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Α. Λεμηινγηθά  
 

11..  ΝΝαα  ββξξεείίηηεε  ηηαα  ααλληηώώλλππκκαα  ηηωωλλ  ιιέέμμεεωωλλ  ππννππ  δδίίλλννλληηααηη::  
  

 αλππνκνλεζία   ππνκνλή 

 δηρόλνηα   νκόλνηα 

 ειεπζεξία   ζθιαβηά – δνπιεία  

 γελλαηόηεηα   δεηιία 

 εκπεηξία   απεηξία 

 άγλνηα    γλώζε 

 νξεηλόο   πεδηλόο 

 αλαίζζεηνο   επαίζζεηνο 

 αζέβεηα   ζεβαζκόο – επζέβεηα  

 παληνύ    πνπζελά 

(10 κνλάδεο) 

 
 
               

22..    ΑΑππόό  ππννηηνν  ξξήήκκαα  ππααξξάάγγννλληηααηη  ηηαα  ππααξξααθθάάηηωω  εεππίίζζεεηηαα;;  

  
 ρξήζηκνο   ρξεζηκεύσ 

 άδεηνο    αδεηάδσ 

 δαλεηθόο   δαλείδσ 

 απξεπήο   πξέπεη 

 αθάιππηνο   θαιύπησ 

 

 (2,5 κνλάδεο) 

 

 

Δπώλπκν : ...................................................................................... 

 

Όλνκα  : ...................................................................................... 
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33..  ΝΝαα  ππααξξάάγγεεηηεε  ηηνν  ααλληηίίζζηηννηηρρνν  ννππζζηηααζζηηηηθθόό  γγηηαα  θθάάζζεε  έέλλαα  ααππόό  ηηαα  ππααξξααθθάάηηωω  ξξήήκκααηηαα::  

 ζπλεηίδσ   ζύλεζε 

 θεύγσ    θπγή – θπγάο  

 ζπέξλσ   ζπνξά – ζπόξνο  

 πξνζθαιώ   πξόζθιεζε 

 πιήηησ    πιήμε – πιήγκα  

 θεξλώ    θέξαζκα 

 ζέισ    ζέιεζε – ζέιεκα  

 δξσ    δξάζε – δξάζηεο  

 αλαηέιισ   αλαηνιή 

 απαιιάζζσ   απαιιαγή 

            (5 κνλάδεο) 

 

44..  ΝΝαα  ζζππκκππιιεεξξωωζζεείί  νν  ππααξξααθθάάηηωω  ππίίλλααθθααοο  εεππηηζζέέηηωωλλ  ––  εεππηηξξξξεεκκάάηηωωλλ::  
  

  

ΔΔππίίζζεεηηνν  ΔΔππίίξξξξεεκκαα  

αθξηβήο αθξηβώο 

αθξηβόο αθξηβά 

δπζηπρήο δπζηπρώο 

ζπλήζεο ζπλήζσο 

ηαθηηθόο ηαθηηθά 

  

  

  

 (2,5 κνλάδεο) 

 

 

55..  ΑΑππόό  ηηηηοο  δδύύνν  ιιέέμμεεηηοο  ππννππ  ζζααοο  δδίίλλννλληηααηη  λλαα  ζζρρεεκκααηηίίζζεεηηεε  ηηννπποο  ζζύύλλζζεεηηννπποο  όόξξννπποο  

ππννππ  ζζααοο  δδεεηηννύύλληηααηη::  
  

 θαιόο –ή + θσλή  θαιιίθσλνο (επίζεην) 

 ιείπσ + ζπκόο   ιηπνζπκία (νπζηαζηηθό) 

 πνιύο + βάιισ  πνιπβόιν, πνιπβνιείν (νπζηαζηηθό) 

 θαξδηά + πάζνο  θαξδηνπάζεηα (νπζηαζηηθό) 

 επζύο + γξακκή  επζύγξακκνο (επίζεην) 

 γε + γξάθσ   γεσγξαθία (νπζηαζηηθό) 
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 αεί + ζάιισ   αεηζαιήο (επίζεην) 

 αέξαο + δξόκνο  αεξνδξόκην (νπζηαζηηθό) 

 πεηώ + ζθαίξα   πεηνζθαίξηζε (νπζηαζηηθό) 

 επξύο + ρώξνο   επξύρσξνο (επίζεην) 

(10 κνλάδεο) 

 

66..  ΝΝαα  ζζππκκππιιεεξξωωζζεείί  ηηνν  ζζωωζζηηόό        ηη,,  εεηη,,  ννηη      ζζηηαα  ππααξξααθθάάηηωω  ννππζζηηααζζηηηηθθάά::  

 δηρόλνηα    

 απιεζηία  

 θαιιηέξγεηα 

 ιεηηνπξγία 

 δηαύγεηα 

 αραξηζηία 

 ιαηξεία               

 κνηξνιαηξία 

 παιίξξνηα 

 ζπγγέλεηα 

(5 κνλάδεο) 

 

 

 

Β. Γξακκαηηθή 
 

77..  ΝΝαα  ζζππκκππιιεεξξώώζζεεηηεε  ηηννπποο  ββααζζκκννύύοο  ηηωωλλ  εεππηηζζέέηηωωλλ  θθααηη  ηηωωλλ  εεππηηξξξξεεκκάάηηωωλλ..  ((ηηαα  

ππααξξααζζεεηηηηθθάά  λλαα  ζζρρεεκκααηηηηζζηηεείί  νν  κκννλλννιιεεθθηηηηθθόόοο  ηηύύππννοο,,  εεθθηηόόοο  θθηη  ααλλ  δδεελλ  εείίλλααηη  δδππλλααηηόό))  ::  

  

Θεηηθόο πγθξηηηθόο Τπεξζεηηθόο 

εκθαλώο εκθαλέζηεξα εκθαλέζηαηα 

θαθώο ρεηξόηεξα (επίξξεκα) ─ , θάθηζηα 

παλύςεινο ─ ─ 

κπξνζηά πην κπξνζηά ─ , πνιύ κπξνζηά 

  

 (4 κνλάδεο) 
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88..  ΝΝαα  δδννζζεείί  εε  δδεεηηννύύκκεελλεε  ππηηώώζζεε  ααππόό  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηηωω  ζζππλλεεθθθθννξξέέοο::  
  

 ε όκνηα κέζνδνο  ησλ όκνησλ κεζόδσλ (γελ. πιεζ.) 

 ν επηθαλήο αξρηεξέαο νη επηθαλείο αξρηεξείο (νλνκ. πιεζ.) 

 ε ηαρεία εμππεξέηεζε ησλ ηαρεηώλ εμππεξεηήζεσλ (γελ. πιεζ.) 

 ην θεξακηδί θόξεκα  ησλ θεξακηδηώλ θνξεκάησλ (γελ. πιεζ.) 

 ην επείγνλ πεξηζηαηηθό ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά (αηη. πιεζ.) 

           (10 κνλάδεο) 

 

99..  ΝΝαα  θθάάλλεεηηεε  ηηεε  ρρξξννλληηθθήή  ααλληηηηθθααηηάάζζηηααζζεε  ηηωωλλ  ππααξξααθθάάηηωω  ξξεεκκάάηηωωλλ  ((ππξξννζζννρρήή  

ζζηηεελλ  έέγγθθιιηηζζεε!!))::  
  

 είρε δηαδνζεί λα δείρλεη θαηέθπγαλ λα απνθξηζεί 

Ελεζηώηαο δηαδίδεηαη λα δείρλεη θαηαθεύγνπλ λα απνθξίλεηαη 

Παξαηαηηθόο δηαδηδόηαλ ─ θαηέθεπγαλ ─ 

Εμ. Μέιινληαο ζα δηαδίδεηαη ─ ζα θαηαθεύγνπλ ─ 

Ση. Μέιινληαο ζα δηαζνζεί ─ ζα θαηαθύγνπλ ─ 

Αόξηζηνο δηαδόζεθε λα δείμεη θαηέθπγαλ λα απνθξηζεί 

Παξαθείκελνο έρεη δηαδνζεί λα έρεη δείμεη έρνπλ θαηαθύγεη λα έρεη απνθξηζεί 

Υπεξζπληέιηθνο είρε δηαδνζεί ─ είραλ θαηαθύγεη ─ 

Σπλη. Μέιινληαο ζα έρεη δηαδνζεί ─ ζα έρνπλ θαηαθύγεη ─ 

 

(11 κνλάδεο) 

 

 

 

Γ. πληαθηηθό 
 

1100..  αα))  ΝΝαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηννύύλλ  ζζππλληηααθθηηηηθθάά  ννηη  όόξξννηη  ππννππ  δδίίλλννλληηααηη  ζζεε  έέλληηννλλεε  γγξξααθθήή  ζζηηνν  

ππααξξααθθάάηηωω  θθεείίκκεελλνν..  

  ββ))  ΝΝαα  ααλλααγγλλωωξξηηζζηηεείί  ηηνν  εείίδδννοο  ηηωωλλ  ππππννγγξξαακκκκηηζζκκέέλλωωλλ  δδεεππηηεεξξεεππννππζζώώλλ  

ππξξννηηάάζζεεωωλλ..    

  
  Ο Αξηζηνηέιεο ζήκεξα πεξίκελε ην βαζηιηθό καζεηή ηνπ κε αλππνκνλεζία. Είρε δηαδνζεί 

ζ’ όιε ηελ πνιηηεία το κατόρθωμα ηνπ δηαδόρνπ, θη ν ζνθόο δάζθαινο ζπιινγηδόηαλ κε 

ζπγθίλεζε πσο από ην λέν απηόλ θξεκόηαλ πηα ε ηύρε, όρη κνλάρα ηεο Μαθεδνλίαο, παξά θη 

νιόθιεξεο ηεο Ειιάδαο. 
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 Σπιινγηδόηαλ ζε ηη θαηάζηαζε βξηζθόηαλ ηελ επνρή εθείλε η επίινηπε Ελλάδα – δηρόλνηεο, 

αληαξζίεο, ε δόμα ε παιηά είρε ραζεί, νη βάξβαξνη από ζηηγκή ζε ζηηγκή κπνξνύζαλ λα θαηέβνπλ 

θαη λα θαηαξγήζνπλ ηελ ειεπηεξία. Πνηνο ζα ζώζεη πηα ηε κεγάιε παηξίδα; Πνηνο; Μνλάρα ν λένο 

ηνύηνο, πνπ άξρηζε θηόιαο λα δείρλεη από κηθξόο ηόζε γελλαηόηεηα θαη θηινηηκία. 

 «Θα του δώζσ όιε κνπ ηελ ςπρή», ζπιινγηδόηαλ ν κέγαο θηιόζνθνο, «ζα ηνπ θσηίζσ ην 

κπαιό, ζα ηνπ γιπθάλσ ηελ θαξδηά, ζα τον θάκσ ηέιεην πρότυπο Έιιελα θη αλζξώπνπ. Μηα κέξα, 

πνηνο μέξεη, κπνξεί ν λένο απηόο λα ζθνξπίζεη ην θσο ηεο Ειιάδαο ζε όιε ηε βάξβαξε Αζία . . .» 

 Απηά ζπιινγηδόηαλ κε ζθπκκέλν θεθάιη. Τόζν βπζηζκέλνο ήηαλ ζηνπο ινγηζκνύο ηνπ, πνπ 

δελ άθνπζε ηελ πόξηα πνπ άλνημε θαη δελ είδε ηνλ Αιέμαλδξν πνπ κπήθε αιαθξνπάηεηα θαη 

ζηάζεθε από πάλσ ηνπ. 

- Ω Αξηζηνηέιε, είπε, ηη ζπιινγίδεζαη; 

Ο δάζθαινο ζήθσζε ην θεθάιη. Χακνγέιαζε. 

- Κάζηζε, είπε, ζα ζνπ πσ. 

- Ξέξεηο, δελ κπνξώ εύθνια λα θαζίζσ, είπε ν Αιέμαλδξνο. Λέγε, θη εγώ ζα ζηέθσ λα ζε 

αθνύσ όξζηνο. 

- Σπιινγίδνπκαη ηελ Ειιάδα, είπε ζηγά, κε ζιηκκέλε θσλή ν θηιόζνθνο. Πώο μέπεζε! Πνύ 

είλαη ε Αζήλα ηνπ Πεξηθιή; Πνύ πέηαμε ε κεγάιε δόμα, τι έγηλαλ νη θεκηζκέλνη 

Μαξαζσλνκάρνη θαη Σαιακηλνκάρνη; 

«Καηέθπγαλ εδώ, εδώ, ζηε Βόξεηα Ειιάδα, ηε Μαθεδνλία» ςηζύξηζε από κέζα ηνπ ν 

Αιέμαλδξνο, κα δελ άλνημε ηα ρείιε λ’ απνθξηζεί ζην εξώηεκα ηνπ δαζθάινπ. 

 

    Νίθνο Καδαληδάθεο 

«Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο» 

 

 

αα)) 
 ην θαηόξζσκα: είλαη ππνθείκελν ζην ξήκα «είρε δηαδνζεί» 

 

 ε Ειιάδα: είλαη ππνθείκελν ζην ξήκα «βξηζθόηαλ» 

 

 ηνπ: είλαη έκκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα «ζα δώζσ» 

 

 ηνλ: είλαη αληηθείκελν ζην ξήκα «ζα θάκσ» 

 

 πξόηππν: είλαη θαηεγνξνύκελν ζην αληηθείκελν «ηνλ» 

 

 ηη: είλαη θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν «Μαξαζσλνκάρνη θαη Σαιακηλνκάρνη» 

 

 

(6 κνλάδεο) 
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ββ)) 

 « . . . πσο από ην λέν απηόλ θξεκόηαλ πηα ε ηύρε, όρη κνλάρα ηεο Μαθεδνλίαο, παξά θη 

νιόθιεξεο ηεο Ειιάδαο.» 

Εηδηθή σο αληηθείκελν ζην «ζπιινγηδόηαλ» 

 

 

 « . . . ζε ηη θαηάζηαζε βξηζθόηαλ ηελ επνρή εθείλε ε επίινηπε Ειιάδα . . .» 

Πιάγηα εξσηεκαηηθή σο αληηθείκελν ζην «ζπιινγηδόηαλ» 

 

 

 « . . . πνπ δελ άθνπζε ηελ πόξηα . . .» 

Σπκπεξαζκαηηθή σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ απνηειέζκαηνο ζην «ήηαλ βπζηζκέλνο» 

 

 

  « . . . λα ζε αθνύσ όξζηνο  . . .» 

Τειηθή σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ ζην «ζα ζηέθσ» 

  
 (8 κνλάδεο)  

  

  

  

1111..            ΝΝαα  κκεεηηααηηξξααππεείί  εε  ζζύύλληηααμμεε  ηηωωλλ  ππααξξααθθάάηηωω  ππξξννηηάάζζεεωωλλ  ααππόό  εελλεεξξγγεεηηηηθθήή  ζζεε  

ππααζζεεηηηηθθήή  ήή  ηηνν  ααλληηίίζζηηξξννθθνν::  

  
  

α) Είρε δηαδνζεί ζ’ όιε ηελ πνιηηεία ην θαηόξζσκα ηνπ δηαδόρνπ.  

Είραλ δηαδώζεη  (νη άλζξσπνη) ζ’ όιε ηελ πνιηηεία ην θαηόξζσκα ηνπ δηαδόρνπ. 

 

 

β) Πνηνο ζα ζώζεη πηα ηε κεγάιε παηξίδα; 

Από πνηνλ ζα ζσζεί πηα ε κεγάιε παηξίδα; 

 

 

γ) Θα ηνπ δώζσ όιε κνπ ηελ ςπρή. 

Θα ηνπ δνζεί όιε κνπ ε ςπρή. 

 

 

(6 κνλάδεο) 
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Γ.  Παξαγωγή ιόγνπ 

 
Σην απόζπαζκα πνπ ζαο δόζεθε δηαθαίλεηαη ην όξακα ηνπ θηιόζνθνπ Αξηζηνηέιε γηα ηνλ 

καζεηή ηνπ, Αιέμαλδξν. 

α) Πνηνο πηζηεύεηε όηη είλαη ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζηε δσή ηνπ καζεηή; 

β) Πώο επηδξά ν δάζθαινο ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ καζεηή; 
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........................................................................................................................................................... 

           (20 κνλάδεο) 


