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Τα παρακάτω θέματα έχουν αντικαταστήσει τα αντίστοιχα που παρουσιάζονται στο Α΄ τεύχος 

της έκδοσης Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.): 

Τράπεζα Θεμάτων με απαντήσεις. 

 

Γεωγραφία 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

ΘΕΜΑ 11 

Σημειώστε στο τετράδιο το όνομα έξι (6) νησιών από τις Κυκλάδες. 

 

Απάντηση 

Έξι (6) από τα εξής (εδώ με σειρά μεγέθους): Νάξος – Άνδρος – Πάρος – Τήνος – Μήλος – Κέα 

– Αμοργός – Ίος – Κύθνος – Μύκονος – Σύρος – Σαντορίνη – Σέριφος – Σίφνος – Σίκινος – 

Ανάφη – Κίμωλος – Αντίπαρος – Φολέγανδρος – Μακρόνησος – Πολύαιγος – Ηρακλειά – 

Γυάρος – Κέρος – Ρήνεια – Δονούσα – Θηρασία – Σχοινούσα – Αντίμηλος – Δεσποτικό – Άνω 

Κουφονήσι – Κάτω Κουφονήσι – Δήλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 22 

Σημειώστε στο τετράδιο τέσσερα (4) από τα νησιά και τις νησίδες που περιλαμβάνει η 

Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Απάντηση 

Τέσσερα (4) από τα εξής: Κρήτη, Γαύδος, Γαυδοπούλα, Άγιοι Θεόδωροι, Δία, Χρυσή, 

Κουφονήσι, Διονυσάδες. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΘΕΜΑ 46 

Βρείτε και σημειώστε στον χάρτη τις τρεις (3) πιο πυκνοκατοικημένες περιφέρειες της 

Ελλάδας. 

Απάντηση: 

 

 

ΘΕΜΑ 56 

Να γράψετε στο τετράδιο τέσσερις (4) νομούς της Μακεδονίας: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 56. 

 

ΘΕΜΑ 58 

Να γράψετε στο τετράδιο τέσσερις (4) νομούς της Στερεάς Ελλάδας: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 58. 
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ΘΕΜΑ 59 

Να γράψετε στο τετράδιο τους τέσσερις (4) νομούς της Ηπείρου: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 59. 

 

ΘΕΜΑ 60 

Να γράψετε στο τετράδιο τους νομούς της Θράκης και του κοντινότερου νησιού που 

βρίσκεται στα νότιά της: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 60. 

 

ΘΕΜΑ 61 

Βρείτε και σημειώστε στον χάρτη τις τρεις (3) πιο αραιοκατοικημένες περιφέρειες της 

Ελλάδας. 

Απάντηση: 
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ΘΕΜΑ 63 

Να γράψετε στο τετράδιο το όνομα τεσσάρων (4) από τα νησιά των Κυκλάδων: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 63. 

 

ΘΕΜΑ 64 

Να γράψετε στο τετράδιο το όνομα τεσσάρων (4) από τα νησιά των Δωδεκανήσων: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 64. 

 

ΘΕΜΑ 66 

Να γράψετε στο τετράδιο το όνομα τεσσάρων (4) από τα νησιά του Βορείου και 

Ανατολικού Αιγαίου: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 66. 

 

ΘΕΜΑ 67 

Να γράψετε στο τετράδιο τέσσερα (4) από τα σημαντικότερα βουνά της χώρας: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 67. 

 

ΘΕΜΑ 68 

Να γράψετε στο τετράδιο τέσσερα (4) από τα πελάγη της Ελλάδας: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 68. 

 

ΘΕΜΑ 69 

Να γράψετε στο τετράδιο τέσσερα (4) από τα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 69. 

 

ΘΕΜΑ 70 

Να γράψετε στο τετράδιο τρία (4) από τα σημαντικότερα ποτάμια της χώρας και να βρείτε 

και ένα που διασχίζει περισσότερες χώρες: 

Ίδια απάντηση με το παλιό θέμα 70. 
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Ιστορία 

 

1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου έμεινε γνωστός ως 

α. ο γέρος του Μοριά. 

β. ο γέρος της Δημοκρατίας. 

γ. Γεωργάκης Ολύμπιος. 

δ. Γεώργιος Α΄. 

 

Απάντηση: Ο Γεώργιος Παπανδρέου έμεινε γνωστός ως β. ο γέρος της Δημοκρατίας. 

 

 

10. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν και απαγχόνισαν για τον αγώνα τους εναντίον της 

βρετανικής κυριαρχίας στην Κύπρο τους 

α. Αρμόδιο και Αριστογείτονα. 

β. Σάκο και Βαντσέτι. 

γ. Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου. 

δ. Μ. Γλέζο και Α. Σάντα. 

 

Απάντηση: Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν και απαγχόνισαν για τον αγώνα τους εναντίον 

της βρετανικής κυριαρχίας στην Κύπρο τους γ. Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου. 

 

 

20. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Τον δικτάτορα Παπαδόπουλο αποπειράθηκε να δολοφονήσει ο 

α. Αλέκος Παναγούλης. 

β. Παύλος Μελάς. 

γ. Γεώργιος Παπανδρέου. 

δ. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 

 

Απάντηση: Τον δικτάτορα Παπαδόπουλο αποπειράθηκε να δολοφονήσει α. ο Αλέκος 

Παναγούλης. 
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39. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Αντίστασης υπήρξε η ανατίναξη 

α. του γεφυριού της Άρτας. 

β. της γέφυρας της Χαλάστρας. 

γ. της γέφυρας Ρίου-Αντρρίου. 

δ. της γέφυρας του Γοργοποτάμου. 

 

Απάντηση: Μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Αντίστασης υπήρξε η ανατίναξη δ. της γέφυρας του 

Γοργοποτάμου. 

 

 

49. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Στις 29 Μαΐου 1453 οι Οθωμανοί κατέλαβαν 

α. την Κωνσταντινούπολη. 

β. την Αθήνα. 

γ. τη Θεσσαλονίκη. 

δ. την Κρήτη. 

 

Απάντηση: Στις 29 Μαΐου 1453 οι Οθωμανοί κατέλαβαν α. την Κωνσταντινούπολη. 

 

 

55. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 

α. η Ελλάδα επιτέθηκε εναντίον της Γερμανίας. 

β. η Ελλάδα επιτέθηκε εναντίον της Ιταλίας. 

γ. η Γερμανία επιτέθηκε εναντίον της Ελλάδας. 

δ. η Ιταλία επιτέθηκε εναντίον της Ελλάδας. 

 

Απάντηση: Στις 28 Οκτωβρίου 1940 δ. η Ιταλία επιτέθηκε εναντίον της Ελλάδας. 
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Πολιτικοί Θεσμοί 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

Θέμα 2 

Αντιστοιχίστε τα όργανα της αριστερής στήλης με τη σύνθεσή τους στην δεξιά στήλη: 

 

1. ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Εξωτερικών και 

Άμυνας) 

Α. Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 

μετέχουν οι Υπουργοί α) Εσωτερικών, β) Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, γ) Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δ) Υγείας, ε) 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και στ) ο Υπουργός 

Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του 

κυβερνητικού έργου, ως τακτικά μέλη. Στις 

συνεδριάσεις παρίσταται, επίσης, ο Γενικός 

Γραμματέας της Κυβέρνησης. 

2. ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Οικονομικής 

Πολιτικής) 

Β. Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 

μετέχουν οι Υπουργοί α) Οικονομίας και Ανάπτυξης, β) 

Οικονομικών, γ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) 

Υποδομών και Μεταφορών, ε) Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ζ) Τουρισμού, η) Επικρατείας, αρμόδιος για 

την Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής 

και για την Επιτροπή Συντονισμού Κυβερνητικής 

Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, θ) 

Επικρατείας, αρμόδιος για τη διασφάλιση της 

ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του 

κυβερνητικού έργου, καθώς και οι Αναπληρωτές 

Υπουργοί ι) Οικονομίας και Ανάπτυξης και ια) 

Οικονομικών, ως μέλη. Στις συνεδριάσεις παρίσταται, 

επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. 

3. Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Κοινωνικής Πολιτικής 

Γ. Προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και μετέχουν οι 

Υπουργοί α) Εσωτερικών, β) Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, γ) Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
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και Ενημέρωσης, δ) Οικονομικών, ε) Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και στ) ο Υπουργός Επικρατείας, 

αρμόδιος για την υποστήριξη των ενεργειών και των 

δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη 

διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της 

συνοχής του κυβερνητικού έργου, ως μέλη. 

4. Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Μεταρρύθμισης της Δημόσιας 

Διοίκησης 

Δ. Προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και μετέχουν οι 

Υπουργοί α) Εξωτερικών, β) Εθνικής Άμυνας, γ) 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και ο 

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 

5. Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Μεταναστευτικής και 

Προσφυγικής Πολιτικής 

Ε. Προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και μετέχουν ως μέλη 

οι Υπουργοί α) Εσωτερικών, β) Εθνικής Άμυνας, γ) 

Εξωτερικών, δ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ε) 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, στ) Επικρατείας, 

αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, 

καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί ζ) Εσωτερικών, 

αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, η) 

Εθνικής Άμυνας, θ) Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

αρμόδιος για το ΕΣΠΑ. 

 

Απάντηση: 1-Δ, 2-Β, 3-Α, 4-Γ, 5-Ε. 

 

Θέμα 3 

Σημειώστε τη λάθος απάντηση: 

Στο Υπουργικό Συμβούλιο μετέχουν 

Α. οι Υπουργοί. 

Β. οι Αναπληρωτές Υπουργοί. 

Γ. οι Υφυπουργοί. 

 

Απάντηση: Γ. οι Υφυπουργοί. 
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Θέμα 8 

Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες της Βουλής είναι Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ): 

Α. Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης (κατάστασης πολιορκίας). 

Β. Ψήφιση νόμων. 

Γ. Έλεγχος της κυβέρνησης. 

Δ. Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 

Απάντηση: Όλες είναι σωστές (Σ). 

 

 

Θέμα 11 

Σημειώστε τη σωστή απάντηση. 

Η Ελλάδα εντάχθηκε στη Βορειοατλαντική Συμμαχία το 1952 ταυτόχρονα με τη(ν)/το: 

Α. Γαλλία. 

Β. Ισπανία. 

Γ. Τουρκία. 

Δ. Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Απάντηση: Γ. Τουρκία. 

 

 

Θέμα 14 

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω διατυπώσεις: 

Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, η Διάσκεψη των Προέδρων με 

............................................ ή με πλειοψηφία ............................................ ορίζει τα μέλη των 

Ανεξάρτητων Αρχών που προβλέπονται στο Σύνταγμα. Με ............................................ ή με 

πλειοψηφία ............................................ επιλέγει τον ............................................, τον 

............................................ και ............................................ μέλη της Στατιστικής Αρχής και 

εκφράζει ............................................ μετά από ............................................ για την επιλογή 

των Δικαστικών Λειτουργιών σε κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. 

 

Απάντηση 

Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, η Διάσκεψη των Προέδρων με ομοφωνία 

ή με πλειοψηφία 3/5 ορίζει τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών που προβλέπονται στο 
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Σύνταγμα. Με ομοφωνία ή με πλειοψηφία 3/5 επιλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 

δύο (2) μέλη της Στατιστικής Αρχής και εκφράζει γνώμη μετά από ακρόαση για την επιλογή 

των Δικαστικών Λειτουργιών σε κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. 

 

 

Θέμα 20 

Σημειώστε τη σωστή απάντηση. 

Από το 1975 έως σήμερα έχουν διεξαχθεί εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του/της 

Προέδρου της Δημοκρατίας 

Α. πέντε φορές. 

Β. δέκα φορές. 

Γ. δεκαπέντε φορές. 

Δ. δύο φορές. 

 

Απάντηση: Β. δέκα φορές. 

 

 

Θέμα 25 

Η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε. από το: 

Α. 1987. 

Β. 1975. 

Γ. 1981. 

Δ. 2002. 

 

Απάντηση: Γ. 1981. 

 

Θέμα 60 

Αντιστοιχίστε τα παρακάτω πολιτικά κόμματα (τυχαία επιλογή) τα οποία συμμετείχαν στις 

εκλογές του 2019 με τους πολιτικούς τους Αρχηγούς: 

 

1. Λαϊκή Ενότητα α. Μ. Ηλιάδης 

2. Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ανατροπής β. Ν. Λούβρος 

3. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την 

Εικαστική Συγκρότηση (Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.) 

γ. Ν. Νικολόπουλος 
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4. Κοινωνία – Πολιτική Παράταξη 

Συνεχιστών του Καποδίστρια 

δ. Π. Λαφαζάνης 

 

Απάντηση: 1-δ, 2-γ, 3-β, 4-α. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

Τα θέματα 70-79 του τεύχους Α΄ της έκδοσης Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων 

για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.): Τράπεζα Θεμάτων με απαντήσεις (σελ. 95-99) αντιστοιχούν 

στα νέα θέματα 69-78. 

 

Θέμα 79 (Νέο) 

Απαντήστε σύντομα στο ερώτημα: Τι σημαίνει ο όρος «Μεταπολίτευση»; Απάντηση μέχρι 

50 λέξεις. 

 

Απάντηση: Ο όρος «Μεταπολίτευση» αναφέρεται στην πτώση της απριλιανής δικτατορίας 

(Δικτατορία των Συνταγματαρχών) το 1974 και τα χρόνια που ακολούθησαν από την αλλαγή 

του πολιτεύματος σε Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Με τη Μεταπολίτευση 

ξεκινά η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία, η μεγαλύτερη περίοδος πολιτικής ομαλότητας στην 

Ελλάδα, η οποία διαρκεί έως σήμερα. 

(Πηγή: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου) 
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Πολιτισμός 

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» 

 

 

8. Η αργοναυτική εκστρατεία πήρε το όνομά της: 

Α. από τους ναύτες του Ιάσονα, που έπρεπε να κωπηλατούν αργά. 

Β. από το καράβι του Ιάσονα, το οποίο ονομαζόταν Αργώ. 

Γ. από τον τόπο καταγωγής των ναυτών του Ιάσονα, οι οποίοι ήταν από το Άργος. 

Δ. από τον ναυτικό προορισμό των ναυτών, ο οποίος ήταν η Αργολίδα. 

 

Απάντηση: Η αργοναυτική εκστρατεία πήρε το όνομά της: Β. από το καράβι του Ιάσονα, το 

οποίο ονομαζόταν Αργώ. 

 

 

11. Τα Ελευσίνια Μυστήρια αποτελούσαν μία μυστηριακή τελετή προς τιμήν: 

Α. της θεάς Δήμητρας και της Περσεφόνης. 

Β. της θεάς Αρτέμιδος και του Ελεύσιδος. 

Γ. του Πλούτωνα και της Ελευσίνας. 

Δ. του Ηφαίστου και του Έλευσου. 

 

Απάντηση: Τα Ελευσίνια Μυστήρια αποτελούσαν μία μυστηριακή τελετή προς τιμήν: Α.  της 

θεάς Δήμητρας και της Περσεφόνης. 

 

 

15. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις τέσσερις λέξεις που βρίσκονται σε 

παρένθεση αναφορικά με το μνημείο της φωτογραφίας: 

Στις ανασκαφές των ....................................... (Μυκηνών, Θηβών, Δελφών, Αθηνών) 

εντοπίσθηκε η χρυσή προσωπίδα της φωτογραφίας, η οποία πιστεύεται ότι απεικονίζει τον 

....................................... (Πλάτωνα, Όμηρο, Αγαμέμνονα, Ηρόδοτο) και βρέθηκε μέσα σε 

....................................... (παλάτι, τάφο, καράβι, λουτρό) και βρίσκεται σήμερα στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο ....................................... (Δελφών, Αθηνών, Ολυμπίας, 

Θεσσαλονίκης). 

 



 

13 
 

Απάντηση 

Στις ανασκαφές των Μυκηνών εντοπίσθηκε η χρυσή προσωπίδα της φωτογραφίας, η οποία 

πιστεύεται ότι απεικονίζει τον Αγαμέμνονα και βρέθηκε μέσα σε τάφο και βρίσκεται σήμερα 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 

 

22.  Συμπληρώστε το Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω προτάσεις: 

Το Ιερό Βήμα ενός βυζαντινού ναού: 

Α. Είναι το μέρος όπου κάθονται τα παιδιά. 

Β. Βρίσκεται πάντα στην ανατολική πλευρά του ναού. 

Γ. Συνήθως είναι διακοσμημένο με αγιογραφίες. 

Δ. Είναι το μέρος απ’ όπου μπαίνουν οι πιστοί στον ναό. 

 

Απάντηση: Α. (Λ), Β. (Σ), Γ. (Σ), Δ. (Λ). 

 

26.  Να αντιστοιχίσετε τις πόλεις της Ελλάδας της πρώτης στήλης με τα βυζαντινά μνημεία 

της δεύτερης στήλης: 

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. Μυστράς 

2. Θεσσαλονίκη 

3. Αθήνα 

4. Σαντορίνη 

α. Ναός Παναγίας Καπνικαρέας 

β. Επισκοπή 

γ. Ιερά Μονή Βλατάδων 

δ. Παλάτια των Παλαιολόγων 

 

Απάντηση: 1-δ, 2-γ, 3-α, 4-β. 
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Β. ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 

 

39.  Ποιος Έλληνας μουσικοσυνθέτης μελοποίησε την ποίηση του Νίκου Καββαδία; 

Α. Στέφανος Κορκολής. 

Β. Γιώργος Θεοφάνους. 

Γ. Θάνος Μικρούτσικος. 

Δ. Γιάννης Μαρκόπουλος. 

 

Απάντηση: Γ. Θάνος Μικρούτσικος. 

 

42.  Να σημειώσετε το Σωστό (Σ) ή το Λάθος (Λ) σε κάθε πρόταση: 

Α. Ο Αριστοφάνης ήταν σπουδαίος αρχαίος ποιητής που έγραψε τραγωδίες. 

Β. Ο Ευριπίδης έγραψε την τραγωδία: «Πέρσες». 

Γ. Ο Σοφοκλής, ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης αποτελούν τους σημαντικότερους αρχαίους 

τραγικούς ποιητές. 

Δ. Ο Όμηρος έγραψε τα δύο ποιητικά έπη: «Ιλιάδα» και «Οδύσσεια». 

 

Απάντηση: Α. (Λ), Β. (Λ), Γ. (Σ), Δ. (Σ). 

 

 

44.  Ποια ταινία απέσπασε 8 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 

2003 (καλύτερης ταινίας, σεναρίου, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, μουσικής 

επένδυσης, ήχου και μοντάζ); 

Α. «Η Ρόζα της Σμύρνης». 

Β. «Πολίτικη Κουζίνα». 

Γ. «Ευτυχία». 

Δ. «Νύφες». 

 

Απάντηση: Β. «Πολίτικη Κουζίνα». 

 

 

48.  Σημειώστε τη σωστή απάντηση: 

Στην κλασική ταινία: «Κάλπικη λίρα», πρωταγωνιστούσαν, μεταξύ άλλων: 

Α. Μαρίκα Κοτοπούλη – Δημήτρης Χορν. 
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Β. Δημήτρης Χορν – Έλλη Λαμπέτη. 

Γ. Μίμης Φωτόπουλος – Τζένη Καρέζη. 

Δ. Γεωργία Βασιλειάδου – Ορέστης Μακρής. 

 

Απάντηση: Β. Δημήτρης Χορν – Έλλη Λαμπέτη. 

 

 

60.  Στους μουσικούς αγώνες της αρχαίας Ελλάδος περιλαμβάνονταν: 

Α. Τραγούδι, αυλός και κιθάρα. 

Β. Βιολί, λύρα και λαούτο. 

Γ. Αυλός, κιθάρα και σαντούρι. 

Δ. Τρίγωνο, λύρα και κιθάρα. 

 

Απάντηση: Α. Τραγούδι, αυλός και κιθάρα. 

 

62.  Σημειώστε ποια/ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστή/Σωστές και 

ποια/ποιες είναι Λάθος. 

Α. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1944 ακυρώθηκαν λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Β. Πριν από κάθε Ολυμπιάδα, η αφή της Ολυμπιακής φλόγας γίνεται στον Παρθενώνα. 

Γ. Η ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) εκλέγει την πόλη που διοργανώνει κάθε φορά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Δ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2024 θα διεξαχθούν στο Παρίσι. 

 

Απάντηση: Α. (Σ), Β. (Λ), Γ. (Σ), Δ. (Σ). 

 

68.  Τι είναι η μαγειρίτσα; 

Α. Μαγειρευτό φαγητό που τρώγεται την πρώτη μέρα του νέου έτους. 

Β. Το εθνικό φαγητό των Ελλήνων. 

Γ. Παραδοσιακή σούπα με κρέας, που τρώγεται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. 

Δ. Παραδοσιακή, ηπειρώτικη πίτα με κρέας. 

 

Απάντηση: Γ. Παραδοσιακή σούπα με κρέας, που τρώγεται το βράδυ του Μεγάλου 

Σαββάτου. 
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Κατανόηση προφορικού λόγου 

 

ΘΕΜΑ: 6 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Ακούστε κάποιες πληροφορίες για τον τρόπο έκδοσης τραπεζικού λογαριασμού και 

γράψτε στο τετράδιο τον αριθμό της άσκησης και δίπλα τη σωστή απάντηση. 

 

1. Μπορείτε να ανοίξετε έναν νέο λογαριασμό: 

α. με επίσκεψη σε κάποιο 

κατάστημα. 

β. ηλεκτρονικά. γ. από το τηλέφωνο. 

 

2. Για την έκδοση λογαριασμού πρέπει να έχετε, οπωσδήποτε, μαζί σας: 

α. την αστυνομική 

ταυτότητα και το 

διαβατήριό σας. 

β. την αστυνομική 

ταυτότητα ή το διαβατήριό 

σας. 

γ. αποκλειστικά και μόνο το 

διαβατήριό σας. 

 

3. Μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό: 

α. μόνο αν έχετε εισόδημα. β. με τουλάχιστον 100 ευρώ 

αρχικό ποσό. 

γ. και με 0 ευρώ αρχικό 

ποσό. 

 

4. Όταν εγκριθεί η αίτησή σας, παίρνετε τον αριθμό λογαριασμού: 

α. αμέσως. β. την επόμενη εργάσιμη 

μέρα. 

γ. μετά από μία εβδομάδα. 

 

5. Με τον νέο λογαριασμό σας μπορείτε να συνδέσετε: 

α. πιστωτική κάρτα β. προπληρωμένη κάρτα. γ. χρεωστική κάρτα. 

 

Απαντήσεις: 1-α, 2-β, 3-γ, 4-α, 5-γ. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

Ακούστε μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Γράψτε στο 

τετράδιο τον αριθμό της άσκησης και δίπλα σημειώστε (Σ) για τη σωστή απάντηση και (Λ) 

για τη λανθασμένη απάντηση. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β Σ Λ 

1. Ο άντρας τον τελευταίο καιρό ήταν στην Αγγλία.   

2. Ο γιος του άντρα σπουδάζει στην αρχιτεκτονική σχολή.   

3. Ο γιος του άντρα βρίσκει ενδιαφέροντα τα μαθήματα της σχολής.   

4. Ο γιος του άντρα βρήκε δουλειά για να συμπληρώσει το εισόδημά του.   

5. Ο γιος του άντρα μένει στη φοιτητική εστία.   

 

 

Απαντήσεις: 1-Σ, 2-Λ, 3-Σ, 4-Λ, 5-Λ. 
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ΘΕΜΑ: 20 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Τηλεφωνείτε για να κλείσετε ένα ραντεβού σε ιατρείο. Ακούστε το παρακάτω μήνυμα και 

επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

1. Μπορείτε να ακούσετε το προηγούμενο μήνυμα: 

α. αν καλέσετε στο 

νοσοκομείο. 

β. αν μιλήσετε με την 

υπεύθυνη για τα ραντεβού. 

γ. αν τηλεφωνήσετε στο 

οδοντιατρικό κέντρο. 

 

2. Το ιατρείο είναι ανοιχτό: 

α. κάθε μέρα εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής. 

β. όλες τις εργάσιμες 

ημέρες και τα Σάββατα. 

γ. μόνο τις εργάσιμες 

ημέρες. 

 

3. Μπορείτε να κάνετε έναν οδοντιατρικό έλεγχο: 

α. κάθε απόγευμα εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής. 

β. κάθε απόγευμα από τις 6 

έως τις 8 και μισή. 

γ. κάθε Τρίτη και Πέμπτη 

απόγευμα. 

 

4. Πριν από την επίσκεψή σας: 

α. πρέπει να κλείσετε 

ραντεβού. 

β. πρέπει να αφήσετε 

μήνυμα για ραντεβού. 

γ. πρέπει να μιλήσετε με 

τον υπεύθυνο γιατρό. 

 

5. Το τμήμα για τα ραντεβού λειτουργεί: 

α. μόνο τα απογεύματα. β. καθημερινά πρωί και 

απόγευμα. 

γ. καθημερινά ως τις 2 μ.μ. 

 

Απαντήσεις: 1-β, 2-β, 3-α, 4-γ, 5-γ. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

Ακούστε έναν διάλογο μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άνδρα. Σημειώστε με Χ τις σωστές 

(Σ) και λάθος (Λ) προτάσεις. 

 

ΜΕΡΟΣ Β Σ Λ 

1. Ο διάλογος που ακούσατε γίνεται σε ένα σπίτι.   

2. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι καλοί φίλοι.   

3. Η γυναίκα μένει μόνιμα στα Ζαγοροχώρια.   

4. Το μουσείο βρίσκεται σε ένα κοντινό χωριό.   

5. Η οικογένεια θα κάνει μια επίσκεψη στο μουσείο.   

 

Απαντήσεις: 1-Λ, 2-Λ, 3-Σ, 4-Λ, 5-Σ. 
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ΘΕΜΑ: 40 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Ακούστε κάποιες πληροφορίες για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και γράψτε 

στο τετράδιο τον αριθμό της άσκησης και δίπλα τη σωστή απάντηση. 

 

1. Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής: 

α. γίνονται τουλάχιστον μια 

φορά τον χρόνο. 

β. γίνονται μόνο μια φορά 

τον χρόνο. 

γ. γίνονται κάθε εξάμηνο. 

 

2. Η εξέταση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής: 

α. είναι γραπτή. β. είναι ηλεκτρονική. γ. είναι προφορική. 

 

3. Για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής οι υποψήφιοι: 

α. εξετάζονται σε τρεις 

ενότητες. 

β. εξετάζονται για λιγότερες 

από τρεις ώρες. 

γ. εξετάζονται για 

δεκαπέντε λεπτά. 

 

4. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων: 

α. δεν υπάρχουν 

διαλείμματα. 

β. υπάρχει μόνο ένα 

διάλειμμα. 

γ. υπάρχουν τουλάχιστον 

δύο διαλείμματα. 

 

5. Ο κάθε υποψήφιος για τις εξετάσεις πρέπει: 

α. να κάνει μια αίτηση. β. να αποκτήσει έναν 

κωδικό και να συμπληρώσει 

τα στοιχεία του. 

γ. να στείλει τα προσωπικά 

του στοιχεία. 

 

 

 

Απαντήσεις: 1-β, 2-β, 3-α, 4-γ, 5-γ. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

Ακούστε ένα κείμενο για τα ΕΛΤΑ. Γράψτε στο τετράδιο τον αριθμό της άσκησης και δίπλα 

σημειώστε (Σ) για τη σωστή απάντηση και (Λ) για τη λανθασμένη απάντηση. 

 

ΜΕΡΟΣ Β Σ Λ 

1. Τα θεματικά γραμματόσημα είχαν θέμα τα απειλούμενα άγρια ζώα την 

περσινή χρονιά. 

  

2. Απεικονίζονται ζώα που ζουν σε ζωολογικούς κήπους.   

3. Για τα φετινά γραμματόσημα επιλέχθηκαν δύο ζώα.   

4. Τα ελληνικά γραμματόσημα σχεδιάστηκαν από καθηγητές της Σχολής 

Καλών Τεχνών. 

  

5. Η θεματική έκδοση των ελληνικών γραμματοσήμων θα λάβει μέρος σε 

έναν διαγωνισμό. 

  

 

Απαντήσεις: 1-Λ, 2-Λ, 3-Σ, 4-Λ, 5-Σ. 
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Παραγωγή Προφορικού Λόγου 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΘΕΜΑ 5 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπετε ανθρώπους που παίρνουν μέρος σε εθελοντικές δράσεις. 

Τι είδους δράσεις είναι αυτές; Μπορείτε να τις περιγράψετε; Γνωρίζετε άλλες εθελοντικές 

δράσεις; 

Έχετε αποφασίσει να συμμετέχετε ως εθελοντής σε ένα ίδρυμα με παιδιά που έχουν χάσει 

την οικογένειά τους και θέλετε να προτείνετε σε έναν/μία φίλο/φίλη σας να έρθει μαζί 

σας. Τι θα του/της λέγατε για να τον/την πείσετε; 

 

Απάντηση 

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε μια εθελόντρια που προσφέρει φροντίδα σε 

ηλικιωμένους. Κάνει συντροφιά σε άτομα τρίτης ηλικίας και τα βοηθάει στις καθημερινές 

τους ανάγκες. Στη δεύτερη φωτογραφία παρατηρούμε ανθρώπους που κάνουν αναδάσωση. 

Σκάβουν στο χώμα και φυτεύουν νέα δέντρα. Άλλες εθελοντικές δράσεις είναι η φροντίδα 

και η δημιουργική απασχόληση παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, οι καθαρισμοί δασών, 

παραλιών και του βυθού της θάλασσας, η περίθαλψη αδέσποτων ζώων. 

 Η συμμετοχή εθελοντών σε ιδρύματα για παιδιά που δεν έχουν οικογένεια είναι 

πολύ σημαντική για τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων. Τα παιδιά που φιλοξενούνται σε 

αυτούς τους χώρους έχουν ανάγκη από ενδιαφέρον, φροντίδα, αγάπη περισσότερο από κάθε 

άλλο παιδί. Παίζοντας, διαβάζοντας, συζητώντας και περνώντας χρόνο κανείς με τα παιδιά 

αυτά δεν δίνει χαρά μόνο σε εκείνα, αλλά νιώθει και ο ίδιος μεγάλη ικανοποίηση. 

 

 

ΘΕΜΑ 6 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπετε δύο διαφορετικούς τύπους οικογενειών. Μπορείτε να τους 

περιγράψετε; Ποια είναι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου; Εσείς ποιον τύπο 

οικογένειας προτιμάτε και γιατί; 

Ένας/μία φίλος/φίλη σας σκέφτεται να μετακομίσει μαζί με την οικογένειά του στο σπίτι 

των γονιών του, για να ζήσουν όλοι μαζί και ζητά τη γνώμη σας. Τι θα τον συμβουλεύατε 

να κάνει; Τι πρέπει να λάβει υπόψη του και τι να προσέξει; 
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Απάντηση 

Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε ένα μικρό κορίτσι με τους γονείς του, τη μαμά του και τον 

μπαμπά του. Η οικογένεια της δεύτερης φωτογραφίας, εκτός από τους γονείς και τα δυο 

παιδιά τους, περιλαμβάνει και τη γιαγιά με τον παππού αλλά και το κατοικίδιο, ένα σκυλάκι. 

Δηλαδή, η πρώτη οικογένεια αποτελείται μόνο από τα βασικά μέλη και έχει ένα παιδί, ενώ 

στη δεύτερη βλέπουμε τρεις γενιές (παππούδες, γονείς, παιδιά) αλλά και το ζωάκι που ζει 

μαζί τους. 

 

Να μη μείνει μαζί με τους γονείς του: 

Εγώ προτιμώ τη πρώτη οικογένεια, γιατί πιστεύω πως δεν πρέπει να παρεμβαίνουν άλλοι 

καθημερινά στη σχέση του ζευγαριού ή στη σχέση των γονιών με τα παιδιά τους. 

 Νομίζω πως η συγκατοίκηση του φίλου μου με τους γονείς του δεν είναι σωστή 

απόφαση. Υπάρχει ο κίνδυνος οι γονείς του φίλου μου να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις του 

νέου ζευγαριού για την ανατροφή των παιδιών αλλά και στη μεταξύ τους σχέση. Ακόμη κι αν 

το κάνουν για καλό, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο ζευγάρι. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει 

να επισκεπτόμαστε συχνά τους ηλικιωμένους γονείς μας και για να μη νιώθουν μοναξιά αλλά 

και γιατί η επαφή με τους παππούδες κάνει πολύ καλό στα παιδιά. 

 

Να μείνει μαζί με τους γονείς του: 

Εγώ προτιμώ τη δεύτερη οικογένεια, γιατί πιστεύω πως ο ρόλος των παππούδων είναι πολύ 

σημαντικός στη ζωή τόσο των γονιών όσο και των παιδιών. 

 Νομίζω πως η συγκατοίκηση του φίλου μου με τους γονείς του θα κάνει καλό σε 

όλους. Ο παππούς και η γιαγιά θα προσέχουν τα παιδιά όσο οι γονείς λείπουν στη δουλειά 

και θα βοηθούν σε κάποιες καθημερινές ανάγκες του σπιτιού (π.χ. ψώνια, μαγείρεμα). 

Επίσης, και εκείνοι δεν θα νιώθουν μοναξιά και θα αισθάνονται χρήσιμοι. Πρέπει, όμως, το 

νέο ζευγάρι να παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις για την ανατροφή των παιδιών. 
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ΘΕΜΑ 9 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε δύο διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Μπορείτε να τους 

περιγράψετε; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του κάθε τύπου; 

Σας προτείνουν μία εργασία και σας δίνουν την επιλογή να εργαστείτε είτε από το σπίτι 

είτε στο γραφείο της εταιρείας. Ποιον τρόπο εργασίας θα προτιμούσατε; Γιατί; 

 

Απάντηση 

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε ανθρώπους που εργάζονται στο γραφείο τους, δηλαδή 

σε έναν επαγγελματικό χώρο. Συνεργάζονται στον ίδιο χώρο, από κοντά, «διά ζώσης», όπως 

λέμε. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε έναν άνθρωπο στο σπίτι του, μπροστά σε έναν 

υπολογιστή, να εργάζεται με τηλεργασία, από απόσταση. 

 Όταν εργάζεται κανείς σε έναν επαγγελματικό χώρο έχει συνήθως καλύτερο 

εξοπλισμό. Επίσης, μπορεί να συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του 

και να δημιουργήσουν σχέσεις συμπάθειας και φιλίας. Βέβαια, χάνει χρόνο και ξοδεύει 

χρήματα για τη μετακίνησή του. 

 Όταν κάποιος εργάζεται με τηλεργασία δεν χάνει χρόνο και χρήματα στις 

μετακινήσεις. Μπορεί να δουλεύει από το σπίτι ή από όπου βρίσκεται κάθε φορά, δηλαδή 

να ταξιδεύει όποτε θέλει. Δεν είναι, όμως, τόσο εύκολο να γνωριστεί καλά με τους 

συναδέλφους του και να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις. 

 

ΘΕΜΑ 10 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπετε εικόνες από φυσικές καταστροφές. Μπορείτε να τις 

περιγράψετε; Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες για αυτές τις φυσικές καταστροφές; Πώς 

νομίζετε ότι αυτές συνδέονται με τα καιρικά φαινόμενα; 

Ένας/Μία φίλος/φίλη σας προτείνει να κάνετε μια εκδρομή στο δάσος μια ζεστή 

καλοκαιρινή μέρα. Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τι να προσέξετε, ώστε να 

προστατέψετε το φυσικό περιβάλλον; 

 

Απάντηση 

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε μια πυρκαγιά σε δάσος και στη δεύτερη τους 

πλημμυρισμένους δρόμους μια πόλης. Αιτία μιας πυρκαγιά είναι συνήθως ο εμπρησμός ή 

κάποιο ατύχημα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πετάξει ένα αναμμένο τσιγάρο ή να 

ανάψει μια φωτιά που θα ξεφύγει από τον έλεγχό του. Επίσης, είναι δυνατόν να ξεσπάσει 

πυρκαγιά, όταν έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στο δάσος υπάρχουν σκουπίδια ή ξερά 
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χόρτα. Από την άλλη, οι πλημμύρες στις πόλεις προκαλούνται όταν βρέχει πολύ και δεν 

καθαρίζονται τα φρεάτια των δρόμων, δεν γίνονται αντιπλημμυρικά έργα ή χτίζουμε κτήρια 

σε ακατάλληλο έδαφος (σε μέρη από τα οποία κανονικά περνούν ρέματα, χείμαρροι, 

ποτάμια). Τα φαινόμενα αυτά, βέβαια, στις μέρες μας έχουν σχέση και με την κλιματική 

αλλαγή που προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα (μεγάλους καύσωνες, πολύ ισχυρές 

καταιγίδες κ.ά.) 

 Σε μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα δεν πρέπει να ανάβουμε φωτιά ούτε να αφήνουμε 

απορρίμματα σε δάση ή σε άλλα μέρη όπου υπάρχει ο κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά. 

 

 

ΘΕΜΑ 11 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπετε διαφορετικές επιλογές διακοπών. Μπορείτε να τις 

περιγράψετε; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής; 

Προγραμματίζετε τις διακοπές σας. Εσείς προτιμάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό, αλλά 

ο/η σύζυγός σας ή ο/η φίλος/-η σας προτιμά χειμερινές διακοπές. Τι θα του/της λέγατε για 

να τον/την πείσετε; 

 

Απάντηση 

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Φοράνε 

καλοκαιρινά ρούχα και βρίσκονται σε μια παραλία μια ηλιόλουστη μέρα. Στις καλοκαιρινές 

διακοπές συνήθως ταξιδεύουμε σε νησιά ή σε παραθαλάσσιες περιοχές και απολαμβάνουμε 

τον ήλιο και τη θάλασσα. Κολυμπάμε, κάνουμε θαλάσσια σπορ, περπατάμε και παίζουμε 

στην παραλία. Ακόμη, τρώμε και πίνουμε τον καφέ μας ή το ποτό μας κυρίως σε εξωτερικούς 

χώρους. Ωστόσο, σε πολλούς καλοκαιρινούς προορισμούς η πολυκοσμία μπορεί να χαλάσει 

τις διακοπές μας, να μας δημιουργήσει εκνευρισμό και να μην μπορέσουμε να χαλαρώσουμε 

και να ξεκουραστούμε πραγματικά. 

 Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζονται άνθρωποι σε χειμερινές διακοπές. 

Βρίσκονται σε ένα χιονισμένο βουνό και κάνουν σκι. Στις χειμερινές διακοπές οι περισσότεροι 

προτιμούν το βουνό και κυρίως περιοχές όπου χιονίζει. Στα χιονισμένα βουνά μπορούμε να 

κάνουμε σκι, σνόουμπορντ, βόλτες στο δάσος ή απλώς να απολαύσουμε το λευκό τοπίο 

πίνοντας ένα ζεστό ρόφημα. Τα καταλύματα και τα εστιατόρια συνήθως διαθέτουν τζάκι για 

να δημιουργήσουν μια «ζεστή» ατμόσφαιρα. Βέβαια, αν ο καιρός είναι πολύ άσχημος, είναι 

πιθανό οι μετακινήσεις μας να είναι πολύ δύσκολες και να μην μπορούμε να κάνουμε 

περιπάτους στη φύση. 
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ΘΕΜΑ 13 

Ποιες δραστηριότητες βλέπετε στις παρακάτω εικόνες; Μπορείτε να τις περιγράψετε; Εσείς 

κάνετε κάποια από αυτές τις δραστηριότητες; Τι πιστεύετε ότι μας προσφέρει το διάβασμα 

και γιατί; 

Το παιδί σας ή ένας φίλος / μια φίλη θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο στον ελεύθερό του/της 

χρόνο. Τι θα του προτείνατε; 

 

Απάντηση 

Στην πρώτη φωτογραφία ένας άνδρας, μάλλον πατέρας, διαβάζει ένα βιβλίο σε δύο μικρά 

παιδιά. Βρίσκονται σε ένα παιδικό κρεβάτι και προφανώς τα παιδιά ετοιμάζονται για ύπνο. 

Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε νεαρά άτομα να διαβάζουν βιβλία σε μια βιβλιοθήκη. 

Ίσως πρόκειται για φοιτητές/-τριες ή για μαθητές/-τριες των τελευταίων τάξεων του λυκείου. 

Το διάβασμα βιβλίων μάς προσφέρει γνώσεις και μας βοηθάει να αναπτύξουμε τη σκέψη 

μας με νέες ιδέες, απόψεις, θεωρίες αλλά και να βελτιώσουμε το λεξιλόγιό μας και τον τρόπο 

με τον οποίο χειριζόμαστε τη γλώσσα. Ειδικά με το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων 

νιώθουμε πρωτόγνωρα συναισθήματα και αναπτύσσεται η φαντασία μας. Ταξιδεύουμε σε 

άλλους κόσμους και εποχές. 

 Σε έναν φίλο μου θα πρότεινα να διαβάσει την τριλογία «Ο άρχοντας των 

δαχτυλιδιών». Είναι ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει σε κόσμους μαγικούς, ενώ ταυτόχρονα 

προβάλλει αξίες όπως η αγάπη, η φιλία, η δύναμη της θέλησης κ.ά. 

 

 

ΘΕΜΑ 21 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπετε διαφορετικούς τρόπους αγορών. Ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής; Εσείς ποιον τρόπο αγορών 

προτιμάτε και γιατί; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν τα 

ψώνια τους διαδικτυακά; 

Ένας φίλος / μία φίλη σας θέλει να αγοράσει είδη ρουχισμού. Πού και πώς θα του/της 

προτείνατε να κάνει τα ψώνια του/της και γιατί; 

 

Απάντηση 

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε ανθρώπους σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Κάνουν τις 

αγορές τους σε φυσικά καταστήματα. Παρατηρούν τις βιτρίνες, μπαίνουν στα καταστήματα, 
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μπορούν να δουν από κοντά και να αγγίξουν τα προϊόντα. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να 

ζητήσουν πληροφορίες και διευκρινίσεις από τους υπαλλήλους των καταστημάτων. Βέβαια, 

για να πάμε στα φυσικά καταστήματα, χρειάζεται να διαθέσουμε ένα μέρος από τον 

ελεύθερο χρόνο μας. Μάλιστα, αν δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα αυτό που ψάχνουμε, θα 

πρέπει να περάσουμε ώρες πηγαίνοντας από κατάστημα σε κατάστημα. 

 Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε μια γυναίκα να κάνει τα ψώνια της διαδικτυακά με τη 

χρήση μιας χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Με τις ηλεκτρονικές αγορές δεν σπαταλάμε τον 

χρόνο μας σε μετακινήσεις. Μπορούμε εύκολα και γρήγορα να βρούμε όποιο προϊόν 

θέλουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος το προϊόν που θα μας 

στείλουν να μην είναι όπως το περιμένουμε. Να μην είναι ποιοτικό ή να μην είναι κατάλληλο 

για εμάς (π.χ. μέγεθος, νούμερο). Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε χρήματα από τον 

τραπεζικό μας λογαριασμό, αν κάνουμε αγορές σε μη αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα. 

 

ΘΕΜΑ 22 

Βλέπετε δυο εικόνες που σχετίζονται με την τέχνη και τον πολιτισμό. Μπορείτε να τις 

περιγράψετε; Εσείς ποια τοποθεσία θα επιλέγατε να επισκεφτείτε και γιατί; Τι πιστεύετε 

ότι μπορεί να μάθει κανείς μέσα από μια επίσκεψη σε ένα μουσείο; 

 Προτείνετε σε έναν/μία φίλο/φίλη σας να κάνετε μια εκδρομή σε κάποιο μέρος 

στην Ελλάδα και να επισκεφτείτε ένα μουσείο ή κάποιον αρχαιολογικό χώρο. Πού θα 

επιλέξετε να πάτε και γιατί; 

 

Απάντηση 

Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε ένα μέρος την έκθεσης του Μουσείου της Ακρόπολης στην 

Αθήνα. Συγκεκριμένα, βλέπουμε τις Καρυάτιδες που έχουν μεταφερθεί από το Ερέχθειο της 

Ακρόπολης. Στο Μουσείο μπορεί κανείς να θαυμάσει αγάλματα, αγγεία και άλλα αντικείμενα 

και έργα τέχνης της αρχαιότητας που έχουν βρεθεί στον βράχο της Ακρόπολης. Στη δεύτερη 

εικόνα βλέπουμε μία από τις αίθουσες της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα. Εκεί 

παρουσιάζονται πίνακες Ελλήνων και ξένων ζωγράφων. 

 Με την επίσκεψή μας σε ένα μουσείο μπορούμε να γνωρίσουμε την ιστορία, τον 

πολιτισμό και την τέχνη μιας χώρας. Θα πρότεινα σε έναν/μία φίλο/φίλη μου να 

επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού στην Κρήτη. Εκεί θα μπορούσαμε να 

δούμε τα εντυπωσιακά μινωικά ανάκτορα και να θαυμάσουμε τα δημιουργήματα ενός 

πολιτισμού χιλιάδων χρόνων. 
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Το Μέρος Γ στην Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Α΄ τεύχος, σελ. 261-283) έχει αφαιρεθεί από 

τα εξεταζόμενα θέματα του 2022. 


