
Απαντήσεις στις Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. β) ασπρόρουχα 

Πρόκειται για σύνθετη λέξη «άσπρος» + «ρούχο». 
 

2. δ) ευπρέπεια 

Προέρχεται από το επίθετο «ευπρεπής» («εὖ» + «πρέπω») με την κατάληξη –εια.  

Τα (προ)παροξύτονα (τόνος στην (προ)παραλήγουσα) θηλυκά σε –εια που παράγονται από επίθετα 

γράφονται με –ει–. 
 

3. γ) εύρυθμη 

Πρόκειται για σύνθετη λέξη «εὖ» + «ρυθμός». 
 

4. β) ιδιόρρυθμος 

Πρόκειται για σύνθετη λέξη «ίδιος» + «ρυθμός». 

Όταν μια λέξη προερχόμενη από τα αρχαία ελληνικά αρχίζει από ρ και γίνει σύνθεση με κάποια άλλη λέξη, 

το ρ αυτό διπλασιάζεται, όταν βρεθεί πριν από βραχύχρονο φωνήεν, όπως στις λέξεις «ιδιόρρυθμος» (από 

το «ρέω»), «άρρητος» (από το ρητός), «αιμορραγία» (-ρραγία από το ῥήγνυμι), «παλίρροια» (από το ρέω), 

ενώ όταν το φωνήεν είναι μακρόχρονο, το ρ δεν διπλασιάζεται, όπως στο «εύρυθμος». 
 

5. β) ευφυΐα 

Πρόκειται για σύνθετη λέξη «εὖ» + «φύω» ( = γεννώ). 

Τα διαλυτικά σημειώνονται πάνω από το «ι» ή το «υ»  για να δείξουμε ότι το «ι» ή το «υ» πρέπει να 

προφερθεί χωριστά από το προηγούμενο φωνήεν («α», «ε», «ο», «υ»), 
 

6. γ) Εταιρεία 

Προέρχεται από το αρχαίο επίθετο «ἑταιρεῖος» <  «ἑταῖρος» ( = φίλος, συμπολεμιστής, ομοϊδεάτης). 
 

7. β) εφοριακός 

Πρόκειται για την παράγωγη λέξη «εφορία» με την κατάληξη «-ακός». 
 

8. β) Εφόσον 

Προέρχεται από το αρχαίο «ἐφ’ ὅσον» < «ἐπί ὅσον» το «π» τρέπεται σε «φ» λόγω έκθλιψης του 

φωνήεντος «-ι» και επειδή η ακόλουθη λέξη δασύνεται («ὅ»). 
 

9. γ) εξοικείωση 

Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «ἐξοικειόω, -ῶ» < «ἐξ»+ «οἰκειόω, -ῶ» < «οἰκεῖος» < «οἶκος» 
 

10. γ) ετυμηγορία 

Προέρχεται από το «ἔτυμος» (= αληθινός) + «ἀγορεύω» (= βγάζω λόγο σε δημόσια συγκέντρωση). 
 

11. β) ευρυμάθεια 

Προέρχεται από το επίθετο «ευρυμαθής» («εὐρύς» + «μανθάνω») με την κατάληξη –εια.  

Τα (προ)παροξύτονα θηλυκά σε –εια που παράγονται από επίθετα γράφονται με –ει–. 
 

12. δ) ευσυνειδησία 

Προέρχεται από το «ευ» + «συνείδηση »(«συν» + «είδηση») με την κατάληξη –ια.  
 

13. β) εφάμιλλα 

Πρόκειται για σύνθετη λέξη από τα αρχαία ελληνικά «ἐπί» + «ἅμιλλα»  το «π» τρέπεται σε «φ» λόγω 

έκθλιψης του φωνήεντος «-ι» και επειδή η ακόλουθη λέξη δασύνεται («ἅ»). 
 

14. δ) θέρετρο 

Προέρχεται από το «θέρος». 



15. γ) θερμοκοιτίδα 

Προέρχεται από το «θερμός» + «κοιτίς » με την κατάληξη –ίδα.  
 

16. δ) θερμοσυσσωρευτές 

Προέρχεται από το «θερμός» + «συσσωρεύω » (συν» + «σωρεύω») με την κατάληξη –ητής.  

Τα οξύτονα (τόνος στη λήγουσα) αρσενικά σε –ητής γράφονται με –η–.  
 

17. β) θρηνωδία 

Πρόκειται για σύνθετη λέξη από το «θρῆνος» + «ᾠδή» ( = λυρικό άσμα με έντονα προσωπικό τόνο). 

Το αρχαίο ουσιαστικό «ᾠδή» χρησιμοποιείται ήδη από την Αρχαιότητα ως β’ συνθετικό, με αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό πολλών συνθέτων σε –ωδός και –ωδία.  
 

18. γ) ψήφισα 

Προέρχεται από το ρήμα «ψηφίζω» («ψῆφος» + «–ίζω»). 

Τα ρήματα σε «–ίζω» διατηρούν το «–ι–» σε όλους τους χρόνους. Εδώ έχουμε αόριστο. 
 

19. γ) αμείλικτος 

Προέρχεται από το στερητικό «α–» + «μειλίσσω »(= ηρεμώ, ανακουφίζω) με την κατάληξη –τος.  
 

20. γ) προάστιο 

Προέρχεται από το «προ–» + «ἄστυ »(= πόλη) με την κατάληξη –ιο.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΡΗΜΑΤΑ 
 

21. δ) θα συλλογίζομαι 

θα συλλογίζω  δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος τύπος γραμματικά (το ρήμα είναι αποθετικό) 

θα συλλογιστώ  είναι Συνοπτικός Μέλλοντας 

θα έχω συλλογιστεί  είναι Συντελεσμένος Μέλλοντας 
 

22. γ) να κρύψω 

κρύβω  είναι Οριστική Ενεστώτα 

να κρυφτώ  είναι Υποτακτική Αορίστου μ.φ. (του «κρύβομαι») 

κρύψου  είναι Προστακτική Αορίστου μ.φ. (του «κρύβομαι») 
 

23. α) θλίβοντας 

θλιμμένος  είναι μετοχή Παθητικού Παρακειμένου  

θλιβόμενος  είναι μετοχή Παθητικού Ενεστώτα, που χρησιμοποιείται σπάνια αντί ουσιαστικού 
 

24. γ) να έχω πλέξει 

να πλέκω  είναι Υποτακτική Ενεστώτα 

να έχω πλεχτεί  είναι Υποτακτική Παρακειμένου μ.φ. (του «πλέκομαι») 

να πλέξω  είναι Υποτακτική Αορίστου 
 

25. β) απαντούσα 

απάντησα  είναι Οριστική Αορίστου 

απαντιόμουν  είναι Οριστική Παρατατικού μ.φ. (του «απαντιέμαι») 
 

26. γ) αγαπηθείτε 

αγαπάτε  είναι Οριστική και Προστακτική Ενεστώτα ε.φ. (του «αγαπώ») 

αγαπήστε  είναι Προστακτική Αορίστου ε.φ. (του «αγαπώ») 

αγαπήσετε  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος, εκτός κι αν έχει το «θα» ή «να»  θα/ να αγαπήσετε  Οριστική 

Συνοπτικού Μέλλοντα/ Υποτακτική Αορίστου ε.φ. 

*αγαπηθείτε  κατάληξη –θείτε, -είτε  β’ πληθυντικό Προστακτικής Αορίστου Παθητική Φωνής 

 

 



27. β) είστε 

είσαστε  είναι β’ τύπος Οριστικής Ενεστώτα 

ήσαστε  είναι β’ τύπος Οριστικής Παρατατικού 

ήσασταν  είναι β’ τύπος Οριστικής Παρατατικού 
 

28. β) δεύτερης 

πρώτης  ρήματα σε –ω (ε.φ.) και –ομαι (μ.φ.) 

δεύτερης  ρήματα σε –ώ (ε.φ.) και –ιέμαι και –ούμαι (μ.φ.) 

τρίτης  δεν υπάρχουν  

τέταρτης αυτές οι δύο κατηγορίες 
 

29. δ) εγκαταλελειμμένος 

Μετοχή Παθητικού Παρακειμένου του ρήματος «εγκαταλείπομαι» (στα αρχαία «ἐν» + «κατά» + 

«λείπομαι»). 

Η μετοχή σχηματίζεται σύμφωνα με την κλίση του αρχαίου ρήματος «λείπομαι»  η Οριστική 

Παρακειμένου είναι «λέλειμμαι»  η μετοχή είναι «λελειμμένος», «λελειμμένη», «λελειμμένον» 

ΑΡΑ η μετοχή διατηρεί το θέμα του χρόνου της (Παρακείμενος) και τον ίδιο τύπο και στα νέα ελληνικά 

*Τα δύο –μμ– προκύπτουν από τον χειλικό χαρακτήρα –π— στο θέμα λείπ-ομαι  
 

30. β) φοβούμαστε 

φοβόμαστε  είναι α’ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα του «φοβάμαι»  εναλλακτικός τρόπος εκφοράς 

φοβόμασταν  είναι Οριστική Παρατατικού 
 

31. β) στερούμουν 

κλίση κατά το αρχαίο συνηρημένο ρήμα «στερέω, -ῶ», «στερέομαι, -οῦμαι» 

στερόμουν  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος γραμματικά 
 

32. γ) εγγυόμαστε 

κλίση κατά το αρχαίο συνηρημένο ρήμα «ἐγγυάομαι, -ῶμαι» 

εγγυόμασταν  είναι Οριστική Παρατατικού 

εγγυούμαστε  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος γραμματικά 
 

33. β) εγγυόμουν 

εγγιόμουν  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος γραμματικά 

έθετα εγγύηση  δε χρειάζεται ο περιφραστικός τύπος, όταν το ρήμα διαθέτει ήδη μονολεκτικό 
 

34. β) άφησα 

άφηνα  είναι Οριστική Παρατατικού ε.φ. 

αφέθηκα  είναι Οριστική Αορίστου μ.φ. (του «αφήνομαι») 

άφηκα  είναι Οριστική Αορίστου ε.φ. του αρχαίου ρήματος «ἴημι» («ἀφῆκα»)  σήμερα δε 

χρησιμοποιείται 
 

35. δ) ανέστησα 

ανάσταινα  είναι β’ τύπος Οριστικής Παρατατικού 

ανάστησα  είναι β’ τύπος Οριστικής Αορίστου  

αναστήθηκα  είναι Οριστική Αορίστου μ.φ. (του «ανασταίνομαι») 
 

36. γ) έσφαλα 

έσφαλλα  είναι Οριστική Παρατατικού 

έσφαλνα  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος γραμματικά 

έσφηλνα  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος γραμματικά 

Στα ρήματα σε –λλω της α’ συζυγίας το δεύτερο λ προέκυψε από το ημίφωνο j (γιωτ) της αρχαίας γλώσσας, 

με αφομοίωση: σφάλ + j –ω = σφάλλω. Το ημίφωνο αυτό το έπαιρναν τα αρχαία ρήματα (όσα το έπαιρναν), 

μόνο στον Ενεστώτα και στον Παρατατικό (φυσικά και στον Εξακολουθητικό Μέλλοντα, που σχηματίζεται 



από το θέμα του Ενεστώτα). Όλοι οι άλλοι χρόνοι, που σχηματίζονται από το θέμα του Αορίστου, 

γράφονται με 1 λ.  
 

37. γ) έστειλα 

έστελνα  είναι Οριστική Παρατατικού 

έστιλα  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος γραμματικά 

έστειλλα  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος γραμματικά 
 

38. γ) είπα 

έλεγα  είναι Οριστική Παρατατικού 

έλεξα  είναι Οριστική Αορίστου ε.φ. του αρχαίου ρήματος «λέγω» («ἔλεξα») 

ειπώθηκα  είναι Οριστική Αορίστου μ.φ. («λέγομαι») 
 

39. β) βρήκα 

ηύρα  είναι Οριστική Αορίστου ε.φ. του αρχαίου ρήματος «εὑρίσκω» («ηὗρον»)  σήμερα δε 

χρησιμοποιείται 

έβρισκα  είναι Οριστική Παρατατικού 

εύρηκα  είναι Οριστική Παρακειμένου ε.φ. του αρχαίου ρήματος «εὑρίσκω» («εὕρηκα»)  σήμερα δε 

χρησιμοποιείται 
 

40. γ) ελάτε 

έρθετε  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος, εκτός κι αν έχει το «θα» ή «να»  θα/ να έρθετε  Οριστική 

Συνοπτικού Μέλλοντα/ Υποτακτική Αορίστου  

ήρθατε  είναι Οριστική Αορίστου 

να ‘ρθετε  είναι Υποτακτική Αορίστου 
 

41. α) ενεργητική  

ενεργητική  τα ρήματα φανερώνουν κυρίως ότι το υποκείμενο είναι ο δράστης, δηλαδή ενεργεί ή κάνει 

κάτι, π.χ. «βοηθώ» 

παθητική  τα ρήματα φανερώνουν ότι το υποκείμενο είναι ο δέκτης, δηλαδή παθαίνει κάτι ή δέχεται μια 

ενέργεια από άλλον, είτε καλή είτε κακή. Ο δράστης, αν χρειάζεται, δηλώνεται με ένα προθετικό σύνολο, 

συνήθως με την πρόθεση «από» και το όνομα, το οποίο ονομάζεται «ποιητικό αίτιο», π.χ. «βοηθιέμαι» από 

κάποιον 

μέση  τα ρήματα φανερώνουν ότι το υποκείμενο είναι συγχρόνως δράστης και δέκτης μιας ενέργειας, 

δηλαδή ενεργεί και η ενέργεια γυρίζει σ’ αυτό, π.χ. «ντύνομαι» 

ουδέτερη  τα ρήματα φανερώνουν ότι το υποκείμενο βρίσκεται απλώς σε μια κατάσταση, ούτε ενεργεί 

ούτε παθαίνει κάτι, π.χ. «κοιμάμαι» 
 

42. δ) ουδέτερη 

43. δ) ουδέτερη 

44. β) παθητική 

45. γ) μέση 

46. β) μέση 

47. α) ενεργητική 

48. γ) μέση 

49. α) ενεργητική 

50. α) ενεργητική 

51. β) μονολεκτικός 

 

Ενεστώτας: γράφω 

Παρατατικός: έγραφα    Μονολεκτικοί 

Αόριστος: έγραψα 



 

Εξακολουθητικός Μέλλοντας: θα γράφω 

Συνοπτικός Μέλλοντας: θα γράψω 

Παρακείμενος: έχω γράψει       Περιφραστικοί 

Υπερσυντέλικος: είχα γράψει 

Συντελεσμένος Μέλλοντας: θα έχω γράψει 
 

ΧΡΟΝΟΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 

 ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ – ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΙ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ – ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛ. 
 

52. β) περιφραστικός 

53. γ) μετοχή 

μετοχή ενεστώτα του ρήματος «έχω» 

προστακτική  θα ήταν «έχε» ή «έχετε» 

απαρέμφατο  θα ήταν «θα/ να έχω»  το «έχω» είναι το απαρέμφατο 

επίθετο  δεν έχει τύπο επιθέτου  
 

54. δ) και τα δύο 

Οριστική       είναι β’ πληθυντικό πρόσωπο Ενεστώτα 

Προστακτική       (ίδιος τύπος) 
 

55. β) είχα 

Κλίση κατά το αρχαίο ρήμα «ἔχω». Οριστική Παρατατικού  «εἶχον» 

ήχα  δεν υπάρχει αυτός ο τύπος γραμματικά 
 

56. δ) Υποτακτική 

Υποτακτική Ενεστώτα  υπάρχει το μόριο «να»  

Προστακτική  θα ήταν «έχε» ή «έχετε» 

Στιγμιαίος Μέλλοντας  θα ήταν «θα έχω» 

Συντελεσμένος Μέλλοντας  δεν υπάρχει γραμματικός τύπος για αυτόν τον χρόνο 
 

57. γ) και τα δύο 

απαρέμφατο  «θα/ να έχω»  το «έχω» είναι το απαρέμφατο 

μετοχή  «έχοντας» 
 

58. β) αμετάβατο 

μεταβατικό  είναι το ρήμα που η ενέργειά του μεταβαίνει σε κάποιον ή κάτι, συνδυάζονται με 

αντικείμενο, π.χ. αγοράζω 

αμετάβατο  είναι το ρήμα που η ενέργειά του δε μεταβαίνει σε κάποιον ή κάτι, δεν έχουν αντικείμενο, 

π.χ. τρέχω 

συνηρημένο  είναι το ρήμα που λήγει σε –άω, –ῶ/ –έω, –ῶ/  –όω, –ῶ, π.χ. τιμάω, ποιέω, δηλόω 

αποθετικό  είναι το ρήμα που σχηματίζει μόνο μεσοπαθητικούς τύπους σε –ομαι, έχει χάσει τον 

ενεργητικό τύπο, αλλά έχει ενεργητική διάθεση. Σχηματίζει την παθητική διάθεση περιφραστικά με τη 

βοήθεια των ρημάτων: γίνομαι, βρίσκω, έχω, τυγχάνω, κ.λπ. + όνομα 
 

59. β) απρόσωπο 

απρόσωπο  είναι το ρήμα που απαντάται μόνο σε γ’ πρόσωπο και το υποκείμενό του δεν είναι πρόσωπο 

ή πράγμα 
 

60. δ) αποθετικό 

το ρήμα συναντάται μόνο στην παθητική φωνή  δεν υπάρχει γραμματικά ο τύπος «επεξεργάζω» 



61. β) εξακολουθητικός 

ΧΡΟΝΟΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 

 ΠΑΡΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛ. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ – ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΙ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ – ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛ. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛ. 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

62. β) οδού 

Τα ισοσύλλαβα (= ίσος αριθμός συλλαβών σε όλες τις πτώσεις) ουσιαστικά σε –ος σχηματίζουν γενική 

ενικού σε –ού. Τα αρσενικά και τα θηλυκά ουσιαστικά κλίνονται με τον ίδιο τρόπο, με μόνη διαφορά το 

άρθρο τους. 
 

63. γ) εργάζονταν 

Αποθετικό ρήμα «εργάζομαι».  

Ρήμα που σχηματίζει μόνο μεσοπαθητικούς τύπους σε –ομαι, έχει χάσει τον ενεργητικό τύπο, αλλά έχει 

ενεργητική διάθεση. Σχηματίζει την παθητική διάθεση περιφραστικά με τη βοήθεια των ρημάτων: γίνομαι, 

βρίσκω, έχω, τυγχάνω, κ.λπ. + όνομα  

Εδώ χρειαζόμαστε γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού. 

ΟΧΙ το α) εργάζοντε  αντί για –ε έπρεπε να είναι –αι στην οριστική ενεστώτα, λόγω κλίσης του ρήματος 

ΟΧΙ το β) εργαζόταν  είναι γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού 
 

64. β) προσβλέπει σε  

προβλέπω = εκτιμώ ότι κάτι έχει ισχυρή πιθανότητα να συμβεί στο μέλλον 

προσβλέπω σε = προσδοκώ, ελπίζω 

αποβλέπω σε = στοχεύω, έχω ως σκοπό 
 

65. γ) του αξιώματός του 

εκπίπτω + γενική = ξεπέφτω, παρακμάζω 
 

66. δ) παιδαγωγών 

Η λέξη που ακολουθεί το «ως» συμφωνεί στην πτώση με τη λέξη που προσδιορίζει. 

π.χ. Ο ρόλος των γονέων ως παιδαγωγών…  σε γενική, διότι προσδιορίζει το «γονέων» 

        Οι γονείς ως παιδαγωγοί…  σε ονομαστική, διότι προσδιορίζει το «γονείς» 
 

67. α) ομάδα φιλολόγων 

Αποθετικό ρήμα «πραγματεύομαι» 

Ρήμα που σχηματίζει μόνο μεσοπαθητικούς τύπους σε –ομαι, έχει χάσει τον ενεργητικό τύπο, αλλά έχει 

ενεργητική διάθεση. Σχηματίζει την παθητική διάθεση περιφραστικά με τη βοήθεια των ρημάτων: γίνομαι, 

βρίσκω, έχω, τυγχάνω, κ.λπ. + όνομα  

Εδώ λόγω σύνταξης χρειαζόμαστε υποκείμενο κι όχι εμπρόθετο προσδιορισμό του ποιητικού αιτίου, γι’ 

αυτό και βάζουμε την ονομαστική ενικού. 

Αν αλλάζαμε το είδος της σύνταξης, τότε θα γινόταν περιφραστικά, π.χ. Το θέμα της λεξιπενίας των 

μαθητών έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από ομάδα φιλολόγων. 
 

68. γ) υπέρ το δέον 

υπέρ το δέον  υπέρ + αιτιατική  υπερβολή 

ΟΧΙ υπέρ του δέοντος  υπέρ + γενική  υπεράσπιση, π.χ υπέρ πίστεως και πατρίδος 

εναλλακτικός τρόπος: πέραν του δέοντος  πέραν + γενική  υπερβολή 
 

69. β) πανέμορφο 

Πρόκειται για σύνθετη λέξη «παν» + «ευ» + «μορφή». 



Τα επίθετα από παν- ισοδυναμούν με τον υπερθετικό βαθμό του απλού επιθέτου, άρα οι υπόλοιποι τύποι 

αποτελούν πλεονασμό. 
 

70. β) την προσοχή σου 

διαφεύγω + αιτιατική = κατορθώνω να αποφύγω κάτι αρνητικό, μία δυσμενή εξέλιξη ή μια ανεπιθύμητη 

κατάσταση 
 

71. β) εκμεταλλεύθηκε η τεχνική υπηρεσία 

Αποθετικό ρήμα «εκμεταλλεύομαι» 

Ρήμα που σχηματίζει μόνο μεσοπαθητικούς τύπους σε –ομαι, έχει χάσει τον ενεργητικό τύπο, αλλά έχει 

ενεργητική διάθεση. Σχηματίζει την παθητική διάθεση περιφραστικά με τη βοήθεια των ρημάτων: γίνομαι, 

βρίσκω, έχω, τυγχάνω, κ.λπ. + όνομα  

Εδώ λόγω σύνταξης χρειαζόμαστε υποκείμενο κι όχι εμπρόθετο προσδιορισμό του ποιητικού αιτίου, γι’ 

αυτό και βάζουμε την ονομαστική ενικού. 

Αν αλλάζαμε το είδος της σύνταξης, τότε θα γινόταν περιφραστικά, π.χ. Τα χρήματα του συμπληρωματικού 

δανείου έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από την τεχνική υπηρεσία. 
 

72. α) ανέκαθεν 

ανέκαθεν  «ανά» + «εκάς» + «-θεν» 

Το επίθημα –θεν δηλώνει το «από». Άρα θεωρείται πλεονασμός να χρησιμοποιήσω και το «από» ή το «εκ» 

ή το «εξ» στην αρχή. 
 

73. β) μετά από συζήτηση 

μετά από + αιτιατική  αφού έχει περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 
 

74. γ) όσον αφορά 

όσον αφορά (σε) = σε σχέση με, αναφορικά με 

αφορώ σε = αποσκοπώ σε, αποβλέπω σε, π.χ. Η ανασκαφή αφορά στην αποκάλυψη του μνημείου. 

αφορώ (χωρίς το σε, αλλά με απλή αιτιατική) = αναφέρομαι σε, , π.χ. Όσον αφορά το θέατρο, δε θα εκφέρω 

άποψη. 
 

75. γ) Ανατρέχω το παρελθόν για να βρω τι σου έφταιξε. 

ανατρέχω σε κάτι = γυρίζω με τη σκέψη μου προς τα πίσω, προς το παρελθόν 

ανατρέχω το παρελθόν  ανατρέχω στο παρελθόν 
 

76. α) Αυτό το κείμενο πρέπει να μετεγγραφεί στα Ν. Ελληνικά. 

πρέπει να μετεγγραφεί  πρέπει να μεταγραφεί  

Προέρχεται από το ρήμα «μεταγράφομαι» («μετά» + «γράφομαι»). 

Ο τύπος που χρειαζόμαστε είναι υποτακτική αορίστου. 

Οριστική αορίστου στην ε.φ.  μετέγραψα  εσωτερική αύξηση –ε– στους παρελθοντικούς χρόνους. 

ΟΜΩΣ, στην υποτακτική αορίστου  η αύξηση φεύγει και το –ε– τρέπεται σε –α– 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : ΣΥΝΩΝΥΜΑ – ΑΝΤΩΝΥΜΑ  
 

77. α) ενδότερος 

78. δ) εξαγνισμός 

79. γ) καταφέρνω 

80. δ) κενόσοφος 

81. α) χάραμα  

82. γ) εποχικός 

83. β) ασυνεχής 

84. γ) ψέγω 

85. α) ηθικότητα 



86. γ) απελευθέρωση 

87. γ) τα 1 και 2 

88. β) και τα τέσσερα 

89. δ) μόνο το 2 

90. δ) τα 3 και 4  

91. α) κανένα 

92. δ) τα 3 και 4 

93. β) και τα τέσσερα 

94. α) κανένα 

95. δ) τα 3 και 4 

96. γ) μόνο το 2 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
 

97. α) συλλέγονται 

98. γ) καταχρήσεις 

99. α) επεξεργασία 

100. δ) συγκατάθεση 

101. β) ανεξάρτητης 

102. α) του οποίου 

103. γ) σχετίζεται 

104. δ) προστασίας 

105. α) εμμένει 

106. δ) ενίσχυσης 

107. γ) ενσωματώνουν 

 

108. γ) (1) – (2) – (4) – (3) 

 

 


