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ΛΥΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  2 0 1 7  –  2 0 1 8  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ΜΜέέρροοςς  ΑΑ΄́--  ΚΚεείίµµεεννοο  

∆ιαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείµενο και σηµειώστε τη σωστή απάντηση στα 

ερωτήµατα που ακολουθούν. 

«Η τέχνη µπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να νιώσει καλύτερα. Ενδεχοµένως να µην κάνει 

τίποτε περισσότερο από αυτό. Και αυτό όµως είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Πριν από πέντε 

χρόνια οι σύµβουλοι τέχνης του προέδρου Κλίντον έκαναν µια θαυµάσια µελέτη 

προκειµένου  να προσδιορίσουν κατά πόσο η επαφή ενός παιδιού µε την τέχνη µπορεί να 

επηρεάσει την παραγωγικότητά του. Η έρευνα αυτή έγινε σε δηµόσια σχολεία των ΗΠΑ. 

Με όποια µορφή τέχνης και αν ήρθαν σε επαφή αυτά τα παιδιά αποδείχτηκε ότι στη 

συνέχεια έγιναν πιο ικανά να φτιάξουν µια ζωγραφιά, που θα µπορούσε και αυτή µε τη 

σειρά της να αρέσει σε κάποιους άλλους, ή να τραβήξουν φωτογραφίες που να έχουν ένα 

ενδιαφέρον ή να δηµιουργήσουν τα ίδια µουσική ή να παίξουν ένα όργανο. Το σίγουρο 

είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν βελτιώθηκαν µόνο ως προς τις τέχνες αλλά και σε όλους 

τους άλλους τοµείς, επειδή ακριβώς έκαναν αυτή τη βουτιά µέσα τους για να µπορέσουν 

να εκφραστούν... Παρ' όλο που όλοι καταλαβαίνουµε ότι κανονικά θα έπρεπε όλα τα 

παιδιά να έρχονται σε επαφή µε την τέχνη, δυστυχώς πολύ λίγα έχουν την ευκαιρία να το 

κάνουν». 

 «Ωστόσο, η τέχνη  δεν αποτελεί µία ανάγκη που έχουµε όλοι γύρω µας. Εξαρτάται από 

τον κάθε άνθρωπο αυτή η ανάγκη. Η τέχνη είναι αναγκαία προκειµένου  να διατηρούµε 

την επαφή µας µε την ουσία της ύπαρξής µας ... Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στη ζωή 

που µας οδηγούν σε µια «τρέλα». Πολλές ανθρώπινες δυνατότητες µπορούν να µας 

παρασύρουν ως άτοµα και να µας κάνουν να νιώσουµε θεοί επί γης... Αυτό είναι πολύ 

επικίνδυνο... Η επαφή µε την τέχνη θέτει µέτρο και όριο στην εκ φύσεως υπερβολή µας. 

Τελικώς η τέχνη αποδεικνύει ότι ο ευαίσθητος είναι ο ικανός να συναντηθεί µε την 

ευτυχία και όχι ο αναίσθητος. Η τέχνη ανατρέπει τους κώδικες εξουσίας. Ο Βαν Γκογκ –

µε τα κριτήρια µιας ορθολογιστικής κοινωνίας– είναι ένας άχρηστος που παίζει όλη 

µέρα µε τα χρώµατα και δεν µπορεί να βγάλει ούτε τα προς το ζην. Αν δεν υπήρχε η 

τέχνη να αναποδογυρίσει τα κοινωνικά πρότυπα, ο Βαν Γκογκ θα ήταν ένα πρότυπο προς 

αποφυγήν, επειδή υπήρξε ευαίσθητος. Αν δεν υπήρχε η τέχνη, ο κόσµος µας πολύ 

σύντοµα θα έχανε την ψυχή του, δηλαδή το ενδιαφέρον του». 

∆ιασκευή από τη συνέντευξη της σοπράνο Τζέσυ Νόρµαν στο Θανάση Λάλα 
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ΑΑ..  ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  κκααττααννόόηησσηηςς  ττοουυ  κκεειιµµέέννοουυ  ((ΣΣωωσσττόό  --  ΛΛάάθθοοςς))    
 

 

1. Η έρευνα έγινε σε δηµόσια σχολεία της Νέας Υόρκης Σ Λ   

2.  Τα παιδιά που ήρθαν σε επαφή µε οποιαδήποτε µορφή τέχνης βελτιώθηκαν µόνο ως προς 

όλες τις τέχνες  Σ Λ 

3. Η έλλειψη τέχνης εξαφανίζει την ευαισθησία Σ Λ 

4. Η επαφή µε την τέχνη εξισορροπεί το άτοµο Σ Λ 

5. Ο Βαν Γκογκ είναι διάσηµος ποιητής Σ Λ 

 (10 µονάδες) 

 

 

ΒΒ..  ΝΝαα  χχααρραακκττηηρρίίσσεειιςς  σσυυνντταακκττιικκάά  ττοουυςς  όόρροουυςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  έέννττοοννηη  γγρρααφφήή..  
  

� µας: είναι άµεσο Αντικείµενο στο ρήµα οδηγούν 

 

� θεοί: είναι Κατηγορούµενο στο Υποκείµενο εµείς 

 

� στην υπερβολή: είναι έµµεσο Αντικείµενο στο ρήµα θέτει 

 

� ο αναίσθητος: είναι Υποκείµενο στο ρήµα είναι 

 

� τα προς το ζην: είναι Αντικείµενο στο να βγάλει 

 
 (5 µονάδες)  

  

  

ΓΓ..  ΝΝαα  ααννααγγννωωρρίίσσεειιςς  ττοο  εείίδδοοςς  ττωωνν  υυπποογγρρααµµµµιισσµµέέννωωνν  δδεευυττεερρεευυοουυσσώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  

κκααιι  νναα  δδηηλλώώσσεειιςς  ττηη  σσυυνντταακκττιικκήή  ττοουυςς  θθέέσσηη..  

  
�  . . . κατά πόσο η επαφή ενός παιδιού µε την τέχνη µπορεί 

∆ευτερεύουσα ονοµατική πλάγια ερωτηµατική πρόταση ως Αντικείµενο στο ρήµα  

«προσδιορίσουν» 

� . . . να επηρεάσει την παραγωγικότητά του. 

∆ευτερεύουσα ονοµατική βουλητική πρόταση ως Αντικείµενο στο ρήµα «µπορεί» 
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� . . . ότι στη συνέχεια έγιναν πιο ικανά 

∆ευτερεύουσα ονοµατική ειδική πρόταση ως Υποκείµενο στο ρήµα «αποδείχθηκε» 

 

� . . . για να µπορέσουν να εκφραστούν 

∆ευτερεύουσα επιρρηµατική τελική ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού στην 

περίφραση «έκαναν . . . τη βουτιά» 

� Παρ’ όλο που όλοι καταλαβαίνουµε . . .  

∆ευτερεύουσα επιρρηµατική εναντιωµατική πρόταση ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της  

εναντίωσης στην περίφραση «έχουν την ευκαιρία» 

  
 (5 µονάδες)    

            

 

 

∆∆..  ΝΝαα  µµεεττααττρρέέψψεειιςς  ττηηνν  εεννεερργγηηττιικκήή  σσύύννττααξξηη  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεεωωνν  σσεε  

ππααθθηηττιικκήή  κκααιι  ααννττίίσσττρροοφφαα  ((οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  κκεείίµµεεννοο  σσεε  

ππλλάάγγιιαα  µµοορρφφήή))::  

  
� κατά πόσο η επαφή ενός παιδιού µε την τέχνη µπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητά 

του 

Κατά πόσο από την επαφή ενός παιδιού µε την τέχνη µπορεί να επηρεαστεί  

η παραγωγικότητά του. 

� Η επαφή µε την τέχνη θέτει µέτρο και όριο στην εκ φύσεως υπερβολή µας. 

Από την επαφή µε την τέχνη τίθεται µέτρο και όριο στην εκ φύσεως υπερβολή µας. 

 

� Η τέχνη ανατρέπει τους κώδικες εξουσίας. 

Οι κώδικες εξουσίας ανατρέπονται από την τέχνη. 

 

 

(10 µονάδες) 
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ΜΜέέρροοςς  ΒΒ΄́--  ΛΛεεξξιιλλοογγιικκάά  

ΑΑ..  ΝΝαα  ββρρεειιςς  τταα  ααννττώώννυυµµαα  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  λλέέξξεεωωνν  ττοουυ  κκεειιµµέέννοουυ  πποουυ  σσοουυ  δδόόθθηηκκεε::  
  

� βελτιώθηκαν   χειροτέρεψαν 

� αναγκαία   περιττά 

� ελάχιστο   µέγιστο 

� δυνατότητες   αδυναµίες 

� ενδιαφέρον   αδιαφορία 

(5 µονάδες) 

  

ΒΒ..  ΑΑππόό  ττιιςς  λλέέξξεειιςς  πποουυ  σσοουυ  δδίίννοοννττααιι  νναα  σσχχηηµµααττίίσσεειιςς  ππααρράάγγωωγγαα  πποουυ  νναα  δδηηλλώώννοουυνν  

όό,,ττιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηη  δδεεξξιιάά  σσττήήλληη::  
  

� κατατρέχω κατατρεγµός  η ενέργεια ή το αποτέλεσµα της ενέργειας 

� εκπαιδεύω εκπαιδευτήριο  τόπος 

� πίνω  ποτήρι   όργανο ή µέσο µιας ενέργειας 

� κρατώ  κρατητήριο  τόπος 

� αµπέλι  αµπελώνας  περιεκτικό 

 (5 µονάδες) 

 

ΓΓ..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  µµεε  ππααρράάγγωωγγαα  ττωωνν  ρρηηµµάάττωωνν  πποουυ  

δδίίννοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρρέέννθθεεσσηη  ((ππρροοσσοοχχήή  σσττηηνν  οορρθθοογγρρααφφίίαα))::  

  
� ∆εν είναι ανάγκη να αναζητάς κάποιο κίνητρο (κινώ) σε κάθε πράξη του. 

� Είναι πάντοτε προτιµότερη η πρόληψη (προλαµβάνω) από τη θεραπεία. (θεραπεύω). 

� Με ανησυχεί πολύ η τροπή (τρέπω) που πήραν τα πράγµατα. 

� Ασκούσε πάνω µου µια παράξενη γοητεία. (γοητεύω). 

� Η ενηµέρωση που µας έγινε σχετικά µε αυτό το θέµα ήταν ελλιπής. (λείπω). 

 (5 µονάδες)  
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∆∆..  ΝΝαα  δδιιααγγρράάψψεειιςς  σσεε  κκάάθθεε  σσεειιρράά  ττηη  λλέέξξηη  πποουυ  µµεε  ββάάσσηη  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  δδεενν  ττααιιρριιάάζζεειι  

µµεε  ττιιςς  άάλλλλεεςς  ττρρεειιςς::  

 
� διαφωνώ – προσφωνώ – συγκρούοµαι – αντιτίθεµαι 

� κατηγορώ – επικρίνω – ανακρίνω – επίπληξη 

� πιθανότητα – ενδεχόµενο – περίπτωση – περίσταση 

� σαφήνεια – ενάργεια – διαύγεια – ευλάβεια 

� σύνδεση – ένωση – διάζευξη – δέσιµο  

(5 µονάδες) 

 

  

ΕΕ..  ΝΝαα  σσχχηηµµααττίίσσεειιςς  σσύύννθθεεττεεςς  λλέέξξεειιςς  πποουυ  νναα  έέχχοουυνν  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  πποουυ  σσοουυ  δδίίννεεττααιι::  

  

� Σταµατούν τον πόνο   

αναλγητικά - παυσίπονα 

� Αυτός που εγκαταλείπει την τάξη του στο στρατό χωρίς άδεια  

λιποτάκτης 

� Η λήψη δείγµατος για δοκιµή ή έλεγχο  

δειγµατοληψία 

� Η κατοικία µε δυο ορόφους  

διώροφη 

� Πρόσωπο που συνέπραξε σε κακή πράξη (έργο)  

συνεργός 

 (5 µονάδες) 
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ΜΜέέρροοςς  ΒΒ΄́--  ΓΓρρααµµµµααττιικκήή  

ΑΑ..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττιιςς  φφρράάσσεειιςς  µµεε  ττοουυςς  κκααττάάλλλληηλλοουυςς  ττύύπποουυςς  λλέέξξεεωωνν  πποουυ  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρρέέννθθεεσσηη::  

  
� ∆εν αντέχω τη  συνεχή πίεση. (συνεχής πίεση). 

� Ορισµένα κράτη δε σέβονται τους  διεθνείς κανόνες (διεθνής κανόνας) δικαίου. 

� Ορισµένες οµάδες είναι πολύ δηµοφιλείς. (δηµοφιλής). 

� Έκανε έκκληση για αρραγή ενότητα. (αρραγής ενότητα). 

� Παρακολούθησε τη διάλεξη του διαπρεπούς αρχαιολόγου. (διαπρεπής αρχαιολόγος). 

� ∆ε γνωρίζω το ακριβές (ακριβής) έτος γέννησής του. 

� Οι µαθητές επισκέφτηκαν διάφορα ευαγή ιδρύµατα. (ευαγές ίδρυµα). 

� Χαθήκαµε στους δαιδαλώδεις δρόµους (δαιδαλώδης δρόµος) της πόλης. 

� Ήµασταν µάρτυρες του πιο ειδεχθούς εγκλήµατος. (ειδεχθές έγκληµα). 

� Το Υπουργείο Γεωργίας ανέθεσε στα δασαρχεία την εκµετάλλευση των δασωδών περιοχών. 

(δασώδης περιοχή). 

(10 µονάδες)  

  

ΒΒ..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττοονν  ππίίνναακκαα  µµεε  ττοο  µµοοννοολλεεκκττιικκόό  ττύύπποο  ττωωνν  εεππιιθθέέττωωνν  κκααιι  

εεππιιρρρρηηµµάάττωωνν::      
  

ΘΘεεττιικκόόςς  ΣΣυυγγκκρριιττιικκόόςς  ΥΥππεερρθθεεττιικκόόςς  

µεγάλος µεγαλύτερος µέγιστος 

µικρός µικρότερος ελάχιστος 

καλός καλύτερος άριστος 

ειλικρινής ειλικρινέστερος ειλικρινέστατος 

ταχύς ταχύτερος τάχιστος 

λίγος λιγότερος ελάχιστος 

σαφώς σαφέστερα (επίρρηµα) σαφέστατα 

άνω (επίρρηµα) ανώτερος ανώτατος 

θερινός ─ ─ 

βαθιά (επίρρηµα) βαθύτερα βαθύτατα 
  

  

 (5 µονάδες) 
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ΓΓ..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειιςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  µµεε  ττοονν  κκααττάάλλλληηλλοο  ττύύπποο  ττοουυ  ρρήήµµααττοοςς  

πποουυ  δδίίννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρρέέννθθεεσσηη..  ΝΝαα  ππρροοσσέέξξεειιςς  πποολλύύ  ττηηνν  οορρθθοογγρρααφφίίαα!!!!  
  

��  Ο Πέτρος  απήγγειλε ποιήµατα στις εθνικές επετείους.  

(απαγγέλλω – Αόριστος)  

� Εσύ  προέβαλλες διαρκώς τους ίδιους ασήµαντους λόγους. 

(προβάλλω – Παρατατικός) 

� Εσύ καλά µου τα είπες, εγώ όµως, δυστυχώς, δεν σε άκουγα. 

(λέω – Αόριστος) 

� Ο υπουργός είπε στη γραµµατέα «έλεγξέ τα» και ύστερα «αντίγραψέ τα προσεκτικά». 

(ελέγχω – αντιγράφω – Προστακτική Αορίστου) 

� Ο καθηγητής είπε «αναρωτήσου ποιο είναι το καθήκον σου». 

(αναρωτιέµαι – Προστακτική Αορίστου) 

� Εσείς  βαστάξατε όλο το βάρος αυτής της µεγάλης προσπάθειας 

(βαστώ – Αόριστος) 

� Από όσα µας αναφέρατε έχουµε συναγάγει ότι δεν καταλάβατε τα κίνητρά µας. 

(συνάγω – Παρακείµενος) 

� Με τα λεγόµενά του δηµιουργεί εσφαλµένες εντυπώσεις.  

(σφάλλω – µετοχή Παρακειµένου) 

� Η διακεκοµµένη γραµµή στο οδόστρωµα δηλώνει ότι επιτρέπεται η προσπέραση. 

(διακόπτω – µετοχή Παρακειµένου) 

 

 

 

 

 (10 µονάδες) 

 

 

 

  

 


