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Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. (1-5)
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1 Η κλεπτοµανία θεωρείται ----. 

A ) η κλοπή διαφόρων πραγµάτων από τα σπίτια των 
άλλων ανθρώπων 

B ) η κλοπή διαφόρων πραγµάτων που οι άνθρωποι 
µπορούν να αγοράσουν 

C ) µια ανεξέλεγκτη συνήθεια 
D ) η κλοπή διαφόρων πραγµάτων από τα 

καταστήµατα 

E ) η συνήθεια των κλεφτών 

 

 

A         

2 Ο άντρας της ιστορίας ----. 

A ) τα τελευταία δέκα χρόνια είχε καταδικαστεί 
πολλές φορές για κλοπή 

B ) τα τελευταία δέκα χρόνια έκλεβε, αλλά τώρα 
πιάστηκε 

C ) στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για άλλα 
εγκλήµατα 

D ) στο παρελθόν δεν είχε κλέψει πολλά πράγµατα 
E ) είχε καταδικαστεί και προηγουµένως για κλοπή

 

 

3 Η ασθένεια ----. 

A ) όπως και νά'χει είναι δύσκολη και  προσωρινή 
B ) δεν θεραπεύεται ποτέ 
C ) είναι µια δύσκολη κατάσταση για τον παθόντα 
D ) µπορεί να µην ξεπεραστεί µε ψυχιατρική θεραπεία 
E ) µπορεί να θεραπευθεί µόνο προσωρινά µε 

ψυχιατρική βοήθεια  

 

 

4 Η κλεπτοµανία ----. 

A ) δεν παρουσιάζεται σε φτωχούς ανθρώπους 
B ) είναι µια σοβαρή ψυχοπάθεια 
C ) παρουσιάζεται σε άνεργους ενήλικες 
D ) παρουσιάζεται σε άτοµα που έχουν την ίδια ηλικία 
E ) είναι λίγο γνωστή και αρκετά συχνή 
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5 Ο κατηγορούµενος ----. 

A ) ήταν αρκετά ενοχληµένος από τη δικαστική 
απόφαση

B ) δεν µπορούσε να καταλάβει γιατί τον είχαν 
συλλάβει 

C ) ήταν ανήσυχος επειδή φοβόταν πως θα πάει 
φυλακή 

D ) προφανώς ήταν καταβεβληµένος από το 
αποτέλεσµα της πράξης του  

E ) φαινόταν ευφυής και προσπαθούσε να καταλάβει 
τη δικαστική απόφαση   

 

 

6 Ο Θανάσης αγαπάει το κολύµπι και πηγαίνει στην 
πισίνα ---- µπορεί. 

A ) τότε
B ) εκεί  
C ) όποτε  
D ) πάντα 
E ) κάπου

 

 

7 Η αγορά εργασίας είναι ευαίσθητη στις αλλαγές 
του περιβάλλοντος. Καθώς οι κλιµατικές αλλαγές 
γίνονται ----, οι κυβερνήσεις, οι εργαζόµενοι και οι 
εργοδότες πρέπει να προσαρµοστούν στο νέο 
περιβάλλον. 

A ) δυσκολότερες
B ) επιµελέστερες  
C ) καλύτερες
D ) ασφαλέστερες
E ) εντονότερες

 

 

A         

8 Τι θα συµβεί ---- το καλοκαίρι θα διαρκεί ένα 
µήνα περισσότερο; Η παρατεταµένη ξηρασία, οι 
συνεχείς καύσωνες και άλλα ακραία καιρικά 
φαινόµενα θα πολλαπλασιαστούν. 

A ) µόλις 
B ) αν και 
C ) γιατί  
D ) ενώ  
E ) όταν  

 

 

9 ---- αιώνες ο περισσότερος κόσµος πίστευε ότι ο 
Άρης ήταν σαν τη Γη, θερµός, υγρός και γεµάτος 
ζωή. 

A ) µε
B ) περί    
C ) επί     
D ) δια
E ) σε

 

 

10 Η αστυνοµική περιπέτεια µπορεί να θεωρείται ένα 
πιο εύκολο είδος σε ---- µε τα δράµατα και τις 
ταινίες µε κοινωνικά θέµατα. 

A ) ζήτηµα  
B ) θέµα   
C ) σχέση   
D ) σχήµα  
E ) σηµασία
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11 Σηµαντικά ---- στη ζωή ενός ανθρώπου, όπως η 
απόκτηση παιδιών ή ο γάµος, µπορεί να τον 
κάνουν πιο ευτυχισµένο, µόνο όµως προσωρινά. 

A ) περιστάσεις  
B ) προβλήµατα 
C ) γεγονότα  
D ) περιπτώσεις 
E ) θεάµατα

 

 

12 Η αγωνία των γυναικών ηθοποιών στη βιοµηχανία 
του κινηµατογράφου γίνεται ---- µεγαλύτερη από 
τη στιγµή που θα περάσουν το κατώφλι των 
σαράντα και η καριέρα τους συχνά παίρνει την 
κατιούσα. 

A ) διαρκώς  
B ) ευτυχώς 
C ) ασαφώς  
D ) ανεπιτυχώς  
E ) επιµελώς 

 

 

13 Ζώντας σε µια πολύβουη καθηµερινότητα, τα ---- 
µπορούν να πάθουν σοβαρές βλάβες ιδίως στα 
άτοµα που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης. 

A ) µάτια 
B ) αυτιά
C ) χέρια  
D ) πόδια  
E ) δόντια

 

 

A         

14 Γιατί ---- τα παιδιά το σχολείο; Οι ειδικοί 
περιγράφουν αυτή τη συµπεριφορά των µαθητών 
ως «σχολειοφοβία». 

A ) επιθυµούν  
B ) αγαπάνε 
C ) σκέφτονται  
D ) εκτιµούν   
E ) µισούν

 

 

15 Πολλοί γιατροί δε συνιστούν τις βιταµίνες και τα 
συµπληρώµατα ---- και λένε πως πρέπει να τρώµε 
πολλά φρούτα. 

A ) ποτού 
B ) φαγητού
C ) διατροφής  
D ) φαγωµού
E ) χυµού

 

 

16 Τα προβλήµατα της παιδείας γενικά είναι 
πολύπλοκα, συνεπώς ---- την ευθύνη αποκλειστικά 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν βοηθάµε στη λύση.

A ) καταθέτοντας
B ) αποβάλλοντας
C ) µεταθέτοντας
D ) διαθέτοντας
E ) αναλαµβάνοντας
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17 Τα παιχνίδια ----, κινητών τηλεφώνων  και άλλων 
συσκευών υψηλής τεχνολογίας αποτελούν κοινή 
ασχολία τόσων ανθρώπων, δηµιουργώντας µια νέα 
παγκόσµια κοινότητα. 

A ) αυτοκινήτων   
B ) µηχανών  
C ) υπολογιστών  
D ) µηχανολογίας  
E ) παιδιών

 

 

18 Όταν µελετούµε την ιστορία µιας χώρας, ενός 
λαού, δεν µπορούµε να περιοριστούµε  µόνο στις 
πληροφορίες για τη ζωή, τη δράση και τον 
πολιτισµό των εκπροσώπων της ---- τάξης.  

A ) πολιτιστικής 
B ) δευτερεύουσας 
C ) ιθύνουσας 
D ) δηµοτικής  
E ) κοµµατικής

 

 

19 Το ότι η µουσική ασκεί έντονη ---- στο 
συναισθηµατικό κόσµο των ανθρώπων είναι 
σ'όλους γνωστό. 

A ) επιρροή
B ) δυσαρέσκεια
C ) πτώση  
D ) διαρροή 
E ) πλεονεξία

 

 

A         

20 Σας παρακαλώ, µου λέτε πού µπορώ να βρώ ένα 
γιατρό; Το παιδί µου είναι άρρωστο και πρέπει ---- 
να το δει αµέσως ένας παιδίατρος. 

A ) κάποτε 
B ) κάπως
C ) οπωσδήποτε  
D ) όποτε  
E ) οποτεδήποτε

 

 

21 Σ'αυτόν τον αγώνα όλοι οι ποδοσφαιριστές θα 
έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις ----ικανότητές 
τους. 

A ) κριτικές 
B ) αδέξιες  
C ) υποθετικές
D ) σκοτεινές 
E ) ατοµικές  

 

 

22 Οι περισσότερες ---- του ανθρώπου που ρυπαίνουν 
το περιβάλλον γίνονται στη ξηρά όµως ορισµένες 
από αυτές ευθύνονται και για τη ρύπανση των 
υδάτων.  

A ) δραστηριότητες
B ) προφυλάξεις 
C ) προτεραιότητες  
D ) καταγγελίες   
E ) συνδέσεις
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23 Οι άνθρωποι χρειάστηκαν εκατοµµύρια χρόνια για 
να εξελιχτούν από αµφίβιους οργανισµούς σε 
θηλαστικά µε ---- εγκεφάλους. 

A ) νοσηρούς
B ) παράλληλους
C ) γερασµένους
D ) δύσπιστους
E ) πολύπλοκους

 

 

24 Αν ταξιδεύεις πολύ, ----. 

A ) έβλεπες ενδιαφέροντες ανθρώπους και τόπους
B ) θα έβλεπες πολύ ενδιαφέροντα µέρη 
C ) είχες δει σίγουρα πολύ αξιόλογα µέρη 
D ) είδες ενδιαφέροντα µέρη 
E ) θα βλέπεις ενδιαφέροντες τόπους και ανθρώπους 

 

 

25 Στην ελληνική µυθολογία συναντούµε πληθώρα 
ιστοριών που αναφέρονται στα λουλούδια, µε 
σκοπό τις περισσότερες φορές ---- 

A ) εφόσον ενδιαφέρουν το αναγνωστικό κοινό
B ) αν και δεν σχετίζονται άµεσα µε τον όρο αυτό 
C ) να γίνουν οι ελληνικοί µύθοι πολύ γνωστοί  
D ) να δικαιολογηθεί η ονοµασία ή η χρήση τους  
E ) να δώσουν κάποιες απαντήσεις στους ήρωες

 

 

26 Αν κάνεις συστηµατικά δίαιτα, ----. 

A ) θα γλίτωνες από τα περιττά κιλά 
B ) θα έχεις πρόβληµα µε τα κιλά σου 
C ) δεν θα πρέπει να είσαι επιλεκτικός 
D ) θα απαλλαγείς από τα περιττά κιλά 
E ) θα έχανες τα περιττά κιλά σου

 

 

A         

27 ---- αυτή τη φορά δεν κατάφερε να αποδράσει από 
τις φυλακές του νησιού. 

A ) Ο γνωστός κακοποιός αν και ήταν πολύ έξυπνος 
και δραστήριος 

B ) Η γνωστή ηθοποιός του κινηµατογράφου αν και 
δεν ήθελε το βραβείο 

C ) Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης αν και έλεγξε τα 
προσόντα των υποψηφίων 

D ) Επειδή το θέµα των εκλογών απασχολεί έντονα τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης  

E ) Αν και ψηφίστηκε ο σχετικός νόµος τα 
ξηµερώµατα από τη Βουλή 

 

 

28  ---- και η µητέρα τους βλέπει πως για άλλη µια 
φορά είναι πολύ λερωµένα. 

A ) Οι µικροί ποδοσφαιριστές επιστρέφουν 
B ) Πόσο πραγµατικά καθαρά είναι τα ρούχα 
C ) Τα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι τους  
D ) Οι φίλοι µας  φτάνουν αργά στο σπίτι 
E ) Το παιχνίδι είναι απαραίτητο για όλους

 

 

29 Η γλώσσα του σώµατος και η θέση των επίπλων 
στο γραφείο µπορούν να σας αποκαλύψουν πολλά 
για τις προθέσεις των άλλων ----. 

A ) αν έχετε σκοπό να βρείτε µια δουλειά χωρίς να 
πάτε σε συνέντευξη  

B ) αν δεν έχετε σκοπό να πάτε για  συνέντευξη πριν 
την πρόσληψη 

C ) φίλων σας που ξέρετε ότι αναζητούν µια δουλειά 
D ) όταν οι εργαζόµενοι και οι επιχειρηµατίες θέλουν 

να εργαστούν 

E ) όσα η προφορική επικοινωνία δε θα παραδεχόταν 
ποτέ  
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30 Οι γεωργοί έπαθαν µεγάλη οικονοµική 
καταστροφή διότι τα δέντρα άνθισαν νωρίς, ----. 

A ) και προκλήθηκαν µεγάλες απώλειες στην 
βλάστηση του περιβάλλοντος 

B ) αν και αυτό το φαινόµενο θα επαναληφτεί 
µελλοντικά πιο συχνά 

C ) µε αποτέλεσµα την καταστροφή της σοδειάς από 
τα όψιµα κρύα 

D ) αλλά αυτό δεν είχε και τόσο σοβαρές επιπτώσεις 
στην ετήσια παραγωγή 

E ) και οι αρµόδιες γεωργικές υπηρεσίες προχώρησαν 
σε καταγραφή των ζηµιών

 

 

31 ∆υστυχώς τα πράγµατα έγιναν έτσι ----, 

A ) αν είναι µια µη αναµενόµενη εξέλιξη 
B ) καθώς θα περάσουν τα χρόνια 
C ) αν ήµουν στη θέση του  
D ) ώστε κανείς δεν πρόλαβε να αντιληφτεί απολύτως 

τίποτα 

E ) για να µείνουν ευχαριστηµένοι όλοι οι καλεσµένοι

 

 

32 Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι τέτοιες 
----. 

A ) ώστε δεν γέλασε κανείς από το ακροατήριο 
B ) σαν τα' µαθε όλα όσα συνέβησαν στη σύσκεψη 
C ) ώστε είναι αδύνατον ο εντοπισµός των 

παράνοµων συναλλαγών 

D ) όποιο και αν ήταν το αποτέλεσµα 
E ) µια και το ζητάνε σχεδόν όλοι τόσο επίµονα

 

 

A         

33 Εκεί που κάναµε βόλτα στην παραλία, ----. 

A ) θα δούµε να βουλιάζει ένα πλοίο 
B ) ακούσαµε έναν εκκωφαντικό θόρυβο  
C ) κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι  
D ) θα έβλεπα κάποιον να πνίγεται 
E ) θα πάµε σε µια αντιπολεµική διαδήλωση

 

 

34 Όσα παιδιά περνάνε τακτικά χρονικά διαστήµατα 
µε τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, 
αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο να γίνουν 
υπέρβαρα.

A ) Οι γιαγιάδες και οι παππούδες που κρατάνε για 
πολύ καιρό τα εγγόνια τους, κινδυνεύουν πιο 
πολύ να γίνουν υπερβολικά άρρωστοι.

B ) Τα παιδιά που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να 
γίνουν υπέρβαρα, πρέπει να περνάνε καλά µε τις 
γιαγιάδες και τους παππούδες τους.

C ) Όσα παιδιά µένουνε για συχνά χρονικά 
διαστήµατα µε τις γιαγιάδες και τους παππούδες 
τους, βρίσκονται αντιµέτωπα περισσότερο µε τον 
κίνδυνο να πάρουν υπερβολικά κιλά.

D ) Όσα παιδιά ζούνε για πολλά χρόνια µε τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες τους, κινδυνεύουν πιο 
πολύ να γίνουν υπερευαίσθητα.

E ) Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που ζούνε χρόνια 
µαζί µε τα εγγόνια τους, αυξάνουν τον κίνδυνο για 
την υγεία των παιδιών τους κάνοντας τα 
υπέρβαρα.
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35 Η σύναξη της οικογένειας για το βραδινό φαγητό, 
στις µέρες των γιορτών είναι ένα από τα 
πατροπαράδοτα έθιµά µας και πρέπει να 
διατηρηθεί και στα επόµενα χρόνια. 

A ) Η σύναξη της οικογένειας για το δείπνο στις 
γιορτινές µέρες είναι ένα σηµαντικό έθιµο και στο 
µέλλον πρέπει να το διατηρήσουν οι νέοι.

B ) Στις γιορτινές µέρες, η συγκέντρωση της 
οικογένειας για το δείπνο είναι ένα από τα έθιµα 
που µας έχει παραδοθεί από τους προγόνους µας 
και πρέπει να κρατήσει και στο µέλλον. 

C ) Τα πατροπαράδοτα έθιµα όπως το µάζεµα της 
οικογένειας για βραδινό φαγητό στις γιορτινές 
µέρες πρέπει να συνεχίζεται από τους νέους στο 
µέλλον. 

D ) Ένα από τα πατροπαράδοτα έθιµά µας είναι η 
σύναξη της οικογένειας για το δείπνο στις 
γιορτινές µέρες και όµως στο µέλλον δεν πρέπει 
να εµποδίζει τους νέους. 

E ) Στο µέλλον πρέπει να διατηρηθούν τα 
πατροπαράδοτα έθιµά µας όπως η σύναξη της 
οικογένειας για το δείπνο.

 

 

A         

36 Η πολιτεία πρέπει να λάβει µέτρα προσέλκυσης 
άµεσων ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα στον 
τουριστικό κλάδο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να 
δηµιουργεί ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης.

A ) Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει µέτρα για να 
προσελκύσει τους άµεσους ξένους επενδυτές 
ιδιαίτερα στον κλάδο των τουριστικών 
επιχειρήσεων και µε τον τρόπο αυτό οι θέσεις 
εργασίας που δηµιουργούνται βοηθάνε στην 
ανάπτυξη της οικονοµίας.

B ) Το κράτος πρέπει να πάρει µέτρα για να 
προσελκύσει τις άµεσες ξένες επενδύσεις, 
ιδιαίτερα στον τοµέα του τουρισµού, που παρέχει 
τη δυνατότητα δηµιουργίας ευκαιριών για 
οικονοµική ανάπτυξη.

C ) Τα άµεσα µέτρα που έχει πάρει η πολιτεία, 
δηµιουργούν ευκαιρίες για οικονοµική ανάπτυξη 
στον κλάδο του τουρισµού, ο οποίος ιδιαίτερα 
προσελκύει τους ξένους επενδυτές.

D ) Ιδιαίτερα ο τουριστικός τοµέας, ο οποίος δίνει τη 
δυνατότητα για τη δηµιουγία µιας
αναπτυγµένης οικονοµίας, προσελκύει άµεσα τους 
ξένους επενδυτές και για το λόγο αυτό το κράτος 
πρέπει να λάβει µέτρα.

E ) Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον κλάδο του 
τουρισµού δηµιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη 
της οικονοµίας µε αποτέλεσµα το κράτος να λάβει 
άµεσα µέτρα.
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37 Η παγκόσµια κοινωνία παρά τα προβλήµατα της 
µπορεί να προσβλέπει στο µέλλον µε αισιοδοξία, 
αρκεί να πιστέψει στον άνθρωπο και την δύναµη 
του πνεύµατος. 

A )  Όλα τα κράτη του κόσµου αν παραβλέψουν τα 
προβλήµατά τους µπορούν να κοιτάζουν στο 
µέλλον µε αισιοδοξία µε τον όρο ότι βασίζονται 
στις δυνατότητες του ανθρώπινου πνεύµατος. 

B )  Η διεθνής κοινότητα εφόσον αντιµετωπίζει 
προβλήµατα µπορεί να ατενίζει το αύριο µε 
θετικά αισθήµατα αν πιστεύει στον άνθρωπο και 
τις πνευµατικές του δυνατότητες. 

C ) Αν οι λαοί του κόσµου πιστεύουν στην δύναµη το 
πνεύµατος και στον άνθρωπο τότε µπορούν να 
βλέπουν το µέλλον µε αισιόδοξα αισθήµατα. 

D ) Όλοι οι λαοί του κόσµου, έστω κι αν 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, µπορούν να βλέπουν 
αισιόδοξα το µέλλον, αρκεί να πιστέψουν στον 
άνθρωπο και στην πνευµατική του δύναµη

E ) Η διεθνής κοινωνία αντιµετωπίζει προβλήµατα 
αλλά σε περίπτωση που πιστεύει στην δύναµη του 
πνεύµατος του ανθρώπου µπορεί να διατηρεί 
αισιόδοξα αισθήµατα.
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38 Είστε στο λεωφορείο και γυρίζετε στο σπίτι σας 
µετά από µια κουραστική µέρα στη δουλειά. Το 
λεωφορείο είναι γεµάτο και κάποια στιγµή 
αντιλαµβάνεστε ότι σας λείπει το πορτοφόλι : 

A ) Ζητάτε βοήθεια  από τον οδηγό και του λέτε να 
µην επιτρέψει σε κανέναν επιβάτη να κατέβει. 

B ) Ο διπλανός σας διαβάζει την εφηµερίδα του και 
βλέπετε στο πρωτοσέλιδο µια είδηση για κάποια 
κλοπή. 

C ) Είστε πολύ κουρασµένος, το λεωφορείο είναι 
γεµάτο και ζητάτε από έναν νεαρό να σας δώσει 
τη θέση του. 

D ) Τα απογεύµατα τέτοια ώρα πάντα έχει µεγάλη 
κίνηση και το λεωφορείο µε δυσκολία κινείται.  

E ) Στο λεωφορείο κάποιος κύριος δίπλα σας νιώθει 
αδιαθεσία και λυποθυµεί, ζητάτε βοήθεια από 
τους επιβάτες.
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39 Πήγατε διακοπές µαζί µε τη γυναίκα και τα παιδιά 
σας, αλλά το ταξίδι δυστυχώς δεν ήταν καλά 
οργανωµένο. ∆εν µείνατε καθόλου ευχαριστηµένος 
ούτε από το ταξίδι αλλά ούτε και από το 
ξενοδοχείο και αποφασίσατε να παραπονεθείτε στο 
τουριστικό γραφείο που οργάνωσε το ταξίδι. 
Έχετε την απαίτηση να σας αποζηµιώσουν επειδή 
άλλα σας είχαν υποσχεθεί : 

A ) Θα ήθελα να µάθω τι γίνεται σε περίπτωση που 
κάποιος πελάτης σας θέλει να ακυρώσει την 
κράτηση που έχει κάνει, του επιστρέφετε τα 
χρήµατά;  

B ) Είµαι πελάτης σας και θα ήθελα να σας 
ενηµερώσω ότι το ταξίδι που οργάνωσε το 
τουριστικό σας γραφείο ήταν θαύµα

C ) Θα ήθελα να σας εκφράσω την ικανοποίηση που 
ένιωσα από το ταξίδι που οργάνωσε το γραφείο 
σας, θα είναι για µας µια αξέχαστη εµπειρία. 

D ) Αγαπητέ κύριε, αν και είχαµε κάποια προβλήµατα 
το ταξίδι που οργάνωσε το γραφείο σας ήταν 
τελικά άψογο . 

E ) Αξότιµε κύριε, θέλω να σας εκφράσω την 
δυσαρέσκεια µου για το ταξίδι που οργάνωσε το 
γραφείο σας και θέλω να µου επιστρέψετε τα 
λεφτά µου
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40 Είναι πρωί της ∆ευτέρας, η πρώτη εργάσιµη µέρα 
της εβδοµάδας. Ετοιµαστήκατε και πήγατε στην 
στάση. Είναι νωρίς και έχει µεγάλη κίνηση. Το 
λεωφορείο αργεί και η ουρά στη στάση µακραίνει. 
Αναρωτιέστε πότε θα τελειώσουν τα έργα του 
µετρό για να γλιτώσετε από αυτή την ταλαιπωρία 
που έχει καταντήσει πλέον καθηµερινό φαινόµενο 
και τις απόψεις σας εκθέτετε στον διπλανό σας : 

A ) Νοµίζω ότι οι κάτοικοι των προαστίων είναι πολύ 
ευχαριστηµένοι µε τα µέσα µαζικής 
συγκοινωνίας.

B ) Εχω την εντύπωση ότι ο προϋπολογισµός του 
δήµου δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του 
έργου του µετρό. 

C ) Η πόλη µας που έχει ένα τέλειο δίκτυο µετρό, 
τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από τις άλλες µεγάλες 
πόλεις του κόσµου. 

D ) Απ΄ότι διάβασα στην εφηµερίδα, θα γίνει µια 
ηµερίδα που έχει ως θέµα τα αναπτυξιακά έργα 
στην πόλη µας. 

E ) Οι πολίτες είναι πολύ ικανοποιηµένοι µε την 
καινούρια γραµµή του µετρό που άρχισε τα 
δροµολόγια στην περιοχή µας.
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41 Ο αδελφός σας εδώ και ένα χρόνο διαβάζει πολύ 
σκληρά για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Αλλά, οι 
βαθµοί του δεν είναι αρκετά υψηλοί για να 
περάσει στο τµήµα ιατρικής που θέλει. Ο ίδιος, 
νιώθει απογοητευµένος και δεν έχει θέληση για 
διάβασµα. Εσείς ανησυχείτε και για να τον 
ενθαρρύνετε του λέτε: 

A ) Είσαι τεµπέλης και ξέρεις ότι οι γιατροί 
εργάζονται πολλές ώρες.

B ) Η ιατρική είναι ένα από τα καλύτερα επαγγέλµατα
του κόσµου, αλλά εσύ δεν είσαι αρκετά έξυπνος. 

C ) Μην απογοητεύεσαι τώρα, συνέχισε να µελετάς.
D ) Καλά κάνεις που δε διαβάζεις, έτσι κι αλλιώς δε 

µπορείς να περάσεις στην ιατρική.

E ) ∆εν ξέρω τι να σου πω, είσαι πολύ πεισµατάρης
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42 Ζείτε σε µια πολυκατοικία και εργάζεστε σε ένα 
εργοστάσιο µε βάρδια. Συνεπώς οι ώρες που 
πηγαίνετε στη δουλειά εναλλάσονται. Στο πάνω 
διαµέρισµα µένει µια πολύτεκνη οικογένεια και ο 
θόρυβος µαζί µε τις φωνές των παιδών είναι πλέον 
καθηµερινό φαινόµενο. Όταν έχετε βάρδια τη 
νύχτα πρέπει να ξεκουραστείτε και να κοιµηθείτε 
την ηµέρα κάτι που είναι αδύνατο εξαιτίας της 
φασαρίας. Ένα βράδυ ανεβαίνετε πάνω για να 
εκφράσετε το παράπονό σας, χτυπάτε την πόρτα 
και στον κύριο που βγαίνει, λέτε το εξής: 

A ) Συγνώµη που σας ενοχλώ αλλά ο θόρυβος που 
δηµιουργείται στο διαµέρισµά σας είναι 
ανεπίτρεπτος και αν συνεχιστεί θα απευθυνθώ 
στον διαχειριστή. 

B ) Λυπάµαι κύριε αλλά δεν υπάρχει τρόπος 
συννενοήσεως µαζί σας και θα αναγκαστώ να 
καταφύγω σε µέτρα για να επιτείνετε το θόρυβο. 

C ) Πιστεύω ότι θα έπρεπε να γνωρίζετε τους κανόνες 
που πρέπει να τηρείτε σε έναν χώρο που πρέπει να 
επικρατήσει απόλυτη ησυχία. 

D ) Με συγχωρείτε κύριε η αναίδεια σας έχει φτάσει 
στο απροχώρητο, είστε ανάγωγος, τι είναι αυτά 
που λέτε, µάθετε να φέρεστε

E ) Συγνώµη που σας ενοχλώ, όταν αγοράζετε 
παιδικά παιχνίδια να ελέγχετε τον θόρυβο που 
δηµιουργούν
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43 Όλοι οι νέοι, σ'όλο το κόσµο, έχουν το δικαίωµα 
να µορφωθούν. Οι πηγές απ'όπου µπορούν να 
αντλήσουν γνώσεις είναι πολλές όπως η 
οικογένεια, το σχολείο, τα βιβλία, τα περιοδικά, ο 
τύπος, η τηλεόραση, ο κινηµατογράφος. ----. και 
αγωνίζονται µε µόχθο να  πραγµατοποιήσουν αυτό 
το όνειρό τους. 

A ) Οι νέοι δεν επιθυµούν µια καλύτερη εκπαίδευση 
στα δηµόσια πανεπιστήµια

B ) Όµως αρκετοί νέοι αν και είναι πτυχιούχοι 
πανεπιστηµίου δεν έχουν πάρει σωστή µόρφωση 

C ) Γι'αυτό οι νέοι πρέπει να µελετάνε πολύ σκληρά 
για να σπουδάσουν στα πανεπιστήµια    

D ) Αρκετοί νέοι που δε διαβάζουν πολύ µπορούν να 
σπουδάσουν σε ιδιωτικά πανεπιστήµια 

E ) Αρκετοί νέοι πέρα απ'αυτή τη µόρφωση, 
επιθυµούν να σπουδάσουν στα πανεπιστήµια  
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44 Σήµερα η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο του 
κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτικού 
ενδιαφέροντος. Είναι η κινητήρια δύναµη του 
πολιτισµού µας, η προϋπόθεση όλων των 
επιτευγµάτων αλλά και των καταστροφών που 
έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στον πλανήτη µας. 
---- Με λίγα λόγια η ενέργεια είναι παρούσα σε 
όλες τις όψεις της καθηµερινής µας ζωής και η 
ανθρωπότητα δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς 
µέριµνα για την επάρκειά της. 

A ) Η χώρα µας δεν διαθέτει πλούσια ενεργειακά 
αποθέµατα. 

B ) Το φυσικό αέριο είναι µια πολύ σηµαντική πηγή 
ενέργειας. 

C ) Μελλοντικά το νερό θα αποτελέσει ένα καινούριο 
αντικείµενο διένεξης στην περιοχή µας.

D ) Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές µιας χώρας 
ενισχύουν και την οικονοµική της δύναµη. 

E ) Συχνά γίνεται αντικείµενο συζητήσεων αλλά και 
διενέξεων. 
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45 Λέγοντας αθλητισµό σε ευρύ κοινωνικό επίπεδο 
εννοούµε τους αγώνες που γίνονται µεταξύ πόλεων 
ή κρατών. Στην εποχή µας έχουµε εθνικούς 
αγώνες, πανευρωπαϊκούς καθώς και τους 
περίφηµους Ολυµπιακούς, που συµµετέχουν 
αθλητές απ'όλο σχεδόν τον κόσµο. ----. Έτσι 
δηµιουργήθηκε η Ολυµπιακή ιδέα, που αποτελεί 
κάλεσµα σ'όλους τους ανθρώπους για ειρηνική 
άµιλλα και καταξίωση της ανθρώπινης δύναµης. 

A ) Η αξία αυτού του είδους του αθλητισµού είναι 
πολύ µεγάλη, γιατί δηµιουργεί σπουδαία κίνητρα 
για την ειρηνική συµβίωση και αλληλεγγύη των 
λαών

B ) Ο αθλητισµός έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την 
οικονοµία, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς 
άνεργους να βρούν δουλειά 

C ) Αυτού του είδους οι αγώνες δε διοργανώνονται 
κάθε χρόνο επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλα 
στάδια σ'όλες τις χώρες του κόσµου 

D ) Η αξία των αθλητών γίνεται όλο και περισσότερη, 
γιατί προβάλλουν την εικόνα των χωρών που 
αγωνίζονται

E ) Η αξία αυτών των αγώνων είναι πολύ µεγάλη, 
γιατί δηµιουργεί µεγάλες δυνατότητες για την 
αλληλογνωριµία των αθλητών 
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46 Ενώ στα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι έβλεπαν 
τη διαφορετıκότητα των γλωσσών και την 
ασυνενοησία που πήγαζε από αυτήν ως µια θεϊκή 
κατάρα, σήµερα η πληθώρα των διαφορετικών 
γλωσσών µάς φαίνεται ως µια πολύτιµη 
κληρονοµιά που πρέπει να διασωθεί. Σήµερα 
γνωρίζουµε ότι, όταν πεθαίνει µια γλώσσα, 
χάνεται µαζί της και µια «κοσµοαντίληψη» µια 
ορισµένη αναπαράσταση του κόσµου διαφορετική 
από τις άλλες.----. Αν ο αναγκαίος όρος για να 
γεννηθεί και να διατηρηθεί µια διαφορετική 
γλώσσα είναι η σχετική αποµόνωσή της, τότε η 
επανάσταση της επικοινωνίας διακόπτει το 
«φυσικό» κύκλο της γέννησης των γλωσσών

A ) Το ερώτηµα είναι βέβαια πώς µπορεί να 
διατηρηθεί αυτή η γλωσσική διαφορετικότητα 

B ) ∆εν υπάρχουν εποµένως εύκολες λύσεις στο 
πρόβληµα µε τις γλώσσες που µιλιούνται σήµερα 

C ) Οι γλώσσες που µιλούν οι άνθρωποι στον κόσµο 
σήµερα είναι γύρω στις 6.000 

D ) Σε έναν αιώνα οι µισές από τις γλώσσες που 
υπάρχουν σήµερα θα έχουν χαθεί 

E ) Με τα σύγχρονα συστήµατα µαζικών µεταφορών 
δεν σχετίζεται αυτή η γέννηση νέων γλωσσών
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47 Σ' ένα περιοδικό βλέπετε ένα άρθρο µε τίτλο 
«Τέρµα στην παχυσαρκία» και από κάτω µια 
ολόσωµη κοντινή φωτογραφία σας η οποία 
τραβήχτηκε εν αγνοία σας. Απεικονίζεστε µε το 
µαγιό σας στην παραλία σε µια καθόλου 
κολακευτική στάση. Το αίµα ανεβαίνει στο κεφάλι 
σας, γίνεστε έξω φρενών και µέσω κινητού 
παίρνετε αµέσως τον αρχισυντάκτη του 
περιοδικού και του λέτε: 

A ) Φαντάζοµαι ότι επειδή εµφανίζοµαι µε µαγιό 
δηµοσίως, οποιοσδήποτε έχει το δικαίωµα να µε 
φωτογραφίσει αλλά εσείς δεν ζητήσατε την άδειά 
µου

B ) Η φωτογράφιση έγινε χωρίς την άδειά µου, θα 
απευθυνθώ στο Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης, θα ζητήσω επανόρθωση και θα 
πάω στο δικαστήριο. 

C ) Εφόσον δεν αναφέρεται πουθενά το όνοµά µου, 
οποιοσδήποτε έχει το δικαίωµα όχι µόνο να µε 
φωτογραφίσει αλλά και να τις δηµοσιεύσει. 

D ) Η φωτογράφιση µου και η δηµοσίευση της χωρίς 
την άδειά µου αποτελεί παράνοµη προσβολή της 
προσωπικότητας µου και θα ασκήσω αγωγή 
εναντίον σας. 

E ) Μπορείτε να µου πείτε ποιος ήταν ο ρεπόρτερ που 
ετοίµασε το συγκεκριµένο ρεπορτάζ διότι 
σκέφτοµαι να τον συγχαρώ επειδή µε έκανε 
διάσηµο.
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48 Η άναρχη δόµηση στις ακτές, είναι µια από τις 
αιτίες που έχει καταστραφεί ένα µεγάλο µέρος από 
τη θάλασσα της Μεσογείου.

A ) Akdeniz sularının büyük bir bölümünün 
kullanılmaz hale gelmesinin nedenini kıyılardaki 
kontrolsüz yapılaşmada aramak gerekir

B ) Kıyılardaki kontrolsüz yapılaşma, Akdeniz 
sularının büyük bir bölümünün kullanılmaz hale 
gelmesinin nedenlerinden biridir.

C ) Kıyılardaki kontrolsüz yapılaşma nedeniyle 
Akdeniz sularının bir bölümünün kullanılmaz hale 
geldiği bilinen bir gerçek

D ) Kıyılardaki kontrolsüz yapılaşmayla birlikte 
Akdeniz sularının büyük bir bölümü kullanılmaz 
hale gelmiştir

E ) Kıyılardaki kontrolsüz yapılaşmanın olumsuz 
sonuçlarından biri de Akdeniz sularının 
kullanılmaz hale gelmesidir
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49 Λόγω του καλοκαιριού η εξάπλωση της γρίπης 
των χοίρων στην Ελλάδα παρέµεινε σχετικά 
περιορισµένη αλλά από το φθινόπωρο θα 
βρεθούµε αντιµέτωποι µε τις πραγµατικές 
διαστάσεις της επιδηµίας.

A ) Yunanistan'da yaz mevsiminde çok az rastlanan 
domuz gribi vakalarının sonbaharda artması 
bekleniyor.

B ) Yaz nedeniyle domuz gribinin Yunanistan'da 
yayılması oldukça sınırlı düzeyde kaldı ancak 
sonbahardan itibaren salgının gerçek boyutlarıyla 
karşı karşıya kalacağız.

C ) Mevsimin yaz olması sebebiyle Yunanistan'da 
yayılması oldukça sınırlı kalan domuz gribi 
salgınının gerçek yüzüyle sonbaharda 
karşılaşacağız.

D ) Yaz boyunca Yunanistan'da çok fazla yayılmayan 
domuz gribi salgını, sonbaharla birlikte daha geniş 
kitleleri etkileyecek gibi görünüyor.

E ) Yaz olması nedeniyle domuz gribinin yayılması 
Yunanistan'da sınırlı düzeyde kalsa da sonbaharla 
birlikte salgının gerçek boyutlarının ortaya çıkması 
beklenmektedir.
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50 Σήµερα το µεγαλύτερο µέρος του κόσµου µε 
διαταραχή στον ύπνο, δεν αντιλαµβάνεται ότι έχει 
µια αληθινή αρρώστεια που πρέπει να θεραπευτεί.

A ) Günümüzde çok sayıda insan uyku bozukluğu 
çekse de bunun tedavi edilmesi gereken ciddi bir 
hastalık olduğunun farkında değil.

B ) Uyku bozukluğu çeken günümüz insanlarının 
büyük bir bölümü gerçek anlamda tedavi edilmesi 
gereken bir hastalığı olduğunun bilincinde değil.

C ) Günümüzde birçok insan uyku bozukluğu çekiyor 
ve tedavi edilmesi gereken gerçek bir hastalığı 
olduğunu bilmiyor.

D ) Bugün uykusuzluk çeken insanların büyük bir 
bölümü tedavi edilmesi gereken önemli bir 
hastalığı olduğunun farkında değil.

E ) Bugün uyku bozukluğu olan insanların büyük bir 
bölümü tedavi edilmesi gereken gerçek bir 
hastalığı olduğunun farkında değil. 
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51 Μέσα από το ∆ιαδίκτυο µπορούµε να 
ανταλλάξουµε απόψεις µε ανθρώπους από όλα τα 
σηµεία του πλανήτη και να µάθουµε για τις 
συνήθειες και τις παραδόσεις άλλων λαών.

A ) Đnternet, gezegenin her köşesinden pek çok 
insanla iletişim kurmamıza olanak sağlayarak 
başka milletlerin gelenek ve göreneklerini 
öğrenmemize aracılık eder

B ) Đnternet aracılığıyla gezegenin her köşesinden 
insanlarla görüş alışverişinde bulunabilir ve başka 
milletlerin alışkanlıkları ve gelenekleri hakkında 
bilgi edinebiliriz

C ) Đnternet, gezegenin farklı yerlerinden insanlarla 
görüş alışverişinde bulunmamıza ve başka 
milletlerin alışkanlıklarını ve geleneklerini 
öğrenmemize olanak sağlıyor

D ) Đnternet sayesinde gezegenin her yerinden insanla 
görüşlerimizi paylaşılabilir ve başka halkların 
alışkanlıklarını ve geleneklerini öğrenebiliriz

E ) Đnternet sayesinde, gezegenin her köşesinden 
insanın birbiriyle bilgisini paylaşması ve böylece 
birbirlerinin gelenek ve göreneklerini tanıması 
mümkün olmuştur.
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52 H χρήση της νέας τεχνολογίας της πληροφορικής 
στο σπίτι και στο σχολείο έχει µια ιστορία περίπου 
δύο δεκαετιών σε τεχνολογικά προηγµένες χώρες. 

A ) Yeni bilgisayar teknolojisinin okullarda ve evlerde 
kullanımı gelişmiş ülkelerde yirmi yılı aşkın bir 
süredir devam etmektedir

B ) Teknolojik açıdan gelişmiş olan ülkelerde yeni 
bilişim teknolojisinin evde ve okulda 
kullanılmasının yaklaşık yirmi yıllık bir geçmişi 
vardır.

C ) Gelişmiş ülkelerde, okullarda ve evlerde yeni 
bilgisayar teknolojilerinden yararlanma yaklaşık 
yirmi yıllık geçmişi olan bir konudur.

D ) Gelişmiş ülkelerde bilgisayar ve yeni 
teknolojilerden yararlanma evde ve okulda 
yaklaşık yirmi yıldan beri sürmektedir.

E ) Bilgi çağı teknolojilerinin evde ve okulda 
kullanımı, gelişmiş ülkelerde yaklaşık olarak yirmi 
yıllık bir geçmişe sahiptir.
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53 Eleştirmenler kitap okumanın okuyucu ile yazar 
arasında bir tür sohbet olması gerektiğini 
defalarca vurgulamışlardır.  

A ) Οι κριτικοί βιβλίων έχουν υποστηρίξει πολλές 
φορές ότι το διάβασµα πρέπει να αποτελέσει µια 
συζήτηση µεταξύ του αναγνώστη και του 
συγγραφέα. 

B ) Οι κριτικοί έχουν τονίσει αλλεπάλληλες φορές ότι 
η ανάγνωση βιβλίου πρέπει να είναι ένα είδος 
συζήτησης µεταξύ του αναγνώστη και του 
συγγραφέα. 

C ) Έχει τονιστεί από µέρους των κριτικών ότι η 
ανάγνωση βιβλίου πρέπει να είναι µια συζήτηση 
µεταξύ του αναγνώστη και του συγγραφέα. 

D ) Οι κριτικοί έχουν σηµειώσει αλλεπάλληλες φορές 
ότι η µελέτη βιβλίου πρέπει να είναι ένα είδος 
διαλόγου µεταξύ του αναγνώστη και του 
συγγραφέα. 

E ) Η ανάγνωση βιβλίου σύµφωνα µε τους κριτικούς 
θα πρέπει να είναι ένα είδος συζήτησης που 
γίνεται µεταξύ του αναγνώστη και του συγγραφέα
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54 Öğrencilerin çoğu bir yabancı dili sözlü ya da 
yazılı iletişim kurmak için öğrendiğinden dil 
öğrenimi, dilin günlük hayattaki kullanımını 
kapsamalıdır.

A ) Οι περισσότεροι µαθητές λόγω του ότι µαθαίνουν 
µια ξένη γλώσσα για να επικοινωνούν προφορικά 
ή γραπτά, η διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να 
επεκτείνεται στη χρήση της στην καθηµερινή 
επικοινωνία. 

B ) Επειδή οι περισσότεροι από τους µαθητές 
µαθαίνουν µια ξένη γλώσσα για να επικοινωνούν 
προφορικά ή γραπτά, η εκµάθηση της γλώσσας 
πρέπει να καλύπτει τη χρήση της γλώσσας στην 
καθηµερινή ζωή.

C ) Οι πιο πολλοί µαθητές µαθαίνοντας µια ξένη 
γλώσσα επικοινωνούν προφορικά ή γραπτά, η 
εκµάθηση θα πρέπει να καλύπτει τη χρήση της 
γλώσσας στην καθηµερινή ζωή. 

D ) Οι περισσότεροι µαθητές λόγω του ότι µαθαίνουν 
µια ξένη γλώσσα µε σκοπό να επικοινωνήσουν 
µιλώντας ή γράφοντας, η εκµάθηση της γλώσσας 
πρέπει να καλύπτει την καθηµερινή χρήση της 
γλώσσας. 

E ) Η ξένη γλώσσα επειδή µαθαίνεται από τους 
περισσότερους µαθητές για την προφορική και 
γραπτή επικοινωνία, η εκµάθηση της γλώσσας 
πρέπει να περιλαµβάνει την καθηµερινή χρήση 
της γλώσσας.
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55 Gazetelerde yayınlanan haberlerin aksine, iki 
bankanın birleşmesinin yönetim kurullarının 
onayından sonra gerçekleşeceği açıklandı.

A ) Αντίθετα µε τις δηµοσιεύσεις των εφηµερίδων, 
ανακοινώθηκε ότι η συγχώνευση των δύο 
τραπεζών θα πραγµατοποιηθεί µετά την έγκριση 
των διοικητικών συµβουλίων τους.

B ) Σε αντίθεση µε τις δηµοσιεύσεις, τα διοικητικά 
συµβούλια ανακοίνωσαν ότι οι δύο τράπεζες θα 
συγχωνευθούν µετά την απόφασή τους.

C ) Αντίθετα µε τις εφηµερίδες, ανακοινώθηκε ότι οι 
δύο τράπεζες θα συγχωνευθούν µετά την απόφαση 
των διοικητικών συµβουλίων τους.  

D ) Αντίθετα µε τις δηµοσιεύσεις των εφηµερίδων, 
ανακοινώθηκε ότι µετά την έγκρισή της τα 
διοικητικά συµβούλια των δύο τραπεζών θα 
ανακοινώσουν την συγχώνευση.

E ) Σε αντίθεση µ'όσα δηµοσιεύτηκαν, ανακοινώνεται 
ότι συγχώνευση των δύο τραπεζών θα 
πραγµατοποιηθεί αφού εγκριθεί από τα διοικητικά 
συµβούλια.
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56 Araştırmalara göre, bilgisayarda saatlerce oyun 
oynayan çocuklar oynamayanlara göre daha fazla 
kiloya sahip.

A ) Οι επιστηµονικές έρευνες έδειξαν ότι οι άντρες 
που παίζουν µε ώρες στον υπολογιστή είναι 
παχύσαρκοι συγκριτικά µε τους άλλους που δεν 
παίζουν.

B ) Οι έρευνες δείχνουν ότι τα αγόρια που έπαιζαν 
για ώρες µε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή είχαν 
µεγαλύτερο βάρος από αυτούς που δεν έπαιζαν

C ) Η πολύωρη ενασχόληση µε ηλεκτρονικά παιχνίδια 
και εικονικά ψηφιακά περιβάλλοντα µπορεί να 
οδηγήσει σε πολύ ισχυρό εθισµό, υποστηρίζουν οι 
ειδικοί. 

D ) Σύµφωνα µε τις έρευνες τα αγόρια που παίζουν 
αρκετές ώρες ηλεκτρονικά παιχνίδια στον 
προσωπικό τους υπολογιστή έχουν αυξηµένο 
βάρος σε σχέση µε εκείνους που δεν παίζουν  

E ) Σύµφωνα µε τις έρευνες τα παιδιά που παίζουν επί 
ώρες ηλεκτρονικά παιχνίδια στον υπολογιστή 
έχουν αυξηµένο βάρος συγκριτικά µ'αυτούς που 
δεν παίζουν.  
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57 Đnsanoğlunun yüzyıllardır cevap aradığı "Yaşam 
nedir?" sorusu anlaşılan bizi meşgul etmeye 
devam edecek. 

A ) Το ερώτηµα «Ποιο είναι το νόηµα της ζωής» για 
το οποίο προσπαθεί να βρει απάντηση ο 
άνθρωπος εδώ και αιώνες, όπως φαίνεται θα 
συνεχιστεί να µένει αναπάντητο

B ) Το ερώτηµα «Τι είναι η ζωή» το οποίο προσπαθεί 
να απαντήσει ο άνθρωπος εδώ και εκατοντάδες 
χρόνια, φαίνεται σίγουρο ότι θα συνεχίσει να µας 
απασχολεί για καιρό ακόµα.

C ) Ο άνθρωπος όπως φαίνεται εδώ και πολλά χρόνια 
προσπαθεί να βρει µια απάντηση στο ερώτηµα 
που µας προβληµατίζει «Τι είναι η ζωή;»  

D ) Το ερώτηµα «Τι έστι η ζωή» για την οποία 
προσπαθεί να βρει απάντηση η ανθρωπότητα εδώ 
και χιλιάδες χρόνια, φαίνεται ότι θα συνεχίσει 
ακόµα να µας απασχολεί 

E ) Το ερώτηµα «Τι είναι η ζωή» για το οποίο 
προσπαθεί να βρει απάντηση ο άνθρωπος εδώ και 
αιώνες, όπως φαίνεται θα συνεχίσει να µας 
απασχολεί. 
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58 κ. Παύλος : 
- Κάθισε, Γιάννη. Τι επάγγελµα θα ήθελες να 
κάνεις µετά το σχολείο; 
Γιάννης : 
- ----. 
κ. Παύλος : 
- Α! κατάλαβα θα ήθελες να δουλέψεις σε 
εστιατόριο; 
Γιάννης : 
- Όχι. Θα προτιµούσα να παρουσιάσω πρόγραµµα 
µαγειρικής στην τηλεόραση. 

A ) Σκέφτοµαι να δουλέψω στο µαγαζί του πατέρα 
µου 

B ) Προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί ακόµα αλλά 
µ'αρέσουν τα µαγειρικά σκεύη.

C ) ∆εν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίµηση αλλά θα 
προτιµούσα να το σκεφτώ σοβαρά 

D ) ∆εν ξέρω πραγµατικά. Μ' ενδιαφέρουν τα φαγητά 
και η µαγειρική

E ) Μ'αρέσει πολύ να φτιάχνω παραδοσιακά γλυκά 
και φαγητά  
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59 Πωλητής : -  Καληµέρα σας. Πώς µπορώ να σας 
βοηθήσω; 
Πελάτης : 
-  Καληµέρα σας, ενδιαφέροµαι για µια 
τηλεόραση.  
Πωλητής : 
-  Βεβαίως ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκεκριµένο 
µοντέλο; 
Πελάτης : 
-  ---- 
Πωλητής : 
- Φυσικά. Ελάτε µαζί µου. Εδώ είναι όλες οι 
τηλεοράσεις που έχουµε. 

A ) Είναι δυνατόν να µου το φέρετε στο σπίτι χωρίς 
κάποια επιβάρυνση; 

B ) Όχι ακριβώς. Μπορώ να ρίξω µια µατιά;  
C ) Τα καινούρια µοντέλα πόσα χρόνια εγγύηση 

έχουν; 

D ) Απλώς ήθελα να πάρω κάποιες πληροφορίες για 
το συγκεκριµένο µοντέλο. 

E ) Αν πληρώσω τοις µετρητοίς θα έχω κάποια 
έκπτωση; 
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60 Κύριος : 
-  Χαίρετε. Θέλω να εξαργυρώσω αυτή την 
επιταγή. 
Υπάλληλος : 
- Λυπάµαι, αλλά η επιταγή σας έχει κάποιο 
πρόβληµα. 
Κύριος : 
- Πρόβληµα; Τι πρόβληµα. ∆εν καταλαβαίνω. 
Μόλις µου την έδωσε ο λογιστής µας.  
Υπάλληλος : 
-  ---- 
 Κύριος : 
-  Μα δεν είναι δυνατόν. Πρώτη φορά συµβαίνει 
αυτό.  

A ) Θα θέλατε να εισπράξετε το αναγραφόµενο ποσό 
ή θα το καταθέσετε; 

B ) Η τράπεζά µας δεν εξαργυρώνει επιταγές, 
λυπάµαι δεν µπορώ να σας εξυπηρετήσω

C ) Πηγαίνετε σας παρακαλώ να την εξαργυρώσετε 
στο χρηµατιστήριο αξιών. 

D ) ∆εν υπάρχουν αρκετά χρήµατα στο λογαριασµό 
του κυρίου που σας την έδωσε.

E ) Θα σας παρακαλέσω να πάτε στην θυρίδα που 
γράφει επιταγές, το ταµείο έκλεισε. 
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61 Αλέξανδρος : 
- ----. 
Κώστας : 
- Α, η κυρία που µένει στο κάτω πάτωµα. Και δε 
µου λες γιατί φοράει µαύρα; 
Αλέξανδρος : 
-∆εν ξέρω, ίσως γιατί φέτος τα µαύρα είναι της 
µόδας. Πάντως δεν της πήγαν καθόλου. 
Κώστας : 
- Συµφωνώ µαζί σου ότι δεν της πήγαν. Αλλά τα 
φοράει επειδή πέθανε κάποιος συγγενής της.

A ) Ξέρεις πού µένει η κυρία; 
B ) Η κυρία φοράει µαύρα
C ) Πότε γνώρισες την κυρία; 
D ) Στην κυρία αρέσουν τα µαύρα.
E ) ∆ες ποιος έρχεται;  

 

 

62 ∆ήµος: 
- Γεια σου Στέφανε. Γιατί είσαι τόσο σκεφτικός; 
Στέφανος: 
- Τελειώνουν οι εργασίες στο σπίτι που αγόρασα 
και είµαι αναστατωµένος µε τη µετακόµιση που 
πρόκειται να κάνω. 
∆ήµος: 
- ----; 
Στέφανος: 
- Σύντοµα.Το σπίτι έχει βαφτεί, τα πατώµατα 
έχουν τριφτεί και τα είδη υγεινής έχουν περαστεί
Μένουν µόνο κάτι λεπτοµέρειες. 

A ) Πότε σκέφτεσαι να το αγοράσεις αυτό το 
διαµέρισµα 

B ) Πότε θα γίνει η κατεδάφιση του σπιτιού 
C ) Πότε θα ανοίξεις το κτηµατοµεσητικό γραφείο 
D ) Πότε σκοπεύεις µε το καλό να µετακοµίσεις
E ) Πότε θα υπογράψεις το συµβόλαιο µε τον 

καινούριο αγοραστή
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63 Άννα : 
- Θα πας στο πάρτι απόψε; 
Τάκης  : 
-  ---- 
Άννα  : 
- Πολύ καλά! ∆ε θα είµαστε σε έναν κλειστό χώρο 
να αναπνέουµε καπνό. 
 Τάκης  : 
- Ναι, πράγµατι. Αυτό είναι κάτι που δεν το είχα 
σκεφτεί. 

A ) ∆ε νοµίζω. Πρέπει να πάω στη µαµά µου
B ) Η ∆έσποινα που δεν καπνίζει δε θέλει να έρθει. 
C ) ∆εν ξέρω ακόµη. Να σε ειδοποιήσω το απόγευµα; 
D ) Ναι, θα πάω. Το ξέρεις ότι είναι στον κήπο του 

σπιτιού τους; 

E ) Ναι, αλλά δεν νοµίζω ότι θα µείνω πολύ ώρα. 

 

 

64 Κώστας : 
- Φαίνεσαι αγχωµένος. Τι συµβαίνει; 
 Γιάννης : 
- Πρέπει οπωσδήποτε να βρω σπίτι. Θα κρεµίσουν 
το κτίριο όπου µένω. 
Κώστας : 
-  ---- 
Γιάννης : 
- Ναι είναι. Ιδιαίτερα όταν η προθεσµία που έχει 
δοθεί λήγει µετά από µια εβδοµάδα.  

A ) Θέλεις να σε βοηθήσω τώρα; 
B ) Θα αρχίσεις να ψάχνεις µετά από µια εβδοµάδα; 
C ) Κι είναι τόσο µεγάλο το πρόβληµα;
D ) ∆εν βρήκες σπίτι ακόµα;
E ) Θα ήθελες να µείνεις µαζί µου;
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65 Ανδρέας : 
-  Γεια σου, Στέφανε, καλωσήρθες! Σε παίρνω από 
το γραφείο, πώς ήταν το ταξίδι σου; 
Στέφανος : 
-  Γεια σου, ξάδελφε. Είχα πολύ καλό ταξίδι, 
ευχαριστώ. Πότε θα σε δω; 
Ανδρέας : 
- ---- 
Στέφανος : 
-  Ωραία, αύριο θα δω την πόλη. Μπορείς να µου 
πεις τι µπορώ να κάνω αύριο που θα είµαι   µόνος; 
Ανδρέας : 
- Βέβαια. Σου ετοίµασα πρόγραµµα. 

A ) Μετά το φαγητό µπορείς να πας απέναντι όπου 
είναι η βιβλιοθήκη της πόλης. 

B ) ∆υστυχώς αύριο έχω πολύ δουλειά όλη τη µέρα. 
Θα τα πούµε µεθαύριο. 

C ) Αύριο θα σε περιµένω στο γραφείο. Έλα κατά το 
µεσηµέρι και θα κανονίσουµε τι θα κάνουµε. 

D ) Ευτυχώς που ήρθες, θα περάσεις καλά το 
διάστηµα που θα είσαι εδώ. 

E ) Θέλεις να βγάλω εισιτήριο και για την επιστροφή 
σου;
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