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3. Πείτε αλλιώς τα ρήματα με έντονη γραφή.

1  Φτάνει, δεν θέλω άλλο! _____________________
2  Έπλυνα τη φούστα που πήρα για τον γάμο σου στο πλυντήριο 
και μάζεψε! Σαν βαφτιστική μού έγινε! _____________________

3  Πρόσεχε! Μόλις το έβγαλα από τον φούρνο και καίει! _____________________
4  Μαρτύρησα να του δώσω να καταλάβει ότι η απόφασή του 
είναι εντελώς λάθος. Αγύριστο κεφάλι! _____________________

5  Πότε θα φτιάξει επιτέλους ο καιρός; Βαρέθηκα το τσιρ τσιρ 
τσιρ... βροχή κάθε μέρα! _____________________

6  Με φούντωσε πάλι πρωί πρωί με τις βλακείες του! _____________________
7  ∆εν το πιστεύω! Πάλι με γέλασαν και μου έδωσαν άλλο νούμε-
ρο, επειδή δεν είχαν αυτό που ζήτησα. _____________________

8  Την ώρα που φούντωσε ο καβγάς, κόπηκε το ρεύμα! _____________________
9  Κόψε τις δίαιτες, γιατί έχουν κρεμάσει τα μάγουλα και η κοιλιά σου! _____________________
10  ∆εν μπορώ να την μαζέψω πια! Όλο από καφετέρια σε καφε-
τέρια και από φιλενάδα σε φιλενάδα γυρίζει... _____________________

11  Πουλάει πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι τελευταία. _____________________
12  Μην περπατάς τόσο γρήγορα, δεν μπορώ να σε φτάσω. _____________________

4. Αντικαταστήστε τους τύπους με έντονη γραφή με ρήματα από τους πίνακες 6, 7.

1  Κοροϊδεύει όλο τον κόσμο και περνιέται για έξυπνος! _____________________
2  Όλοι τον φοβούνται τον καινούργιο διευθυντή. _____________________
3  Ήταν η τελευταία φορά που κανόνισα κάτι μαζί του· πάλι μ’ έστη-

σε! Τον περίμενα μία ολόκληρη ώρα! _____________________
4  Άλλαξε τη σελίδα, έχει και συνέχεια. _____________________
5  Πώς και άνθισαν τα λουλούδια μέσα στο καταχείμωνο; _____________________
6  Πτώμα έγινα σήμερα, από το πρωί καθαρίζω. _____________________

5. Επιλέξτε το κατάλληλο.

1  Ρίξε λίγο λάδι και άφησέ το να κάψει / να καεί.
2  Πρόσεχε! Το μάτι καίει/ καίγεται, θα κάψεις / θα καείς!
3  Πρόσεχε όταν σιδερώνεις αυτό το πουκάμισο, το ύφασμά του καίει / καίγεται εύκολα.
4  Αχ! Πάλι έκαψα / κάηκα τη γλώσσα μου!
5  Τι έπαθες εδώ; Έκαψες / Κάηκες;
6  ∆εν αφήνουμε τις ανοησίες και ν΄ασχοληθούμε με αυτό που μας καίει / καίγεται;
7  Σβήσε επιτέλους τον θερμοσίφωνα! Ξέρεις πόσο καίει / καίγεται;
8  Τον έκαψε / κάηκε τον άνθρωπο με αυτά που πήγε και είπε!
9  Νομίζω ότι κάτι καίει / καίγεται. Βρώμισε ο τόπος! 
10  Καλέ, εσύ καις / καίγεσαι ολόκληρος! ∆εν πας καλύτερα σπίτι σου;
11  Κάθε χρόνο καίνε / καίγονται εκατοντάδες δάση! Υψηλές θερμοκρασίες, ανθρώπινη αμέ-
λεια, εμπρησμοί; Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Ανυπολόγιστη καταστροφή!
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6. Τι σημαίνουν οι εκφράσεις με έντονη γραφή και σε ποιες περιπτώσεις τις λέμε;

1  ∆εν μου καίγεται καρφί για τίποτα. Μόνο ο εαυτός μου θα με απασχολεί από ’δώ και πέρα!
2  Είναι καμένο χαρτί ο τύπος! Τελείωσε! Ό,τι είχε να κάνει το έκανε.
3  Μου καίγεται η καρδιά έτσι που τον βλέπω να υποφέρει.
4  Θα κάψει καρδιές η κόρη σου! Κούκλα!
5  Καίει κάρβουνο, δεν πρόκειται να συνεννοηθείς μαζί του.
6  ∆εν έφταιγε, το ξέρω, αλλά κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
7  Θα καεί το πελεκούδι σήμερα το βράδυ στου Αντώνη!
8  Το κάψαμε πάλι χθες! Έχασες που δεν ήρθες!
9  Πάλι μάρκα μ’ έκαψες πήγες κι αγόρασες; Σε μια εβδομάδα θα έχει χαλάσει.
10  Αν γίνει κι αυτό, ζήτω που καήκαμε!

7. Συμπληρώστε τον παρακάτω πραγματικό διάλογο με τις παραπάνω εκφράσεις.

Μ: Καλημέρα, Τασία!

Τ: Καλημέρα, Μάρω μου!

Μ: 1_____________________________________ πάλι χθες! Σηκώσατε τη γειτονιά στο πόδι με 
τα τραγούδια και τις μουσικές σας! 

Τ: Τι να κάνουμε, Μάρω μου, μια φορά παντρεύεται το παιδί σου! Στις χαρές του γιου σου του 
Αντώνη, τώρα!

Μ: Ας το πάρει απόφαση ο Αντώνης και, πίστεψέ με, Τασία μου, 2______________________ 
______________________! Αλλά δεν το βλέπω...

Τ: Μη λες τέτοια λόγια, καλέ! Όλες οι κοπέλες στη γειτονιά τον γλυκοκοιτάζουν! 3__________ 
______________________________ ο γιος σου! Ωραίο παιδί.

Μ: Ο Αντώνης; Ο Αντώνης μου δυστυχώς 4_______________________________________, 
Τασία! Μπούφος, ίδιος ο πατέρας του! Λες και δεν τα ξέρεις!

Τ: Όχι, βρε Μάρω! Όλα κι όλα! Τι σχέση έχει ο Αντώνης με τον Θόδωρο; Ο Θόδωρος ήταν πάντα 
5_____________________________________!  Ανίατη περίπτωση! Μην κοιτάς που εσένα 
σε τύφλωσε ο έρωτας!

Μ: Έχεις χίλια δίκια, αλλά 6__________________________________! Γι’ αυτό και τα κουτσομπο-
λιά στο χωριό αγαθό τον ανεβάζουν, αγαθιάρη τον κατεβάζουν τον Αντώνη μου.

Τ: 7_____________________________________ για τα κουτσομπολιά του χωριού! Κλείσε τ’ 
αφτιά σου και άσ’ τους να λένε! 

Μ: Καημό το ’χω να τακτοποιηθεί κι αυτός επιτέλους! Γιατί, αν συνεχίσει έτσι, 8_______________
______________________! Σου μαύρισα την ψυχή, όμως, με τα δικά μου κι εσείς έχετε χαρές!

Τ: Βρε Μάρω, 9_____________________________________ έτσι που σε βλέπω να υποφέ-
ρεις! ∆εν έρχεσαι από ’δώ να πιούμε το καφεδάκι μας και να σου δείξω και το φόρεμα που 
αγόρασα για τον γάμο;

Μ: Άκουσα καλά; Σου αγόρασε φόρεμα ο σπαγγοραμμένος; Ε, θα χιονίσει αύριο! Φαντάζομαι τίποτα 
10_____________________________________ θα είναι!

Τ: Α, για να σου πω... λίγα τα λόγια σου για τον Αλέκο!

ΙδιωτισμοίΙδιωτισμοί
υ...που....

καίνε!! 


