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ΑΣΚΗΣΗ:          Να αντιστοιχίσετε τα λήµµατα (αριστερά) µε τις σηµασίες τους (δεξιά). 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

1. Ζω(ο)φόρος……………………… 
 

2. Φορέας ………………………… 
 

3. Φορτίο …………………………. 
 

4. Φερέφωνο ………………………… 
 

5. Εκφορά…………………………. 
 

6. Φόρτος ………………………… 
 

7. Αμφορέας …………………………… 
 

8. Φοροδιαφυγή ……………………… 
 

9. Φέρελπις……………………….. 
 

10. Φοροφυγάς…………………….. 
 

11. Ψηφοφόρος………………………. 

1. αγγείο με δύο λαβές και ψηλό λαιμό για τη μεταφορά  ή αποθήκευση υγρών, π.χ. ρωμαϊκός ~. 

2. αυτό που μεταφέρει κάποιος ή κάτι (με όγκο και βάρος), π.χ. Kουβαλούσε στην πλάτη του ένα ~ ξύλα / όρος στη φυσική/ 

(μτφρ.) ευθύνη, φροντίδα, υποχρέωση, βάρος, π.χ. H μνήμη προσθέτει το δικό της συναισθηματικό ~ στα γεγονότα. Δυσβάστακτο 

~. 

3. τμήμα α.ε. ναού (διακοσμητική ζώνη πάνω από το επιστύλιο) με ανάγλυφες παραστάσεις ζώων και ανθρώπων, π.χ. Στη ~ του 

Παρθενώνα απεικονίζεται η πομπή των Παναθηναίων. 

4. φορτίο, βάρος υπερβολικό και ενοχλητικό, π.χ. φόρτος εργασίας, γαστρικός φόρτος (ιατρ.)= βαρυστομαχιά. 

5. πρόσωπα, σύλλογοι, οργανισμοί που ασχολούνται με κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές κ.ά. δραστηριότητες, π.χ. Ο έλεγχος 

των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης πρέπει να περάσει σε διακομματικό~. / ιατρικός όρος, π.χ. ~ του ιού της γρίπης Η1Ν1. 

 6. που μιλά και ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες/εντολές των άλλων χωρίς αντιρρήσεις, π.χ. Εφημερίδες που είναι ~  των 

κομμάτων... 

7. μεταφορά νεκρού, π.χ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την  ~ . /  τρόπος έκφρασης και σύνταξης, π.χ. 

Η ικανότητα εκφοράς σωστού προφορικού και γραπτού λόγου αποτελεί μεγάλο προτέρημα για κάθε άτομο. 

8. αυτός που έχει δικαίωμα ψήφου, π.χ. H σφυγμομέτρηση έγινε σε δείγμα χιλίων ~ . 

9. ελπιδοφόρος (αυτός που δημιουργεί ελπίδες, ο «πολλά υποσχόμενος»), π.χ.  ~  νέος/ Αντί 400.000 ευρώ ο  ~  επιθετικός του 

Ηρακλή κατέληξε στην Ένωση. 

10.  η μη καταβολή των νόμιμων φόρων, π.χ. Mέτρα για την πάταξη της ~. 

11. που δεν πληρώνει (παράνομα) φόρους στο κράτος, π.χ. Οι  ~  θα πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά αυτός.  
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ΕΠΙΘΕΤΑ 

1. Ζωηφόρος ………………. 

 

2. Φερέγγυος…………………… 

 

3. Κατωφερής …………………….. 

 

4. Πολύφερνος……………….. 

 

5. Ανυπόφορος…………………… 

 

6. Καρποφόρος………………… 

 

7. Διηνεκής…………………… 

 

8. Παράφορος…………………… 

 

 

1. σφοδρός, ορμητικός, «τρελός», που προκαλεί παραφροσύνη, π.χ.  Ένιωσε γι΄ αυτήν (ένα) ~  πάθος. 2. που είναι περιζήτητος 

για γάμο εξαιτίας των προσόντων του, π.χ. ~ γαμπρός, πολύφερνη νύφη (γυναίκα με μεγάλη προίκα). 

3. παραγωγικός, εύφορος, γόνιμος, π.χ.  ~ γη. / H συνεργασία τους ήταν πολύ  ~  (μτφ)./ (ως ουσ.) το καρποφόρο (ενν. δέντρο): 

χαρακτηρισμός δέντρου που παράγει καρπούς οι οποίοι τρώγονται συνήθως νωποί, π.χ. Περιβόλι με πολλά ~.  

4. που παρέχει/φέρει ζωή, π.χ. ~  Ανάσταση. 

5. αξιόπιστος, ασφαλής, π.χ.  ~ οφειλέτης (Αντώνυμο: αφερέγγυος). 

6. κατηφορικός, π.χ. ~ δρόμος. (Αντώνυμο: ανωφερής) 

7. αβάσταχτος, π.χ. H κατάσταση που επικρατεί μέσα στο σπίτι είναι ~. 

8. αδιάκοπος, συνεχής, παντοτινός, (έκφρ.) εις το διηνεκές= αιώνια, π.χ. Δεν μπορεί αυτή η υπόθεση να συζητείται εις το 

διηνεκές. 

 

ΡΗΜΑΤΑ 

1. Επιφέρω ………………………. 
 

2. Περιφέρω …………………………. 
 

3. Αναφέρω ………………………… 

 

 

1. στρέφω γύρω-γύρω, π.χ. ~ το βλέμμα μου./ μεταφέρω κάτι σε δημόσια μέρη, π.χ. Περιέφεραν την εικόνα στους δρόμους της 

πόλης.  

2. κάνω λόγο για κάποιον ή κάτι, π.χ. Bιβλίο που αναφέρεται στη μόλυνση του περιβάλλοντος. /  περιγράφω με συντομία, π.χ. 

Θα σου ~ ένα γεγονός. / Καταγγέλλω, π.χ.  Θα σε ~ στον διοικητή σου γι΄ αυτό που έκανες. / ανακοινώνω κτ σε ανώτερο (με 

επίσημη αναφορά), π.χ. Aναφέρετέ μου κάθε ύποπτη κίνηση. 

3. προκαλώ, προξενώ, π.χ. Οι καταρρακτώδεις βροχές επέφεραν τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες. 

 


