
 
 

      
 
 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  2 0 1 2  –  2 0 1 3  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Α. Λεξιλογικά  
 
11..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρωωθθεείί  οο  ππίίνναακκααςς  µµεε  ττιιςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  λλέέξξεεωωνν::  
  

ΡΡήήµµαα  ΟΟυυσσιιαασσττιικκόό  ΕΕππίίθθεεττοο  

 συγγραφέας  
µελετώ   

 φορά  
  επίµοχθος 

αλιεύω   
 
(2,5 µονάδες) 

 
               
22..    ΑΑφφοούύ  χχωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  λλέέξξεειιςς  σστταα  δδύύοο  σσυυννθθεεττιικκάά  ττοουυςς,,  νναα  δδηηλλώώσσεεττεε  ττιι  
µµέέρροοςς  ττοουυ  λλόόγγοουυ  εείίννααιι  ττοο  κκάάθθεε  σσυυννθθεεττιικκόό::    
  
 1ο συνθετικό 2ο συνθετικό 
µεγαλοπρέπεια   
πηγαινοέρχοµαι   
κρεοπώλης   
εύστοχος   
απειροελάχιστος   
διώροφος   
καλλίφωνος   
πενθήµερος   
ειδησεογραφία   
τεχνογνωσία   

  
(5 µονάδες) 

 
Επώνυµο : ...................................................................................... 
 
Όνοµα  : ...................................................................................... 



 
 

      
 
 
 
 
33..  ΝΝαα  δδοοθθοούύνν  τταα  ααννττώώννυυµµαα  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  λλέέξξεεωωνν::  

 λυπηρός  ……………………………… 

 ξερός   ……………………………… 

 άγονος   ……………………………… 

 άσηµος  ……………………………… 

 παράκληση  ……………………………… 

 προσφορά  ……………………………… 

 κληροδοτώ  ……………………………… 

 επιβλαβής  ……………………………… 

 ελλιπής  ……………………………… 

 απρεπώς  ……………………………… 

            (2,5 µονάδες) 

 

44..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρωωθθοούύνν  τταα  κκεεννάά  µµεε  ττοο  εεππίίθθεεττοο  πποολλύύςς  κκααιι  εεππίίρρρρηηµµαα  πποολλύύ..  ΝΝαα  

δδιιεευυκκρριιννιισσττεείί,,  εεππίίσσηηςς,,  πποούύ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ττοο  εεππίίθθεεττοο  κκααιι  πποούύ  ττοο  εεππίίρρρρηηµµαα::  
  

 Έπεφτε τόσο …………….. βροχή, που δεν βλέπαµε µπροστά µας.    

 Εξαιτίας των ………………. ερωτήσεων έχασε τον ειρµό του.  

 Πάντα πίνεις τόσο ……………. νερό; 

 ∆εν αντέχω τον …………… συνωστισµό. 

 Γιατί έκλαιγε τόσο ……………; 

 Ήταν ……………… αγαπητή σε όλους. 

 Τον δυσκόλεψαν οι …………………. κανόνες. 

 …………… ανυπόφορος ο φίλος σου! 

 Έκανε …………… ζέστη εκείνη τη µέρα. 

 Λόγω της …………….. χιονόπτωσης στάθηκε αδύνατο να φύγουµε. 

(5 µονάδες) 



 
 

      
 

 

 

Β. Γραµµατική 
 
55..  ΝΝαα  δδοοθθοούύνν  οοιι  ππττώώσσεειιςς  πποουυ  ζζηηττοούύννττααιι  σστταα  ππααρραακκάάττωω  ζζεεύύγγηη  εεππιιθθέέττωωνν  --  
οουυσσιιαασσττιικκώώνν::  
  
 Το ασθενές φως  ……………………………………………… (γενική πληθυντικού) 

 Το ευτελές προϊόν ……………………………………………… (γενική ενικού) 

 Το πολύ κρέας  ……………………………………………… (γενική πληθυντικού)  

 Η ελώδης έκταση  ……………………………………………… (γενική πληθυντικού) 

 Η διεθνής διάλεκτος ……………………………………………… (αιτιατική ενικού) 

 Ο δριµύς υπαινιγµός …………………………………………… (αιτιατική πληθυντικού) 

 Ο πολυπράγµων συγγραφέας ……………………………………… (αιτιατική ενικού) 

 Ο µέλλων πρύτανης ……………………………………………… (γενική πληθυντικού) 

 Το συνεχές ατόπηµα ……………………………………………… (γενική πληθυντικού) 

 Η µακροσκελής παράγραφος ……………………………………… (ονοµ. πληθυντικού) 

  
 (10 µονάδες) 

 

66..  ΝΝαα  σσυυµµππλληηρρωωθθεείί  οο  ππίίνναακκααςς  µµεε  ττοουυςς  ττρρεειιςς  ββααθθµµοούύςς  ττωωνν  εεππιιθθέέττωωνν  κκααιι  
εεππιιρρρρηηµµάάττωωνν..  ΣΣτταα  ππααρρααθθεεττιικκάά  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν  οοιι  µµοοννοολλεεκκττιικκοοίί  ττύύπποοιι  ::  
  

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

  ελάχιστα (επίρ.) 

 καλύτερος  

 ανώτερος  

απλώς   

 µεγαλύτερος  

ταχέως (επίρ. του 

επιθέτου ταχύς)   

επιµελής   

 µικρότερος  

  συνηθέστατα (επίρ.) 

σηµερινός   
  

 (10 µονάδες) 
 



 
 

      
 
 
    

77..  ΝΝαα  σσχχηηµµααττιισσττεείί  ηη  µµεεττοοχχήή  ππααθθηηττιικκοούύ  ΠΠααρραακκεειιµµέέννοουυ::  
  
 Συγκαλύπτω      ……………………………………... 

 Ανατρέφω       ……………………………………... 

 Σφάλλω       ……………………………………... 

 Αναπτύσσω       ……………………………………... 

 ∆ιαστρέφω       ……………………………………... 

 Προσκαλώ       ……………………………………... 

 Εκτείνω       ……………………………………... 

 Θέλω       ……………………………………... 

 ∆ιαθέτω       ……………………………………... 

 Τρώω       ……………………………………...

           (10 µονάδες) 

 
88..  ΝΝαα  σσχχηηµµααττιισσττεείί  ηη  ΟΟρριισσττιικκήή  ΑΑοορρίίσσττοουυ  σσττηηνν  ίίδδιιαα  φφωωννήή  σσττοο  αα΄́  εεννιικκόό  ππρρόόσσωωπποο::  
  
 Πανικοβάλλω      ……………………………………... 

 Προάγω       ……………………………………... 

 Εκτρέφοµαι       ……………………………………... 

 Γδέρνω       ……………………………………... 

 Πλένω       ……………………………………... 

 Αφήνοµαι       ……………………………………... 

 Σπέρνοµαι       ……………………………………... 

 Αναµειγνύω       ……………………………………... 

 Συνθέτω       ……………………………………... 

 Υφίσταµαι       ……………………………………... 

 (10 µονάδες) 

99..  ΝΝαα  δδοοθθεείί  ττοο  ββ΄́  εεννιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  ττηηςς  ππρροοσστταακκττιικκήήςς  ττοουυ  ππααθθηηττιικκοούύ  ΑΑοορρίίσσττοουυ::  

 Κουµπώνοµαι      ……………………………………... 

 Απαλλάσσοµαι      ……………………………………... 

 Παραδίδοµαι      ……………………………………... 

 Υπόσχοµαι       ……………………………………... 

 Φυλάγοµαι       ……………………………………... 

 (5 µονάδες) 



 
 

      
 
 
 
Γ. Συντακτικό 
 
1100..  αα))  ΝΝαα  χχααρραακκττηηρριισσττοούύνν  σσυυνντταακκττιικκάά  οοιι  όόρροοιι  πποουυ  υυπποογγρρααµµµµίίζζοοννττααιι  σσττοο  
ππααρραακκάάττωω  κκεείίµµεεννοο..  
  ββ))  ΝΝαα  ααννααγγννωωρριισσττεείί  ττοο  εείίδδοοςς  ττωωνν  δδεευυττεερρεευυοουυσσώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  µµεε  
έέννττοοννηη  γγρρααφφήή..  
    

Την ώρα που γίνονταν όλα αυτά στην καρδιά του Μέλιου, το σκολειό τραβούσε το δρόµο 
του. Τα «πάντα έβαιναν καλώς», όπως έλεγε ο παπάς. Η ζωή δε θα σταµατούσε τώρα την ανάσα 
της, για ν’ ακούσει την καρδιά ενός προδοµένου παιδιού. Αυτό να λέγεται. Αµ, αν δεν υπήρχε στον 
κόσµο απονιά, δεν θα υπήρχε ούτε ζωή. Η ζωή πρέπει να κάνει την κουφή, αν θέλει να συνεχίσει 
το ταξίδι της. Αλλιώς, αν καθότανε πότε δω για να καλοπιάσει τον ένα , και πότε αλλού για να 
συµπονέσει τον άλλον, δε θα ’τανε ζωή παρά µοιρολογίστρα. 

Η ζωή µουρµούριζε κι έφευγε σαν ξεχασµένη καλόγρια, που δεν παύει να αραδιάζει τις 
προσευχές της. 

Πήρε να τρίζει κι ο καιρός. Ζύγωνε ο χειµώνας κι οι αγριόχηνες ξεφωνίζανε σαν 
γλωσσοκοπάνες. Όπου να ’ναι, θα βγαίνανε τη νύχτα οι ντουφεκάρηδες και θα τις σκοτώνανε από 
τρεις στην κάθε ντουφεκιά. Ζύγωνε, λοιπόν, ο χειµώνας. Στην καρδιά του Μέλιου ο καιρός ήταν 
θολωµένος και πριν ζυγώσει ο χειµώνας. Κλειδωµένη ήταν η καρδιά του, βαρύ κλειστό κιβούρι.  

Στυφές και άνοστες ήταν οι µέρες. Ο νους του σκοτωµένος. Άδικα η κερα-Ματούλα του 
’κανε «γητειές». ∆εν ήταν βασκανιά – φαινότανε. Η Ερασµώ όµως το βρήκε. «Θλίψις έρωτος», 
είπε . . . και γλύκαναν τα µάτια της. 

«Τι σου την έκαµαν την καρδούλα σου, αγοράκι; Σε την ξέσκισαν; Το ξεύρω. Σαν της 
αγάπης τον καηµό, άλλον καηµό δεν έχει». 

Ο Μέλιος έκλεινε τ’ αυτιά του. ∆εν ήθελε ούτε και να την ακούσει πια αυτή τη λέξη. Αγάπη 
. . . Αγράµπελη . . . Κείνος έβλεπε µόνο την πλάτη της! Ούτε και τα βιβλία πια ήθελε να ξέρει. Του 
φαίνονταν σαν χαρτιά πιτσιλισµένα µε µύγες. 

  Μενέλαος Λουντέµης 
    «Ένα παιδί µετράει τ’ άστρα» 

 
 µοιρολογίστρα: είναι ................................................. στο ............................................................ 

 
 τις: είναι ................................................................... στο .............................................................. 

 
 ο νους: είναι .......................................................... στο ................................................................. 

 
 του: είναι ............................................ στο ................................................................................... 

 
 την καρδούλα: είναι ............................................ στο ................................................................... 

 
 



 
 

      
 
 
 
 « . . . να συνεχίσει το ταξίδι της.» 

………………………………………………………………………………………………........ 
 
 « . . . αν καθότανε πότε δω . . .» 

………………………………………………………………………………………………........ 
 
 
 « . . . για να καλοπιάσει τον ένα, . . .» 

………………………………………………………………………………………………........ 
 
 
  « . . . που δεν παύει  . . .» 

………………………………………………………………………………………………........ 
  
  
 « . . . πριν ζυγώσει ο χειµώνας..» 

………………………………………………………………………………………………........  
  

(10 µονάδες)  
  
  
1111..            ΝΝαα  µµεεττααττρρααππεείί  ηη  σσύύννττααξξηη  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεεωωνν  ααππόό  εεννεερργγηηττιικκήή  σσεε  
ππααθθηηττιικκήή  κκααιι  ααννττίίσσττρροοφφαα::  
  

α) Η επιτροπή του απένειµε το πρώτο βραβείο. 
 

 

 
β) Όλοι τον σέβονταν. 

 

 

 
γ) Ήταν ηλιοκαµένος. 

 

 

 
δ) Είχε ανακηρυχθεί πρόεδρος της επιτροπής. 

 

 

   



 
 

      
 
 
 
 
 

ε) Καλλωπιζόταν µε τις ώρες. 
 

 

 

στ) Θα γίνουµε αντικείµενο εκµετάλλευσης ενός σαθρού συστήµατος. 
 

 

 

ζ) Ο σεισµός έγινε αισθητός σε όλους. 
 

 

 

η) Να τους δοθεί περαιτέρω παράταση χρόνου. 
 

 

 
θ) Η οικογένειά του τον περιέβαλλε µε πολλή αγάπη. 

 

 

 
ι) Του επιτρέψανε να φύγει. 

 

 

 
(10 µονάδες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 

      
 
Ε.  Παραγωγή λόγου 
 
Αν είχατε να διαθέσετε πέντε ώρες και σας άφηναν να επιλέξετε µεταξύ του υπολογιστή και 
ενός λογοτεχνικού βιβλίου της αρεσκείας σας, ποια θα ήταν η επιλογή σας;  
 
Να τεκµηριώσετε την άποψή σας, σε ένα κείµενο 15 – 20 σειρών. 
 
...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................        

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

           (20 µονάδες) 



 
 

      
    


