
ΙΙ.5. Λεξιλόγιο 
 
ΙΙ.5.1. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
ΙΙ.5.1.1. Ο εκδότης της εφηµερίδας στη σύντοµη οµιλία του φαίνεται 
ταραγµένος. Βοηθήστε τον να διορθώσει την έκφραση του λόγου του, 
αντικαθιστώντας τις υπογραµµισµένες φράσεις µε αντίστοιχες συνώνυµες. 
 
Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι, όπως πριν λίγο ..................................... 

πληροφορήθηκα, ο ανταγωνιστής µας βρίσκεται στις παραµονές ..................... 
οικονοµικής καταστροφής και προχωρεί σε άµεση διακοπή της έκδοσης του 
εντύπου του. Μια τέτοια είδηση πριν 40 χρόνια σ’ αυτή την αίθουσα θα γέµιζε 
αισιοδοξία τους προγενεστέρους µας ........................... για την ενδεχόµενη 
ραγδαία αύξηση της κυκλοφορίας του δικού µας φύλλου. Εµείς, όµως, οι απόγονοί 
τους ............................., σήµερα, δεν πρέπει να χαιρόµαστε προκαταβολικά 
............................. . Αν δεν εκµεταλλευτούµε σωστά τις περιστάσεις, οι όποιες 
θετικές συνέπειες θα µας επηρεάσουν εφήµερα ....................... . ∆εν θα σας 
καταπονήσω µε εκτενείς .............................. αναφορές, αλλά θα περιορίσω τη 
χρονική διάρκεια της οµιλίας µου .............................., για να ακουστούν σύντοµα 
.............................. οι απόψεις όλων. Το θέµα που προπορεύεται 
................................ στον προβληµατισµό µας πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισµός 
της δικής µας έκδοσης, ώστε να ανταποκριθούµε στα νέα δεδοµένα. 
 
ΙΙ.5.1.2. Να συµπληρώσετε τα κενά στις οδηγίες που δίνει ένας αρχισυντάκτης 
στους δηµοσιογράφους σε δηµοσιογραφική γλώσσα επιλέγοντας την κατάλληλη 
λέξη ή φράση από αυτές του πίνακα. 
 
αλατοπίπερο ζουµί κοιλιά σαλόνι 
βγάζω λαβράκι θάβω παράρτηµα σελιδοποίηση 
βόµβα καµπάνια πλαίσιο σφήνα 
γραµµή καπέλο πιλάφι φυλλάδα 
διασταυρώνω κιτρινισµός πυροτέχνηµα χτενίζω 
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Οι αποκαλύψεις του γραµµατέως της πρεσβείας θα αποτελέσουν είδηση 
.......................... στις αυριανές εφηµερίδες. Το ζήτηµα είναι σε ποιες. Οι 
..........................., βέβαια, θα πουλήσουν φύλλα, ίσως κυκλοφορήσουν 
και....................... . Η .......................... ,όµως, της δικής µας εφηµερίδας δεν µάς 
επιτρέπει να δηµοσιεύουµε ειδήσεις ........................., τη στιγµή που οι 
αποκαλύψεις αυτές δεν έχουν ακόµη ........................ . ∆εν διακινδυνεύω, λοιπόν, 
να υποπέσουµε σε ........................., διότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε το κύρος µας. 
Εφόσον όµως, λόγω του θορύβου που δηµιουργήθηκε, δεν είναι δυνατόν να 
............................ το θέµα, προτείνω να εστιάσουµε την προσοχή µας στ.. 
........................... . Η είδηση να εµφανιστεί ............................ µε .......................... 
και ψιλά γράµµατα, οπότε θα καλύψει και τ... ............................ στ.. 
............................ µε την έρευνα κατά της διαφθοράς. Αφαιρέστε, λοιπόν, κάθε 
.............................., παρουσιάστε τ.. ........................ και ............................ καλά 
το κείµενό σας. Θα προτιµούσα, σε τελική ανάλυση, να βγει µια είδηση 
........................... παρά να εκτεθούµε δηµοσιεύοντας ανεξέλεγκτες πληροφορίες µε 
την ιδέα ότι ........................ . Αν όλα αυτά αποδειχθούν αληθινά, µεθαύριο θα 
βγούµε µε .................. «∆ιαφθορά στην Πρεσβεία» και θα οργανώσουµε µεγάλη/ο 
............................. µε το ίδιο θέµα τις επόµενες ηµέρες. 
 
ΙΙ.5.1.3. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας το κατάλληλο 
επίθετο από αυτά που δίνονται. 
 
Σε .............................. (µακροπρόθεσµη, χρόνια, διεξοδική) έρευνα που 

δηµοσιεύτηκε σε απογευµατινή εφηµερίδα επισηµάνθηκε η ουσιαστική προσφορά 
της οργάνωσης «Γιατροί χωρίς σύνορα», ο δηµοσιογράφος δεν παρέλειψε να 
τονίσει την ........................ (αδιάλειπτη, αστείρευτη, έµµονη) παρουσία της στις 
περιοχές που αντιµετώπιζαν δύσκολες περιστάσεις και την ........................ 
(παράλληλη, άσβεστη, µακροπρόθεσµη) φλόγα που διακρίνει τα µέλη της στη 
......................... (διεξοδική, διηνεκή, παρελκυστική) αναζήτηση λύσεων για την 
αντιµετώπιση των .......................... (αστείρευτων, χρόνιων, µόνιµων) 
προβληµάτων που µαστίζουν τις χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου. 
ΙΙ.5.1.4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 
πλαίσιο. 
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1. «Προληπτικός έλεγχος για φυµατίωση έγινε χθες στα σχολεία του Νοµού». 

Η είδηση αυτή εννοεί ότι οι µαθητές: 
α) εµβολιάσθηκαν οµαδικά ενάντια στη νόσο.  
β) επισκέφθηκαν τον υγειονοµικό σταθµό της περιοχής τους.  
γ) εξετάσθηκαν για να διαπιστωθεί ο αριθµός που έχει 

προσβληθεί από τη νόσο, ώστε να ληφθούν µέτρα.  
δ) απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικές µε τη νόσο και  

συµπλήρωσαν στατιστικά έντυπα.  
 

2. «Ο αρχισυντάκτης συµµετείχε στη σύσκεψη έχοντας a priori διαµορφώσει 
άποψη για τη γραµµή που πρέπει να κρατήσει η εφηµερίδα.» 
Η διατύπωση αυτή υπονοεί ότι ο αρχισυντάκτης: 
α) είναι άτοµο ανοιχτό στο διάλογο.  
β) σέβεται και υπολογίζει τις γνώµες των συνοµιλητών του.  
γ) τηρεί πάντα αντικειµενική και αµερόληπτη στάση  

στις συσκέψεις.  
δ) παίρνει πάντοτε µόνος του τις αποφάσεις του.  
 

3. Ο αρµόδιος Υπουργός δήλωσε στους επικριτές του ότι ο καθένας µπορεί να 
ασκεί κριτική a posteriori, επειδή: 
α) µπορεί να υποθέσει εύκολα την έκβαση µιας κατάστασης.  
β) έχει πλέον µπροστά του όλα τα δεδοµένα.  
γ) η φαντασία του δεν έχει όρια.  
δ) είναι άτοµο κακοπροαίρετο  
 

4. Παρακολουθώντας στην τηλεόραση µια συζήτηση για την τρίτη ηλικία 
κατανοήσατε ότι η µακροβιότητα ήταν πάντοτε στόχος: 
α) των φαρµακοβιοµηχανιών που παράγουν σκευάσµατα για 

την καταπολέµηση των µικροβίων.  
β) της εκκλησίας που ενδιαφέρεται για τη µεταθανάτια ζωή.  
γ) της Ιατρικής που ερευνά τρόπους για την επιµήκυνση της ζωής.  
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δ) των ανθρώπων που ζουν το παρόν αδιαφορώντας για 
το µέλλον.  

 
5. Ακούγοντας αποσπασµατικά την είδηση: «Η διαιώνιση της έχθρας ανάµεσα 

στις δύο εθνότητες έχει δηµιουργήσει....» καταλαβαίνετε ότι η διαµάχη αυτή: 
α) πρόκειται να ξεπεραστεί σύντοµα.  
β) έχει πλέον λήξει και οι σχέσεις των δύο εθνοτήτων 

εξοµαλύνθηκαν.  
γ) µόλις τώρα αρχίζει να διαφαίνεται ανάµεσα στις δύο πλευρές.  
δ) αποτελεί ένα χρόνο αγκάθι στις σχέσεις των δύο εθνοτήτων.  
 

II.5.1.5. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων µε τις ακόλουθες γνωµικές 
φράσεις: Χρόνου φείδου, σπεύδε βραδέως, κι αύριο µέρα είναι, από τον καιρό 
του Νώε, πέταξε το πουλί, η πίτα τρώγεται ζεστή, γνώθι σ’ αυτόν (Μία φράση 
περισσεύει). 

Ο παππούς µου ήταν από τους ανθρώπους που δεν τους ξεχνά κανείς εύκολα. 
Γλυκοµίλητος και γαλήνιος φορώντας µια ρόµπα ........................................ 
ερχόταν πλάι µου και µου έδινε πάντα την κατάλληλη συµβουλή για την 
κατάλληλη περίσταση. Όταν διαπίστωνε ότι παρατούσα το διάβασµα και 
χασοµερούσα, κουνούσε το δάχτυλο και µου ψιθύριζε .............................. 
.............................., ενώ όταν µε έβλεπε αγχωµένο να µελετώ µετά τα 
µεσάνυχτα µε χάιδευε προστατευτικά και µου πρότεινε «κλείσ’ τα πια 
................................. .» Κάποτε που απέτυχα στις εξετάσεις του Lower µου 
είπε: «πάψε να στενοχωριέσαι. Τώρα .........................................., κοίταξε την 
επόµενη χρονιά να προσπαθήσεις περισσότερο. Σήµερα, όταν ξεκινώ για 
εκδροµή, έχω ακόµη στ’ αυτιά µου τη συµβουλή του «........................... , αν 
θέλεις να επιστρέψεις». Παρατηρώ, όµως, ότι κι εγώ τελευταία αρχίζω να 
δίνω συµβουλές στους φίλους µου. Είπα προχθές σε κάποιον που 
καθυστερούσε να ζητήσει µια συγνώµη από το φίλο του: «άντε, επιτέλους, 
αποφάσισε, ..................................................... .» 

ΙΙ.5.2. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
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ΙΙ.5.2.1. Αφού επιλέξετε από τα επίθετα που δίνονται εκείνο που ταιριάζει 
καλύτερα µε το ουσιαστικό, να χρησιµοποιήσετε το ονοµατικό σύνολο σε 
προτάσεις. 
 

α) (αδιάλειπτη, αστείρευτη, χρόνια) δύναµη 
β) (ακατάπαυστη, άσβεστη, συνοπτική) προσπάθεια 
γ) (αστείρευτη, διηνεκής, συνοπτική) διαδικασία 
δ) (ακατάπαυστη, παρελκυστική, συνοπτική) πολιτική 
ε) (αδιάλειπτα, µακροπρόθεσµα, χρόνια) µέτρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


