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Εξέταση στο μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες  – Κατανόηση Κειμένων 

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 

 

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά στο μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες – 

Κατανόηση Κειμένων και αποτελείται από εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, 

βαθμολογικά ισοδύναμες, με τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ), από τις 

οποίες μία (1) μόνο είναι η ορθή. 

Το μάθημα βαθμολογείται με άριστα τις εκατό (100) μονάδες, ενώ ως βαθμολογία βάσης 

του μαθήματος ορίζονται οι πενήντα πέντε (55) μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση 

εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή μείον 35%. 

Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το Απαντητικό Φύλλο σύμφωνα με τις οδηγίες 

που σας έχουν διανεμηθεί. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

 
 
 
1. 
 

Σε καθεμιά από τις επόμενες 7 ερωτήσεις δίνεται μία πρόταση στην οποία λείπει 
μία λέξη ή μία φράση. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό. 
 
Τον απέλυσαν γιατί _________ στα σχέδιά τους. 

 α) αρνήθηκε 
 β) αντιτάχθηκε 
 γ) επιβλήθηκε 

 δ) παρακώλυσε 
   
2. Ο κατηγορούμενος αξίζει το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου γιατί επέδειξε 

______________ ήθος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

 α) ανέκκλητο 
 β) εξεζητημένο  
 γ) ανεπίληπτο  

 δ) ανερμάτιστο  
   
3.  ___________ κάτι για να φας το μεσημέρι. 

 α) Παράγγειλε 
 β) Παρήγγειλε  
 γ) Παράγκειλε  

 δ) Παρήγγηλε  
   
4. Το κέρδος που αποκόμισε από την αγοραπωλησία δεν είναι διόλου ___________.  

 α) ευυπόληπτο  
 β) ευεπίφορο  
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 γ) ευκαταφρόνητο  
 δ) ευμετάβλητο  

   
5. Ο καταζητούμενος αποφάσισε να ___________ στις αρχές.  

 α) παραδωθεί   
 β) εκδωθεί   
 γ) εκδοθεί    

 δ) παραδοθεί   
   
6. Ο παθών μπορεί να ___________ αξιώσεις αποζημίωσης εντός τριών μηνών. 

 α) εγείρει 
 β) ζητήσει  
 γ) προτείνει  

 δ) αναλάβει  
   
7. Του αρέσει να ___________  στη μελέτη των έργων των αρχαίων φιλοσόφων. 

 α) εγκύπτει 

 β) ενσκήπτει  
 γ) εμπίπτει 

 δ) περιπίπτει  
   
8. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B): 

Α. Τα παιδιά όπου συναντήσαμε προχτές τα γνωρίζαμε από παλιά. 
Β. Έχει πώρωση με τη μουσική. 
Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικά σφάλματα; 

 α) Καμία. 
 β) Και οι δύο. 
 γ) Μόνο η Α. 

 δ) Μόνο η Β.  
   
9. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B): 

Α. Η ταινία εντρυφά στα προβλήματα των ανθρώπινων σχέσεων. 
Β. Φωνάζει υπέρ το δέον δυνατά. 
Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικά σφάλματα; 

 α) Καμία.  
 β) Και οι δύο. 
 γ) Μόνο η Α. 

 δ) Μόνο η Β. 
   
10. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B): 

Α. Συζητήστε το θέμα με τους συμμαθητές σας.  
Β. Τελευταία όλο και περισσότεροι άνθρωποι σπουδάζουν εξ’ αποστάσεως. 
Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά σφάλματα; 

 α) Καμία. 
 β) Και οι δύο. 
 γ) Μόνο η Α. 

 δ) Μόνο η Β.  
   
11. Ακολουθούν 4 λέξεις (1-4): 

(1) προσποίηση 
(2) μεταποίηση 
(3) αντιποίηση 
(4) παραποίηση  
Ποια είναι συνώνυμη της λέξης «αλλοίωση»: 

 α) Η (1). 
 β) Η (3). 
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 γ) Η (4).  
 δ) Η (2). 

   
12. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B): 

Α. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και ο δήμαρχος της πόλης μας. 
Β. Θα ακολουθήσει η παρέλαση των ενόπλεων δυνάμεων.  
Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικό σφάλμα; 

 α) Καμία. 
 β) Μόνο η Α. 
 γ) Μόνο η Β. 

 δ) Και οι δύο.  
   
13. Ακολουθούν 2 προτάσεις (1-2): 

(1) Τις επόμενες ώρες επίκειται εχθρική ενέργεια.  
(2) Το κράτος υποθάλπει φαινόμενα διαφθοράς. 
Σε ποια/ποιες από αυτές γίνεται ορθή χρήση της υπογραμμισμένης λέξης με βάση τα 
συμφραζόμενα; 

 α) Σε καμία. 
 β) Στη (2). 
 γ) Στην (1). 

 δ) Και στις δύο.  
   
14. Ακολουθούν 2 φράσεις (1-2): 

(1) παραβίαση θεμελιωδών κανόνων 
(2) έγινε προβολή πολλών ενδιαφερόντων ταινιών 
Σε ποια/ποιες από αυτές γίνεται ορθή χρήση της υπογραμμισμένης λέξης με βάση τα 
συμφραζόμενα; 

 α) Σε καμία. 
 β) Στη (2). 
 γ) Στην (1). 

 δ) Και στις δύο. 
   
15. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4): 

(1) διάπραξη – εκτέλεση 
(2) επίκριση – επιτίμηση  
(3) γένεση  –  τοκετός  
(4) αντιπαραβολή – αντικαταβολή 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων; 
 α) Κανένα. 
 β) Και τα τέσσερα. 
 γ) Τα 1 και 2. 

 δ) Μόνο το 2. 
   
16. Ακολουθούν 4 φράσεις (1-4): 

(1) αναλγητική αλοιφή 
(2) συνομοτικοί κανόνες 
(3) παραδωτέο έργο 
(4) απομύζηση εισοδημάτων  

Ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά λάθη;  
 α) Καμία. 
 β) Και οι τέσσερις. 
 γ) Η 1 και 2. 

 δ) Η 2 και 3.  
   
17. Ακολουθούν 4 φράσεις (1-4): 

(1) συγγένεια εξ αγχιστείας 
(2) ο ξεναγός μάς είπε 
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(3) στις αρχές Μαΐου 
(4) συνάντησε ένα συμμαθητή του  

Ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά λάθη; 
 α) Καμία. 
 β) Και οι τέσσερις.  
 γ) Η 1 και 2.  

 δ) Μόνο η 4.  
   
18. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4): 

(1) επικράτηση – ήττα 
(2) ανάληψη  –  κατάληψη 
(3) πρόσκτηση  –  απόκτηση 
(4) ενθουσιώδης  –  αδιάφορος 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη αντιθέτων; 
 α) Κανένα. 
 β) Και τα τέσσερα. 
 γ) Το 1 και το 4. 

 δ) Το 3 και το 4.  
   
19. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4): 

(1) εκπίπτει – περιπίπτει  
(2) αντιβαίνει – συνάδει  
(3) αποκλείει –  συμπεριλαμβάνει  
(4) καταφεύγει – υπεκφεύγει  

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη αντιθέτων; 
 α) Κανένα. 
 β) Και τα τέσσερα.  
 γ) Το 2 και 3.  

 δ) Το 1 και 4.  
   
20. Ακολουθούν 4 λέξεις (1-4): 

(1) πλειοδοτώ  
(2) απορρίπτω  
(3) αναθεματίζω  
(4) υπογραμμίζω  
Ποια είναι συνώνυμη της λέξης  «υπερθεματίζω»;                         

 α) Καμία.  
 β) Η 2.  
 γ) Η 1.  

 δ) Η 3 και η 4.  
   
 

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν 8 κενά διαστήματα, αριθμημένα από 21 έως 28, στα 
οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών 
απαντήσεων την ορθή λέξη για κάθε αντίστοιχο κενό διάστημα. 
 
Αναμφίβολα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι μεγάλοι όμιλοι του λιανικού εμπορίου και η 
αυτοκινητοβιομηχανία είναι εδώ και πολύ καιρό οι πρώτοι σε _________ (21) 
διαφημιζόμενοι, προωθώντας μια _________ (22): το ιδιωτικό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο-
κουβαλητής, έχει τη δυνατότητα να μας βοηθά να _________ (23) χρόνο και να μας 
προσφέρει τόσες πολλές υπηρεσίες, ώστε θα πρέπει να συμφιλιωθούμε συνολικά με τις 
_________ (24) που συνεπάγεται. Ατυχήματα, ρύπανση της ατμόσφαιρας, του νερού, του 
εδάφους, συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, θόρυβος, κυκλοφοριακή _________ 
(25), καταστροφή των τοπίων και της βιοποικιλότητας κ.ο.κ.: πράγματι, ο _________ (26) 
κύκλος της εξάρτησης από το αυτοκίνητο συνεπάγεται κολοσσιαία «εξωτερικά κόστη» που 
_________ (27) στο περιβάλλον, τα οποία έχουν υπολογιστεί στα 820 δισ. ευρώ ετησίως 
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για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα 109 δισ. για τη Γαλλία (ποσό που 
αντιστοιχεί στο 5,5% του ΑΕΠ της χώρας). Και παραμένει ακόμη αδύνατο να εκτιμηθεί το 
στοιχειώδες: το κόστος μιας επέκτασης του αστικού _________ (28) που πολύ δύσκολα 
μπορεί να αναστραφεί. 

21. α) κατακτήσεις  
 β) προτάσεις  
 γ) προβολές  

 δ) δαπάνες  
   
22.  
 α) συμφωνία  
 β) δοξασία  
 γ) κατηγορία  

 δ) υποψία  
   
23.  
 α) δαπανούμε  
 β) εξοικονομούμε  

 γ) καταναλώνουμε  
 δ) αποκομίζουμε  

   
24.  
 α) απαιτήσεις  
 β) περιπτώσεις  
 γ) οχλήσεις  

 δ) προσθήκες  
   
25.  
 α) αγωγή  
 β) διαχείριση  
 γ) συμφόρηση  

 δ) συχνότητα  
   
26.  
 α) φαύλος  
 β) μεγάλος 
 γ) ομόκεντρος 

 δ) στενός 
   
27.  
 α) αναμειγνύονται  
 β) εντοπίζονται  
 γ) προστίθενται  

 δ) μετακυλίονται  
   
28.  
 α) δικαίου  
 β) τρόπου  

 γ) ιστού  
 δ) νόμου  

   
 

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν 7 κενά διαστήματα, αριθμημένα από 29 έως 35, στα 
οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών 
απαντήσεων την ορθή λέξη για κάθε αντίστοιχο κενό διάστημα. 
 
Την ίδια εποχή, στο δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, αρχίζει στην 
Ελλάδα η ροή των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, που θα συνεχιστούν, σε διάφορα 
στάδια, μέχρι τις ημέρες μας, με _________ (29) και ουσιαστικά αποτελέσματα, παρ’ όλα 
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τα εσωτερικά προβλήματα, τους διχασμούς, τους πολέμους και τις συναφείς καταστροφές. 
Αποκόπτεται ο ισθμός και δημιουργείται _________ (30) της Κορίνθου· στήνεται αξιόλογο 
σιδηροδρομικό δίκτυο· εξελίσσεται το οδικό δίκτυο· βελτιώνεται η ασφάλεια στην ύπαιθρο 
και επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η _________ (31) της ληστείας· δρομολογούνται 
αποξηράνσεις _________ (32) και λιμνών για την απόδοση εδαφών στη γεωργία αλλά και 
για την αντιμετώπιση της ελονοσίας· δημιουργούνται γέφυρες, λιμενοβραχίονες, λιμενικές 
εγκαταστάσεις, ναυπηγεία και ταρσανάδες, συστήματα ύδρευσης, συστήματα 
αποχέτευσης. Ταυτόχρονα, επεκτείνεται το _________  (33) των σχολείων και βελτιώνεται 
το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας· εμπλουτίζεται η καλλιτεχνική ζωή και _________  
(34) χώροι πολιτισμού, θέατρα, ωδεία και αίθουσες συναυλιών· _________  (35) ο 
αθλητισμός και αυξάνεται ο αριθμός των γηπέδων και των χώρων άθλησης, με την 
Ελλάδα να φιλοξενεί επιτυχώς, στην Αθήνα, το 1896, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της νέας εποχής. 

29.   
 α) απτά  
 β) αμφιλεγόμενα  
 γ) αρνητικά  

 δ) χρόνια  
   
30.  
 α) ο κόλπος  
 β) ο πορθμός 
 γ) η διώρυγα  

 δ) ο νομός  
   
31.  
 α) εφαρμογή  
 β) άνθηση  
 γ) πάταξη  

 δ) προστασία  
   
32.  
 α) ελών  
 β) καρπών  
 γ) φυτών  

 δ) αγωγών  
   
33.  
 α) πρόβλημα  
 β) δίκτυο  
 γ) πλαίσιο  

 δ) επίπεδο  
   
34.  
 α) καλλιεργούνται  
 β) προστατεύονται  
 γ) ανεγείρονται  

 δ) προάγονται  
   
35.  
 α) προελαύνει  
 β) προπορεύεται  
 γ) προτρέπεται  

 δ) προάγεται  
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Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν 11 κενά διαστήματα, αριθμημένα από 36 έως 46, 
στα οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών 
απαντήσεων την ορθή λέξη για κάθε αντίστοιχο κενό διάστημα. 

Σε μια ψηφιακή κοινωνία στην οποία τα προσωπικά δεδομένα δεν παύουν ούτε στιγμή να 
_________ (36), να χρησιμοποιούνται και να διανέμονται, οι πολίτες πρέπει να είναι σε 
θέση να αποφασίζουν ελεύθερα τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούν τα δικά τους 
προσωπικά δεδομένα προκειμένου να αποφεύγονται οποιεσδήποτε _________ (37). Το 
άρθρο 8 του Χάρτη προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η _________  (38) αυτών των 
δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση 
_________ (39) του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται 
από τον νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα 
που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών 
υπόκειται στον έλεγχο _________ (40) αρχής. Οποιοδήποτε άτομο εντός της Ένωσης 
_________ (41) τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ένωση ή 
τυγχάνουν επεξεργασίας που _________ (42) με την προσφορά σε αυτό αγαθών ή 
υπηρεσιών εντός της Ένωσης ή με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του εντός της 
Ένωσης τυγχάνει _________ (43) από το νομικό πλαίσιο που έχει εγκρίνει η Ένωση 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο _________ (44) στην ανάγκη 
επίτευξης ισορροπίας μεταξύ, αφενός, της _________ (45) της ασφάλειας και της 
καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, και, αφετέρου, της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
πολιτικές αυτές _________ (46) από την αρχή αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

36.   
 α) συλλέγονται  
 β) βάλλονται  
 γ) θίγονται  

 δ) καταργούνται  
   
37.  
 α) αδικίες  
 β) ατασθαλίες  
 γ) καταχρήσεις  

 δ) επιθέσεις  
   
38.  
 α) επεξεργασία  
 β) δημοσίευση  
 γ) τροποποίηση  

 δ) παραβίαση  
   
39.  

 α) την άρνηση  
 β) τις ανάγκες  
 γ) τους σκοπούς  

 δ) τη συγκατάθεση  
   
40.  
 α) αυτόνομης  
 β) ανεξάρτητης  
 γ) επίσημης  

 δ) υπόλογης  
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41.  
 α) του οποίου  
 β) το οποίο  
 γ) εκ του οποίου  

 δ) διά του οποίου  
   
42.  
 α) υπόκειται  
 β) αναφέρεται  
 γ) σχετίζεται  

 δ) επιβάλλεται  
   
43.  
 α) ελέγχου  
 β) παρακολούθησης  
 γ) ρύθμισης  

 δ) προστασίας  
   
44.  
 α) εμμένει  
 β) προτρέπει  
 γ) συμβάλλει  

 δ) περιορίζεται  
   
45.  
 α) οργάνωσης  
 β) απόκτησης  
 γ) υιοθέτησης  

 δ) ενίσχυσης  
   
46.  
 α) καθορίζουν  
 β) απεμπολούν  
 γ) ενσωματώνουν  

 δ) απονέμουν  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τοποθετήστε τις προτάσεις που ακολουθούν στη σωστή σειρά ώστε να 
σχηματίσουν μία παράγραφο με ολοκληρωμένο νόημα: 
 
(1) 
Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αν και βελτιώθηκε το 2021, 
λόγω της μείωσης του κόστους των επιχειρήσεων σε όρους φορολογίας και εργοδοτικών 
εισφορών και της αύξησης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, εξακολουθεί να 
είναι συγκριτικά χαμηλή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  
 
(2) 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατάταξη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Ινστιτούτου 
IMD, οι σημαντικότερες προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι: η 
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της αύξησης των επενδύσεων πάγιου 
κεφαλαίου, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα, η 
διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και η δημιουργία 
ειδικών προγραμμάτων με σκοπό την ψηφιακή μετάβαση.  
 
(3) 
Μια πρόσθετη σημαντική πρόκληση αφορά την ικανότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα να απορροφήσουν πλήρως και εγκαίρως τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς 
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πόρους από το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης την περίοδο 2021-2026 και από το ΕΣΠΑ την 
περίοδο 2021-2027. Η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων είναι απαραίτητη για την 
ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων. Επιπλέον, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. 
 
(4) 
Παράλληλα, διαχρονικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να αποτελούν 
το υψηλό επίπεδο φοροδιαφυγής, η αργή απονομή της δικαιοσύνης και η δημογραφική 
επιδείνωση λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.  

47.   
 α) (1) – (3) – (4) – (2) 
 β) (2) – (1) – (4) – (3) 
 γ) (1) – (2) – (4) – (3) 

 δ) (3) – (1) – (2) – (4) 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι σύγχρονες κοινωνίες των μαζών τείνουν να αποπροσωποποιήσουν τις ανθρώπινες 
σχέσεις, κάνοντάς τες ολοένα και πιο βιαστικές και τυπικές, δηλαδή, πολύ “ψυχρές” σε 
σύγκριση με τη “θερμή” αμεσότητα των παλιών κοινωνιών, που είχαν λιγότερη οργάνωση, 
μικρότερο αριθμό μελών, αλλά μεγαλύτερη ομοιογένεια. Παράλληλα, αυξάνει συνεχώς η 
δυνατότητα κυβερνητικού ή απλώς κοινωνικού ελέγχου των ατομικών συμπεριφορών, 
που παρακολουθούνται ολοένα και πιο στενά και υποχρεώνονται να υπαχθούν σε κοινούς 
κανόνες, αν και αυτή η τελευταία μορφή δεσποτισμού ποτέ δεν έλειψε ούτε από τις 
παλιότερες μικρές κοινωνίες! Παρ' όλο τον έλεγχο, μεγάλος αριθμός πολιτών απολαμβάνει 
ελάχιστα από τα πλεονεκτήματα της κοινής ζωής και υποφέρει από δυστυχία και 
εγκατάλειψη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο εικοστός αιώνας έζησε φρικιαστικά 
παραδείγματα του απολυταρχικού τρόμου που ο δικτατορικός συγκεντρωτισμός είναι 
ικανός να επιβάλλει στα άτομα. Τέτοια συσσώρευση δεινών μπορεί να μας κάνει να 
ξεχάσουμε ότι η κοινωνικότητα δεν είναι απλώς ένα ξένο βάρος που επιβάλλεται στην 
αυτονομία μας, αλλά μια απαίτηση της ανθρώπινης φύσης μας, χωρίς την οποία θα μας 
ήταν αδύνατο ν' αναπτύξουμε αυτή την ίδια αυτονομία για την οποία νιώθουμε 
δικαιολογημένα τόσο περήφανοι. Είναι φανερό ότι οι κοινωνίες δεν είναι απλώς μια 
συμφωνία λίγο-πολύ προσωρινή, λίγο-πολύ βολική, στην οποία καταλήγουν άτομα λογικά 
και αυτόνομα, αλλά, αντίθετα, τα λογικά και αυτόνομα άτομα είναι τα εξαιρετικής ποιότητας 
προϊόντα της ιστορικής εξέλιξης των κοινωνιών, στον μετασχηματισμό των οποίων 
συμβάλλουν στη συνέχεια με τη σειρά τους. Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς; 
 
Για καθεμία από τις παρακάτω τρεις (3) ομάδες προτάσεων (48) – (50) να επιλεγεί η 
πρόταση που ισχύει με βάση το παραπάνω κείμενο. 

48.   
 α) Οι σύγχρονες κοινωνίες των μαζών είναι πιο ομοιογενείς αλλά οι άνθρωποι είναι 

απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον. 
 β) Οι παλιότερες κοινωνίες, αν και διέθεταν πιο ευάριθμα μέλη από τις σύγχρονες, είχαν 

περισσότερη ομοιογένεια. 

 γ) Οι παλιότερες κοινωνίες χαρακτηρίζονταν από πιο άμεσες και θερμές ανθρώπινες 
σχέσεις παρά την ομοιογένειά τους. 

 δ) Οι σύγχρονες κοινωνίες, χαρακτηρίζονται από την ομοιογένειά τους και τις 
αποπροσωποιημένες σχέσεις. 

   
49.  
 α) Παράλληλα με την αύξηση των δυνατοτήτων ελέγχου της κοινωνικής ζωής και 

συμπεριφοράς των ανθρώπων αυξάνονται και τα φαινόμενα δυστυχίας και 
εγκατάλειψης. 

 β) Στις παλιότερες κοινωνίες δεν υπήρχαν φαινόμενα ελέγχου και χειραγώγησης των 
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ανθρώπων. 
 γ) Τα άτομα υπάγονται σε κοινούς κανόνες προκειμένου να απολαύσουν τις ωφέλειες 

της κοινής ζωής. 
 δ) Ο απολυταρχικός τρόμος και ο δικτατορικός συγκεντρωτισμός χαρακτήριζε τις 

παλιότερες μορφές κοινωνικής οργάνωσης.  
   
50.  
 α) Οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν ότι η κοινωνικότητα έχει προκαλέσει πολλά δεινά 

στην ανθρωπότητα. 
 β) Η ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών κατέδειξε την ανάγκη της αυτονομίας εις βάρος της 

κοινωνικότητας.  
 γ) Η κοινωνική ζωή δεν αντιστρατεύεται την αυτονομία μας, αλλά αποτελεί προϋπόθεσή 

της.  
 δ) Η κοινωνία είναι σύνολο λογικών και αυτόνομων ατόμων που εξελίσσονται ιστορικά. 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν 10 κενά διαστήματα, αριθμημένα από 51 έως 60, 
στα οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών 

απαντήσεων την ορθή λέξη για κάθε αντίστοιχο κενό διάστημα. 
 
Ο δημοσιογραφικός λόγος, δημόσιος και εφήμερος, προσδιορίζεται από ιδιαίτερους 
επικοινωνιακούς παράγοντες και ιδιαίτερες κοινωνικές προϋποθέσεις. Όμως, θα πρέπει 
εξαρχής να τονιστεί ότι με _________ (51) «δημοσιογραφικός λόγος» δηλώνεται όχι μόνο 
η γλωσσική μορφή που χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφία, αλλά και τα νοήματα που 
παράγονται μέσω της _________ (52) του δημοσιογραφικού προϊόντος (ανάγνωση, 
ακρόαση), καθώς και τα κοινωνικά συμφραζόμενα που παράγουν αυτά τα νοήματα. 
Ειδικά, ο σύγχρονος ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος κάνει _________ (53) την 
παρουσία του με πολλές και ποικίλες μορφές μέσω ποικίλων μέσων, με αποτέλεσμα να 
είναι σήμερα _________ (54) ο κυρίαρχος δημόσιος λόγος, που _________ (55) έναν 
μεγάλο αριθμό λειτουργιών, _________ (56) συνειδήσεις αλλά και είδη και υποείδη λόγου. 
Αποτελεί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα τον χώρο μέσα στον οποίο γεννιέται, 
μεγαλώνει, παράγει και «καταναλώνει» ελληνικό λόγο ένα πλήθος ανθρώπων. Θεωρείται 
το _________ (57) σημείο στο οποίο συναντιούνται, διαστρεβλώνονται, αλλά και 
αποκαλύπτονται πολλές φορές το ψέμα και η αλήθεια, η _________ (58) και η 
μετριοπάθεια, η υπερβολή και η νηφαλιότητα, η ελαφρότητα και η _________ (59), ο 
πυκνός και ο _________ (60) λόγος. Είναι σε τελευταία ανάλυση ένα απαραίτητο κομμάτι 
της ελληνικής γλώσσας.  

51.   
 α) την ιδέα 
 β) το όνομα 
 γ) τον όρο 

 δ) τη λέξη 
   
52.  
 α) ανάγνωσης 
 β) κατανάλωσης 

 γ) ανάπτυξης 
 δ) ανάδειξης 

   
53.  
 α) εφικτή 

 β) ενδιαφέρουσα 

 γ) πρόθυμη 

 δ) έντονη 
   
54.  
 α) ποσοτικά 
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 β) εκπληκτικά 

 γ) οριστικά 

 δ) ποιοτικά 
   
55.  
 α) επιτελεί 

 β) αφιερώνει 

 γ) εντοπίζει 

 δ) προκαλεί 
   
56.  
 α) διαβάλλει 

 β) διαμορφώνει 

 γ) υποτάσσει 

 δ) καταλύει 
   
57.  
 α) κριτικό 

 β) υπαρκτό 

 γ) κομβικό 

 δ) παράπλευρο 
   
58.  
 α) αγάπη 

 β) οξύτητα 

 γ) ωριμότητα 

 δ) καρτερικότητα 
   
59.  
 α) σοβαρότητα 

 β) βαρύτητα 

 γ) σοβαροφάνεια 

 δ) ρηχότητα 
   
60.  
 α) αραιός 

 β) απότομος 

 γ) χαλαρός 

 δ) σαφής 
   

 


