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 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 14-16

 Άσκηση 1  α3, γ5, δ2, ζ4

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 Σελ. 17

 Άσκηση 1 1. αυτοπεποίθηση 
2. παράστημα
3.  εμφανίσιμος/

εμφανίσιμες
4.  σωματότυπος/

σωματότυπο
5. λοβός/λοβό
6.  πρωτοβουλία/

πρωτοβουλίες

 7. ζυγωματικά 
 8.  αντιλαμβάνομαι/

αντιλαμβάνονται 
 9.  εξισορροπώ/

εξισορροπούν 
10. πνευματώδης
11.  αυθόρμητος/

αυθόρμητη 

 Άσκηση 2  1. άκαμπτος, 2. ανατροφή, 3. εντείνομαι

 Σελ. 18

 Άσκηση 3 

 Α Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Χ Ρ Ε Ο Λ

 Ζ Ω Ο ∆ Ι Α Ρ Γ Σ Ξ Ι Π Α Ρ Ξ Ο Σ

 Ο Τ Κ Ι Λ Ι Ο Σ ∆ Τ Ε Ρ Ι Α Ω Κ Ε

 Ρ Π Ρ Α Γ Ε Μ Β ∆ Ι Ο Α ∆ Φ Σ Φ Ξ

 Α Ν Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Τ Ο Σ Ψ Τ Κ Φ

 Ε ∆ Ψ Ε ∆ Ι Ν Ο Ε Φ Ε Σ Τ Ε Ρ Π Κ

 Υ Σ Ο Ρ Ψ Ι Τ Λ Ι Ο Σ Ρ Ι Β Ε Λ Ε

 Ρ Ω Ψ Α Γ Μ Ι Ε Σ Ω Σ Τ Ρ Ε Φ Η Σ

 Η Γ Κ Σ Φ Υ Κ Ο ∆ Ε Ρ Φ Γ Ο Η Θ Ο

 Μ Ξ Ε Τ Σ Ψ Ο Γ Υ Π Α Ε Φ Ο Σ Ω ∆

 Α Ο Φ Ι Ψ Κ Σ Α Τ Α Σ Ξ Α Φ Ο Ρ Τ

 Τ Π Ο Κ Ε Ε Υ Θ Ι Κ Τ Ο Σ Τ Ε Ι Α

 Ι Α Β Ο Υ Λ Ο Σ Κ Ε Φ Λ Α Σ Φ Κ Φ

 Κ Ζ Π Σ Ε Φ Α Φ Ο Σ Ι Ω Μ Ε Ν Ο Σ

 Ο Σ Β Ο Υ Ρ Ι Σ Σ Ι ∆ Γ Ν Ο Π Σ Ο

 Σ Υ Γ Κ Ρ Α Τ Η Μ Ε Ν Ο Σ Α Σ ∆ Γ

∆ 
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Ε 

Ρ 

Α 

Σ 

Τ 

Ι 

Κ 

Ο 

Σ 

1. διεισδυτικός
2. αφοπλιστικός
3. εσωστρεφής
4. εξωστρεφής
5. πληθωρικός

6. εύθικτος
7. ευρηματικός
8. πράος
9. συγκρατημένος

10. αφοσιωμένος
11. άβουλος
12. αναποφάσιστος
13. ρομαντικός

 Σελ. 19

 Άσκηση 4  1Θ, 2Ε, 3Η, 4Β, 5Ι, 6Α, 7Δ, 8ΙΑ, 9Ζ, 10ΣΤ

 Άσκηση 5 1.  επινοητικός/
εφευρετικός

2.  αμετακίνητες/
ακλόνητες

3.  ήρεμος/ήπιος/
μειλίχιος

4.  η εμφάνιση/η 
φυσιογνωμία

5. ονειροπόλα
6. σιγουριά
7.  την αθλητική του 

κορμοστασιά
8.  επιφυλακτική/

μετριοπαθής/
διστακτική

 Σελ. 20

 Άσκηση 6  1E, 2Ζ, 3Η, 4Α, 5Γ, 6Β, 7Δ

 Άσκηση 7 1. νευρικοί
2. πεζός/ρεαλιστής
3. αναποφάσιστος

4.  ασυγκράτητος/
εκδηλωτικός

5. αναίσθητος

 Άσκηση 8   1H, 2I, 3IB, 4Θ, 5ΣΤ, 6ΙΓ, 7Γ, 8Ε, 9Δ, 10Α, 
11Β, 12Z

 Σελ. 21

 Άσκηση 9  Λέξεις που δεν συνδυάζονται μεταξύ τους

γερά χείλη
ευτραφής μύτη
ειρωνικά μάτια
στενό χαμόγελο

μικροπρεπές παράστημα
αύξηση προσωπικότητας
ανοιχτό βλέμμα
εφαρμοστό δέσιμο

 Σελ. 22-23

 Άσκηση 10 

Μάτι: 1Θ, 2ΣΤ, 3Ζ, 4Α, 5Γ, 6Δ, 7Η, 8Β, 9Ε
Αυτί: 1Ε, 2ΣΤ, 3Δ, 4Γ, 5Α, 6Β
Μύτη: 1Γ, 2Β, 3Δ, 4Ε, 5Α
Στόμα: 1Γ, 2ΣΤ, 3Η, 4Β, 5Ζ, 6Δ, 7Α, 8Ε
Κεφάλι: 1Γ, 2Ε, 3Δ, 4Α, 5Ζ, 6ΣΤ, 7Β

 Σελ. 24

 Άσκηση 12  1α, 2γ, 3β, 4α, 5β, 6α

 Άσκηση 13  1γ, 2α, 3β

 Σελ. 25

 Άσκηση 14 

1.  Ο κύριος που σε ζητούσε ήταν γύρω στα πενήντα, αλλά 
δεν κόβω (και) το κεφάλι μου.

2.  Η ιστορία είναι πολύ παλιά και διαδόθηκε από στόμα σε 
στόμα.

1¶ Á Ã Æ ¸ Æ °
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
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3.  Ο υπεύθυνος παραγωγής στέκεται/είναι πάνω από το 
κεφάλι των εργαζομένων, για να μη γίνει κάποιο λάθος.

4.  Κάνεις του κεφαλιού σου και αυτό δεν θα σου βγει σε 
καλό.

5. Πήρε το αυτί μου ότι ο Γιώργος παντρεύεται.
6.  Πριν καταθέσεις το τελικό έγγραφο, καλό θα ήταν να 

το δει και ένα τρίτο μάτι.
7.  Πηγαίνουμε στο ίδιο γυμναστήριο, αλλά δεν σε πήρε 

το μάτι μου.
8.  Είμαι ιδιαίτερα απαισιόδοξος, αλλά ο φίλος μου με 

βοήθησε να δω τα πράγματα με άλλο μάτι.
9.  Με τα χρήματα που πήρα από τον πρώτο μου μισθό, 

θα πάω να αγοράσω εκείνη την τσάντα που εδώ και 
τόσο καιρό έβαλα/έχω βάλει στο μάτι.

10.  Ο κλέφτης έκανε πως ήταν πελάτης και έκλεψε ρούχα 
από το κατάστημα κάτω από τη μύτη της πωλήτριας.

 Άσκηση 15 1.  τα αυτιά/τ’ αυτιά,  
το αυτί/τ’ αυτί

2. το μάτι, το κεφάλι
3. το στόμα, το κεφάλι

4. στο στόμα, το κεφάλι
5. τα μάτια, τη μύτη
6.  στο κεφάλι,  

τα αυτιά/τ’ αυτιά

 Σελ. 26-27

 Άσκηση 17 

προσωπικότητα: α1, β3, γ2, δ1. Στο κείμενο με τη σημασία 1
αιχμαλωτίζω: α2, β1, γ3, δ3. Στο κείμενο με τη σημασία 3
πληθωρικός: α1, β2, γ1. Στο κείμενο με τη σημασία 2

 Σελ. 27

 Άσκηση 18 

Η υπογραμμισμένη λέξη έχει την ίδια σημασία με αυτή της 
πρότασης (α).
(β)  καταλαβαίνω, αποκτώ μια γνώση κυρίως με λογική 

διεργασία 
(γ)  καταλαβαίνω, αποκτώ μια γνώση με τη βοήθεια των 

αισθήσεων

 Σελ. 28

 Άσκηση 20 

ενθουσιώδης, ενθουσιαστικός, ενθουσιασμένος
1. ενθουσιασμένοι
2. ενθουσιώδη/ενθουσιαστικά
3. ενθουσιώδης

μορφασμός/γκριμάτσα, νεύμα, νόημα
1. μορφασμοί/γκριμάτσες
2. μορφασμούς/γκριμάτσες
3. νόημα/νεύμα
4. νεύμα

παράστημα, ανάστημα
1. ανάστημα
2. παράστημα
3. αναστήματος

 Σελ. 29

 Άσκηση 22 1. Λάθος
2. Σωστό

3. Σωστό
4. Λάθος

5. Σωστό
6. Λάθος

 Σελ. 30-31

 Άσκηση 23 1. λυτά
2. μυστηριώδες
3. αινιγματικό
4. ανατροφή
5. αμυγδαλωτά
6. εκφραστικά

 7. διαπεραστικό
 8. βλέμμα
 9. σαρκώδη
10. αιχμαλωτίζουν
11. αυτοπεποίθησης
12. πληθωρικές

 Σελ. 31

 Άσκηση 24 0. σκούρα
1. λυτά
2. αινιγματικό
3. μυστηριώδες
4. ανατροφή
5. αμυγδαλωτά
6. ζωηρά

 7. ο έντονος
 8. καθαρός τρόπος που κοιτά
 9. μεγάλα
10. γοητεύουν
11. σιγουριάς
12. πλούσιες

 Σελ. 32-33

 Άσκηση 26 

ρήμα ουσιαστικό επίθετο
παρουσιάζω παρουσιαστικό, 

παρουσίαση, 
παρουσιαστής

–

εμφανίζω εμφάνιση εμφανίσιμος
ωθώ ώθηση –

διαπερνώ – αδιαπέραστος, 
διαπεραστικός

αιχμαλωτίζω αιχμαλωσία αιχμάλωτος
διαφοροποιώ διαφοροποίηση αδιαφοροποίητος

διεισδύω διείσδυση διεισδυτικός
τραυματίζω τραύμα, τραυματίας, 

τραυματισμός
τραυματικός

– ευθύνη, ανευθυνότητα, 
υπευθυνότητα

υπεύθυνος, 
ανεύθυνος

χαρακτηρίζω χαρακτηριστικό, 
χαρακτηρισμός, 

χαρακτήρας

χαρακτηριστικός

χειρονομώ χειρονομία –
επαγγέλλομαι επαγγελματίας, 

επάγγελμα
ανεπάγγελτος, 

επαγγελματικός
– ένδυση, ένδυμα, 

ενδυμασία, 
ενδυματολογία

ενδυματολογικός

συνυπάρχω συνύπαρξη –
– εξωστρέφεια εξωστρεφής
– πληθώρα, 

πληθωρικότητα, 
πληθωρισμός

πληθωρικός

– ευρηματικότητα, εύρημα ευρηματικός
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– εσωστρέφεια εσωστρεφής
– ευθιξία εύθικτος
– πραότητα πράος
– βούληση άβουλος

εντείνω ένταση έντονος
– μυστήριο μυστήριος, 

μυστηριώδης, 
μυστηριακός

– πνεύμα, πνευματικότητα πνευματώδης, 
πνευματικός

– αυθορμητισμός αυθόρμητος
αντιλαμβάνομαι αντίληψη αντιληπτός

εξισορροπώ εξισορρόπηση εξισορροπητικός
– επιφάνεια επιφανειακός

ασφαλίζω ασφαλιστής, ασφάλεια, 
ασφάλιση

ασφαλής, 
ασφαλιστικός

προστατεύω προστασία, 
προστατευτικότητα, 

προστάτης

απροστάτευτος, 
προστατευτικός

διαμορφώνω διαμόρφωση αδιαμόρφωτος
κυριαρχώ κυριαρχία κυρίαρχος, 

κυριαρχικός
κάμπτω κάμψη, ακαμψία άκαμπτος
θεωρώ θεωρία θεωρητικός

αποκλείω αποκλειστικότητα, 
αποκλεισμός

αποκλειστικός

ταυτίζω ταυτότητα, ταύτιση –
αντικαθιστώ αντικατάσταση, 

αντικαταστάτης
αναντικατάστατος

αντιδρώ αντίδραση αντιδραστικός

 Σελ. 34

 Άσκηση 28 

ταυτότητα, ταύτιση, ταυτοποίηση
1. ταυτότητας
2. ταυτότητας
3. ταύτιση
4. ταύτιση
5. ταυτοποίηση

μυστήριος, μυστηριώδης, μυστηριακός
1. μυστήριος
2. μυστηριώδες
3. μυστηριακός
4. Μυστήριο
5. μυστηριώδη

πληθώρα, πληθωρικότητα, πληθωρισμός
1. πληθώρα
2. την πληθωρικότητα
3. του πληθωρισμού

 Σελ. 35

 Άσκηση 30 1. απωθούμε
2. εξώθησαν

3. προωθήσει
4. ωθεί

5. προώθησε

 Άσκηση 31 1. ωθούν
2. απώθησε

3. προωθεί
4. απωθούν

 Σελ. 36

 Άσκηση 32 1. αντικαταστήσει
2. εγκατέστησε
3. αποκατέστησαν

4. εγκαταστήσουν
5. αποκατέστησαν
6. αντικαταστήσει

 Άσκηση 33 1. Εγκατέστησαν
2. αποκατέστησε
3. εγκαταστάθηκε

4. αποκαταστήσει
5. αντικαθιστούμε
6. καθιστούν

 Σελ. 37

 Άσκηση 34 1. εγκατάσταση
2. προώθησης
3. εγκατάσταση

4. ώθηση
5. αντικατάστασή

 Άσκηση 35 1. αντικατάστασης
2. απώθηση
3. προώθηση

4. εγκατάσταση
5. απώθησης
6. προώθησή

 Σελ. 38-39

 Άσκηση 36 1. χειρονομιών
2. πληθώρα
3. εμφάνισης
4. χαρακτηριστικά
5. θεωρούνται
6. διαμόρφωση
7. διαφοροποίησή
8. ενδυματολογικό

 9. κυρίαρχες
10. ταύτιση
11. συνύπαρξη
12. αντιδράσεις
13. επαγγελματίες
14. υπεύθυνου
15. ασφαλή
16. τραυματισμούς

  ΓΡΑμμΑΤΙΚΗ

 Σελ. 40

 Άσκηση 1 1.  των επιστημονικών 
κύκλων

2. ψυχικής διαταραχής
3. την ημέρα
4.  πειραματικών 

ψυχολογικών 
μεθόδων

5. τέτοιου είδους
6.  πολυάριθμων 

ψυχικών διαταραχών
7. προσωπικότητας
8. του διαδικτύου
9. αυτοφωτογράφισης

10.  διανοητικής 
διαταραχής

11. του ναρκισσισμού
12. αυτοφωτογράφισης
13. των ανθρώπων
14. των πελατών
15. ηλικίας
16. ετών
17. του εαυτού
18.  μοντέλων και 

ηθοποιών
19. μεγαλύτεροί τους
20. του ατόμου

 Σελ. 44-45

 Άσκηση 2 1. ανησυχίας
2. της προσωπικότητας
3. τρένων
4. τέτοιου είδους
5. Τέτοιας ποιότητας
6. την ώρα

 7.  καθοριστικής 
σημασίας

 8. σούπα
 9.  υψηλού επιπέδου, 

παγκόσμιας κλάσης
10. μέτρα
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 Σελ. 45

 Άσκηση 3 1.  φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών

2.  ρούχα καλής 
ποιότητας

3. στιγμές ευτυχίας
4.  χρονική περίοδος 

10 χρόνων

 5. οθόνη 14 ιντσών
 6. ποτήρι κρασιού
 7. ποτήρι κρασί
 8. σμήνος πουλιών
 9. παρέα παιδιών
10. στολή χορού

 Άσκηση 4  1.  Αν και οι ζωές μας έχουν πάρει διαφορετι-
κούς δρόμους, θα τον θεωρώ πάντα φίλο 
μου.

 2. Τον καημένο τον Χρήστο!
 3.  Μόλις έμαθε τα ευχάριστα νέα, μπήκε μέσα 

στο σπίτι όλος χαρά και υπερηφάνεια.
 4.  Το δωμάτιο είναι 5 μέτρα μήκος επί 3,5 μέ-

τρα φάρδος.
 5.  Προσφέρετε στοχευμένη περιποίηση στην 

επιδερμίδα σας, επιλέγοντας την κατάλληλη 
κρέμα ματιών.

 6.  Επιβεβαιώθηκαν οι πολλές φήμες για την 
επιστροφή του αρχικού τραγουδιστή στο συ-
γκρότημα.

 7.  Πωλείται βίλα πολυτελείας επτά υπνοδωμα-
τίων με ξενώνα και πισίνα.

 8.  Σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από την 
πανέμορφη λίμνη Κερκίνη, σας περιμένου-
με να σας φιλοξενήσουμε στον ολοκαίνου-
ριο ξενώνα μας.

 9.  Η φωτιά συνάντησε τεράστια ποσότητα καύ-
σιμης ύλης και επεκτάθηκε ταχύτατα.

10.  Ο Γιώργος είναι το ψηλότερο παιδί της τάξης.

 Σελ. 46

 Άσκηση 5  1.  Ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στον 
διαγωνισμό υπέβαλε ένσταση.

 2.  Μέσα σε μια εβδομάδα φάγαμε δύο βάζα 
μαρμελάδα.

 3. Στο τέλος του μήνα, θα πάμε μια εκδρομή.
 4.  Η Κατερίνα είναι μικρότερή μου κατά τρία 

περίπου χρόνια./Η Κατερίνα είναι περίπου 
τρία χρόνια μικρότερή μου.

 5.  Η κασετίνα σου έπεσε δίπλα από το κουτί 
των παιχνιδιών.

 6.  Πρόκειται για μια ομάδα που αποτελείται από 
νέους ανθρώπους με κοινό στοιχείο τη δημι-
ουργικότητα και τη διάθεση προσφοράς.

 7.  Η πλειοψηφία/πλειονότητα των τηλεθεα-
τών τον είχαν κατατάξει στην κατηγορία του 
πιο αντιπαθητικού παίκτη.

8.  Μόλις πριν από λίγο ανακοινώθηκε η πτώ-
ση της τιμής του πετρελαίου.

 9.  Η χαρά της επιτυχίας στις εξετάσεις ήταν 
μεγάλη.

10.  Μόλις μπήκε στο σπίτι, τον βρήκε ξαπλωμέ-
νο στον καναπέ του σαλονιού.

 Σελ. 47

 Άσκηση 6  1.  Επειδή είναι γνώστης του αντικειμένου, οι 
απόψεις του λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 
από τη διοίκηση.

 2.  Σε μια από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες 
της Αθήνας δημιουργήσαμε για εσάς ένα μι-
κρό ξενοδοχείο πολυτελείας που ξεχωρίζει 
για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

 3.  Τέτοιες μοντέρνες διοργανώσεις είναι ιδιαί-
τερα αγαπητές σε μια μερίδα της κοινωνίας 
που διψάει για καινοτομία.

 4.  Για να ενισχύσουμε την επιθυμία των παιδιών 
για μάθηση και πρόοδο είναι απαραίτητο να 
τους δίνουμε κάποιο κίνητρο. 

 5. Δεν υπάρχει λάθος.
 6. Δεν υπάρχει λάθος.
 7. Δεν υπάρχει λάθος.
 8.  Είναι πολύ θετικός άνθρωπος. Είναι πάντα 

γεμάτος καλοσύνη και αισιοδοξία.
 9.  Με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν μπο-

ρείς να οδηγήσεις πάνω από 90 χιλιόμετρα 
την ώρα.

10.  Μία φορά την εβδομάδα επισκέπτεται τον 
διαιτολόγο της.

 Σελ. 52

 Άσκηση 7 1. για
2. για
3. με

4. για
5. από

6. από
7. για

 Άσκηση 8 1. ανά
2. από

3. σε, από
4. με

5. με, με
6. από

 Άσκηση 9 1. με
2. σαν

3. σε
4. για

 Άσκηση 10 1. Για μια στιγμή νόμιζα ότι λέει την αλήθεια.
2.  Κάθε δύο (η)μέρες/Ανά δύο (η)μέρες 

περνάει από το μαγαζί και τα λέμε.
3.  Από ώρα σε ώρα/Σε λίγη ώρα περιμένω 

να έρθουν επισκέπτες.

 Σελ. 56

 Άσκηση 11 1. εντός
2. προ

3. προ
4. άνευ

 Άσκηση 12 1. διά
2. διά

3. μέσω
4. Εντός
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 Άσκηση 13 1.  Η λήψη του φαρμάκου γίνεται διά στόματος.
2.  Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και 

απαλλαγείτε διά παντός από τα ανεπιθύμη-
τα έντομα στο σπίτι.

3.  Διά της βίας δεν πρόκειται να διαβάσει. Πρέ-
πει να το αγαπήσει το διάβασμα.

4. Άνευ λόγου και αιτίας αρχίζει και φωνάζει.
5.  Είχε ένα ατύχημα, αλλά ευτυχώς βρίσκεται/

είναι εκτός κινδύνου.

 Σελ. 59

 Άσκηση 14 1. στιγμήν
2. σημασίας
3. το κρύο
4. το κιλό

5.  το διαγώνισμα, 
τους μαθητές

6. φύσεως
7.  αμνημονεύτων 

χρόνων

8. θανάτου
9. παραγγελίας

 Άσκηση 15 1. χειραψίας
2. τους σεισμοπαθείς
3. ακοής
4. έδρας

5. του θέματος
6. εκπλήξεως
7. διαπραγμάτευση
8. τη ζωή

 Σελ. 60

 Άσκηση 16 1.  Τα βιβλία μου κόστισαν 20 ευρώ πλην/
εκτός των εξόδων μεταφοράς.

2.  Το γνωρίζω από πείρα, έχε μου 
εμπιστοσύνη.

3.  Χωρίστηκαν σε/κατά ζεύγη κι έκαναν την 
άσκηση.

4.  Δεν έβρισκα κάτι που να μου αρέσει, αλλά 
από ανάγκη αγόρασα κάτι, για να μην πάω 
χωρίς δώρο στη γιορτή.

5.  Προς το παρόν δεν σκεφτόμαστε να 
κάνουμε καμιά αλλαγή στο σπίτι.

6. Μετά χαράς θα έρθω στη γιορτή σου.
7. Το σπίτι βρίσκεται στην Παπαναστασίου.
8. Η Ελένη στη σκηνή είναι αγνώριστη.

 Άσκηση 17 1. Με/Από
2. με
3. εξ/μέσω
4. προ, για
5. εξ
6. εκτός

 7. κατόπιν
 8. υπό/με
 9. για
10. σε
11. Ανά
12. προς

 Σελ. 61

 Άσκηση 18  1. μόνος εναντίον όλων
 2. Εντός ολίγου/Εντός της ημέρας
 3. μεταξύ σοβαρού και αστείου
 4. εκτός έδρας
 5. εντός της προθεσμίας
 6. εκτός των άλλων
 7.  εκτός πραγματικότητας/εκτός τόπου και 

χρόνου
 8. εντός της ημέρας/εντός ολίγου

 9. Εκτός κινδύνου
10. μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας
11. εκτός εαυτού
12. εκτός απροόπτου
13. εκτός συναγωνισμού
14.  εκτός τόπου και χρόνου/εκτός 

πραγματικότητας

 Σελ. 62

 Άσκηση 19 1.  Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή. Θα 
είναι έτοιμη σε λίγες μέρες.

2.  Εξαιτίας της πυκνής ομίχλης, σοβαρό τροχαίο 
σημειώθηκε στην εθνική οδό.

3.  Παρά τη θέληση του πατέρα του έγινε ποδο-
σφαιριστής.

4. Δεν υπάρχει λάθος.
5.  Η ερώτηση είναι εκ του πονηρού και γι’ αυτό 

δεν απαντώ.
6.  Σπίτια προς ενοικίαση μπορεί εύκολα να βρει 

κανείς από σχετικές ιστοσελίδες μικρών αγ-
γελιών.

 Άσκηση 20 1.  Μέχρι την ανατολή του ήλιου, καθόμασταν 
στην παραλία και τραγουδούσαμε.

2.  Με το άγχος δεν καταφέρνεις τίποτα, χαλά-
ρωσε.

3.  Έτρεμα από το φόβο, αλλά δεν έπρεπε να το 
δείξω σε κανέναν.

4.  Η τιμή είναι 25 ευρώ άνευ φόρου/χωρίς τον 
φόρο.

5.  Ακόμη είμαστε/είναι (το θέμα) υπό σκέψη. 
Δεν ξέρουμε τι αλλαγές θα κάνουμε στο σπί-
τι. Τίποτα δεν είναι σίγουρο.

6.  Μεταξύ των συμμαθητών του είναι ο πιο ψη-
λός./Από τους συμμαθητές του είναι ο πιο 
ψηλός.

7.  Η παραγγελία σας θα αποσταλεί εντός δύο 
εβδομάδων.

8.  Απόψε η Εθνική Ελλάδας παίζει εναντίον/κα-
τά της Εθνικής Γαλλίας.

9.  Τα νέα φορολογικά μέτρα είναι υπέρ των μι-
κρών επιχειρήσεων.

 Σελ. 64-65

 Άσκηση 22  1. στοιχεία της προσωπικότητας
 2. την κοινωνική περίσταση
 3. (για) περίπατο
 4. με έναν φίλο/με φίλους
 5. τη γλώσσα του σώματος
 6. αυτοπεποίθηση 
 7. επαγγελματισμό
 8. ανασφάλεια
 9. εξάρτηση
10. ψυχικής διαταραχής
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11. (της) εξωτερικής εικόνας
12. (του) εσωτερικού κόσμου
13. τον άνθρωπο
14. περιόδους της ζωής
15. κακής διάθεσης
16. χρώματα εξουσίας
17. την ψυχολογία των χρωμάτων
18. εμπιστοσύνη
19. ευδιάθετο
20. τα ερεθίσματα του περιβάλλοντός
21. τα πρότυπα της εποχής
22. της μόδας
23. θύματα της μόδας
24. μόδας
25. του/ενός ρούχου
26. η αίσθηση της προσωπικότητας
27. επιδείξεις μόδας
28. της εικόνας

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟφΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 67

 Άσκηση 2 

Ενδεικτικές απαντήσεις
1.  Κάποτε το ανθρώπινο πρόσωπο ήταν ο καθρέφτης της 

ψυχής, σήμερα παρομοιάζεται με πεδίο μάχης.
2.  Με τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος έχει συ-

σχετιστεί η Χρυσή Τομή του Ευκλείδη.

3.  Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός όμορφου προσώπου 
σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα είναι τα σαρκώ-
δη χείλη, τα σμιλεμένα φρύδια, η τέλεια λευκή οδο-
ντοστοιχία και η απόλυτα λεία επιδερμίδα χωρίς ρυ-
τίδες.

4.  Παρόλο που το φυσικό είναι να μην έχουμε άψογα και 
αγέραστα πρόσωπα, οι άνθρωποι πέφτουν στην παγί-
δα του τεχνητού, επειδή χιλιάδες βιομηχανίες εκπαι-
δεύουν το ανθρώπινο μάτι έτσι ώστε να εκτιμά το τε-
χνητό.

5.  Το 98% των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο δεν δια-
θέτει σώμα μοντέλου.

6.  Υπάρχει αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων για τους οποί-
ους το φαγητό έχει μετατραπεί σε/είναι θέμα ταμπού.

7.  Στην ανάπτυξη της κουλτούρας της τελειότητας συνυ-
πεύθυνοι είναι η βιομηχανία του κινηματογράφου, της 
μόδας και των ΜΜΕ και ο καθένας μας/ο κάθε άνθρω-
πος.

8.  Η γήρανση του ανθρώπινου πληθυσμού και η παχυ-
σαρκία είναι πιθανές αιτίες που το ιδεώδες του λεπτού 
νέου ανθρώπου θεωρείται τόσο/πολύ σημαντικό.

9.  Λόγω της αύξησης του μέσου όρου ζωής, οι άνθρωποι 
δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της τρί-
της ηλικίας/να προσαρμοστούν στα γηρατειά.

10.  Η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα δεν κατανοεί τη 
σαφή διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της ομορφιάς και 
γοητείας.

 Σελ. 68-69

 Άσκηση 4 

Μέριλ 
Στριπ

Μπάρμπαρα 
Στρέιζαντ

Τομ
Κρουζ

Γουινόνα 
Ράιντερ

Τζένιφερ 
Λόρενς

Ούμα 
Θέρμαν

Σάρα 
Τζέσικα 
Πάρκερ

Ντάνιελ 
Κρεγκ

Έλενα 
Μπόναμ 
Κάρτερ

Κέιτ 
Γουίνσλετ

Η εξωτερική του/της εμφάνιση 
στάθηκε αιτία για να χάσει ρόλο σε 
πασίγνωστη κινηματογραφική ταινία.

✓

Δέχτηκε πειράγματα στην παιδική 
ηλικία εξαιτίας της εμφάνισής του/της.

✓ ✓ ✓ ✓

Στη διάρκεια της καριέρας του /της 
έχει δεχτεί επικριτικά σχόλια για τον 
σωματότυπό του/της.

✓ ✓ ✓ ✓

Στους πρώτους ρόλους του/της δεν 
υποδυόταν όμορφους/όμορφες 
άντρες/γυναίκες.

✓ ✓

Στην αρχή της καριέρας του/
της προσπάθησαν να τον/την 
αποτρέψουν από το να ασχοληθεί με 
την υποκριτική.

✓ ✓

Είναι γνωστός/γνωστή για 
τις ενδυματολογικές του/της 
προτιμήσεις.

✓ ✓ ✓
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 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 86-88

 Άσκηση 1  1δ, 2γ, 3α, 4β, 5α

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 Σελ. 89

 Άσκηση 1 1. επιφανής/επιφανείς
2.  ψυχοφθόρος/

ψυχοφθόρο
3. μάταιος/μάταιο
4.  εξιδανικεύω/

εξιδανικεύσουμε
5.  διαμορφώνω/

διαμορφώνουμε

6.  ακυρώνω/
ακυρώσουμε

7. προαγωγή
8. ψευδαίσθηση
9.  καταρρακώνω/

καταρρακώσουμε

 Άσκηση 2 1.  εποικοδομητικός/
εποικοδομητική

2. υπερβαίνω/υπερβούμε
3. πλήγμα/πλήγματα

4. κλονίζω/κλονίζεται
5.  σύμμαχος/

συμμάχους
6. αυτοπεποίθηση

 Σελ. 90

 Άσκηση 3 

επικρατώ: κυριαρχώ, υπερισχύω
εξέλιξη: αλλαγή προς το καλύτερο, πρόοδος
επώδυνος: αυτός που προκαλεί πόνο
αναπόφευκτα: αναγκαστικά
αυτοεκτίμηση: η αξία που αποδίδει κάποιος στον εαυτό του
μειώνω: κάνω κάτι πιο μικρό ή πιο λίγο
κίνητρο:  αυτό που παρακινεί κάποιον να κάνει μια 

ενέργεια
απόρριψη:  η άρνηση να αναγνωρίσουμε σε κάποιον 

την αξία που έχει ως προσωπικότητα

 Άσκηση 4   1ΙΕ, 2ΙΖ, 3ΙΓ, 4Α, 5Ε, 6ΙΒ, 7ΣΤ, 8Δ, 9Ζ, 10Β, 
11ΙΣΤ, 12ΙΔ, 13Η, 14Ι, 15Θ, 16ΙΑ

 Σελ. 91

 Άσκηση 5  1. αποτελεσματική/δημιουργική/ωφέλιμη
 2. τύψεις
 3. σαμποτάρει
 4. ξοδεύεσαι
 5. αδελφικός/στενός/επιστήθιός
 6. Ματαιώθηκε

 Άσκηση 6  1Ε, 2Α, 3Γ, 4Δ

 Σελ. 92

 Άσκηση 7  1. αντικίνητρο
 2. άσημους/αφανείς
 3. μάταιο
 4. αισιοδοξία

 Άσκηση 8  1Β και Ζ, 2Α, ΣΤ και Θ, 3Η, 4Β και Ζ, 5Γ, 6Ε, 7Δ

 Σελ. 93

 Άσκηση 9  Λέξεις που δεν συνδυάζονται μεταξύ τους

δίνω μέρος
ανεβάζω το μέτρο
ναυαγούν οι φόβοι
γερός κριτής

χάνω την απαισιοδοξία
φωτίζονται οι προβολείς 
ρίχνω ένα ενδιαφέρον

 Σελ. 94

 Άσκηση 10  1Ζ, 2Β, 3Α, 4Γ, 5Δ, 6Ε

 Άσκηση 11  1. Ήρθαν στα χέρια
 2. Μου ήρθε
 3. Έλα στο θέμα
 4. έρχομαι στο κέφι
 5. Έλα στα λογικά σου
 6. ήρθες στα λόγια

 Σελ. 95

 Άσκηση 12  1Ι, 2Α, 3Ζ, 4Θ, 5Β, 6ΙΑ, 7Γ, 8Ε, 9ΣΤ, 10Η

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 78

 Άσκηση 1  1γ, 2β, 3β

 Σελ. 82

 Άσκηση 5 1η παράγραφος, 2η σειρά: ο
1η παράγραφος, 5η σειρά: ως

1η παράγραφος, 8η σειρά: ή
2η παράγραφος, 3η σειρά: όπως
2η παράγραφος, 11η σειρά: ωστόσο
3η παράγραφος, 3η σειρά: πολύ
4η παράγραφος, 5η σειρά: της

Ενότητα 2: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

2¶ Á Ã Æ ¸ Æ °
 

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
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 Άσκηση 13  1. Μην πας μακριά
 2. Θα πάει μπροστά μια μέρα
 3. Δεν τον πάω καθόλου
 4. Πού θα μου πάει
 5. Πού πήγε η τιμή της βενζίνης
 6. Πάνε για γάμο
 7. Δεν ξέρει πού παν τα τέσσερα
 8. Δεν πα να φωνάζει
 9. Πάμε

 Σελ. 96

 Άσκηση 14 1. περιοχή/τοποθεσία
2. μέρος/χώρος
3. κάθισμα
4. υπηρεσία/εργασία
5. σειρά
6. ρόλος

 7. κατάσταση
 8. άποψη/στάση
 9. μέρος/χώρος
10. κάθισμα
11. κατάσταση
12. άποψη/στάση

 Άσκηση 15  1.  Δεν μπορείς/Δεν έχεις τη δυνατότητα να μου 
λες τι να κάνω.

 2.  Επιτέλους, πρέπει να ξεκαθαρίσεις την κατά-
σταση.

 3.  Με τη συμπεριφορά μου την ανάγκασα να φερ-
θεί όπως πρέπει.

 4.  Πρέπει να πεις τη γνώμη σου/την άποψη σου 
για τη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ μας.

 5.  Μη φωνάζεις και βρίζεις, όταν νευριάζεις. Να 
συμπεριφέρεσαι με αξιοπρέπεια. 

 6.  Έκλεισα κάθισμα σε μεταφορικό μέσο (η θέ-
ση χαρακτηρίζεται ως "πρώτη", "δεύτερη" κτλ. 
ανάλογα με τις ανέσεις που προσφέρει).

 7.  Πες/Διατύπωσε καθαρά τη γνώμη σου για το 
τι επιθυμείς να γίνει.

 Σελ. 97

 Άσκηση 17  1γ, 2α, 3γ, 4α, 5α, 6β, 7β, 8γ, 9β

 Άσκηση 18  1.  Κύριε Υπουργέ, ποια είναι η θέση της παρά-
ταξής σας για το πρόβλημα της ανεργίας και 
πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί;

 2.  Δεν ξέρει πού παν τα τέσσερα και συνεχίζει 
να μιλάει.

 3.  Μην πας γυρεύοντας. Στο τέλος θα βρεις τον 
μπελά σου.

 4.  Τι θέλεις να πεις δηλαδή; Ξεκαθάρισε τη θέ-
ση σου.

 5. Δεν πα να φωνάζει!
 6. Δεν τα πάει καθόλου καλά με τη γυναίκα του.
 7. Αργά ή γρήγορα θα έρθεις στα λόγια μου.
 8. Μου πάει πολύ κόντρα τον τελευταίο καιρό.
 9.  Καινούρια στοιχεία ήρθαν στο φως κατά την 

εξεταστική διαδικασία.
 10.  Όταν βρεθούμε, έχω πολλά νέα να σου πω.

 Σελ. 98

 Άσκηση 20 

μερίδα: α2, β1. Στο κείμενο με τη σημασία 2
κολλητός: α1, β3, γ2. Στο κείμενο με τη σημασία 3
ενοχή: α2, β1. Στο κείμενο με τη σημασία 1

 Σελ. 99

 Άσκηση 21  1ια, 2β

1α.  «το πιο καλό παιδί του κόσμου»: το πιο καλό παιδί σε 
όλη τη Γη

1β.  «το κέντρο του κόσμου»: αυτό που όλοι ασχολούνται 
μαζί του

1γ.  «τι μικρός που είναι ο κόσμος!»: όταν συναντώ απρό-
σμενα κάποιον

1δ. «μέχρι την άκρη του κόσμου»: πάρα πολύ μακριά
1ε. «για τίποτε στον κόσμο»: σε καμία περίπτωση, ποτέ
1στ. «έφαγα τον κόσμο»: έψαξα πάρα πολύ
1ζ.  το σύνολο των ανθρώπων μιας κοινωνίας, το κοινω-

νικό περιβάλλον
1η.  «ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι»: 

για κάποιον που προσπαθεί μάταια να κρύψει ένα γε-
γονός, ενώ το ξέρει όλος ο κόσμος

 «βουίζει ο κόσμος»: γίνεται πολύ λόγος για κάτι
1θ.  «για τα μάτια του κόσμου»: για να τηρηθούν τα προ-

σχήματα
1ι. πολλοί άνθρωποι μαζί, γειτονιά
1ιβ.  «ανήκουμε σε διαφορετικούς κόσμους»: έχουμε δια-

φορετική νοοτροπία
1ιγ. «ο καλός κόσμος»: η ανώτερη κοινωνική τάξη
1ιδ. επαγγελματική ή κοινωνική τάξη ανθρώπων

2α.  αντικαθιστώ κάτι με άλλο όμοιο, παρόμοιο ή διαφορε-
τικό

2γ. μεταβάλλεται η συναισθηματική κατάσταση κάποιου
2δ. αντικαθιστώ κάτι
2ε. μετακομίζω
2στ. μετακινούμαι
2ζ. διακόπτω κάτι και δημιουργώ νέο
2η. βάζω καθαρή πάνα στο μωρό
2θ.  βάζω καθαρά ασπρόρουχα ή άλλα είδη προσωπικής 

χρήσης
2ι.  Παροιμία, για να δηλωθεί η επιφανειακή και όχι ουσι-

αστική αλλαγή

 Σελ. 100

 Άσκηση 23 

κενός, μάταιος, άκαρπος
1. μάταιος
2. Άκαρπες
3. Άκαρπες
4. Κενές
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παραλληλισμός, αντιπαραβολή, σύγκριση, συσχετισμός
1. σύγκριση
2. σύγκρισης
3. η αντιπαραβολή
4. ο συσχετισμός
5. ο παραλληλισμός

αντοχή, ενοχή, αποχή, ανοχή
1. Ενοχή
2. ανοχή
3. αντοχή
4. αποχή

 Σελ. 101

 Άσκηση 25 1. Λάθος
2. Σωστό
3. Λάθος

4. Σωστό
5. Σωστό
6. Σωστό

7. Λάθος
8. Σωστό
9. Λάθος

 Σελ. 102-103

 Άσκηση 26 1. απόρριψη
2.  ψυχοφθόρα/

επώδυνη
3. εποικοδομητική
4. αναλώνεται
5. καταρρακώνουν
6.  ακυρώνει/

σαμποτάρει
7. αυτοεκτίμησή
8. αντοχή

 9. Πλήγμα
10. επικρατεί
11. εξέλιξη
12.  επώδυνη/

ψυχοφθόρα
13. αυτοπεποίθησή
14. κλονίζει
15. μάταιο
16.  σαμποτάρει/

ακυρώνει

 Σελ. 103

Άσκηση 27  0. επανεξετάζουμε
 1. αποτυχία
 2. επώδυνη για την ψυχολογία μας
 3. ωφέλιμη
 4. χάνει τον καιρό του
 5. ρίχνουν
 6. ακυρώνει
 7. (τον) αυτοσεβασμό
 8. δύναμη
 9. Χτύπημα
 10. κυριαρχεί
 11. πορεία προς τα εμπρός
 12.  μια κατάσταση που φθείρει την ψυχολογία 

μας
 13. εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό 
 14. πλήττει
 15. ανώφελο
 16. υπονομεύει

 Σελ. 104

 Άσκηση 29 

ρήμα ουσιαστικό επίθετο

κινώ κίνητρο, 
αντικίνητρο

κινητικός, 
ακίνητος

ξεκινώ ξεκίνημα –

αναμορφώνω αναμόρφωση αναμορφωτικός

επαυξάνω, αυξάνω,
προσαυξάνω

αύξηση –

συνηθίζω συνήθεια ασυνήθιστος

ματαιώνω ματαιότητα,
ματαίωση

μάταιος

δίνω δόσιμο, δόση δοτικός

στοχεύω στόχαστρο, 
στόχος, 
αστοχία

εύστοχος,
άστοχος

μένω μονιμότητα μόνιμος

βλέπω αβλεψία, 
βλέμμα, βλέψη

–

αποτυγχάνω αποτυχία, 
επιτυχία

ανεπιτυχής,
επιτυχής

επικρατώ επικράτηση –

εξελίσσω εξέλιξη εξελίξιμος, 
εξελικτικός

– ευτύχημα,
ευτυχία

πανευτυχής,
καλότυχος, 

ευτυχής

διαμορφώνω διαμόρφωση αδιαμόρφωτος

συγκρίνω σύγκριση συγκριτικός,
ασύγκριτος

διαπιστώνω διαπίστωση –

αναθεωρώ αναθεώρηση –

ενοχοποιώ ενοχή, 
συνενοχή

ένοχος, ενοχικός,
ενοχοποιητικός

 Άσκηση 30 

στόχος, στόχαστρο

1. τον στόχο

2. στο στόχαστρο

βλέμμα, βλέψη

1. τα βλέμματα

2. το βλέμμα

3. πολιτικές βλέψεις
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 Σελ. 105

 Άσκηση 32 1. προκρίνει
2. εγκρίνει

3. επικρίνουν
4. προκρίνεται

5. διακρίνουμε

 Άσκηση 33 1. εγκρίνουν
2. ανακρίνει
3. διακρίνουν

4. διακρίνουν
5. εγκρίνουν/εγκρίνει
6. κατακρίνεις

 Σελ. 106

 Άσκηση 34 1. απέμειναν
2. αναμένεται
3. υπομένουν

4. Παραμένει
5. παραμένει

 Άσκηση 35 1. αφανείς
2. προφανές
3. εμφανή

4. καταφανής
5. προφανείς

 Σελ. 107

 Άσκηση 36 1. αναμονή
2. αναμονής
3. παραμονή

4. έγκριση
5. επίκριση

 Άσκηση 37 1. αναμονής
2. σύγκριση
3. ανάκριση

4. διάκριση
5. πρόκριση

 Σελ. 108

 Άσκηση 38 1. διαμορφώσεις
2. διαπίστωση
3. ξεκίνημα
4. διαπιστωθεί
5. συγκρίνουν
6. εμφανές

 7. αναθεώρησε
 8. αποτυχία
 9. διαμορφώνεται
10. αναμόρφωσε
11. ευτυχία

 ΓΡΑμμΑΤΙΚΗ

 Σελ. 110-111

 Άσκηση 1 1. που
2. που
3. που
4. που
5. Κανείς
6. τίποτα
7. κάποιον
8. κάποιος

 9. καθετί
10. εαυτό
11.  τον εαυτό  

σου
12. εκείνον
13. που
14. που
15. κάποιον
16. άλλον

17. των άλλων
18. κάτι
19. τέτοιο
20. κάποιον
21. άλλον
22. τον εαυτό μας
23. οποιαδήποτε
24. που

 Σελ. 112

 Άσκηση 2 1. Τούτη 2. Τούτες 3. τούτα

 Σελ. 113

 Άσκηση 3 1. τάδε, δείνα
2. Καθετί
3. κατιτί

4. καθετί
5. καθετί
6. κάμποσος

7. Κάμποσοι
8. καθετί
9. κάτι

 Σελ. 114

 Άσκηση 4 1. κάτι
2.  τάδε/

δείνα
3. καθετί

4. κάτι
5.  Κάποιοι/

Κάτι
6. κάτι

7. κατιτί/κάτι
8.  κάποιον/κάποια/

κάποιους/κάποιες/
κάμποσους

9. κάμποσος
 Άσκηση 5 

 1. Έχει κάτι ελκυστικό/ξεχωριστό!/Έχει τη γοητεία του!
 2. Έχει πολύ όμορφα/σαγηνευτικά μάτια!
 3.  Έβλεπες σπίτια αραιά και πού/σε απόσταση μεταξύ 

τους.
 4. Κουράστηκα αρκετά!
 5.  Θα χρειαστούμε δύο ώρες και λίγα λεπτά/περισσότε-

ρο από δύο ώρες, για να πάμε στη Δράμα.
 6.  Σημαίνει για μένα περισσότερα πράγματα/Αισθάνομαι 

γι’ αυτήν πολλή αγάπη.
 7.  Πιστεύω/Έχω την εντύπωση πως δεν θα τα πάμε κα-

λά.
 8.  Υποθέτω ότι θα υπάρχει και φαγητό στο πάρτι.
 9.  Μας παριστάνει τον σπουδαίο, αν και γνωρίζουμε τον 

χαρακτήρα του.
10. Συνεχώς/Κάθε λίγα λεπτά ρωτάει το ίδιο πράγμα.
11.  Πάντοτε περνάμε αυτήν την περίοδο του χρόνου στο 

χωριό.
12.  Ό,τι κι αν γίνει,/Όπως κι αν εξελιχθούν τα πράγματα, 

θα σου τηλεφωνήσω.
13.  Ίσα-ίσα!/Όχι, βέβαια!/Όχι μόνο δεν θα με πείραζε, αλ-

λά και θα μου άρεσε να μου τηλεφωνήσεις!
14.  Όταν ξεκινάς κάτι, δυσκολεύεσαι μέχρι να το μάθεις ή 

να το συνηθίσεις.

 Σελ. 116

 Άσκηση 6 1. τον εαυτό της
2. τον εαυτό του/της
3.  τον εαυτό σας/τους 

εαυτούς σας

4. στον εαυτό του
5.  του εαυτού μας/των 

εαυτών μας
6.  τον εαυτό τους/τους 

εαυτούς τους
 Άσκηση 7  1. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό της.
 2.  Πίστεψε στον εαυτό σου και θα τα 

καταφέρεις.
 3.  Σταμάτα πια να είσαι εγωκεντρική. Δεν 

γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό σου.
 4.  Μην παίρνεις τον εαυτό σου για παράδειγμα. 

Κάθε άνθρωπος έχει τα ταλέντα του.
 5. Πραγματικά ντρέπομαι για τον εαυτό μου.

 Άσκηση 8  1.  Βρείτε τα με τον εαυτό σας και περάστε 
χαλαρές και ξένοιαστες στιγμές.

 2.  Τα άτομα με αρνητική εικόνα του εαυτού τους 
διστάζουν να τολμήσουν.

 3.  Κλείνεται συχνά στον εαυτό του και αυτό 
πολύ με ανησυχεί./Κλείνεται συχνά στον 
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εαυτό του και αυτό με ανησυχεί πολύ./
Κλείνεται στον εαυτό του συχνά και αυτό 
πολύ με ανησυχεί.

 4.  Μη θέτεις τον εαυτό σου συνεχώς σε 
τέτοιους κινδύνους./Μη θέτεις συνεχώς 
τον εαυτό σου σε τέτοιους κινδύνους./Μη 
θέτεις τον εαυτό σου σε τέτοιους κινδύνους 
συνεχώς./Μη θέτεις σε τέτοιους κινδύνους 
τον εαυτό σου συνεχώς./Μη θέτεις συνεχώς 
σε τέτοιους κινδύνους τον εαυτό σου.

 5.  Μη στερείς από τον εαυτό σου αυτήν την 
ευκαιρία./Μη στερείς αυτήν την ευκαιρία από 
τον εαυτό σου.

 Σελ. 117

 Άσκηση 9 1. οποιαδήποτε
2. οσωνδήποτε
3. οποιωνδήποτε

4. οποιεσδήποτε
5. οποιουδήποτε
6. οσωνδήποτε

 Σελ. 118

 Άσκηση 10 1. οσεσδήποτε
2. οποιοιδήποτε
3.  οποιουσδήποτε, 

οσουσδήποτε
4. οποιαδήποτε
5.  οσαδήποτε/

οποιαδήποτε

 6. οποιουδήποτε
 7. οποιονδήποτε
 8. οποιονδήποτε
 9. Οποιοδήποτε
10. Οσαδήποτε

 Άσκηση 11  1.  Οποιονδήποτε γιατρό και αν ρωτήσεις, θα 
σου πει ότι πρέπει να κάνεις γυμναστική.

 2.  Οσεσδήποτε φίλες σου και να έρθουν στη 
γιορτή σου, θα είναι πολύ ωραία.

 3.  Δεν μπορεί να έρχεται (ο) οποιοσδήποτε και 
να μου λέει οτιδήποτε θέλει.

 4.  Ο Πέτρος δεν είναι οποιοσδήποτε 
άνθρωπος στη ζωή σου, είναι ο πιο 
κοντινός σου φίλος.

 5.  Μπορώ να κάνω οποιαδήποτε δουλειά μου 
πεις.

 6.  Διαβάστε εννέα τρόπους, για να καθαρίσετε 
οποιονδήποτε λεκέ από το χαλί σας.

 Σελ. 121

 Άσκηση 12  1.  Η Ιωάννα Αποστόλου, την οποία είχα να 
συναντήσω τουλάχιστο δύο χρόνια, μου 
τηλεφώνησε σήμερα.

 2.  Χθες επιτέλους γνώρισα τον νεαρό ο 
οποίος μένει στον πρώτο όροφο.

 3.  Θέλω να βρω ένα φόρεμα το οποίο να 
φοριέται όλες τις ώρες.

 4.  Η αδερφή του Πέτρου, η Κατερίνα, με την 
οποία πήγα διακοπές το περσινό καλοκαίρι, 
παντρεύεται φέτος.

 5.  Μήπως ξέρεις κανέναν τσαγκάρη εδώ 
κοντά ο οποίος να δέχεται παραγγελίες για 
παπούτσια;

 Σελ. 122

 Άσκηση 13 1. των οποίων
2. της οποίας
3. του οποίου
4.  τους οποίους, των 

οποίων
5. των οποίων

 6. την οποία
 7. τους οποίους
 8. την οποία
 9. του οποίου
10. οι οποίοι

 Άσκηση 14 
1.  Ψάχνω μια φούστα η οποία/που να ταιριάζει με αυτό 

το πουκάμισο.
  Η φούστα την οποία/που ψάχνω θέλω να ταιριάζει με 

αυτό το πουκάμισο.

2.  Χθες γνώρισα μια κοπέλα η οποία/που λέει ότι σε 
ξέρει.

  Η κοπέλα την οποία/που γνώρισα χθες λέει ότι σε 
ξέρει.

3.  Θέλω να αγοράσω παιχνίδια στην Ελένη τα οποία/που 
προτιμώ να είναι εκπαιδευτικά.

  Τα παιχνίδια τα οποία/που θέλω να αγοράσω στην 
Ελένη προτιμώ να είναι εκπαιδευτικά.

4.  Θέλω να πάρω πιατάκια και ποτηράκια για την 
Ηλέκτρα τα οποία/που δεν θέλω, όμως, να σπάνε.

  Τα πιατάκια και τα ποτηράκια τα οποία/που θέλω να 
πάρω για την Ηλέκτρα δεν θέλω να σπάνε.

5.  Αγόρασα ένα αυτοκίνητο το οποίο/που είναι πολύ 
γρήγορο.

  Το αυτοκίνητο το οποίο/που αγόρασα είναι πολύ 
γρήγορο.

 Σελ. 123

 Άσκηση 15  1.  Εκείνος είναι ο καθηγητής του Γιώργου για 
τον οποίο είχα ακούσει από παλιά ότι είναι 
πολύ αυστηρός.

 2.  Αυτό είναι το πάρκο της γειτονιάς μου 
δίπλα στο οποίο θ' ανοίξει ένα ωραίο 
γυμναστήριο.

 3.  Τελικά, κατάφερε τον σκοπό της στον οποίο 
είχε επενδύσει όλη της τη ζωή.

 4.  Ορίστε τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία 
θα καταλάβεις ποιος είναι ο πραγματικός 
υπεύθυνος αυτής της κατάστασης.

 Άσκηση 16 

1.  Αυτή είναι η Ελένη της οποίας ο μεγάλος γιος είναι 
συμμαθητής με τον Γιάννη.

  Αυτή είναι η Ελένη ο μεγάλος γιος  της οποίας είναι 
συμμαθητής με τον Γιάννη.

  Αυτή είναι η Ελένη που ο μεγάλος της γιος είναι συμμα-
θητής με τον Γιάννη.

Ενότητα 2: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
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2.  Οι μαθητές του σχολείου των οποίων οι βαθμοί είναι 
μεγαλύτεροι από το 19 διακρίθηκαν στον διαγωνισμό 
της μαθηματικής εταιρείας. 

  Οι μαθητές του σχολείου οι βαθμοί των οποίων είναι 
μεγαλύτεροι από το 19 διακρίθηκαν στον διαγωνισμό 
της μαθηματικής εταιρείας.

  Οι μαθητές του σχολείου που οι βαθμοί τους είναι με-
γαλύτεροι από το 19 διακρίθηκαν στον διαγωνισμό της 
μαθηματικής εταιρείας.

3.  Στις ανασκαφές βρέθηκε ο τάφος ενός πολύ σημαντι-
κού προσώπου του οποίου η ταυτότητα είναι ακόμη 
άγνωστη.

  Στις ανασκαφές βρέθηκε ο τάφος ενός πολύ σημαντι-
κού προσώπου η ταυτότητα του οποίου είναι ακόμη 
άγνωστη.

  Στις ανασκαφές βρέθηκε ο τάφος ενός πολύ σημαντι-
κού προσώπου που η ταυτότητά του είναι ακόμη άγνω-
στη.

4.  Νοικιάζω αυτό το σπίτι του οποίου το μεγαλύτερο μέρος 
ανήκει στον αδερφό της Μαρίας.

  Νοικιάζω αυτό το σπίτι το μεγαλύτερο μέρος του οποί-
ου ανήκει στον αδερφό της Μαρίας.

  Νοικιάζω αυτό το σπίτι που το μεγαλύτερο μέρος του 
ανήκει στον αδερφό της Μαρίας.

 Σελ. 124

 Άσκηση 17 

 1.  Ο Γιώργος είναι ο μόνος συνάδερφος που μπορώ να 
κάνω παρέα.

 2.  Οι άνθρωποι των οποίων τα σπίτια έχουν καταστραφεί 
από τον σεισμό δικαιούνται βοήθεια.

 3.  Οι μαμάδες που τα παιδιά τους πηγαίνουν στην πρώ-
τη δημοτικού μπορούν να συναντούν τη δασκάλα κάθε 
Δευτέρα.

 4.  Αυτός είναι ο φίλος της Ελένης που πήγαμε στο πάρτι 
του το περασμένο σαββατοκύριακο.

 5.  Κάθε φοιτητής που οι γονείς του είναι άνεργοι παίρνει 
οικονομική βοήθεια.

 6.  Είναι ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο ανταλλάσσω 
δύο λόγια.

 7.  Το παιδί που ο μπαμπάς του ήταν συμμαθητής μου είναι 
ο Ζήσης.

 8.  Το σπίτι δίπλα σ' αυτό/εκείνο που μένει η μητέρα μου 
έπαθε μεγάλες ζημιές από τον σεισμό.

 9.  Η γυναίκα την οποία χτύπησε το αυτοκίνητο χθες, τελι-
κά δεν τραυματίστηκε βαριά.

10.  Η φίλη μου στην οποία δάνεισα το αυτοκίνητό μου μ' 
ευχαρίστησε χίλιες φορές για την εξυπηρέτηση.

11.  Το σπίτι απέναντι από το οποίο είναι η παιδική χαρά εί-
ναι πολύ φωτεινό.

12.  Το μαγαζί δίπλα στο οποίο είναι το σχολείο έχει πολλή 
δουλειά κάθε μέρα.

13. Το συρτάρι στο οποίο έβαλα τα ρούχα ήταν καθαρό.
14.  Η κοπέλα που δίπλα της ήταν η Μαρία είναι η αδερφή 

της.

 Σελ. 125

 Άσκηση 18  1.  Η κοπέλα για την οποία μου μιλούσες χθες 
τελικά είναι γνωστή μου.

 2.  Ο κύριος δίπλα στον οποίο καθόσουν στη 
γιορτή του σχολείου είναι ο πατέρας της 
Μάγδας. 

 3.  Ποιος είναι ο άνθρωπος που του δάνεισες το 
σπίτι σου για έναν ολόκληρο χρόνο;

 4.  Η Μαρία που της ζήτησα δανεικά μού 
αρνήθηκε. 

 5.  Ο Κώστας που μου έδωσε το βιβλίο του μου 
είπε ότι μπορώ να του το επιστρέψω όποτε 
θέλω.

 Άσκηση 19 

 1.  Ο καθηγητής ο οποίος/που ήρθε στο σχολείο μας είναι 
πολύ καλός.

 2.  Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος στον οποίο/που μπορώ 
να εκμυστηρευτώ τα πάντα.

 3.  Μαλώνει συνέχεια με τη μητέρα της, χωρίς την οποία, 
ωστόσο, δεν μπορεί να ζήσει ούτε μια μέρα.

 4.  Συνάντησα εκείνη την κοπέλα για την οποία μου εί-
χες πει πολύ καλά λόγια και πραγματικά τη συμπάθησα 
πολύ.

 5.  Η Ιωάννα με την οποία γνωρίζομαι από το σχολείο 
είναι πολύ καλή μου φίλη.

 6.  Η Αρετή, ο αδερφός της οποίας πέρασε φέτος στο πα-
νεπιστήμιο, είναι φίλη μου.

 7.  Το σαββατοκύριακο βγήκα με τους φίλους μου με τους 
οποίους είχα να συναντηθώ 2 χρόνια. 

 8.  Αυτή είναι η κοπέλα χωρίς την οποία ο φίλος μας δεν 
πάει πουθενά.

 9.  Η ταινία που/την οποία είδαμε χθες βράδυ είναι πραγ-
ματικά πολύ καλή.

10.  Να η παρέα με την οποία θα πάω διακοπές το καλο-
καίρι.

11.  Τα σπίτια τα οποία/που έχουν σκεπή είναι πολύ δροσε-
ρά.

12.  Αυτό είναι το πρώτο μου σπίτι στη Θεσσαλονίκη, κο-
ντά στο/απέναντι από το οποίο ήταν το πανεπιστήμιο. 
/Αυτό είναι το πρώτο μου σπίτι στη Θεσσαλονίκη που 
κοντά του/απέναντί του ήταν το πανεπιστήμιο.

13.  Υπάρχει γονιός ο οποίος/που να μην αγαπάει το παιδί 
του;

14.  Οι κοπέλες τις οποίες/που συναντήσαμε χθες το από-
γευμα γνωρίζουν τον Δημήτρη.

15.  Πρέπει να βρω κάποιον ο οποίος/που θα με βοηθήσει 
να τελειώσω τις δουλειές μου.
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Ενότητα 2: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

16.  Με κατηγορούν όλοι, με κατηγορείς κι εσύ που/ο οποί-
ος/η οποία με ξέρεις από μικρό παιδί;

17.  Οι κύριοι τους οποίους/που μου σύστησες χθες είναι 
φίλοι του μπαμπά μου.

 Σελ. 126

 Άσκηση 20  1.  Γνώρισα επιτέλους τη Μελίνα για την οποία 
μου έφαγε τα αυτιά ο φίλος μου.

 2.  Τα παιδιά με τα οποία κάνει παρέα ο γιος 
μου είναι πολύ καλά.

 3.  Το σχολείο που κοντά του/κοντά στο οποίο 
έχει παιδική χαρά είναι σε πολύ καλό σημείο.

 4. Δεν υπάρχει λάθος.
 5. Δεν υπάρχει λάθος.
 6.  Η Ιωάννα και η Μαρία που οι γονείς τους 

είναι συνάδελφοι είναι πολύ καλές φίλες.
   Η Ιωάννα και η Μαρία οι γονείς των οποίων 

είναι συνάδελφοι είναι πολύ καλές φίλες.
 7.  Η σύμβαση την οποία υπογράψαμε είναι 

πολύ συμφέρουσα για την εταιρεία μας.
 8.  Πού είναι το μαχαίρι με το οποίο έκοψα το 

ψωμί;
 9. Δεν υπάρχει λάθος.

 Σελ. 127

 Άσκηση 21 1. Όποιοι/Όποιες
2. Όποιον/Όποιος
3. Όποια
4. Όποιοι/Όποιους
5. όποιον/όποιαν

 6. όποιους/όποιες
 7. Όποιον/Όποια
 8. όποιες
 9. Όποιος/Όποια
10. όποια
11. όποιο

 Σελ. 128

 Άσκηση 22 1. όσα
2. Όσες
3. όσους/όσες

4. όσους
5. όσους

 Άσκηση 23 1. Ό,τι/Οτιδήποτε
2. Όποιος/Σε όποιον
3. Όση
4. Όσα
5. Ό,τι/Οτιδήποτε
6. Όποιος/Σε όποιον
7. όποιον

 8. Όση
 9. όσα
10. όσοι
11. Όποιος/Όποια/
Οποιοσδήποτε/
Οποιαδήποτε, 
οτιδήποτε

 Άσκηση 24 1. Όποια
2. Όσα
3. Όποιος
4. Όποιος

5. Όποιος
6. Όσα
7. Όποιος
8. Όποιος

 9. Όποιος
10. Όποιος
11. Όσα

Σημασία φράσεων:
1.  Είναι αναμεμειγμένη σε πολλές υποθέσεις ή έχει πολ-

λές γνωριμίες.
2.  Για κάποιον που προσποιείται ότι δεν ενδιαφέρεται να 

αποκτήσει κάτι, επειδή ξέρει ότι δεν μπορεί να το κα-
τορθώσει.

 3.  Εξαιτίας κάποιας αποτυχίας, παίρνει κανείς προληπτικά 
μέτρα και σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται.

 4.  Όποιος μπλέκει σε βρόμικες και ύποπτες δουλειές ζη-
μιώνεται/ βλάπτεται.

 5.  Όποιος δεν προνοεί ή δε σκέφτεται ταλαιπωρείται/
κουράζεται.

 6.  Δεν μπορεί ένας ξένος να έχει κάποια γνώμη για τα 
προσωπικά ή τα οικογενειακά προβλήματα του άλλου.

 7.  Για κάποιον που, από απροθυμία, βρίσκει διαρκώς 
προφάσεις, για να αναβάλει να κάνει κάτι.

 8.  Όποιος ενεργεί γρήγορα και απερίσκεπτα αποτυχαί-
νει.

 9. Η απληστία τιμωρείται.
10. Για κάτι που είναι ολοφάνερο.
11.  Για κάτι που γίνεται χωρίς σχεδιασμό ή προγραμματι-

σμό και αφήνεται στην τύχη του/ και ως χαρακτηρι-
σμός ανθρώπου που ενεργεί χωρίς κανένα πρόγραμ-
μα.

 Σελ. 129

 Άσκηση 25  1.  Αυτή την ψυχολόγο μπορεί να τη 
συμβουλευτεί οποιοσδήποτε οποιοδήποτε 
ψυχολογικό πρόβλημα κι αν αντιμετωπίζει./
Αυτή την ψυχολόγο μπορεί οποιοσδήποτε να 
τη συμβουλευτεί οποιοδήποτε ψυχολογικό 
πρόβλημα κι αν αντιμετωπίζει.

 2.  Όποια παιδιά δεν έχουν μαζί τους φαγητό 
δεν θα ανέβουν στην τραπεζαρία.

 3.  Όποιων το επώνυμο αρχίζει από Γ είναι στο 
τμήμα Α1.

 4.  Όσες φορές και να μου το πεις δεν το 
θυμάμαι.

 Άσκηση 26  1.  Ο Μανόλης δεν συζητάει ποτέ στο σπίτι του 
θέματα που αφορούν τη δουλειά του.

   Ο Μανόλης δεν συζητάει ποτέ στο σπίτι του 
ό,τι/οτιδήποτε έχει στη/αφορά τη δουλειά του.

 2.  Η αδερφή μου έχει την κακή συνήθεια 
να ανοίγει τα βιβλία μου και να διαβάζει 
όσες/ό,τι/όποιες/οποιεσδήποτε σημειώσεις 
έχω.

 3.  Φέτος ελπίζω οι διακοπές μας να είναι καλύ-
τερες από εκείνες που κάναμε πέρσι.

 4.  Έγραψα καλύτερα από όσο περίμενα στις 
εξετάσεις.

 Άσκηση 27  1. Δεν υπάρχει λάθος.
 2. Όσο μου δώσεις, τόσο θα φάω.
 3.  Δεν είχα τόσες ευκαιρίες, όσες εσύ στη ζωή 

σου.
 4. Δεν υπάρχει λάθος.
 5.  Όποιον και αν ρωτήσεις, θα σου πει τα κα-

λύτερα γι' αυτόν τον άνθρωπο.
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ΚΛΙΚ στα ελληνικά • επίπεδο Γ1 - Α' μέρος • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 Σελ. 131

 Άσκηση 28 1. όπου
2. Όπου
3. Όσο
4. όπως, όσο
5. όσο

 6. Όπου
 7. Όπου
 8. όπως, Όπως
 9. όπου/οπουδήποτε
10. Όσο

 Άσκηση 29  1.  Περίμενε, μη φεύγεις. Όπου να ’ναι θα γυρί-
σει από τη δουλειά και θα του μιλήσεις.

 2.  Όπως άνοιξε το ντουλάπι, έπεσαν όλα τα 
πράγματα πάνω του.

 3.  Όποτε έχεις ανάγκη για οτιδήποτε, μη 
διστάσεις να μου τηλεφωνήσεις.

 4.  Μετά από λίγα μαθήματα θα μπορείς κι εσύ 
να μιλάς τόσο καλά όπως κι εγώ.

 5. Θυμάται μέρη όπου έπαιζε μικρός.
 6.  Μην πετάς τα πράγματά σου όπου να ’ναι. 

Βαρέθηκα να συμμαζεύω.
 7. Όπου και να πας, θα σε βρω.

 Σελ. 132

 Άσκηση 30 1. αυτό
2. η οποία/που
3. τον εαυτό του
4. η οποία/που
5. που/την οποία
6. ο οποίος/που
7. που/το οποίο
8. για το οποίο

 9. όπου/στην οποία
10. την οποία
11. που
12. κάτι
13. που
14. την οποία/που
15. κάτι
16. στο οποίο

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟφΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 134

 Άσκηση 2 

Ενδεικτικές απαντήσεις
1.  Η επιτυχία της εκπομπής οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

ήρωές της ενσαρκώνουν τους ιδανικούς φίλους ως 
μέλη μίας θαυμάσιας παρέας.

2.  Τα φιλαράκια αυτής της παρέας δεν αντιμετωπίζουν το 
πρόβλημα της μοναξιάς.

3.  Η αιτία που η οικογένεια δεν καλύπτει τους 
ανθρώπους, όπως παλαιότερα, είναι ότι έχει 
συρρικνωθεί και δεν είναι πια το μοναδικό και το 
κυριότερο λιμάνι για τα μέλη της.

4.  Στην εποχή μας οι νέοι δεν κάνουν εύκολα σχέσεις, 
γιατί είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δύσκολο.

5.  Εκτός από την ανάγκη για κοινωνική συντροφιά οι 
άνθρωποι, αναζητούν φίλους, για να μην νιώθουν ότι 
δεν ανήκουν κάπου.

6.  Στις μέρες μας, οι φίλοι συχνά αναλαμβάνουν τον 
ρόλο των συζύγων, των συγγενών και γενικά της 
οικογένειας.

7.  Οι φιλικές σχέσεις ωφελούν τόσο τη σωματική όσο και 
την ψυχική υγεία των ανθρώπων.

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟφΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 139

 Άσκηση 5 

Πάρης Ναταλία
Η αναζήτηση εργασίας διήρκεσε 
πολύ καιρό.

✓ ✓

Βρήκε δουλειά στο αντικείμενο που 
σπούδασε.

✓

Ξεκίνησε την αναζήτηση εργασίας με 
θετική ψυχολογία.

✓

Κάνοντας αυτοαξιολόγηση, βελτίωσε 
την προσπάθεια που έκανε.

✓

Κατά τη διάρκεια αναζήτησης 
εργασίας ένιωθε ανασφάλεια.

✓ ✓

Κατά το διάστημα που δεν είχε 
εργασία δεν ζούσε μόνος/μόνη.

✓ ✓

Κατά το διάστημα που δεν είχε 
εργασία ένιωθε οργή.

✓

Κατά το διάστημα που δεν είχε 
εργασία ήταν πολύ εσωστρεφής.

✓

Πιστεύει ότι το μυστικό της επιτυχίας 
είναι η αυτοπεποίθηση και η θετική 
ενέργεια.

✓

Πιστεύει ότι το μυστικό της επιτυχίας 
είναι η επαγγελματική ευελιξία.

✓

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 141

 Άσκηση 2 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 → Είσαι ειδικός σε θέματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού…
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 → Συμμετέχεις σε ένα ηλεκτρονικό 
φόρουμ συζητήσεων που ασχολείται με ζητήματα 
προσωπικής ευτυχίας και ικανοποίησης των ανθρώπων…
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 → Είσαι μαθητής Λυκείου…

 Σελ. 144

 Άσκηση 7  1η παράγραφος, 1η σειρά: από
 2η παράγραφος, 2η σειρά: αυτό
 2η παράγραφος, 5η σειρά: όλες
 3η παράγραφος, 1η σειρά: θα
 3η παράγραφος, 5η σειρά: τη
 3η παράγραφος, 7η σειρά: κατά
 5η παράγραφος, 1η σειρά: την (το δεύτερο)
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 Σελ. 146

 Άσκηση 1  1.  το πόσο μας επηρεάζει η σύγκριση με τους 
γύρω μας

 2. μάταιη και ψυχοφθόρα διαδικασία
 3.  οι θυσίες που έκανε/οι δυσκολίες που πέρα-

σε/ το τι έχει προηγηθεί
 4. με τον εαυτό του στο παρελθόν
 5. να τον σταματούν τα εμπόδια
 6. η καλή στρατηγική
 7. αναθεώρησή του

 Σελ. 147

 Άσκηση 2 

Συνώνυμα Αντίθετα
εμφανίσιμος όμορφος, 

ευπαρουσίαστος
άσχημος

συγκρατημένος επιφυλακτικός, 
μετριοπαθής, διστακτικός

εξωστρεφής

επιφανής φημισμένος,διάσημος, 
διαπρεπής,διακεκριμένος

άσημος, 
αφανής

μάταιος ανώφελος, άσκοπος, 
περιττός

σκόπιμος

προαγωγή αναβάθμιση, 
προβιβασμός, αύξηση

υποβάθμιση, 
υποβιβασμός

 Άσκηση 3 

βλέμμα χαμόγελο
ζεστό ✓ ✓
πλατύ ✓
αινιγματικό ✓ ✓
αφοπλιστικό ✓ ✓
διεισδυτικό ✓
απλανές ✓
βλοσυρό ✓
αυστηρό ✓
επιθετικό ✓
ονειροπόλο ✓
προσποιητό ✓

 Σελ. 148

 Άσκηση 4  1. το αυτί
 2. χρόνο
 3. τα λόγια
 4. λογαριασμό
 5. λύσει

 Άσκηση 5  1.  Μου έφαγε τα αυτιά από το πρωί, γιατί θέλει 
οπωσδήποτε να πάμε σήμερα σινεμά.

 2. Ήρθε η ώρα να χάσετε τα περιττά κιλά σας.
 3.  Επιτέλους, έχει και η υπομονή/αντοχή/ανοχή 

τα όριά της, σταμάτα να μου μιλάς με αυτόν 
τον τρόπο.

 4.  Έφυγε η μεγάλη ηθοποιός από τον μάταιο 
τούτο κόσμο σε ηλικία 94 χρονών.

 5.  Μετά τα σημερινά νέα, πάω να τρελαθώ από 
τη χαρά μου.

 6.  Τι σου ήρθε και τον κάλεσες στα γενέθλιά 
σου; Δεν κάνουμε καθόλου παρέα.

 7. Δεν είσαι σε θέση για να μου λες τι να κάνω.

 Σελ. 150

 Άσκηση 9  1. που
 2. δημοσίων σχέσεων
 3. που
 4. που
 5. στο οποίο
 6. της ζωής
 7. κάθε
 8. χαρακτήρα
 9. τους στόχους
 10. ηλεκτρονικών υπολογιστών
 11. της παρέας
 12. επιχείρησης/επιχειρήσεων
 13. επιλογής επαγγέλματος
 14. οποιοδήποτε
 15. ικανοποίησης
 16. του κεφαλιού
 17. Όποια/Οποιαδήποτε
 18. όφελός

Ενότητες 1-2: ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

¶ Á Ã Æ ¸ Æ ¶ ª 1-2
 

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
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 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 156-158

Άσκηση 2 β3, γ4, δ2, ε5, στ6

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 Σελ. 158

 Άσκηση 1  1. φυτεύω/φυτευτεί
 2. εναλλακτικός/εναλλακτική
 3. συγκαταλέγομαι/συγκαταλέγεται
 4. κυμαίνομαι/κυμαίνονται
 5. αρδεύω/αρδεύεται
 6. ξεραίνομαι/ξεραίνεται

 Σελ. 159

 Άσκηση 2  1. μεταστροφή
 2. ανταποκρίνομαι/ανταποκριθούν
 3. επισημαίνω/επισημαίνουν
 4. μεταποίηση/μεταποίησης

 Άσκηση 3 
εισόδημα:  το χρηματικό ποσό που αποκτά  

κάποιος από εργασία, συναλλαγή, 
εκμετάλλευση κτλ. σε ορισμένη 
χρονική περίοδο

αποξηραμένος: που του έχει αφαιρεθεί το νερό
αεριζόμενος: εκτεθειμένος στον αέρα
παραγωγή:  το σύνολο των αντικειμένων, 

αγαθών κτλ. που δημιουργούνται, 
κατασκευάζονται, παράγονται σε 
ορισμένο χρόνο

αντιοξειδωτικός:  που αποτρέπει ή επιβραδύνει την 
αλλοίωση συστατικών των τροφίμων 
λόγω οξείδωσης

δράση: επενέργεια, επίδραση
έσοδα:  το σύνολο των οικονομικών  

απολαβών
αγνοώ: δεν ξέρω, δεν γνωρίζω
περιζήτητος:  που πολλοί ή όλοι επιθυμούν να τον 

αποκτήσουν, συνήθως γιατί έχει αξία ή 
γιατί είναι σπάνιος

φροντίδα:  η (συστηματική, συνεχής) απασχόληση, 
η αφιέρωση της σκέψης ή και της 
δραστηριότητας από ενδιαφέρον, 
αγάπη, έγνοια για κάποιον ή για κάτι

 Σελ. 160

 Άσκηση 4 

Ο Ρ Ξ Ε Η Τ Ρ Ω Κ Ξ Κ Σ Φ Ρ Α Ν

Ξ Μ Η Ν Α Ρ Τ Ι Ε Υ Ν Ο Ι Κ Ε Σ

Ε Κ Ρ Ζ Β Χ Ρ Μ Γ Τ Β Ψ Ζ Χ Γ Ζ

Ν Λ Α Ν Θ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Π Ο Ξ Χ Π

Ο Ο Σ Τ Λ Ξ Υ Τ Σ Ο Ζ Ε Ρ Ν Ω Π

Φ Σ Ι Ν Τ Ι Λ Ο Σ Β Ο Υ Ρ Π Ρ Α

Ε Τ Α Γ Λ Ε Λ Σ Τ Ρ Ε Μ Μ Α Ι Γ

Ρ Φ ∆ Τ Π Ρ Ο Σ Ο ∆ Ο Φ Ο Ρ Ο Ε

Τ Β Ρ Ι Ζ Μ Β Ε Ζ Ο Γ Λ Υ Α Κ Τ

Ο Ο Α Γ Ο Ν Ο Σ Ω Ξ Ι Ν Χ Σ Ω Ο

Σ Λ Μ Γ Α Χ Λ Ε Γ Ο Φ Λ Ο Ι Ο Σ

Α Ε Λ Ω Χ Θ Ο Ν Ο Σ Α Ξ Χ Τ Λ Ζ

∆ Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Ο Β Ρ Ν Ο Β Ξ

Ζ Τ Ν Ω Α Χ Φ Μ Α Κ Ρ Ο Β Ι Ο Σ

1. ευνοϊκές
2. προσοδοφόρο
3. ξενόφερτος
4. συμβατικό
5. φυλλοβόλο

6. ανθοφορία
7. μακρόβιος
8. ξηρασία
9. παγετός

10. φλοιός
11. παράσιτο
12. εγχώριο
13. άγονος

 Σελ. 161

 Άσκηση 5   1Δ, 2ΙΕ, 3ΙΔ, 4Ε, 5Γ, 6Β, 7ΙΑ, 8Α, 9ΙΖ, 10ΙΓ, 
11ΣΤ, 12Ι, 13Ζ, 14ΙΣΤ, 15ΙΒ, 16Θ

 Άσκηση 6  1. υπερβολικές
 2. έξοδο
 3. ντόπια
 4. δυνατός/ισχυρός

 Σελ. 162

 Άσκηση 7   1Ζ, 2Α, 3Β, 4Ι, 5Γ, 6Ε, 7Η, 8ΙΓ, 9ΙΔ, 10ΣΤ, 
11Θ, 12Δ, 13ΙΒ

 Άσκηση 8  1. αδύναμος/ευάλωτος
 2. ενισχύσω
 3. μετριοπαθή
 4. απραξία
 5. νωπά

 Σελ. 163

 Άσκηση 9   1Ε, 2Ι, 3ΙΔ, 4Β, 5ΙΒ, 6Γ, 7ΙΑ, 8Δ, 9ΙΓ, 10ΙΕ, 
11Θ, 12Α, 13ΣΤ, 14Η

 Άσκηση 10  Λέξεις που δεν συνδυάζονται μεταξύ τους

λερωμένο κέρδος, αστική παραγωγή,
ευνοϊκή συνήθεια

3¶ Á Ã Æ ¸ Æ °
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
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Ενότητα 3: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

 Σελ. 164

 Άσκηση 11  1Η, 2Ζ, 3Ι, 4Θ, 5Γ, 6Α, 7Δ, 8Ε, 9ΣΤ

 Άσκηση 12  1. Η μαμά φιλάει/φιλά τα παιδιά της.
 2.  Πότε θα μου απαντήσεις στην ερώτηση που 

σου έκανα;
 3.  Είναι πολύ αυταρχικός. Όλη την ώρα 

φωνάζει και διατάζει.
 4. Πότε εξετάζεσαι στα αγγλικά;
 5.  Πρόσεξε αυτό που θα πω. Είναι πολύ 

σημαντικό.
 6.  Μπορείτε να με πληροφορήσετε για το δάνειο;
 7. Ορκίστηκε ότι λέει αλήθεια.
 8.  Με συμβούλεψε πριν τις εξετάσεις και με 

βοήθησε πάρα πολύ.
 9.  Είναι πραγματικά πολύ αποτελεσματική και 

λύνει όλα τα ζητήματα.
 10.  Σ’ έχει στεναχωρήσει πολύ αυτό το θέμα. 

Πρέπει να τελειώσεις αυτή την υπόθεση.

 Άσκηση 13  1. δίνουν και παίρνουν
 2. Δεν δίνουν δεκάρα
 3. Δεν έδωσαν σημεία ζωής
 4. έδωσαν τη θέση τους
 5. έδωσαν να καταλάβω
 6. Τα έδωσε όλα
 7. Μου δίνετε
 8. δίνει καρπό
 9. του την έδωσε
 10. Μου την έχει δώσει στα νεύρα

 Σελ. 165

 Άσκηση 15  1.  Πήρε τίποτα το αυτί σου για την εκδρομή 
που θα πάμε;

 2. Πόσο το πήρες το σπίτι;
 3.  Πότε θα μου δώσεις μια απάντηση 

επιτέλους;
 4. Δώσε βάση/προσοχή σε αυτό που θα σου πω.
 5.  Δεν πήρα είδηση/μυρωδιά τίποτα από όλα 

αυτά που λες ότι έγιναν στο σχολείο την 
τελευταία εβδομάδα.

 6.  Τα έδωσε όλα στην επιστήμη της και 
γνώρισε πολλές διακρίσεις και επιτυχίες.

 7.  Πόσα άτομα παίρνει το αυτοκίνητο του 
Κώστα;

 8.  Έδωσε τον γιο του σε ένα πολύ καλό 
κορίτσι.

 9.  Μου έδωσε τον λόγο της/την υπόσχεσή της 
ότι θα προσέχει την υγεία της.

 10. Πόσο το έδωσες το σπίτι;

 Σελ. 166-167

 Άσκηση 17 

καλλιέργεια:  α1, β1, γ2, δ4, ε2, στ3, ζ4. Στο κείμενο με τη 
σημασία 2

ενισχύω: α1, β1, γ2. Στο κείμενο με τη σημασία 1
νωπός: α3, β1, γ2. Στο κείμενο με τη σημασία 1
προοπτική: α1, β2, γ2. Στο κείμενο με τη σημασία 2

 Σελ. 168

 Άσκηση 19  1στ, 2γ, 3ιγ, 4ε

1α: το απώτερο, απώτατο σημείο
1β: η πραγματικότητα σε αντίθεση με την επιφανειακή όψη
1γ: η ουσία, πέρα από την επιφάνεια
1δ: το εσωτερικό τμήμα χώρας ή περιοχής
1ε: «σε βάθος χρόνου»: μετά από καιρό

2α: πιάτο με διάφορους μεζέδες κυρίως για ούζο 
2β:  (ζωολ., βοτ.) υποδιαίρεση του είδους, σύνολο 

οργανισμών που διαφέρουν μεταξύ τους σε 
επουσιώδεις ιδιότητες ή χαρακτηριστικά

3α:  που στην επιφάνειά του δεν υπάρχει σκόνη ή 
υπολείμματα από λιπαρές ή άλλες ουσίες, που 
να αλλοιώνουν την όψη του ή και να αναδίδουν 
δυσάρεστη οσμή

3β:  χωρίς μουντζούρες, πρόχειρες σημειώσεις, 
διορθώσεις κτλ.

3γ: χωρίς σύννεφα
3δ: δεν έχει παθολογικά ευρήματα
3ε: για ήχο ή για εικόνα που είναι απόλυτα ευκρινής
3στ: πνευματική διαύγεια και οξύτητα
3ζ:  που φροντίζει για την καθαριότητα τη δική του και 

του περιβάλλοντος, όπου ζει
3η:  για άτομο ηθικά άψογο, που συμπεριφέρεται και 

ενεργεί με εντιμότητα και αγνότητα
3θ: δείχνει ειλικρίνεια και τιμιότητα
3ι: χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους
3ια: που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση
3ιβ: (επιτατικά) σκέτος
3ιδ:  καταφέρνω να αποφύγω τις δυσάρεστες συνέπειες 

κάποιας ενέργειάς μου

4α: το κέρδος που αποδίδει κάτι
4β: ο καταλογισμός
4γ: μετάφραση, συνήθως ελεύθερη μετάφραση
4δ: για θεατρικό, μουσικό κτλ. έργο, η ερμηνεία

 Σελ. 169

 Άσκηση 21 

βλάβη, ζημιά/ζημία
1. βλάβης
2. ζημία/ζημιά/ζημίες/ζημιές
3. βλάβη
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απόδοση, επίδοση
1. επίδοση
2. απόδοση
3. επίδοση

έσοδο, εισόδημα
1. έσοδα
2. εισόδημα/εισοδήματα

ακριβά, ακριβώς
1. ακριβώς
2. ακριβά

 Σελ. 170

 Άσκηση 24 1. περίεργα
2. ακριβά
3. τέλεια

4. ιδιαιτέρως
5. ίσως
6. άμεσα

 Σελ. 171

 Άσκηση 25 1. αδιακρίτως
2. αμέσως
3. απλά/τέλεια
4. εκτάκτως

5. ακριβώς
6. τελείως
7. ιδιαίτερα
8. Περιέργως

 Άσκηση 26 1. Λάθος
2. Σωστό
3. Λάθος
4. Σωστό

5. Λάθος
6. Λάθος
7. Λάθος

 Σελ. 172-173

 Άσκηση 27 1. εισόδημα
2. καλλιέργεια
3. περιζήτητο
4. μεταστροφή
5. αποδόσεις
6. φροντίδες

 7. στρέμμα
 8. συμβατική
 9. μέσο
10. απόδοση
11. δαπάνες
12. στρέμμα

 Σελ. 173

 Άσκηση 28 0. προσοδοφόρο
1.  (Σταθερά) έσοδα
2. καλλιέργεια
3.  την πρώτη 

επιλογή
4.  αλλαγή 

κατεύθυνσης 
(προς τη)

5.  μεγαλύτερα κέρδη
6.  απαιτήσεις στην 

καλλιέργεια

 7.  χίλια τετραγωνικά 
μέτρα

 8.  που καλλιεργείται 
με τον παραδοσιακό 
τρόπο

 9. μέσο
10. παραγωγή
11.  τα χρήματα που 

δαπανώνται
12.  χίλια τετραγωνικά 

μέτρα

 Σελ. 174

 Άσκηση 30 

ρήμα ουσιαστικό επίθετο

καλλιεργώ
καλλιεργητής, 
καλλιέργεια

καλλιεργήσιμος

ποικίλλω ποικιλία ποικίλος 

αποδίδω
απόδοση, 

αποδοτικότητα
αποδοτικός

ενισχύω ενίσχυση
ανίσχυρος, 
ενισχυτικός

–
εισοδηματίας, 

εισόδημα
εισοδηματικός

επενδύω επενδυτής, επένδυση επενδυτικός

μεταποιώ μεταποίηση μεταποιητικός 

–
συμβατότητα, 
ασυμβατότητα

συμβατικός, 
αντισυμβατικός, 

ασύμβατος, 
συμβατός

– γεωργός, γεωργία γεωργικός

ανταποκρίνομαι
ανταποκριτής, 
ανταπόκριση

–

αναπτύσσω
υπανάπτυξη, 

ανάπτυξη
υπανάπτυκτος, 
αναπτυξιακός

τρέφω, 
διατρέφω

διατροφή, τροφή, 
ημιδιατροφή

διατροφικός

εναλλάσσω εναλλαγή εναλλακτικός

φυτεύω φυτό, φυτεία, φύτεμα φυτευτός

παγώνω
παγωνιά, παγετός, 

παγετώνας, πάγωμα
παγερός

ξηραίνω, 
αποξηραίνω

αποξήρανση, 
ξηρότητα, ξέρα, 

ξηρασία
ξερός

αρδεύω άρδευση αρδευτικός

– ανομβρία άνομβρος

παράγω
παραγωγικότητα, 

παραγωγή
παραγωγικός, 
παράγωγος

αντέχω
ανθεκτικότητα, 

αντοχή
ανθεκτικός

παρασιτώ παράσιτο παρασιτικός

αγοράζω, 
εξαγοράζω

αγορά, αγοραστής αγοραστικός

διαμορφώνω διαμόρφωση –

κατατάσσω κατάταξη κατατακτήριος

ανταγωνίζομαι 
ανταγωνισμός, 
ανταγωνιστής, 

ανταγωνιστικότητα
ανταγωνιστικός
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 Σελ. 175

 Άσκηση 31 

αγοράζω, εξαγοράζω
1. εξαγοράστηκε 2. αγοράζουν 3. εξαγόρασε

 Άσκηση 33  1. εκτρέφουμε/εκτρέφονται
 2. ανατραφεί

 Σελ. 176

 Άσκηση 34 1.  ανταλλάσσεις/
ανταλλάξεις

2. απαλλαγείτε

3. εναλλάσσονται
4. ανταλλάξεις

 Άσκηση 35 1. ανατροφή 
2. εναλλαγή
3. εκτροφή

4. απαλλαγή
5. ανταλλαγής

 Σελ. 177

 Άσκηση 36 1. διαμόρφωση
2. μεταποίηση
3. κατατάσσουν
4. παραγωγή
5. ανάπτυξης
6. επενδυτικών

 7. ανταγωνισμό
 8. επισημανθεί
 9. επενδύσεων
10. παραγωγικών
11. ενισχυθεί
12. αγορά

 ΓΡΑμμΑΤΙΚΗ

 Σελ. 178

 Άσκηση 1 1. μέχρι
2. Μολονότι
3. παρόλο που
4. ωστόσο
5. Έτσι

 6. εκτός αν
 7. εφόσον
 8. εξαιτίας
 9. έχει ως αποτέλεσμα
10. καθώς

 Σελ. 180

 Άσκηση 2  1γ, 2α, 3γ, 4β, 5γ, 6β

 Σελ. 181

 Άσκηση 3 

Ενδεικτικές απαντήσεις 
 1.  Επειδή στεναχωριέμαι και αγωνιώ/έχω στεναχώρια 

και αγωνία/νιώθω στεναχώρια και αγωνία, έχω να 
φάω τρεις μέρες.

   Εξαιτίας/Λόγω της στεναχώριας και της αγωνίας μου 
έχω να φάω τρεις μέρες.

 2.  Ο Δήμαρχος δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση, 
επειδή/γιατί/καθώς είχε υποχρεώσεις.

    Ο Δήμαρχος δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση, 
εξαιτίας των υποχρεώσεών του.

 3.  Ο Πέτρος και η Άννα χώρισαν, γιατί/επειδή υπήρχε 
ασυμφωνία χαρακτήρων.

   Ο Πέτρος και η Άννα χώρισαν εξαιτίας ασυμφωνίας 
χαρακτήρων.

 4.  Νευρίασα, επειδή/που/γιατί επέδειξες/είχες την 
επιπολαιότητα να φύγεις χωρίς να ενημερώσεις 
κανέναν.

   Νευρίασα, εξαιτίας/λόγω της επιπολαιότητάς σου να 
φύγεις χωρίς να ενημερώσεις κανέναν.

 5. Κατηγορείται, επειδή/διότι έκλεβε. 
  Κατηγορείται εξαιτίας του ότι έκλεβε.

 6.  Το νησί μου φημίζεται, γιατί/επειδή/διότι/καθώς έχει 
ωραίες παραλίες. 

   Το νησί μου φημίζεται λόγω των ωραίων του 
παραλιών.

 7.  Η εκδρομή ακυρώθηκε, επειδή/γιατί/διότι/καθώς 
είχε κακές καιρικές συνθήκες.

   Η εκδρομή ακυρώθηκε λόγω των κακών καιρικών 
συνθηκών.

 8.  Επειδή είσαι ανεύθυνος/ανεύθυνη και τεμπέλης/
τεμπέλα, δεν έγραψες όσο καλά μπορούσες στις 
εξετάσεις.

   Εξαιτίας/Λόγω της ανευθυνότητας και της τεμπελιάς 
σου, δεν έγραψες όσο καλά μπορούσες στις εξετάσεις.

 9.  Θύμωσα μαζί του, επειδή/γιατί/διότι, ενώ μου 
είχε πει ότι αυτό το σαββατοκύριακο θα πάμε στη 
θάλασσα, δεν πήγαμε πουθενά. 

   Ενώ μου είχε πει ότι αυτό το σαββατοκύριακο θα 
πάμε στη θάλασσα, δεν πήγαμε πουθενά. Εξαιτίας 
αυτού, θύμωσα μαζί του.

   Ο λόγος/ Η αιτία που θύμωσα μαζί του είναι ότι, ενώ 
μου είχε πει ότι αυτό το σαββατοκύριακο θα πάμε στη 
θάλασσα, δεν πήγαμε πουθενά. 

10.  Επειδή μου αποσπούσες την προσοχή όλη την ώρα, 
χάσαμε τον δρόμο και τώρα δεν ξέρουμε πώς να 
επιστρέψουμε.

   Ο λόγος/Η αιτία που χάσαμε το δρόμο και τώρα 
δεν ξέρουμε πώς να επιστρέψουμε, ήταν ότι μου 
αποσπούσες την προσοχή όλη την ώρα.

   Εξαιτίας/Λόγω του ότι μου αποσπούσες την προσοχή 
όλη την ώρα, χάσαμε τον δρόμο και τώρα δεν 
ξέρουμε πώς να επιστρέψουμε.

11.  Επειδή/Καθώς δεν καταλάβαινα/κατάλαβα τίποτα από 
όσα διάβασα, δεν έγραψα καθόλου καλά στο τεστ.

   Εξαιτίας/Λόγω του ότι δεν καταλάβαινα/κατάλαβα 
τίποτα από όσα διάβασα, δεν έγραψα καθόλου καλά 
στο τεστ.

   Ο λόγος/Η αιτία που δεν έγραψα καθόλου καλά στο 
τεστ είναι ότι δεν καταλάβαινα/κατάλαβα τίποτα από 
όσα διάβασα.

Ενότητα 3: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
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12.  Μια και/Μια που είναι παιδί κι αυτό, κάνει τις αταξίες 
του.

  Κάνει τις αταξίες του, επειδή/διότι/γιατί/αφού είναι 
παιδί κι αυτό.

  Κάνει τις αταξίες του, λόγω του ότι/εξαιτίας του ότι εί-
ναι παιδί κι αυτό.

13.  Έγινε εσωστρεφής, επειδή τον πόνεσε ο χωρισμός 
από τους φίλους του.

  Εξαιτίας/Λόγω του πόνου του χωρισμού από τους φί-
λους του, έγινε εσωστρεφής.

 Σελ. 182

 Άσκηση 4  1. Δεν υπάρχει λάθος.
 2. Δεν υπάρχει λάθος.
 3.  Η περιορισμένη ορατότητα, εξαιτίας της 

πυκνής ομίχλης, έκανε το ταξίδι μας αρκετά 
δύσκολο και κουραστικό.

 4. Δεν νικήσαμε για έναν πόντο.
 5. Κλειστό λόγω διακοπών.
 6. Καταδικάστηκε για φόνο εκ προμελέτης.
 7.  Έκανα ένα λαθάκι από παραδρομή/εκ 

παραδρομής, αλλά δεν είναι σοβαρό, 
πιστεύω.

 Σελ. 183

 Άσκηση 6 1. ώστε να
2. που
3. έτσι ώστε

4. που
5. για να
6. συνεπώς

 Άσκηση 7 1. που
2. για να
3. ως αποτέλεσμα
4. ως εκ τούτου

5. με αποτέλεσμα
6. έτσι ώστε
7. Ώστε

 Σελ. 184

 Άσκηση 8  1.  Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε προβλέ-
ψεις σχετικά με τον καιρό που θα έχει τις 
γιορτές.

 2.  Ωραίο είναι, αλλά δεν μου αρέσει τόσο ώστε 
να το αγοράσω.

 3.  Δεν είσαι μωρό για να θυμώνεις, επειδή σε 
συμβουλεύω.

 4.  Είναι τόσο βαρύ αυτό που μου έκανε, που 
δεν θα το ξεπεράσω ποτέ.

 5.  Ώστε αποφάσισες να μετακομίσεις σε άλλη 
πόλη, για να βρεις δουλειά.

 Άσκηση 9  1. Είσαι πολύ μικρός, για να μου δίνεις διαταγές.
 2.  Της μίλησε τόσο ωραία, ώστε η Ελένη τον 

συγχώρησε!
 3.  Της τα εξήγησε όλα τόσο καλά, που/έτσι 

ώστε/ώστε η Μαρία κατάλαβε πολύ καλά το 
μάθημα.

 4.  Οι σπουδές και η παρατεταμένη διαμονή του 
στο εξωτερικό είχαν ως αποτέλεσμα να βρει 
μια πολύ καλή δουλειά.

 5.  Τον αποπήρε μόλις τον είδε, οπότε/ώστε/
επομένως ήταν φυσικό να μαλώσουν ακόμη 
περισσότερο.

 Σελ. 186

 Άσκηση 11 1. καταφέρεις
2. μείνει
3. έλεγε

4. προλάβετε
5. πω
6. ανοίξω

 Άσκηση 12 1. δώσω
2. άκουγε/ακούσει
3. δουλέψει

4. μιλήσεις/μιλήσουμε
5. έχουμε
6. ενοχλήσει

 Άσκηση 13  1.  Έφυγε στο εξωτερικό, για να βρει/για δου-
λειά.

 2. Βγήκαμε για να/να φάμε.
 3.  Ετοιμάστηκε για το θέατρο/με σκοπό να πάει 

στο θέατρο, αλλά τελικά το μετάνιωσε.
 4. Με την πρώτη ευκαιρία τρέχει για ψώνια.
 5.  Είχε σκοπό να δώσει εξετάσεις το επόμενο 

καλοκαίρι.

 Σελ. 189

 Άσκηση 15 1. Αν
2. Αν
3. Αν

4. Να
5. Να, έτσι

6. –
7. Εκτός αν

 Σελ. 190

 Άσκηση 16 1. Να/Έτσι και
2. έτσι
3.  Άμα/Έτσι και/Σε 

περίπτωση που

4. Εκτός κι αν
5.  Έτσι και/Σε 

περίπτωση που

 Άσκηση 17 1.  αναβληθεί, θα 
μεταδοθεί 

2. αποδεχτεί, θα πρέπει
3.  ενημερωθεί, θα 

κανόνιζα
4. καταβληθεί, υπάρχουν

5.  έχει παραδοθεί, 
πρέπει

6.  θέλετε, 
συμπληρώστε

7.  ήθελε, 
τηλεφωνούσε

 Άσκηση 18  1. Θα αναλάμβανα, πίστευα
 2.  είχες/είχε/είχατε/είχαν προτείνει, θα 

την είχα δει // πρότεινες/πρότεινε/
προτείνατε/πρότειναν, θα την έβλεπα 

 3.  Θα ενημέρωνα/Θα είχα ενημερώσει, 
έλεγε/είχε πει

 4.  θα πουληθεί/θα πουλήσουμε, 
περιποιηθούμε

 5. είχα ξεντυθεί, θα ερχόμουν
 6.  διαβάσω/διαβάσεις/διαβάσει/

διαβάσουμε/διαβάσετε/διαβάσουν, θα 
χρειαστώ/ χρειαστείς/θα χρειαστεί/
θα χρειαστούμε/θα χρειαστείτε/θα 
χρειαστούν 
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   // διάβαζα/διάβαζες/διάβαζε/διαβάζαμε/
διαβάζατε/διάβαζαν, θα χρειαζόμουν/ 
θα χρειαζόσουν/ θα χρειαζόταν/ θα 
χρειαζόμασταν/ θα χρειαζόσασταν/θα 
χρειάζονταν // είχα/είχες/είχε/είχαμε/
είχατε/είχαν διαβάσει, θα χρειαζόμουν/ 
θα χρειαζόσουν/ θα χρειαζόταν/ θα 
χρειαζόμασταν/ θα χρειαζόσασταν/ θα 
χρειάζονταν

 7.  προβαλλόταν, θα πηγαίναμε // 
προβάλλεται, θα πάμε

 8. κάνω/έκανα/έχω κάνει, υπόσχομαι
 9. θα πήγαινα, ήξερα
 10.  θα ενημερωνόμουν, φρόντιζες //είχα 

ενημερωθεί, είχες φροντίσει.

 Σελ. 191

 Άσκηση 19  1.  Αν είχα χρόνο, θα πήγαινα στο γυμναστήριο.
 2.  Αν δεν ήμουν άρρωστος, θα διάβαζα. /

Αν δεν ήμουν άρρωστος, θα μπορούσα να 
διαβάσω.

 3. Αν δεν έβρεχε, θα πηγαίναμε εκδρομή.
 4.  Αν δεν γύριζα/είχα γυρίσει αργά από τη 

δουλειά, θα έβγαινα μαζί σας.

 Σελ. 195

 Άσκηση 22 1. τότε
2. Την
3. Ενώ

4. Ενόσω
5. Όποτε

 Άσκηση 23  1. Από τότε που/Αφότου/Με το που
 2. Την ώρα που/Καθώς/Ενώ
 3. μέχρι που/έως ότου/ώσπου
 4. Όταν/Κάθε φορά που/Όποτε
 5.  Όταν/Μόλις

 Άσκηση 24 1. ασχοληθεί
2. αποφασίσει
3. έβλεπα

4. έφυγες
5. αντέχω
6. σκεφτόμουν

 Σελ. 196

 Άσκηση 25 1. ερχόμουν/ερχόταν
2. είχα
3. (θα) έρχεσαι

4. (θα) συναντηθούμε
5. τελειώσω
6. καταλάβει

 Άσκηση 26  1.  Όλα αυτά τα έργα έγιναν όταν/ενόσω/όσο 
ήταν δήμαρχος.

 2.  Όταν/Σαν/Με το που θα/Μόλις αρχίσουν/
πιάσουν οι ζέστες, τρέχουμε όλοι στις 
παραλίες.

 3.  Ενόσω/ Όσο/Ενώ απουσιάζω από το 
γραφείο, θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί 
μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4.  Όταν/Ενόσω/Όσο/Την ώρα που έχω/έχει/
έχουμε διάλειμμα, παίζω με τους φίλους μου.

 5.  Ενήργησα με αυτόν τον τρόπο, αφού 
συνεννοήθηκα/μετά από συνεννόηση με τον 
πρόεδρο της εταιρείας.

 Άσκηση 27  1.  Τον έπαιρναν τα κλάματα, άμα θυμόταν το 
σκυλάκι του που το είχε χάσει πρόσφατα.

 2.  Δεν τον συμπαθούσα καθόλου, μέχρι που 
τον συνάντησα μια μέρα σε μια γιορτή 
και τον γνώρισα καλύτερα./ Δεν τον 
συμπαθούσα καθόλου, μέχρι που μια 
μέρα τον συνάντησα σε μια γιορτή και τον 
γνώρισα καλύτερα.

 3.  Τώρα που ξέρεις τι ακριβώς συνέβη, θέλω 
να μου πεις τι πραγματικά πιστεύεις.

 Σελ. 197

 Άσκηση 28  1.  Κατά την απουσία του τίποτα δεν πήγε καλά 
στην εταιρεία.

 2.  Χρόνο με τον χρόνο τα πράγματα θα πάνε 
καλύτερα.

 3. Από αύριο διάβασμα.
 4.  Προ μίας εβδομάδας/Πριν (από) μία 

εβδομάδα είδα τη Μαρία στον δρόμο και 
ήταν πολύ καλά.

 5.  Ο γιατρός μού είπε να παίρνω ένα χάπι πριν 
το μεσημέρι.

 Άσκηση 29 

χρόνο ή αντίθεση;
•  Ενώ ετοιμαζόμουν να φύγω από το γραφείο, με κάλεσε 

ο διευθυντής στο σχολείο. Χρόνο
•  Ενώ ήξερε ότι αυτό που κάνει με ενοχλεί, συνέχιζε 

ακάθεκτος, χωρίς να δίνει δεκάρα για τα συναισθήματά 
μου. Αντίθεση

χρόνο ή αιτία;
•  Θα φύγω διακοπές μόνο αφού τελειώσω όλη τη 

δουλειά που έχω. Χρόνο
•  Καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος, κατανοεί βαθύτερα το 

νόημα της ζωής και απολαμβάνει τις χαρές της. Χρόνο
•  Μήπως μπορείς να μου πεις τι έγινε σήμερα και είχε 

τόση φασαρία; Καθώς ήμουν απορροφημένη σε κάτι 
πολύ σημαντικό, δεν κατάλαβα τίποτα. Αιτία

•  Σαν εργατικός και αποδοτικός εργαζόμενος που ήταν, 
ήθελε να ανταμειφθεί ο κόπος και η προσφορά του. 
Αιτία

• Σαν ξεκινούσε να μιλάει, δεν σταματούσε ποτέ. Χρόνο
•  Αφού θέλεις τόσο πολύ να πάμε σινεμά, θα σου κάνω 

το χατίρι. Αιτία
•  Εφόσον δεν θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου, θα 

πρέπει άμεσα να βρεις μια δουλειά. Αιτία
•  Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν αναστολή των 

κινητοποιήσεών τους, εφόσον έγινε δεκτό το αίτημά 
τους από τον Υπουργό. Χρόνο/Αιτία
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•  Εφόσον πήρε την υπηκοότητα ο παίκτης, μπορεί να 
παίξει στην εθνική. Χρόνο/Αιτία

 Σελ. 199

 Άσκηση 31 1. Παρόλο που
2. Και να
3. που να

4. Αν και
5. και να

6. Και να 
7. Που να

 Άσκηση 32 1. ρωτήσεις
2. σκάσεις

3. φέρεις
4. καθόμαστε

5. περάσει
6. λες

 Άσκηση 33 1. άκουσα
2.  περνάει/πέρασε/έχει 

περάσει

3. προσπαθήσεις
4. λέει
5. δέσεις

 Άσκηση 34  1.  Ακόμη και να μου το είπες, δεν θυμάμαι 
τίποτα.

 2. Πήγα στον γάμο του παρά τη θέλησή μου.
 3.  Και όταν είναι χαρούμενος, πάλι το 

πρόσωπό του είναι έτσι ανέκφραστο./Και 
όταν είναι χαρούμενος, το πρόσωπό του 
είναι πάλι έτσι ανέκφραστο.

 Σελ. 200-201

 Άσκηση 35 1. όταν
2. όταν
3. παρόλο που 
4. για να
5. ώσπου να/μέχρι να
6. γι’ αυτό
7. αν
8. Σαν
9. Αν

10.  για να/ώστε να/
μέχρι να

11. έτσι ώστε
12. έτσι ώστε/για να
13. καθώς/ενώ
14. όταν/αν
15. γιατί/πώς
16. γιατί/πώς
17. για να/ώστε να

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟφΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 202

 Άσκηση 2 

1.  Η πρόγνωση του καιρού είναι απαραίτητη στους αγρό-
τες εξαιτίας της συμβολής του στην ανάπτυξη και την 
απόδοση των καλλιεργειών.

2.  Οι καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την 
ποιότητα των αγροτικών  προϊόντων όχι μόνο στην 
καλλιέργεια αλλά και στη μεταφορά και αποθήκευσή 
τους.

3.  H πληθώρα των σχετικών λαϊκών παραδόσεων εκ-
φράζει την αναγκαιότητα πρόγνωσης των καιρικών 
συνθηκών/φαινομένων για καλύτερο προγραμματισμό 
εργασιών.

4.  Η συνεχής μεταβολή του καιρού οδήγησε στην ανά-
πτυξη αγρονομικών στρατηγικών.

5.  Η επιλογή διαφορετικών καλλιεργητικών ποικιλιών 
εξυπηρετεί σε περίπτωση που καθυστερήσει η έναρξη 
της καλλιεργητικής περιόδου.

6.  Μετά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου οι επι-
λογές καλλιεργητικών πρακτικών μειώνονται, επειδή 
δεσμεύονται οι πόροι και η τεχνολογία.

7.  Μερικά από τα ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπί-
σει ο αγροτικός τομέας στο μέλλον είναι αλλαγές στην 
ισορροπία του νερού, τις συνθήκες καλλιέργειας και τα 
παράσιτα.

8.  Ένα οργανωμένο αγροτικό στρατηγικό πλαίσιο που 
εστιάζει στις καιρικές και κλιματικές συνθήκες είναι 
ικανό να πετύχει τη βέλτιστη αγροτική παραγωγή με 
ελάχιστους πόρους.

9.  Η αποφυγή της αρνητικής επίδρασης των καιρι-
κών συνθηκών επιτυγχάνεται, όταν η πρόγνωση είναι 
έγκαιρη και έγκυρη.

 Σελ. 203

 Άσκηση 4 

Σπανάκι Παντζάρι
0. Γνωστό από την αρχαιότητα. ✓
1.  Δεν απαιτεί ιδιαίτερη περιποίηση. ✓ ✓
2. Χαρίζει ομορφιά. ✓ ✓
3.  Δεν καλλιεργείται για τη ρίζα του. ✓
4.  Καταναλώνεται ωμό και 

μαγειρεμένο.
✓ ✓

5.  Η ποιότητά του είναι καλύτερη 
πριν την ανθοφορία.

✓

6.  Η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι 
οι πιο κατάλληλες εποχές για τη 
σπορά του.

✓

7.  Η διάρκεια της καλλιέργειας δεν 
ξεπερνά τους δύο μήνες.

✓

8.  Κατά τη συγκομιδή δεν εξάγεται 
πάντα όλο το φυτό από το 
έδαφος.

✓

 Σελ. 204

 Άσκηση 5  1.  Η σύλληψη του εγχειρήματος προέκυψε με 
αφορμή το μεταπτυχιακό της γύρω από τις 
νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

 2.  Τα περιβόλια τα φροντίζουν οι ίδιοι οι 
πελάτες μαζί με τους ανθρώπους του 
κτήματος.

 3.  Οι κάμερες του υπολογιστή 
χρησιμοποιούνται/αξιοποιούνται για την 
ψηφιακή παρακολούθηση του περιβολιού 
όλο το 24ωρο.
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Ενότητα 3: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

 4.  Οι συνταξιούχοι μοιράστηκαν τις γνώσεις 
τους για το μάζεμα των άγριων χόρτων και 
αποκόμισαν νέες γνώσεις για τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών.

 5.  Στόχος της πρώτης δράσης είναι οι εταιρείες 
να ενδυναμώσουν το ομαδικό πνεύμα.

 6.  Ομάδα-στόχος της δεύτερης δράσης είναι 
κάτοικοι του εξωτερικού.

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟφΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 207

 Άσκηση 3   ανακύκλωση-αξιοποίηση λυμάτων, προστασία 
των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 211

 Άσκηση 2 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 → Πρόσφατα επισκέφτηκες μια 
εκδήλωση με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
ζητήματα που αφορούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος…

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 → Εργάζεσαι στο τμήμα υλοποίησης 
προγραμμάτων σε μια κατασκευαστική εταιρεία…

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 → Ζεις σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο 
και αποφασίζεις να γράψεις μια επιστολή προς τον δήμο…

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 → Ζεις σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο 
με λιγοστούς χώρους πρασίνου και αποφασίζεις να 
γράψεις μια επιστολή προς τον υπεύθυνο του δήμου για 
περιβαλλοντικά ζητήματα…

 Σελ. 214

 Άσκηση 5 

1η επιστολή
 Κύριε Πρόεδρε,
 Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να καταθέσω τις 
προτάσεις μου για την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με την ανακύ-
κλωση, με στόχο την ανάπτυξη της οικολογικής τους συνεί-
δησης. 
 Συμπερασματικά, αναφέρω ότι οι προτεινόμενες δρά-
σεις παρουσιάζουν πρωτοτυπία και είναι απολύτως κατάλ-
ληλες για την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μικρών μα-
θητών. Γι’ αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι η προσέλευ-
ση θα είναι αυξημένη και θα πετύχουμε τα μέγιστα δυνα-

τά αποτελέσματα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτε-
ρη δυνατή εξοικονόμηση στους περιβαλλοντικούς πόρους. 
Τέλος, είναι πολύ σημαντικό το ότι η διοργάνωση των δρά-
σεων δεν απαιτεί ιδιαίτερη υλικοτεχνική υποδομή και έτσι 
δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά η εταιρεία μας.
 Με εκτίμηση,
 Γιώργος Γεωργίου

2η επιστολή
 Κύριε Πρόεδρε,
 Σας γράφω την παρούσα επιστολή, προκειμένου να 
προτείνω δράσεις που μπορεί να διοργανώσει ο φορέας 
μας στα σχολεία, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μα-
θητών για τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση.
 Κλείνοντας την επιστολή μου, θέλω να τονίσω τη ση-
μασία των δράσεων που αναφέρθηκαν σε αυτήν, καθώς 
θα αποφέρουν σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά και τη 
στάση των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον, ώστε να δι-
ατηρηθεί άρρηκτη η αλυσίδα της ζωής. Τέλος, είναι πολύ 
σημαντικό το ότι οι χώροι στους οποίους μπορούν να ανα-
πτυχθούν οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι γνώριμοι 
στα παιδιά και τις οικογένειές τους, γεγονός που θεωρώ 
ότι θα συμβάλει στην αυξημένη συμμετοχή του κόσμου.
 Με τιμή,
 Γιάννης Ιωάννου

 Σελ. 216

 Άσκηση 8  1η παράγραφος, 4η σειρά: από
 2η παράγραφος, 2η σειρά: αλλά
 2η παράγραφος, 6η σειρά: την
 2η παράγραφος, 11η σειρά: το (το τρίτο)
 3η παράγραφος, 3η σειρά: αφού
 4η παράγραφος, 2η σειρά: χωρίς
 4η παράγραφος, 7η σειρά: πλέον
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 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 220-222

 Άσκηση 1  1. έχει ορισμένες ιδιότητες
 2. φυσιολογική ζωή
 3. που άλλαξε καθοριστικά
 4. το μυστικό της ζωής
 5. για τη δράση της
 6. καλύτερη ποιότητα
 7. αναγνωρίζει και τα οφέλη
 8. στην πρόληψη
 9. αφήνει πολλές υποσχέσεις

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 Σελ. 223

 Άσκηση 1 1.  αντιβιοτικός/
αντιβιοτική

2. χορηγείται
3. αιμοσφαίρια
4. αναδρομή
5.  μικρόβιο/

μικρόβια
6. ορμόνη

 7. ένεση
 8.  σύμπτωμα/

συμπτώματα
 9. εφιαλτικός/εφιαλτικές
10. βιοχημικός
11. γονιδιακός/γονιδιακή
12.  καταπολεμώ/

καταπολέμησαν
 Άσκηση 2  1. κύτταρο
 2. πρόληψη
 3. γονιδίωμα/γονιδιώματος

 Σελ. 224

 Άσκηση 3 

 Σ ∆ Ο Ε Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Τ Σ Α Τ

 Κ Ο Κ Ε Μ Φ Ρ Α Γ Μ Α Τ Ρ Φ Α Π Α

 Ε Π Ι ∆ Ρ Α Σ Η Ρ Β Ο ∆ Β Ι Ν Ο Τ

 Κ Α Ρ ∆ Ι Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η

 Κ Ρ Ο Μ Υ Σ Τ Λ Ζ Υ Β Π Σ Α Τ Ω Ν

 Ρ Α Σ Π Α Υ Σ Ι Π Ο Ν Ο Ψ Ξ Φ ∆ Ψ

 Ο Λ Τ Ω Μ Μ Ο Φ Ι Λ Ε Φ Ρ Γ Γ Ι Ο

 Τ Υ Ξ Κ Λ Ω Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η Θ Κ Ψ

 Α Τ Κ Λ Ο Ν Α Ν Β Γ Α Ν Ξ Χ Τ Ο Λ

 Φ Ο Υ Ρ Ι Φ Ρ Α Λ Ο Υ Ο Σ Ε Λ Π Α

 Λ Σ Ω Ξ Μ Α Ν Τ Α Σ Ι Σ Ο Υ Κ Ο Ν

 Β Ω Γ Ν Ω Μ Ο Α Λ Κ Τ Ο Ω ∆ Ρ Ι Κ

 Ν ∆ Ε Β Ξ Ο Τ Ρ Α Σ Τ Σ Κ Ο Ξ Η Σ

 Ι Ξ ∆ Ε Η Μ Ε Τ Α Μ Ο Σ Χ Ε Υ Σ Η

 Σ Τ Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ Ι Κ Ο Τ Α Γ Η ∆

1. παυσίπονο
2. αποκωδικοποίηση
3. θεραπεία
4. νόσος

5. λοίμωξη
6. παράλυτος
7. εμβρυολόγος
8. επίδραση

 9. εγκεφαλικό
10. κλωνοποίηση
11. μεταμόσχευση
12. έμφραγμα

 Σελ. 225

 Άσκηση 4   1Ζ, 2Η, 3Γ, 4ΙΓ, 5Ε, 6Ι, 7Β, 8ΙΔ, 9Θ, 10ΙΒ, 
11Α, 12ΣΤ, 13ΙΑ

 Άσκηση 5  1. εφιαλτικές
 2. μάστιγα
 3. πειραματικό
 4. επισημαίνει/υπογραμμίζει
 5. εξασφαλίζει
 6. καθυστερεί

 Σελ. 226

 Άσκηση 6  1ΣΤ, 2Δ, 3Γ, 4Α, 5Β
 Άσκηση 7  1. επιταχύνει
 2. μονόπλευρη/μονοδιάστατη
 3. προσωρινά
 4. ενώνουν

 Σελ. 227

 Άσκηση 8  1Α, 2Γ και Δ, 3Β
 Άσκηση 9  Λέξεις που δεν συνδυάζονται μεταξύ τους

ζωηρή ουσία
ηθικό περιστατικό

παλιοί ορίζοντες
πειραματική νόσος

 Σελ. 228

 Άσκηση 10  1Η, 2Β, 3Γ, 4Ε, 5Α, 6Ζ, 7Δ

 Άσκηση 11  1. ανοίγω το σπίτι μου
 2. ανοίγει την καρδιά της
 3. άνοιξε τα χαρτιά του
 4. άνοιξε βιβλίο
 5. ανοίξεις κουβέντα/συζήτηση
 6. μου άνοιξες την όρεξη

 Σελ. 229

 Άσκηση 12  1.  Μην ξοδεύεις/Μην δαπανάς περισσότερα από 
όσα επιτρέπουν τα οικονομικά σου, γιατί δεν 
θα έχεις χρήματα να πληρώσεις τα χρέη σου. 

 2.  Μην απομακρύνεστε πολύ από την ξηρά, 
γιατί η θάλασσα δεν είναι ήρεμη σήμερα.

 3.  Η εθνική ομάδα γυναικών στο βόλεϊ άρχισε/
ξεκίνησε μια καινούρια προσπάθεια για νέες 
επιτυχίες στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

 4.  Περίπου 40 ιστιοφόρα απέπλευσαν/βγήκαν 
στον Θερμαϊκό στο πλαίσιο της εκστρατείας 
κατά του καπνίσματος. 

4¶ Á Ã Æ ¸ Æ °
 

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ



29

Ενότητα 4: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

 5.  Μόλις ξύπνησα, άνοιξα την τηλεόραση για 
να μάθω ποια ομάδα κέρδισε στον χθεσινό 
αγώνα.

 6.  Του λέει συνεχώς ψέματα και τον κοροϊδεύει. 
Κάποιος πρέπει να τον αφυπνίσει/διαφωτίσει.

 7.  Αν κάνω αποκαλύψεις, πολλοί θα τρέχουν 
να κρυφτούν. 

 8.  Σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης δεν 
μίλησε/δεν εξέφρασε την άποψή του.  

 9.  Η ανακάλυψη αυτή δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις/προοπτικές για τη χρήση 
νέων προϊόντων που θα βελτιώνουν τη 
στοματική υγεία των ασθενών. 

 10.  Τα συνεργεία κατασκευάζουν/διανοίγουν 
δρόμο που θα ενώνει τα δύο χωριά 
περιφερειακά. 

 Άσκηση 13  1. αρχίζει να τρέχει αίμα/αιμορραγεί
 2. ανθίζω
 3. ξεσυννεφιάζει/ο καιρός βελτιώνεται
 4. φαρδαίνω
 5. ξεκουμπώνω
 6. ανάβω
 7. δυναμώνω την ένταση

 Σελ. 230

 Άσκηση 15  1β, 2β, 3β, 4γ, 5β, 6α, 7β, 8γ, 9β

 Σελ. 231

 Άσκηση 16 

Ενδεικτικές απαντήσεις
1. Περπάτα λίγο πιο γρήγορα! Δεν θα τους προλάβουμε.
2. Μόλις ξύπνησε, τον περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη.
3. Δεν μου αρέσει καθόλου η κουβέντα που άρχισες.
4. Η μυρωδιά από τα φαγητά με έκανε να πεινάσω.
5.  Δεν εκφράζω τις σκέψεις μου σε ανθρώπους που δεν 

εμπιστεύομαι πολύ.
6. Τι ώρα αρχίζεις να δέχεσαι ασθενείς στο ιατρείο σου;
7.  Κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το μέρος, χαίρομαι 

πολύ.
8.  Η πίεση που άσκησε η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο 

δημιούργησε τις συνθήκες για τα γκολ που μπήκαν 
στο δεύτερο.

9.  Διέρρηξαν/Παραβίασαν το σπίτι μας την ώρα που 
λείπαμε και πήραν όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα.

10.  Ο γνωστός επιχειρηματίας ξεκίνησε νέες συνεργασίες 
με καλές προοπτικές στον χώρο της διαφήμισης.

 Σελ. 232-233

 Άσκηση 18 
πειραματικός: α3, β1, γ3, δ2, ε1 και 2. Στο κείμενο με τη 

σημασία 2
αναπτύσσω: α4, β2, γ3, δ5, ε1, στ6. Στο κείμενο με τη 

σημασία 6

προσέγγιση: α1, β3, γ1, δ3, ε2, στ4. Στο κείμενο με τη 
σημασία 3

 Σελ. 233

 Άσκηση 19  1γ, 2β
1α:  «Η ουσία της ζωής»:  το πραγματικό περιεχόμενο, η 

σπουδαιότητα, το νόημα
1β:  «βλαβερές ουσίες»: γενικός χαρακτηρισμός για κάθε 

είδος ύλης, υλικό στοιχείο
1δ: «το φαγητό δεν έχει ουσία»: γεύση, νοστιμιά

2α:  «τέσσερα σημεία του ορίζοντα»: νοητή γραμμή 
που σχηματίζεται εκεί που φαίνεται ότι ο ουρανός 
εφάπτεται με τη γη

2γ:  «το πλοίο φάνηκε στον ορίζοντα»: οπτικό πεδίο, ό,τι 
μπορεί κανείς να αντικρίσει με τα μάτια του

2δ: «σε ορίζοντα διετίας»: χρονικό όριο, προοπτική

 Σελ. 234

 Άσκηση 21 

αρρώστια, ασθένεια, νόσος, πάθηση
1. παθήσεις
2. ασθένειες

3. νόσου
4. αρρώστια

5. ασθένεια/πάθηση
6. ασθένειες/νόσοι

άρρωστος, αρρωστιάρης, αρρωστημένος
1. άρρωστα
2. αρρωστιάρα

3. άρρωστος
4. αρρωστημένη

5. άρρωστος

προσωρινά, παροδικά
1. παροδικά 2. προσωρινά 3. παροδικά

 Σελ. 235

 Άσκηση 23 1. Λάθος
2. Σωστό

3. Λάθος
4. Λάθος

5. Σωστό
6. Λάθος

 Σελ. 236-237

 Άσκηση 24 1. λοίμωξη
2. αντιβιοτικά
3. μικρόβιο
4. δραστικά
5. επιβεβαιώθηκε
6. συμπτώματα
7. εργαστηριακές

 8. αναπτύσσουν
 9. συνδυασμό
10. παυσίπονα
11. καταπολεμούν
12. χορηγούνται
13. θεραπείας

 Σελ. 237

 Άσκηση 25 0. τρομακτικές
1.  αρρώστια η οποία 

οφείλεται σε 
κάποιο μικρόβιο

2. αντιβίωση
3. μικρόβιο
4. αποτελεσματικά
5. πιστοποιήθηκε
6. ενδείξεις
7.  που έγιναν στο 

εργαστήριο

 8.  προβάλλουν 
σταδιακά

 9. συνδυασμό
10.  φάρμακα που 

καταπολεμούν τον 
πόνο

11. εξουδετερώνουν
12.  δίνονται με 

συνταγή
13.  θεραπευτικής 

αγωγής
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 Σελ. 238

 Άσκηση 27 

ρήμα ουσιαστικό επίθετο
διακρίνω διάκριση διακριτικός

κλωνοποιώ κλωνοποίηση –

ερευνώ έρευνα, ερευνητής
ερευνητικός, 

ανεξερεύνητος

θεραπεύω θεραπεία
θεραπευτικός, 
αθεράπευτος

επιμένω επιμονή, αναμονή επίμονος
– ήθος, ηθική ανήθικος, ηθικός

απομονώνω απομόνωση –
καταδικάζω καταδίκη, κατάδικος καταδικαστικός

–
καρδιοχειρουργός, 
καρδιοχειρουργική

–

χορηγώ
χορήγηση, χορηγός, 

χορηγία
–

προλαμβάνω πρόληψη προληπτικός

επιφυλάσσω επιφύλαξη
επιφυλακτικός, 
ανεπιφύλακτος

επιβεβαιώνω επιβεβαίωση –

δρω δράση, δράστης
δραστήριος, 
δραστικός

επιδρώ επίδραση –
συνδυάζω συνδυασμός συνδυαστικός

επιβραδύνω επιβράδυνση επιβραδυντικός

νοσώ
νόσος, ανοσία, 

νόσημα
νοσηρός

– αναδρομή αναδρομικός

αναπαράγω
αναπαραγωγή, 

αναπαραγωγικότητα
αναπαραγωγικός

αντικαθιστώ
αντικαταστάτης, 
αντικατάσταση

αναντικατάστατος

ολοκληρώνω ολοκλήρωση
ολοκληρωτικός, 
ανολοκλήρωτος

επισημαίνω επισήμανση –

χειρίζομαι
χειρισμός, 

χειριστήριο, 
χειριστής

χειριστικός

μεταμοσχεύω μεταμόσχευση –

–
γενετιστής, γενετική, 

γένεση
γενετικός

χαρτογραφώ χαρτογράφηση αχαρτογράφητος
– γονίδιο γονιδιακός

κωδικοποιώ, 
αποκωδικοποιώ

κωδικοποίηση, 
αποκωδικοποιητής, 
αποκωδικοποίηση

–

καταστέλλω καταστολή κατασταλτικός

 Σελ. 239

 Άσκηση 28 
δραστήριος, δραστικός, δράστης
1. δραστήριος
2. δράστης
3. δραστική
χορήγηση, χορηγία
1. χορήγηση
2. χορηγία
3. χορήγηση

κατάδικος, καταδικασμένος, καταδικαστικός
1. καταδικαστικές
2. κατάδικος
3. καταδικασμένη

 Σελ. 240

 Άσκηση 30 1. απέστειλε
2. ανέστειλε

3. καταστέλλουν
4. ξαπόστειλα

 Άσκηση 31 1. κατέστειλε
2. συστέλλονται
3. αντιδιαστείλει

4. διαστέλλονται
5. συστέλλονται

 Σελ. 241

 Άσκηση 32 1. συνδρομές
2. επιδρομές

3. συνδρομή
4. εκδρομή

 Άσκηση 33 1. συνδρομή
2. αναδρομή

3. διαδρομή
4. παραδρομή

 Σελ. 242

 Άσκηση 34 1. συστολή 2. αναστολή 3. αναστολή

 Άσκηση 35 1. καταστολή
2. περιστολή

3. αναστολές
4. εκδρομικό

 Άσκηση 36 1. γενετικού
2. γονιδιακή
3. ολοκλήρωση
4. ερευνητές
5. ολοκληρωμένο
6. αναμένεται

 7. επιβεβαίωση
 8. έρευνα
 9. επιβεβαίωσης
10. αποκωδικοποίησή
11. ασθένειες
12. επισήμανση

 ΓΡΑμμΑΤΙΚΗ

 Σελ. 244-245

 Άσκηση 1  1. το να στριφογυρνάω
 2. Μπορείς να ακολουθήσεις
 3. Μπορεί να πάω
 4. στο να θεραπεύει
 5. Θα ξέρει
 6. Πρέπει να το έχει ξεπεράσει
 7. Δεν πρέπει να έχει φύγει
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 Σελ. 248

 Άσκηση 2 

Μελλοντική 
πράξη

πιθανότητα υποχρέωση ευγενική 
παράκληση

το μη 
πραγματικό

οδηγίες επιθυμία

 0. Θα δουλεύει όλη μέρα. ✓ ✓
 1. Θα δουλεύω όλη μέρα. ✓ ✓
 2. Αύριο τέτοια ώρα θα δουλεύω. ✓ ✓
 3. Θα έτρωγα ένα γλυκάκι. ✓
 4.  Θα μου δώσει τώρα τα χρήματα 

που μου χρωστάει, αλλιώς δεν 
φεύγω!

✓

 5.  Θα δουλεύει όλη μέρα, 
φαντάζομαι.

✓ ✓

 6.  Θα μου δώσεις ένα ποτήρι νερό, 
παρακαλώ;

✓

 7.  Θα στρίψεις δεξιά από την 
τράπεζα, θα προχωρήσεις ευθεία 
και στα πέντε μέτρα θα δεις το 
ιατρείο του.

✓

 8.  Αν ήξερε ότι θα ήταν και εκείνη μαζί 
μας, δεν θα ερχόταν.

✓

 9. Θα δουλέψει ακόμη λίγο. ✓
10. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα. ✓ ✓
11. Θα τελείωσε νωρίς τη δουλειά του. ✓
12.  Θα ερχόταν μαζί μας, αλλά δεν έχει 

χρόνο.
✓

 Σελ. 249

 Άσκηση 3 1. υποχρέωση
2.  πιθανότητα ή υποχρέωση

3. πιθανότητα
4. πιθανότητα

5. πιθανότητα
6. υποχρέωση

7.  υποχρέωση ή πιθανότητα
8.  υποχρέωση ή πιθανότητα

 9. υποχρέωση
10. πιθανότητα

 Άσκηση 4 

ικανότητα
άδεια/ 

παραχώρηση
δυνατότητα/ 
πιθανότητα

 0.  Μπορώ να μιλήσω με τον γιατρό; ✓
 1.  Μπορείτε να περάσετε, ο γιατρός σας περιμένει στο γραφείο του. ✓
 2.  Μπορώ να ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί. ✓
 3.  Μπορεί να βρέξει αύριο. ✓
 4.  Μπορεί να έχω φύγει μέχρι να έρθεις. ✓
 5.  Μπορεί να φύγει. ✓ ✓ ✓
 6.  Μπορεί να φύγει και τώρα, αν το επιθυμεί. ✓ ✓
 7.  Μπορεί να φύγει σε λίγο, δεν ξέρω πόσο θα μείνει. ✓
 8.  Μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα. ✓ ✓
 9.  Μπορεί να βγει από το νοσοκομείο αύριο. ✓ ✓ ✓
10.  Μπόρεσε να περάσει στις εξετάσεις. ✓

 Σελ. 250

 Άσκηση 5  1α, 2α, 3α, 4β, 5α, 6α

 Άσκηση 6 1. Πρέπει
2. Μπορεί
3.  μπορούμε, πρέπει
4.  Έπρεπε/Θα 

έπρεπε

5. πρέπει
6. Πρέπει
7. Μπορεί
8.  Μπορώ/Θα 

μπορούσα

 Άσκηση 7   1Γ, Δ και ΣΤ, 2Α, 3Ε και ΣΤ, 4Α, 5Α, 6Δ και Ε, 
7Α, Γ, Δ και ΣΤ

 Σελ. 251

Άσκηση 8  1Γ και Η, 2Δ, Ε και Θ, 3Δ, Ε και Θ, 4Ε και Θ, 
5Δ, Ε και Θ, 6Η, 7Β και Ζ, 8Δ, Ε, ΣΤ και Θ, 9ΣΤ 
και Ζ, 10Α, 11Δ, Ε και Θ, 12ΣΤ και Ζ, 13Ι, 
14Δ, Ε, ΣΤ και Θ, 15Γ και Η, 16Β και Ζ



32

ΚΛΙΚ στα ελληνικά • επίπεδο Γ1 - Α' μέρος • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 Σελ. 252

 Άσκηση 9  1.  Θα/Είναι πολύ πιθανό να/Μάλλον έφαγε 
πάρα πολύ. Σηκώθηκε τελευταίος από το 
τραπέζι.

 2.  Θέλω/Θα ήθελα άλλα δύο εισιτήρια, σας 
παρακαλώ.

 3.  Ίσως/Είναι πολύ πιθανό να/Μάλλον/Νομίζω 
ότι θα θέλει να έρθει μαζί μας στη συναυλία. 
Του αρέσει πολύ αυτό το συγκρότημα.

 4.  Νομίζω ότι/Θα νιώθει πολύ τρυφερά για τα 
ζώα. Συνεχώς τα φροντίζει.

 5.  Πρέπει να αφήσεις/Άφησε κάτω τώρα 
τα πράγματά μου, αλλιώς θα καλέσω την 
αστυνομία.

 6.  Αν το επιθυμεί, επιτρέπεται να μιλήσει μαζί 
του στο τηλέφωνο.

 7.  Απαγορεύεται να μιλάτε την ώρα της 
παράστασης.

 8.  Είναι πολύ πιθανό να αγαπούσε/Νόμιζω ότι 
αγαπούσε/Μάλλον αγαπούσε/Θα αγαπούσε/
Συμπεραίνω ότι αγαπούσε πολύ τα παιδιά. 
Όλα του τα χρήματα μετά το θάνατό του τα 
άφησε σε ιδρύματα για τα παιδιά.

 Άσκηση 10  1.  Το δελτίο καιρού ανακοίνωσε ότι αύριο 
μπορεί να χιονίσει.

 2.  Ο Σπύρος πρέπει να είναι/θα είναι σε 
διακοπές.

 3.  Μπορώ να έχω μια ακόμη μερίδα κρέας, 
σας παρακαλώ;/Σας παρακαλώ, μπορώ να 
έχω μια ακόμη μερίδα κρέας;/Θα ήθελα μια 
ακόμη μερίδα κρέας, σας παρακαλώ.

 4.  Πρέπει να μου πεις τώρα όλη την αλήθεια, 
αλλιώς δεν σου ξαναμιλάω.

 5.  Από την εξωτερική του εικόνα δεν θα είναι/
δεν πρέπει να είναι πάνω από 35 χρονών.

 6.  Δεν πρέπει να έχετε βιβλία πάνω στο θρανίο 
την ώρα των εξετάσεων.

 7.  Η Μαρία μπορεί να σου δώσει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα που  
κάνεις.

 8.  Πρέπει να τελειώσει την αναφορά του μέχρι 
το απόγευμα.

 Σελ. 254

 Άσκηση 11 1. που
2. που
3. ότι/πως
4. ότι/πως
5. ότι/πως
6. ότι/πως
7. ότι/πως

 8. που
 9. ότι/πως
10. ότι/πως
11. που
12. ότι/πως
13. ότι/πως

 Σελ. 258

 Άσκηση 12 1. πως/ότι
2. να
3. ότι/πως
4. να
5. να
6. να

 7. να
 8. να
 9. ότι/πως
10. να
11. ότι/πως

12. να
13. να, να
14. ότι/πως
15. να
16. ότι/πως

 Σελ. 259-260

 Άσκηση 13 
1. που
2. ότι/πως
3. να
4. ότι/πως, να
5. ότι/πως, να
6. να

 7. ότι/πως
 8. μήπως/μη
 9. ότι/πως
10. να
11. μήπως/μην
12. μήπως/μην/να μην

13. να
14. ότι/πως/που
15. ότι/πως
16. να
17. να/μήπως
18. ότι/πως

 Σελ. 260

 Άσκηση 14  1. Αισθάνομαι χαρά που πέτυχα στις εξετάσεις.
 2.  Ενημέρωσε ότι/πως θα απουσιάσει από τη 

σημερινή συνάντηση.
 3.  Κατάλαβα ότι/πως υπήρχε ένταση ανάμεσα 

στο ζευγάρι.
 4. Τρέμει μήπως/μην αποτύχει.
 5. Με πειράζει που αδιαφορεί για τα μαθήματα.
 6. Απέδειξε ότι/πως ήταν/είναι αθώος.
 7.  Απαιτώ να με σέβεσαι/σέβεται/σέβεστε/

σέβονται.
 8.  Ο γιατρός μού απαγορεύει να ταξιδεύω με 

αεροπλάνο.
 9. Φοβάμαι να συζητάω/συζητήσω μαζί της.
 10.  Με αυτήν την κάρτα δικαιούμαι να 

επισκέπτομαι δωρεάν τα μουσεία για έναν 
χρόνο.

 11. Αμφιβάλλω ότι/πως είναι έντιμος.
 12.  Την τρομάζει να είναι/μήπως/μη μείνει μόνη. 

 Άσκηση 15  1. εκτιμώ…
  ελπίζω, έχοντας κάποια επιφύλαξη…
 2. γνωρίζω πώς/έχω τη δεξιότητα…
  γνωρίζω ότι…
 3. είδα πράγματι εγώ ο ίδιος/η ίδια…
  έμαθα ότι…
 4. έχω την υποψία/βεβαιότητα…
  έχω τον φόβο…
 5. είμαι σίγουρος ότι…
  δεν είμαι σίγουρος ότι…
 6. φοβάμαι ότι δεν θα το κάνει
   ανησυχώ γιατί δεν το έκανε 

 Σελ. 262

 Άσκηση 16  1.  Με ρωτάει συνεχώς πώς ήταν η Μαρία στο 
πάρτι.
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 2.  Δεν ξέρω αν έρθει μαζί μας, αλλά εγώ θα 
του το πω.

 3. Έμαθες γιατί έφυγε τόσο νωρίς;
 4.  Φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν ερχόμουν πέντε 

λεπτά αργότερα;
 5.  Καταλαβαίνω πώς αισθάνεται, αλλά δεν 

μπορώ να βοηθήσω.
 Άσκηση 17 1. πως

2. πώς
3. πως
4. πώς

5. πως
6. πώς

 Σελ. 263

Άσκηση 18 1Α, 2Φ, 3Α, 4Α, 5Φ

 Άσκηση 19  1Π, 2Α, 3Α, 4Α, 5Π

 Άσκηση 20 
Α 1.  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει πάντοτε να 

σου λέω πού θα πάω με τους φίλους μου.
ΑΙ 2.  Θα επιστρέψουμε νωρίς, γιατί πρέπει να 

ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα.
Α 3. Αναρωτιέμαι γιατί ακόμα δεν τηλεφώνησε.
ΑΙ 4. Λυπήθηκα πολύ, γιατί δεν ήξερα τι να πω.
ΑΙ 5.  Με τιμώρησε, γιατί επέστρεψα στο σπίτι δύο ώρες 

αργότερα από αυτό που είχα υποσχεθεί.
Α 6. Δεν μάθαμε ποτέ γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά.
ΑΙ 7.  Απόρησα, γιατί δεν τον είχα ξανακούσει να μιλάει 

τόσο απότομα.

 Σελ. 264

 Άσκηση 21 1. τι
2. αν
3. ποιος/πώς
4. τι/πώς

 5. πώς/πότε/αν
 6. αν
 7. γιατί
 8. πόση

 9. πώς
10. πότε
11. πώς

 Άσκηση 22  1. αν είναι 
 2. αν/να ασχολήθηκε
 3. πόσο αγαπούν/αγάπησαν
 4.  με ποιον βγήκε/αν βγήκε/πότε βγήκε, αν θα 

βγει/πότε θα βγει/με ποιον θα βγει
 5. τι φορούσε/τι να φορέσω
 6. πώς έγινε
 7. πώς θα
 8. τι αναφέρθηκε
 9. αν προλαβαίνω/αν προλάβω
 10. πώς να συμπεριφερθώ

 Άσκηση 23 

Ενδεικτικές απαντήσεις
1.  Απορούσε ποιος θα (τον) πιστέψει τον Πέτρο με τόσα 

ψέματα που λέει.
2.  Αναρωτιόταν ποιος (τον) λαμβάνει υπόψη του τον 

Γιώργο, τόσο επιπόλαιος που είναι.
3.  Δεν κατάλαβα τι την πείραξε τη Μαρία και δεν μου 

μιλά/μιλάει.
4.  Τον ρωτούσε συνεχώς τον Γιάννη αν θα πάει μαζί τους 

ή όχι/αν θα έρθει /αν θα ερχόταν μαζί μας ή όχι.

 Σελ. 265

 Άσκηση 24  1. Πώς αδυνάτισε σε τόσο λίγο καιρό;
 2.  Πώς θα κερδίσουμε την εύνοια του 

διευθυντή;
 3.  Πού οφειλόταν η κακή ψυχολογία του 

εκείνο το διάστημα;
 4.  Ενδιαφέρεται κάποιος για τη δουλειά 

περισσότερο από μένα;
 5.  Πώς συμπεριφέρεται με τόση αγένεια σε 

όλους;

 Άσκηση 25  1. Αγνοώ ποιος νίκησε στο χθεσινό παιχνίδι.
 2.  Αδυνατώ να καταλάβω γιατί 

συμπεριφέρεσαι έτσι/πώς συμπεριφέρεσαι 
έτσι τις τελευταίες εβδομάδες.

 3.  Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει πόσο μεγάλη 
ήταν η καταστροφή από τις βροχές των 
τελευταίων εβδομάδων.

 4.  Ενδιαφέρθηκε να μάθει ποια ήταν η τελική 
μου επιλογή.

 Σελ. 266

 Άσκηση 26 1. το ότι
2. στο να

3. το να
4. το να, το να

5. το που
6. του ότι

 Άσκηση 27 1. το ότι
2. το να
3. Με το που

4. με το να
5. εξαιτίας του ότι
6. στο να

7. το ότι
8. Το να
9. το ότι

 Άσκηση 28  1.  Είναι απαράδεκτο το να προσφέρεις τόσα 
πολλά και να μη σε εκτιμούν.

 2.  Μου φαίνεται περίεργο το ότι δεν έχουμε 
συναντηθεί ακόμη.

 3.  Δεν είναι σωστό το να κατηγορούμε τους 
άλλους για τα δικά μας λάθη.

 4.  Είναι λυπηρό το ότι έχασε τη δουλειά της σε 
τέτοια ηλικία.

 5.  Είναι πολύ δύσκολο το να αφήνεις την 
πατρίδα σου για να αναζητήσεις δουλειά στο 
εξωτερικό.

 6.  Τον πειράζει το ότι δεν επιλέχτηκε εκείνος 
για τη θέση του οικονομικού διευθυντή της 
εταιρείας.

 7.  Δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση το ότι 
παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.

 8. Είναι καλό το ότι ήρθες στη συνάντηση.

 Σελ. 267

 Άσκηση 29  1.  Είναι πολύ καλός στα μαθηματικά και ειδικό-
τερα στο να λύνει προβλήματα.

 2.  Το ότι αποχώρησε απρόσμενα από το 
συμβούλιο μάς προκάλεσε στεναχώρια.

 3.  Αναμφισβήτητα το να προλαμβάνονται 
διάφορες ασθένειες είναι προτιμότερο από 
το να θεραπεύονται.



34

ΚΛΙΚ στα ελληνικά • επίπεδο Γ1 - Α' μέρος • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 4.  Πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία εξειδικευμένη 
στο να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να 
υποστηρίζει τεχνικά προγράμματα και έργα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 5.  Με το που άκουσα ότι σήμερα αρχίζει το 
φεστιβάλ κινηματογράφου, αμέσως έτρεξα 
για να βγάλω εισιτήρια.

 6.  Είναι μελαγχολικός εξαιτίας του ότι πέρασε 
δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του.

 7.  Προτιμώ την προσωπική επαφή από το να 
επικοινωνώ μέσα από το διαδίκτυο.

 8.  Με το να νευριάζει και να φωνάζει το μόνο 
που κατάφερε ήταν να τον αποβάλουν από 
τον αγώνα.

 9.  Δεν θα συμμετέχει στο αυριανό συμβούλιο 
εξαιτίας του ότι επιδεινώθηκε η υγεία του.

 10.  Με το που εμφανίστηκε στη σκηνή, το κοινό 
τη χειροκρότησε δυνατά και φώναζε το 
όνομά της.

 11.  Το ότι επανεκλέχτηκε/επανεξελέγη στη 
θέση του προέδρου του συλλόγου τούς 
συγκίνησε.

 Άσκηση 30  1.  Με το που έφυγε ο Γιάννης, ήρθε ο φίλος 
του και τον ζητούσε.

 2.  Είναι εξαιρετική στο να διδάσκει ξένες 
γλώσσες.

 3.  Είναι πολύ αγχωμένη, εξαιτίας του ότι δίνει 
εξετάσεις.

 4.  Είναι αδύνατο το να κερδίσει στον 
διαγωνισμό εξαιτίας της ανεπαρκούς 
προετοιμασίας του.

 5.  Είναι άδικο το ότι σου μίλησε με αυτόν τον 
άσχημο τρόπο.

 6.  Δεν είναι ασφαλές το να έχεις τόσα πολλά 
χρήματα πάνω σου.

 7.  Μου φαίνεται περίεργο το ότι δεν μου 
τηλεφώνησε ακόμη.

 8. Με ενοχλεί το ότι μιλάει τόσο δυνατά.

 Σελ. 268-269

 Άσκηση 31  1. μπορεί να έχουν
 2. πρέπει να θυμόμαστε
 3. πρέπει να γνωρίζουμε
 4. μπορεί να αποκατασταθεί/θα αποκατασταθεί
 5. στο να θεραπεύουν 
 6. το ότι αποτελεί
 7. στο να μειώνουν
 8. το ότι θεωρούν
 9. το να προλαμβάνουν
 10. το να θεραπεύουν
 11. μπορούν/μπορεί να βλάψουν
 12. θα υπάρχουν

 13. (θα) πρέπει να λάβετε/να λαμβάνετε
 14. του ότι επικεντρώνονται
 15. δεν μπορούν να παρέμβουν
 16. θα είναι/μπορεί να είναι
 17. μπορεί να είναι
 18. το να επιμένετε/το να επιμείνετε

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟφΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 270

 Άσκηση 2  1.  Η ρομποτική χειρουργική σχεδιάστηκε αρ-
χικά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην 
τηλεχειρουργική.

 2.  Η ρομποτική χειρουργική εφαρμόστηκε στην 
Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006.

 3.  Με τη ρομποτική χειρουργική κατά τη διάρκεια 
της επέμβασης: α) εξασφαλίζεται λιγότερη 
απώλεια αίματος και β) ελαχιστοποιούνται οι 
διεγχειρητικές επιπλοκές.

 4.  Με τη ρομποτική χειρουργική μετά 
την επέμβαση: α) εξασφαλίζεται 
λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και β) 
ελαχιστοποιούνται οι μετεγχειρητικές 
επιπλοκές.

 5.  Το χειρουργικό σύστημα ντα Βίντσι 
απαρτίζεται από: α) μία κονσόλα χειρισμού 
και β) ένα σύστημα τεσσάρων βραχιόνων.

 6.  Το ρομπότ αναπαράγει με σταθερότητα και 
ακρίβεια κάθε κίνηση του χειρουργού.

 7.  Το μεγαλύτερο κόστος μιας ρομποτικής 
χειρουργικής επέμβασης σε σύγκριση με μια 
συμβατική επέμβαση αντισταθμίζεται από: 
α) τη γρήγορη ανάρρωση, β) τη μικρότερη 
νοσηλεία και γ) την ελαχιστοποίηση των 
επιπλοκών.

 Σελ. 272

 Άσκηση 5  1.  Ένας παράγοντας που καθιστά στα παιδιά 
ενδιαφέρουσα την ενασχόληση με τη 
ρομποτική είναι η εξοικείωσή τους με τις 
νέες τεχνολογίες.

 2.  Με την έννοια «ρομπότ» δεν εννοείται πάντα 
ένα μηχανικό ανθρωπάκι.

 3.  Οι δραστηριότητες με τις οποίες 
ασχολούνται τα παιδιά στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής ρομποτικής περιέχουν 
γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, 
μηχανολογίας και πληροφορικής.

 4.  Οι κατασκευές των παιδιών στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής 
προγραμματίζονται με στόχο την 
ομαδικότητα και τη βιωματική κατανόηση.
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 Σελ. 286

 Άσκηση 1  1. ένα κάταγμα στα κάτω άκρα
 2. από τα υπάρχοντα αντιβιοτικά
 3. την ισχυροποίηση των μικροβίων
 4. το σύμπτωμα που σας ταλαιπωρεί
 5. όχι λιγότερο
 6. για μια απλή ίωση
 7. τη δοσολογία της

 Σελ. 287

 Άσκηση 2 

Συνώνυμα Αντίθετα
ορεινός βουνίσιος πεδινός, 

θαλασσινός
ενισχύω ισχυροποιώ, 

δυναμώνω, 
τονώνω

αποδυναμώνω, 
εξασθενίζω, 
αδυνατίζω

ευνοϊκός ευμενής, θετικός, 
φιλικός, συμφέρων, 

πρόσφορος

δυσμενής

έσοδο εισόδημα, απολαβές έξοδο, δαπάνη
άγονος άκαρπος εύφορος, 

αποδοτικός, 
αποτελεσματικός, 

γόνιμος
προσωρινά πρόσκαιρα, 

παροδικά
μόνιμα

πολύπλευρος πολυδιάστατος, 
πολυμερής

μονόπλευρος, 
μονοδιάστατος, 

μονομερής
επιβεβαιώνομαι επαληθεύομαι διαψεύδομαι

 Άσκηση 3 

δίνω ανοίγω
δρόμο σε κάτι ✓
το σπίτι μου ✓
την καρδιά μου ✓
τα χαρτιά μου ✓
εξετάσεις ✓
κουβέντα ✓
την όρεξη ✓
λύση ✓

 Σελ. 288

 Άσκηση 4 1. χορηγία
2. δοκιμή

3. βλάβη
4. αποδόσεις

 Άσκηση 5  1. Δεν υπάρχει λάθος.
 2. Δεν υπάρχει λάθος.
 3.  Αυτό που τώρα ισχυρίζεσαι δεν είναι συμβατό 

με όσα έλεγες και έκανες μέχρι χθες.
 4.  Το πρωί διακόπηκε προσωρινά το ρεύμα και 

γι' αυτό δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε στο 
γραφείο.

 Σελ. 290-291

 Άσκηση 9 1. να
2. να
3. ώστε να
4. ώστε να
5. να
6. όταν

 7. πρέπει να 
 8. πρέπει να
 9. Χάρη
10. πρέπει να
11. Καθώς
12. Ακόμη κι αν

13. για να
14. Καθώς
15. ότι
16. επειδή
17. πρέπει να

 5.  Μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική 
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη πολλών 
δεξιοτήτων, όπως και της φαντασίας του 
παιδιού.

 6.   Οι διαγωνισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής 
διαφέρουν ως προς α) τον αριθμό ατόμων 
ανά ομάδα, β) το κόστος συμμετοχής, γ) τα 
ηλικιακά όρια, δ) τις δοκιμασίες.

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Σελ. 282

 Άσκηση 3  1γ, 2ε, 3α, 4β, 5ζ, 6δ, 7στ

 Σελ. 283

 Άσκηση 4 Α 2 Β 1 Γ 2 Δ 2
1 3 1 1

2 3

 Σελ. 284

 Άσκηση 5  2η παράγραφος, 1η σειρά: μόλις
 2η παράγραφος, 10η σειρά: όλη
 2η παράγραφος, 14η σειρά: από
 3η παράγραφος, 4η σειρά: ως
 3η παράγραφος, 9η σειρά: όπως
 3η παράγραφος, 14η σειρά: των
 4η παράγραφος, 3η σειρά: στο
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