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Α) Διόρθωσε τα λάθη: 

1. Αλλά και η βία που προκαλούν τα ίδια τα κράτη, και ιδίως όσα κατέχονται από το σύνδρομο 

και την αλλαζονία  της υπεροχής, δεν είναι διόλου αμιλητέα. 

2. Κοινωνική αγωγή, αρνητικές συμπεριφορές μεγάλων ομάδων, λάθος πρότυπα που 

καλλιεργούνται συστηματικά αλειώνουν τις ισορροπίες και την ανθρώπινη φύση. 

3. Αυτό σημαίνει ότι το πολιτικό μας σύστημα βρίσκεται σε κρίση, έχει υποστεί 

βαθιές αλλιώσεις και παραμορφώσεις 

4. Όταν, έπειτα από πολλές αναμίξεις, κατέληξε ότι αυτά τα χρώματα την ικανοποιούσαν, 

άρχισε να προβληματίζεται με το σχέδιο. 

5. Θα περάσει τις επόμενες μέρες εκεί, αναστέλωντας έτσι για λίγες μέρες ακόμη τα σχέδιά 

του ως προς τις δημοτικές εκλογές, την κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού και την 

οξήτατη επίθεση κατά της πολιτικής της κυβέρνησης. 

6. Αντάλλασαν με ευκολεία προπονητές, με "ζωντανά" παραδείγματα τους Καπέλο, Αντσελότι. 

7. «Το Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα που διακυρήσσει επισήμως πως δεν υπάρχουν 

ειρηνιστές», εξηγεί. «Είναι θέμα πολιτικής. Το μόνο είδος αντίρησης συνείδισης που 

αναγνωρίζουν είναι από την εβραϊκή θρησκεία».  

8. «Όμως οι υποδομές σήμερα είναι απαρχεομένες και η χρηματοδότηση έχει σταματήσει», 

σχολίασε ο αντιπρόεδρος του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ Νίκος Νικολάου. 

9. Η Ελισάβετ, κατά τον σκηνοθέτη, δρα και κινείται ερίμην των ιστορικών 

εξελίξεων, αποκομένη από τις συγκλονιστικές αλλαγές του 16ου αιώνα, οι οποίες τη 

μετατρέπουν σε εκτελεστικό όργανο των αδήριτων αναγκών της. 

10. Η αλήθεια είναι πως δεν μπήκαν ποτέ στη χώρα, πως δεν ήταν τρομοκράτες και πως όλη 

αυτή η ιστορία δεν ήταν παρά αποκοίημα της φαντασίας ενός επαγγελματία πλαστογράφου 

διαβατηρείων. 

11. Ο αναφερόμενος στο δημοσίευμα ασθενής διακομήστηκε στη χειρουργική κλινική του 

νοσοκομείου από την Β΄ παθολογική κλινική, έχοντας βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.  

12. Το θαύμα του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού, ο οποίος έχει βελτιώσει 

τις βιωτικές συνθήκες και έχει καταστίσει τη ζωή του ανθρώπου πιο εύκολη, πιο άνετη και 

πιο ευχάριστη, ωφείλεται στην τεράστια ανάπτυξη της Φυσικής και των άλλων Φυσικών 

Επιστημών.  

13. Ορισμένα επαγγέλματα που εμπεριέχουν το στοιχίο της γνώσης, της ανανέωσής της και 

της ευρυματικότητας, όπως οι σχεδιαστές ενδυμάτων μόδας, κοσμημάτων, αυτοκινήτων, 

κτλ., θα εμφανίζουν βιόσιμες προοπτικές στην αγορά εργασίας του μέλλοντος. 

 

 

Β) Φτιάξε προτάσεις με κάθε μία από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις: αμείλικτος, (έχω) 

απολέσει, απόρροια, αρραγής, ασυζητητί, αυτολεξεί, δεισιδαιµονία, διάλειµµα, διάλυµα  

 

Γ) Διάλεξε τη σωστή λέξη: 

1. Μετά το 1990, καθώς μάλιστα πολλά από τα κράτη της ηπείρου πέρασαν από δικτατορικά 
σε δημοκρατικά καθεστώτα, σημειώθηκαν ριζοσπαστικές αλλαγές στη 
________ (διαχείριση ή διαχείρηση) της οικονομίας. 

2. Οι ΗΠΑ δεν φαίνονται ___________( διατεθημένες ή διατεθειμένες) να το επιτρέψουν, 
τουλάχιστον όχι στον βαθμό που θα επιθυμούσαν οι Τούρκοι. 
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3. Οι κριτικοί, που θαύμαζαν αρχικά το άνετο στιλ και τις εύκολες συνταγές του, άρχισαν 
κάποια στιγμή να τον θεωρούν όχι απλώς υπερβολικά (εκτεθειμένο ή εκτεθημένο) αλλά και 
__________ (αμυδρά ή αμηδρά)  ενοχλητικό. 

4. Το κάπνισμα δεν ξεκουράζει, ούτε ηρεμεί τον άνθρωπο, αντίθετα ______________(διεγήρει 
ή διεγείρει) το νευρικό σύστημα και προκαλεί ταχυκαρδίες και αγγειοσυσπάσεις. 

5. Αυτή είναι πλέον η εκτίμηση μετά και την προχθεσινή συνάντηση του υπουργού Γεωργίας 
με αντιπροσωπεία μελών της Πανθεσσαλικής, όπου ζητήθηκαν __________ (διευκρινίσεις 
ή διευκρηνήσεις)  για τις εξαγγελίες περί ρύθμισης των χρεών. 

6. Και αν υπάρχουν ακόμη ενστάσεις στην επιχειρηματολογία μου, δεν μπορούν να βρουν οι 

αρμόδιοι ________( δικλίδες ή δικλείδες)  ασφαλείας, που θα αποτρέπουν το ενδεχόμενο 

κακής ή επιπόλαιας χρήσης αυτού του υλικού; 

7. Σε φυλάκιση πέντε μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε χθες ο δήμαρχος Καβάλας 

Στάθης Εριφυλλίδης από το τριμελές πλημμελειοδικείο Καβάλας για το αδίκημα της απλής 

________(δυσφήμισης ή δυσφήμησης). 

8. Μια φρουρά ένοπλων Ρωμαίων και αλλοδαπών μισθοφόρων ήταν _____________ 

(εγκατεστημένη ή εγκαταστημένη) στον πύργο Αντωνία για την τήρηση της τάξης και για την 

ασφάλεια του Ναού. 

9. Εν τω μεταξύ, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ, με την οποία ζητούν τη διακοπή 

των εργασιών του ορυχείου δυτικού πεδίου, που λειτουργεί χωρίς ____________ 

(εγκεκριμένους ή εγγεκριμένους) περιβαλλοντικούς όρους, κατέθεσαν στο πρωτοδικείο οι 

κάτοικοι της Μαυροπηγής του νομού Κοζάνης. 

10. Στη Βρετανία πληρώνει κανείς ___________(εισητήριο ή εισιτήριο) για να παρακολουθήσει 

τις ομιλίες του, τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν για την ενίσχυση των εργατικών 

συνδικάτων. 

 

Δ)  Γράψε τον σωστό τύπο των ρημάτων «δίνω/δίδω» και «δίνομαι/δίδομαι»: 

1. Και αυτός παρακολούθησε τη διημερίδα, στην οποία ___________ φυσικά το παρών όλοι 

όσοι -αν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των παλιννοστούντων- έχουν να 

περιμένουν ψήφους από την "επίλυσή" τους. 

2. Η υπερβολή του γεγονότος έχει _________  αφορμή για επικρίσεις σε αρθρογράφους και 

κοινωνικούς φορείς.  

3. Επίσημα στοιχεία που __________ σ τη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα αποκαλύπτουν 

ότι το σύνολο των εγκληματικών πράξεων τον περασμένο χρόνο ήταν αυξημένο -σε εθνική 

κλίμακα- κατά 3% και ειδικά στο Παρίσι κατά 4,6%. 

4. Πώς λοιπόν να _______ η άφεση αμαρτιών που ζητούν οι φίλοι της ρετσίνας; 

 

 

Ε) Βρες ποια λέξη ταιριάζει:  

Το βίωμα ή το βιος; 

 Έχασε όλο του το _________ στα χαρτιά. 

 Αλλά οι αρχές που εμπνέουν αυτά τα κινήματα έχουν μικρότερη ψυχοκινητική δύναμη από 

το άμεσο ____________, από το συγκεκριμένο γεγονός που προκαλεί στον άνθρωπο μια 

εσωτερική εξέγερση. 
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Ο βιοτικός, ο βιωµατικός ή ο βιώσιµος; 

 Μας διώχνουν και μας δίδουν νέες θέσεις, που δεν είναι ___________  σε περιοχές που 

δεν μπορείς να πουλήσεις κοσμήματα, όπως η Μοναστηρίου, 

 Άλλοι εργάζονται για να επιβιώσουν ικανοποιώντας τις __________  τους ανάγκες, άλλοι 

για να κερδίσουν και να πολλαπλασιάσουν τα υλικά αγαθά 

 Μπορεί να απαιτούνται γνώσεις συγκεκριμένων επιστημών ή μπορεί οι βιωματικές μας 

καταστάσεις και εμπειρίες να επαρκούν για την αντιμετώπισή τους.  

 
Ο ελλιπής ή ο ελλειπτικός; 
 

 Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί η σημασία της διακοπής εργασιών, γιατί ο _________  
έλεγχός τους, αποτελεί, τις περισσότερες φορές, την αφετηρία για περαιτέρω διάπραξη 
φοροδιαφυγής. 

 Διαστημικός σταθμός περιστρέφεται σε __________  τροχιά γύρω από τη Γη, με ελάχιστη 
και μέγιστη απόσταση από το κέντρο της r1= [pic] m και r2= [pic] m, αντίστοιχα. 

 
 
Ο έμμεσος ή ο άμεσος; 
 

 Οι επεμβάσεις μας είναι _____________ και οι έλεγχοι εντατικότατοι, αφού με δική μου 
διαταγή κάθε εβδομάδα κάθε διεύθυνση ξεχωριστά (ασφάλεια, τροχαία, άμεση δράση, 
αστυνομία) κάνει μια γενική εξόρμηση στο αντικείμενό της. 

 Παράλληλα, αφήνοντας __________ αιχμές για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος 
από τον πρώην συνεργάτη του, ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι αν κάποιο 
κόμμα δεν ανήκει σε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της Ευρώπης, τότε έχει ελάχιστες 
δυνατότητες συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών. 

 
 
Η επιρροή ή η επήρεια; 
 

 Το πρώτο αφορούσε την ____________  που ασκεί ο Τύπος και τα άλλα ΜΜΕ στις 
πολιτικές αποφάσεις, που συχνά φθάνει στο σημείο να τους καθοδηγεί και να τους 
κατευθύνει, με αποτέλεσμα να σύρονται χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. 

 Παράλληλα, σε ελέγχους αλκοτέστ βρέθηκαν 64 οδηγοί να οδηγούν υπό 
την __________ αλκοόλ. 

 

ΣΤ) Σβήσε τα περιττά γράμματα (όπου χρειάζεται) για να γράψεις σωστά τη λέξη: 

δίλληµµα έκκλλησση εκκρεµμόττητα εκµετταλλεύοµαι 

ελλάττωµα έλλειψη έλλειµµα ελλοχεύω 

Έννοια εύρρωστος Εχέγγυο εππιρροή 

εππηρρεάζω συρρίκκννωσση Κατταρρακώννω κατταρρίπτω 

συννεννοούμµαι ιδιόρρυθµος Ισσορροππία λοιδορρώ 
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Ζ) Ποιο είναι το σωστό; 

 Απέναντι στο διαφορετικό ή τις "ειδικές" ομάδες, η τηλεόραση δεν στέκεται αρωγός, δεν 

αμβλύνει τις αντιθέσεις, αλλά συντηρεί, αναπαράγει και συχνά μεγεθύνει/μεγενθύνει τις 

προκαταλήψεις µεγέθυνση. 

 Η αντιπολίτευση είναι μια κατάσταση εφηβείας, όπου δικαιούται κανείς να είναι "ιδεολόγος", 

ενώ η εξουσία κατάσταση ωριμότητας, όπου αντιλαμβάνεται τις πικρές αλήθειες της ζωής 

και γίνεται "ρεαλιστής". Η κοινοτυπία/κοινοτοπία αυτή ισχύει και για την νέα κυβέρνηση. 

 Τη σημασία/σημαντικότητα του προβλήματος επιβεβαιώνει και η δήλωση του Όσκαρ 

Λαφονταίν, μια μέρα μετά την πανηγυρική νίκη του κόμματός του.  

 Τέλος, στο βιβλίο παρεισφρέει/παρεισφρήει η δύσκολη σχέση και ένταση ανάμεσα στους 

μάνατζερ και τους μετόχους των επιχειρήσεων: σημείο των καιρών.  

 Ξέρουμε ότι στεναχωρήσαμε/στενοχωρήσαμε τον κόσμο που περιμένει από εμάς πολλά, 

αλλά πρέπει να συνεχίσουμε.  

 Οι καθηγητές εξέφρασαν εξάλλου την αντίθεσή τους στην πρωτοβουλία ορισμένων 

προϊσταμένων, οι οποίοι δεν έλαβαν υπόψη/υπ’ όψη τους τις προτάσεις των συλλόγων.  

 

Η) Διάλεξε το σωστό: 
 
Ο ή ω; 

 _φελος, _φέλιµος, _φείλω, _φειλή, _φέλεια, αν_φελος, το _φέληµα, _φελιµιστής, _φειλέτης  

 πρ_τυπο, πρ_τ_τυπο 

 _σ_του, άλλ_στε, άλλ_τε 
 
Η ή ι; 

 επ_ρεάζω, επ_ρροή 

 στ_λ_τεύω  
 
Ι ή οι; 

 ν_ώθω   

 ν_άζοµαι 

 π_ο;  

 π_ο 
 
Λ ή λλ; 

 ποικί_ω, ποικί_ος, ποικι_ία 
 
Η, ι ή ει; 

 πλατ_άζω, η πλατ_ά, ο πλατ_ς 

 υγ_ _νός, υγ_ _ς 

 υπερηφάν_α, περηφάν_α 
 


