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¶ Á ÃÆ ¸ Æ° 5

ΜΕ ΘΕΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1. πολυσύχναστο
2. πανοραμικός
3. καταξιωμένος

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 8-10

Άσκηση 1 1. κ αθώς ο επισκέπτης μπαίνει στην παλιά πόλη
της Ρόδου
2. η οποία έχει υποδειγματικά συντηρηθεί
3. έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς δρόμους σήμερα
4. με τα υπέροχα εκθέματα και μνημεία
5. μαγνητίζει τα βλέμματα
6. σας προσφέρουν μια γοητευτική εναλλακτική
πρόταση διαμονής
7. με στοιχεία αναγεννησιακής τεχνοτροπίας
8. για να θαυμάσει κανείς όλη τη γοητεία της

Σελ. 13

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

Άσκηση 7 1.
2.
3.
4.

χτίστηκε
ευχαριστιέμαι/χαίρομαι
βλέπει/κοιτάζει
φρούριο, μεγαλοπρεπή/εντυπωσιακά

Άσκηση 9 1. απαίσιο
2. αλλοιώνονται/αλλοιωθούν
3. σκορπά/σκορπίζει

Σελ. 11

Άσκηση 1 1. επίτευγμα
5. πλακόστρωτη
2. επιβλητικός
6. στεγάζω/
3. αναμορφώνω/
στεγάζει
αναμορφωθεί
7. δαιδαλώδης/
4. αναπαλαιωμένος/
δαιδαλώδες
αναπαλαιωμένα
Άσκηση 2 1. συμπεριλαμβάνομαι/συμπεριλήφθηκε
2. αναπόσπαστος/αναπόσπαστο
3. διαβαίνω/διαβεί
4. εναλλάσσομαι/εναλλάσσονται

Σελ. 15

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

Άσκηση 3 καταξιώνω: καθιστώ/κάνω κάποιον άξιο εκτίμησης, θαυμασμού, σεβασμού
εκτάριο: μονάδα μέτρησης επιφανειών, ίση με
δέκα στρέμματα
σφύζω: είμαι γεμάτος ζωντάνια
καλοδιατηρημένος: κάποιος ή κάτι που έχει παραμείνει σε καλή κατάσταση και δεν έχει υποστεί φθορές από τον χρόνο.
Σελ. 12
Σ Π Λ Α
Υ Β Ρ Α
Ν Κ ∆ Α
Α Φ ∆ Α
Ρ Ρ I Α
Π Ο Λ Υ
Α Ι Ξ Ρ
Σ Ο Α Α
Τ Τ Τ Β
Ι Α Ω Ν
Κ Α Τ Α
Ο Τ Η Μ
Σ Υ Π Α
Σ Ε Ν Α

Άσκηση 5 Α5, Β3, Γ2, Ε4, ΣΤ1

Άσκηση 8 1 Γ, 2 Β, 3 Α, 4 Δ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Άσκηση 4

4. πλακόστρωτος
5. κατάλυμα
6. εναλλακτικός

Κ Ο Σ Τ Ρ
Π Ο ∆ Η Μ
Σ Κ Α Μ Κ
Υ Λ Ι Α Α
Φ Ο Μ Ι Τ
Σ Υ Χ Ν Α
Λ Μ Α ∆ Λ
Ρ ∆ Α Κ Υ
Α Λ Ο Ν Μ
Ε Κ Τ Ξ Α
Ξ Ι Ω Μ Ε
Ε Ρ Ι Ο ∆
Ν Ο Ρ Α Μ
Λ Λ Α Κ Τ

Ω
Ο
Κ
Σ
Ε
Σ
Ο
Μ
Κ
Ρ
Ν
Φ
Ι
Ι

Τ Ο
Σ ∆
Υ Ο
Γ Α
Κ Ο
Τ Ο
Τ Τ
Α Α
Θ Υ
Ε Ρ
Ο Σ
Η Ν
Κ Ο
Κ Ο

Σ
Κ
Υ
Π
Σ
Σ
∆
Ε
Ι
Ζ
Α
Χ
Σ
Σ

Άσκηση 11 Λέξεις που δεν συνδυάζονται μεταξύ τους
πανοραμική όραση
ελαφριά κληρονομιά
μαγνητίζω την ομορφιά
εναλλακτικό σχόλιο
σφύζω από νεύρα
ατενίζω τα σχέδιά μου
Σελ. 16

Άσκηση 12 1. Πόσες θερμίδες έχει μία φέτα κέικ;
2. Κάντε μια ωραία βαρκούλα με ένα απλό
φύλλο χαρτί.
3. Ο Παύλος γίνεται θυσία/κάνει τα πάντα για
όλη την οικογένεια.
4. Με στεναχώρησες με αυτό που έκανες χθες,
αλλά σε συγχωρώ. Ας το ξεχάσουμε/Ας το
αγνοήσουμε/Δεν πειράζει.
5. Στη χθεσινή της συναυλία η Γιασμίν έπαιξε
πολύ ωραίες μουσικές συνθέσεις στο πιάνο.
6. Είσαι λίγο/λιγάκι αφελής, βρε άνθρωπε.
7. Όπως όλες οι ομάδες, έτσι και η δική μας
είναι ένα μέρος της ιστορίας της πόλης, ένα
μέρος της κοινωνίας της.
8. Ήρθε με την καινούρια του μηχανή, για να
εντυπωσιάσει.
9. Η Ελπίδα φτιάχνει μπομπονιέρες στο σπίτι
και πληρώνεται με το τεμάχιο.
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10. Β
 ρίσκομαι στο τελευταίο μέρος/τμήμα/κεφάλαιο του βιβλίου και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.
Σελ. 17

Άσκηση 14 1Ζ, 2Δ, 3Α, 4ΣΤ, 5Η, 6Γ, 7Ε
Άσκηση 15 1.
2.
3.
4.
5.

μπήκε στη ζωή
Δεν μπαίνω στα ρούχα
μπήκε στη συζήτηση
να μπει ανάμεσά μας
μπήκε στο αρχείο

Σελ. 18

Άσκηση 17 1γ, 2β, 3α, 4α, 5β, 6γ, 7γ

Άσκηση 21 1β, 2δ
1α: σέβομαι κάποιον,  έχω καλή γνώμη για κάτι
ή για κάποιον
1γ: σέβομαι κάποιον,  έχω καλή γνώμη για κάτι
ή για κάποιον
1δ: υπολογίζω, την αξία, την ποιότητα, το μέγεθος κάποιου πράγματος
2α: εξασφαλίζω σε κάποιον τα απαραίτητα υλικά μέσα, για να ζήσει
2β: διατηρώ μια κατάσταση, μια νοοτροπία ή
μια αντίληψη.
2γ: διατηρώ μια κατάσταση, μια νοοτροπία ή
μια αντίληψη.

Σελ. 19

Σελ. 22

Άσκηση 18 1. Μ
 ετά από πολύ καιρό οι έρευνες για το
έγκλημα μπήκαν στο αρχείο.
2. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ξένο κομμάτι;
3. Μόλις μπαίνει ο μήνας, πληρώνω όλες μου
τις υποχρεώσεις.
4. Δεν μπαίνω πια στα παντελόνια που
φορούσα πριν έναν χρόνο.
5. Στην αρχή θύμωσα πολύ που έσκισες
το αγαπημένο μου ρούχο. Μετά όμως
σκέφτηκα ότι μπορώ να πάρω ένα άλλο και
είπα κομμάτια να γίνει.
6. Ωραίο το φόρεμά σου αλλά κομματάκι
φαρδύ. Θα το προτιμούσα πιο στενό.
7. Το χωριό μου είναι ένα ζωντανό κομμάτι της
παιδικής μου ηλικίας.
8. Ο αδερφός μου μπήκε στο δημόσιο πριν
από 10 χρόνια.
9. Πότε βγαίνει το καινούριο σας βιβλίο, κύριε
Συλφιτζόγλου;
10. Στο σπανακόρυζο μπαίνει το λεμόνι, όχι στα
φασόλια.
11. Μου έχει μπει/Μου μπήκε στο μυαλό να
αποταμιεύσω κάποια χρήματα, για να πάω
για σπουδές στο εξωτερικό, και θα το κάνω.
12. Μόλις μπει ο χειμώνας, θα ξεκινήσω
μαθήματα οδήγησης.

Άσκηση 23 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σελ. 20

Άσκηση 20
έκταση: α2, β4, γ3, δ1. Στο κείμενο με τη σημασία 1
μοιράζω: α4, β3, γ1, δ3, ε3, στ1, ζ2, η4, θ5. Στο κείμενο
με τη σημασία 2
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Σελ. 21

μέρος
μέρος
ο τόπος
τόπο
τον χώρο
μέρους
τόπο

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

στον κεντρώο χώρο
στον τόπο
μέρος
τόπους
τόπου
τον, τον, χώρο
το μέρος

Σελ. 23

Άσκηση 24 1.
2.
3.
4.

βλέπω
Βλέπει
κοιτά
κοιτάξει

5.
6.
7.
8.

Είδαν
9. δω
βλέπει
10. κοιτάς
βλέπω, βλέπεις 11. βλέπω
κοιτάξω
12. Είδα

Άσκηση 25 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

δω
είδε
είδαν
κοιτάζουμε/κοιτάμε
βλέπει
βλέπει
είδες

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

κοιταχτείς
βλέπονται
βλέπω
δούμε
δεις
κοίταξε
κοιταχτήκαμε

Σελ. 24

Άσκηση 26
διαβαίνω, μεταβαίνω, μετακινούμαι, διασχίζω, διέρχομαι
1. διασχίζουν
2. διαβεί
3. διέρχεται, διέρχεται, διασχίζει
4. διαβείς
5. μεταβαίνει/θα μεταβεί
επιρροή, επίδραση, επήρεια
1. επίδραση
2. επιρροή, επίδραση
3. επήρεια
4. επιρροή

Ενότητα 5: ΜΕ ΘΕΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Σελ. 25

Άσκηση 28 1. Λάθος
2. Σωστό
3. Λάθος

4. Λάθος
5. Σωστό
6. Σωστό

7. Σωστό
8. Λάθος

Σελ. 26-27

Άσκηση 29 1.
2.
3.
4.
5.

κληρονομιά
στεγάζονται
συμπεριλήφθηκε
σοκάκια
αναρίθμητες

6.
7.
8.
9.

επιβλητικά
σφύζει
καλοδιατηρημένα
πλακόστρωτες

ΡΗΜΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

θαυμάζω

θαυμαστής,
θαύμα, θαυμασμός

θαυμάσιος,
θαυμαστός

αποσπώ

απόσπαση,
απόσπασμα

αποσπασματικός,
αναπόσπαστος

–

περιοδικότητα,
περίοδος

περιοδικός

περιφρουρώ

περιφρούρηση,
φρούριο

αφρούρητος

στενεύω

στένεμα, στενότητα

στενός

ξενιτεύομαι

ξενιτιά, ξενιτεμός,
ξενώνας

ξενικός, ξένος

συνεχίζω

συνέχιση, ασυνέχεια,
συνεχιστής, συνέχεια

ασυνεχής

σφύζω

σφυγμός

–

κατοικώ

κάτοικος

ακατοίκητος,
κατοικίσιμος

οικοδομώ

οικοδομή

οικοδομικός

υπερέχω

υπεροχή

υπέροχος

Σελ. 27

Άσκηση 30 0.
1.
2.
3.
4.
5.

περπατούν
παράδοση
βρίσκονται
εντάχθηκε
δρομάκια
αμέτρητες

6. μ
 εγαλοπρεπή και
εντυπωσιακά
7. είναι γεμάτη
8. καλοδιατηρημένα
9. λιθόστρωτες

Σελ. 28

Άσκηση 32

Σελ. 29

ΡΗΜΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

–

τοπικισμός, τοπίο,
τοπικιστής, τόπος

τοπικιστικός,
τοπικός

επηρεάζω

επήρεια

–

κομματιάζω

κομμάτι, κομμάτιασμα

κομματιαστός

–

πολιτισμός

πολιτισμικός,
πολιτιστικός

εναλλάσσω

εναλλαγή

εναλλακτικός

επισκέπτομαι

επίσκεψη, επισκέπτης,
επισκεπτήριο

–

εκτιμώ

εκτίμηση, εκτιμητής

ανεκτίμητος

οχυρώνω

οχύρωση

οχυρωματικός

αναμορφώνω

αναμόρφωση

–

χρονολογώ

χρονιά, χρονολογία,
χρονολόγηση

χρονολογικός,
χρονικός

συγχρονίζω

–

σύγχρονος

εκθέτω

έκθεση, εκθετήριο,
έκθεμα

έκθετος

γοητεύω

γόης, γοητεία,
γόητρο, γητευτής

γοητευτικός

–

πολυτέλεια

πολυτελής

στρίβω

στρίψιμο, στροφή

στριφτός

–

σπανιότητα

σπάνιος

διαβαίνω

διάβαση, διαβάτης,
διαβατήριο

αδιάβατος,
διαβατάρικος

συγκεντρώνω

–

συγκεντρωτικός

Άσκηση 34
δημιουργικότητα, δημιουργία, δημιουργός, δημιούργημα
1. …η δημιουργικότητα
2. …ά δημιουργήματα/…ές δημιουργίες
3. …οί …οι δημιουργοί
γοητεία, γόητρο
1. …ην …η γοητεία
2. το γόητρο
3. η γοητεία …η
στροφή, στρίψιμο
1. στροφή 3. το στρίψιμο
2. στροφή 4. …η στροφή
Σελ. 30

Άσκηση 36 1. συντηρηθεί 3. παρατηρήσουν
2. διατήρησε 4. Διατηρώ
Άσκηση 37 1.
2.
3.
4.

συντηρηθεί
διατηρήσεις
διατηρείτε/διατηρούμε
επιτηρήσουν/επιτηρούν

Σελ. 31

Άσκηση 38 1. μετατρέψει 4. επιτρέψει/επιτρέπει
2. προτρέπει 5. ανατρέπουν
3. προτρέπουν
Άσκηση 39 1. αποτροπή 3. Διατήρηση
2. συντήρηση 4. επιτήρηση
7

ΚΛΙΚ στα ελληνικά • επίπεδο Γ1 - Β‘ μέρος • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Άσκηση 40 1. Ανατροπή
2. συντήρηση
3. παρατήρηση

Σελ. 43

Σελ. 32-33

Άσκηση 41 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

γοητεία
τοπίο
διαβάτες
τοποθετηθεί
συνέχεια
χρονολογούνται
ακατοίκητη

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

οικοδομήθηκαν
ανεκτίμητης
εκθέματα
σύγχρονη
συγκεντρώνοντας
επισκεπτών
πολυτελείς

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Σελ. 44

Σελ. 34-35

Άσκηση 1 1.
2.
3.
4.

οι βράχοι
βράχους
βράχια
σέλας

Άσκηση 7 1. δόρατος 4. στα νιάτα
7. στα περίχωρα
2. υδάτων 5. στα πρόθυρα 8. του πυρός
3. μύες
6. λύτρα
9. διόδια

5. σέλαος
6. των δειλινών
7. Πυρός

Σελ. 41

Άσκηση 2 	ήπαρ, εξυπνάκιας, δόρυ, αφέντης, νοικοκύρης,
πυρ, ύδωρ, οξύ, αέρας, τυχεράκιας, φρέαρ, πέρας

Άσκηση 4

● ●●

●●

(●)

μυς

μύες

άνθος

άνθη, ανθέων

δείλι
δόρατα

μυών

δοράτων
όρη, ορέων

πρωί

πρωινά, πρωινών
φρέατα

φρεάτων

Άσκηση 5 χρόνοι ή χρόνια;
1. καλούς χρόνους
2. Τα μαθητικά χρόνια
3. τα 85 χρόνια
λόγοι ή λόγια;
1. Τα πολλά λόγια
2. λόγια
3. πολλούς λόγους
4. μεγάλα λόγια
5. τυπικούς λόγους
6. λίγα λόγια
7. προληπτικούς λόγους
8. προσωπικούς λόγους
9. λόγια
8

●

(●)●

δειλινά, δειλινών

όρος
φρέαρ

Άσκηση 8 1.
2.
3.
4.

λόγοι
δεσμοί
καπνούς
σταθμοί

5.
6.
7.
8.

μυς/μύες 9. όρη
μηδενός 10. τέλη
πυρός
μέλιτος

Σελ. 45

Σελ. 42

δόρυ

Άσκηση 6 δεσμός, δεσμοί ή δεσμά;
1. Οι φιλικοί δεσμοί, ισχυροί, τους ερωτικούς
2. τα ισόβια δεσμά
3. Χημικοί δεσμοί
καπνός, καπνοί ή καπνά;
1. καπνός
2. πυκνοί μαύροι καπνοί
3. τα καπνά
σταθμοί ή σταθμά;
1. Οι παιδικοί σταθμοί
2. Κλειστός/Κλειστοί, ο σταθμός/οι σταθμοί
3. σταθμά

Άσκηση 9 1. Α
 ύριο έρχονται τα πεθερικά μου για πέντε
μέρες στο σπίτι μας.
2. Οι απαγωγείς ζήτησαν λύτρα 500.000 ευρώ
από την οικογένεια του γνωστού επιχειρηματία.
3. Τα οικονομικά της εταιρείας του δεν πηγαίνουν καθόλου καλά τελευταία. Είναι στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής.
4. Η συμμορία που αλωνίζει στην περιοχή τους
τελευταίους μήνες έχει συλληφθεί. Στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τα κλοπιμαία.
Άσκηση 10 1.
2.
3.
4.

χρονώ
μαλλιά
Προξενητάδες
ξένα

5.
6.
7.
8.

ξένα
αδερφοί
μαλλιά
ξένα

Σελ. 46

Άσκηση 11 1. “ Ο τυχεράκιας” : Ο Θύμιος (Κώστας Χατζηχρήστος), ένας αγαθός επαρχιώτης.....
2. “Ο εξυπνάκιας” :  Υποδυόμενος τον αφελή
ένας νεαρός άνδρας καταφέρνει....
3. “Υπηρέτης δύο αφεντάδων” : Ο υπηρέτης
Τρουφαλδίνο υπηρετεί δύο ανθρώπους....
4. “Οι φουρναραίοι” : Στο Περπεζάκ της Κορέζ
οι άνθρωποι ζούνε μέσα στην....

Ενότητα 5: ΜΕ ΘΕΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Σελ. 51

Άσκηση 4

Σελ. 48

Άσκηση 2 Ενδεικτικές απαντήσεις
1. Η κυριακάτικη ατμόσφαιρα μοιάζει με τη
γλυκιά ζεστασιά που επικρατεί σε κρύο σπίτι.
2.	Είναι πιθανό να μη γνωρίζουμε την πόλη
όπου ζούμε, επειδή περπατάμε όλο από
τους ίδιους δρόμους.
3.	Μια σωστή βόλτα στην πόλη ή στην εξοχή
πρέπει να γίνεται μόνο περπατώντας ή με
τροχοφόρο και περπατώντας.
4.	Για να γνωρίσει κανείς μια πόλη, δεν αρκεί
να γνωρίσει μόνο τα μουσεία και τα δημόσια
κτίρια.
5.	Μια κυριακάτικη βόλτα στην Αθήνα
οπωσδήποτε περιλαμβάνει μια επίσκεψη
στους αρχαιολογικούς χώρους.
6.	Ο καταναλωτισμός δεν επιτρέπει στους
ανθρώπους να ζήσουν τη μαγεία των
γιορτινών ημερών.
7.	Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς
τις καθημερινές, για να επισκεφτεί τους
αρχαιολογικούς χώρους, είναι α) έλλειψη
χρόνου και β) κίνηση, θόρυβος στους
δρόμους και καυσαέρια.
8.	Οι δρόμοι που υπάρχουν γύρω από την
Αρχαία Αγορά της Αθήνας λειτουργούν ως
ένα φράγμα ησυχίας και γαλήνης.
Σελ. 49

0. Ταξίδεψε στην Ευρώπη.

✓

1. Π
 ριν από το ταξίδι συμβουλεύτηκε
ταξιδιωτικά έντυπα.

✓

2. Δ
 ιέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό
για να βγάλει φωτογραφίες.

✓

3. Ε
 πέστρεψε με βαρύτερες και
περισσότερες αποσκευές.

✓

✓

4. Δεν χρειάστηκε μεγάλες αποσκευές.

✓

5. Εργάστηκε κατά την παραμονή του.

✓

6. Τ
 ο μέρος που επισκέφτηκε αποτελεί
έναν οικονομικό προορισμό.

✓

✓

7. Έβαλε κιλά κατά τη διαμονή του.
8. Έ
 χει έντονες εντυπώσεις από
την αρχιτεκτονική της πόλης που
επισκέφτηκε.
9. Ε
 ίναι γοητευμένος από τους
κατοίκους.

✓

✓
✓

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 56

Άσκηση 2 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Α, Γ, ΣΤ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Δ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Ε
Σελ. 60-61

Άσκηση 4
ΤΙΤΛΟΣ:
ΤΙΤΛΟΣ:
ΤΙΤΛΟΣ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΙΔΑΝΙΚΕΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΜΕ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• ο
 ι άνεμοι
θα πνέουν
ασθενείς
• ασθενής
άνεμος
• κύμα
καύσωνα

ΣτέφανοςΔημήτρης

• ε πιδείνωση
καιρού
• μελτέμι
• χαλάει ο καιρός
• παροδικά
αυξημένες
νεφώσεις

• τ ρικυμία
• ο
 ι άνεμοι
θα πνέουν
ισχυροί
• ισχυρός/δαιμονισμένος/
θυελλώδης
άνεμος
• σ
 ποραδικές
καταιγίδες
• έ ντονη
βροχόπτωση
• χ αμηλό
βαρομετρικό

Άσκηση 5 Ενδεικτικές απαντήσεις
Περιγραφή νησιού: χτισμένο αμφιθεατρικά, αξιόλογα/παραδοσιακά/γραφικά χωριά, χωριά με έντονα
παραδοσιακά στοιχεία, γραφική πλατεία, πλακόστρωτοι δρόμοι, στενά σοκάκια, καλοδιατηρημένα μονοπάτια, υπέροχες πεζοπορικές διαδρομές,
καταπράσινη περιοχή, πυκνή βλάστηση, κατάφυτα βουνά, μοναδικές/μαγευτικές παραλίες, απέραντη θάλασσα
Περιγραφή κτιρίου: αξιόλογα νεοκλασικά κτίρια, διώροφο
κτίσμα, εσωτερική κυκλική σκάλα, κεραμοσκεπές, μοναδική διαρρύθμιση και λειτουργικότητα,
συμμετρία στη διάταξη των αρχιτεκτονικών και
μορφολογικών στοιχείων, ψευδοπαραστάδες,
ιδιόμορφα κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού,
τριγωνικά/ημικυκλικά υπέρθυρα, καλοδουλεμένο χυτοσιδηρό κιγκλίδωμα, ξυλόγλυπτη ταμπλαδωτή εξωτερική δίφυλλη θύρα, μικρά ορθογωνικά παράθυρα, περίτεχνη σιδεριά
9
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Σελ. 62-63

Άσκηση 6 1η παράγραφος, 2η σειρά: την
1η παράγραφος, 9η σειρά: με
2η παράγραφος, 5η σειρά: του
2η παράγραφος, 9η σειρά: και (το πρώτο)
2η παράγραφος, 11η σειρά: του
3η παράγραφος, 4η σειρά: σας
3η παράγραφος, 7η σειρά: ούτε
3η παράγραφος, 8η σειρά: τους
3η παράγραφος, 11η σειρά: το
3η παράγραφος, 15η σειρά: από
3η παράγραφος, 16η σειρά: το
Σελ. 64

Άσκηση 7 • ένα βουνό
θεόρατο, πανύψηλο, φαλακρό, επιβλητικό,
κακοτράχαλο, γυμνό, χαράδρα, φαράγγι,
όρος, βράχος, κατσάβραχα, οροσειρά
• ένα ποτάμι
αφρισμένο, άγριο
• η θάλασσα
κυματώδης, καθαρή, απέραντη, μαγευτική,
ήρεμη, μανιασμένη, φουρτουνιασμένη,
ταραγμένη, αφρισμένη, αγριεμένη, γαλήνια,
ωκεανός, πέλαγος
• μια παραλία
αμμώδης, βραχώδης, γραφική, απέραντη,
μαγευτική, οργανωμένη, κοσμική,
κοσμοπολίτικη, παραδεισένια, ειδυλλιακή,
ερημική, απρόσιτη, προσιτή, αμμουδιά,
ακρογιάλι, ακροθαλάσσι, συγκεντρώνει,
γιαλός
• ένα λιμάνι
αποβάθρες, αράζω, αποπλέω, γραφικό,
κοσμοπολίτικο, διεθνές, εμπορικό,
επιβατικό, εξαγωγικό, ιστορικό, σύγχρονο,
φάρος, προβλήτες, συγκεντρώνει,
σαλπάρω, αγκυροβολώ
• ένας οικισμός
ιστορικός, μοντέρνος, κατάφυτος,
απόμερος, ακατοίκητος, φιλόξενος,
έρημος, γειτνιάζει με, περιβάλλεται από,
πολυσύχναστος, χτισμένος αμφιθεατρικά,
συγκεντρώνει, περιφραγμένος
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• μια περιοχή
καθαρή, αμμώδης, γραφική, ορεινή,
παραθαλάσσια, άγονη, αναπτυσσόμενη,
δύσβατη, δυσπρόσιτη, εύφορη, τουριστική,
καταπράσινη, υποβαθμισμένη, αγροτική,
δασική, αστική, πλούσια, βαλτώδης,
κατάφυτη, αφιλόξενη, απρόσιτη, προσιτή,
μακρινή, χέρσα, γειτνιάζει με, περιβάλλεται
από, απόμακρη, οροπέδιο, βουνοπλαγιά,
συγκεντρώνει, καλλιεργημένη
• ένα κτίριο
κατασκευή, κατεδαφίζεται, θεόρατο, πέτρινο,
αρχοντικό, γραφικό, νεόκτιστο, πανύψηλο,
νεοκλασικό, πατροπαράδοτο, επιβλητικό,
ερείπιο, παραδοσιακό, εθνικό, κόβει
την ανάσα, εγκαταλελειμμένο, ιστορικό,
σύγχρονο, ετοιμόρροπο, αποκατάσταση,
ανέγερση, αναστήλωση, ανακαινισμένο,
αναπαλαιωμένο, κατάρρευση, κάτοψη,
πρόσοψη, συγκεντρώνει, περιστρεφόμενο,
σκάλα
• ένας δρόμος
ιστορικός, μοντέρνος, ανεξερεύνητος,
πλατύς, κακοτράχαλος, λιθόστρωτος,
άδεντρος, έρημος, κατηφορικός,
κεντρικός, πλακόστρωτος, πολυσύχναστος,
στενός, απόμερος, ασφαλτοστρωμένος,
μετονομάστηκε, στοιχειωμένο,
καλοδιατηρημένο
• μια πλατεία
κατασκευή, καθαρή, γραφική, κοσμική,
παρτέρια, καταπράσινη, παλιά, ανάπλαση,
παρτέρια, συγκεντρώνει
• μια πόρτα
εσωτερική, μπροστινή, εξωτερική,
μονόφυλλη, ξύλινη, σιδερένια, συρταρωτή,
δίφυλλη
• μια αυλή
καθαρή, γραφική, μπροστινή, καταπράσινη,
εξωτερική, κατάφυτη, ασβεστωμένη,
εσωτερική, καγκελόπορτα, παρτέρια,
περίβολος
• η θέση ενός κτιρίου
προνομιακή, ευνοϊκή, στρατηγική, κόβει την
ανάσα, περίοπτη, γειτνιάζει με, περιβάλλεται
από, πλεονεκτική

¶ Á ÃÆ ¸ Æ° 6

ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Σελ. 73

Σελ. 68-71

Άσκηση 3 1. κατάρτιση
2. πρόσβαση/σημείο πρόσβασης
3. μορφολογία
4. σύμμαχος/σύμμαχοι
5. ελαχιστοποιώ/ελαχιστοποιούν

Άσκηση

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

χωρίς αμφιβολία
όσοι ασχολούνται με την ελεύθερη πτώση
για την ασφαλή προσγείωσή σου
δεν είναι εντελώς ακίνδυνο
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
σε άλλη περίπτωση ανάγκης
που συνδυάζει
που λαμβάνουν μέρος
βασική προϋπόθεση
δεν επιχειρεί ποτέ μόνος του

Άσκηση 4 1Θ, 2Ε, 3ΙΑ, 4Ι, 5Ζ, 6Γ, 7ΣΤ, 8ΙΒ, 9Β, 10Η, 11Δ
Σελ. 74

Άσκηση 5 1. μηδαμινές
5. νέα παγκόσμια
2. Επικεφαλής
υψηλότερη
3. ψυχραιμία
επίδοση
4. θεαματική/καταπληκτική 6. αβεβαιότητα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

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

Σελ. 71

Σελ. 75

Άσκηση 1 1. φράγμα του ήχου
2. διάσχιση
3. υπερεκτίμηση
4. πειραματισμός/
πειραματισμοί
5. ρεύμα

6. ψυχραιμία
7. επικεφαλής
8. ενεργοποίηση/
ενεργοποίησης
9. αναρρίχηση

Άσκηση 7 1. απενεργοποίηση 4. ψυχραιμία
2. αρχάριους/
5. επιφυλακτική
αρχαρίους
6. ανασφάλεια
3. υποτίμησης
Άσκηση 8 1Α, 2Ε, 3ΣΤ, 4Ζ, 5Δ, 6Β

Άσκηση 2

Άσκηση 9 Λέξεις που δεν συνδυάζονται μεταξύ τους
ακολουθώ ψυχραιμία
παιδικές συνθήκες

Α Σ Ι Λ Υ Κ Ρ Ι Μ Μ Ε Λ Ι ∆ Λ Ο Σ Τ Α Υ Ρ

Σελ. 76

Κ Ο Ρ ∆ Ι Τ Β Ν Χ Ξ Ο Ε Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Η Τ

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

Σελ. 72

Λ Ο Υ Κ Ι Α Λ Υ Κ Ρ Ι Μ Ε Ο Φ Ω Τ Ε Κ Ρ Ο

Κ ∆ Ρ Ο Α Φ Κ Ο Κ Ρ Ε Λ Υ Κ Ρ Ι Μ ∆ Ρ Σ Ο

Άσκηση 11 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ξ Β Υ Χ Η Ξ Μ Χ Κ Β Ο Ο ∆ Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Σελ. 77

Γ Η Τ Ζ Α Α Λ Ε Ξ Ι Π Τ Ω Τ Ο Ρ Μ Β Ν Α Σ
Α Σ Τ Α Ρ Τ Ι Ν Ο Σ Τ Ι Ρ Ο Σ Η Ο Η ∆ Ε Φ
Φ Ο Ξ Α Λ Ι Φ Τ Ο Α Ν Α Ρ Ρ Ι Χ Η Σ Η Ρ Ο
Β Α Ρ Β Ο Η Ψ Β Ε Π Ι ∆ Ο Σ Η ∆ Ξ Β Ρ Ο Ξ

∆ Π Ρ Κ Α Τ Α Ρ Ρ Ι Π Τ Ω Β Μ Π ∆ Β Σ Α Φ
Ε Χ Ω ∆ Ι Ρ Η Κ Ξ Υ Ν Β Η Ρ Φ Η Ρ Ξ Χ Φ Ρ
Α Β Γ Ε Ρ Ρ Ι Φ Ο Ρ Ι ∆ Υ Τ Ο Κ Η Ρ ∆ Ο Σ
Χ Υ Β Σ Χ Π Φ Ο ∆ Μ Υ Ρ Υ Ζ Α ∆ Κ Β Μ Σ Ρ
Φ Ω Τ Η Ξ Υ Φ Υ Σ Ο Ξ Ν Υ Ν Ο Κ Ο Μ Η Τ Η
∆ Η Π Ι Χ Ο Β Ε Φ Ε ∆ Ρ Ι Κ Ο Η Β Β Η Χ Α
Ξ Β Υ Χ Η Ξ Μ Χ Κ Β Ο Ο ∆ Ν Η Σ Μ Χ Κ Β Η

1.
2.
3.
4.

αρχάριος
τεχνική
ιδιαιτερότητά
καταρρίπτω

5.
6.
7.
8.

λόφος
9. ριψοκίνδυνος
επίδοση
10. πρόκληση
αεροσκάφος
εφεδρικό

πέφτει χιόνι
7. έπεσε σιωπή
έπεφτε καρφίτσα
8. πέφτει
έπεσε στα μαλακά 9. πού πέφτει
πέσουν κεφάλια 10. πέσει η μύτη
την πέσω
11. πέσεις στο στόμα
έπεσα στο κρεβάτι

Άσκηση 12 1. είμαι πολύ τυχερός σε κάτι
2. μειώνομαι
3. χάνω το θάρρος μου/απελπίζομαι
4. χάνω το θάρρος μου/απελπίζομαι
5. δεν μου αρκεί/δεν μου αξίζει
6. γελώ/κλαίω
7. δεν έχω δικαίωμα να πω την άποψή μου
8. κάνω λάθος
9. συναντώ τυχαία
Σελ. 78-79

Άσκηση 14 1α, 2α, 3β, 4γ, 5β, 6γ, 7γ, 8β, 9β, 10β
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2δ: τ ο μέρος από το οποίο συνηθίζουν ή μπορούν να περνούν· διάβαση

Σελ. 79

Άσκηση 15 1.  Η ταινία ήταν πολύ δραματική και έκλαψα/
κλάψαμε/όλοι έκλαψαν/όλοι έκλαιγαν πολύ
στο σινεμά.
2. Απογοητεύτηκε, αφού όλες οι προσπάθειες
που έκανε απέτυχαν.
3. Από το πρωί βρέχει, δεν σταμάτησε καθόλου.
4. Το τελευταίο διάστημα αφοσιώθηκε στις
προπονήσεις, γιατί θέλει να πάρει μέρος
στον Μαραθώνιο που διοργανώνει ο Δήμος.
5. Κατέρριψε κάθε ρεκόρ η αθλήτρια στους
παγκόσμιους αγώνες στίβου.
6. Δεν σου αρκεί η θέση που πήρες στην
εταιρεία; Είσαι πολύ νέα και δουλεύεις
μόλις τρεις μήνες.
7. Αν μάθει ο διευθυντής τι έγινε όσο έλειπε,
θα χάσουν τη θέση τους πολλοί/θα
τιμωρηθούν πολλοί/θα επιβληθούν βαριές
τιμωρίες σε πολλούς.
8. Καθώς περπατούσα στην αγορά, συνάντησα/
είδα τυχαία μια παλιά μου συνάδελφο.
9. Τελικά, με αυτόν τον άνθρωπο έκανα μεγάλο
λάθος/γελάστηκα. Δεν είναι καθόλου κακός.
10. Καθώς τακτοποιούσα το γραφείο μου, είδα
τυχαία κάτι παλιές φωτογραφίες.
11. Είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων, αλλά οι
τιμές μειώθηκαν ελάχιστα.
12. Το κεφάλι μου πονάει πάρα πολύ.
Σελ. 81-82

Άσκηση 17
πρόσβαση:
βασικός:
κλίση:
συνθήκη:
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α2, β1, γ3. Στο κείμενο με τη σημασία 1
α3, β2, γ1. Στο κείμενο με τη σημασία 3
α3, β1, γ2. Στο κείμενο με τη σημασία 3
α3, β1, γ2, δ2. Στο κείμενο με τη σημασία 1

Σελ. 84

Άσκηση 20
αγωνίζομαι, ανταγωνίζομαι, συναγωνίζομαι, διαγωνίζομαι
1. Αγωνίζεται
3. ανταγωνίζονται
2. διαγωνίζονται
4. συναγωνίζονται
άθλημα, αγώνισμα, άθληση
1. στο αγώνισμα
3. την άθληση
2. ομαδικά αθλήματα/ 4. την άθληση
αγωνίσματα
5. Τα αγωνίσματα
Σελ. 85

Άσκηση 22 1. Λάθος 3. Σωστό
2. Λάθος 4. Σωστό
Σελ. 86-87

Άσκηση 23 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

θεαματικές
παράτολμη
ριψοκίνδυνο
πρόκλησης
ενεργοποίηση
αμφιβολία
μηδαμινούς
ψυχραιμία

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

υπερεκτίμηση
ελαχιστοποιεί
πτώση
συνθήκες
επίδοση
άθλημα
καταρρίπτονται

αλεξίπτωτο
εντυπωσιακές
ριψοκίνδυνη
παράτολμο
πρόκλησης
ενεργοποίηση
αναμφίβολα
ελάχιστους
νηφαλιότητα

9. υπερτίμηση
10. περιορίζει στο
ελάχιστο
11. πτώση
12. συνθήκες
13. επίδοση
14. σπορ
15. σπάνε

Σελ. 87

Άσκηση 24 0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σελ. 83

Σελ. 88

Άσκηση 18 1δ, 2γ
1α: ροή οχημάτων που κινούνται σε δρόμο/το
τμήμα του δρόμου, όπου επιτρέπεται η κίνηση αυτοκινήτων προς την ίδια κατεύθυνση
1β: η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε οίκημα
1γ: ομαδική τάση προς ορισμένη κατεύθυνση,
επιδίωξη που εκδηλώνεται με εμφανείς και
συγκεκριμένες προσπάθειες
2α: πάροδος (για χρονικό διάστημα)
2β: μετάβαση από ορισμένη κατάσταση ή και
ενέργεια σε άλλη

Άσκηση 26
ΡΗΜΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

–

ακρότητα, άκρη

ακραίος

προκαλώ

πρόκληση,
προκλητικότητα

προκλητικός

κινδυνεύω,
διακινδυνεύω

επικινδυνότητα,
κίνδυνος

ριψοκίνδυνος,
ακίνδυνος,
επικίνδυνος

σώζω

διασώστης, σώσιμο,
διάσωση, σωτήρας,
σωτηρία

σωστικός,
σωτήριος

Ενότητα 6: ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ

ΡΗΜΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

–

ψυχραιμία

ψύχραιμος

–

εφεδρεία

εφεδρικός

ενεργοποιώ

ενεργοποίηση,
απενεργοποίηση

ενεργοποιημένος

πέφτω

πτώση

πτωτικός

πειραματίζομαι

πειραματισμός,
πείραμα

πειραματικός

πιστοποιώ

πιστοποιητικό,
πιστοποίηση

–

καταρρίπτω

κατάρριψη

–

–

ιδιαιτερότητα

ιδιαίτερος

Σελ. 90

Άσκηση 30 1. μεταβάλλει 4. εισέβαλε 7. προσβάλει
2. επιβάλλει
5. περιέβαλε 8. Επιβάλλεται
3. προβάλλεται 6. απέβαλαν
Άσκηση 31 1.
2.
3.
4.

 ροσβάλλουν/προσέβαλαν 5. προσέβαλε/
π
εισέβαλε
πρόσβαλε
υπέβαλαν
6. αποβάλεις
υποβάλεις
7. συμβάλει

Σελ. 91

Άσκηση 32 1. υποβολής 3. αποβολή 5. Εισβολή
2. αναβολή 4. αναβολή
Άσκηση 33 1. επιβολή
4. μεταβολή
2. συμβολή
5. αποβολή
3. αναβολή/αναβολές

αναρριχώμαι αναρρίχηση, αναρριχητής

αναρριχητικός

περιλαμβάνω

περίληψη

περιληπτικός

διασχίζω

διάσχιση

–

εξαρτώμαι

εξάρτηση, απεξάρτηση,
ανεξαρτησία

ανεξάρτητος

Σελ. 92

–

ορειβάτης, ορειβασία

ορειβατικός

καταρτίζω

κατάρτιση

–

Άσκηση 34 1. ανεκτίμητα 4. περιβάλλουν 7. σύμμαχοι
2. συμβολή 5. ενεργοποίηση 8. επιβολή
3. ψυχραιμία 6. εξαρτημένη

επιβάλλω

επιβλητικότητα,
επιβολή

επιβλητικός

συμμαχώ

σύμμαχος, συμμαχία

συμμαχικός

–

υψόμετρο

υψομετρικός

κλίνω

κλίση

–

Σελ. 94-95

–

μορφολογία

μορφολογικός

καταφεύγω

καταφύγιο

–

–

πρόσβαση

προσβάσιμος

Άσκηση 37

Σελ. 89

μαραθώνιος

υδατοσφαίριση

καταδύσεις

κολύμβηση

συγχρονισμένη
κολύμβηση

Άσκηση 28 	 
πρόκληση, προκλητικότητα
1. προκλητικότητα 3. πρόκληση
2. πρόκληση
4. πρόκληση

δρόμος
μετ' εμποδίων

σκυταλοδρομία

σωστικός, σωτήριος
1. σωστικά
2. σωτήρια

άλμα εις μήκος

άλμα εις ύψος

άλμα επί κοντώ

σφαιροβολία

σφυροβολία

άλμα τριπλούν

κωπηλασία

ταχυπλοΐα

δισκοβολία

ακοντισμός

ιστιοπλοΐα

ιστιοσανίδα

καθοριστικός, καθορισμένος, ακαθόριστος
1. ακαθόριστης/ακαθορίστου
2. καθοριστική
3. καθορισμένη
απεξάρτηση, ανεξαρτησία, εξάρτηση
1. εξάρτηση
2. απεξάρτησης
3. ανεξαρτησία

ξιφασκία

πυγμαχία

πάλη

13
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Σελ. 97
χιονοδρομία/ χιονοσανίδα/ παγοδρομία/
πατινάζ
σνόουμπορντ
σκι
αντισφαίριση/ τοιχοσφαίριση/ σκοποβολή
σκουός
τένις
τοξοβολία

άρση βαρών

ιππασία

ποδηλασία

σχοινάκι

κορίνες

κρίκοι

μονόζυγο

καλαθοσφαίριση/
μπάσκετ

στεφάνι

δίζυγο

άλμα

πετοσφαίριση/
βόλεϊ

μπάλα

έδαφος

δοκός

κορδέλα

ασύμμετροι ζυγοί

ίππος

ποδόσφαιρο

χειροσφαίριση/
χάντμπολ

Σελ. 96

Άσκηση 38 άλμα εις ύψος → άλτης
βάδην → βαδιστής
σφυροβολία → σφυροβόλος
σφαιροβολία → σφαιροβόλος
δισκοβολία → δισκοβόλος
πένταθλο → πενταθλητής
δέκαθλο → δεκαθλητής
αγώνες δρόμου → δρομέας
μαραθώνιος → μαραθωνοδρόμος
άρση βαρών → αρσιβαρίστας
πυγμαχία → πυγμάχος
πάλη → παλαιστής
ξιφομαχία → ξιφομάχος
κωπηλασία → κωπηλάτης
κολύμβηση → κολυμβητής
κατάδυση → καταδύτης
παγοδρομία → παγοδρόμος
ποδηλατοδρομία → ποδηλάτης
καλαθοσφαίριση → καλαθοσφαιριστής
πετοσφαίριση → πετοσφαιριστής
ποδόσφαιρο → ποδοσφαιριστής
υδατοσφαίριση → υδατοσφαιριστής
χιονοδρομία → χιονοδρόμος
χειροσφαίριση → χειροσφαιριστής
14

Άσκηση 39 Β
 1, Γ9, Δ6, Ε9, ΣΤ8, Ζ 9 και 6, Η3, Θ5, Ι8, Κ6,
Λ4, Μ1, Ν2, Ξ8, Ο7, Π3, Ρ6, Σ4, Τ6, Υ9
Σελ. 98

Άσκηση 40
Η
Γ
Ξ
Α
Ε
Μ
Τ
Γ
Θ
Π
Ε
Π

Ω
Η
Π
Σ
Ω
Κ
∆
Ο
Ο
Τ
Γ
Ρ

Κ
Γ
Μ
Υ
Γ
Α
Ι
Κ
Ψ
Ε
Ε
Ο

Α
Η
Ε
Χ
Α
Τ
Π
Α
Χ
∆
Ψ
Ο

Μ
Π
Σ
Α
Π
Ε
Λ
Τ
Ρ
Ρ
Ο
∆

Π
Ε
Ο
Μ
Ο
Ρ
Α
Ο
Ο
Ε
Κ
Ε

Α
∆
Κ
Ω
∆
Μ
Ν
Β
Ν
Ο
∆
Α

Σ
Ο
Ε
Μ
Υ
Α
Π
Α
Ο
Τ
Α
Ε

Κ
Ι
Ρ
Κ
Τ
Ρ
Α
Θ
Μ
Β
Σ
Μ

Ε
Σ
Κ
Ω
Η
Ν
Γ
Ρ
Ε
Α
Κ
Π

Τ
Ο
Ι
Ν
Ρ
Σ
Κ
Ο
Τ
Τ
Α
Ο

Α
Π
∆
Ο
Ι
Τ
Ο
Μ
Ρ
Η
Μ
∆

Σ
Ο
Α
Σ
Α
Ν
Σ
Τ
Ο
Ρ
Μ
Ι

Φ
Ο
Λ
Ο
Σ
Η
Η
Σ
Ρ
Α
Α
Ο

Α
Η
Σ
Ι
Α
Τ
Ψ
Η
Α
Σ
Ε
Σ

Σελ. 99

Άσκηση 41 σφαίρα - σφύρα - ακόντιο
κορδέλα - στεφάνι - κορίνα
ξιφασκία - πυγμαχία - πάλη
κύπελλο - πρωταθλητής - βάθρο
Άσκηση 42 κατάχρηση
άλμα
αναζωογόνηση

ημίχρονο
ήττα
χορηγός

Σελ. 100

Άσκηση 43
ΑΘΛΗΤΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ/
ΑΘΛΗΜΑ

ΑΓΩΝΑΣ/ΑΓΩΝΕΣ

φαβορί
αμυντικός
κορυφαίος
ολυμπιονίκης
γρήγορος
επαγγελματίας
διεθνούς κλάσης
μαχητικός
άφταστος
επιθετικός
διαγωνιζόμενος
πανελληνιονίκης
στίβου
δρόμου
βαλκανιονίκης
ερασιτέχνης

θαλάσσιο
ολυμπιακό
δύσκολο
απαιτητικό
ομαδικό
βασικό
πανελλήνιο
χειμερινό
εξουθενωτικό
διαδεδομένο
γρήγορο
επιθετικό
ιππικό
ατομικό
ταχύτητας
ανιαρό

θαλάσσιοι
ολυμπιακοί
δύσκολος
απαιτητικός
προκριματικός
ομαδικός
ζωντανός
βασικός
πανελλήνιος
χειμερινός
τελικός
εξουθενωτικός
κορυφαίος
γρήγορος
παγκόσμιος
επιθετικός

Ο
Ρ
Λ
Κ
Λ
Α
Ζ
Σ
Ζ
Α
Χ
Τ

Ενότητα 6: ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ/
ΑΘΛΗΜΑ

στίβου
δρόμου
στημένο
φιλικό
με εμπόδια/
μετ' εμποδίων
αναπληρωματικός
αντοχής
συναρπαστικό
σκληρό
δημοφιλές

ΑΓΩΝΑΣ/ΑΓΩΝΕΣ

αήττητος
διεθνής
καθαρός
πρωταθλητής
δημοφιλής

ιππικός
ατομικός
ταχύτητας
ανιαρός
στίβου
δρόμου
θαλάσσιος
στημένος
αθλητικός
φιλικός
με εμπόδια/μετ'
εμποδίων
αντοχής
επεισοδιακός
ποδοσφαιρικός
ισόπαλος
αμφίρροπος
ημιτελικός
εκτός/εντός έδρας
διεθνής
καθαρός
δραματικός
προημιτελικός
συναρπαστικός
επίσημος
σκληρός
μαγνητοσκοπημένος
βαλκανικός

Σελ. 101

Άσκηση 44 1.
2.
3.
4.

ζωντανά, προβλήθηκε
ολυμπιονίκες
αμφίρροπος
εντός έδρας

5.
6.
7.
8.

διαδεδομένο
αμυντικοί
απαιτητικό
αήττητος/φαβορί

3. αμφιθυμία
4. αμφίρροπος

Σελ. 105

Άσκηση 4 1. αναβαθμολόγηση
2. αναβιώνουν
3. αναθερμαίνεται/αναθερμάνθηκε, ανάκαμψη
Σελ. 106

Άσκηση 7 1. αντιαισθητικά
2. αντιβιοτικά
3. αντιπαράθεση,
αντιπολίτευσης
4. αντίδοτο

5.
6.
7.
8.
9.

αντικρινά
αντικανονικό
ανθυγιεινός
αντιστοίχιση
αντίγραφα

Σελ. 107

Άσκηση 10 1.
2.
3.
4.
5.
6.

αποπροσανατολίζει
έχει αποθρασυνθεί/αποθρασύνθηκε
αποκορύφωμα
αποκωδικοποίηση
απαισιόδοξος
απόγειό

Σελ. 108

Άσκηση 13
κοινωνική διαστρωμάτωση: το σύνολο των στρωμάτων
μιας κοινωνίας
διανομή κατ’ οίκον: παράδοση ενός αντικειμένου στο σπίτι
διανομή ρόλων: ανάθεση τμήματος ενός έργου σε
κάποιους
διακαής πόθος: πολύ έντονη επιθυμία
Έλληνες της διασποράς: Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό
Σελ. 109

Άσκηση 14 1.
2.
3.
4.
5.
6.

διακομματικός
7. διάλογος
διασπείρει
8. διαστρέβλωση
διάσταση
9. διαπρέψει
διαπληκτίστηκαν 10. διαβάθμιση
διανυκτέρευε
11. διαβόητη
διαφαίνεται

Σελ. 110

3. Εισακούστηκαν
4. εισηγητική

Σελ. 111

Σελ. 102-103

διαλαλήσουν
συμφιλιωθούν
επιλύσουν
αναλογιστούν
διεκδικήσουν
συναγωνίζονταν

Άσκηση 2 1. αμφίβολο
2. αμφίβια

Άσκηση 17 1. εισροή
2. εισφορές

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Άσκηση 1 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σελ. 104

7.
8.
9.
10.
11.
12.

διακρινόταν
ανάθρεψε
εκφυλίστηκαν
συμμετέχουν
αναβίωσε
τριάδα

Άσκηση 20 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

εκτοπίσουν
εκπνοή
εκβιομηχάνιση
εκτόξευση
εκδόθηκε/εκδίδεται/θα εκδοθεί/έχει εκδοθεί
εκλογικεύσεις
εξανάγκασε
15
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Σελ. 112

Σελ. 122

Άσκηση 23 1. εγκλωβιστήκαμε 4. Έναστρη
2. ενταχθούν
5. ένδυση
3. έμμισθο
6. εμπιστοσύνη

Άσκηση 53 1. υποτάχτηκε 3. υποαπασχολούνται
2. υφυπουργός 4. υποκατάστημα

Σελ. 113

Άσκηση 26 1.
2.
3.
4.

επιβεβαίωση
επίστρωσης
επιλογή
επιθεωρήσει

5. επικερδή
6. επικοινωνίας
7. εφημερία

Σελ. 114

Άσκηση 29 1. Κατάδυση
2. Κατακρίνει/
Κατέκρινε
3. κατάκοπος
4. κατανομή

5.
6.
7.
8.
9.

καταγάλανο
καταναγκασμούς
καταδικαστική
καταχρήσεις
καταμέτρηση

Άσκηση 55 1.
2.
3.
4.

αντιδρούμε
5. ανατρέχουμε
συμβιβάσουν 6. αναδίδει
επιβουλεύονται 7. υποδεικνύει
επιβλέπουν

Άσκηση 56 1. περιλαμβάνονται 4. προωθεί, συνεργάζεται
2. προκρίνεται
5. επιρρίπτει
3. παραβαίνουν
6. περιστρέφεται
Σελ. 124

Άσκηση 57 1. Λάθος
2. Σωστό

3. Λάθος
4. Σωστό

5. Λάθος
6. Σωστό

Άσκηση 41 1. προειδοποιούν 4. προβολή
2. πρόληψη
5. προκριματικούς
3. πρόεδρος
6. προπαραμονή

Άσκηση 58 1. Η
 Κινηματογραφική Λέσχη της πόλης και
γνωστός τηλεοπτικός όμιλος συμπαρουσιάζουν το θέαμα σε ζωντανή μετάδοση από το
περίφημο θέατρο Garrick του Λονδίνου, σήμερα το βράδυ στις 9.15 στο Συνεδριακό
και Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής.
2. Με ενημέρωσαν ότι το βιβλίο που ζήτησα
ανατυπώνεται και σε λίγο καιρό θα είναι διαθέσιμο.
3. Θα πρέπει να αναφερθούμε και στην ύπαρξη των διανομέων, οι οποίοι αγοράζουν τα
προϊόντα και τα μεταπωλούν σε πελάτες της
αγοράς του εξωτερικού.
4. Μας έχει αποτρελάνει με τις φωνές και τη
φασαρία που κάνει.
5. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν το νέο νομοσχέδιο.
6. Όση περιουσία είχε κάνει την κατασπατάλησε. Ακόμα και το διαμέρισμά του είναι υποθηκευμένο.

Σελ. 119

Σελ. 125

Άσκηση 44 1. προσκόλληση 4. προσυπογραφεί
2. προσωρινή
5. προσφυγή
3. προσαρμόσιμες

Άσκηση 59 1. ανθυγιεινός
2. παρακμή
3. αντικοινωνικός
4. υπόγειος
5. αποφοιτώ
6. εκροή
7. εισαγόμενος
8. αποσυνδέω
9. αφοπλίζω
10. κάθοδος
11. εμπρόθεσμος
12. απομαγνητοφωνώ

Σελ. 115

Άσκηση 32 1. μεταγλωττισμένες 3. μετασεισμικές
2. μεταποιήσεις
4. μετεκπαίδευση
Σελ. 116

Άσκηση 35 1.
2.
3.
4.
5.

παραθέτει
παρακάνει
παράκαμψη
παραπαιδεία
παραπλήσια

6.
7.
8.
9.

παραπεμπτικό
παραποίηση
Παρατείνεται
παραβάσεις

Σελ. 117

Άσκηση 38 1. περίμετρό
4. περιθάλψουν
2. περιφέροντας 5. περιλαμβάνει
3. περιπλανηθείς 6. περίφημα
Σελ. 118

Σελ. 120

Άσκηση 47 1. συνεργασία 3. σύγχρονης
2. σύμφωνη 4. συμμετρία
Σελ. 121

Άσκηση 50 1. υ περωκεάνιων, 3. υπεραγαπώ
υπερατλαντικές 4. υπερέχουν
2. υπερασπιστώ 5. υπεραυτόματες
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Σελ. 123

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

αντιπαιδαγωγικός
είσοδος
αποφυλάκιση
εκτονώνω
αποπροσανατολίζω
αποκωδικοποιώ
απαισιόδοξος
αποκλιμάκωση
απομυθοποιώ
εκπνοή
εξάγω
αποβιομηχανοποίηση

Ενότητα 6: ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ

Άσκηση 60 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

εξωθώ
διαφθείρω
ένθερμος
επαυξάνω
επιπρόσθετος
παρακάνω
καταπιέζω

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

επιβεβαιώνω/διαβεβαιώνω
εκφοβίζω
κατατρομάζω
επιχορηγώ
περίλαμπρος
υπερσύγχρονος
κατασπαταλώ

Σελ. 128

Άσκηση 61 1α, 2δ, 3β, 4γ, 5στ, 6ε, 7 β και γ
Άσκηση 62 1. σωληνάκια
2. σωματίδια

3. βαράκια
4. Ο αστερίσκος

Άσκηση 63 1. σταγονίδια
2. αστεράκι
3. σωματάκι

4. βαρίδια
5. αγαλματίδιου/
αγαλματιδίου

Σελ. 131

Άσκηση 66 1. δεκάδες
2. δωδεκάδες
3. καμιά
δεκαπενταριά
Σελ. 132-133

Άσκηση 67 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σελ. 129

Άσκηση 64 1. δωδεκάδα
2. δεκάδα
3. εικοσαριά

4. εξάδα
7. Εκατό
5. εκατοστή 8. εκατοστή
6. χιλιάδα

Σελ. 130

Άσκηση 65 1. Σ
 τον διαγωνισμό συμμετείχαν καμιά
εικοσαριά σχολεία από τη Δυτική
Θεσσαλονίκη.
2. Η διάρκεια της διαδρομής από το Σύνταγμα
μέχρι το αεροδρόμιο είναι καμιά σαρανταριά
λεπτά.
3. Μετά από καμιά τριανταριά χρόνια
λειτουργίας, επιβαλλόταν η ανακαίνιση της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
4. Το να φθάσω να έχω γνωρίσει καμιά
χιλιάδα διαφορετικά επιτραπέζια παιχνίδια
είναι ένας στόχος που πραγματοποιήθηκε
αποκλειστικά χάρη στην ύπαρξη μιας
διαδικτυακής κοινότητας μέσω της οποίας
γνώρισα πολλά άτομα που έγιναν φίλοι και
συμπαίκτες μου.
5. Η Πάρος μαζί με τη Σαντορίνη, την Κρήτη
και τη Ρόδο ψηφίστηκαν από το περιοδικό
και κατατάχτηκαν στην πρώτη εξάδα των
καλύτερων νησιών της Ευρώπης.
6. Τυπώνουμε πολλές χιλιάδες κάρτες και
διαφημιστικά φυλλάδια με κόστος ίσο με
αυτό που άλλοι ζητούν για να τυπώσουν μία
χιλιάδα.
7. Η αμερικάνικη ιστοσελίδα Sports Illustrated
παρουσίασε τους 100 καλύτερους παίκτες
στο ΝΒΑ και από τη λίστα δεν θα μπορούσε
να λείπει το όνομα του δικού μας Γιάννη
Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρίσκεται στην
πρώτη πενηντάδα.

4. επτάδα
5. καμιά εκατοστή/
καμιά εκατοσταριά
6. εξάδα

εξακολουθεί
 ροτίμησε/Προτιμούσε
Π
πεντάδα
τριάδα
περιλαμβανόταν/
περι(ε)λήφθηκε
συμμετάσχει
συναθλητή
επέστρεψε
πρόκριση

10. π
 ροηγούνταν/
προηγείτο
11. διακρίνει
12. αναζητάς
13. διέθετε
14. παρέμεινε
15. παραλάβει
16. απένειμε
17. παραθαλάσσιο
18. επιβραβεύεσαι

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 134

Άσκηση 2
ΣΚΑΚΙ ΚΕΡΛΙΝΓΚ

0. Έχει τις ρίζες του στην ανατολή

✓

1. Είναι ατομικό άθλημα.

✓
✓

2. Δ
 ιεξάγεται πάνω σε μια ορθογώνια
επιφάνεια.
3. Σ
 ύμφωνα με τους κανόνες, οι
αντίπαλοι παίκτες παίζουν, μια ο
ένας και μια ο άλλος, πάνω στην
επιφάνεια του παιχνιδιού.

✓

4. Α
 παιτεί από τους παίκτες ιδιαίτερο
σχεδιασμό των κινήσεών τους.

✓
✓

5. Η
 επίσημη αθλητική  οργάνωση
που το συντονίζει δημιουργήθηκε
πριν από το 1930.
6. Ε
 ίναι αγώνισμα των επίσημων
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών
αγώνων.

✓

✓

7. Η
 εκμάθηση μπορεί να ξεκινήσει
από την παιδική ηλικία.

✓

✓

Σελ. 136

Άσκηση 5 Ενδεικτικές απαντήσεις
1. Η υπερβολική άσκηση και ο εθισμός στη
γυμναστική αποδίδονται και με τον όρο
Ψυχαναγκαστική Άσκηση.
2.	Ένδειξη εθισμού στη γυμναστική
είναι όταν, για να βρεθεί χρόνος για
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γυμναστική, περιορίζονται οι κοινωνικές
δραστηριότητες.
3.	Ενδεικτικό σημάδι καταναγκαστικής
άσκησης είναι όταν κάποιος γυμνάζεται
ακόμα και στην περίπτωση που είναι
άρρωστος ή τραυματισμένος.
4.	Ένα άλλο σημάδι εθισμού στην άσκηση είναι
όταν η αυτοεκτίμηση κάποιου εξαρτάται από
το αν και πόσο έχει γυμναστεί.
5.	Ύποπτοι για εξάρτηση από τη γυμναστική
είναι και όσοι κρατούν μυστικά σχετικά με
τον χρόνο που αφιερώνουν στη γυμναστική
και δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι με τις
επιδόσεις τους.
6.	Εκτός από τους κινδύνους τραυματισμών
στα οστά, στους μύες, στους συνδέσμους
και στους τένοντες, η υπερβολική άσκηση
μπορεί να προκαλέσει και λοιμώξεις,
αίσθημα κόπωσης, ακόμα και διάσπαση
μυϊκής μάζας.
7.	Συχνά, οι άνθρωποι που ασκούνται
υπερβολικά ταλαιπωρούνται από άγχος,
κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και
υπερβολική ανησυχία για το βάρος τους.
8.	Η υπερβολική άσκηση μπορεί να γίνει
ιδιαίτερα επικίνδυνη, όταν συνδυαστεί με
περιορισμό της τροφής.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 142

Άσκηση 4 Ενδεικτικές απαντήσεις
Μέτρα ασφαλείας: Στα μαθήματα μαθαίνεις να
χρησιμοποιείς τα συστήματα ασφαλείας, το πώς
στήνεται ο αετός, μαθαίνεις για τον άνεμο (πνοή,
είδη) κ.λπ.
Σημεία του σώματος που γυμνάζονται: πολλές μυϊκές
ομάδες και μάλιστα ταυτόχρονα. Κυρίως ώμοι, χέρια,
γλουτοί, πόδια και κοιλιακοί.
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Μέρη στην Ελλάδα για άσκηση του αθλήματος: Πάρος,
Λευκάδα, Κρήτη, Ρόδος, Κως και διάφορα άλλα
νησιά, αλλά και γύρω από την περιοχή της Αθήνας.
Διάρκεια μαθημάτων: Κατά μέσο όρο 12 ώρες, για να
μάθεις να χρησιμοποιείς τον αετό. Τουλάχιστον 50
ώρες χρήσης του κάιτ, για να μπορέσεις να το κάνεις
χωρίς εκπαιδευτή.
Εξοπλισμός: αετός, σανίδα, σκοινιά που σε συνδέουν
με τον αετό, γάντζος, φουσκωτήρας, σωσίβιο και
κράνος
Κόστος μαθημάτων: 20-30 ευρώ/την ώρα, αν ενταχθείς
σε γκρουπ και έως 70-80 ευρώ/ώρα, αν κάνεις
ιδιαίτερα μαθήματα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 145

Άσκηση 2 1.
2.
3.
4.

Από την άλλη μεριά, .......
Γιατί είναι αναμφισβήτητο ότι ......
Επιπλέον, σε επίπεδο πρωταθλητισμού ......
Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι ....

Σελ. 146-147

Άσκηση 3 1η παράγραφος, 2η σειρά: πάνω
1η παράγραφος, 9η σειρά: του
2η παράγραφος, 1η σειρά: μέσα
2η παράγραφος, 8η σειρά: μην
3η παράγραφος, 4η  σειρά: τους
3η παράγραφος, 5η  σειρά: θα
3η παράγραφος, 14η σειρά: μας
4η παράγραφος, 7η σειρά: για
Σελ. 148

Άσκηση 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1 à ΑΝΑΦΟΡΑ Β
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2 à ΑΝΑΦΟΡΑ Α

¶ Á Ã Æ ¸ Æ ¶ ª 5-6

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σελ. 150

Άσκηση 1 1.
2.
3.
4.
5.

πολιτισμοί και χρονικές ιστορικές περίοδοι
με πανοραμική θέα
η οδός
που έχουν αναπαλαιωθεί
με τις ελληνικές και φράγκικες

Σελ. 151

Άσκηση 2

Άσκηση 4 Ενδεικτικές απαντήσεις
επηρεάζω: επήρεια
επισκέπτομαι: επίσκεψη, επισκέπτης,
επισκεπτήριο, επισκεψιμότητα
γοητεία: γοητεύω, καταγοητεύω, απογοητεύω,
γόης, γόητρο, γητευτής, γοητευτικός,
απογοητευτικός
συγκεντρώνω: συγκέντρωση,
αυτοσυγκέντρωση, συγκεντρωτικός,
συγκεκριμένος
υπερέχω: υπεροχή, υπέροχος
θαυμάζω: θαυμαστής, θαύμα, θαυμασμός,
θαυμάσιος, θαυμαστός
εξερευνώ: (εξ)ερευνητής, έρευνα, ερευνητικός,
ανεξερεύνητος
ορειβασία: ορειβάτης, ορειβατικός
αναρρίχηση: αναρριχώμαι, αναρριχητής,
αναρριχητικός

Συνώνυμα

Αντίθετα

συντηρώ

διατηρώ

φθείρω,
αλλοιώνω

εξαίσιος

υπέροχος,
θεσπέσιος,
εκπληκτικός,
θαυμάσιος

απαίσιος

οικοδομώ

χτίζω

γκρεμίζω,
καταστρέφω

ριψοκίνδυνος

τολμηρός,
παράτολμος

συνετός,
επιφυλακτικός

αμφιβολία

αβεβαιότητα

βεβαιότητα

Άσκηση 5 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

μπαίνω

πέφτω

Σελ. 154

(σ)το μάτι

✓

✓

στον πειρασμό

✓

ο μήνας

✓

Άσκηση 3

✓

πρωτομαγιά
τα ρούχα

✓
✓

σε κατάθλιψη
στον χορό
έξω

✓
✓

Σελ. 152-153

διοργανώνονται
προσελκύουν
αναμορφωθούν
διοργανώσεις
προϋπόθεση
προσφέρει
συμβάλλει

Άσκηση 6 1. τα νιάτα
2. γηρατειά

8.
9.
10.
11.
12.
13.

αντιλαμβάνονται
επιδιώκουν
απορρέουν
εκδηλώσεις
μετακινήσεις
επικοινωνίας

3. οι χρόνοι
4. τα νιάτα

5. τα νιάτα
6. Τα άνθη

Άσκηση 7 1. τιμή
3. μοναδική γοητεία
2. Σωτήριο 4. υψομετρική
Άσκηση 8 1. Π
 ιστεύω ότι η ομάδα μας δεν θα πέσει κατηγορία και θα αγωνίζεται και του χρόνου στην
Αʹ Εθνική.
2. Δεν υπάρχει λάθος.
3. Δεν υπάρχει λάθος.
4. Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του
Πολίτη, ο Δήμος διέγραψε πρόστιμο που είχε
παράνομα επιβάλει σε θεατρική εταιρεία για
προβολή υπαίθριας διαφήμισης.
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¶ Á ÃÆ ¸ Æ° 7

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Σελ. 165

Σελ. 160-162

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

Άσκηση 1 α2, δ6, στ3, ζ5, θ4

Άσκηση 5 1.
2.
3.
4.
5.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Σελ. 163

Σελ. 166

Άσκηση 1 1. σ
 κοπιμότητα/ 7. συνειδητό
σκοπιμότητες 8. κοινό/κοινού
2. πυροδοτώ/
9. εμβέλεια
πυροδοτείται 10. αξιοπιστία/
3. δεοντολογία
αξιοπιστίας
4. υποσυνείδητο 11. δημοσίευμα/
5. διαψεύδομαι/
δημοσιευμάτων
διαψευστούν 12. εκφορά/εκφοράς
6. πομπός
Άσκηση 2 1.
2.
3.
4.
5.

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

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

συμφέρον/συμφέροντα
δυσδιάκριτος/δυσδιάκριτη
στοίχημα/στοιχήματα
προπαγανδιστικός/προπαγανδιστικό
καταγγέλλω/καταγγέλλουν

Άσκηση 9 Λέξεις που δεν συνδυάζονται μεταξύ τους
διακίνηση ενημερώσεων
νικώ (το) έδαφος
κοινή φασαρία
Σελ. 168

Άσκηση 3

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

Α Φ Υ Ρ Μ Α Ι

Λ Ι

Κ Ο Β Λ Γ ∆ Ω Φ Λ Ο

∆ Ρ Υ Ρ Ε Ν Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ Τ Ι
Α Μ Ρ Κ Π Ο Α Ε Λ ∆ Α Κ Ρ Ι

Α Σ Ε Β Ο Ξ Ε Ρ Ν Ξ Ι

Ο Λ ∆ Ι

Ρ Ο Κ Ε Σ Τ Κ Α Τ Α Ι

Γ Ι

Α Κ

Χ Τ Π Α
Π Υ Ρ Φ

Σ Τ Ι

Κ Ο Σ

Ρ Ε Μ Λ Ε Ξ Ι

Π Ε Ρ Π Ο Υ Γ Ε Ξ Β Β Τ

Γ Ε Μ Ο Ρ Ξ Ι

Λ Χ Λ Α Ρ Α Ξ Ε Β Ο Λ Ι

Ω Π Ρ Α ∆ Α Γ Α Ν ∆ Ι

Σ Τ Ι

Κ Ο Σ Ε Γ

Β Ο Λ Λ Ι Φ Φ Ν Ο Ρ ∆ ∆ Λ Σ Ο Υ Β Π Μ
Φ Τ Ε Σ Ν Ρ Μ Η Σ Τ Ο Ξ Ι
Ρ Ο Ζ Α Ε Π Ι

Τ Η ∆ Ε Ι

Ξ Λ Ο Ξ Α Μ Φ Ι
Η Ω Α Ν Ρ Ι

Ε Σ Ο Υ Τ Ι

Ο Σ Τ Η Σ Ο Φ

∆ Ρ Ο Μ Ο Σ Η Κ Ο Σ Κ

∆ Κ Ο Θ Ρ Α Ξ Η Ξ Μ Ε Ν Ι

Μ Ρ Α Γ ∆ Α Ι
Λ Ε Ι

Ο Σ Τ Ι

Ξ Ρ Η Τ Ρ Ο Β Ω

Β Α Γ Ε Σ Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ε Ο Σ Ρ

1. έντεχνος
4. παραπλανητικός 7. επιτήδειος
2. καταιγιστικός 5. αμελητέος
8. ενυπόγραφος
3. αμφίδρομος 6. απρόβλεπτος
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διαψευστούν, επαληθευτεί/επιβεβαιωθεί
αναξιοπιστίας, αξιοπιστία
ευδιάκριτα, δυσδιάκριτα
ανώνυμη, επώνυμη
ενεργητική, παθητική

Σελ. 167

Σελ. 164

Ι

ύπουλους
ασήμαντες
στις εφημερίδες και τα περιοδικά
απρόοπτες
θολή/ασαφής

Άσκηση 11 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Θα κάνω τα χαρτιά μου
Καλά του έκανες
Τα έκανες θάλασσα (μούσκεμα/σαλάτα)
κάνει του κεφαλιού του
Κάνει ό,τι του κατέβει
Κάνει τον άρρωστο
δεν την κάνεις
Για κάνε/Κάνε μου τη χάρη
Μην κάνεις σαν παιδί
Μην κάνεις το κορόιδο
με έκανε να παραιτηθώ
θα έχει να κάνει μαζί μου

Σελ. 169

Άσκηση 12 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

αστειεύομαι
μιλώ/συζητώ
ασχολούμαι/μαθαίνω
ενεργώ εναντίον κάποιου
απονέμω σε κάποιον έναν τίτλο/διορίζω
υποδύομαι/παίζω έναν ρόλο
μιμούμαι

Ενότητα 7: ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

8.
9.
10.
11.
12.
Άσκηση 13 1.
2.
3.
4.

κοστίζει
επιτρέπεται
κάνω μεγάλη επιτυχία
είμαι επιφυλακτικός/απρόθυμος
θέλω πάρα πολύ/ανυπομονώ
άλλον 5. άκρη
μας
6. για
μούτρα 7. τίποτα
ρεζίλι

Άσκηση 20 1β, 2α
1α: η γραπτή μορφή ενός κινηματογραφικού ή
τηλεοπτικού έργου, που εκτός από την υπόθεση και τους διαλόγους περιέχει και όλες
τις οδηγίες για τους τεχνικούς και τους ηθοποιούς
2β: κλείνω, φράζω το στόμα κάποιου, για να τον
εμποδίσω να μιλήσει ή να φωνάξει
Σελ. 174

Σελ. 170

Άσκηση 22 	 

Άσκηση 15 1β, 2α, 3β, 4α, 5β, 6β, 7α
Άσκηση 16 1. Η
 βιοτεχνία αυτή παράγει/κατασκευάζει
ρούχα από το 1970.
2. Σήμερα δεν θα μαγειρέψω τίποτα. Έχω
φαγητό από χθες.
3. Νέοι επενδυτές αγόρασαν το παλιό
εργοστάσιο και το μετέτρεψαν σε έναν
σύγχρονο κινηματογράφο.
4. Τις καθημερινές δεν προλαβαίνω να
καθαρίζω/καθαρίσω το σπίτι, γι' αυτό
όλες οι δουλειές μαζεύονται για το
σαββατοκύριακο.
5. Εδώ και έναν χρόνο χτενίζω τα μαλλιά μου/
χτενίζομαι στο κομμωτήριο της Κατερίνας.
6. Πού θα γιορτάσετε φέτος Πρωτοχρονιά;
7. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν καθολικά στην
24ωρη απεργία, στέλνοντας μήνυμα στην
εργοδοσία ότι δεν θα υποχωρήσουν, αν δεν
ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
8. Ο ηθοποιός που υποδύθηκε/έπαιξε το
Γκόλουμ στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
επαναλαμβάνει τον ρόλο του στο «Χόμπιτ»
και μιλάει για αυτόν σε αποκλειστική
συνέντευξη στην εφημερίδα μας.
Σελ. 171

Άσκηση 17 1.
2.
3.
4.
5.

Σελ. 173

του κεφαλιού του
χώρο
πάταγο
το κορόιδο
πώς και πώς/σαν
τρελός

6.
7.
8.
9.
10.

πίσω
γιορτές
πέρα/στην άκρη
έχει να κάνει
λόγο

Σελ. 172

Άσκηση 19
συνέπεια: α3, β2, γ1. Στο κείμενο με τη σημασία 2
αφέλεια: α2, β3, γ1. Στο κείμενο με τη σημασία 2
εστία:	α1, β2, γ5, δ3, ε4, στ3. Στο κείμενο με τη σημασία 3

αναπάντεχος, απρόβλεπτος, ανέλπιστος
1. απρόβλεπτες
2. ανέλπιστη
3. αναπάντεχος
πληροφορία, πληροφόρηση
1. πληροφορία, πληροφόρηση
2. πληροφορίες
3. πληροφορία
4. πληροφόρηση
Σελ. 175

Άσκηση 24 1. Λάθος
2. Σωστό
3. Λάθος

4. Λάθος
5. Σωστό

Σελ. 177

Άσκηση 25 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

απάτη
κατήγγειλαν
υποσυνείδητο
παθητικοί
έντεχνο
συνειδητού
κοινού
καταιγιστικοί
παραπλανητικά

Άσκηση 26 0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

στις ελληνικές εφημερίδες και τα περιοδικά
απόπειρα παραπλάνησης
έκαναν μηνύσεις
υποσυνείδητο
άβουλοι
επιδέξιο
συνειδητού
όλους τους τύπους των καταναλωτών
αλλεπάλληλοι
ψευδή
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Σελ. 178

Σελ. 179

Άσκηση 28

Άσκηση 30

ΡΗΜΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ενημερώνω

ενημέρωση,
ενημέροτητα

ανενημέρωτος,
ενημερωτικός,
ενήμερος

–

συνέπεια, ασυνέπεια,

συνεπής,
ασυνεπής

ευθύνομαι

ευθύνη, ανευθυνότητα

ανεύθυνος

–

αξιοπιστία

αξιόπιστος,
αναξιόπιστος

παθαίνω

πάθος, παθητικότητα,
πάθηση

απαθής,
παθητικός,
παθιασμένος

παρεμβαίνω

παρέμβαση

παρεμβατικός

δημοσιογραφώ

δημοσιογράφος,
δημοσιογραφία

δημοσιογραφικός

–

ακροατής, ακρόαση,
ακροαματικότητα,
ακροατήριο

ακροαματικός

–

τηλεόραση

τηλεοπτικός

–

τηλεθεατής,
τηλεθέαση

–

συντάσσω

συντάκτης, σύνταξη

ασύντακτος

πολλαπλασιάζω

πολλαπλασιαστής,
πολλαπλασιασμός

–

–

καταιγισμός

καταιγιστικός

–

δεοντολογία

δεοντολογικός,
αντιδεοντολογικός

παραπλανώ

παραπλάνηση

παραπλανητικός

απατώ

απάτη, απατεώνας

απατηλός

αναπαράγω

αναπαραγωγή

αναπαραγωγικός

διαψεύδω

διάψευση

αδιάψευστος

καταγγέλλω

καταγγελία

–

–

δόλος

δόλιος, άδολος

εκφέρω

εκφορά

–

–

σκοπιμότητα

σκόπιμος,
άσκοπος

προπαγανδίζω

προπαγάνδα,
προπαγανδιστής

προπαγανδιστικός

προβλέπω

πρόβλεψη

απρόβλεπτος,
προβλέψιμος

αναλύω

αναλυτής, ανάλυση

αναλυτικός

υποκαθιστώ

υποκατάστατο

–

διακινώ

διακίνηση, διακινητής

–

δημοσίευμα, δημοσίευση
1. η δημοσίευση, 2. δημοσιεύματα, 3. δημοσιεύσεων
ευσυνείδητος, ενσυνείδητος, ασυνείδητος
1. Ευσυνείδητος 3. ενσυνείδητη
2. Ασυνείδητος
4. ασυνείδητες
ακρόαση, ακροαματικότητα
1. ακροαματικότητας 2. ακρόαση
Σελ. 180

Άσκηση 32 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αποφεύγει
καταφύγουν
ξέφυγε
απέφυγε
Έφυγε
καταφεύγουν
έχει διαφύγει

Άσκηση 33 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

διαφεύγει
έφυγε
φεύγει/έφυγε
φεύγει
απέφυγε
ξέφυγε
αποφύγετε/
αποφεύγετε

Σελ. 181

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

καταφεύγουν
υπεκφεύγουν
έφυγε
απέφυγε
διέφυγε
ξεφεύγουν
αποφεύγει
ξεφύγετε
καταφύγει/προσφύγει
φεύγω
ξέφυγε
ξεφεύγεις/φεύγεις
έφυγαν
ξεφύγει

Άσκηση 34 1. προσφυγή 4. αποφυγή 7. φυγή
2. αποφυγή 5. αποφυγή 8. υπεκφυγές
3. φυγή
6. προσφυγή
Σελ. 182-183

Άσκηση 35 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

καταιγισμός
πάθος
παραπλανώντας
δόλιο
διακριτικό
υποσυνειδήτου
υποκατάστατα
ξεφύγουμε

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

υποκαθιστούν
συνέπειες
διαφυγής
παθητική
συνειδητοποιήσουμε
διάκριση
διακρίνει

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Σελ. 184-185

Άσκηση 1 1. ενδιαφέρουσα 4. παρέχων
2. παρόν
5. προγενέστερη
3. συμφωνηθείσες
Σελ. 192

Άσκηση 2 τ ρέχων, παρών, διαφωνών, παραλαβών, πρωτεύων, περιοδεύων, διευθύνων, εφημερεύων,
πρέπων, διανυκτερεύων, μέλλων, φλέγων

Ενότητα 7: ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σελ. 193

Άσκηση 4

●●●

●●

●

ενδιαφέρων ενδιαφέροντος
ενδιαφέρων
ενδιαφέροντες ενδιαφερόντων
τυχών

πρωτεύουσα

τυχόντος
τυχόντες
τυχόντων
πρωτεύουσα
πρωτεύουσας
πρωτεύουσες

●

τυχών

πρωτευουσών

επιζών

επιζώντος
επιζώντες
επιζώντων

άρρην

άρρενος
άρρενες

άρρην
αρρένων

επιζήσας

επιζήσαντος
επιζήσαντες

επιζήσας
επιζησάντων

διδαχθείσα

διδαχθείσα
διδαχθείσας/
διδαχθείσης
διδαχθείσες

μειοψηφούσα

υπάρχουσα
υπάρχουσας
υπάρχουσες

διδαχθεισών

μειοψηφούσα μειοψημειοψηφούσας/ φουσών
μειοψηφούσης
μειοψηφούσες

Άσκηση 5 1. ανήκοντες 3. δρων
5. επικρατούσα
2. σημαίνον 4. κυβερνώντα 6. διαφωνούντων
Σελ. 194

4.
5.
6.
7.

τυχόντα
διατελέσαντες
επιζήσαντες
υπογράψαντες

Άσκηση 7 1. πληγέντες
4. αναφερθέντα
2. προσληφθέντες 5. ευνοηθείς
3. καταδικασθέντες 6. διορισθείς
Σελ. 195

Άσκηση 8 1. Ειδήμονος/Ειδήμονα
2. μετριόφρων
3. μείζονος

Άσκηση 10 1.
2.
3.
4.
5.
6.

μέλλουσα
δευτερεύουσας
περιοδεύοντες
διευθύνοντος
διοικούσα
ελάσσονος,
μείζον
7. επιτυχόντες,
επιτυχούσες
8. πληγείσες

9. ε φημερεύοντα,
εφημερεύοντες
10. διαφωνούντα
11. ισχύοντα, δρώσα
12. επιζώντες/
επιζήσαντες
13. υπάρχον
14. πολυπράγμονες
15. κυβερνώσα
16. σώφρονα

Σελ. 197

υπαρχουσών

Άσκηση 6 1. κλέψας, κλέψαντος
2. επιτυχόντων,
αποτυχόντων
3. λήξασα

Σελ. 196

επιζών

διανυκτερεύ- διανυκτερεύο- διανυκτερεύον
διανυκτερευόον
ντος
διανυκτερεύοντα
ντων
υπάρχουσα

Άσκηση 9 1. διδαχθείσα
4. δηλωθείς
2. διδάξας
5. διδάσκοντες
3. υπογραφείσα 6. δηλωθείσες

4. νοήμον
5. αλλόφρων
6. ευγνώμονες

Άσκηση 11 1. Σ
 τις συνελεύσεις των γονέων ακούγονται
πάντα ενδιαφέρουσες απόψεις.
2. Σήμερα δεν κάναμε μαθηματικά, επειδή ο
κύριος Μακρίδης ήταν άρρωστος. Οι απόντες μαθητές, όμως, πήραν κανονικά απουσία.
3. Τα υπάρχοντα χρήματα είναι μόνο για τα
τρέχοντα έξοδα.
4. Ξεκίνησαν να εργάζονται οι πρώτοι 30 προσληφθέντες στον δήμο από το πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας.
5. Η αθώωση του διωχθέντος υπαλλήλου δικαιολογεί αίτηση επανάληψης της πειθαρχικής διαδικασίας και όχι αίτηση ανάκλησης
της πειθαρχικής απόφασης.
6. Η αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα φορέα από τον διαγωνισμό τους λόγους
απόρριψής του.
7. Ο ελλιπής έλεγχος της ταυτοπροσωπίας κατόχων και χρηστών καρτών έχει ως συνέπεια να πραγματοποιούνται αγορές προϊόντων με κλαπείσες ή απολεσθείσες κάρτες.
8. Σύμφωνα λοιπόν με την επικρατούσα άποψη, το νερό χαρίζει υγιή, λαμπερή και νεανική επιδερμίδα, χωρίς βέβαια να λείπουν
και οι «φωνές» που θέλουν υπερεκτιμημένη
την παραπάνω θετική δράση.
9. Πρώτο αλλά χωρίς αυτοδυναμία βγήκε το
κυβερνών κόμμα στις εκλογές που διενεργήθηκαν την προηγούμενη Κυριακή.
10. Για μένα το ζήτημα αυτό θεωρείται λήξαν.
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3. Δεν υπάρχει λάθος.
4. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κανείς
δεν τον έχει δει τον Νίκο να εμφανίζεται με
τη μέλλουσα σύζυγό του, τουλάχιστον σε
δημόσιες εκδηλώσεις.
5. Δεν ξαφνιάζομαι από την αγνώμονα
συμπεριφορά του δημάρχου προς τον πιο
στενό και πολύτιμο συνεργάτη του, γιατί έχω
ανάλογη εμπειρία.
6. Δεν υπάρχει λάθος.
7. Δεν έχω κάποια δυσάρεστη ανάμνηση
και είμαι ευγνώμων που υπήρξα η πρώτη
γυναίκα παρουσιάστρια στη μακροβιότερη
αθλητική εκπομπή.
8. Δεν υπάρχει λάθος.
9. Μεγάλη νίκη σημείωσε στις χθεσινές
δημοτικές εκλογές το κυβερνών κόμμα.

Σελ. 198

Άσκηση 12 1. Τ
 α περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών που
διαγράφηκαν είναι δυνατόν να καταλήξουν
στο κράτος, αν οι εταιρείες αυτές δεν επανεγγραφούν στα μητρώα της εφορίας, με
βάση την ευχέρεια που τους δίνει ο νόμος.
2. Η γέννηση και η ανάπτυξη της Ενωμένης
Ευρώπης, μέσα από ένα πλούσιο αρχειακό
υλικό, απεικονίζεται στην έκθεση που περιοδεύει και η οποία κάνει σταθμό στην Κύπρο.
3. Ο κατηγορούμενος, ενεργώντας βάσει
σχεδίου, προμηθευόταν από άγνωστα
πρόσωπα πιστωτικές κάρτες που είχαν
κλαπεί/που εκλάπησαν.
4. Τα χαρακτηριστικά της ποιητικής του δημιουργίας που δεσπόζουν μετασχηματίζονται
σταδιακά, χωρίς όμως ποτέ να πάψουν να
εκφράζουν την ατομική του ιδεολογία.
5. Χωρίς φαρμακεία που διημερεύουν θα
είναι από σήμερα όλη η χώρα, καθώς θα
σταματήσει το συνεχές ωράριο από τις 8 το
πρωί ως τις 8 το βράδυ.
6. Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής
καλούν τους αρμόδιους να δώσουν
άμεση λύση, αλλά και τα τοπικά ΜΜΕ να
αναδείξουν ακόμα περισσότερο το θέμα της
πυρασφάλειας, προκειμένου αυτό να λάβει
την προτεραιότητα που (του) αρμόζει.
7. «Πρέπει να διερευνηθούν και να βγουν
στη φόρα πόσες είναι οι συμβάσεις και τα
ονόματα των υπαλλήλων που ευνοήθηκαν/
έχουν ευνοηθεί», σημείωσε ο πρόεδρος της
εταιρείας.
8. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται
αναφορά στη γιαγιά ως πρόσωπο που δρα
στα λαϊκά παραμύθια.
9. Από τους πρώτους που δίδαξαν τη διεθνή
κουζίνα στο νησί των Ιπποτών, ο σεφ του
ατμοσφαιρικού αυτού εστιατορίου συνδυάζει μεσογειακές, σκανδιναβικές και ασιατικές γεύσεις με δημιουργική διάθεση.
Σελ. 199

Άσκηση 13 1. Δεν υπάρχει λάθος.
2. Τα αποτελέσματα των προσληφθέντων
στον νομό Ροδόπης ανακοινώθηκαν
και βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο
Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής, εκεί
δηλαδή όπου είχαν καταθέσει τις αιτήσεις
τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.
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Άσκηση 14 1. δέον
υπέρ το δέον: περισσότερο από όσο
πρέπει/ταιριάζει
2. παρόντος
δεν είναι του παρόντος: δεν είναι για αυτή
τη στιγμή, για τώρα
3. λανθάνουσα
Γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια: όταν
κάποιος ομολογεί, χωρίς να το θέλει, την
αλήθεια, κάνοντας γλωσσικό σφάλμα
Σελ. 200

Άσκηση 15 1.
2.
3.
4.
5.

μεταγενέστερος, προγενέστερο
πλησιέστερο
απώτερος
προτιμότερη
υπέρτατη

Σελ. 201

Άσκηση 16 1.
2.
3.
4.

απώτερο/απώτατο 5. πρότερου/προτέρου
ενδότερη
6. προτιμότερα
εξώτερος, εσώτερος 7. υπέρτατο
πλησιέστερη

Άσκηση 17 1. ανωτέρας βίας
2. και εις ανώτερα

3. στα ενδότερα
4. εκ των προτέρων

Σελ. 202-203

Άσκηση 18 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ενδιαφέρουσα
ειδήμονες
ισχύοντες
δέουσα
ειδήμονες
εξέχουσα
νοήμων

8.
9.
10.
11.
12.
13.

απώτερος
επικρατούσα
δεσπόζουσα
κατώτερα
συμφέρον
προτιμότερο

Ενότητα 7: ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 204

Άσκηση 2 1. Τ
 α κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου
καταναλωτή είναι η ευφυΐα και η
επιλεκτικότητα.
2.	Ο ηθικός καταναλωτής λαμβάνει υπόψη του
και άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων,
εκτός από την τιμή και την ποιότητα.
3.	Η οικονομική κρίση, μέσα από δύσκολες
καταστάσεις, επαλήθευσε τη ματαιότητα του
καταναλωτικού προτύπου ζωής.
4.	Μερικές από τις αξίες τις οποίες πρεσβεύουν
οι εταιρείες με κοινωνική ευθύνη είναι και η
διατήρηση του φυσικού πλούτου, η παγκόσμια κοινωνική πρόοδος και η δικαιοσύνη.
5.	Ένας ηθικός καταναλωτής θα απέρριπτε για
τους εξής τέσσερις (4) λόγους ένα προϊόν
που παράχθηκε/έχει παραχθεί με:
α) παιδική εργασία
		 β) απάνθρωπες συνθήκες εργασίας
ενηλίκων
γ) περιβαλλοντική επιβάρυνση
δ) χρήση πειραματόζωων
6.	Πολύ συχνά, το τίμημα της ευσυνειδησίας
του ηθικού καταναλωτή είναι να πληρώνει
λίγο πιο ακριβά για ένα πράσινο προϊόν.
7.	Η αγορά προϊόντων συγκεκριμένης
εταιρείας ισοδυναμεί με επικύρωση της
ηθικής της επιχείρησης ή καταψήφιση
των άδικων πρακτικών παραγωγής και
διακίνησης.

6.	Αντιμετώπισε αντιδράσεις μόνο σε
εξωδικαστικό επίπεδο.

Θοδωρής Δώρα
Δήμου Πασιά
✓

7.	Υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία για περιορισμό των ψεύτικων ειδήσεων.

✓

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 212

Άσκηση 4 Ενδεικτικές απαντήσεις
Το κίνημα του «δίκαιου εμπορίου» στην Ελλάδα:
Έτος ίδρυσης: 2004
Στόχοι:
α) η στήριξη µικρών περιθωριοποιημένων παραγωγών,
β) η εξάλειψη φαινοµένων όπως η εκµετάλλευση, η παιδική εργασία, η σκλαβιά, η καταστροφή του οικοσυστήµατος,
γ) η ενηµέρωση των καταναλωτών για τις συνέπειες των καταναλωτικών τους πράξεων.
 τιμή των προϊόντων «δίκαιου εμπορίου» δεν
Η
είναι στην πραγματικότητα πολύ ακριβή, γιατί:
α) εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στους παραγωγούς,
β) περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς,
γ) περιλαμβάνει τον φόρο,
δ) περιλαμβάνει ένα ποσό, έως 4% του κέρδους, που επενδύεται στην τοπική κοινωνία.
 ελλοντικά σχέδια του κινήματος του «δίκαιου
Μ
εμπορίου»:
Επίσημη πιστοποίηση Δίκαιου Εμπορίου για
προϊόντα του ανεπτυγμένου κόσμου

Σελ. 206

Άσκηση 6 		

0. Κατάγεται από τη Β. Ελλάδα.

Θοδωρής Δώρα
Δήμου Πασιά
✓

1.	Η πρώτη αντίδραση στις ψεύτικες ειδήσεις έγινε μέσα από προσωπική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

✓

2.	Με την ιστοσελίδα ασχολούνται και
άλλοι συνεργάτες.

✓

3.	Επαγγελματικά προέρχεται από τον
χώρο της υγείας.

✓

Σελ. 215

Άσκηση 2 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:
ΕΙΣΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ...
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2:
ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ...
Σελ. 218-219

✓

4.	Η εικόνα είναι ένα πολύ βασικό σημείο έναρξης της διερεύνησης.
5.	Εξωφρενικές είναι οι ειδήσεις που παραπληροφορούν σχετικά με ζητήματα
υγείας.

✓

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

✓

✓

Άσκηση 6 1η παράγραφος, 6η σειρά: τους
1η παράγραφος, 15η σειρά: των
1η παράγραφος, 19η σειρά: ως
2η παράγραφος, 13η σειρά: αυτού
2η παράγραφος, 21η σειρά: οι
3η παράγραφος, 12η σειρά: όλη
4η παράγραφος, 10η σειρά: καλή
25

¶ Á ÃÆ ¸ Æ° 8

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Άσκηση 4

Φ ∆ Α Υ Λ

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

Ρ

I

Υ Ε

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Ι

Ξ

4.
5.
6.
7.

βήμα
υβριστικός/υβριστικό
ανάδειξη
όριο

κοινοβούλιο: νομοθετικό σώμα από εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού· η βουλή
ρατσιστικός: που αποδέχεται ή υποστηρίζει το ρατσισμό,
που εμπνέεται από αυτόν
γνωστοποιώ: κάνω κάτι γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό,
συνήθως με επίσημο τρόπο
βουλευτής: εκλεγμένος αντιπρόσωπος του λαού στο κοινοβούλιο
σύνδεσμος: πρόσωπο που φέρνει σε επαφή μέλη μιας
ομάδας με μια άλλη
κανόνες: ό,τι ρυθμίζει με την ισχύ του νόμου ή της συνήθειας τον τρόπο συμπεριφοράς και γενικά τις σχέσεις
των ατόμων μέσα στο κοινωνικό ή σε οποιοδήποτε
άλλο σύνολο
επικράτεια: η γεωγραφική έκταση στην οποία ισχύει η εξουσία ορισμένου κράτους
περιφέρεια: η εδαφική περιοχή στην οποία εκτείνεται η δικαιοδοσία μιας αρχής
ψηφοφορία: η διαδικασία με την οποία ένα σύνολο ατόμων ψηφίζει
Σελ. 228

Άσκηση 3
– ερχομός, άφιξη, παρουσία κάποιου σε έναν χώρο ή σε
μία εκδήλωση: προσέλευση
– πράξη που δεν είναι σύμφωνη με τον νόμο: αδίκημα/αδικήματα
– πιστοποίηση της εγκυρότητας μιας πράξης, μιας διαδικασίας, ενός εγγράφου: επικύρωση
– συντάσσω, φτιάχνω, συγκροτώ: καταρτίζω/καταρτίζεται
– αυτός που συνοδεύει κάποιον: συνοδός/συνοδών
– δεν παραβιάζω: τηρώ/τηρούν
– έγγραφη ή προφορική παραχώρηση του δικαιώματος σε
κάποιον να ενεργήσει για λογαριασμό του: εξουσιοδότηση
– έχω υποχρέωση, έχω καθήκον: οφείλω/οφείλουν

Τ

Γ

Κ

Υ

Κ Ο Σ

Γ

Ι

Μ Ε

Κ

Λ Θ Ρ

Α Β Ρ

Α

Ρ

Ι

Ι

Α Φ Ο Ρ

Ο Α Σ

Σελ. 227
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Α Π Ο ∆ Η Μ Ο Σ

Κ ∆ Α Σ Κ Α Μ

Σελ. 224-226

Άσκηση 1 1. απρεπές
2. κλήρωση/
κλήρωσης
3. πολίτης/πολίτη
Άσκηση 2

Β Ρ

Ι

Ο Μ Α ∆
Ρ

Ι

Ω Ν Ε
Γ

Τ

Η Μ Ε

Ο Τ

∆ Α Κ Ο Μ Α

Β Α Λ Ο Ν

Β

Ι
Ι

Κ Θ

Τ

Ξ

Ε

Ρ

Ε

Α Ν Α Ρ

Τ

Ω Ν

Σ

Κ
Ρ

Ι

Ο ∆ Φ Η

Υ Π Ο ∆ Ε

Ι

Ξ

Η Ζ

1. αναρτώ
3. απόδημος
2. συγκατάθεση 4. φθορά

Σ

5. υπόδειξη
6. διεξαγωγή

Σελ. 229

Άσκηση 5 1
 Β, 2Η, 3Θ, 4Ζ, 5ΣΤ, 6Γ, 7ΙΒ, 8ΙΑ, 9Α,
10ΙΔ, 11Ι, 12ΙΓ, 13Ε
Σελ. 230

Άσκηση 6 1. συναίνεση/άδεια
2. ανάρμοστη/άκομψη/αγενής/ανάγωγη
3. κοινοποιήθηκαν/ανακοινώθηκαν/δημοσιεύτηκαν
4. συμβουλές/προτροπές
5. εφαρμόζει
Άσκηση 7 1Γ, 2Β, 3ΣΤ, 4Δ, 5Α, 6Η, 7Ε
Άσκηση 8 1.
2.
3.
4.

κοινότοπο/συνηθισμένο/τετριμμένο
κόσμια/ευπρεπής
παραβιάζει
ακριβής

Σελ. 231

Άσκηση 9 1ΣΤ, 2Ε, 3Α, 4Ζ, 5Β, 6Δ, 7Ι, 8Η, 9Θ
Άσκηση 10 Λέξεις που δεν συνδυάζονται μεταξύ τους
ποινικό λάθος
έγκαιρη επίγνωση
φυσιολογικός πολίτης
Σελ. 232

Άσκηση 11 1Ε, 2Α, 3ΣΤ, 4Δ, 5Γ
Άσκηση 12 1.
2.
3.
4.
5.

είμαι για ύπνο
είμαι στις μαύρες μου
είμαι πάντα χωρίς λεφτά
Είμαι ήδη με τις πιτζάμες
είμαι αλλού

Ενότητα 8: ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Άσκηση 13 1. εδώ
2. Να

νισμό χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου χειριστή
2γ: σύνολο σχεδιασμένων και χρονικά προσδιορισμένων ενεργειών, δραστηριοτήτων
2δ: συνολικό σχέδιο στο οποίο προκαθορίζονται
(και εξαγγέλλονται) οι προθέσεις, οι αρχές,
η τακτική προσώπων, ομάδων, οργανισμών
κτλ. προκειμένου να επιτευχθούν κάποιοι
(γενικοί ή ειδικότεροι) στόχοι

3. μέσα
4. της γνώμης

Σελ. 233

Άσκηση 14 1Δ, 2Α, 3Ε, 4ΣΤ, 5Γ
Άσκηση 15 1. έ χει την τελευταία
λέξη
2. δεν έχει εκδρομή
3. Έχει κάτι μαζί μου
Άσκηση 16 1. καρδιά
2. μάτια

4. δεν το έχει σε τίποτα
5. Έχει το αυτοκίνητο
6. έχει γενική απεργία

3. τα μάτια 5. στο μάτι
4. την
6. μεγάλη

Σελ. 234

Άσκηση 18 1α, 2γ, 3β, 4α, 5β, 6γ, 7α, 8α, 9α
Σελ. 235

Άσκηση 19 1. Έ
 χω τις/Είμαι στις μαύρες μου τις τελευταίες μέρες.
2. Νυστάζω πολύ. Δεν θα βγω σήμερα. Είμαι
για ύπνο.
3. Στο χέρι σου είναι/Είναι στο χέρι σου αν θα
περάσεις στις εξετάσεις.
4. Αν δεν τελειώσω τις δουλειές μου, δεν έχει
εκδρομή.
5. Τον έχω σαν τα μάτια μου, γιατί τον αγαπώ.
6. Είμαι εκτός εαυτού/Είμαι ως εδώ με τη συμπεριφορά του.
7. Είναι με τα φεγγάρια του. Κάθε φορά έχω
αγωνία για το πώς θα τον βρω.
8. Ό,τι και να γίνει/Όπως και να ’χει, εγώ θα
πάω με τους φίλους μου εκδρομή.
9. Δεν έγιναν ακόμη τα σύκα.
Άσκηση 20 1. είναι
2. Είναι
3. έχει, Είναι

4. έχει, είναι
5. γίνεις, Είναι
6. έγινε

Σελ. 236

Άσκηση 22
καταθέτω:	α1, β1, γ3, δ2, ε4, στ1, ζ5, η6. Στο κείμενο με τη σημασία 1
κρίση:	α5,  β3, γ4, δ3, ε1, στ2, ζ2. Στο κείμενο με
τη σημασία 1
αποκατάσταση: α1, β2, γ1, δ2. Στο κείμενο με τη σημασία 1
Σελ. 237

Άσκηση 23 1β, 2 β και ε
1α: η παράσταση, η παρουσίαση μιας κινηματογραφικής ταινίας
1γ: η ίδια η προβαλλόμενη ταινία
2α: η αυτόματη εκτέλεση μιας πλήρους σειράς
εργασιών από μια μηχανή ή από ένα μηχα-

Σελ. 238

Άσκηση 25 	 
στόχος, σκοπός, πρόθεση
1. τους υψηλούς στόχους
2. καλό σκοπό
3. στην πρόθεση
4. την πρόθεση/τις προθέσεις
προσφέρω, μεταβιβάζω, παραχωρώ
1. προσφέρουν
2. παραχωρεί
3. παραχώρησε/παραχωρεί/θα παραχωρήσει
4. μεταβιβάσετε
αναβολή, διακοπή, αναστολή, ματαίωση
1. διακοπή
5. Ματαίωση
2. διακοπή
6. Αναβολή
3. Αναβολή
7. Αναστολή
4. αναβολή
Σελ. 239

Άσκηση 27 1. Λάθος
2. Σωστό

3. Λάθος
4. Σωστό

5. Λάθος
6. Λάθος

7. Λάθος

Σελ. 240-241

Άσκηση 28 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

κοινοβούλια
ψηφοφορία
καταρτίζει
κανόνων
οφείλουν
περιφέρεια
επικράτειά

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

όριο
υποχρεωτική
πολίτες
Δικαίωμα
ανάδειξη
διεξάγονται
ακριβής

Σελ. 241

Άσκηση 29 0.
1.
2.
3.
4.

εκπρόσωποι
τη βουλή κάθε χώρας
ψηφοφορία
συντάσσει
Εκτός από κοινές
αρχές και τους
κανονισμούς
5. πρέπει
6. περιφέρεια
7. επικράτεια

8. ελάχιστη ηλικία
9. αποτελεί
υποχρέωση των
πολιτών
10. κατοίκους
11. Δικαίωμα
12. εκλογή
13. λαμβάνουν χώρα
14. συγκεκριμένη

27
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Σελ. 243

Άσκηση 31
ΡΗΜΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

εξοικειώνω

εξοικείωση

ανεξοικείωτος

–

κοινοβούλιο,
κοινοβουλευτισμός,
βουλή, βουλευτής

κοινοβουλευτικός

φιλοδοξώ

φιλοδοξία

φιλόδοξος

–

ρατσισμός, ρατσιστής

αντιρατσιστικός,
ρατσιστικός

βρίζω

βρισιά

υβριστικός

Άσκηση 38 1.
2.
3.
4.
5.

–

απρέπεια, ευπρέπεια,
ευπρεπισμός

ευπρεπής,
απρεπής

Σελ. 247

κανονίζω

κανονισμός, κανόνας

–

ενισχύω

ενίσχυση

ενισχυτικός

–

πολίτευμα, πολιτεία,
πολίτης, πόλη,
συμπολίτης

πολιτικός

δίκαιο, δικαιούχος,
δικαίωμα, δικαίωση,
δικαιοσύνη

δίκαιος, άδικος

δικαιούμαι

πρωτοτυπία

πρωτότυπος

συναινώ

συναίνεση

συναινετικός

υπογράφω

υπογραφή

ανυπόγραφος,
ενυπόγραφος

διεξάγω

διεξαγωγή

–

συμμορφώνω

συμμόρφωση

ασυμμόρφωτος

–

ποινή

ποινικός

εκθέτω

έκθεμα, εκθετήριο,
έκθεση

έκθετος

πλαισιώνω

πλαίσιο, πλαισίωση

–

συμμετέχω

συμμετοχή,
συμμέτοχος

συμμετοχικός

εκλέγω

εκλογή, εκλογές

εκλογικός

Άσκηση 33 	 

Άσκηση 37 1. διαμορφώνεται 3. μεταμορφώσουν
2. παραμόρφωσαν 4. συμμορφώθηκε
διαμορφώνεται
αναμορφώνεται
συμμορφώνεσαι/συμμορφωθείς
παραμορφωθεί
ε πιμορφώνονται/επιμορφώθηκαν/έχουν
επιμορφωθεί

Άσκηση 39 1. μεταθέσεις
2. κατάθεση
3. ανάθεση

4. μεταμόρφωση
5. αναμόρφωση
6. διαμόρφωση

Άσκηση 40 1. συνθέσεις 4. συμμόρφωση
2. Παράθεση 5. παραμόρφωση
3. πρόσθεση 6. επιμόρφωση

Άσκηση 41 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

επιμόρφωση
ενίσχυση
δικαιώματα
διεξάγονται
συμμετοχικής
διαμόρφωση
κανονισμών

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

συμμετοχή
υβριστικών
ρατσιστικών
πλαισίωση
ποινών
αντιρατσιστικής
ρατσισμού

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Σελ. 250-251

Άσκηση 1 1.
2.
3.
4.
5.

επικεντρωμένοι
αυξανόμενη
απαιτούμενοι
ενδεδειγμένων
διατιθέμενων

6.
7.
8.
9.

μειωμένος
περιορισμένος
ιδιωτικοποιημένες
επονομαζόμενες

Σελ. 253

έκθεση, έκθεμα, εκθετήριο
1. …α, εκθέματα
2. Εκθετήριο

Άσκηση 2 1Π, 2Σ, 3Π, 4Σ, 5Π, 6Σ, 7Π, 8Π

κρίση, κριτική
1. κρίση, 2. κρίση, 3. κριτική
Σελ. 245

Άσκηση 35 1. συνθέτει
2. κατέθεσαν
3. διαθέτουν

Σελ. 246

Σελ. 248

πρωτοτυπώ

Σελ. 244
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Άσκηση 36 1. εξέθεσαν/εκθέτουν 4. προσθέτουν
2. εξέθεσε/εκθέτει
5. παρέθεσε/παραθέτει
3. παρέθεσε/
6. υπέθεσα
παραθέτει

4. αναθέτει
5. καταθέσει

Άσκηση 3 1. ακούγοντας
2. Έχοντας καθαρίσει
3. Ταξιδεύοντας
Άσκηση 4 1. Μιλώντας της
2. Τρώγοντάς το

3. Κοιτάζοντάς τα/τους
4. Διδάσκοντάς τους

 αρατηρούμε ότι η προσωπική αντωνυμία μπαίΠ
νει μετά τη μετοχή.

Ενότητα 8: ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

6. Ε
 πειδή δεν έχω κοιμηθεί/δεν κοιμήθηκα καθόλου όλο το βράδυ, τώρα είμαι πολύ κουρασμένος.
7. Επειδή δεν μπορούσε να πάρει οποιαδήποτε
απόφαση, ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα
που την απασχολούσε.

Σελ. 254

Άσκηση 5 1. Γ ιατί μου τηλεφώνησες γνωρίζοντας ότι θα
λείπω;
2. Μόνο δουλεύοντας, μπορείς να νοικιάσεις το
δικό σου σπίτι.
3. Μιλώντας τους έτσι, δεν θα θέλει κανείς να
κάνει παρέα μαζί σου.
4. Διαβάζοντας δραπετεύω από την πραγματικότητα και ταξιδεύω.
5. Τακτοποιώντας την ντουλάπα, βρήκα το βιβλιάριο της τράπεζας.
6. Λέγοντας/Λέγοντάς της ψέματα, θα την απογοητεύσεις.
7. Μην έχοντας ακούσει τίποτα από όσα είπε,
δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο.
Άσκηση 6 1. Τ
 ρόμαξα πάρα πολύ θεωρώντας ότι έπεσες
και χτύπησες πολύ.
2. Μόνο δανείζοντας χρήματα στον Δημήτρη,
θα μπορέσεις να τον βοηθήσεις πραγματικά.
3. Μην έχοντάς το δοκιμάσει/Μη δοκιμάζοντάς
το, πώς είσαι σίγουρος ότι δεν σου αρέσει το
φαγητό;
4. Σιδερώνω συνήθως βλέποντας τηλεόραση.
5. Έχοντας αναλωθεί πολλές φορές σε μάταιες προσπάθειες, το έχει πάρει το μάθημά της
και ό,τι κάνει τώρα πια είναι μελετημένο και
στοχευμένο.
6. Μόνο πιστεύοντας στον εαυτό σου και στις
δυνατότητές σου, μπορείς να τα καταφέρεις.
7. Φεύγοντας στο εξωτερικό, μπόρεσε και έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα.
Σελ. 255

Άσκηση 7 1. Θ
 α καταφέρεις να θυμάσαι πώς γράφεται
μια λέξη μόνο αν την γράψεις και την ξαναγράψεις πολλές φορές.
2. Μη θεωρείς ότι, επειδή/με το να/αν ποτίζεις κάθε μέρα τα λουλούδια, θα έχεις έναν
όμορφο κήπο. Υπάρχουν φυτά που δεν θέλουν πολύ πότισμα.
3. Όταν/Αν/Επειδή μαθαίνεις ξένες γλώσσες,
αποκτάς ώριμη σκέψη και πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για πολλά πράγματα.
4. Όταν/Αν πετυχαίνεις τους στόχους σου, σίγουρα αποκτάς αυτοπεποίθηση. Δεν πρέπει,
όμως, να χάσεις την αυτοεκτίμησή σου, αν δεν
τα καταφέρεις αμέσως. Ξαναπροσπάθησε!
5. Αφού έχω διαβάσει όλα τα μαθήματά μου,
μπορώ να πάω μια βόλτα με τους φίλους
μου.

Σελ. 260

Άσκηση 8 α
 μειβόμενος, απασχολούμενος,
εισαγόμενος, εποπτευόμενος, εξαγόμενος,
γραμματιζούμενος, αναφερόμενος, τρεμάμενος,
αναμενόμενος, προϊστάμενος
Άσκηση 10 1. κ ατηγορούμενος,
προσποιούμενος
2. αμειβόμενους
3. απολογούμενος
4. εκτιμώμενος

5.
6.
7.
8.
9.

τρεχούμενο
αναρριχώμενων
τιμώμενο
υφιστάμενης
διαγωνιζόμενος

Σελ. 261

Άσκηση 11 1.
2.
3.
4.

εγγεγραμμένος
ενδεδειγμένη
προσκεκλημένοι
κατειλημμένο

5.
6.
7.
8.

διαδεδομένες
διακεκριμένους
απεσταλμένος
Περιβεβλημένη

Άσκηση 12 1. αναπτυσσόμενος 3. διακρινόμενος
2. φυλαγμένα
4. συμβεβλημένων
Σελ. 262

Άσκηση 13 1.
2.
3.
4.
5.
6.

εποπτευόμενων 7.
φερόμενος
8.
επικυρωμένα
9.
προηγμένων 10.
εγκεκριμένων 11.
θιγόμενων

επιβεβλημένο
συμβαλλόμενα
καταβεβλημένη
αντικρουόμενες
επανειλημμένες

Σελ. 263

Άσκηση 14 1. νυχτωμένος/νυχτωμένη
είμαι βαθιά νυχτωμένος: για κάποιον που
αγνοεί εντελώς την πραγματικότητα, που δεν
ξέρει πού βρίσκεται.
2. αποστειρωμένες
αποστειρωμένες αντιλήψεις: αντιλήψεις απομονωμένες από την κοινωνία
3. κινούμενη
σε κινούμενη άμμο: σε κίνδυνο, σε αβεβαιότητα
4. στρωμένη
στρωμένος με ροδοπέταλα: εύκολος, άνετος,
απροβλημάτιστος
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6. Α
 ν/Όσο εξαρτάσαι από τους γονείς σου, δεν
θα καταφέρεις ποτέ να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου.
7. Η επίδοσή σου στα μαθηματικά, αν συγκριθεί
με αυτήν της Μαρίας, είναι σαφώς ανώτερη.
8. Επειδή πικράθηκε από τον χωρισμό του, αποφάσισε να αλλάξει χώρα και να ξεκινήσει μια
καινούρια ζωή.
9. Τη μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες/που αποτελούνται από 25 πυροσβεστικά οχήματα και
75 πυροσβέστες, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Σελ. 264

Άσκηση 15 1. Ο
 Σταμάτης ακολουθεί μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Σπουδές στο εξωτερικό και επιστροφή στην Ελλάδα, για να αναλάβει τα
ηνία της οικογενειακής επιχείρησης.
2. Ταραγμένος από τη δυσάρεστη είδηση, o
Λευτέρης έφυγε από το σπίτι χωρίς να χαιρετήσει κανέναν.
3. Απομονωμένος/Απομονωμένη μέσα στο
σπίτι σου, δεν πρόκειται ποτέ να βρεις παρέα.
4. Περίπου 60 ώρες την εβδομάδα εργάζονται,
κατά μέσο όρο, οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι 26 από τις 60 αυτές ώρες
αφορούν εργασία μη αμειβόμενη.
5.	Δυστυχώς, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο προπονητής της ομάδας δεν θα καταφέρει να έρθει στην εκδήλωση.
6.	Με τρεμάμενη φωνή και δάκρυα στα μάτια
ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη θέση της διευθύντριας.
7.	Ο αγνοούμενος εντοπίσθηκε περιπλανώμενος στην πόλη, από γυναίκα περαστική.
8.	Μη αναμενόμενη η τόσο μεγάλη προσέλευση
στις κάλπες των οπαδών και φίλων της παράταξης για την εκλογή νέου προέδρου του
κόμματος.
9. Μου ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να έρθει μαζί μας στην εκδρομή έντονα εκνευρισμένος,
εξαιτίας του ότι αλλάξαμε σχέδια χωρίς να
τον ρωτήσουμε.
10. Ο πρόεδρος της εταιρείας, αναφερόμενος
στο θέμα των αποζημιώσεων, δεσμεύτηκε
ότι θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.
Σελ. 265

Άσκηση 16 1. Ν
 έα προγράμματα που επιδοτούνται από τον
ΟΑΕΔ για απασχόληση άνεργων ατόμων.
2. Αφού/Όταν/Αν απαλλαγείς/απαλλαχθείς
από κάθε υποχρέωση, θα χαίρεσαι πια τη
ζωή σου κάνοντας ταξίδια και εκδρομές.
3. Δείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα τους γιατρούς που έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ
για κάθε περιοχή.
4. Γιατί να συζητήσουμε αποφάσεις που έχουν
ληφθεί, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν;
5. Επειδή κουράστηκε/είχε κουραστεί και ταλαιπωρήθηκε/είχε ταλαιπωρηθεί από το ταξίδι,
κοιμήθηκε αμέσως.
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Σελ. 266

Άσκηση 17 1. θεωρημένο
4. αναπτύσσοντας
2. Εξελίσσοντας 5. Βασισμένο
3. υποψιαζόμενος 6. Προπονημένοι
Άσκηση 18 1.
2.
3.
4.
5.
6.

καταζητούμενος
συνοδευόμενος
ισχυριζόμενος
λαμβάνοντας
περασμένο
προσκομίζοντας

7.
8.
9.
10.
11.

βεβαρυμένο
ζητούμενο
προφυλακισμένος
προϊσταμένου
απευθυνόμενος

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 269

Άσκηση 3 Ενδεικτικές απαντήσεις
1. Οι θεοί μετακόμισαν, επειδή έγιναν πυρ και
μανία με τους Έλληνες.
2.	Οι θεοί θύμωσαν με τους ανθρώπους, επειδή προτιμούσαν τον πόλεμο/δεν ήθελαν να
τους βλέπουν να πολεμούν μεταξύ τους.
3.	Η Ειρήνη κλείστηκε από τον Πόλεμο σε μια
σπηλιά.
4.	Ο Πόλεμος θωράκισε τη σπηλιά της Ειρήνης
βάζοντας κοτρώνες.
5.	Σκοπός του Πολέμου είναι να κοπανάει τις
πόλεις μέσα σ’ ένα γουδί.
6.	Ο Ερμής καταλαβαίνει ότι ο Πόλεμος πλησιάζει, από τον πάταγο που ακούγεται.
7.	Η μόνη ελπίδα του Τρυγαίου να μην πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Πολέμου είναι ο Κυδοιμός να μην επιστρέψει φέρνοντας το γουδοχέρι.
8.	Μετά από πολλές αναζητήσεις, ο Πόλεμος
αποφασίζει να φτιάξει μόνος του γουδοχέρι.

Ενότητα 8: ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 273

Άσκηση 4
0. H
 ιδέα για τη συμμετοχή στην εθελοντική
οργάνωση προέκυψε κατά τη διάρκεια των
σπουδών.
1. Η ιδέα της συμμετοχής προέκυψε κατά τη
διάρκεια ενός ταξιδιού.
2. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής αποστολής παρείχε ιατρική φροντίδα.
3. Μεταξύ των καθημερινών δραστηριοτήτων ήταν η παροχή κατάρτισης.
4. Βρέθηκε μπροστά σε δύσκολους τοκετούς.
5. Ήρθε σε επαφή με διάφορους οργανισμούς και οργανώσεις.
6. Μετά το ταξίδι αισθάνεται ενοχή για την
πραγματικότητα που ζουν οι κοινωνίες
που επισκέφτηκε.

Νίκος Άννα
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Είσαι δημοσιογράφος και συμμετείχες σε μια
εθελοντική δράση της πόλης σου. Γράφεις ένα
άρθρο στην τοπική εφημερίδα στο οποίο περιγράφεις την εμπειρία σου και εκφράζεις τη γνώμη σου σχετικά με τις εθελοντικές οργανώσεις.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Εργάζεσαι ως δημοσιογράφος σε μια τοπική
εφημερίδα και γράφεις ένα άρθρο σχετικά με
τη δράση των εθελοντικών οργανώσεων. Διατυπώνεις τις αμφιβολίες και τις ενστάσεις σου
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την προσφορά τους. Προτείνεις τρόπους για την ουσιαστικότερη προσφορά των πολιτών σε ευάλωτες
ομάδες.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
Εργάζεσαι ως δημοσιογράφος σε μια τοπική
εφημερίδα. Γράφεις ένα άρθρο σχετικά με τη
δράση των εθελοντικών οργανώσεων και εξαίρεις το έργο και την προσφορά τους στην κοινωνία.
Σελ. 280-281

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σελ. 278

Άσκηση 2 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Εργάζεσαι ως δημοσιογράφος σε μια μεγάλη
εφημερίδα της χώρας σου. Γράφεις ένα άρθρο
σχετικά με τη δράση των εθελοντικών οργανώσεων και περιγράφεις τη δράση τους. Αναφέρεσαι στην κοινωνική τους προσφορά και διατυπώνεις κάποιες αμφιβολίες για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άσκηση 5 1η παράγραφος, 11η σειρά: την
1η παράγραφος, 22η σειρά: τους
2η παράγραφος, 10η σειρά: αν
2η παράγραφος, 21η σειρά: δεν
3η παράγραφος, 4η σειρά: παρά
3η παράγραφος, 19η σειρά: αυτήν
4η παράγραφος, 8η σειρά: θα
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Σελ. 284

Σελ. 286

Άσκηση 1 1.
2.
3.
4.

τους μαθητές
διεξάγονται/πραγματοποιούνται
περίπου 10/δέκα (η)μέρες
αποτελεί ευθύνη των μαθητών και των
γονέων τους/θα επιβαρύνει τους μαθητές
και τους γονείς τους
5. για τυχόν καταστροφές ή φθορές
6. όποιο οπτικοακουστικό υλικό

Σελ. 285

Άσκηση 2
Συνώνυμα
απρόβλεπτος απρόοπτος
γνήσιος
αυθεντικός,
πραγματικός,
αληθινός, αγνός
δυσδιάκριτος θολός, ασαφής
δόλιος
ύπουλος
τηρώ
κρατώ, διατηρώ,
εφαρμόζω
συγκατάθεση συναίνεση,
συμφωνία, άδεια
πρωτότυπος ασυνήθιστος,
πρωτοποριακός

ακριβής

Αντίθετα
προβλέψιμος
πλαστός, ψεύτικος

ευδιάκριτος
άδολος
παραβιάζω
άρνηση
κοινότοπος,
συνηθισμένος,
τετριμμένος,
στερεότυπος
ανακριβής,
λανθασμένος,
ψεύτικος, ασαφής

σαφής, σωστός

Άσκηση 3
(σ)τις μαύρες μου
στο χέρι (μου)
την τελευταία λέξη
ως εδώ
για ύπνο
εκτός εαυτού
της γνώμης
άδεια
αλλού
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είμαι
✓
✓

έχω
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

4. τουλάχιστο
5. πληροφορία
6. αναπληρώνεται

Σελ. 287

Άσκηση 5 1. Η
 καλύτερη πρόληψη είναι η έγκαιρη διάγνωση οποιασδήποτε ασθένειας, γι' αυτό
μην παραμελείτε τους τακτικούς ελέγχους
της υγείας σας.
2. Για την έγκυρη υποβολή της υποψηφιότητας,
μην παραμελήσετε να υποβάλετε/καταθέσετε έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη.
3. Διαβάστε το άρθρο μας και δείτε τι προσφέρουν τα εσπεριδοειδή στην υγεία μας και γιατί πρέπει να μην τα παραλείπουμε από τη διατροφή μας.
4. Ο Γιάννης διακρίνεται για την υπευθυνότητα
και την ευσυνειδησία του, γι' αυτό εμπιστεύομαι σε αυτόν οποιαδήποτε δουλειά έχω να κάνω και είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε ρολόι.
5. Έσπασε κάθε ρεκόρ ακροαματικότητας και
συμμετοχής ο Μαραθώνιος Αγάπης που διοργάνωσε το κανάλι μας, δήλωσε με περηφάνια ο πρόεδρος του καναλιού.
Άσκηση 8 Ενδεικτικές απαντήσεις
ενημερώνω: ενημερότητα, ενημέρωση, ανενημέρωτος, ενημερωτικός, ενήμερος
ευθύνη: ευθύνομαι, ανευθυνότητα, ανεύθυνος
δημοσιογράφος: δημοσιογραφώ, δημοσιογραφία, δημοσιογραφικός
τηλεόραση: τηλεοπτικός
δεοντολογία: δεοντολογικός, αντιδεοντολογικός
αφέλεια: αφελής
συναινώ: συναίνεση, συναινετικός
προβληματίζω: πρόβλημα, προβληματικός, προβληματισμένος
ρατσισμός: ρατσιστής, αντιρατσιστικός, ρατσιστικός
Σελ. 288-289

✓
✓

Άσκηση 4 1. γνώμη
2. στόχος
3. αναστολή

Άσκηση 9 1.
2.
3.
4.
5.

διοχετεύοντας
προσποιούμενοι
προφασιζόμενοι
αρπάζοντας
συλληφθέντες

6.
7.
8.
9.

κατηγορούμενος
διερχόμενου
καταδικασθέντα
λεγόμενους

ΤΕΣΤ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Κατανόηση Γραπτού λόγου

ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σελ. 292-293

Σελ. 300

Ερώτημα 1

Ερώτημα 1

ήξεραν τα πάντα

0

ή δείχνουν

8

βαθιές ανησυχίες

Τρέχει

6

0.

προϋπήρχε

μπροστά στους δέκτες τους

10
1

1.
2.
3.
4.
5.

με φανταχτερές

9

δεν υπήρχε

νέους φόβους

7

Πάντα βέβαια-

και μάλλον

επιστρατεύοντας

5

Φεύγει όμως

στις βασικές ανάγκες επιβίωσης 2

πέρα από τις δικές 3
τους αισθήσεις

Κάπως έτσι

4

Αριθμός σειράς

Επιπλέον λέξη

1

όταν

3
5
7
8
12

τότε
που
αντιθέτως
αυτά
να

Σελ. 301

Ερώτημα 2
Σελ. 294-295

αποκαλύπτοντας 0

Ερώτημα 2

το οποίο έχει να
κάνει

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαφορετικά παιδιά... διαφορετικές τιμωρίες

1

με τη δημιουργία 2

Ανταμείψτε περισσότερο, τιμωρήστε λιγότερο
Η τιμωρία... βγήκε από τον παράδεισο
Εκδήλωση θυμού με καθυστέρηση
Η τιμωρία δεν διδάσκει
Η επιβράβευση αντικαθιστά την ποινή
Η αποφυγή της τιμωρίας
Επιστημονικά πορίσματα για την τιμωρία
Προϋποθέσεις για μια «ωφέλιμη» τιμωρία

5

για να επιδείξουν
προς αυτά

4
2

6
3

Ερώτημα 3
1.
β

2.
α

3.
δ

4.
γ

4
5
3

Σελ. 302

Ερώτημα 3

Σελ. 296-298

0.
γ

1

ενώ μπορούμε να δούμε
ανάλογο με εκείνο
παρά σε όσα είναι ορατά
μέσα από καταστάσεις
ως επίφοβες και επιθετικές
κατασκευάζοντας

5.
γ

0.

σκέφτομαι

σκέψη

1.
2.
3.
4.
5.

πόνος
βρίσκω
λαχταρώ
έχω
ευεργετώ

επίπονης
ευρήματά
λαχταριστού
παρέχει
ευεργετικά

0.

ουράνιος θόλος

στερεώματος

1.
2.
3.
4.
5.

είχε σχέση με
σεμνότητα
αδιάκοπος-η-ο
τελειώνω
απραγματοποίητος-η-ο

αφορούσε
ταπεινότητα
ακατάπαυστου
εξαντλούνταν
ανεκπλήρωτο

Σελ. 303

Ερώτημα 4
Σελ. 299

Ερώτημα 4
0. εκτεταμένη, ευρεία, μεγάλη

1.
2.
3.
4.
5.

(η) εμπέδωση, αφομοίωση
τις εμπειρίες μας/τις προσωπικές μας εμπειρίες
σκέψης, νόησης
απεικονίσεις, αναπαραστάσεις
να αφομοιώνει/να υιοθετεί
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Κατανόηση ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ λόγου
Σελ. 304

Ερώτημα 1
0.

«Ο χρόνος πάλι»

1. τη γέννησή της/το 1957, τον Οκτώβριο του 2009/το 2009
2. συγχέονται/μπερδεύονται με το μύθο/τη μυθοπλασία/με όσα θα ήταν ωραίο να συμβούν
3. την προσωπική της φιλοσοφία/τις προσωπικές της απόψεις
4. ένθετα διηγήματα, (κάποιες) αναλύσεις
5. ταξιδιωτική πεζογραφία
6. να γίνει/είναι εκστατικά ευτυχισμένη
7. στις σπουδές της
8. των πολιτικών, των (κάθε λογής) υποκριτών
9. αποσπασματικά/από  όποιο σημείο τον ενδιαφέρει/από όποιο σημείο θέλει/από το σημείο που βρίσκει πιο
ενδιαφέρον
10. μετατρέψει/μεταμορφώσει/μετουσιώσει την απελπισία σε/στην πιο ακλόνητη ελπίδα.
Σελ. 305

Ερώτημα 2
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το ποσοστό ζήτησης των βιολογικών
προϊόντων στην Ασία αυξάνεται συνεχώς.

R

Τα φυτοφάρμακα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να
έχουν ελάχιστη επίδραση στον άνθρωπο.

R

Όλο και περισσότεροι καταναλωτές ζητούν
βιολογικό κρέας στις μέρες μας.

R

£

Τα παραγόμενα βιολογικά λαχανικά είναι
περισσότερα  από τα συμβατικά λαχανικά.

£

Οι διατροφικές κρίσεις που σχετίζονται με τα
συμβατικά προϊόντα έχουν πανικοβάλλει τους
επιστήμονες.

Το βιολογικό γάλα είναι φθηνότερο στη
Γερμανία από ότι στην Ελλάδα.

R

R

Είναι καλό να αγοράζουμε τρόφιμα που
καλλιεργούνται σε διάφορες περιοχές.

Πάνω από το 20% των βιολογικών προϊόντων
περιέχει συνθετικά φυτοφάρμακα.

R

Η πρώτη μελέτη που συνέκρινε τα συμβατικά
προϊόντα  με τα βιολογικά όσον αφορά την
περιεκτικότητα στα χημικά έγινε μετά το 2000.

R
£

Υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα χημικών ουσιών  
σε βιολογικά προϊόντα που καλλιεργούνται
κοντά στα σύνορα.  

£

Η μεγάλη περιεκτικότητα των συμβατικών
προϊόντων σε συνθετικά χημικά απογοήτευσε
τους καταναλωτές.

Αρκετοί επιστήμονες σήμερα δεν πιστεύουν ότι
τα βιολογικά προϊόντα  είναι αβλαβή.

R

Η πατάτα που καλλιεργείται με συμβατικό τρόπο
περιέχει αυξημένη ποσότητα σολανίνης.

£

Πολλές φορές χρησιμοποιούνται φυσικές
ουσίες στις βιολογικές καλλιέργειες.

R

Τα συμβατικά  προϊόντα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως φυτοφάρμακα.

£

Τα φυσικά δηλητήρια που υπάρχουν στα
βιολογικά προϊόντα διασπώνται με την έκθεση
στον ήλιο.

R

Οι συνθετικές ουσίες που βρίσκονται στις
συμβατικές καλλιέργειες δεν αποδομούνται
γρήγορα.

R

