
Ι.5. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 
Ι.5.1. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
Ι.5.1.1. Να αντιστοιχίσετε τις περιόδους της στήλης Α, όπου χρησιµοποιείται η 
λέξη «γεγονός», µε τη σωστή σηµασία της λέξης στη στήλη Β. Ένα στοιχείο της 
στήλης Β περισσεύει. 
 

Α 
 

1. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στα τέλη του 
εικοστού αιώνα δεν έχει κατοχυρωθεί ακόµη η 
ελευθερία της έκφρασης σε όλες τις χώρες του 
πλανήτη µας. 
 
2. Η απροσδόκητη απόφαση του εκδότη να 
διακόψει την έκδοση της εφηµερίδας του έφερε 
τους εργαζόµενους προ τετελεσµένου γεγονότος. 
 
3. Είναι γεγονός ότι µια είδηση µπορεί να µην 
προβάλλεται µε τον ίδιο  τρόπο από όλες τις 
εφηµερίδες. 
 
4. Από όλα τα γεγονότα που συµβαίνουν γύρω µας 
είδηση θα γίνει εκείνο που ενδιαφέρει όσο το 
δυνατόν περισσότερο κόσµο και επηρεάζει τη ζωή 
του. 

 

Β 
 
α) Πράξη που έχει 
συντελεστεί, συµβάν 
 
β) Πράγµα βέβαιο, 
αναµφισβήτητο 
 
γ) Συµβάν που δεν 
µπορεί να αλλάξει 

 
δ) ∆εδοµένο βάσει 
συλλογισµού 

 
ε) Κρίση για γεγονότα ή 
πράξεις 
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Ι.5.1.2. Να συµπληρώσετε τα κενά του ακόλουθου κειµένου χρησιµοποιώντας 
τον κατάλληλο τύπο των λέξεων του πίνακα. Στη συνέχεια να δώσετε τα 
αντίστοιχα αντώνυµα αυτών των λέξεων. 

επηρεασµένος προκατειληµµένος 
µεροληπτικός υποκειµενικός 

Όταν οι συντάκτες των πολιτικών άρθρων γράφουν ...................... (1) από 

την ιδεολογία του κόµµατος που υποστηρίζουν, εµφανίζονται συνήθως 
........................... (2) απέναντι στα πρόσωπα των άλλων παρατάξεων και ασκούν 
............................... (3) κριτική στις ενέργειες και στα λεγόµενά τους. Εποµένως, 
στα άρθρα τους εκφράζεται σαφώς  ................................... (4) γνώµη. 
1.  .............................. 2. ...............................  
3. ............................... 4. ...............................  
 
Ι.5.1.3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο. 
1. Όσοι φοβούνται ότι οι µαύρες γάτες, ο αριθµός 13 και το σπάσιµο ενός 

καθρέφτη θα τους φέρει ατυχία βασανίζονται από, 
α) προκαταλήψεις,   γ) δεισιδαιµονίες, 
β) προλήψεις,    δ) εικασίες. 

 

2. Όποιος ισχυρίζεται ότι οι µαύροι είναι λιγότερο έξυπνοι από τους λευκούς 
α) εκφράζει δεισιδαιµονίες,   γ) έχει προκαταλήψεις, 
β) ασκεί κριτική,    δ) διατυπώνει γνωµατεύσεις. 

 

3. Οι θρύλοι και οι παραδόσεις ενός λαού για τα φαντάσµατα, τις νεράιδες και 
τα στοιχειωµένα σπίτια εκφράζουν 
α) δογµατική γνώµη, γ) εικασίες, 
β) προκαταλήψεις, δ) δεισιδαιµονίες. 

 

4. Η δήλωση του αυτόπτη µάρτυρα ότι η έκρηξη προκλήθηκε πιθανόν κατά την 
αντικατάσταση της φιάλης υγραερίου είναι 
α) απόφθεγµα, γ) δογµατική γνώµη, 
β) γνωµάτευση, δ) εικασία.  
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5. Το πόρισµα του  µηχανικού ότι η πτώση του κτηρίου οφείλεται στην ελλιπή 
ενίσχυση του σκυροδέµατος αποτελεί 
α) δογµατική γνώµη, γ) εικασία, 
β) πρόκριση, δ) γνωµάτευση. 

 
6. Η πεποίθηση των φανατικών φιλάθλων ότι πάντοτε η διαιτησία αδικεί είναι 

α) πρόληψη, γ) γνωµάτευση, 
β) πρόκριση,  δ) δογµατική γνώµη. 

 
7. Η φράση «Γηράσκω αεί διδασκόµενος» είναι 

α) κριτική, γ) δογµατική γνώµη, 
β) απόφθεγµα, δ) εικασία. 

 
Ι.5.1.4. Να συµπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις επιλέγοντας κάθε φορά το 
κατάλληλο επίθετο. 

α) (Εγκωµιαστικά, Αποδοκιµαστικά, Ευµενή) ..................................... σχόλια 
δηµοσίευσε ακόµη και ο συµπολιτευόµενος τύπος, µετά την κυβερνητική 
εξαγγελία για νέες αυξήσεις στα καύσιµα.  

β) Η απροσδόκητη πρόκριση της οµάδας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα 
έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό και .............................. (καυστικά, 
διθυραµβικά, επικριτικά) σχόλια για τη συµβολή του προπονητή. 

γ) Με .................................................. (κολακευτικά, ποικίλα, θετικά) σχόλια 
αντέδρασαν οι Γάλλοι γονείς στο ενδεχόµενο να καταδικάζονται και οι 
ίδιοι, όταν τα παιδιά τους διαπράττουν αξιόποινες πράξεις. 

δ) Οι πυρηνικές δοκιµές της Ινδίας προκάλεσαν τα ...................................... 
(ενθουσιώδη, δριµύτατα, θερµά) σχόλια της διεθνούς κοινής γνώµης. 

ε) «Είµαι η πρώτη φωνή!» δήλωσε ο νεαρός τραγουδιστής και 
επακολούθησαν τα ...................................... (επιδοκιµαστικά, ειρωνικά, 
θετικά) σχόλια του κοινού. 

στ) Ο εντοπισµός ενός µικροσκοπικού φονικού όπλου από τα µηχανήµατα 
ελέγχου προκάλεσε (ποικίλα, επικριτικά, επιδοκιµαστικά) ......................... 
σχόλια για τους κανόνες ασφαλείας  του αεροδροµίου. 
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Ι.5.1.5. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων µε τα ακόλουθα επίθετα (ένα 
επίθετο περισσεύει). 
 

αδιάφορη ενδιαφέρουσα συκοφαντική 
ανακριβής ευχάριστη συνταρακτική 
δυσάρεστη συγκλονιστική τραγική 

 
1. Η πραγµατοποίηση µιας συναυλίας ξένου συγκροτήµατος ροκ στη χώρα µας 

είναι ............................... είδηση για έναν συνταξιούχο, ...................... για τον 
δηµοσιογράφο που θα γράψει την ανταπόκριση και ....................................... 
για τον νεαρό που θα απολαύσει επιτέλους διά ζώσης τα ινδάλµατά του. 

2. Η εξαγγελία νέων φορολογικών µέτρων αποτελεί µια ............................. 
είδηση για τους φορολογούµενους. 

3. Η ανεξέλεγκτη πληροφορία που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα για επικείµενη 
πτώση των τιµών στο χρηµατιστήριο ήταν µια .......................... είδηση που 
δηµιούργησε πανικό στους επενδυτές. 

4. Η αποκάλυψη των λεπτοµερειών του στυγερού εγκλήµατος αποτέλεσε 
..................................... είδηση για το αναγνωστικό κοινό και ευνόησε την 
κυκλοφορία της εφηµερίδας. 

5. Η πτώση ενός αεροπλάνου είναι µια ............................... είδηση για τους 
συγγενείς των επιβατών.  

6. Ο ∆ήµαρχος µήνυσε την εφηµερίδα για τη(ν) .......................... είδηση που 
δηµοσίευσε εναντίον του.   

 
Ι.5.1.6. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας το κατάλληλο 
επίθετο. 

α) Η µικρασιατική καταστροφή αποτελεί ένα ..................................... 
(κορυφαίο, θλιβερό, κοσµοϊστορικό) γεγονός στη νεότερη ιστορία µας. 

β) Ένα ............................. (ένδοξο, απροσδόκητο, ασήµαντο) γεγονός δεν 
αποτελεί αντικείµενο µελέτης του ιστορικού. 

γ) Η δολοφονία του Τζων Κέννεντυ (J.F.K.) ήταν ένα ......................... 
(σπουδαίο, ένδοξο, συνταρακτικό) γεγονός που συγκλόνισε τον κόσµο. 
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δ) Η εφεύρεση της τυπογραφίας στάθηκε ............................... (αξιοσηµείωτο, 
καθοριστικό, κορυφαίο) γεγονός για την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύµατος. 

 
Ι.5.1.7. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας κάθε φορά το 
κατάλληλο ρήµα στο σωστό τύπο. 

α) Επέστρεψε το διαστηµικό λεωφορείο «Κολούµπια», όπου µαζί µε το 
επταµελές πλήρωµά του συνταξίδεψαν 2.000 µικρά ζώα. Όπως 
.................... ............................ (δηµοσιεύω, ανακοινώνω, παρουσιάζω) η 
Αµερικανική ∆ιαστηµική Εταιρεία (NASA), σκοπός του ταξιδιού ήταν η 
µελέτη του νευρικού συστήµατος σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. 

β) Την πρόσληψη 2.500 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ ως στελεχών στους 
δήµους ...................... (προειδοποιώ, µεταδίδω, εξαγγέλλω) η κυβέρνηση. 

γ) Όπως ............................. (γνωστοποιώ, δηµοσιεύω, µεταδίδω) ο 
ανταποκριτής της εφηµερίδας, µέχρι τα µέσα του επόµενου αιώνα οι 
πληµµύρες ενδέχεται να γίνουν καθηµερινό φαινόµενο στην πλατεία του 
Αγίου Μάρκου της Βενετίας. 

δ) Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο δηµοφιλής καλλιτέχνης ........................... 
(παρουσιάζω, προαναγγέλλω, προειδοποιώ) τη συνεργασία του µε το 
Εθνικό Θέατρο. 

ε) Η µεγάλη έρευνα για τα προβλήµατα της σηµερινής νεολαίας που 
............................ (γνωστοποιώ, δηµοσιεύω, ανακοινώνω) απογευµατινή 
εφηµερίδα, αύξησε θεαµατικά την κυκλοφορία της. 

στ) Με ανακοίνωσή της στον τύπο η φαρµακοβιοµηχανία ........................... 
(εξαγγέλλω, ενηµερώνω, προειδοποιώ) το καταναλωτικό κοινό ότι 
αναστέλλει την κυκλοφορία του παυσίπονου. 

ζ) Σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στη Στοά του Βιβλίου ο γνωστός 
συγγραφέας ............................ (ανακοινώνω, δηµοσιεύω, παρουσιάζω) το 
νέο του µυθιστόρηµα. 

η) Η οικολογική οργάνωση Γκήνπις (Greenpeace)  ............................. 
(ανακοινώνω, γνωστοποιώ, προειδοποιώ) την Άγκυρα ότι ένα ατύχηµα 
στο πυρηνικό εργοστάσιο που σκοπεύει να δηµιουργήσει θα είχε 
καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. 
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Ι.5.1.8. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν, 
χρησιµοποιώντας τον σωστό τύπο των λέξεων του πίνακα (δύο από τις λέξεις 
δεν θα χρησιµοποιηθούν). 
 
αποδοκιµασία ενστερνίζοµαι πολεµική 
προσυπογράφω επιδοκιµασία στιγµατισµός 
εγκρίνω επικρίνω  

 
 

Υπερψήφιση της ειρηνευτικής συµφωνίας 

Με µεγάλη πλειοψηφία ο λαός της διαιρεµένης Ιρλανδίας -Καθολικοί και 

∆ιαµαρτυρόµενοι- ......................... την ειρηνευτική συµφωνία ανάµεσά τους, 
στο δηµοψήφισµα της 22ας Μαΐου 1998. Ήταν µια επιβεβαίωση ότι οι 
περισσότεροι ∆ιαµαρτυρόµενοι της Β. Ιρλανδίας ............................ το 
ειρηνευτικό µήνυµα. Μερικές ηµέρες νωρίτερα το δηµοφιλές συγκρότηµα U2 
............................... υπέρ της συµφωνίας µε µια συναυλία στο Μπέλφαστ. Το 
αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος δεν ήταν απλώς ........................ , αλλά 
............................... της βίας που µάστιζε τη χώρα από το 1969. Ήταν πλέον 
ώριµες οι συνθήκες για να γίνει κατανοητό από όλους ότι ο/η διαρκής 
........................... εναντίον των προσπαθειών προσέγγισης των δύο πλευρών 
διεύρυνε το χάσµα. Σήµερα, οι Ιρλανδοί µπορούν να ελπίζουν σε ένα µέλλον 
χωρίς φόβο, αν και ο δρόµος της συµφιλίωσης είναι µακρύς. 
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Ι.5.2. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 

Ι.5.2.1. Να αποδώσετε σε κάθε απόσπασµα κριτικής της στήλης Ι έναν 
χαρακτηρισµό από τη στήλη ΙΙ (ένα στοιχείο της στήλης ΙΙ περισσεύει). Να 
δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 
 

Ι 
1. Ήταν µια καλοστηµένη σχολική θεατρική 
παράσταση. 

2. Μπράβο στα παιδιά. Επιτέλους παρακολουθήσαµε 
µια παράσταση που µας γοήτευσε! 

3. Ένα δίωρο ανίας και προσµονής µέχρι να πέσει η 
αυλαία. 

4. Η «Αντιγόνη» που παρακολουθήσαµε ήταν ένα 
κοριτσάκι λυγισµένο κάτω από το βάρος  του 
τεράστιου ρόλου της. 

5. Κάποια λαθάκια που παρατηρήσαµε θα 
µπορούσαµε να τα αποδώσουµε στην απειρία των 
νεαρών ηθοποιών. 

6. Τέλος, αισθανόµαστε την ανάγκη να 
ευχαριστήσουµε τον κ. καθηγητή µας που, ως 
σκηνοθέτης, επωµίστηκε επάξια όλο το βάρος της 
προσπάθειας. 

7. Φύγαµε από την παράσταση µε µια µεγάλη απορία: 
Σοφοκλή είδαµε ή Καραγκιόζη; 

ΙΙ 
α) κολακευτική 
 
β) καυστική 
 
γ) επιδοκιµαστική 
 
δ) καλοπροαίρετη 
 
ε) αποδοκιµαστική 
 
στ) ειρωνική 
 
ζ) ενθουσιώδης 
 
η) αντικειµενική 

 
∆ικαιολόγηση 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
4. ..........................................................................................................................  
5. ..........................................................................................................................  
6. ..........................................................................................................................  
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7. ..........................................................................................................................  
Ι.5.2.2. Ένας υπουργός δηλώνει επί λέξει: «Ο Έλληνας τουρίστας απαιτεί να τον 
σέβονται, να του παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας και καλές τιµές µέσα στη χώρα 
του.» 
Αν διαβάζατε την παραπάνω είδηση σε διαφορετικά έντυπα µε τις ακόλουθες 
µορφές, τι θα συµπεραίνατε σχετικά µε την απόδοση της αλήθειας από τον 
δηµοσιογράφο; Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας5 . 
 
Ι) «Ο Έλληνας τουρίστας έρµαιο εκµετάλλευσης στην ίδια του τη χώρα» 
δήλωσε ο αρµόδιος υπουργός. 
Η απόδοση αυτή   α) αποδεικνύει  

β) αποκαλύπτει   
γ) πλαστογραφεί  
δ) αποδίδει    

την αλήθεια της δήλωσης. 
 
∆ικαιολόγηση: ................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
ΙΙ) «Όπως δήλωσε ο αρµόδιος υπουργός, ο έλληνας τουρίστας απαιτεί σεβασµό, 
παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών και καλές τιµές, όταν ταξιδεύει στη χώρα 
του.» 
Η απόδοση αυτή      α) διερευνά   

β) ελέγχει   
γ) αλλοιώνει  
δ) αποδίδει   

την αλήθεια της δήλωσης.  
 
∆ικαιολόγηση: ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

                                            
5 Ιγ, ΙΙδ, ΙΙΙβ, IVβ. 
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ΙΙΙ) «Είναι πασίγνωστο ότι ο Έλληνας τουρίστας υφίσταται εκµετάλλευση µέσα 
στην ίδια του τη χώρα.» 
Η απόδοση αυτή   α) διαπιστώνει   

β) αλλοιώνει   
γ) εκθέτει   
δ) εξετάζει   

την αλήθεια των λεγοµένων. 
 
∆ικαιολόγηση: ................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
ΙV) «Ο Έλληνας τουρίστας απαιτεί να του παρέχονται καλής ποιότητος 
υπηρεσίες και καλές τιµές µέσα στη χώρα του» φέρεται ότι δήλωσε ο αρµόδιος 
υπουργός. 
Η απόδοση αυτή   α) αποδίδει    

β) ελέγχει   
γ) παραποιεί   
δ) διαπιστώνει   

την αλήθεια της δήλωσης. 
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