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 πολέ-
μου 

πληρω-
μών 

θητείας αγώνα συνεδρίου πυρός συζή-
τησης 

αθωότη-
τας 

Παύση + + - - - + - - 

Λήξη + - + + + - - - 

Κατάπαυση + - - - - + - - 

Τέλος  + - - + + - + + 
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 διαθέτει  
δύναμη 

είναι 
ιδιαίτερα 
ικανός 

έχει 
αντοχή 

χαρακτηρίζεται 
από ένταση 

ασκεί 
επίδραση 

είναι 
εφικτός 

είναι 
νομικά 
έγκυρος 

Σθεναρός + - - - - - - 

Ισχυρός + - - + + - + 

Δυνατός + + + + + + - 
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 Έχω 

τη 
γνώμη 

Εξετάζω Αποδέχομαι 
ως αληθινό 

Έχω 
θρησκευτική 
πίστη 

Έχω 
εμπιστοσύνη 

Νομίζω + - - - - 
Πιστεύω + - + + + 
Θεωρώ + + - - - 
Θαρρώ + - - - - 
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Απελπισμένος, πήρε φόρα και πήδηξε στο κενό. 
Πήρε των ομματιών του και πήγε να βρει δουλειά στην Αμερική. 
Αρχίζει να ξεστομίζει βρισιές και όποιον πάρει ο χάρος!! 
Είναι πολύ κλειστός χαρακτήρας. Δύσκολα του παίρνεις λόγια. 
Το σενάριό του πήρε σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη μετά από πολλά χρόνια. 
Στο τέλος της βραδιάς χαιρέτησε τους φίλους του και πήρε το δρόμο για το σπίτι του. 
Μέσα σε μια μέρα πήρε σβάρνα όλα τα κανάλια. 
Πάρε δρόμο και φύγε αμέσως! Έξω από το σπίτι μου! 
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Στη Μύκονο, βέβαια, ούτε λόγος για δωμάτιο αυτή την εποχή, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.  

Σας δίνω το λόγο της τιμής μου πως οτιδήποτε συμβεί θα είστε ο πρώτος που θα το μάθει. 
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Ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του πρωθυπουργού και δεν 
πέφτει λόγος σε κανέναν.  
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν ο αρχιεπίσκοπος τελείωσε την ομιλία του, παρενέβη και 
πήρε το λόγο. 
 
Για να μπορέσει να επιβιώσει έκανε εκατό δουλειές – που λέει ο λόγος .  
 
Ο ομιλητής υποστήριξε ότι ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών έχει αυξηθεί σημαντικά και  
για του λόγου το αληθές μας παρέπεμψε στη ιστοσελίδα της εταιρείας δημοσκοπήσεων. 
 
Ο Οδυσσέας ζητιάνος ζήτησε το λόγο και αναρωτήθηκε, μήπως ο Τηλέμαχος ήταν μισητός 
στο λαό ή μαλωμένος με τ' αδέρφια του και δεν τολμούσε να διώξει τους μνηστήρες.  
Ο νέος αποκρίθηκε πως ήταν αγαπητός στο λαό, αλλά δεν είχε αδέρφια να του 
συμπαρασταθούν.  
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1. Γ 
2. Γ 
3. Δ 
4. Α 
5. Γ 
6. Δ 
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1. κέρδισε 
2. κερδίζει 
3. κερδίζω 
4. κερδίζει 
5. κέρδισε 
6. κέρδισαν 
7. κερδίζει 
8. κερδίζει 
9. νίκησε 
10. νίκησε 
11. νίκησε 

14. Τέτοια στερεότυπα είναι όσα δεν θα λέγονταν αν η πολιτικός ήταν άντρας, π.χ.  

- φόρεσε το φουστάνι της (αντιστοίχως δεν θα λεγόταν «φόρεσε το παντελόνι»), ηγετών με 
φούστες (αντιστοίχως δεν θα λεγόταν «ηγετών με παντελόνια»),  

- γυναικεία πληθωρική παρουσία, κομψή σιλουέτα (για τους άντρες πολιτικούς δεν γίνεται 
αναφορά στα σωματικά χαρακτηριστικά),  

- εκτός από τον τίτλο της γιαγιάς (για τους άντρες πολιτικούς δεν γίνεται αναφορά στην 
οικογενειακή τους κατάσταση), 

- εκπρόσωπο του «ασθενούς φύλου»,  

- απαρνιούνται τη θηλυκή τους φύση και κυβερνούν με την ανδρική πλευρά της 
προσωπικότητάς τους (παρόμοιοι χαρακτηρισμοί της προσωπικότητας βάσει της θηλυκής και 
της ανδρικής/ αρσενικής πλευράς δεν χρησιμοποιούνται για άντρες πολιτικούς) 
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1. Γ 

2. Δ 

3. Δ 

4. Β 

5. Α 
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Τις πρώτες δυο εβδομάδες ήταν τύπος και υπογραμμός , υπόδειγμα διακριτικότητας και 
ευγένειας.  

Με δυσκολία ο προπονητής των "ερυθρόλευκων" είπε - έτσι για τους τύπους - δύο λόγια.  

Εγώ όταν μπαίνω στο τρόλεϊ ή στο τρένο παρακολουθώ ένα υλικό ζωής. Η ζωή προσθέτει 
στο ταλέντο μου. Είμαι πολύ παρατηρητική. Είμαι οπτικός τύπος .  

Κεντρικό πρόσωπο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.  

Άσκηση 19 

Αφού δεν κατάφερε να κερδίσει, έτσι όπως εξελίχτηκαν τα πράγματα, τότε είναι άξιος της 
τύχης του.  
 

Όλοι σχεδόν οι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία πριν το 1880 δοκίμασαν την τύχη τους 
στα χρυσωρυχεία, ενώ μερικοί δούλεψαν και στα ανθρακωρυχεία.  

Ύστερα από μια χρονιά όπου η τύχη του χαμογέλασε πλατιά και του προσφέρθηκε απλόχερα, 
δικαιολογημένα πίστεψε ότι θα είναι πάντα μαζί του.  

Οι τρεις νεαροί κυνηγοί όμως που εγκλωβίστηκαν μέσα στη σπηλιά είχαν τύχη βουνό, γιατί 
έξω από αυτή ξέχασαν ένα όπλο.  

Παντρεύτηκε τη κόρη ενός βιομηχάνου και έκανε την τύχη του!  
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Μαύρη αγορά, Μαύρη αλήθεια, Πράσινα άλογα, Λευκός γάμος, Λευκές νύχτες, 
Λευκή επιταγή, Μαύρη ζώνη, Μαύρη λίστα, Κόκκινο πανί, Ροζ τηλέφωνα, Κίτρινος 
Τύπος, Μαύρο χάλι, Μαύρο χιούμορ 
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