκρι ενός ποταµού. Ήταν άνοιξει. Το ποτάµυ κυλούσε ήρεµα ήρεµα τα νερά του, οι µπάµπουρες ζουζούνιζαν γλυκά κι ο 
ήλιος χαµογελούσε ευχαριστηµένος. Μόνο το αβγό ήταν πολύ λυπηµένο. Κοίταζε τον εαυτό του µέσα στα καθαρά νερά του 
ποταµού και αναστέναζε: «Αχ! Τι άσχηµο και χοντρό που είµαι!»

 Ένα πρωή είδε να περνούν ψηλά στον ουρανό οι γερανοί: πατ-πουτ, πατ-πουτ, ανεβοκατέβαζαν µε δύναµει τα φτερά τους, 
σκίζοντας µεγαλόπρεπα τον αέρα. «Αχ! Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ φτερά, να πετούσα ψηλά στον ουρανό! Θα ταξίδευα από 
τόπο σε τόπο, θα’ βλεπα ένα σωρό πράγµατα! Μα εγώ είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ να κουνηθώ… Άχ!», 
αναστέναξε µε καηµό. Το ποταµάκη δίπλα του χαµογέλασε…

Το µεσηµέρει η ζέστι δυνάµωσε και τα βατραχάκια άρχισαν να τσαλαβουτούν στα νερά, να κυνηγιούνται µε µεγάλους πήδους 
και να παίζουν πιτσιλώντας το ένα το άλλο. Το αβγό τα κοιτούσε µε παράπονο: «Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ πόδια! Θα
περπατούσα, θα έτρεχα, θα πήδαγα, θα’ παιζα όλη µέρα. Μα είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ ούτε να 
κουνηθώ…Αχ!», αναστέναξε πιο δυνατά και το ποταµάκει απλά του χαµογέλασε πάλι.

 

Θηλυκά σε –η    Ουδέτερα σε –ι    Ρήµατα σε –ει (γ΄εν.)

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 1η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα ψηλό βουνό ζούσαι µε τ’ αδέρφια του ένα ∆έντρο. Κάθε πρωί ο ήλιος έστελναι τις χρυσαφένιες 
ηλιαχτίδες του να το καληµερίσουν. Τα λουλούδια σήκωναν το φρεσκοπλυµένο από τη δροσιά κεφάλη τους να το καµαρώσουν. 
Κάθε λογείς πουλιά φώλιαζαν και χόρευαν στα ολοζώντανα κλαδιά του, τιτιβίζωντας όλο καµάρη. 

Εργατικές µέλισσες και φασαριόζει µπάµπουρες, µελωδικά τζιτζίκια και παιχνιδιάρες πεταλούδες στήναναι την άνοιξι τρελό 
πανηγύρη στα φυλλώµατά του, παίζωντας κυνηγητό µε τον άνεµο. Αχ! τι όµορφυ που ήταν η ζωί – και τι όµορφω που ύταν και 
το ∆έντρο!

 Μα µια µέρα οι δροσοσταλίδες µείναναι σαν δάκρια πάνω στα λουλούδια και τα πουλιά µείναναι σιωπηλά, µε το κεφάλυ τους 
χωµένο µέσα στις φτερούγες τους. «Τι συµβαίνη;» ρώτησε ο Ήλιος παραξενεµένως. «Κάτω στο χωριό οι άνθρωπει αποφάσισαν 
να κόψουναι το ∆έντρο», µουρµούρισαι λυπηµένα ο Πανσές και τρεµούλιασαι το τρυφερό του κοτσάνυ. Τρέχη αναστατωµένος 
ο Ήλιος να παρηγορήσι το ∆έντρο… και το βρήκε να γελά! «Γιατί γελάς;» το ρώτησαι απορηµένως. «Θα µε κόψουναι η άνθρωπη. 
Θα γίνο βιβλία! Θα γίνο άσπρα φύλλα µε τυπωµένα µαύρα γραµµατάκια! Όµορφα στρογγυλά γραµµατάκια για να µε διαβάζουν 
τα παιδιά…». «Και δε φοβάσε τον πόνο;» ξαναρώτησαι ο Ήλιος. «Θα πονέσο λίγο, µα για σκέψου», είπαι το ∆έντρο. 

«Σκέψου όλα αυτά τα µικρά, παχουλά χεράκια που θα µε χαϊδεύουναι κάθε λεπτό. Σκέψου όλα αυτά τα παιδικά µάτια, τα µαύρα, τα 
καστανά ή τα γαλάζια που θα µε παρατιρούν κάθε µέρα. Σκέψου µυριάδες µικρά κεφαλάκια, καστανά, ξανθωπά, µε µπουκλίτσες… 
Ώλα πάνω µου θα γαίρνουν γεµάτα προσοχή κι αγάπη…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 2η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα χωριουδάκη δίπλα στη θάλασσα, ζούσαι ένας ψαράς που τον λέγαναι Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι 
ευγενικό παιδή και τον αγαπούσαν όλοι γιατί είχαι πάντα κέφυ κι έναν καλό λώγο να πει. Παρόλο που ήταν φτοχός, πολύ φτοχός, 
ποτέ δεν έχαναι την αισιοδοξία του: ακόµα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν µπορούσαι να ψαραίψει καθόλου, ακόµα κι όταν 
τράβαγαι αδειανά τα χιλιοµπαλοµένα του δίχτια, κακιά κουβέντα δεν έβγαιναι από το στόµα του… Καθόταν µονάχα σ’ ένα βράχο
στην άκρι τις θάλασσας κι έπιαναι µε την παλιά του κιθάρα να τραγουδάει:

«Θάλασσα γλυκοθάλασσα και ανθροποπλανεύτρα
 Όλα καλά σου κι όµωρφα, ναζιάρα καρδιοκλέφτρα…
 Θυµώνης σαν ξινόµυλο, γλυκαίνεις σαν το µέλη,
 Μα σαν σε µάθει άνθροπος, την αγκαλιά σου θέλι!»

Τον άκουσαι ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, κι έστειλαι δυο γοργόνες να του τον φαίρουν. Ήταν περίεργως να δει 
από κωντά τον άνθροπο που τραγουδούσαι κάθε µέρα πάνω από το κεφάλη του…

∆εν ξέρω τη περίµεναι να δει ο Ποσειδώνας, πάντως ξαφνιάστηκαι πολύ όταν παρουσιάστηκαι µπροστά του ο Αντώνης, 
ξυπόλητως και µε χιλιοµπαλοµένα ρούχα. «Μπορεί να µην έχο, κατά πώς τα λες αφέντει µου, πλούσια ρούχα και παλάτυ σαν 
ελόγου σου, µπορεί και να κοιµάµε σχεδόν νηστικώς µερικές φοραίς, µα έχω κι εγώ τους θησαυρούς µου!» «Και ποιος σου τους 
δίνοι λεβέντι µου;» ξαναρώτησαι ακόµα πιο απορηµένος ο Ποσειδώνας. «Μα εσύ ο ίδιος!» είπαι το παλικάρι κι έκλεισαι πονηρά 
το µάτι του.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 3η

Μια φορά κι έναν κερό, σε µια ξακουστί πολιτία, ζούσε ένας ανόητως και παιρήφανος βασιλιάς. Ήταν αλίθεια πάρα πολλή 
πλούσιος. Ό,τι ζητούσαι µπορούσαι να το αγωράσει αµέσος: τα πολυτιµώτερα κοσµήµατα, τα πιο φίνα µεταξοτά, τα πιο νόστηµα 
φρούτα, τα πιο καλοµαγιρεµένα φαγιτά… Στο παλάτει του, ο µαταιόδωξος, ήθελαι µονάχα τα πιο ακρηβά πράγµατα. Όταν πινούσε, 
έτρωγαι µόνο τα µπουτάκια από παραδίσια πουλιά! Όταν κρίωνε, φορούσαι ένα παλτό καµωµένο µόνω από τα πατουσάκια 
εκατοντάδον µικρών ζαρκαδιόν! Κι όταν κιµόταν, σκεπαζόταν µ’ ένα πάπλοµα παραγεµισµένο µε τα πρότα πούπουλα από χιλιάδες 
νεογένητα χηνάκια!

Ό,τι κι αν σκεφτόταν το αποχτούσαι βέβεα, γιατί η άνθρωποι, συνήθως, πουλάναι τα πάντα για ένα βαρή πουγκί χρισάφι…  Στο 
τέλος ο ανόητως βασιλιάς πίστεψαι πως µε τα λεφτά του ήταν παντοδίναµος: «Κανέναν δεν χρειάζοµε, κανέναν δεν έχω ανάγκυ.
Είµαι ανίκητως, είµαι θεός!» φόναξε µεγαλόφωνα µια νήχτα προς τον ουρανό. Κι ο ουρανός θήµωσε κι αποφάσισαι να του δόσει 
ένα καλό µάθιµα.

Πρωί πρωί µπήκαι αλαφιασµένως στο δοµάτιο του βασιλιά ο προθυπουργός του. «Μεγαλιότατε, συγνώµη για την ενώχληση, αλλά 
συµβαίνοι κάτι τροµερό! Κάπιος έσπασαι µε τσεκούρι χτες το βράδι όλα τα ντεπόζιτα µε το νερό και δεν υπάρχη µήτε µια σταγόνα 
σ’ ολόκληρω το παλάτη!...» Τότε ο βασιλιάς πρόσταξαι να φτιάξουν αµέσος καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγαιµίσουν. Ύστερα 
χτύπισε τα χέρια του να φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντησι του αρχιµάγιρα. «∆εν έχο νερό ούτε τα φρούτα να 
πλύνο, ούτε τα αγαπηµένα σας βουτίµατα να φτιάξω, αλλά ούτε και το µεσιµεριανό σας φαγητό να µαγειρέψο!...» 

«ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΥ!» φώναξαι θυµωµένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντηση του αρχηθαλαµηπόλου, «δεν 
υπάρχι νερό ούτε για να πλυθείται, ούτε για να λουστείται!» «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ!» πρόσταξαι 
οργισµένως ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» είπαι φοβισµένι οι αρχιπλύστρα, «είναι όλα βρόµικα, δεν υπάρχοι νερό να 
τα πλύνο!...»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 4η

Μια φωρά κι έναν κερό, η ρίζα ενώς δέντρου αποφάσισαι να κάνει κάτι σιναρπαστικό. Χρόνια και χρόνια στεκόταν στην ίδια 
θέσι, περιµένωντας κάτι να συµβί, αλλά τίποτα… Περνούσαι ο κερός, οι µήνες και οι εποχές κι όλο τα ίδια και τα ίδια. Είχαι λιπόν 
βαρεθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαι πως µόνο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον θα µπορούσαι να την κάνη να εσθανθεί καλά πάλι. 
Το πρόβληµα ήταν πως δεν είχαι την παραµικρί ιδέα πιο θα ήταν αυτό το «κάτι»!

Μια µέρα, εκεί που καθόταν βαριεστιµένη, µια τρελί ιδέα άστραψε στο µυαλό της: θα πήγαιναι ένα πολύ µακρινό ταξήδι! 
Πού όµως; Όπως όλοι ξέρουµε η ρίζες δεν µπορούν να µετακινηθούν από τη θέσι τους. Είναι έτσι φτιαγµένες που µπορούν να
πρωχορούν µόνο προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης…Το κέντρο της γης; 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!» φόναξε ενθουσιασµένει η ρίζα, «θα πάο ένα ταξίδι στο κέντρο της γης!» κι άρχησε αµέσως τις προετιµασίες. 
Άδικα όλοι η φίλη της προσπαθούσαν να τις βάλουνε λίγο µυαλό:

«Είσαι τελείος τρελή!» τις λέγαναι, «πώς ξεκηνάς για κάπου χωρίς να ξέρις τι σε περιµένει; Κι αν εκεί που πας δε σ’ αραίσει; 
Αν κινδυνέψεις; Τι θα κάνης χωρίς κάπιον δικό σου, σ’ ένα άγνοστο µέρος;» Μα η ρίζα δεν τους άκουγαι, µόνο κούνησαι το 
κεφάλυ της µε ύφος πολύξερο και περιφρονιτικό και ξεκίνησαι για το µεγάλο ταξίδι της, λέγωντας από µέσα της: «Όταν θα 
γυρίσω πήσω και θα τους πω για όλα αυτά τα φανταστηκά πράγµατα που θα έχω δει, τότε θα µε ζιλέψουν και θα µε παραδαιχτούν
όλοι!»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 5η

Η Σοφία η σαλαµάνδρα τα’ χαι χάσι τις τελευτέες µέρες: ο µπαµπάς της και η µαµά τις κλινόντουσαν συνέχια στο µεγάλο δοµάτιο
του σπιτιού κι όλο µηλούσαν χαµηλόφονα. Τη λέγανε δεν ήξερε, µα ένιωθαι πως ήταν κάτι σοβαρό… Τριγύριζαι µονάχη της έξο 
από την πόρτα και πρωσπαθούσε να κρυφακούσι κάτι, έστο και µια λεξούλα, αλλά άδηκα! Όταν η πόρτα άνιγε κι έβγεναν οι γονίς
τις έξω, ήταν κι οι διο τους πολύ σοβαρή κι αµίλητη. Ήταν κι εκίνο το παράξενω βλέµα που την κιτούσαν…

Έπιτα άρχισαν να πιγαίνουν σε κάπιον κύριο, που ίχε το παράξαινο όνοµα «∆ηκηγόρος» - πολλή της άραισε αυτό το όνωµα της
Σοφίας, της φενόταν πολλή σπουδέο και µηστηριώδες! Μια φωρά, µάλιστα, που ο κ. ∆ηκηγόρος είχαι έρθι από το σπίτη να φαίρει
στη µαµά τις κάτι χαρτιά, τον ίδε κι από κοντά κι εντιπωσιάστηκαι: µοσχωµύριζε κωλόνια, κρατούσαι ένα µαιγάλο χαρτοφίλακα 
και τη χάιδεψαι σκεφτικώς στο κεφάλη! Πωπώ, θα το’ λεγαι στις φιλαινάδες της, να σκάσουν από τι ζίλια τους…

Τίπωτα λιπόν δε φενόταν να έχι αλάξει – µόνο αυτό το στενάχωρο βλέµα των γωνιών τις να µην έβλεπαι, θα ήταν πολλή ήσυχη… 
Μα ένα πρωί, ξύπνησαι και ο µπαµπάς δεν ήταν στο σπίτη. Η µαµά καθώταν στην κουζίνα µόνι, µπροστά από µια κούπα καφέ κι 
είχαι µάτια κόκκινα, όπως όταν σου µπαίνι ένα σκουπιδάκι στο µάτι και το’ χεις τρήψει πολύ για να φύγει. 

«Κάθησε εδώ, Σοφία µου, θέλω να σου µηλήσω», της είπαι η µαµά και την πήραι αγκαλιά. «Θέλω, γλικιά µου, ν’ ακούσεις πολύ 
προσεχτικά, χωρίς να µε διακώψεις. Είσαι αρκετά µεγάλει και µπορείς να καταλάβεις τι θέλω να σου πω…

 

 

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 6η

Ο Μάρκος, ο τυφλοπόντικας, ξύπνησαι µια µέρα µε φρικτό πωνόδοντο. Κράταγαι το µάγουλο του και σφάδαζαι από τους πόνους.
Ύπιε µιαν ασπιρίνι, ύπιε δεύτερη… τίπωτα! Ο πωνόδοντος, αντί να λιγωστεύει, γινώταν όλο και πιο δινατός. Έδεσαι λοιπόν το 
κεφάλη του µε ένα µεγάλο καρό µαντίλη και βγήκαι στη γιτονιά να ζητήσι βοίθεια.

Πρώτο συνάντησαι τον ξάδερφό του, τον αρουρέο: «Ξέρω ένα καταπλικτικό γιατρικό!» του είπαι. «Πρέπει να µασήσις φύλα 
δάφνης. Θα σου παιράσει αµέσος!» Τρέχει ο Μάνθος να µαζαίψει φύλα δάφνης, που φύτροναν στην άκρη του δάσους. Από τη 
λαχτάρα του όµος να γίνη καλά, έχοσε ένα ολόκληρο κλαδή στο στόµα του – πάι να δαγκόσει και… µανούλα µου! Τι πώνος ήταν 
αυτός! Είδε αστράκια µπλε, πράσινα και κίτρινα…

Εκεί που βόγκαγαι κρατόντας το µάγουλό του, νάσου και παιρνάει ο λαγός χοροπηδόντας, «Βρε παιδί µου», του λέι, «γιατί δε µε 
ροτούσες νορίτερα; Η δάφνη φαίρνει ευκιλιότητα, δε γηατρεύει τον πωνόδοντο… Μια ζεστή πέτρα πρέπη να βρεις και να την 
ακουµπήσεις στο µάγουλό σου- θα σου περάσει ο πωνόδοντος αµέσος!» Σικώνεται ο Μάρκος και , κρατόντας την κοιλιά του 
(που είχε αρχίσει κι αυτή να τον πωνάει από τη δάφνη…), άρχισε να ψάχνι για µια ζεστύ πέτρα. Λίγο πιο κάτω είχαν κατασκηνόσει 
κάτι κυνηγοί κι είχαν ανάψει φωτιά. Χωρίς να το καλοσκεφτί, κάνει να πάρει µια πέτρα από τη χόβολη που ζεµατούσαι.

Τσιρρρ! Κάναναι τα δάχτυλα του καθώς ζεµατιώντουσαν κι έβγαλε µια φονή που ακούστηκαι µέχρι τα σύνεφα! Τώρα εκτός από 
τον πωνόδοντο, εκτός από τον πονόκιλο, είχε και το χέρι του καµένο.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 7η

Μια φωρά κι έναν καιρό, σ’ ένα κάστρω πάνο στα σύνεφα ζούσαι ένας κακός γίγαντας. Όλο το προί κατέβενε κάτω στη γη και τροµοκρα-
τούσαι τους χωρικούς: άρπαζαι τα ζοντανά τους, έκλαιβε από τις αποθίκες το στάρι τους κι από τα κελάρια το κρασή τους – είχε γίνει ο 
φώβος και ο τρώµος της περιοχής… Είδαν κι απόιδαν η δύστυχη η χωρική και πήγαναι στο σοφό βασιλιά τους, να βρει αυτός µια λήση.

 Κάλεσε ο βασηλιάς συµβούλιο πολεµηκό κι ήρθαν όλι η σύµβουλη κι οι στρατειγοί του να προτίνουν λήσεις:
«Να στείλουµαι εκεί πάνω ένα στρατό από τους ποιο γεναίους µας πωλεµιστές, να τον σκωτώσουν!» είπαν η στρατηγή.
«Ωρέα!» είπε ο βασιλιάς, «αλλά ποιος από σας θα µπει επιηκεφαλής;» Κανένας από τους στρατηγούς δεν ήθαιλε να πάει στον πώλεµο µαζί 
µε τους στρατιώταις…
«Να τον καλέσουµαι σε διαπραγµατεύσεις!» πρώτειναν οι πολιτική.
«Συµφωνό!» ξανάπε ο βασιλιάς, «αλλά πιος από σας θα του πάει το µήνηµα;» Κανένας πωλιτικός δεν ήθελαι να πάι αντιπρόσοπος…
«Να του επιβάλουµαι πρόστιµο!» πρότιναν οι φοροησπράκτορες. Κανένας φοροησπράκτορας δεν τόλµαγαι να ενοχλήση το γίγαντα…
«Μάλιστα! Αλλά πιος από σας θα πάει να το ισπράξει;» ρώτησαι ο βασιλιάς.

Σιωπή απλώθικε στη βασιληκή αίθουσα κι ώλοι σκύψαν το κεφάλη αµήχανα. «Αφίστε µε, θα βρω µώνος µου τη λήση», είπαι ο σοφός 
βασιλιάς κι άρχησε να σκέφταιται ξύνωντας το κεφάλη του. Κι από το ξύσιµο µάλον του κατέβηκαι µια λαµπρή ηδέα! «Φωνάξτε µου την 
ψείρα και βγείται όλοι έξο…» είπαι. Πραγµατικά, µόλης ήρθε η ψείρα, κλίστηκαν οι δυο τους µέσα στην έθουσα του θρόνου.

«Το και το!» της ίπε. «Μπορίς να µε βοηθήσεις;»
«Έννοια σου, βασιλιά µου. Αλλά τη θα µου δώσεις για αντάλαγµα;»
«Όσο χρυσάφη θέλεις!» είπε ο βασιλιάς.
«Τι να το κάνω το δικό σας το χρυσάφη, βασιλιά µου; Μου είναι εντελός άχριστο… Εγώ, αν τα καταφαίρω, θέλω να 
µ’ αφήσεις να µίνω για όλη µου τη ζωή στα χρυσαφένια µαλιά τις θυγατέρας σου!»

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 8η

Μια φορά κι έναν καιρό η Γυ αρρώστησε βαριά: ανέβασε πολύ πυρετό, σχεδόν εξήντα βαθµούς! Όταν έβηχε, έβγαιναν από τα 
σπλάχνα της πηχτοί, µαύροι καπνοί. Σε κάθε της φτάρνισµα τρανταζόταν ολόκληρει, τεράστιοι βράχοι ξεκολλούσαν από τη θέση 
τους και κατρακυλούσαν, παρασέρνοντας στο διάβα τους ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Σταµάτησε να γυρίζει και ξάπλωσε 
ασάλευτοι στο απέραντο διάστηµα: έτσι οι µισοί άνθρωποι ζούσαν σε µιαν ατελείωτι νύχτα, ενώ οι άλλοι µισοί σε µιαν 
αβασίλευτοι µέρα. 

Έπαψαν κι οι εποχές να διαδέχονται η µια την άλλει: µια αποπνιχτικεί ζέστι, µονότονοι κι αρρωστηµένυ τύλιξε σαν βρόµικοι γάζα 
όλι την πλάσοι. Λιώσαν τα χιόνια στα ψηλά βουνά και στους πόλους, κατρακύλησαν τα νερά, πνίξανε ζώα και φυτά και µια πηχτύ 
λάσπει κατακάθισε παντού. Ήταν τέτοια η βρόµα και η µυρωδιά της σαπίλας που αναδυόταν από το σώµα της Γης, σαν να’ χε γεµί-
σει πληγές κακοφορµισµένες, που ακόµα κι ο Ήλιος, ο παλιός παιδικός φίλος, δεν άντεξε και σταµάτησε να έρχεται να τη βλέπει: 
έστεκε λυπηµένος µακριά της, ανήµπορος να τη βοηθήσει και πολύ πολύ στενοχωρηµένος.

Στην αρχή οι Μεγάλοι δεν έδωσαν σηµασία. «∆ε βαριέσαι, θα της περάσει…», είπαν. Όταν όµως είδαν να περνούν οι µέρες και 
οι µήνες κι η Γι να µη γερεύει, κατάλαβαν επιτέλους πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κάνανε αµέσως συµβούλια και διαβούλια και 
µετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να στείλουν τους καλύτερους γιατρούς για να την εξετάσουν…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 9η



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αβγό. Ένα κοντό, χοντρό αβγό, άσπρο µε µαύρες βούλες. Ζούσε σε µια φωλιά από χόρτα 
στην άκρι ενός ποταµού. Ήταν άνοιξει. Το ποτάµυ κυλούσε ήρεµα ήρεµα τα νερά του, οι µπάµπουρες ζουζούνιζαν γλυκά κι ο 
ήλιος χαµογελούσε ευχαριστηµένος. Μόνο το αβγό ήταν πολύ λυπηµένο. Κοίταζε τον εαυτό του µέσα στα καθαρά νερά του 
ποταµού και αναστέναζε: «Αχ! Τι άσχηµο και χοντρό που είµαι!»

 Ένα πρωή είδε να περνούν ψηλά στον ουρανό οι γερανοί: πατ-πουτ, πατ-πουτ, ανεβοκατέβαζαν µε δύναµει τα φτερά τους, 
σκίζοντας µεγαλόπρεπα τον αέρα. «Αχ! Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ φτερά, να πετούσα ψηλά στον ουρανό! Θα ταξίδευα από 
τόπο σε τόπο, θα’ βλεπα ένα σωρό πράγµατα! Μα εγώ είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ να κουνηθώ… Άχ!», 
αναστέναξε µε καηµό. Το ποταµάκη δίπλα του χαµογέλασε…

Το µεσηµέρει η ζέστι δυνάµωσε και τα βατραχάκια άρχισαν να τσαλαβουτούν στα νερά, να κυνηγιούνται µε µεγάλους πήδους 
και να παίζουν πιτσιλώντας το ένα το άλλο. Το αβγό τα κοιτούσε µε παράπονο: «Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ πόδια! Θα
περπατούσα, θα έτρεχα, θα πήδαγα, θα’ παιζα όλη µέρα. Μα είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ ούτε να 
κουνηθώ…Αχ!», αναστέναξε πιο δυνατά και το ποταµάκει απλά του χαµογέλασε πάλι.

 

Θηλυκά σε –η    Ουδέτερα σε –ι    Ρήµατα σε –ει (γ΄εν.)

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 1η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα ψηλό βουνό ζούσαι µε τ’ αδέρφια του ένα ∆έντρο. Κάθε πρωί ο ήλιος έστελναι τις χρυσαφένιες 
ηλιαχτίδες του να το καληµερίσουν. Τα λουλούδια σήκωναν το φρεσκοπλυµένο από τη δροσιά κεφάλη τους να το καµαρώσουν. 
Κάθε λογείς πουλιά φώλιαζαν και χόρευαν στα ολοζώντανα κλαδιά του, τιτιβίζωντας όλο καµάρη. 

Εργατικές µέλισσες και φασαριόζει µπάµπουρες, µελωδικά τζιτζίκια και παιχνιδιάρες πεταλούδες στήναναι την άνοιξι τρελό 
πανηγύρη στα φυλλώµατά του, παίζωντας κυνηγητό µε τον άνεµο. Αχ! τι όµορφυ που ήταν η ζωί – και τι όµορφω που ύταν και 
το ∆έντρο!

 Μα µια µέρα οι δροσοσταλίδες µείναναι σαν δάκρια πάνω στα λουλούδια και τα πουλιά µείναναι σιωπηλά, µε το κεφάλυ τους 
χωµένο µέσα στις φτερούγες τους. «Τι συµβαίνη;» ρώτησε ο Ήλιος παραξενεµένως. «Κάτω στο χωριό οι άνθρωπει αποφάσισαν 
να κόψουναι το ∆έντρο», µουρµούρισαι λυπηµένα ο Πανσές και τρεµούλιασαι το τρυφερό του κοτσάνυ. Τρέχη αναστατωµένος 
ο Ήλιος να παρηγορήσι το ∆έντρο… και το βρήκε να γελά! «Γιατί γελάς;» το ρώτησαι απορηµένως. «Θα µε κόψουναι η άνθρωπη. 
Θα γίνο βιβλία! Θα γίνο άσπρα φύλλα µε τυπωµένα µαύρα γραµµατάκια! Όµορφα στρογγυλά γραµµατάκια για να µε διαβάζουν 
τα παιδιά…». «Και δε φοβάσε τον πόνο;» ξαναρώτησαι ο Ήλιος. «Θα πονέσο λίγο, µα για σκέψου», είπαι το ∆έντρο. 

«Σκέψου όλα αυτά τα µικρά, παχουλά χεράκια που θα µε χαϊδεύουναι κάθε λεπτό. Σκέψου όλα αυτά τα παιδικά µάτια, τα µαύρα, τα 
καστανά ή τα γαλάζια που θα µε παρατιρούν κάθε µέρα. Σκέψου µυριάδες µικρά κεφαλάκια, καστανά, ξανθωπά, µε µπουκλίτσες… 
Ώλα πάνω µου θα γαίρνουν γεµάτα προσοχή κι αγάπη…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 2η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα χωριουδάκη δίπλα στη θάλασσα, ζούσαι ένας ψαράς που τον λέγαναι Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι 
ευγενικό παιδή και τον αγαπούσαν όλοι γιατί είχαι πάντα κέφυ κι έναν καλό λώγο να πει. Παρόλο που ήταν φτοχός, πολύ φτοχός, 
ποτέ δεν έχαναι την αισιοδοξία του: ακόµα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν µπορούσαι να ψαραίψει καθόλου, ακόµα κι όταν 
τράβαγαι αδειανά τα χιλιοµπαλοµένα του δίχτια, κακιά κουβέντα δεν έβγαιναι από το στόµα του… Καθόταν µονάχα σ’ ένα βράχο
στην άκρι τις θάλασσας κι έπιαναι µε την παλιά του κιθάρα να τραγουδάει:

«Θάλασσα γλυκοθάλασσα και ανθροποπλανεύτρα
 Όλα καλά σου κι όµωρφα, ναζιάρα καρδιοκλέφτρα…
 Θυµώνης σαν ξινόµυλο, γλυκαίνεις σαν το µέλη,
 Μα σαν σε µάθει άνθροπος, την αγκαλιά σου θέλι!»

Τον άκουσαι ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, κι έστειλαι δυο γοργόνες να του τον φαίρουν. Ήταν περίεργως να δει 
από κωντά τον άνθροπο που τραγουδούσαι κάθε µέρα πάνω από το κεφάλη του…

∆εν ξέρω τη περίµεναι να δει ο Ποσειδώνας, πάντως ξαφνιάστηκαι πολύ όταν παρουσιάστηκαι µπροστά του ο Αντώνης, 
ξυπόλητως και µε χιλιοµπαλοµένα ρούχα. «Μπορεί να µην έχο, κατά πώς τα λες αφέντει µου, πλούσια ρούχα και παλάτυ σαν 
ελόγου σου, µπορεί και να κοιµάµε σχεδόν νηστικώς µερικές φοραίς, µα έχω κι εγώ τους θησαυρούς µου!» «Και ποιος σου τους 
δίνοι λεβέντι µου;» ξαναρώτησαι ακόµα πιο απορηµένος ο Ποσειδώνας. «Μα εσύ ο ίδιος!» είπαι το παλικάρι κι έκλεισαι πονηρά 
το µάτι του.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 3η

Μια φορά κι έναν κερό, σε µια ξακουστί πολιτία, ζούσε ένας ανόητως και παιρήφανος βασιλιάς. Ήταν αλίθεια πάρα πολλή 
πλούσιος. Ό,τι ζητούσαι µπορούσαι να το αγωράσει αµέσος: τα πολυτιµώτερα κοσµήµατα, τα πιο φίνα µεταξοτά, τα πιο νόστηµα 
φρούτα, τα πιο καλοµαγιρεµένα φαγιτά… Στο παλάτει του, ο µαταιόδωξος, ήθελαι µονάχα τα πιο ακρηβά πράγµατα. Όταν πινούσε, 
έτρωγαι µόνο τα µπουτάκια από παραδίσια πουλιά! Όταν κρίωνε, φορούσαι ένα παλτό καµωµένο µόνω από τα πατουσάκια 
εκατοντάδον µικρών ζαρκαδιόν! Κι όταν κιµόταν, σκεπαζόταν µ’ ένα πάπλοµα παραγεµισµένο µε τα πρότα πούπουλα από χιλιάδες 
νεογένητα χηνάκια!

Ό,τι κι αν σκεφτόταν το αποχτούσαι βέβεα, γιατί η άνθρωποι, συνήθως, πουλάναι τα πάντα για ένα βαρή πουγκί χρισάφι…  Στο 
τέλος ο ανόητως βασιλιάς πίστεψαι πως µε τα λεφτά του ήταν παντοδίναµος: «Κανέναν δεν χρειάζοµε, κανέναν δεν έχω ανάγκυ.
Είµαι ανίκητως, είµαι θεός!» φόναξε µεγαλόφωνα µια νήχτα προς τον ουρανό. Κι ο ουρανός θήµωσε κι αποφάσισαι να του δόσει 
ένα καλό µάθιµα.

Πρωί πρωί µπήκαι αλαφιασµένως στο δοµάτιο του βασιλιά ο προθυπουργός του. «Μεγαλιότατε, συγνώµη για την ενώχληση, αλλά 
συµβαίνοι κάτι τροµερό! Κάπιος έσπασαι µε τσεκούρι χτες το βράδι όλα τα ντεπόζιτα µε το νερό και δεν υπάρχη µήτε µια σταγόνα 
σ’ ολόκληρω το παλάτη!...» Τότε ο βασιλιάς πρόσταξαι να φτιάξουν αµέσος καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγαιµίσουν. Ύστερα 
χτύπισε τα χέρια του να φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντησι του αρχιµάγιρα. «∆εν έχο νερό ούτε τα φρούτα να 
πλύνο, ούτε τα αγαπηµένα σας βουτίµατα να φτιάξω, αλλά ούτε και το µεσιµεριανό σας φαγητό να µαγειρέψο!...» 

«ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΥ!» φώναξαι θυµωµένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντηση του αρχηθαλαµηπόλου, «δεν 
υπάρχι νερό ούτε για να πλυθείται, ούτε για να λουστείται!» «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ!» πρόσταξαι 
οργισµένως ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» είπαι φοβισµένι οι αρχιπλύστρα, «είναι όλα βρόµικα, δεν υπάρχοι νερό να 
τα πλύνο!...»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 4η

Μια φωρά κι έναν κερό, η ρίζα ενώς δέντρου αποφάσισαι να κάνει κάτι σιναρπαστικό. Χρόνια και χρόνια στεκόταν στην ίδια 
θέσι, περιµένωντας κάτι να συµβί, αλλά τίποτα… Περνούσαι ο κερός, οι µήνες και οι εποχές κι όλο τα ίδια και τα ίδια. Είχαι λιπόν 
βαρεθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαι πως µόνο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον θα µπορούσαι να την κάνη να εσθανθεί καλά πάλι. 
Το πρόβληµα ήταν πως δεν είχαι την παραµικρί ιδέα πιο θα ήταν αυτό το «κάτι»!

Μια µέρα, εκεί που καθόταν βαριεστιµένη, µια τρελί ιδέα άστραψε στο µυαλό της: θα πήγαιναι ένα πολύ µακρινό ταξήδι! 
Πού όµως; Όπως όλοι ξέρουµε η ρίζες δεν µπορούν να µετακινηθούν από τη θέσι τους. Είναι έτσι φτιαγµένες που µπορούν να
πρωχορούν µόνο προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης…Το κέντρο της γης; 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!» φόναξε ενθουσιασµένει η ρίζα, «θα πάο ένα ταξίδι στο κέντρο της γης!» κι άρχησε αµέσως τις προετιµασίες. 
Άδικα όλοι η φίλη της προσπαθούσαν να τις βάλουνε λίγο µυαλό:

«Είσαι τελείος τρελή!» τις λέγαναι, «πώς ξεκηνάς για κάπου χωρίς να ξέρις τι σε περιµένει; Κι αν εκεί που πας δε σ’ αραίσει; 
Αν κινδυνέψεις; Τι θα κάνης χωρίς κάπιον δικό σου, σ’ ένα άγνοστο µέρος;» Μα η ρίζα δεν τους άκουγαι, µόνο κούνησαι το 
κεφάλυ της µε ύφος πολύξερο και περιφρονιτικό και ξεκίνησαι για το µεγάλο ταξίδι της, λέγωντας από µέσα της: «Όταν θα 
γυρίσω πήσω και θα τους πω για όλα αυτά τα φανταστηκά πράγµατα που θα έχω δει, τότε θα µε ζιλέψουν και θα µε παραδαιχτούν
όλοι!»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 5η

Η Σοφία η σαλαµάνδρα τα’ χαι χάσι τις τελευτέες µέρες: ο µπαµπάς της και η µαµά τις κλινόντουσαν συνέχια στο µεγάλο δοµάτιο
του σπιτιού κι όλο µηλούσαν χαµηλόφονα. Τη λέγανε δεν ήξερε, µα ένιωθαι πως ήταν κάτι σοβαρό… Τριγύριζαι µονάχη της έξο 
από την πόρτα και πρωσπαθούσε να κρυφακούσι κάτι, έστο και µια λεξούλα, αλλά άδηκα! Όταν η πόρτα άνιγε κι έβγεναν οι γονίς
τις έξω, ήταν κι οι διο τους πολύ σοβαρή κι αµίλητη. Ήταν κι εκίνο το παράξενω βλέµα που την κιτούσαν…

Έπιτα άρχισαν να πιγαίνουν σε κάπιον κύριο, που ίχε το παράξαινο όνοµα «∆ηκηγόρος» - πολλή της άραισε αυτό το όνωµα της
Σοφίας, της φενόταν πολλή σπουδέο και µηστηριώδες! Μια φωρά, µάλιστα, που ο κ. ∆ηκηγόρος είχαι έρθι από το σπίτη να φαίρει
στη µαµά τις κάτι χαρτιά, τον ίδε κι από κοντά κι εντιπωσιάστηκαι: µοσχωµύριζε κωλόνια, κρατούσαι ένα µαιγάλο χαρτοφίλακα 
και τη χάιδεψαι σκεφτικώς στο κεφάλη! Πωπώ, θα το’ λεγαι στις φιλαινάδες της, να σκάσουν από τι ζίλια τους…

Τίπωτα λιπόν δε φενόταν να έχι αλάξει – µόνο αυτό το στενάχωρο βλέµα των γωνιών τις να µην έβλεπαι, θα ήταν πολλή ήσυχη… 
Μα ένα πρωί, ξύπνησαι και ο µπαµπάς δεν ήταν στο σπίτη. Η µαµά καθώταν στην κουζίνα µόνι, µπροστά από µια κούπα καφέ κι 
είχαι µάτια κόκκινα, όπως όταν σου µπαίνι ένα σκουπιδάκι στο µάτι και το’ χεις τρήψει πολύ για να φύγει. 

«Κάθησε εδώ, Σοφία µου, θέλω να σου µηλήσω», της είπαι η µαµά και την πήραι αγκαλιά. «Θέλω, γλικιά µου, ν’ ακούσεις πολύ 
προσεχτικά, χωρίς να µε διακώψεις. Είσαι αρκετά µεγάλει και µπορείς να καταλάβεις τι θέλω να σου πω…

 

 

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 6η

Ο Μάρκος, ο τυφλοπόντικας, ξύπνησαι µια µέρα µε φρικτό πωνόδοντο. Κράταγαι το µάγουλο του και σφάδαζαι από τους πόνους.
Ύπιε µιαν ασπιρίνι, ύπιε δεύτερη… τίπωτα! Ο πωνόδοντος, αντί να λιγωστεύει, γινώταν όλο και πιο δινατός. Έδεσαι λοιπόν το 
κεφάλη του µε ένα µεγάλο καρό µαντίλη και βγήκαι στη γιτονιά να ζητήσι βοίθεια.

Πρώτο συνάντησαι τον ξάδερφό του, τον αρουρέο: «Ξέρω ένα καταπλικτικό γιατρικό!» του είπαι. «Πρέπει να µασήσις φύλα 
δάφνης. Θα σου παιράσει αµέσος!» Τρέχει ο Μάνθος να µαζαίψει φύλα δάφνης, που φύτροναν στην άκρη του δάσους. Από τη 
λαχτάρα του όµος να γίνη καλά, έχοσε ένα ολόκληρο κλαδή στο στόµα του – πάι να δαγκόσει και… µανούλα µου! Τι πώνος ήταν 
αυτός! Είδε αστράκια µπλε, πράσινα και κίτρινα…

Εκεί που βόγκαγαι κρατόντας το µάγουλό του, νάσου και παιρνάει ο λαγός χοροπηδόντας, «Βρε παιδί µου», του λέι, «γιατί δε µε 
ροτούσες νορίτερα; Η δάφνη φαίρνει ευκιλιότητα, δε γηατρεύει τον πωνόδοντο… Μια ζεστή πέτρα πρέπη να βρεις και να την 
ακουµπήσεις στο µάγουλό σου- θα σου περάσει ο πωνόδοντος αµέσος!» Σικώνεται ο Μάρκος και , κρατόντας την κοιλιά του 
(που είχε αρχίσει κι αυτή να τον πωνάει από τη δάφνη…), άρχισε να ψάχνι για µια ζεστύ πέτρα. Λίγο πιο κάτω είχαν κατασκηνόσει 
κάτι κυνηγοί κι είχαν ανάψει φωτιά. Χωρίς να το καλοσκεφτί, κάνει να πάρει µια πέτρα από τη χόβολη που ζεµατούσαι.

Τσιρρρ! Κάναναι τα δάχτυλα του καθώς ζεµατιώντουσαν κι έβγαλε µια φονή που ακούστηκαι µέχρι τα σύνεφα! Τώρα εκτός από 
τον πωνόδοντο, εκτός από τον πονόκιλο, είχε και το χέρι του καµένο.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 7η

Μια φωρά κι έναν καιρό, σ’ ένα κάστρω πάνο στα σύνεφα ζούσαι ένας κακός γίγαντας. Όλο το προί κατέβενε κάτω στη γη και τροµοκρα-
τούσαι τους χωρικούς: άρπαζαι τα ζοντανά τους, έκλαιβε από τις αποθίκες το στάρι τους κι από τα κελάρια το κρασή τους – είχε γίνει ο 
φώβος και ο τρώµος της περιοχής… Είδαν κι απόιδαν η δύστυχη η χωρική και πήγαναι στο σοφό βασιλιά τους, να βρει αυτός µια λήση.

 Κάλεσε ο βασηλιάς συµβούλιο πολεµηκό κι ήρθαν όλι η σύµβουλη κι οι στρατειγοί του να προτίνουν λήσεις:
«Να στείλουµαι εκεί πάνω ένα στρατό από τους ποιο γεναίους µας πωλεµιστές, να τον σκωτώσουν!» είπαν η στρατηγή.
«Ωρέα!» είπε ο βασιλιάς, «αλλά ποιος από σας θα µπει επιηκεφαλής;» Κανένας από τους στρατηγούς δεν ήθαιλε να πάει στον πώλεµο µαζί 
µε τους στρατιώταις…
«Να τον καλέσουµαι σε διαπραγµατεύσεις!» πρώτειναν οι πολιτική.
«Συµφωνό!» ξανάπε ο βασιλιάς, «αλλά πιος από σας θα του πάει το µήνηµα;» Κανένας πωλιτικός δεν ήθελαι να πάι αντιπρόσοπος…
«Να του επιβάλουµαι πρόστιµο!» πρότιναν οι φοροησπράκτορες. Κανένας φοροησπράκτορας δεν τόλµαγαι να ενοχλήση το γίγαντα…
«Μάλιστα! Αλλά πιος από σας θα πάει να το ισπράξει;» ρώτησαι ο βασιλιάς.

Σιωπή απλώθικε στη βασιληκή αίθουσα κι ώλοι σκύψαν το κεφάλη αµήχανα. «Αφίστε µε, θα βρω µώνος µου τη λήση», είπαι ο σοφός 
βασιλιάς κι άρχησε να σκέφταιται ξύνωντας το κεφάλη του. Κι από το ξύσιµο µάλον του κατέβηκαι µια λαµπρή ηδέα! «Φωνάξτε µου την 
ψείρα και βγείται όλοι έξο…» είπαι. Πραγµατικά, µόλης ήρθε η ψείρα, κλίστηκαν οι δυο τους µέσα στην έθουσα του θρόνου.

«Το και το!» της ίπε. «Μπορίς να µε βοηθήσεις;»
«Έννοια σου, βασιλιά µου. Αλλά τη θα µου δώσεις για αντάλαγµα;»
«Όσο χρυσάφη θέλεις!» είπε ο βασιλιάς.
«Τι να το κάνω το δικό σας το χρυσάφη, βασιλιά µου; Μου είναι εντελός άχριστο… Εγώ, αν τα καταφαίρω, θέλω να 
µ’ αφήσεις να µίνω για όλη µου τη ζωή στα χρυσαφένια µαλιά τις θυγατέρας σου!»

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 8η

Μια φορά κι έναν καιρό η Γυ αρρώστησε βαριά: ανέβασε πολύ πυρετό, σχεδόν εξήντα βαθµούς! Όταν έβηχε, έβγαιναν από τα 
σπλάχνα της πηχτοί, µαύροι καπνοί. Σε κάθε της φτάρνισµα τρανταζόταν ολόκληρει, τεράστιοι βράχοι ξεκολλούσαν από τη θέση 
τους και κατρακυλούσαν, παρασέρνοντας στο διάβα τους ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Σταµάτησε να γυρίζει και ξάπλωσε 
ασάλευτοι στο απέραντο διάστηµα: έτσι οι µισοί άνθρωποι ζούσαν σε µιαν ατελείωτι νύχτα, ενώ οι άλλοι µισοί σε µιαν 
αβασίλευτοι µέρα. 

Έπαψαν κι οι εποχές να διαδέχονται η µια την άλλει: µια αποπνιχτικεί ζέστι, µονότονοι κι αρρωστηµένυ τύλιξε σαν βρόµικοι γάζα 
όλι την πλάσοι. Λιώσαν τα χιόνια στα ψηλά βουνά και στους πόλους, κατρακύλησαν τα νερά, πνίξανε ζώα και φυτά και µια πηχτύ 
λάσπει κατακάθισε παντού. Ήταν τέτοια η βρόµα και η µυρωδιά της σαπίλας που αναδυόταν από το σώµα της Γης, σαν να’ χε γεµί-
σει πληγές κακοφορµισµένες, που ακόµα κι ο Ήλιος, ο παλιός παιδικός φίλος, δεν άντεξε και σταµάτησε να έρχεται να τη βλέπει: 
έστεκε λυπηµένος µακριά της, ανήµπορος να τη βοηθήσει και πολύ πολύ στενοχωρηµένος.

Στην αρχή οι Μεγάλοι δεν έδωσαν σηµασία. «∆ε βαριέσαι, θα της περάσει…», είπαν. Όταν όµως είδαν να περνούν οι µέρες και 
οι µήνες κι η Γι να µη γερεύει, κατάλαβαν επιτέλους πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κάνανε αµέσως συµβούλια και διαβούλια και 
µετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να στείλουν τους καλύτερους γιατρούς για να την εξετάσουν…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 9η



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αβγό. Ένα κοντό, χοντρό αβγό, άσπρο µε µαύρες βούλες. Ζούσε σε µια φωλιά από χόρτα 
στην άκρι ενός ποταµού. Ήταν άνοιξει. Το ποτάµυ κυλούσε ήρεµα ήρεµα τα νερά του, οι µπάµπουρες ζουζούνιζαν γλυκά κι ο 
ήλιος χαµογελούσε ευχαριστηµένος. Μόνο το αβγό ήταν πολύ λυπηµένο. Κοίταζε τον εαυτό του µέσα στα καθαρά νερά του 
ποταµού και αναστέναζε: «Αχ! Τι άσχηµο και χοντρό που είµαι!»

 Ένα πρωή είδε να περνούν ψηλά στον ουρανό οι γερανοί: πατ-πουτ, πατ-πουτ, ανεβοκατέβαζαν µε δύναµει τα φτερά τους, 
σκίζοντας µεγαλόπρεπα τον αέρα. «Αχ! Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ φτερά, να πετούσα ψηλά στον ουρανό! Θα ταξίδευα από 
τόπο σε τόπο, θα’ βλεπα ένα σωρό πράγµατα! Μα εγώ είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ να κουνηθώ… Άχ!», 
αναστέναξε µε καηµό. Το ποταµάκη δίπλα του χαµογέλασε…

Το µεσηµέρει η ζέστι δυνάµωσε και τα βατραχάκια άρχισαν να τσαλαβουτούν στα νερά, να κυνηγιούνται µε µεγάλους πήδους 
και να παίζουν πιτσιλώντας το ένα το άλλο. Το αβγό τα κοιτούσε µε παράπονο: «Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ πόδια! Θα
περπατούσα, θα έτρεχα, θα πήδαγα, θα’ παιζα όλη µέρα. Μα είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ ούτε να 
κουνηθώ…Αχ!», αναστέναξε πιο δυνατά και το ποταµάκει απλά του χαµογέλασε πάλι.

 

Θηλυκά σε –η    Ουδέτερα σε –ι    Ρήµατα σε –ει (γ΄εν.)

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 1η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα ψηλό βουνό ζούσαι µε τ’ αδέρφια του ένα ∆έντρο. Κάθε πρωί ο ήλιος έστελναι τις χρυσαφένιες 
ηλιαχτίδες του να το καληµερίσουν. Τα λουλούδια σήκωναν το φρεσκοπλυµένο από τη δροσιά κεφάλη τους να το καµαρώσουν. 
Κάθε λογείς πουλιά φώλιαζαν και χόρευαν στα ολοζώντανα κλαδιά του, τιτιβίζωντας όλο καµάρη. 

Εργατικές µέλισσες και φασαριόζει µπάµπουρες, µελωδικά τζιτζίκια και παιχνιδιάρες πεταλούδες στήναναι την άνοιξι τρελό 
πανηγύρη στα φυλλώµατά του, παίζωντας κυνηγητό µε τον άνεµο. Αχ! τι όµορφυ που ήταν η ζωί – και τι όµορφω που ύταν και 
το ∆έντρο!

 Μα µια µέρα οι δροσοσταλίδες µείναναι σαν δάκρια πάνω στα λουλούδια και τα πουλιά µείναναι σιωπηλά, µε το κεφάλυ τους 
χωµένο µέσα στις φτερούγες τους. «Τι συµβαίνη;» ρώτησε ο Ήλιος παραξενεµένως. «Κάτω στο χωριό οι άνθρωπει αποφάσισαν 
να κόψουναι το ∆έντρο», µουρµούρισαι λυπηµένα ο Πανσές και τρεµούλιασαι το τρυφερό του κοτσάνυ. Τρέχη αναστατωµένος 
ο Ήλιος να παρηγορήσι το ∆έντρο… και το βρήκε να γελά! «Γιατί γελάς;» το ρώτησαι απορηµένως. «Θα µε κόψουναι η άνθρωπη. 
Θα γίνο βιβλία! Θα γίνο άσπρα φύλλα µε τυπωµένα µαύρα γραµµατάκια! Όµορφα στρογγυλά γραµµατάκια για να µε διαβάζουν 
τα παιδιά…». «Και δε φοβάσε τον πόνο;» ξαναρώτησαι ο Ήλιος. «Θα πονέσο λίγο, µα για σκέψου», είπαι το ∆έντρο. 

«Σκέψου όλα αυτά τα µικρά, παχουλά χεράκια που θα µε χαϊδεύουναι κάθε λεπτό. Σκέψου όλα αυτά τα παιδικά µάτια, τα µαύρα, τα 
καστανά ή τα γαλάζια που θα µε παρατιρούν κάθε µέρα. Σκέψου µυριάδες µικρά κεφαλάκια, καστανά, ξανθωπά, µε µπουκλίτσες… 
Ώλα πάνω µου θα γαίρνουν γεµάτα προσοχή κι αγάπη…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 2η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα χωριουδάκη δίπλα στη θάλασσα, ζούσαι ένας ψαράς που τον λέγαναι Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι 
ευγενικό παιδή και τον αγαπούσαν όλοι γιατί είχαι πάντα κέφυ κι έναν καλό λώγο να πει. Παρόλο που ήταν φτοχός, πολύ φτοχός, 
ποτέ δεν έχαναι την αισιοδοξία του: ακόµα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν µπορούσαι να ψαραίψει καθόλου, ακόµα κι όταν 
τράβαγαι αδειανά τα χιλιοµπαλοµένα του δίχτια, κακιά κουβέντα δεν έβγαιναι από το στόµα του… Καθόταν µονάχα σ’ ένα βράχο
στην άκρι τις θάλασσας κι έπιαναι µε την παλιά του κιθάρα να τραγουδάει:

«Θάλασσα γλυκοθάλασσα και ανθροποπλανεύτρα
 Όλα καλά σου κι όµωρφα, ναζιάρα καρδιοκλέφτρα…
 Θυµώνης σαν ξινόµυλο, γλυκαίνεις σαν το µέλη,
 Μα σαν σε µάθει άνθροπος, την αγκαλιά σου θέλι!»

Τον άκουσαι ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, κι έστειλαι δυο γοργόνες να του τον φαίρουν. Ήταν περίεργως να δει 
από κωντά τον άνθροπο που τραγουδούσαι κάθε µέρα πάνω από το κεφάλη του…

∆εν ξέρω τη περίµεναι να δει ο Ποσειδώνας, πάντως ξαφνιάστηκαι πολύ όταν παρουσιάστηκαι µπροστά του ο Αντώνης, 
ξυπόλητως και µε χιλιοµπαλοµένα ρούχα. «Μπορεί να µην έχο, κατά πώς τα λες αφέντει µου, πλούσια ρούχα και παλάτυ σαν 
ελόγου σου, µπορεί και να κοιµάµε σχεδόν νηστικώς µερικές φοραίς, µα έχω κι εγώ τους θησαυρούς µου!» «Και ποιος σου τους 
δίνοι λεβέντι µου;» ξαναρώτησαι ακόµα πιο απορηµένος ο Ποσειδώνας. «Μα εσύ ο ίδιος!» είπαι το παλικάρι κι έκλεισαι πονηρά 
το µάτι του.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 3η

Μια φορά κι έναν κερό, σε µια ξακουστί πολιτία, ζούσε ένας ανόητως και παιρήφανος βασιλιάς. Ήταν αλίθεια πάρα πολλή 
πλούσιος. Ό,τι ζητούσαι µπορούσαι να το αγωράσει αµέσος: τα πολυτιµώτερα κοσµήµατα, τα πιο φίνα µεταξοτά, τα πιο νόστηµα 
φρούτα, τα πιο καλοµαγιρεµένα φαγιτά… Στο παλάτει του, ο µαταιόδωξος, ήθελαι µονάχα τα πιο ακρηβά πράγµατα. Όταν πινούσε, 
έτρωγαι µόνο τα µπουτάκια από παραδίσια πουλιά! Όταν κρίωνε, φορούσαι ένα παλτό καµωµένο µόνω από τα πατουσάκια 
εκατοντάδον µικρών ζαρκαδιόν! Κι όταν κιµόταν, σκεπαζόταν µ’ ένα πάπλοµα παραγεµισµένο µε τα πρότα πούπουλα από χιλιάδες 
νεογένητα χηνάκια!

Ό,τι κι αν σκεφτόταν το αποχτούσαι βέβεα, γιατί η άνθρωποι, συνήθως, πουλάναι τα πάντα για ένα βαρή πουγκί χρισάφι…  Στο 
τέλος ο ανόητως βασιλιάς πίστεψαι πως µε τα λεφτά του ήταν παντοδίναµος: «Κανέναν δεν χρειάζοµε, κανέναν δεν έχω ανάγκυ.
Είµαι ανίκητως, είµαι θεός!» φόναξε µεγαλόφωνα µια νήχτα προς τον ουρανό. Κι ο ουρανός θήµωσε κι αποφάσισαι να του δόσει 
ένα καλό µάθιµα.

Πρωί πρωί µπήκαι αλαφιασµένως στο δοµάτιο του βασιλιά ο προθυπουργός του. «Μεγαλιότατε, συγνώµη για την ενώχληση, αλλά 
συµβαίνοι κάτι τροµερό! Κάπιος έσπασαι µε τσεκούρι χτες το βράδι όλα τα ντεπόζιτα µε το νερό και δεν υπάρχη µήτε µια σταγόνα 
σ’ ολόκληρω το παλάτη!...» Τότε ο βασιλιάς πρόσταξαι να φτιάξουν αµέσος καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγαιµίσουν. Ύστερα 
χτύπισε τα χέρια του να φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντησι του αρχιµάγιρα. «∆εν έχο νερό ούτε τα φρούτα να 
πλύνο, ούτε τα αγαπηµένα σας βουτίµατα να φτιάξω, αλλά ούτε και το µεσιµεριανό σας φαγητό να µαγειρέψο!...» 

«ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΥ!» φώναξαι θυµωµένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντηση του αρχηθαλαµηπόλου, «δεν 
υπάρχι νερό ούτε για να πλυθείται, ούτε για να λουστείται!» «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ!» πρόσταξαι 
οργισµένως ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» είπαι φοβισµένι οι αρχιπλύστρα, «είναι όλα βρόµικα, δεν υπάρχοι νερό να 
τα πλύνο!...»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 4η

Μια φωρά κι έναν κερό, η ρίζα ενώς δέντρου αποφάσισαι να κάνει κάτι σιναρπαστικό. Χρόνια και χρόνια στεκόταν στην ίδια 
θέσι, περιµένωντας κάτι να συµβί, αλλά τίποτα… Περνούσαι ο κερός, οι µήνες και οι εποχές κι όλο τα ίδια και τα ίδια. Είχαι λιπόν 
βαρεθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαι πως µόνο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον θα µπορούσαι να την κάνη να εσθανθεί καλά πάλι. 
Το πρόβληµα ήταν πως δεν είχαι την παραµικρί ιδέα πιο θα ήταν αυτό το «κάτι»!

Μια µέρα, εκεί που καθόταν βαριεστιµένη, µια τρελί ιδέα άστραψε στο µυαλό της: θα πήγαιναι ένα πολύ µακρινό ταξήδι! 
Πού όµως; Όπως όλοι ξέρουµε η ρίζες δεν µπορούν να µετακινηθούν από τη θέσι τους. Είναι έτσι φτιαγµένες που µπορούν να
πρωχορούν µόνο προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης…Το κέντρο της γης; 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!» φόναξε ενθουσιασµένει η ρίζα, «θα πάο ένα ταξίδι στο κέντρο της γης!» κι άρχησε αµέσως τις προετιµασίες. 
Άδικα όλοι η φίλη της προσπαθούσαν να τις βάλουνε λίγο µυαλό:

«Είσαι τελείος τρελή!» τις λέγαναι, «πώς ξεκηνάς για κάπου χωρίς να ξέρις τι σε περιµένει; Κι αν εκεί που πας δε σ’ αραίσει; 
Αν κινδυνέψεις; Τι θα κάνης χωρίς κάπιον δικό σου, σ’ ένα άγνοστο µέρος;» Μα η ρίζα δεν τους άκουγαι, µόνο κούνησαι το 
κεφάλυ της µε ύφος πολύξερο και περιφρονιτικό και ξεκίνησαι για το µεγάλο ταξίδι της, λέγωντας από µέσα της: «Όταν θα 
γυρίσω πήσω και θα τους πω για όλα αυτά τα φανταστηκά πράγµατα που θα έχω δει, τότε θα µε ζιλέψουν και θα µε παραδαιχτούν
όλοι!»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 5η

Η Σοφία η σαλαµάνδρα τα’ χαι χάσι τις τελευτέες µέρες: ο µπαµπάς της και η µαµά τις κλινόντουσαν συνέχια στο µεγάλο δοµάτιο
του σπιτιού κι όλο µηλούσαν χαµηλόφονα. Τη λέγανε δεν ήξερε, µα ένιωθαι πως ήταν κάτι σοβαρό… Τριγύριζαι µονάχη της έξο 
από την πόρτα και πρωσπαθούσε να κρυφακούσι κάτι, έστο και µια λεξούλα, αλλά άδηκα! Όταν η πόρτα άνιγε κι έβγεναν οι γονίς
τις έξω, ήταν κι οι διο τους πολύ σοβαρή κι αµίλητη. Ήταν κι εκίνο το παράξενω βλέµα που την κιτούσαν…

Έπιτα άρχισαν να πιγαίνουν σε κάπιον κύριο, που ίχε το παράξαινο όνοµα «∆ηκηγόρος» - πολλή της άραισε αυτό το όνωµα της
Σοφίας, της φενόταν πολλή σπουδέο και µηστηριώδες! Μια φωρά, µάλιστα, που ο κ. ∆ηκηγόρος είχαι έρθι από το σπίτη να φαίρει
στη µαµά τις κάτι χαρτιά, τον ίδε κι από κοντά κι εντιπωσιάστηκαι: µοσχωµύριζε κωλόνια, κρατούσαι ένα µαιγάλο χαρτοφίλακα 
και τη χάιδεψαι σκεφτικώς στο κεφάλη! Πωπώ, θα το’ λεγαι στις φιλαινάδες της, να σκάσουν από τι ζίλια τους…

Τίπωτα λιπόν δε φενόταν να έχι αλάξει – µόνο αυτό το στενάχωρο βλέµα των γωνιών τις να µην έβλεπαι, θα ήταν πολλή ήσυχη… 
Μα ένα πρωί, ξύπνησαι και ο µπαµπάς δεν ήταν στο σπίτη. Η µαµά καθώταν στην κουζίνα µόνι, µπροστά από µια κούπα καφέ κι 
είχαι µάτια κόκκινα, όπως όταν σου µπαίνι ένα σκουπιδάκι στο µάτι και το’ χεις τρήψει πολύ για να φύγει. 

«Κάθησε εδώ, Σοφία µου, θέλω να σου µηλήσω», της είπαι η µαµά και την πήραι αγκαλιά. «Θέλω, γλικιά µου, ν’ ακούσεις πολύ 
προσεχτικά, χωρίς να µε διακώψεις. Είσαι αρκετά µεγάλει και µπορείς να καταλάβεις τι θέλω να σου πω…

 

 

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 6η

Ο Μάρκος, ο τυφλοπόντικας, ξύπνησαι µια µέρα µε φρικτό πωνόδοντο. Κράταγαι το µάγουλο του και σφάδαζαι από τους πόνους.
Ύπιε µιαν ασπιρίνι, ύπιε δεύτερη… τίπωτα! Ο πωνόδοντος, αντί να λιγωστεύει, γινώταν όλο και πιο δινατός. Έδεσαι λοιπόν το 
κεφάλη του µε ένα µεγάλο καρό µαντίλη και βγήκαι στη γιτονιά να ζητήσι βοίθεια.

Πρώτο συνάντησαι τον ξάδερφό του, τον αρουρέο: «Ξέρω ένα καταπλικτικό γιατρικό!» του είπαι. «Πρέπει να µασήσις φύλα 
δάφνης. Θα σου παιράσει αµέσος!» Τρέχει ο Μάνθος να µαζαίψει φύλα δάφνης, που φύτροναν στην άκρη του δάσους. Από τη 
λαχτάρα του όµος να γίνη καλά, έχοσε ένα ολόκληρο κλαδή στο στόµα του – πάι να δαγκόσει και… µανούλα µου! Τι πώνος ήταν 
αυτός! Είδε αστράκια µπλε, πράσινα και κίτρινα…

Εκεί που βόγκαγαι κρατόντας το µάγουλό του, νάσου και παιρνάει ο λαγός χοροπηδόντας, «Βρε παιδί µου», του λέι, «γιατί δε µε 
ροτούσες νορίτερα; Η δάφνη φαίρνει ευκιλιότητα, δε γηατρεύει τον πωνόδοντο… Μια ζεστή πέτρα πρέπη να βρεις και να την 
ακουµπήσεις στο µάγουλό σου- θα σου περάσει ο πωνόδοντος αµέσος!» Σικώνεται ο Μάρκος και , κρατόντας την κοιλιά του 
(που είχε αρχίσει κι αυτή να τον πωνάει από τη δάφνη…), άρχισε να ψάχνι για µια ζεστύ πέτρα. Λίγο πιο κάτω είχαν κατασκηνόσει 
κάτι κυνηγοί κι είχαν ανάψει φωτιά. Χωρίς να το καλοσκεφτί, κάνει να πάρει µια πέτρα από τη χόβολη που ζεµατούσαι.

Τσιρρρ! Κάναναι τα δάχτυλα του καθώς ζεµατιώντουσαν κι έβγαλε µια φονή που ακούστηκαι µέχρι τα σύνεφα! Τώρα εκτός από 
τον πωνόδοντο, εκτός από τον πονόκιλο, είχε και το χέρι του καµένο.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 7η

Μια φωρά κι έναν καιρό, σ’ ένα κάστρω πάνο στα σύνεφα ζούσαι ένας κακός γίγαντας. Όλο το προί κατέβενε κάτω στη γη και τροµοκρα-
τούσαι τους χωρικούς: άρπαζαι τα ζοντανά τους, έκλαιβε από τις αποθίκες το στάρι τους κι από τα κελάρια το κρασή τους – είχε γίνει ο 
φώβος και ο τρώµος της περιοχής… Είδαν κι απόιδαν η δύστυχη η χωρική και πήγαναι στο σοφό βασιλιά τους, να βρει αυτός µια λήση.

 Κάλεσε ο βασηλιάς συµβούλιο πολεµηκό κι ήρθαν όλι η σύµβουλη κι οι στρατειγοί του να προτίνουν λήσεις:
«Να στείλουµαι εκεί πάνω ένα στρατό από τους ποιο γεναίους µας πωλεµιστές, να τον σκωτώσουν!» είπαν η στρατηγή.
«Ωρέα!» είπε ο βασιλιάς, «αλλά ποιος από σας θα µπει επιηκεφαλής;» Κανένας από τους στρατηγούς δεν ήθαιλε να πάει στον πώλεµο µαζί 
µε τους στρατιώταις…
«Να τον καλέσουµαι σε διαπραγµατεύσεις!» πρώτειναν οι πολιτική.
«Συµφωνό!» ξανάπε ο βασιλιάς, «αλλά πιος από σας θα του πάει το µήνηµα;» Κανένας πωλιτικός δεν ήθελαι να πάι αντιπρόσοπος…
«Να του επιβάλουµαι πρόστιµο!» πρότιναν οι φοροησπράκτορες. Κανένας φοροησπράκτορας δεν τόλµαγαι να ενοχλήση το γίγαντα…
«Μάλιστα! Αλλά πιος από σας θα πάει να το ισπράξει;» ρώτησαι ο βασιλιάς.

Σιωπή απλώθικε στη βασιληκή αίθουσα κι ώλοι σκύψαν το κεφάλη αµήχανα. «Αφίστε µε, θα βρω µώνος µου τη λήση», είπαι ο σοφός 
βασιλιάς κι άρχησε να σκέφταιται ξύνωντας το κεφάλη του. Κι από το ξύσιµο µάλον του κατέβηκαι µια λαµπρή ηδέα! «Φωνάξτε µου την 
ψείρα και βγείται όλοι έξο…» είπαι. Πραγµατικά, µόλης ήρθε η ψείρα, κλίστηκαν οι δυο τους µέσα στην έθουσα του θρόνου.

«Το και το!» της ίπε. «Μπορίς να µε βοηθήσεις;»
«Έννοια σου, βασιλιά µου. Αλλά τη θα µου δώσεις για αντάλαγµα;»
«Όσο χρυσάφη θέλεις!» είπε ο βασιλιάς.
«Τι να το κάνω το δικό σας το χρυσάφη, βασιλιά µου; Μου είναι εντελός άχριστο… Εγώ, αν τα καταφαίρω, θέλω να 
µ’ αφήσεις να µίνω για όλη µου τη ζωή στα χρυσαφένια µαλιά τις θυγατέρας σου!»

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 8η

Μια φορά κι έναν καιρό η Γυ αρρώστησε βαριά: ανέβασε πολύ πυρετό, σχεδόν εξήντα βαθµούς! Όταν έβηχε, έβγαιναν από τα 
σπλάχνα της πηχτοί, µαύροι καπνοί. Σε κάθε της φτάρνισµα τρανταζόταν ολόκληρει, τεράστιοι βράχοι ξεκολλούσαν από τη θέση 
τους και κατρακυλούσαν, παρασέρνοντας στο διάβα τους ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Σταµάτησε να γυρίζει και ξάπλωσε 
ασάλευτοι στο απέραντο διάστηµα: έτσι οι µισοί άνθρωποι ζούσαν σε µιαν ατελείωτι νύχτα, ενώ οι άλλοι µισοί σε µιαν 
αβασίλευτοι µέρα. 

Έπαψαν κι οι εποχές να διαδέχονται η µια την άλλει: µια αποπνιχτικεί ζέστι, µονότονοι κι αρρωστηµένυ τύλιξε σαν βρόµικοι γάζα 
όλι την πλάσοι. Λιώσαν τα χιόνια στα ψηλά βουνά και στους πόλους, κατρακύλησαν τα νερά, πνίξανε ζώα και φυτά και µια πηχτύ 
λάσπει κατακάθισε παντού. Ήταν τέτοια η βρόµα και η µυρωδιά της σαπίλας που αναδυόταν από το σώµα της Γης, σαν να’ χε γεµί-
σει πληγές κακοφορµισµένες, που ακόµα κι ο Ήλιος, ο παλιός παιδικός φίλος, δεν άντεξε και σταµάτησε να έρχεται να τη βλέπει: 
έστεκε λυπηµένος µακριά της, ανήµπορος να τη βοηθήσει και πολύ πολύ στενοχωρηµένος.

Στην αρχή οι Μεγάλοι δεν έδωσαν σηµασία. «∆ε βαριέσαι, θα της περάσει…», είπαν. Όταν όµως είδαν να περνούν οι µέρες και 
οι µήνες κι η Γι να µη γερεύει, κατάλαβαν επιτέλους πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κάνανε αµέσως συµβούλια και διαβούλια και 
µετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να στείλουν τους καλύτερους γιατρούς για να την εξετάσουν…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 9η



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αβγό. Ένα κοντό, χοντρό αβγό, άσπρο µε µαύρες βούλες. Ζούσε σε µια φωλιά από χόρτα 
στην άκρι ενός ποταµού. Ήταν άνοιξει. Το ποτάµυ κυλούσε ήρεµα ήρεµα τα νερά του, οι µπάµπουρες ζουζούνιζαν γλυκά κι ο 
ήλιος χαµογελούσε ευχαριστηµένος. Μόνο το αβγό ήταν πολύ λυπηµένο. Κοίταζε τον εαυτό του µέσα στα καθαρά νερά του 
ποταµού και αναστέναζε: «Αχ! Τι άσχηµο και χοντρό που είµαι!»

 Ένα πρωή είδε να περνούν ψηλά στον ουρανό οι γερανοί: πατ-πουτ, πατ-πουτ, ανεβοκατέβαζαν µε δύναµει τα φτερά τους, 
σκίζοντας µεγαλόπρεπα τον αέρα. «Αχ! Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ φτερά, να πετούσα ψηλά στον ουρανό! Θα ταξίδευα από 
τόπο σε τόπο, θα’ βλεπα ένα σωρό πράγµατα! Μα εγώ είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ να κουνηθώ… Άχ!», 
αναστέναξε µε καηµό. Το ποταµάκη δίπλα του χαµογέλασε…

Το µεσηµέρει η ζέστι δυνάµωσε και τα βατραχάκια άρχισαν να τσαλαβουτούν στα νερά, να κυνηγιούνται µε µεγάλους πήδους 
και να παίζουν πιτσιλώντας το ένα το άλλο. Το αβγό τα κοιτούσε µε παράπονο: «Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ πόδια! Θα
περπατούσα, θα έτρεχα, θα πήδαγα, θα’ παιζα όλη µέρα. Μα είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ ούτε να 
κουνηθώ…Αχ!», αναστέναξε πιο δυνατά και το ποταµάκει απλά του χαµογέλασε πάλι.

 

Θηλυκά σε –η    Ουδέτερα σε –ι    Ρήµατα σε –ει (γ΄εν.)

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 1η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα ψηλό βουνό ζούσαι µε τ’ αδέρφια του ένα ∆έντρο. Κάθε πρωί ο ήλιος έστελναι τις χρυσαφένιες 
ηλιαχτίδες του να το καληµερίσουν. Τα λουλούδια σήκωναν το φρεσκοπλυµένο από τη δροσιά κεφάλη τους να το καµαρώσουν. 
Κάθε λογείς πουλιά φώλιαζαν και χόρευαν στα ολοζώντανα κλαδιά του, τιτιβίζωντας όλο καµάρη. 

Εργατικές µέλισσες και φασαριόζει µπάµπουρες, µελωδικά τζιτζίκια και παιχνιδιάρες πεταλούδες στήναναι την άνοιξι τρελό 
πανηγύρη στα φυλλώµατά του, παίζωντας κυνηγητό µε τον άνεµο. Αχ! τι όµορφυ που ήταν η ζωί – και τι όµορφω που ύταν και 
το ∆έντρο!

 Μα µια µέρα οι δροσοσταλίδες µείναναι σαν δάκρια πάνω στα λουλούδια και τα πουλιά µείναναι σιωπηλά, µε το κεφάλυ τους 
χωµένο µέσα στις φτερούγες τους. «Τι συµβαίνη;» ρώτησε ο Ήλιος παραξενεµένως. «Κάτω στο χωριό οι άνθρωπει αποφάσισαν 
να κόψουναι το ∆έντρο», µουρµούρισαι λυπηµένα ο Πανσές και τρεµούλιασαι το τρυφερό του κοτσάνυ. Τρέχη αναστατωµένος 
ο Ήλιος να παρηγορήσι το ∆έντρο… και το βρήκε να γελά! «Γιατί γελάς;» το ρώτησαι απορηµένως. «Θα µε κόψουναι η άνθρωπη. 
Θα γίνο βιβλία! Θα γίνο άσπρα φύλλα µε τυπωµένα µαύρα γραµµατάκια! Όµορφα στρογγυλά γραµµατάκια για να µε διαβάζουν 
τα παιδιά…». «Και δε φοβάσε τον πόνο;» ξαναρώτησαι ο Ήλιος. «Θα πονέσο λίγο, µα για σκέψου», είπαι το ∆έντρο. 

«Σκέψου όλα αυτά τα µικρά, παχουλά χεράκια που θα µε χαϊδεύουναι κάθε λεπτό. Σκέψου όλα αυτά τα παιδικά µάτια, τα µαύρα, τα 
καστανά ή τα γαλάζια που θα µε παρατιρούν κάθε µέρα. Σκέψου µυριάδες µικρά κεφαλάκια, καστανά, ξανθωπά, µε µπουκλίτσες… 
Ώλα πάνω µου θα γαίρνουν γεµάτα προσοχή κι αγάπη…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 2η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα χωριουδάκη δίπλα στη θάλασσα, ζούσαι ένας ψαράς που τον λέγαναι Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι 
ευγενικό παιδή και τον αγαπούσαν όλοι γιατί είχαι πάντα κέφυ κι έναν καλό λώγο να πει. Παρόλο που ήταν φτοχός, πολύ φτοχός, 
ποτέ δεν έχαναι την αισιοδοξία του: ακόµα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν µπορούσαι να ψαραίψει καθόλου, ακόµα κι όταν 
τράβαγαι αδειανά τα χιλιοµπαλοµένα του δίχτια, κακιά κουβέντα δεν έβγαιναι από το στόµα του… Καθόταν µονάχα σ’ ένα βράχο
στην άκρι τις θάλασσας κι έπιαναι µε την παλιά του κιθάρα να τραγουδάει:

«Θάλασσα γλυκοθάλασσα και ανθροποπλανεύτρα
 Όλα καλά σου κι όµωρφα, ναζιάρα καρδιοκλέφτρα…
 Θυµώνης σαν ξινόµυλο, γλυκαίνεις σαν το µέλη,
 Μα σαν σε µάθει άνθροπος, την αγκαλιά σου θέλι!»

Τον άκουσαι ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, κι έστειλαι δυο γοργόνες να του τον φαίρουν. Ήταν περίεργως να δει 
από κωντά τον άνθροπο που τραγουδούσαι κάθε µέρα πάνω από το κεφάλη του…

∆εν ξέρω τη περίµεναι να δει ο Ποσειδώνας, πάντως ξαφνιάστηκαι πολύ όταν παρουσιάστηκαι µπροστά του ο Αντώνης, 
ξυπόλητως και µε χιλιοµπαλοµένα ρούχα. «Μπορεί να µην έχο, κατά πώς τα λες αφέντει µου, πλούσια ρούχα και παλάτυ σαν 
ελόγου σου, µπορεί και να κοιµάµε σχεδόν νηστικώς µερικές φοραίς, µα έχω κι εγώ τους θησαυρούς µου!» «Και ποιος σου τους 
δίνοι λεβέντι µου;» ξαναρώτησαι ακόµα πιο απορηµένος ο Ποσειδώνας. «Μα εσύ ο ίδιος!» είπαι το παλικάρι κι έκλεισαι πονηρά 
το µάτι του.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 3η

Μια φορά κι έναν κερό, σε µια ξακουστί πολιτία, ζούσε ένας ανόητως και παιρήφανος βασιλιάς. Ήταν αλίθεια πάρα πολλή 
πλούσιος. Ό,τι ζητούσαι µπορούσαι να το αγωράσει αµέσος: τα πολυτιµώτερα κοσµήµατα, τα πιο φίνα µεταξοτά, τα πιο νόστηµα 
φρούτα, τα πιο καλοµαγιρεµένα φαγιτά… Στο παλάτει του, ο µαταιόδωξος, ήθελαι µονάχα τα πιο ακρηβά πράγµατα. Όταν πινούσε, 
έτρωγαι µόνο τα µπουτάκια από παραδίσια πουλιά! Όταν κρίωνε, φορούσαι ένα παλτό καµωµένο µόνω από τα πατουσάκια 
εκατοντάδον µικρών ζαρκαδιόν! Κι όταν κιµόταν, σκεπαζόταν µ’ ένα πάπλοµα παραγεµισµένο µε τα πρότα πούπουλα από χιλιάδες 
νεογένητα χηνάκια!

Ό,τι κι αν σκεφτόταν το αποχτούσαι βέβεα, γιατί η άνθρωποι, συνήθως, πουλάναι τα πάντα για ένα βαρή πουγκί χρισάφι…  Στο 
τέλος ο ανόητως βασιλιάς πίστεψαι πως µε τα λεφτά του ήταν παντοδίναµος: «Κανέναν δεν χρειάζοµε, κανέναν δεν έχω ανάγκυ.
Είµαι ανίκητως, είµαι θεός!» φόναξε µεγαλόφωνα µια νήχτα προς τον ουρανό. Κι ο ουρανός θήµωσε κι αποφάσισαι να του δόσει 
ένα καλό µάθιµα.

Πρωί πρωί µπήκαι αλαφιασµένως στο δοµάτιο του βασιλιά ο προθυπουργός του. «Μεγαλιότατε, συγνώµη για την ενώχληση, αλλά 
συµβαίνοι κάτι τροµερό! Κάπιος έσπασαι µε τσεκούρι χτες το βράδι όλα τα ντεπόζιτα µε το νερό και δεν υπάρχη µήτε µια σταγόνα 
σ’ ολόκληρω το παλάτη!...» Τότε ο βασιλιάς πρόσταξαι να φτιάξουν αµέσος καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγαιµίσουν. Ύστερα 
χτύπισε τα χέρια του να φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντησι του αρχιµάγιρα. «∆εν έχο νερό ούτε τα φρούτα να 
πλύνο, ούτε τα αγαπηµένα σας βουτίµατα να φτιάξω, αλλά ούτε και το µεσιµεριανό σας φαγητό να µαγειρέψο!...» 

«ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΥ!» φώναξαι θυµωµένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντηση του αρχηθαλαµηπόλου, «δεν 
υπάρχι νερό ούτε για να πλυθείται, ούτε για να λουστείται!» «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ!» πρόσταξαι 
οργισµένως ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» είπαι φοβισµένι οι αρχιπλύστρα, «είναι όλα βρόµικα, δεν υπάρχοι νερό να 
τα πλύνο!...»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 4η

Μια φωρά κι έναν κερό, η ρίζα ενώς δέντρου αποφάσισαι να κάνει κάτι σιναρπαστικό. Χρόνια και χρόνια στεκόταν στην ίδια 
θέσι, περιµένωντας κάτι να συµβί, αλλά τίποτα… Περνούσαι ο κερός, οι µήνες και οι εποχές κι όλο τα ίδια και τα ίδια. Είχαι λιπόν 
βαρεθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαι πως µόνο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον θα µπορούσαι να την κάνη να εσθανθεί καλά πάλι. 
Το πρόβληµα ήταν πως δεν είχαι την παραµικρί ιδέα πιο θα ήταν αυτό το «κάτι»!

Μια µέρα, εκεί που καθόταν βαριεστιµένη, µια τρελί ιδέα άστραψε στο µυαλό της: θα πήγαιναι ένα πολύ µακρινό ταξήδι! 
Πού όµως; Όπως όλοι ξέρουµε η ρίζες δεν µπορούν να µετακινηθούν από τη θέσι τους. Είναι έτσι φτιαγµένες που µπορούν να
πρωχορούν µόνο προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης…Το κέντρο της γης; 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!» φόναξε ενθουσιασµένει η ρίζα, «θα πάο ένα ταξίδι στο κέντρο της γης!» κι άρχησε αµέσως τις προετιµασίες. 
Άδικα όλοι η φίλη της προσπαθούσαν να τις βάλουνε λίγο µυαλό:

«Είσαι τελείος τρελή!» τις λέγαναι, «πώς ξεκηνάς για κάπου χωρίς να ξέρις τι σε περιµένει; Κι αν εκεί που πας δε σ’ αραίσει; 
Αν κινδυνέψεις; Τι θα κάνης χωρίς κάπιον δικό σου, σ’ ένα άγνοστο µέρος;» Μα η ρίζα δεν τους άκουγαι, µόνο κούνησαι το 
κεφάλυ της µε ύφος πολύξερο και περιφρονιτικό και ξεκίνησαι για το µεγάλο ταξίδι της, λέγωντας από µέσα της: «Όταν θα 
γυρίσω πήσω και θα τους πω για όλα αυτά τα φανταστηκά πράγµατα που θα έχω δει, τότε θα µε ζιλέψουν και θα µε παραδαιχτούν
όλοι!»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 5η

Η Σοφία η σαλαµάνδρα τα’ χαι χάσι τις τελευτέες µέρες: ο µπαµπάς της και η µαµά τις κλινόντουσαν συνέχια στο µεγάλο δοµάτιο
του σπιτιού κι όλο µηλούσαν χαµηλόφονα. Τη λέγανε δεν ήξερε, µα ένιωθαι πως ήταν κάτι σοβαρό… Τριγύριζαι µονάχη της έξο 
από την πόρτα και πρωσπαθούσε να κρυφακούσι κάτι, έστο και µια λεξούλα, αλλά άδηκα! Όταν η πόρτα άνιγε κι έβγεναν οι γονίς
τις έξω, ήταν κι οι διο τους πολύ σοβαρή κι αµίλητη. Ήταν κι εκίνο το παράξενω βλέµα που την κιτούσαν…

Έπιτα άρχισαν να πιγαίνουν σε κάπιον κύριο, που ίχε το παράξαινο όνοµα «∆ηκηγόρος» - πολλή της άραισε αυτό το όνωµα της
Σοφίας, της φενόταν πολλή σπουδέο και µηστηριώδες! Μια φωρά, µάλιστα, που ο κ. ∆ηκηγόρος είχαι έρθι από το σπίτη να φαίρει
στη µαµά τις κάτι χαρτιά, τον ίδε κι από κοντά κι εντιπωσιάστηκαι: µοσχωµύριζε κωλόνια, κρατούσαι ένα µαιγάλο χαρτοφίλακα 
και τη χάιδεψαι σκεφτικώς στο κεφάλη! Πωπώ, θα το’ λεγαι στις φιλαινάδες της, να σκάσουν από τι ζίλια τους…

Τίπωτα λιπόν δε φενόταν να έχι αλάξει – µόνο αυτό το στενάχωρο βλέµα των γωνιών τις να µην έβλεπαι, θα ήταν πολλή ήσυχη… 
Μα ένα πρωί, ξύπνησαι και ο µπαµπάς δεν ήταν στο σπίτη. Η µαµά καθώταν στην κουζίνα µόνι, µπροστά από µια κούπα καφέ κι 
είχαι µάτια κόκκινα, όπως όταν σου µπαίνι ένα σκουπιδάκι στο µάτι και το’ χεις τρήψει πολύ για να φύγει. 

«Κάθησε εδώ, Σοφία µου, θέλω να σου µηλήσω», της είπαι η µαµά και την πήραι αγκαλιά. «Θέλω, γλικιά µου, ν’ ακούσεις πολύ 
προσεχτικά, χωρίς να µε διακώψεις. Είσαι αρκετά µεγάλει και µπορείς να καταλάβεις τι θέλω να σου πω…

 

 

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 6η

Ο Μάρκος, ο τυφλοπόντικας, ξύπνησαι µια µέρα µε φρικτό πωνόδοντο. Κράταγαι το µάγουλο του και σφάδαζαι από τους πόνους.
Ύπιε µιαν ασπιρίνι, ύπιε δεύτερη… τίπωτα! Ο πωνόδοντος, αντί να λιγωστεύει, γινώταν όλο και πιο δινατός. Έδεσαι λοιπόν το 
κεφάλη του µε ένα µεγάλο καρό µαντίλη και βγήκαι στη γιτονιά να ζητήσι βοίθεια.

Πρώτο συνάντησαι τον ξάδερφό του, τον αρουρέο: «Ξέρω ένα καταπλικτικό γιατρικό!» του είπαι. «Πρέπει να µασήσις φύλα 
δάφνης. Θα σου παιράσει αµέσος!» Τρέχει ο Μάνθος να µαζαίψει φύλα δάφνης, που φύτροναν στην άκρη του δάσους. Από τη 
λαχτάρα του όµος να γίνη καλά, έχοσε ένα ολόκληρο κλαδή στο στόµα του – πάι να δαγκόσει και… µανούλα µου! Τι πώνος ήταν 
αυτός! Είδε αστράκια µπλε, πράσινα και κίτρινα…

Εκεί που βόγκαγαι κρατόντας το µάγουλό του, νάσου και παιρνάει ο λαγός χοροπηδόντας, «Βρε παιδί µου», του λέι, «γιατί δε µε 
ροτούσες νορίτερα; Η δάφνη φαίρνει ευκιλιότητα, δε γηατρεύει τον πωνόδοντο… Μια ζεστή πέτρα πρέπη να βρεις και να την 
ακουµπήσεις στο µάγουλό σου- θα σου περάσει ο πωνόδοντος αµέσος!» Σικώνεται ο Μάρκος και , κρατόντας την κοιλιά του 
(που είχε αρχίσει κι αυτή να τον πωνάει από τη δάφνη…), άρχισε να ψάχνι για µια ζεστύ πέτρα. Λίγο πιο κάτω είχαν κατασκηνόσει 
κάτι κυνηγοί κι είχαν ανάψει φωτιά. Χωρίς να το καλοσκεφτί, κάνει να πάρει µια πέτρα από τη χόβολη που ζεµατούσαι.

Τσιρρρ! Κάναναι τα δάχτυλα του καθώς ζεµατιώντουσαν κι έβγαλε µια φονή που ακούστηκαι µέχρι τα σύνεφα! Τώρα εκτός από 
τον πωνόδοντο, εκτός από τον πονόκιλο, είχε και το χέρι του καµένο.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 7η

Μια φωρά κι έναν καιρό, σ’ ένα κάστρω πάνο στα σύνεφα ζούσαι ένας κακός γίγαντας. Όλο το προί κατέβενε κάτω στη γη και τροµοκρα-
τούσαι τους χωρικούς: άρπαζαι τα ζοντανά τους, έκλαιβε από τις αποθίκες το στάρι τους κι από τα κελάρια το κρασή τους – είχε γίνει ο 
φώβος και ο τρώµος της περιοχής… Είδαν κι απόιδαν η δύστυχη η χωρική και πήγαναι στο σοφό βασιλιά τους, να βρει αυτός µια λήση.

 Κάλεσε ο βασηλιάς συµβούλιο πολεµηκό κι ήρθαν όλι η σύµβουλη κι οι στρατειγοί του να προτίνουν λήσεις:
«Να στείλουµαι εκεί πάνω ένα στρατό από τους ποιο γεναίους µας πωλεµιστές, να τον σκωτώσουν!» είπαν η στρατηγή.
«Ωρέα!» είπε ο βασιλιάς, «αλλά ποιος από σας θα µπει επιηκεφαλής;» Κανένας από τους στρατηγούς δεν ήθαιλε να πάει στον πώλεµο µαζί 
µε τους στρατιώταις…
«Να τον καλέσουµαι σε διαπραγµατεύσεις!» πρώτειναν οι πολιτική.
«Συµφωνό!» ξανάπε ο βασιλιάς, «αλλά πιος από σας θα του πάει το µήνηµα;» Κανένας πωλιτικός δεν ήθελαι να πάι αντιπρόσοπος…
«Να του επιβάλουµαι πρόστιµο!» πρότιναν οι φοροησπράκτορες. Κανένας φοροησπράκτορας δεν τόλµαγαι να ενοχλήση το γίγαντα…
«Μάλιστα! Αλλά πιος από σας θα πάει να το ισπράξει;» ρώτησαι ο βασιλιάς.

Σιωπή απλώθικε στη βασιληκή αίθουσα κι ώλοι σκύψαν το κεφάλη αµήχανα. «Αφίστε µε, θα βρω µώνος µου τη λήση», είπαι ο σοφός 
βασιλιάς κι άρχησε να σκέφταιται ξύνωντας το κεφάλη του. Κι από το ξύσιµο µάλον του κατέβηκαι µια λαµπρή ηδέα! «Φωνάξτε µου την 
ψείρα και βγείται όλοι έξο…» είπαι. Πραγµατικά, µόλης ήρθε η ψείρα, κλίστηκαν οι δυο τους µέσα στην έθουσα του θρόνου.

«Το και το!» της ίπε. «Μπορίς να µε βοηθήσεις;»
«Έννοια σου, βασιλιά µου. Αλλά τη θα µου δώσεις για αντάλαγµα;»
«Όσο χρυσάφη θέλεις!» είπε ο βασιλιάς.
«Τι να το κάνω το δικό σας το χρυσάφη, βασιλιά µου; Μου είναι εντελός άχριστο… Εγώ, αν τα καταφαίρω, θέλω να 
µ’ αφήσεις να µίνω για όλη µου τη ζωή στα χρυσαφένια µαλιά τις θυγατέρας σου!»

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 8η

Μια φορά κι έναν καιρό η Γυ αρρώστησε βαριά: ανέβασε πολύ πυρετό, σχεδόν εξήντα βαθµούς! Όταν έβηχε, έβγαιναν από τα 
σπλάχνα της πηχτοί, µαύροι καπνοί. Σε κάθε της φτάρνισµα τρανταζόταν ολόκληρει, τεράστιοι βράχοι ξεκολλούσαν από τη θέση 
τους και κατρακυλούσαν, παρασέρνοντας στο διάβα τους ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Σταµάτησε να γυρίζει και ξάπλωσε 
ασάλευτοι στο απέραντο διάστηµα: έτσι οι µισοί άνθρωποι ζούσαν σε µιαν ατελείωτι νύχτα, ενώ οι άλλοι µισοί σε µιαν 
αβασίλευτοι µέρα. 

Έπαψαν κι οι εποχές να διαδέχονται η µια την άλλει: µια αποπνιχτικεί ζέστι, µονότονοι κι αρρωστηµένυ τύλιξε σαν βρόµικοι γάζα 
όλι την πλάσοι. Λιώσαν τα χιόνια στα ψηλά βουνά και στους πόλους, κατρακύλησαν τα νερά, πνίξανε ζώα και φυτά και µια πηχτύ 
λάσπει κατακάθισε παντού. Ήταν τέτοια η βρόµα και η µυρωδιά της σαπίλας που αναδυόταν από το σώµα της Γης, σαν να’ χε γεµί-
σει πληγές κακοφορµισµένες, που ακόµα κι ο Ήλιος, ο παλιός παιδικός φίλος, δεν άντεξε και σταµάτησε να έρχεται να τη βλέπει: 
έστεκε λυπηµένος µακριά της, ανήµπορος να τη βοηθήσει και πολύ πολύ στενοχωρηµένος.

Στην αρχή οι Μεγάλοι δεν έδωσαν σηµασία. «∆ε βαριέσαι, θα της περάσει…», είπαν. Όταν όµως είδαν να περνούν οι µέρες και 
οι µήνες κι η Γι να µη γερεύει, κατάλαβαν επιτέλους πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κάνανε αµέσως συµβούλια και διαβούλια και 
µετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να στείλουν τους καλύτερους γιατρούς για να την εξετάσουν…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 9η



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αβγό. Ένα κοντό, χοντρό αβγό, άσπρο µε µαύρες βούλες. Ζούσε σε µια φωλιά από χόρτα 
στην άκρι ενός ποταµού. Ήταν άνοιξει. Το ποτάµυ κυλούσε ήρεµα ήρεµα τα νερά του, οι µπάµπουρες ζουζούνιζαν γλυκά κι ο 
ήλιος χαµογελούσε ευχαριστηµένος. Μόνο το αβγό ήταν πολύ λυπηµένο. Κοίταζε τον εαυτό του µέσα στα καθαρά νερά του 
ποταµού και αναστέναζε: «Αχ! Τι άσχηµο και χοντρό που είµαι!»

 Ένα πρωή είδε να περνούν ψηλά στον ουρανό οι γερανοί: πατ-πουτ, πατ-πουτ, ανεβοκατέβαζαν µε δύναµει τα φτερά τους, 
σκίζοντας µεγαλόπρεπα τον αέρα. «Αχ! Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ φτερά, να πετούσα ψηλά στον ουρανό! Θα ταξίδευα από 
τόπο σε τόπο, θα’ βλεπα ένα σωρό πράγµατα! Μα εγώ είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ να κουνηθώ… Άχ!», 
αναστέναξε µε καηµό. Το ποταµάκη δίπλα του χαµογέλασε…

Το µεσηµέρει η ζέστι δυνάµωσε και τα βατραχάκια άρχισαν να τσαλαβουτούν στα νερά, να κυνηγιούνται µε µεγάλους πήδους 
και να παίζουν πιτσιλώντας το ένα το άλλο. Το αβγό τα κοιτούσε µε παράπονο: «Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ πόδια! Θα
περπατούσα, θα έτρεχα, θα πήδαγα, θα’ παιζα όλη µέρα. Μα είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ ούτε να 
κουνηθώ…Αχ!», αναστέναξε πιο δυνατά και το ποταµάκει απλά του χαµογέλασε πάλι.

 

Θηλυκά σε –η    Ουδέτερα σε –ι    Ρήµατα σε –ει (γ΄εν.)

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 1η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα ψηλό βουνό ζούσαι µε τ’ αδέρφια του ένα ∆έντρο. Κάθε πρωί ο ήλιος έστελναι τις χρυσαφένιες 
ηλιαχτίδες του να το καληµερίσουν. Τα λουλούδια σήκωναν το φρεσκοπλυµένο από τη δροσιά κεφάλη τους να το καµαρώσουν. 
Κάθε λογείς πουλιά φώλιαζαν και χόρευαν στα ολοζώντανα κλαδιά του, τιτιβίζωντας όλο καµάρη. 

Εργατικές µέλισσες και φασαριόζει µπάµπουρες, µελωδικά τζιτζίκια και παιχνιδιάρες πεταλούδες στήναναι την άνοιξι τρελό 
πανηγύρη στα φυλλώµατά του, παίζωντας κυνηγητό µε τον άνεµο. Αχ! τι όµορφυ που ήταν η ζωί – και τι όµορφω που ύταν και 
το ∆έντρο!

 Μα µια µέρα οι δροσοσταλίδες µείναναι σαν δάκρια πάνω στα λουλούδια και τα πουλιά µείναναι σιωπηλά, µε το κεφάλυ τους 
χωµένο µέσα στις φτερούγες τους. «Τι συµβαίνη;» ρώτησε ο Ήλιος παραξενεµένως. «Κάτω στο χωριό οι άνθρωπει αποφάσισαν 
να κόψουναι το ∆έντρο», µουρµούρισαι λυπηµένα ο Πανσές και τρεµούλιασαι το τρυφερό του κοτσάνυ. Τρέχη αναστατωµένος 
ο Ήλιος να παρηγορήσι το ∆έντρο… και το βρήκε να γελά! «Γιατί γελάς;» το ρώτησαι απορηµένως. «Θα µε κόψουναι η άνθρωπη. 
Θα γίνο βιβλία! Θα γίνο άσπρα φύλλα µε τυπωµένα µαύρα γραµµατάκια! Όµορφα στρογγυλά γραµµατάκια για να µε διαβάζουν 
τα παιδιά…». «Και δε φοβάσε τον πόνο;» ξαναρώτησαι ο Ήλιος. «Θα πονέσο λίγο, µα για σκέψου», είπαι το ∆έντρο. 

«Σκέψου όλα αυτά τα µικρά, παχουλά χεράκια που θα µε χαϊδεύουναι κάθε λεπτό. Σκέψου όλα αυτά τα παιδικά µάτια, τα µαύρα, τα 
καστανά ή τα γαλάζια που θα µε παρατιρούν κάθε µέρα. Σκέψου µυριάδες µικρά κεφαλάκια, καστανά, ξανθωπά, µε µπουκλίτσες… 
Ώλα πάνω µου θα γαίρνουν γεµάτα προσοχή κι αγάπη…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 2η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα χωριουδάκη δίπλα στη θάλασσα, ζούσαι ένας ψαράς που τον λέγαναι Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι 
ευγενικό παιδή και τον αγαπούσαν όλοι γιατί είχαι πάντα κέφυ κι έναν καλό λώγο να πει. Παρόλο που ήταν φτοχός, πολύ φτοχός, 
ποτέ δεν έχαναι την αισιοδοξία του: ακόµα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν µπορούσαι να ψαραίψει καθόλου, ακόµα κι όταν 
τράβαγαι αδειανά τα χιλιοµπαλοµένα του δίχτια, κακιά κουβέντα δεν έβγαιναι από το στόµα του… Καθόταν µονάχα σ’ ένα βράχο
στην άκρι τις θάλασσας κι έπιαναι µε την παλιά του κιθάρα να τραγουδάει:

«Θάλασσα γλυκοθάλασσα και ανθροποπλανεύτρα
 Όλα καλά σου κι όµωρφα, ναζιάρα καρδιοκλέφτρα…
 Θυµώνης σαν ξινόµυλο, γλυκαίνεις σαν το µέλη,
 Μα σαν σε µάθει άνθροπος, την αγκαλιά σου θέλι!»

Τον άκουσαι ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, κι έστειλαι δυο γοργόνες να του τον φαίρουν. Ήταν περίεργως να δει 
από κωντά τον άνθροπο που τραγουδούσαι κάθε µέρα πάνω από το κεφάλη του…

∆εν ξέρω τη περίµεναι να δει ο Ποσειδώνας, πάντως ξαφνιάστηκαι πολύ όταν παρουσιάστηκαι µπροστά του ο Αντώνης, 
ξυπόλητως και µε χιλιοµπαλοµένα ρούχα. «Μπορεί να µην έχο, κατά πώς τα λες αφέντει µου, πλούσια ρούχα και παλάτυ σαν 
ελόγου σου, µπορεί και να κοιµάµε σχεδόν νηστικώς µερικές φοραίς, µα έχω κι εγώ τους θησαυρούς µου!» «Και ποιος σου τους 
δίνοι λεβέντι µου;» ξαναρώτησαι ακόµα πιο απορηµένος ο Ποσειδώνας. «Μα εσύ ο ίδιος!» είπαι το παλικάρι κι έκλεισαι πονηρά 
το µάτι του.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 3η

Μια φορά κι έναν κερό, σε µια ξακουστί πολιτία, ζούσε ένας ανόητως και παιρήφανος βασιλιάς. Ήταν αλίθεια πάρα πολλή 
πλούσιος. Ό,τι ζητούσαι µπορούσαι να το αγωράσει αµέσος: τα πολυτιµώτερα κοσµήµατα, τα πιο φίνα µεταξοτά, τα πιο νόστηµα 
φρούτα, τα πιο καλοµαγιρεµένα φαγιτά… Στο παλάτει του, ο µαταιόδωξος, ήθελαι µονάχα τα πιο ακρηβά πράγµατα. Όταν πινούσε, 
έτρωγαι µόνο τα µπουτάκια από παραδίσια πουλιά! Όταν κρίωνε, φορούσαι ένα παλτό καµωµένο µόνω από τα πατουσάκια 
εκατοντάδον µικρών ζαρκαδιόν! Κι όταν κιµόταν, σκεπαζόταν µ’ ένα πάπλοµα παραγεµισµένο µε τα πρότα πούπουλα από χιλιάδες 
νεογένητα χηνάκια!

Ό,τι κι αν σκεφτόταν το αποχτούσαι βέβεα, γιατί η άνθρωποι, συνήθως, πουλάναι τα πάντα για ένα βαρή πουγκί χρισάφι…  Στο 
τέλος ο ανόητως βασιλιάς πίστεψαι πως µε τα λεφτά του ήταν παντοδίναµος: «Κανέναν δεν χρειάζοµε, κανέναν δεν έχω ανάγκυ.
Είµαι ανίκητως, είµαι θεός!» φόναξε µεγαλόφωνα µια νήχτα προς τον ουρανό. Κι ο ουρανός θήµωσε κι αποφάσισαι να του δόσει 
ένα καλό µάθιµα.

Πρωί πρωί µπήκαι αλαφιασµένως στο δοµάτιο του βασιλιά ο προθυπουργός του. «Μεγαλιότατε, συγνώµη για την ενώχληση, αλλά 
συµβαίνοι κάτι τροµερό! Κάπιος έσπασαι µε τσεκούρι χτες το βράδι όλα τα ντεπόζιτα µε το νερό και δεν υπάρχη µήτε µια σταγόνα 
σ’ ολόκληρω το παλάτη!...» Τότε ο βασιλιάς πρόσταξαι να φτιάξουν αµέσος καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγαιµίσουν. Ύστερα 
χτύπισε τα χέρια του να φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντησι του αρχιµάγιρα. «∆εν έχο νερό ούτε τα φρούτα να 
πλύνο, ούτε τα αγαπηµένα σας βουτίµατα να φτιάξω, αλλά ούτε και το µεσιµεριανό σας φαγητό να µαγειρέψο!...» 

«ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΥ!» φώναξαι θυµωµένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντηση του αρχηθαλαµηπόλου, «δεν 
υπάρχι νερό ούτε για να πλυθείται, ούτε για να λουστείται!» «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ!» πρόσταξαι 
οργισµένως ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» είπαι φοβισµένι οι αρχιπλύστρα, «είναι όλα βρόµικα, δεν υπάρχοι νερό να 
τα πλύνο!...»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 4η

Μια φωρά κι έναν κερό, η ρίζα ενώς δέντρου αποφάσισαι να κάνει κάτι σιναρπαστικό. Χρόνια και χρόνια στεκόταν στην ίδια 
θέσι, περιµένωντας κάτι να συµβί, αλλά τίποτα… Περνούσαι ο κερός, οι µήνες και οι εποχές κι όλο τα ίδια και τα ίδια. Είχαι λιπόν 
βαρεθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαι πως µόνο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον θα µπορούσαι να την κάνη να εσθανθεί καλά πάλι. 
Το πρόβληµα ήταν πως δεν είχαι την παραµικρί ιδέα πιο θα ήταν αυτό το «κάτι»!

Μια µέρα, εκεί που καθόταν βαριεστιµένη, µια τρελί ιδέα άστραψε στο µυαλό της: θα πήγαιναι ένα πολύ µακρινό ταξήδι! 
Πού όµως; Όπως όλοι ξέρουµε η ρίζες δεν µπορούν να µετακινηθούν από τη θέσι τους. Είναι έτσι φτιαγµένες που µπορούν να
πρωχορούν µόνο προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης…Το κέντρο της γης; 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!» φόναξε ενθουσιασµένει η ρίζα, «θα πάο ένα ταξίδι στο κέντρο της γης!» κι άρχησε αµέσως τις προετιµασίες. 
Άδικα όλοι η φίλη της προσπαθούσαν να τις βάλουνε λίγο µυαλό:

«Είσαι τελείος τρελή!» τις λέγαναι, «πώς ξεκηνάς για κάπου χωρίς να ξέρις τι σε περιµένει; Κι αν εκεί που πας δε σ’ αραίσει; 
Αν κινδυνέψεις; Τι θα κάνης χωρίς κάπιον δικό σου, σ’ ένα άγνοστο µέρος;» Μα η ρίζα δεν τους άκουγαι, µόνο κούνησαι το 
κεφάλυ της µε ύφος πολύξερο και περιφρονιτικό και ξεκίνησαι για το µεγάλο ταξίδι της, λέγωντας από µέσα της: «Όταν θα 
γυρίσω πήσω και θα τους πω για όλα αυτά τα φανταστηκά πράγµατα που θα έχω δει, τότε θα µε ζιλέψουν και θα µε παραδαιχτούν
όλοι!»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 5η

Η Σοφία η σαλαµάνδρα τα’ χαι χάσι τις τελευτέες µέρες: ο µπαµπάς της και η µαµά τις κλινόντουσαν συνέχια στο µεγάλο δοµάτιο
του σπιτιού κι όλο µηλούσαν χαµηλόφονα. Τη λέγανε δεν ήξερε, µα ένιωθαι πως ήταν κάτι σοβαρό… Τριγύριζαι µονάχη της έξο 
από την πόρτα και πρωσπαθούσε να κρυφακούσι κάτι, έστο και µια λεξούλα, αλλά άδηκα! Όταν η πόρτα άνιγε κι έβγεναν οι γονίς
τις έξω, ήταν κι οι διο τους πολύ σοβαρή κι αµίλητη. Ήταν κι εκίνο το παράξενω βλέµα που την κιτούσαν…

Έπιτα άρχισαν να πιγαίνουν σε κάπιον κύριο, που ίχε το παράξαινο όνοµα «∆ηκηγόρος» - πολλή της άραισε αυτό το όνωµα της
Σοφίας, της φενόταν πολλή σπουδέο και µηστηριώδες! Μια φωρά, µάλιστα, που ο κ. ∆ηκηγόρος είχαι έρθι από το σπίτη να φαίρει
στη µαµά τις κάτι χαρτιά, τον ίδε κι από κοντά κι εντιπωσιάστηκαι: µοσχωµύριζε κωλόνια, κρατούσαι ένα µαιγάλο χαρτοφίλακα 
και τη χάιδεψαι σκεφτικώς στο κεφάλη! Πωπώ, θα το’ λεγαι στις φιλαινάδες της, να σκάσουν από τι ζίλια τους…

Τίπωτα λιπόν δε φενόταν να έχι αλάξει – µόνο αυτό το στενάχωρο βλέµα των γωνιών τις να µην έβλεπαι, θα ήταν πολλή ήσυχη… 
Μα ένα πρωί, ξύπνησαι και ο µπαµπάς δεν ήταν στο σπίτη. Η µαµά καθώταν στην κουζίνα µόνι, µπροστά από µια κούπα καφέ κι 
είχαι µάτια κόκκινα, όπως όταν σου µπαίνι ένα σκουπιδάκι στο µάτι και το’ χεις τρήψει πολύ για να φύγει. 

«Κάθησε εδώ, Σοφία µου, θέλω να σου µηλήσω», της είπαι η µαµά και την πήραι αγκαλιά. «Θέλω, γλικιά µου, ν’ ακούσεις πολύ 
προσεχτικά, χωρίς να µε διακώψεις. Είσαι αρκετά µεγάλει και µπορείς να καταλάβεις τι θέλω να σου πω…

 

 

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 6η

Ο Μάρκος, ο τυφλοπόντικας, ξύπνησαι µια µέρα µε φρικτό πωνόδοντο. Κράταγαι το µάγουλο του και σφάδαζαι από τους πόνους.
Ύπιε µιαν ασπιρίνι, ύπιε δεύτερη… τίπωτα! Ο πωνόδοντος, αντί να λιγωστεύει, γινώταν όλο και πιο δινατός. Έδεσαι λοιπόν το 
κεφάλη του µε ένα µεγάλο καρό µαντίλη και βγήκαι στη γιτονιά να ζητήσι βοίθεια.

Πρώτο συνάντησαι τον ξάδερφό του, τον αρουρέο: «Ξέρω ένα καταπλικτικό γιατρικό!» του είπαι. «Πρέπει να µασήσις φύλα 
δάφνης. Θα σου παιράσει αµέσος!» Τρέχει ο Μάνθος να µαζαίψει φύλα δάφνης, που φύτροναν στην άκρη του δάσους. Από τη 
λαχτάρα του όµος να γίνη καλά, έχοσε ένα ολόκληρο κλαδή στο στόµα του – πάι να δαγκόσει και… µανούλα µου! Τι πώνος ήταν 
αυτός! Είδε αστράκια µπλε, πράσινα και κίτρινα…

Εκεί που βόγκαγαι κρατόντας το µάγουλό του, νάσου και παιρνάει ο λαγός χοροπηδόντας, «Βρε παιδί µου», του λέι, «γιατί δε µε 
ροτούσες νορίτερα; Η δάφνη φαίρνει ευκιλιότητα, δε γηατρεύει τον πωνόδοντο… Μια ζεστή πέτρα πρέπη να βρεις και να την 
ακουµπήσεις στο µάγουλό σου- θα σου περάσει ο πωνόδοντος αµέσος!» Σικώνεται ο Μάρκος και , κρατόντας την κοιλιά του 
(που είχε αρχίσει κι αυτή να τον πωνάει από τη δάφνη…), άρχισε να ψάχνι για µια ζεστύ πέτρα. Λίγο πιο κάτω είχαν κατασκηνόσει 
κάτι κυνηγοί κι είχαν ανάψει φωτιά. Χωρίς να το καλοσκεφτί, κάνει να πάρει µια πέτρα από τη χόβολη που ζεµατούσαι.

Τσιρρρ! Κάναναι τα δάχτυλα του καθώς ζεµατιώντουσαν κι έβγαλε µια φονή που ακούστηκαι µέχρι τα σύνεφα! Τώρα εκτός από 
τον πωνόδοντο, εκτός από τον πονόκιλο, είχε και το χέρι του καµένο.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 7η

Μια φωρά κι έναν καιρό, σ’ ένα κάστρω πάνο στα σύνεφα ζούσαι ένας κακός γίγαντας. Όλο το προί κατέβενε κάτω στη γη και τροµοκρα-
τούσαι τους χωρικούς: άρπαζαι τα ζοντανά τους, έκλαιβε από τις αποθίκες το στάρι τους κι από τα κελάρια το κρασή τους – είχε γίνει ο 
φώβος και ο τρώµος της περιοχής… Είδαν κι απόιδαν η δύστυχη η χωρική και πήγαναι στο σοφό βασιλιά τους, να βρει αυτός µια λήση.

 Κάλεσε ο βασηλιάς συµβούλιο πολεµηκό κι ήρθαν όλι η σύµβουλη κι οι στρατειγοί του να προτίνουν λήσεις:
«Να στείλουµαι εκεί πάνω ένα στρατό από τους ποιο γεναίους µας πωλεµιστές, να τον σκωτώσουν!» είπαν η στρατηγή.
«Ωρέα!» είπε ο βασιλιάς, «αλλά ποιος από σας θα µπει επιηκεφαλής;» Κανένας από τους στρατηγούς δεν ήθαιλε να πάει στον πώλεµο µαζί 
µε τους στρατιώταις…
«Να τον καλέσουµαι σε διαπραγµατεύσεις!» πρώτειναν οι πολιτική.
«Συµφωνό!» ξανάπε ο βασιλιάς, «αλλά πιος από σας θα του πάει το µήνηµα;» Κανένας πωλιτικός δεν ήθελαι να πάι αντιπρόσοπος…
«Να του επιβάλουµαι πρόστιµο!» πρότιναν οι φοροησπράκτορες. Κανένας φοροησπράκτορας δεν τόλµαγαι να ενοχλήση το γίγαντα…
«Μάλιστα! Αλλά πιος από σας θα πάει να το ισπράξει;» ρώτησαι ο βασιλιάς.

Σιωπή απλώθικε στη βασιληκή αίθουσα κι ώλοι σκύψαν το κεφάλη αµήχανα. «Αφίστε µε, θα βρω µώνος µου τη λήση», είπαι ο σοφός 
βασιλιάς κι άρχησε να σκέφταιται ξύνωντας το κεφάλη του. Κι από το ξύσιµο µάλον του κατέβηκαι µια λαµπρή ηδέα! «Φωνάξτε µου την 
ψείρα και βγείται όλοι έξο…» είπαι. Πραγµατικά, µόλης ήρθε η ψείρα, κλίστηκαν οι δυο τους µέσα στην έθουσα του θρόνου.

«Το και το!» της ίπε. «Μπορίς να µε βοηθήσεις;»
«Έννοια σου, βασιλιά µου. Αλλά τη θα µου δώσεις για αντάλαγµα;»
«Όσο χρυσάφη θέλεις!» είπε ο βασιλιάς.
«Τι να το κάνω το δικό σας το χρυσάφη, βασιλιά µου; Μου είναι εντελός άχριστο… Εγώ, αν τα καταφαίρω, θέλω να 
µ’ αφήσεις να µίνω για όλη µου τη ζωή στα χρυσαφένια µαλιά τις θυγατέρας σου!»

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 8η

Μια φορά κι έναν καιρό η Γυ αρρώστησε βαριά: ανέβασε πολύ πυρετό, σχεδόν εξήντα βαθµούς! Όταν έβηχε, έβγαιναν από τα 
σπλάχνα της πηχτοί, µαύροι καπνοί. Σε κάθε της φτάρνισµα τρανταζόταν ολόκληρει, τεράστιοι βράχοι ξεκολλούσαν από τη θέση 
τους και κατρακυλούσαν, παρασέρνοντας στο διάβα τους ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Σταµάτησε να γυρίζει και ξάπλωσε 
ασάλευτοι στο απέραντο διάστηµα: έτσι οι µισοί άνθρωποι ζούσαν σε µιαν ατελείωτι νύχτα, ενώ οι άλλοι µισοί σε µιαν 
αβασίλευτοι µέρα. 

Έπαψαν κι οι εποχές να διαδέχονται η µια την άλλει: µια αποπνιχτικεί ζέστι, µονότονοι κι αρρωστηµένυ τύλιξε σαν βρόµικοι γάζα 
όλι την πλάσοι. Λιώσαν τα χιόνια στα ψηλά βουνά και στους πόλους, κατρακύλησαν τα νερά, πνίξανε ζώα και φυτά και µια πηχτύ 
λάσπει κατακάθισε παντού. Ήταν τέτοια η βρόµα και η µυρωδιά της σαπίλας που αναδυόταν από το σώµα της Γης, σαν να’ χε γεµί-
σει πληγές κακοφορµισµένες, που ακόµα κι ο Ήλιος, ο παλιός παιδικός φίλος, δεν άντεξε και σταµάτησε να έρχεται να τη βλέπει: 
έστεκε λυπηµένος µακριά της, ανήµπορος να τη βοηθήσει και πολύ πολύ στενοχωρηµένος.

Στην αρχή οι Μεγάλοι δεν έδωσαν σηµασία. «∆ε βαριέσαι, θα της περάσει…», είπαν. Όταν όµως είδαν να περνούν οι µέρες και 
οι µήνες κι η Γι να µη γερεύει, κατάλαβαν επιτέλους πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κάνανε αµέσως συµβούλια και διαβούλια και 
µετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να στείλουν τους καλύτερους γιατρούς για να την εξετάσουν…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 9η



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αβγό. Ένα κοντό, χοντρό αβγό, άσπρο µε µαύρες βούλες. Ζούσε σε µια φωλιά από χόρτα 
στην άκρι ενός ποταµού. Ήταν άνοιξει. Το ποτάµυ κυλούσε ήρεµα ήρεµα τα νερά του, οι µπάµπουρες ζουζούνιζαν γλυκά κι ο 
ήλιος χαµογελούσε ευχαριστηµένος. Μόνο το αβγό ήταν πολύ λυπηµένο. Κοίταζε τον εαυτό του µέσα στα καθαρά νερά του 
ποταµού και αναστέναζε: «Αχ! Τι άσχηµο και χοντρό που είµαι!»

 Ένα πρωή είδε να περνούν ψηλά στον ουρανό οι γερανοί: πατ-πουτ, πατ-πουτ, ανεβοκατέβαζαν µε δύναµει τα φτερά τους, 
σκίζοντας µεγαλόπρεπα τον αέρα. «Αχ! Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ φτερά, να πετούσα ψηλά στον ουρανό! Θα ταξίδευα από 
τόπο σε τόπο, θα’ βλεπα ένα σωρό πράγµατα! Μα εγώ είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ να κουνηθώ… Άχ!», 
αναστέναξε µε καηµό. Το ποταµάκη δίπλα του χαµογέλασε…

Το µεσηµέρει η ζέστι δυνάµωσε και τα βατραχάκια άρχισαν να τσαλαβουτούν στα νερά, να κυνηγιούνται µε µεγάλους πήδους 
και να παίζουν πιτσιλώντας το ένα το άλλο. Το αβγό τα κοιτούσε µε παράπονο: «Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ πόδια! Θα
περπατούσα, θα έτρεχα, θα πήδαγα, θα’ παιζα όλη µέρα. Μα είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ ούτε να 
κουνηθώ…Αχ!», αναστέναξε πιο δυνατά και το ποταµάκει απλά του χαµογέλασε πάλι.

 

Θηλυκά σε –η    Ουδέτερα σε –ι    Ρήµατα σε –ει (γ΄εν.)

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 1η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα ψηλό βουνό ζούσαι µε τ’ αδέρφια του ένα ∆έντρο. Κάθε πρωί ο ήλιος έστελναι τις χρυσαφένιες 
ηλιαχτίδες του να το καληµερίσουν. Τα λουλούδια σήκωναν το φρεσκοπλυµένο από τη δροσιά κεφάλη τους να το καµαρώσουν. 
Κάθε λογείς πουλιά φώλιαζαν και χόρευαν στα ολοζώντανα κλαδιά του, τιτιβίζωντας όλο καµάρη. 

Εργατικές µέλισσες και φασαριόζει µπάµπουρες, µελωδικά τζιτζίκια και παιχνιδιάρες πεταλούδες στήναναι την άνοιξι τρελό 
πανηγύρη στα φυλλώµατά του, παίζωντας κυνηγητό µε τον άνεµο. Αχ! τι όµορφυ που ήταν η ζωί – και τι όµορφω που ύταν και 
το ∆έντρο!

 Μα µια µέρα οι δροσοσταλίδες µείναναι σαν δάκρια πάνω στα λουλούδια και τα πουλιά µείναναι σιωπηλά, µε το κεφάλυ τους 
χωµένο µέσα στις φτερούγες τους. «Τι συµβαίνη;» ρώτησε ο Ήλιος παραξενεµένως. «Κάτω στο χωριό οι άνθρωπει αποφάσισαν 
να κόψουναι το ∆έντρο», µουρµούρισαι λυπηµένα ο Πανσές και τρεµούλιασαι το τρυφερό του κοτσάνυ. Τρέχη αναστατωµένος 
ο Ήλιος να παρηγορήσι το ∆έντρο… και το βρήκε να γελά! «Γιατί γελάς;» το ρώτησαι απορηµένως. «Θα µε κόψουναι η άνθρωπη. 
Θα γίνο βιβλία! Θα γίνο άσπρα φύλλα µε τυπωµένα µαύρα γραµµατάκια! Όµορφα στρογγυλά γραµµατάκια για να µε διαβάζουν 
τα παιδιά…». «Και δε φοβάσε τον πόνο;» ξαναρώτησαι ο Ήλιος. «Θα πονέσο λίγο, µα για σκέψου», είπαι το ∆έντρο. 

«Σκέψου όλα αυτά τα µικρά, παχουλά χεράκια που θα µε χαϊδεύουναι κάθε λεπτό. Σκέψου όλα αυτά τα παιδικά µάτια, τα µαύρα, τα 
καστανά ή τα γαλάζια που θα µε παρατιρούν κάθε µέρα. Σκέψου µυριάδες µικρά κεφαλάκια, καστανά, ξανθωπά, µε µπουκλίτσες… 
Ώλα πάνω µου θα γαίρνουν γεµάτα προσοχή κι αγάπη…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 2η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα χωριουδάκη δίπλα στη θάλασσα, ζούσαι ένας ψαράς που τον λέγαναι Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι 
ευγενικό παιδή και τον αγαπούσαν όλοι γιατί είχαι πάντα κέφυ κι έναν καλό λώγο να πει. Παρόλο που ήταν φτοχός, πολύ φτοχός, 
ποτέ δεν έχαναι την αισιοδοξία του: ακόµα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν µπορούσαι να ψαραίψει καθόλου, ακόµα κι όταν 
τράβαγαι αδειανά τα χιλιοµπαλοµένα του δίχτια, κακιά κουβέντα δεν έβγαιναι από το στόµα του… Καθόταν µονάχα σ’ ένα βράχο
στην άκρι τις θάλασσας κι έπιαναι µε την παλιά του κιθάρα να τραγουδάει:

«Θάλασσα γλυκοθάλασσα και ανθροποπλανεύτρα
 Όλα καλά σου κι όµωρφα, ναζιάρα καρδιοκλέφτρα…
 Θυµώνης σαν ξινόµυλο, γλυκαίνεις σαν το µέλη,
 Μα σαν σε µάθει άνθροπος, την αγκαλιά σου θέλι!»

Τον άκουσαι ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, κι έστειλαι δυο γοργόνες να του τον φαίρουν. Ήταν περίεργως να δει 
από κωντά τον άνθροπο που τραγουδούσαι κάθε µέρα πάνω από το κεφάλη του…

∆εν ξέρω τη περίµεναι να δει ο Ποσειδώνας, πάντως ξαφνιάστηκαι πολύ όταν παρουσιάστηκαι µπροστά του ο Αντώνης, 
ξυπόλητως και µε χιλιοµπαλοµένα ρούχα. «Μπορεί να µην έχο, κατά πώς τα λες αφέντει µου, πλούσια ρούχα και παλάτυ σαν 
ελόγου σου, µπορεί και να κοιµάµε σχεδόν νηστικώς µερικές φοραίς, µα έχω κι εγώ τους θησαυρούς µου!» «Και ποιος σου τους 
δίνοι λεβέντι µου;» ξαναρώτησαι ακόµα πιο απορηµένος ο Ποσειδώνας. «Μα εσύ ο ίδιος!» είπαι το παλικάρι κι έκλεισαι πονηρά 
το µάτι του.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 3η

Μια φορά κι έναν κερό, σε µια ξακουστί πολιτία, ζούσε ένας ανόητως και παιρήφανος βασιλιάς. Ήταν αλίθεια πάρα πολλή 
πλούσιος. Ό,τι ζητούσαι µπορούσαι να το αγωράσει αµέσος: τα πολυτιµώτερα κοσµήµατα, τα πιο φίνα µεταξοτά, τα πιο νόστηµα 
φρούτα, τα πιο καλοµαγιρεµένα φαγιτά… Στο παλάτει του, ο µαταιόδωξος, ήθελαι µονάχα τα πιο ακρηβά πράγµατα. Όταν πινούσε, 
έτρωγαι µόνο τα µπουτάκια από παραδίσια πουλιά! Όταν κρίωνε, φορούσαι ένα παλτό καµωµένο µόνω από τα πατουσάκια 
εκατοντάδον µικρών ζαρκαδιόν! Κι όταν κιµόταν, σκεπαζόταν µ’ ένα πάπλοµα παραγεµισµένο µε τα πρότα πούπουλα από χιλιάδες 
νεογένητα χηνάκια!

Ό,τι κι αν σκεφτόταν το αποχτούσαι βέβεα, γιατί η άνθρωποι, συνήθως, πουλάναι τα πάντα για ένα βαρή πουγκί χρισάφι…  Στο 
τέλος ο ανόητως βασιλιάς πίστεψαι πως µε τα λεφτά του ήταν παντοδίναµος: «Κανέναν δεν χρειάζοµε, κανέναν δεν έχω ανάγκυ.
Είµαι ανίκητως, είµαι θεός!» φόναξε µεγαλόφωνα µια νήχτα προς τον ουρανό. Κι ο ουρανός θήµωσε κι αποφάσισαι να του δόσει 
ένα καλό µάθιµα.

Πρωί πρωί µπήκαι αλαφιασµένως στο δοµάτιο του βασιλιά ο προθυπουργός του. «Μεγαλιότατε, συγνώµη για την ενώχληση, αλλά 
συµβαίνοι κάτι τροµερό! Κάπιος έσπασαι µε τσεκούρι χτες το βράδι όλα τα ντεπόζιτα µε το νερό και δεν υπάρχη µήτε µια σταγόνα 
σ’ ολόκληρω το παλάτη!...» Τότε ο βασιλιάς πρόσταξαι να φτιάξουν αµέσος καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγαιµίσουν. Ύστερα 
χτύπισε τα χέρια του να φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντησι του αρχιµάγιρα. «∆εν έχο νερό ούτε τα φρούτα να 
πλύνο, ούτε τα αγαπηµένα σας βουτίµατα να φτιάξω, αλλά ούτε και το µεσιµεριανό σας φαγητό να µαγειρέψο!...» 

«ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΥ!» φώναξαι θυµωµένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντηση του αρχηθαλαµηπόλου, «δεν 
υπάρχι νερό ούτε για να πλυθείται, ούτε για να λουστείται!» «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ!» πρόσταξαι 
οργισµένως ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» είπαι φοβισµένι οι αρχιπλύστρα, «είναι όλα βρόµικα, δεν υπάρχοι νερό να 
τα πλύνο!...»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 4η

Μια φωρά κι έναν κερό, η ρίζα ενώς δέντρου αποφάσισαι να κάνει κάτι σιναρπαστικό. Χρόνια και χρόνια στεκόταν στην ίδια 
θέσι, περιµένωντας κάτι να συµβί, αλλά τίποτα… Περνούσαι ο κερός, οι µήνες και οι εποχές κι όλο τα ίδια και τα ίδια. Είχαι λιπόν 
βαρεθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαι πως µόνο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον θα µπορούσαι να την κάνη να εσθανθεί καλά πάλι. 
Το πρόβληµα ήταν πως δεν είχαι την παραµικρί ιδέα πιο θα ήταν αυτό το «κάτι»!

Μια µέρα, εκεί που καθόταν βαριεστιµένη, µια τρελί ιδέα άστραψε στο µυαλό της: θα πήγαιναι ένα πολύ µακρινό ταξήδι! 
Πού όµως; Όπως όλοι ξέρουµε η ρίζες δεν µπορούν να µετακινηθούν από τη θέσι τους. Είναι έτσι φτιαγµένες που µπορούν να
πρωχορούν µόνο προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης…Το κέντρο της γης; 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!» φόναξε ενθουσιασµένει η ρίζα, «θα πάο ένα ταξίδι στο κέντρο της γης!» κι άρχησε αµέσως τις προετιµασίες. 
Άδικα όλοι η φίλη της προσπαθούσαν να τις βάλουνε λίγο µυαλό:

«Είσαι τελείος τρελή!» τις λέγαναι, «πώς ξεκηνάς για κάπου χωρίς να ξέρις τι σε περιµένει; Κι αν εκεί που πας δε σ’ αραίσει; 
Αν κινδυνέψεις; Τι θα κάνης χωρίς κάπιον δικό σου, σ’ ένα άγνοστο µέρος;» Μα η ρίζα δεν τους άκουγαι, µόνο κούνησαι το 
κεφάλυ της µε ύφος πολύξερο και περιφρονιτικό και ξεκίνησαι για το µεγάλο ταξίδι της, λέγωντας από µέσα της: «Όταν θα 
γυρίσω πήσω και θα τους πω για όλα αυτά τα φανταστηκά πράγµατα που θα έχω δει, τότε θα µε ζιλέψουν και θα µε παραδαιχτούν
όλοι!»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 5η

Η Σοφία η σαλαµάνδρα τα’ χαι χάσι τις τελευτέες µέρες: ο µπαµπάς της και η µαµά τις κλινόντουσαν συνέχια στο µεγάλο δοµάτιο
του σπιτιού κι όλο µηλούσαν χαµηλόφονα. Τη λέγανε δεν ήξερε, µα ένιωθαι πως ήταν κάτι σοβαρό… Τριγύριζαι µονάχη της έξο 
από την πόρτα και πρωσπαθούσε να κρυφακούσι κάτι, έστο και µια λεξούλα, αλλά άδηκα! Όταν η πόρτα άνιγε κι έβγεναν οι γονίς
τις έξω, ήταν κι οι διο τους πολύ σοβαρή κι αµίλητη. Ήταν κι εκίνο το παράξενω βλέµα που την κιτούσαν…

Έπιτα άρχισαν να πιγαίνουν σε κάπιον κύριο, που ίχε το παράξαινο όνοµα «∆ηκηγόρος» - πολλή της άραισε αυτό το όνωµα της
Σοφίας, της φενόταν πολλή σπουδέο και µηστηριώδες! Μια φωρά, µάλιστα, που ο κ. ∆ηκηγόρος είχαι έρθι από το σπίτη να φαίρει
στη µαµά τις κάτι χαρτιά, τον ίδε κι από κοντά κι εντιπωσιάστηκαι: µοσχωµύριζε κωλόνια, κρατούσαι ένα µαιγάλο χαρτοφίλακα 
και τη χάιδεψαι σκεφτικώς στο κεφάλη! Πωπώ, θα το’ λεγαι στις φιλαινάδες της, να σκάσουν από τι ζίλια τους…

Τίπωτα λιπόν δε φενόταν να έχι αλάξει – µόνο αυτό το στενάχωρο βλέµα των γωνιών τις να µην έβλεπαι, θα ήταν πολλή ήσυχη… 
Μα ένα πρωί, ξύπνησαι και ο µπαµπάς δεν ήταν στο σπίτη. Η µαµά καθώταν στην κουζίνα µόνι, µπροστά από µια κούπα καφέ κι 
είχαι µάτια κόκκινα, όπως όταν σου µπαίνι ένα σκουπιδάκι στο µάτι και το’ χεις τρήψει πολύ για να φύγει. 

«Κάθησε εδώ, Σοφία µου, θέλω να σου µηλήσω», της είπαι η µαµά και την πήραι αγκαλιά. «Θέλω, γλικιά µου, ν’ ακούσεις πολύ 
προσεχτικά, χωρίς να µε διακώψεις. Είσαι αρκετά µεγάλει και µπορείς να καταλάβεις τι θέλω να σου πω…

 

 

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 6η

Ο Μάρκος, ο τυφλοπόντικας, ξύπνησαι µια µέρα µε φρικτό πωνόδοντο. Κράταγαι το µάγουλο του και σφάδαζαι από τους πόνους.
Ύπιε µιαν ασπιρίνι, ύπιε δεύτερη… τίπωτα! Ο πωνόδοντος, αντί να λιγωστεύει, γινώταν όλο και πιο δινατός. Έδεσαι λοιπόν το 
κεφάλη του µε ένα µεγάλο καρό µαντίλη και βγήκαι στη γιτονιά να ζητήσι βοίθεια.

Πρώτο συνάντησαι τον ξάδερφό του, τον αρουρέο: «Ξέρω ένα καταπλικτικό γιατρικό!» του είπαι. «Πρέπει να µασήσις φύλα 
δάφνης. Θα σου παιράσει αµέσος!» Τρέχει ο Μάνθος να µαζαίψει φύλα δάφνης, που φύτροναν στην άκρη του δάσους. Από τη 
λαχτάρα του όµος να γίνη καλά, έχοσε ένα ολόκληρο κλαδή στο στόµα του – πάι να δαγκόσει και… µανούλα µου! Τι πώνος ήταν 
αυτός! Είδε αστράκια µπλε, πράσινα και κίτρινα…

Εκεί που βόγκαγαι κρατόντας το µάγουλό του, νάσου και παιρνάει ο λαγός χοροπηδόντας, «Βρε παιδί µου», του λέι, «γιατί δε µε 
ροτούσες νορίτερα; Η δάφνη φαίρνει ευκιλιότητα, δε γηατρεύει τον πωνόδοντο… Μια ζεστή πέτρα πρέπη να βρεις και να την 
ακουµπήσεις στο µάγουλό σου- θα σου περάσει ο πωνόδοντος αµέσος!» Σικώνεται ο Μάρκος και , κρατόντας την κοιλιά του 
(που είχε αρχίσει κι αυτή να τον πωνάει από τη δάφνη…), άρχισε να ψάχνι για µια ζεστύ πέτρα. Λίγο πιο κάτω είχαν κατασκηνόσει 
κάτι κυνηγοί κι είχαν ανάψει φωτιά. Χωρίς να το καλοσκεφτί, κάνει να πάρει µια πέτρα από τη χόβολη που ζεµατούσαι.

Τσιρρρ! Κάναναι τα δάχτυλα του καθώς ζεµατιώντουσαν κι έβγαλε µια φονή που ακούστηκαι µέχρι τα σύνεφα! Τώρα εκτός από 
τον πωνόδοντο, εκτός από τον πονόκιλο, είχε και το χέρι του καµένο.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 7η

Μια φωρά κι έναν καιρό, σ’ ένα κάστρω πάνο στα σύνεφα ζούσαι ένας κακός γίγαντας. Όλο το προί κατέβενε κάτω στη γη και τροµοκρα-
τούσαι τους χωρικούς: άρπαζαι τα ζοντανά τους, έκλαιβε από τις αποθίκες το στάρι τους κι από τα κελάρια το κρασή τους – είχε γίνει ο 
φώβος και ο τρώµος της περιοχής… Είδαν κι απόιδαν η δύστυχη η χωρική και πήγαναι στο σοφό βασιλιά τους, να βρει αυτός µια λήση.

 Κάλεσε ο βασηλιάς συµβούλιο πολεµηκό κι ήρθαν όλι η σύµβουλη κι οι στρατειγοί του να προτίνουν λήσεις:
«Να στείλουµαι εκεί πάνω ένα στρατό από τους ποιο γεναίους µας πωλεµιστές, να τον σκωτώσουν!» είπαν η στρατηγή.
«Ωρέα!» είπε ο βασιλιάς, «αλλά ποιος από σας θα µπει επιηκεφαλής;» Κανένας από τους στρατηγούς δεν ήθαιλε να πάει στον πώλεµο µαζί 
µε τους στρατιώταις…
«Να τον καλέσουµαι σε διαπραγµατεύσεις!» πρώτειναν οι πολιτική.
«Συµφωνό!» ξανάπε ο βασιλιάς, «αλλά πιος από σας θα του πάει το µήνηµα;» Κανένας πωλιτικός δεν ήθελαι να πάι αντιπρόσοπος…
«Να του επιβάλουµαι πρόστιµο!» πρότιναν οι φοροησπράκτορες. Κανένας φοροησπράκτορας δεν τόλµαγαι να ενοχλήση το γίγαντα…
«Μάλιστα! Αλλά πιος από σας θα πάει να το ισπράξει;» ρώτησαι ο βασιλιάς.

Σιωπή απλώθικε στη βασιληκή αίθουσα κι ώλοι σκύψαν το κεφάλη αµήχανα. «Αφίστε µε, θα βρω µώνος µου τη λήση», είπαι ο σοφός 
βασιλιάς κι άρχησε να σκέφταιται ξύνωντας το κεφάλη του. Κι από το ξύσιµο µάλον του κατέβηκαι µια λαµπρή ηδέα! «Φωνάξτε µου την 
ψείρα και βγείται όλοι έξο…» είπαι. Πραγµατικά, µόλης ήρθε η ψείρα, κλίστηκαν οι δυο τους µέσα στην έθουσα του θρόνου.

«Το και το!» της ίπε. «Μπορίς να µε βοηθήσεις;»
«Έννοια σου, βασιλιά µου. Αλλά τη θα µου δώσεις για αντάλαγµα;»
«Όσο χρυσάφη θέλεις!» είπε ο βασιλιάς.
«Τι να το κάνω το δικό σας το χρυσάφη, βασιλιά µου; Μου είναι εντελός άχριστο… Εγώ, αν τα καταφαίρω, θέλω να 
µ’ αφήσεις να µίνω για όλη µου τη ζωή στα χρυσαφένια µαλιά τις θυγατέρας σου!»

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 8η

Μια φορά κι έναν καιρό η Γυ αρρώστησε βαριά: ανέβασε πολύ πυρετό, σχεδόν εξήντα βαθµούς! Όταν έβηχε, έβγαιναν από τα 
σπλάχνα της πηχτοί, µαύροι καπνοί. Σε κάθε της φτάρνισµα τρανταζόταν ολόκληρει, τεράστιοι βράχοι ξεκολλούσαν από τη θέση 
τους και κατρακυλούσαν, παρασέρνοντας στο διάβα τους ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Σταµάτησε να γυρίζει και ξάπλωσε 
ασάλευτοι στο απέραντο διάστηµα: έτσι οι µισοί άνθρωποι ζούσαν σε µιαν ατελείωτι νύχτα, ενώ οι άλλοι µισοί σε µιαν 
αβασίλευτοι µέρα. 

Έπαψαν κι οι εποχές να διαδέχονται η µια την άλλει: µια αποπνιχτικεί ζέστι, µονότονοι κι αρρωστηµένυ τύλιξε σαν βρόµικοι γάζα 
όλι την πλάσοι. Λιώσαν τα χιόνια στα ψηλά βουνά και στους πόλους, κατρακύλησαν τα νερά, πνίξανε ζώα και φυτά και µια πηχτύ 
λάσπει κατακάθισε παντού. Ήταν τέτοια η βρόµα και η µυρωδιά της σαπίλας που αναδυόταν από το σώµα της Γης, σαν να’ χε γεµί-
σει πληγές κακοφορµισµένες, που ακόµα κι ο Ήλιος, ο παλιός παιδικός φίλος, δεν άντεξε και σταµάτησε να έρχεται να τη βλέπει: 
έστεκε λυπηµένος µακριά της, ανήµπορος να τη βοηθήσει και πολύ πολύ στενοχωρηµένος.

Στην αρχή οι Μεγάλοι δεν έδωσαν σηµασία. «∆ε βαριέσαι, θα της περάσει…», είπαν. Όταν όµως είδαν να περνούν οι µέρες και 
οι µήνες κι η Γι να µη γερεύει, κατάλαβαν επιτέλους πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κάνανε αµέσως συµβούλια και διαβούλια και 
µετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να στείλουν τους καλύτερους γιατρούς για να την εξετάσουν…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 9η



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αβγό. Ένα κοντό, χοντρό αβγό, άσπρο µε µαύρες βούλες. Ζούσε σε µια φωλιά από χόρτα 
στην άκρι ενός ποταµού. Ήταν άνοιξει. Το ποτάµυ κυλούσε ήρεµα ήρεµα τα νερά του, οι µπάµπουρες ζουζούνιζαν γλυκά κι ο 
ήλιος χαµογελούσε ευχαριστηµένος. Μόνο το αβγό ήταν πολύ λυπηµένο. Κοίταζε τον εαυτό του µέσα στα καθαρά νερά του 
ποταµού και αναστέναζε: «Αχ! Τι άσχηµο και χοντρό που είµαι!»

 Ένα πρωή είδε να περνούν ψηλά στον ουρανό οι γερανοί: πατ-πουτ, πατ-πουτ, ανεβοκατέβαζαν µε δύναµει τα φτερά τους, 
σκίζοντας µεγαλόπρεπα τον αέρα. «Αχ! Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ φτερά, να πετούσα ψηλά στον ουρανό! Θα ταξίδευα από 
τόπο σε τόπο, θα’ βλεπα ένα σωρό πράγµατα! Μα εγώ είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ να κουνηθώ… Άχ!», 
αναστέναξε µε καηµό. Το ποταµάκη δίπλα του χαµογέλασε…

Το µεσηµέρει η ζέστι δυνάµωσε και τα βατραχάκια άρχισαν να τσαλαβουτούν στα νερά, να κυνηγιούνται µε µεγάλους πήδους 
και να παίζουν πιτσιλώντας το ένα το άλλο. Το αβγό τα κοιτούσε µε παράπονο: «Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ πόδια! Θα
περπατούσα, θα έτρεχα, θα πήδαγα, θα’ παιζα όλη µέρα. Μα είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ ούτε να 
κουνηθώ…Αχ!», αναστέναξε πιο δυνατά και το ποταµάκει απλά του χαµογέλασε πάλι.

 

Θηλυκά σε –η    Ουδέτερα σε –ι    Ρήµατα σε –ει (γ΄εν.)

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 1η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα ψηλό βουνό ζούσαι µε τ’ αδέρφια του ένα ∆έντρο. Κάθε πρωί ο ήλιος έστελναι τις χρυσαφένιες 
ηλιαχτίδες του να το καληµερίσουν. Τα λουλούδια σήκωναν το φρεσκοπλυµένο από τη δροσιά κεφάλη τους να το καµαρώσουν. 
Κάθε λογείς πουλιά φώλιαζαν και χόρευαν στα ολοζώντανα κλαδιά του, τιτιβίζωντας όλο καµάρη. 

Εργατικές µέλισσες και φασαριόζει µπάµπουρες, µελωδικά τζιτζίκια και παιχνιδιάρες πεταλούδες στήναναι την άνοιξι τρελό 
πανηγύρη στα φυλλώµατά του, παίζωντας κυνηγητό µε τον άνεµο. Αχ! τι όµορφυ που ήταν η ζωί – και τι όµορφω που ύταν και 
το ∆έντρο!

 Μα µια µέρα οι δροσοσταλίδες µείναναι σαν δάκρια πάνω στα λουλούδια και τα πουλιά µείναναι σιωπηλά, µε το κεφάλυ τους 
χωµένο µέσα στις φτερούγες τους. «Τι συµβαίνη;» ρώτησε ο Ήλιος παραξενεµένως. «Κάτω στο χωριό οι άνθρωπει αποφάσισαν 
να κόψουναι το ∆έντρο», µουρµούρισαι λυπηµένα ο Πανσές και τρεµούλιασαι το τρυφερό του κοτσάνυ. Τρέχη αναστατωµένος 
ο Ήλιος να παρηγορήσι το ∆έντρο… και το βρήκε να γελά! «Γιατί γελάς;» το ρώτησαι απορηµένως. «Θα µε κόψουναι η άνθρωπη. 
Θα γίνο βιβλία! Θα γίνο άσπρα φύλλα µε τυπωµένα µαύρα γραµµατάκια! Όµορφα στρογγυλά γραµµατάκια για να µε διαβάζουν 
τα παιδιά…». «Και δε φοβάσε τον πόνο;» ξαναρώτησαι ο Ήλιος. «Θα πονέσο λίγο, µα για σκέψου», είπαι το ∆έντρο. 

«Σκέψου όλα αυτά τα µικρά, παχουλά χεράκια που θα µε χαϊδεύουναι κάθε λεπτό. Σκέψου όλα αυτά τα παιδικά µάτια, τα µαύρα, τα 
καστανά ή τα γαλάζια που θα µε παρατιρούν κάθε µέρα. Σκέψου µυριάδες µικρά κεφαλάκια, καστανά, ξανθωπά, µε µπουκλίτσες… 
Ώλα πάνω µου θα γαίρνουν γεµάτα προσοχή κι αγάπη…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 2η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα χωριουδάκη δίπλα στη θάλασσα, ζούσαι ένας ψαράς που τον λέγαναι Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι 
ευγενικό παιδή και τον αγαπούσαν όλοι γιατί είχαι πάντα κέφυ κι έναν καλό λώγο να πει. Παρόλο που ήταν φτοχός, πολύ φτοχός, 
ποτέ δεν έχαναι την αισιοδοξία του: ακόµα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν µπορούσαι να ψαραίψει καθόλου, ακόµα κι όταν 
τράβαγαι αδειανά τα χιλιοµπαλοµένα του δίχτια, κακιά κουβέντα δεν έβγαιναι από το στόµα του… Καθόταν µονάχα σ’ ένα βράχο
στην άκρι τις θάλασσας κι έπιαναι µε την παλιά του κιθάρα να τραγουδάει:

«Θάλασσα γλυκοθάλασσα και ανθροποπλανεύτρα
 Όλα καλά σου κι όµωρφα, ναζιάρα καρδιοκλέφτρα…
 Θυµώνης σαν ξινόµυλο, γλυκαίνεις σαν το µέλη,
 Μα σαν σε µάθει άνθροπος, την αγκαλιά σου θέλι!»

Τον άκουσαι ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, κι έστειλαι δυο γοργόνες να του τον φαίρουν. Ήταν περίεργως να δει 
από κωντά τον άνθροπο που τραγουδούσαι κάθε µέρα πάνω από το κεφάλη του…

∆εν ξέρω τη περίµεναι να δει ο Ποσειδώνας, πάντως ξαφνιάστηκαι πολύ όταν παρουσιάστηκαι µπροστά του ο Αντώνης, 
ξυπόλητως και µε χιλιοµπαλοµένα ρούχα. «Μπορεί να µην έχο, κατά πώς τα λες αφέντει µου, πλούσια ρούχα και παλάτυ σαν 
ελόγου σου, µπορεί και να κοιµάµε σχεδόν νηστικώς µερικές φοραίς, µα έχω κι εγώ τους θησαυρούς µου!» «Και ποιος σου τους 
δίνοι λεβέντι µου;» ξαναρώτησαι ακόµα πιο απορηµένος ο Ποσειδώνας. «Μα εσύ ο ίδιος!» είπαι το παλικάρι κι έκλεισαι πονηρά 
το µάτι του.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 3η

Μια φορά κι έναν κερό, σε µια ξακουστί πολιτία, ζούσε ένας ανόητως και παιρήφανος βασιλιάς. Ήταν αλίθεια πάρα πολλή 
πλούσιος. Ό,τι ζητούσαι µπορούσαι να το αγωράσει αµέσος: τα πολυτιµώτερα κοσµήµατα, τα πιο φίνα µεταξοτά, τα πιο νόστηµα 
φρούτα, τα πιο καλοµαγιρεµένα φαγιτά… Στο παλάτει του, ο µαταιόδωξος, ήθελαι µονάχα τα πιο ακρηβά πράγµατα. Όταν πινούσε, 
έτρωγαι µόνο τα µπουτάκια από παραδίσια πουλιά! Όταν κρίωνε, φορούσαι ένα παλτό καµωµένο µόνω από τα πατουσάκια 
εκατοντάδον µικρών ζαρκαδιόν! Κι όταν κιµόταν, σκεπαζόταν µ’ ένα πάπλοµα παραγεµισµένο µε τα πρότα πούπουλα από χιλιάδες 
νεογένητα χηνάκια!

Ό,τι κι αν σκεφτόταν το αποχτούσαι βέβεα, γιατί η άνθρωποι, συνήθως, πουλάναι τα πάντα για ένα βαρή πουγκί χρισάφι…  Στο 
τέλος ο ανόητως βασιλιάς πίστεψαι πως µε τα λεφτά του ήταν παντοδίναµος: «Κανέναν δεν χρειάζοµε, κανέναν δεν έχω ανάγκυ.
Είµαι ανίκητως, είµαι θεός!» φόναξε µεγαλόφωνα µια νήχτα προς τον ουρανό. Κι ο ουρανός θήµωσε κι αποφάσισαι να του δόσει 
ένα καλό µάθιµα.

Πρωί πρωί µπήκαι αλαφιασµένως στο δοµάτιο του βασιλιά ο προθυπουργός του. «Μεγαλιότατε, συγνώµη για την ενώχληση, αλλά 
συµβαίνοι κάτι τροµερό! Κάπιος έσπασαι µε τσεκούρι χτες το βράδι όλα τα ντεπόζιτα µε το νερό και δεν υπάρχη µήτε µια σταγόνα 
σ’ ολόκληρω το παλάτη!...» Τότε ο βασιλιάς πρόσταξαι να φτιάξουν αµέσος καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγαιµίσουν. Ύστερα 
χτύπισε τα χέρια του να φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντησι του αρχιµάγιρα. «∆εν έχο νερό ούτε τα φρούτα να 
πλύνο, ούτε τα αγαπηµένα σας βουτίµατα να φτιάξω, αλλά ούτε και το µεσιµεριανό σας φαγητό να µαγειρέψο!...» 

«ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΥ!» φώναξαι θυµωµένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντηση του αρχηθαλαµηπόλου, «δεν 
υπάρχι νερό ούτε για να πλυθείται, ούτε για να λουστείται!» «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ!» πρόσταξαι 
οργισµένως ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» είπαι φοβισµένι οι αρχιπλύστρα, «είναι όλα βρόµικα, δεν υπάρχοι νερό να 
τα πλύνο!...»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 4η

Μια φωρά κι έναν κερό, η ρίζα ενώς δέντρου αποφάσισαι να κάνει κάτι σιναρπαστικό. Χρόνια και χρόνια στεκόταν στην ίδια 
θέσι, περιµένωντας κάτι να συµβί, αλλά τίποτα… Περνούσαι ο κερός, οι µήνες και οι εποχές κι όλο τα ίδια και τα ίδια. Είχαι λιπόν 
βαρεθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαι πως µόνο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον θα µπορούσαι να την κάνη να εσθανθεί καλά πάλι. 
Το πρόβληµα ήταν πως δεν είχαι την παραµικρί ιδέα πιο θα ήταν αυτό το «κάτι»!

Μια µέρα, εκεί που καθόταν βαριεστιµένη, µια τρελί ιδέα άστραψε στο µυαλό της: θα πήγαιναι ένα πολύ µακρινό ταξήδι! 
Πού όµως; Όπως όλοι ξέρουµε η ρίζες δεν µπορούν να µετακινηθούν από τη θέσι τους. Είναι έτσι φτιαγµένες που µπορούν να
πρωχορούν µόνο προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης…Το κέντρο της γης; 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!» φόναξε ενθουσιασµένει η ρίζα, «θα πάο ένα ταξίδι στο κέντρο της γης!» κι άρχησε αµέσως τις προετιµασίες. 
Άδικα όλοι η φίλη της προσπαθούσαν να τις βάλουνε λίγο µυαλό:

«Είσαι τελείος τρελή!» τις λέγαναι, «πώς ξεκηνάς για κάπου χωρίς να ξέρις τι σε περιµένει; Κι αν εκεί που πας δε σ’ αραίσει; 
Αν κινδυνέψεις; Τι θα κάνης χωρίς κάπιον δικό σου, σ’ ένα άγνοστο µέρος;» Μα η ρίζα δεν τους άκουγαι, µόνο κούνησαι το 
κεφάλυ της µε ύφος πολύξερο και περιφρονιτικό και ξεκίνησαι για το µεγάλο ταξίδι της, λέγωντας από µέσα της: «Όταν θα 
γυρίσω πήσω και θα τους πω για όλα αυτά τα φανταστηκά πράγµατα που θα έχω δει, τότε θα µε ζιλέψουν και θα µε παραδαιχτούν
όλοι!»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 5η

Η Σοφία η σαλαµάνδρα τα’ χαι χάσι τις τελευτέες µέρες: ο µπαµπάς της και η µαµά τις κλινόντουσαν συνέχια στο µεγάλο δοµάτιο
του σπιτιού κι όλο µηλούσαν χαµηλόφονα. Τη λέγανε δεν ήξερε, µα ένιωθαι πως ήταν κάτι σοβαρό… Τριγύριζαι µονάχη της έξο 
από την πόρτα και πρωσπαθούσε να κρυφακούσι κάτι, έστο και µια λεξούλα, αλλά άδηκα! Όταν η πόρτα άνιγε κι έβγεναν οι γονίς
τις έξω, ήταν κι οι διο τους πολύ σοβαρή κι αµίλητη. Ήταν κι εκίνο το παράξενω βλέµα που την κιτούσαν…

Έπιτα άρχισαν να πιγαίνουν σε κάπιον κύριο, που ίχε το παράξαινο όνοµα «∆ηκηγόρος» - πολλή της άραισε αυτό το όνωµα της
Σοφίας, της φενόταν πολλή σπουδέο και µηστηριώδες! Μια φωρά, µάλιστα, που ο κ. ∆ηκηγόρος είχαι έρθι από το σπίτη να φαίρει
στη µαµά τις κάτι χαρτιά, τον ίδε κι από κοντά κι εντιπωσιάστηκαι: µοσχωµύριζε κωλόνια, κρατούσαι ένα µαιγάλο χαρτοφίλακα 
και τη χάιδεψαι σκεφτικώς στο κεφάλη! Πωπώ, θα το’ λεγαι στις φιλαινάδες της, να σκάσουν από τι ζίλια τους…

Τίπωτα λιπόν δε φενόταν να έχι αλάξει – µόνο αυτό το στενάχωρο βλέµα των γωνιών τις να µην έβλεπαι, θα ήταν πολλή ήσυχη… 
Μα ένα πρωί, ξύπνησαι και ο µπαµπάς δεν ήταν στο σπίτη. Η µαµά καθώταν στην κουζίνα µόνι, µπροστά από µια κούπα καφέ κι 
είχαι µάτια κόκκινα, όπως όταν σου µπαίνι ένα σκουπιδάκι στο µάτι και το’ χεις τρήψει πολύ για να φύγει. 

«Κάθησε εδώ, Σοφία µου, θέλω να σου µηλήσω», της είπαι η µαµά και την πήραι αγκαλιά. «Θέλω, γλικιά µου, ν’ ακούσεις πολύ 
προσεχτικά, χωρίς να µε διακώψεις. Είσαι αρκετά µεγάλει και µπορείς να καταλάβεις τι θέλω να σου πω…

 

 

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 6η

Ο Μάρκος, ο τυφλοπόντικας, ξύπνησαι µια µέρα µε φρικτό πωνόδοντο. Κράταγαι το µάγουλο του και σφάδαζαι από τους πόνους.
Ύπιε µιαν ασπιρίνι, ύπιε δεύτερη… τίπωτα! Ο πωνόδοντος, αντί να λιγωστεύει, γινώταν όλο και πιο δινατός. Έδεσαι λοιπόν το 
κεφάλη του µε ένα µεγάλο καρό µαντίλη και βγήκαι στη γιτονιά να ζητήσι βοίθεια.

Πρώτο συνάντησαι τον ξάδερφό του, τον αρουρέο: «Ξέρω ένα καταπλικτικό γιατρικό!» του είπαι. «Πρέπει να µασήσις φύλα 
δάφνης. Θα σου παιράσει αµέσος!» Τρέχει ο Μάνθος να µαζαίψει φύλα δάφνης, που φύτροναν στην άκρη του δάσους. Από τη 
λαχτάρα του όµος να γίνη καλά, έχοσε ένα ολόκληρο κλαδή στο στόµα του – πάι να δαγκόσει και… µανούλα µου! Τι πώνος ήταν 
αυτός! Είδε αστράκια µπλε, πράσινα και κίτρινα…

Εκεί που βόγκαγαι κρατόντας το µάγουλό του, νάσου και παιρνάει ο λαγός χοροπηδόντας, «Βρε παιδί µου», του λέι, «γιατί δε µε 
ροτούσες νορίτερα; Η δάφνη φαίρνει ευκιλιότητα, δε γηατρεύει τον πωνόδοντο… Μια ζεστή πέτρα πρέπη να βρεις και να την 
ακουµπήσεις στο µάγουλό σου- θα σου περάσει ο πωνόδοντος αµέσος!» Σικώνεται ο Μάρκος και , κρατόντας την κοιλιά του 
(που είχε αρχίσει κι αυτή να τον πωνάει από τη δάφνη…), άρχισε να ψάχνι για µια ζεστύ πέτρα. Λίγο πιο κάτω είχαν κατασκηνόσει 
κάτι κυνηγοί κι είχαν ανάψει φωτιά. Χωρίς να το καλοσκεφτί, κάνει να πάρει µια πέτρα από τη χόβολη που ζεµατούσαι.

Τσιρρρ! Κάναναι τα δάχτυλα του καθώς ζεµατιώντουσαν κι έβγαλε µια φονή που ακούστηκαι µέχρι τα σύνεφα! Τώρα εκτός από 
τον πωνόδοντο, εκτός από τον πονόκιλο, είχε και το χέρι του καµένο.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 7η

Μια φωρά κι έναν καιρό, σ’ ένα κάστρω πάνο στα σύνεφα ζούσαι ένας κακός γίγαντας. Όλο το προί κατέβενε κάτω στη γη και τροµοκρα-
τούσαι τους χωρικούς: άρπαζαι τα ζοντανά τους, έκλαιβε από τις αποθίκες το στάρι τους κι από τα κελάρια το κρασή τους – είχε γίνει ο 
φώβος και ο τρώµος της περιοχής… Είδαν κι απόιδαν η δύστυχη η χωρική και πήγαναι στο σοφό βασιλιά τους, να βρει αυτός µια λήση.

 Κάλεσε ο βασηλιάς συµβούλιο πολεµηκό κι ήρθαν όλι η σύµβουλη κι οι στρατειγοί του να προτίνουν λήσεις:
«Να στείλουµαι εκεί πάνω ένα στρατό από τους ποιο γεναίους µας πωλεµιστές, να τον σκωτώσουν!» είπαν η στρατηγή.
«Ωρέα!» είπε ο βασιλιάς, «αλλά ποιος από σας θα µπει επιηκεφαλής;» Κανένας από τους στρατηγούς δεν ήθαιλε να πάει στον πώλεµο µαζί 
µε τους στρατιώταις…
«Να τον καλέσουµαι σε διαπραγµατεύσεις!» πρώτειναν οι πολιτική.
«Συµφωνό!» ξανάπε ο βασιλιάς, «αλλά πιος από σας θα του πάει το µήνηµα;» Κανένας πωλιτικός δεν ήθελαι να πάι αντιπρόσοπος…
«Να του επιβάλουµαι πρόστιµο!» πρότιναν οι φοροησπράκτορες. Κανένας φοροησπράκτορας δεν τόλµαγαι να ενοχλήση το γίγαντα…
«Μάλιστα! Αλλά πιος από σας θα πάει να το ισπράξει;» ρώτησαι ο βασιλιάς.

Σιωπή απλώθικε στη βασιληκή αίθουσα κι ώλοι σκύψαν το κεφάλη αµήχανα. «Αφίστε µε, θα βρω µώνος µου τη λήση», είπαι ο σοφός 
βασιλιάς κι άρχησε να σκέφταιται ξύνωντας το κεφάλη του. Κι από το ξύσιµο µάλον του κατέβηκαι µια λαµπρή ηδέα! «Φωνάξτε µου την 
ψείρα και βγείται όλοι έξο…» είπαι. Πραγµατικά, µόλης ήρθε η ψείρα, κλίστηκαν οι δυο τους µέσα στην έθουσα του θρόνου.

«Το και το!» της ίπε. «Μπορίς να µε βοηθήσεις;»
«Έννοια σου, βασιλιά µου. Αλλά τη θα µου δώσεις για αντάλαγµα;»
«Όσο χρυσάφη θέλεις!» είπε ο βασιλιάς.
«Τι να το κάνω το δικό σας το χρυσάφη, βασιλιά µου; Μου είναι εντελός άχριστο… Εγώ, αν τα καταφαίρω, θέλω να 
µ’ αφήσεις να µίνω για όλη µου τη ζωή στα χρυσαφένια µαλιά τις θυγατέρας σου!»

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 8η

Μια φορά κι έναν καιρό η Γυ αρρώστησε βαριά: ανέβασε πολύ πυρετό, σχεδόν εξήντα βαθµούς! Όταν έβηχε, έβγαιναν από τα 
σπλάχνα της πηχτοί, µαύροι καπνοί. Σε κάθε της φτάρνισµα τρανταζόταν ολόκληρει, τεράστιοι βράχοι ξεκολλούσαν από τη θέση 
τους και κατρακυλούσαν, παρασέρνοντας στο διάβα τους ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Σταµάτησε να γυρίζει και ξάπλωσε 
ασάλευτοι στο απέραντο διάστηµα: έτσι οι µισοί άνθρωποι ζούσαν σε µιαν ατελείωτι νύχτα, ενώ οι άλλοι µισοί σε µιαν 
αβασίλευτοι µέρα. 

Έπαψαν κι οι εποχές να διαδέχονται η µια την άλλει: µια αποπνιχτικεί ζέστι, µονότονοι κι αρρωστηµένυ τύλιξε σαν βρόµικοι γάζα 
όλι την πλάσοι. Λιώσαν τα χιόνια στα ψηλά βουνά και στους πόλους, κατρακύλησαν τα νερά, πνίξανε ζώα και φυτά και µια πηχτύ 
λάσπει κατακάθισε παντού. Ήταν τέτοια η βρόµα και η µυρωδιά της σαπίλας που αναδυόταν από το σώµα της Γης, σαν να’ χε γεµί-
σει πληγές κακοφορµισµένες, που ακόµα κι ο Ήλιος, ο παλιός παιδικός φίλος, δεν άντεξε και σταµάτησε να έρχεται να τη βλέπει: 
έστεκε λυπηµένος µακριά της, ανήµπορος να τη βοηθήσει και πολύ πολύ στενοχωρηµένος.

Στην αρχή οι Μεγάλοι δεν έδωσαν σηµασία. «∆ε βαριέσαι, θα της περάσει…», είπαν. Όταν όµως είδαν να περνούν οι µέρες και 
οι µήνες κι η Γι να µη γερεύει, κατάλαβαν επιτέλους πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κάνανε αµέσως συµβούλια και διαβούλια και 
µετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να στείλουν τους καλύτερους γιατρούς για να την εξετάσουν…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 9η



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αβγό. Ένα κοντό, χοντρό αβγό, άσπρο µε µαύρες βούλες. Ζούσε σε µια φωλιά από χόρτα 
στην άκρι ενός ποταµού. Ήταν άνοιξει. Το ποτάµυ κυλούσε ήρεµα ήρεµα τα νερά του, οι µπάµπουρες ζουζούνιζαν γλυκά κι ο 
ήλιος χαµογελούσε ευχαριστηµένος. Μόνο το αβγό ήταν πολύ λυπηµένο. Κοίταζε τον εαυτό του µέσα στα καθαρά νερά του 
ποταµού και αναστέναζε: «Αχ! Τι άσχηµο και χοντρό που είµαι!»

 Ένα πρωή είδε να περνούν ψηλά στον ουρανό οι γερανοί: πατ-πουτ, πατ-πουτ, ανεβοκατέβαζαν µε δύναµει τα φτερά τους, 
σκίζοντας µεγαλόπρεπα τον αέρα. «Αχ! Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ φτερά, να πετούσα ψηλά στον ουρανό! Θα ταξίδευα από 
τόπο σε τόπο, θα’ βλεπα ένα σωρό πράγµατα! Μα εγώ είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ να κουνηθώ… Άχ!», 
αναστέναξε µε καηµό. Το ποταµάκη δίπλα του χαµογέλασε…

Το µεσηµέρει η ζέστι δυνάµωσε και τα βατραχάκια άρχισαν να τσαλαβουτούν στα νερά, να κυνηγιούνται µε µεγάλους πήδους 
και να παίζουν πιτσιλώντας το ένα το άλλο. Το αβγό τα κοιτούσε µε παράπονο: «Πόσο θα’ θελα να’ χα κι εγώ πόδια! Θα
περπατούσα, θα έτρεχα, θα πήδαγα, θα’ παιζα όλη µέρα. Μα είµαι µόνο ένα κοντό, χοντρό αβγό και δεν µπορώ ούτε να 
κουνηθώ…Αχ!», αναστέναξε πιο δυνατά και το ποταµάκει απλά του χαµογέλασε πάλι.

 

Θηλυκά σε –η    Ουδέτερα σε –ι    Ρήµατα σε –ει (γ΄εν.)

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 1η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα ψηλό βουνό ζούσαι µε τ’ αδέρφια του ένα ∆έντρο. Κάθε πρωί ο ήλιος έστελναι τις χρυσαφένιες 
ηλιαχτίδες του να το καληµερίσουν. Τα λουλούδια σήκωναν το φρεσκοπλυµένο από τη δροσιά κεφάλη τους να το καµαρώσουν. 
Κάθε λογείς πουλιά φώλιαζαν και χόρευαν στα ολοζώντανα κλαδιά του, τιτιβίζωντας όλο καµάρη. 

Εργατικές µέλισσες και φασαριόζει µπάµπουρες, µελωδικά τζιτζίκια και παιχνιδιάρες πεταλούδες στήναναι την άνοιξι τρελό 
πανηγύρη στα φυλλώµατά του, παίζωντας κυνηγητό µε τον άνεµο. Αχ! τι όµορφυ που ήταν η ζωί – και τι όµορφω που ύταν και 
το ∆έντρο!

 Μα µια µέρα οι δροσοσταλίδες µείναναι σαν δάκρια πάνω στα λουλούδια και τα πουλιά µείναναι σιωπηλά, µε το κεφάλυ τους 
χωµένο µέσα στις φτερούγες τους. «Τι συµβαίνη;» ρώτησε ο Ήλιος παραξενεµένως. «Κάτω στο χωριό οι άνθρωπει αποφάσισαν 
να κόψουναι το ∆έντρο», µουρµούρισαι λυπηµένα ο Πανσές και τρεµούλιασαι το τρυφερό του κοτσάνυ. Τρέχη αναστατωµένος 
ο Ήλιος να παρηγορήσι το ∆έντρο… και το βρήκε να γελά! «Γιατί γελάς;» το ρώτησαι απορηµένως. «Θα µε κόψουναι η άνθρωπη. 
Θα γίνο βιβλία! Θα γίνο άσπρα φύλλα µε τυπωµένα µαύρα γραµµατάκια! Όµορφα στρογγυλά γραµµατάκια για να µε διαβάζουν 
τα παιδιά…». «Και δε φοβάσε τον πόνο;» ξαναρώτησαι ο Ήλιος. «Θα πονέσο λίγο, µα για σκέψου», είπαι το ∆έντρο. 

«Σκέψου όλα αυτά τα µικρά, παχουλά χεράκια που θα µε χαϊδεύουναι κάθε λεπτό. Σκέψου όλα αυτά τα παιδικά µάτια, τα µαύρα, τα 
καστανά ή τα γαλάζια που θα µε παρατιρούν κάθε µέρα. Σκέψου µυριάδες µικρά κεφαλάκια, καστανά, ξανθωπά, µε µπουκλίτσες… 
Ώλα πάνω µου θα γαίρνουν γεµάτα προσοχή κι αγάπη…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 2η

Μια φορά κι έναν κερό, σ’ ένα χωριουδάκη δίπλα στη θάλασσα, ζούσαι ένας ψαράς που τον λέγαναι Αντώνη. Ήταν ένα καλό κι 
ευγενικό παιδή και τον αγαπούσαν όλοι γιατί είχαι πάντα κέφυ κι έναν καλό λώγο να πει. Παρόλο που ήταν φτοχός, πολύ φτοχός, 
ποτέ δεν έχαναι την αισιοδοξία του: ακόµα κι όταν είχε φουρτούνα και δεν µπορούσαι να ψαραίψει καθόλου, ακόµα κι όταν 
τράβαγαι αδειανά τα χιλιοµπαλοµένα του δίχτια, κακιά κουβέντα δεν έβγαιναι από το στόµα του… Καθόταν µονάχα σ’ ένα βράχο
στην άκρι τις θάλασσας κι έπιαναι µε την παλιά του κιθάρα να τραγουδάει:

«Θάλασσα γλυκοθάλασσα και ανθροποπλανεύτρα
 Όλα καλά σου κι όµωρφα, ναζιάρα καρδιοκλέφτρα…
 Θυµώνης σαν ξινόµυλο, γλυκαίνεις σαν το µέλη,
 Μα σαν σε µάθει άνθροπος, την αγκαλιά σου θέλι!»

Τον άκουσαι ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, κι έστειλαι δυο γοργόνες να του τον φαίρουν. Ήταν περίεργως να δει 
από κωντά τον άνθροπο που τραγουδούσαι κάθε µέρα πάνω από το κεφάλη του…

∆εν ξέρω τη περίµεναι να δει ο Ποσειδώνας, πάντως ξαφνιάστηκαι πολύ όταν παρουσιάστηκαι µπροστά του ο Αντώνης, 
ξυπόλητως και µε χιλιοµπαλοµένα ρούχα. «Μπορεί να µην έχο, κατά πώς τα λες αφέντει µου, πλούσια ρούχα και παλάτυ σαν 
ελόγου σου, µπορεί και να κοιµάµε σχεδόν νηστικώς µερικές φοραίς, µα έχω κι εγώ τους θησαυρούς µου!» «Και ποιος σου τους 
δίνοι λεβέντι µου;» ξαναρώτησαι ακόµα πιο απορηµένος ο Ποσειδώνας. «Μα εσύ ο ίδιος!» είπαι το παλικάρι κι έκλεισαι πονηρά 
το µάτι του.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 3η

Μια φορά κι έναν κερό, σε µια ξακουστί πολιτία, ζούσε ένας ανόητως και παιρήφανος βασιλιάς. Ήταν αλίθεια πάρα πολλή 
πλούσιος. Ό,τι ζητούσαι µπορούσαι να το αγωράσει αµέσος: τα πολυτιµώτερα κοσµήµατα, τα πιο φίνα µεταξοτά, τα πιο νόστηµα 
φρούτα, τα πιο καλοµαγιρεµένα φαγιτά… Στο παλάτει του, ο µαταιόδωξος, ήθελαι µονάχα τα πιο ακρηβά πράγµατα. Όταν πινούσε, 
έτρωγαι µόνο τα µπουτάκια από παραδίσια πουλιά! Όταν κρίωνε, φορούσαι ένα παλτό καµωµένο µόνω από τα πατουσάκια 
εκατοντάδον µικρών ζαρκαδιόν! Κι όταν κιµόταν, σκεπαζόταν µ’ ένα πάπλοµα παραγεµισµένο µε τα πρότα πούπουλα από χιλιάδες 
νεογένητα χηνάκια!

Ό,τι κι αν σκεφτόταν το αποχτούσαι βέβεα, γιατί η άνθρωποι, συνήθως, πουλάναι τα πάντα για ένα βαρή πουγκί χρισάφι…  Στο 
τέλος ο ανόητως βασιλιάς πίστεψαι πως µε τα λεφτά του ήταν παντοδίναµος: «Κανέναν δεν χρειάζοµε, κανέναν δεν έχω ανάγκυ.
Είµαι ανίκητως, είµαι θεός!» φόναξε µεγαλόφωνα µια νήχτα προς τον ουρανό. Κι ο ουρανός θήµωσε κι αποφάσισαι να του δόσει 
ένα καλό µάθιµα.

Πρωί πρωί µπήκαι αλαφιασµένως στο δοµάτιο του βασιλιά ο προθυπουργός του. «Μεγαλιότατε, συγνώµη για την ενώχληση, αλλά 
συµβαίνοι κάτι τροµερό! Κάπιος έσπασαι µε τσεκούρι χτες το βράδι όλα τα ντεπόζιτα µε το νερό και δεν υπάρχη µήτε µια σταγόνα 
σ’ ολόκληρω το παλάτη!...» Τότε ο βασιλιάς πρόσταξαι να φτιάξουν αµέσος καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγαιµίσουν. Ύστερα 
χτύπισε τα χέρια του να φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντησι του αρχιµάγιρα. «∆εν έχο νερό ούτε τα φρούτα να 
πλύνο, ούτε τα αγαπηµένα σας βουτίµατα να φτιάξω, αλλά ούτε και το µεσιµεριανό σας φαγητό να µαγειρέψο!...» 

«ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΟΥ!» φώναξαι θυµωµένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» ήρθαι η απάντηση του αρχηθαλαµηπόλου, «δεν 
υπάρχι νερό ούτε για να πλυθείται, ούτε για να λουστείται!» «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ!» πρόσταξαι 
οργισµένως ο βασιλιάς. «Αδύνατον!» είπαι φοβισµένι οι αρχιπλύστρα, «είναι όλα βρόµικα, δεν υπάρχοι νερό να 
τα πλύνο!...»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 4η

Μια φωρά κι έναν κερό, η ρίζα ενώς δέντρου αποφάσισαι να κάνει κάτι σιναρπαστικό. Χρόνια και χρόνια στεκόταν στην ίδια 
θέσι, περιµένωντας κάτι να συµβί, αλλά τίποτα… Περνούσαι ο κερός, οι µήνες και οι εποχές κι όλο τα ίδια και τα ίδια. Είχαι λιπόν 
βαρεθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαι πως µόνο κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον θα µπορούσαι να την κάνη να εσθανθεί καλά πάλι. 
Το πρόβληµα ήταν πως δεν είχαι την παραµικρί ιδέα πιο θα ήταν αυτό το «κάτι»!

Μια µέρα, εκεί που καθόταν βαριεστιµένη, µια τρελί ιδέα άστραψε στο µυαλό της: θα πήγαιναι ένα πολύ µακρινό ταξήδι! 
Πού όµως; Όπως όλοι ξέρουµε η ρίζες δεν µπορούν να µετακινηθούν από τη θέσι τους. Είναι έτσι φτιαγµένες που µπορούν να
πρωχορούν µόνο προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης…Το κέντρο της γης; 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!» φόναξε ενθουσιασµένει η ρίζα, «θα πάο ένα ταξίδι στο κέντρο της γης!» κι άρχησε αµέσως τις προετιµασίες. 
Άδικα όλοι η φίλη της προσπαθούσαν να τις βάλουνε λίγο µυαλό:

«Είσαι τελείος τρελή!» τις λέγαναι, «πώς ξεκηνάς για κάπου χωρίς να ξέρις τι σε περιµένει; Κι αν εκεί που πας δε σ’ αραίσει; 
Αν κινδυνέψεις; Τι θα κάνης χωρίς κάπιον δικό σου, σ’ ένα άγνοστο µέρος;» Μα η ρίζα δεν τους άκουγαι, µόνο κούνησαι το 
κεφάλυ της µε ύφος πολύξερο και περιφρονιτικό και ξεκίνησαι για το µεγάλο ταξίδι της, λέγωντας από µέσα της: «Όταν θα 
γυρίσω πήσω και θα τους πω για όλα αυτά τα φανταστηκά πράγµατα που θα έχω δει, τότε θα µε ζιλέψουν και θα µε παραδαιχτούν
όλοι!»

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 5η

Η Σοφία η σαλαµάνδρα τα’ χαι χάσι τις τελευτέες µέρες: ο µπαµπάς της και η µαµά τις κλινόντουσαν συνέχια στο µεγάλο δοµάτιο
του σπιτιού κι όλο µηλούσαν χαµηλόφονα. Τη λέγανε δεν ήξερε, µα ένιωθαι πως ήταν κάτι σοβαρό… Τριγύριζαι µονάχη της έξο 
από την πόρτα και πρωσπαθούσε να κρυφακούσι κάτι, έστο και µια λεξούλα, αλλά άδηκα! Όταν η πόρτα άνιγε κι έβγεναν οι γονίς
τις έξω, ήταν κι οι διο τους πολύ σοβαρή κι αµίλητη. Ήταν κι εκίνο το παράξενω βλέµα που την κιτούσαν…

Έπιτα άρχισαν να πιγαίνουν σε κάπιον κύριο, που ίχε το παράξαινο όνοµα «∆ηκηγόρος» - πολλή της άραισε αυτό το όνωµα της
Σοφίας, της φενόταν πολλή σπουδέο και µηστηριώδες! Μια φωρά, µάλιστα, που ο κ. ∆ηκηγόρος είχαι έρθι από το σπίτη να φαίρει
στη µαµά τις κάτι χαρτιά, τον ίδε κι από κοντά κι εντιπωσιάστηκαι: µοσχωµύριζε κωλόνια, κρατούσαι ένα µαιγάλο χαρτοφίλακα 
και τη χάιδεψαι σκεφτικώς στο κεφάλη! Πωπώ, θα το’ λεγαι στις φιλαινάδες της, να σκάσουν από τι ζίλια τους…

Τίπωτα λιπόν δε φενόταν να έχι αλάξει – µόνο αυτό το στενάχωρο βλέµα των γωνιών τις να µην έβλεπαι, θα ήταν πολλή ήσυχη… 
Μα ένα πρωί, ξύπνησαι και ο µπαµπάς δεν ήταν στο σπίτη. Η µαµά καθώταν στην κουζίνα µόνι, µπροστά από µια κούπα καφέ κι 
είχαι µάτια κόκκινα, όπως όταν σου µπαίνι ένα σκουπιδάκι στο µάτι και το’ χεις τρήψει πολύ για να φύγει. 

«Κάθησε εδώ, Σοφία µου, θέλω να σου µηλήσω», της είπαι η µαµά και την πήραι αγκαλιά. «Θέλω, γλικιά µου, ν’ ακούσεις πολύ 
προσεχτικά, χωρίς να µε διακώψεις. Είσαι αρκετά µεγάλει και µπορείς να καταλάβεις τι θέλω να σου πω…

 

 

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 6η

Ο Μάρκος, ο τυφλοπόντικας, ξύπνησαι µια µέρα µε φρικτό πωνόδοντο. Κράταγαι το µάγουλο του και σφάδαζαι από τους πόνους.
Ύπιε µιαν ασπιρίνι, ύπιε δεύτερη… τίπωτα! Ο πωνόδοντος, αντί να λιγωστεύει, γινώταν όλο και πιο δινατός. Έδεσαι λοιπόν το 
κεφάλη του µε ένα µεγάλο καρό µαντίλη και βγήκαι στη γιτονιά να ζητήσι βοίθεια.

Πρώτο συνάντησαι τον ξάδερφό του, τον αρουρέο: «Ξέρω ένα καταπλικτικό γιατρικό!» του είπαι. «Πρέπει να µασήσις φύλα 
δάφνης. Θα σου παιράσει αµέσος!» Τρέχει ο Μάνθος να µαζαίψει φύλα δάφνης, που φύτροναν στην άκρη του δάσους. Από τη 
λαχτάρα του όµος να γίνη καλά, έχοσε ένα ολόκληρο κλαδή στο στόµα του – πάι να δαγκόσει και… µανούλα µου! Τι πώνος ήταν 
αυτός! Είδε αστράκια µπλε, πράσινα και κίτρινα…

Εκεί που βόγκαγαι κρατόντας το µάγουλό του, νάσου και παιρνάει ο λαγός χοροπηδόντας, «Βρε παιδί µου», του λέι, «γιατί δε µε 
ροτούσες νορίτερα; Η δάφνη φαίρνει ευκιλιότητα, δε γηατρεύει τον πωνόδοντο… Μια ζεστή πέτρα πρέπη να βρεις και να την 
ακουµπήσεις στο µάγουλό σου- θα σου περάσει ο πωνόδοντος αµέσος!» Σικώνεται ο Μάρκος και , κρατόντας την κοιλιά του 
(που είχε αρχίσει κι αυτή να τον πωνάει από τη δάφνη…), άρχισε να ψάχνι για µια ζεστύ πέτρα. Λίγο πιο κάτω είχαν κατασκηνόσει 
κάτι κυνηγοί κι είχαν ανάψει φωτιά. Χωρίς να το καλοσκεφτί, κάνει να πάρει µια πέτρα από τη χόβολη που ζεµατούσαι.

Τσιρρρ! Κάναναι τα δάχτυλα του καθώς ζεµατιώντουσαν κι έβγαλε µια φονή που ακούστηκαι µέχρι τα σύνεφα! Τώρα εκτός από 
τον πωνόδοντο, εκτός από τον πονόκιλο, είχε και το χέρι του καµένο.

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 7η

Μια φωρά κι έναν καιρό, σ’ ένα κάστρω πάνο στα σύνεφα ζούσαι ένας κακός γίγαντας. Όλο το προί κατέβενε κάτω στη γη και τροµοκρα-
τούσαι τους χωρικούς: άρπαζαι τα ζοντανά τους, έκλαιβε από τις αποθίκες το στάρι τους κι από τα κελάρια το κρασή τους – είχε γίνει ο 
φώβος και ο τρώµος της περιοχής… Είδαν κι απόιδαν η δύστυχη η χωρική και πήγαναι στο σοφό βασιλιά τους, να βρει αυτός µια λήση.

 Κάλεσε ο βασηλιάς συµβούλιο πολεµηκό κι ήρθαν όλι η σύµβουλη κι οι στρατειγοί του να προτίνουν λήσεις:
«Να στείλουµαι εκεί πάνω ένα στρατό από τους ποιο γεναίους µας πωλεµιστές, να τον σκωτώσουν!» είπαν η στρατηγή.
«Ωρέα!» είπε ο βασιλιάς, «αλλά ποιος από σας θα µπει επιηκεφαλής;» Κανένας από τους στρατηγούς δεν ήθαιλε να πάει στον πώλεµο µαζί 
µε τους στρατιώταις…
«Να τον καλέσουµαι σε διαπραγµατεύσεις!» πρώτειναν οι πολιτική.
«Συµφωνό!» ξανάπε ο βασιλιάς, «αλλά πιος από σας θα του πάει το µήνηµα;» Κανένας πωλιτικός δεν ήθελαι να πάι αντιπρόσοπος…
«Να του επιβάλουµαι πρόστιµο!» πρότιναν οι φοροησπράκτορες. Κανένας φοροησπράκτορας δεν τόλµαγαι να ενοχλήση το γίγαντα…
«Μάλιστα! Αλλά πιος από σας θα πάει να το ισπράξει;» ρώτησαι ο βασιλιάς.

Σιωπή απλώθικε στη βασιληκή αίθουσα κι ώλοι σκύψαν το κεφάλη αµήχανα. «Αφίστε µε, θα βρω µώνος µου τη λήση», είπαι ο σοφός 
βασιλιάς κι άρχησε να σκέφταιται ξύνωντας το κεφάλη του. Κι από το ξύσιµο µάλον του κατέβηκαι µια λαµπρή ηδέα! «Φωνάξτε µου την 
ψείρα και βγείται όλοι έξο…» είπαι. Πραγµατικά, µόλης ήρθε η ψείρα, κλίστηκαν οι δυο τους µέσα στην έθουσα του θρόνου.

«Το και το!» της ίπε. «Μπορίς να µε βοηθήσεις;»
«Έννοια σου, βασιλιά µου. Αλλά τη θα µου δώσεις για αντάλαγµα;»
«Όσο χρυσάφη θέλεις!» είπε ο βασιλιάς.
«Τι να το κάνω το δικό σας το χρυσάφη, βασιλιά µου; Μου είναι εντελός άχριστο… Εγώ, αν τα καταφαίρω, θέλω να 
µ’ αφήσεις να µίνω για όλη µου τη ζωή στα χρυσαφένια µαλιά τις θυγατέρας σου!»

 

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 8η

Μια φορά κι έναν καιρό η Γυ αρρώστησε βαριά: ανέβασε πολύ πυρετό, σχεδόν εξήντα βαθµούς! Όταν έβηχε, έβγαιναν από τα 
σπλάχνα της πηχτοί, µαύροι καπνοί. Σε κάθε της φτάρνισµα τρανταζόταν ολόκληρει, τεράστιοι βράχοι ξεκολλούσαν από τη θέση 
τους και κατρακυλούσαν, παρασέρνοντας στο διάβα τους ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Σταµάτησε να γυρίζει και ξάπλωσε 
ασάλευτοι στο απέραντο διάστηµα: έτσι οι µισοί άνθρωποι ζούσαν σε µιαν ατελείωτι νύχτα, ενώ οι άλλοι µισοί σε µιαν 
αβασίλευτοι µέρα. 

Έπαψαν κι οι εποχές να διαδέχονται η µια την άλλει: µια αποπνιχτικεί ζέστι, µονότονοι κι αρρωστηµένυ τύλιξε σαν βρόµικοι γάζα 
όλι την πλάσοι. Λιώσαν τα χιόνια στα ψηλά βουνά και στους πόλους, κατρακύλησαν τα νερά, πνίξανε ζώα και φυτά και µια πηχτύ 
λάσπει κατακάθισε παντού. Ήταν τέτοια η βρόµα και η µυρωδιά της σαπίλας που αναδυόταν από το σώµα της Γης, σαν να’ χε γεµί-
σει πληγές κακοφορµισµένες, που ακόµα κι ο Ήλιος, ο παλιός παιδικός φίλος, δεν άντεξε και σταµάτησε να έρχεται να τη βλέπει: 
έστεκε λυπηµένος µακριά της, ανήµπορος να τη βοηθήσει και πολύ πολύ στενοχωρηµένος.

Στην αρχή οι Μεγάλοι δεν έδωσαν σηµασία. «∆ε βαριέσαι, θα της περάσει…», είπαν. Όταν όµως είδαν να περνούν οι µέρες και 
οι µήνες κι η Γι να µη γερεύει, κατάλαβαν επιτέλους πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κάνανε αµέσως συµβούλια και διαβούλια και 
µετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να στείλουν τους καλύτερους γιατρούς για να την εξετάσουν…

Πάρε ένα χρωµατιστό στυλό και διόρθωσε τα λάθη. Καλή τύχη!

∆ιόρθωσε τα λάθη Άσκηση 9η


