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Ουσιαστικά, επίθετα, όλες οι πτώσεις / Nouns, adjectives, all cases 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις από την παρένθεση στην κατάλληλη πτώση: 

Fill in the blanks with the correct case of the words given in brackets. Read around the gaps 

in the text carefully: 

 

Έληξε ο συναγερμός για τσουνάμι 

www.tovima.gr | Kόσμος 

 

Πάνω από 220.000 ............................................................. (κάτοικος) των ............................................. 

(παράλια) στις ................................................... (Φιλιππίνες) επέστρεψαν στις .......................... (οικία) 

τους έπειτα από τη ....................................... (λήξη) του ............................................. (συναγερμός) για 

.................................................................... (παλιρροϊκό κύμα) και τις .................................................... 

(διαταγή) ............................................. (εκκένωση) των .......................................................................... 

(παράκτια περιοχή) που εκδόθηκαν μετά τον ......................................................................................... 

(καταστροφικός σεισμός) στην ...................................................... (Ιαπωνία), ανακοίνωσαν σήμερα οι 

............................................. (αρχή).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ............................................................ (συναγερμός) για το ................................................................. 

(τσουνάμι) ήρθη χθες το .................................................................................. (βράδυ), έπειτα από την 

........................................... (έλευση) ............................................................................ (χαμηλή ένταση) 

............................................... (κύμα) στις .............................................................. (ακτή), τα οποία δεν 

προκάλεσαν ούτε ............................................. (ζημιά), ούτε και ............................................................ 

(τραυματισμός).  
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Οι ............................................... (κάτοικος), που πέρασαν τη ............................................... (νύχτα) σε 

«.................................................................................................... (πρόχειρο κατάλυμμα), μπόρεσαν να 

επιστρέψουν ........................................... (σπίτι) τους», τόνισε σήμερα ο .............................................. 

(διευθυντής) του ........................................................................ (Συμβούλιο) Χειρισμού Καταστροφών 

Μπενίτο Ράμος.  

 

Τα ........................................................ (κύμα) από το ................................................... (τσουνάμι), που 

προκλήθηκε από τον .............................................................................................(ισχυρός σεισμός) της 

........................................ (Ιαπωνία), έφθασαν επίσης και στις ............................................................... 

(δυτική ακτή) της .........................................................................  (Νότιος Αμερική), αλλά ούτε και εκεί 

αναφέρθηκαν .................................................................... (ζημιά).  
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Απαντήσεις / Answers 

Έληξε ο συναγερμός για τσουνάμι 

www.tovima.gr | Kόσμος 

 

Πάνω από 220.000 κάτοικοι των παραλίων στις Φιλιππίνες επέστρεψαν στις οικίες τους έπειτα από 

τη λήξη του συναγερμού για παλιρροϊκό κύμα και τις διαταγές εκκένωσης των παράκτιων 

περιοχών που εκδόθηκαν μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία, ανακοίνωσαν σήμερα οι 

αρχές.  

 

Ο συναγερμός για το τσουνάμι ήρθη χθες το βράδυ, έπειτα από την έλευση χαμηλής έντασης 

κυμάτων στις ακτές, τα οποία δεν προκάλεσαν ούτε ζημιές, ούτε και τραυματισμούς.  

 

Οι κάτοικοι, που πέρασαν τη νύκτα σε «πρόχειρα καταλύμματα, μπόρεσαν να επιστρέψουν 

σπίτια/σπίτι τους», τόνισε σήμερα ο διευθυντής του Συμβουλίου Χειρισμού Καταστροφών Μπενίτο 

Ράμος.  

 

Τα κύματα από το τσουνάμι, που προκλήθηκε από τον ισχυρό σεισμό της Ιαπωνίας, έφθασαν 

επίσης και στις δυτικές ακτές της Νοτίου Αμερικής, αλλά ούτε και εκεί αναφέρθηκαν ζημιές.  
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