
 011 ekerg sehujg es sekitkadid e tejteyP  
 

 ajteyP  1  
 οτσ υογόλ ύοτπαργ ςήγωγαραπ ςητ ςησηγόλοιξα αιρήτιρκ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ

;ησαρφκέ νητ εμ ιατεζίτεχσ αμηθάμ όκισσωλγ  
 

 )Α Η νωτάμηον νωτ αίχυοληλλα ήκιγολ  
Β ςυοφύ υοτ ατητόληλλατακ Η )  

έθ υοτ ησηόνατακ Η )Γ ςοταμ  
νώεδι νωτ αίπυτοτωρπ Η )Δ  

 
 
 

 ajteyP  2  
 οτσ υογόλ ύοτπαργ ςήγωγαραπ ςητ ςησηγόλοιξα αιρήτιρκ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ

;ήμοδ ητ εμ ιατεζίτεχσ αμηθάμ όκισσωλγ  
 

 ησωίρημκετ Η )Α αιενήφασ η ιακ  
Β  αίχυοληλλα ήκιγολ Η )  νωτάμηον  

νώεδι νωτ  αίπυτοτωρπ Η )Γ  
ε Ο )Δ ςοτύολπ ςόκιτσαρφκ  

 
 
 

ajteyP   3  
νρα ιατίεγολοιξα αίεχιοτσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  ςαιμ ησηγόλομθαβ ητ άτακ άκιτη

;ςηψηλίρεπ  
 

)Α  νωεσάρφ ή νωεξέλ νώκιτωρθραιδ νωτ ησήρχ ςήχυτιπε Η  
νωεσίρκ νώκιγολοιξα ιακ νωίλοχσ αίσυοραπ Η )Β  

υορτνέκ ύοκιταμηον υοτ ηψηλλύσ Η )Γ  υονέμιεκ υοτ  
ονεμίεκ οτσ ασέμ νωεξέλ υοίρο υοτ ησηρήτ Η )Δ  

 
 
 

 ajteyP  4  
 η ιανίε αν ιεπέρπ αθ αιοΠ .αμίλκ όκακ ύλοπ ιεχράπυ υοίελοχσ ύοκιτομηδ ηξάτ αιμ εΣ

;ςηξάτ ςητ ςα/υολάκσαδ ςητ/υοτ αιεγρένε ητώρπ  
 

)Α  ςείτια ςιτ ιερβ αν ιακ ιεσήτηζανα αΝ  
ιεσώδοπα αΝ )Β  ηξάτ νητ ηλό εσ ςενύθυε  

υοίελοχσ υοτ ήτνυθυειδ οτ ιεσώρεμηνε αΝ )Γ  
 )Δ νώτηθαμ νωτ ςίενογ ςυοτ ιεσώρεμηνε αΝ  

 
 
 

 ajteyP  5  
;ςοταμήθαμ ύοκισσωλγ υοτ αίλακσαδιδ ητσ »ησηίοποταμαρδ« ςορό ο ιενώληδ ιΤ  

 
υονέμιεκ υοτ νωλόρ νωρόφαιδ νωτ ησυδόπυ ιακ ησατσάραπανΑ )Α . 



)ςαίδωγαρτ ,ςαίδωμωκ( ςοταμάρδ υοίαχρα υοτ νωνέμιεκ ητέλεΜ )Β  
ανεμίεκ ατσ ηνεμόζισαβ ςησατσάραπ ςήκιρταεθ ησωνάγρΟ )Γ  

ατνοκσάδιδ οτ όπα υοίγολιξελ υονέμσιτροφ άκιταμηθσιανυσ ησήρΧ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  6  
σώλγ ςητ ςαίλακσαδιδ νωνέμιεκιτνα νωτ ςαίλοκσυδ οδεπίπε οΤ  αν ιεπέρπ ςασ

:ησάβ εμ όκιτυεδιαπκε νητ/νοτ όπα ιατεζίροθακ  
 

)Α  ησιτράτακ υοτ ήκιγωγαδιαπ νητ  
νώτηθαμ νωτ ηξυτπάνα ήκιταμυενπ νητ )Β  

 )Γ ςιτ  ςαίνωνιοκ ςητ ςεκγάνα  
ςιεσώνγ ςητ/υοτ ςέκινομητσιπε ςιτ )Δ  

 
 
 

ajteyP   7  
ε νητ/νοτ όπα ιατνοζίπωτεμιτνα αν ιεπέρπ ςώΠ  ςενέμσαθναλ ιο όκιτυεδιαπκ

;ςαίλακσαδιδ ςητ αιεκράιδ ητ άτακ ςητ/υοτ ςιεσήτωρε εσ νώτηθαμ ςιεσήτναπα  
 

 )Α όκιτυεδιαπκε νητ/νοτ όπα ιατνύοονγα αΝ  
 )Β αίλακσαδιδ ητσ ασεμά ιατνύοιοποιξα αΝ  
 )Γ ησηγόλομθαβ ητ άτακ ιατνύοιοποιξα αΝ  

μσινορχορετε ιατνονώθροιδ αΝ )Δ ανέ  
 
 
 

 ajteyP  8  
 νωτ άρυελπ νητ όπα ιελλάβμυσ ηξάτ ήκιλοχσ ητσ ςοταμίλκ ύολακ ησωφρόμαιδ ητΣ

:νώκιτυεδιαπκε  
 

 )Α ςαίλακσαδιδ ςητ ςοταμμάργορπ υοτ υολό ησώνγ ήλακ η  
ςέτηθαμ ςυοτ ςορπ ύοκιτυεδιαπκε ςητ/υοτ άροφιρεπμυσ ηληλλάτακ η )Β  

 )Γ ρχ ήτσωσ η ιακ ήχοτακ η ςαίλακσαδιδ υονέμιεκιτνα υοτ ησή  
 )Δ υοίελοχσ υοτ ςυοφλέδανυσ ςυοτ εμ ύοκιτυεδιαπκε ςητ/υοτ ςιεσέχσ ςέλακ ιο  

 
 
 

ajteyP   9  
;ςασσώλγ νωίλβιβ νώκιλοχσ νωτ αίσαμησ ήκιτηιοποκινωνιοκ η ιατιεκγέ ύοΠ  

 
)Α  ςέτηθαμ ςυοτσ ςησώνγ ςητ ησωδέπμε αιγ οσέμ νύολετοπΑ  
)Β  τοπΑ ςηλύ ςαέτκαδιδ ςητ όμσιταμμαργορπ νοτ αιγ όγηδο νύολε  
 )Γ  νώιροφορηλπ ήγηπ νύολετοπΑ ήτηθαμ οτ αιγ ςησωρέμηνε ιακ  

ςιεψήλιτνα ιακ ςιεσάτσ ςέτηθαμ ςυοτσ νύογρειλλαΚ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  01  



ίβ άιδ ςητ ιακ ςησώνγ ςητ ςείνωνιοκ ςω ιατνοζίρητκαραχ ςείνωνιοκ ςένιρεμησ ιΟ  υο
;υοίελοχσ υοτ ογρέ οτ αιγ ότυα ιενίαμησ ιΤ .ςησηθάμ  

 
 )Α  ηλύ η οίελοχσ οτσ ίεθηξυα αν ιεπέρπ ιτΌ .αταμήθαμ ατ αλό εσ ςαίλακσαδιδ  

η ςέτηθαμ ςυοτσ ιατίεγρειλλακ αν ιεπέρπ ιτΌ )Β  .ςησεθνύσ ιακ ςησίρκ ατητόνακι  
ιαπκε αίελοχσ ατσ νύοθητεθοποτ αν ιεπέρπ ιτΌ )Γ  ατητόκιδιε εμ ίοκιτυεδ

.ςήκιροφορηλπ  
 .ςείροφορηλπ ςερετόσσιρεπ νυονάβμαλιρεπ αν αίλβιβ άκιλοχσ ατ ιεπέρπ ιτΌ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  11  
 ςαίλακσαδιδ ςητ ήγωγαξειδ ητ άτακ ςόκιτυεδιαπκε η/ο ιελλάβοπυ υοπ ςιεσήτωρε ιΟ

:νατό άτσωσ ιατνύοιοπομισηρχ ςητ/υοτ  
 

 )Α  νύοτιαπα  ορετόσσιρεπ ςιεσήτναπα ςέκιτκελονομ  
νώτηθαμ νωτ ηψέκσ ητ όμθαβ ολάγεμ εσ νύοιοπογρενε )Β  

 άθηοβ ςόκιτυεδιαπκε η/ο )Γ νυοσήτναπα αν ςέτηθαμ ςυοτ  
ςέτηθαμ ιο νύοτναπα νεδ νατό ησητνάπα νητ ιενίδ ςόκιτυεδιαπκε η/ο )Δ  

 
 
 

 ajteyP 21   
ησηθάμ αμίλκ ιατίεγρυοιμηδ ςώΠ  αέν αιμ ίεθχαδιδ αν υονέμιεκορπ ,ηξάτ νητσ ς

;ατητόνε  
 

 )Α ατητόνε ηνεμύογηορπ νητσ νώτηθαμ νωτ ησηγόλομθαβ ητ εΜ  
νώτηθαμ νωτ ςήχοσορπ ςητ ησηίοποτηνικ νητ εΜ )Β  

νώιροφορηλπ ιακ νωεσώνγ νωέν ησαίσυοραπ νητ εΜ )Γ  
ηνεμύογηορπ ςητ ησαίσυοραπ ήκιτπονυσ ητ εΜ )Δ ςατητόνε ς  

 
 
 

 ajteyP  31  
 αμηρίεχιπε ςωίρυκ οιοπ εΜ .οίελοχσ οτσ αίλακσαδιδ ήκιπωτεμ η ιατενίρκιπε άνχυΣ
 ςητ ςησωνάγρο ήφρομ ηλλά όπα ςητ ήσατσάτακιτνα η ίεθηγολοιτια αν ίεροπμ

;)αίσαγρε ήκιδαμο όπα , .χ .π( ςαίλακσαδιδ  
 

 )Α αιδ νοτσ ιατενίρκοπατνα νεδ ίταιΓ ςησηθάμ όμθυρ όκιτεροφ  
 )Β νώτηθαμ νωτ ςετητόνακι ςιτ ίεγρειλλακ νεδ ίταιΓ  

ςέτηθαμ ςυοτσ ςιεσώνγ ονόμ ιενίδ ίταιΓ )Γ  
νώτηθαμ νωτ αίλακσαδιδ ήκιδαμο νητ ίεγρατακ ίταιΓ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  41  
υοπ ήτηθαμ οτ όπα ιατίεριεχιπε αίοπο η υονέμιεκ ύοτπαργ ςόνε ησηγόλοιξα Η   οτ

:ιατεζάμονο αιρήτιρκ ανέμιρκεκγυσ ησάβ εμ εψαργέ  
 
Α ησηγόλοιξαοληλλΑ )  



ησηγόλοιξαοτυΑ )Β  
ησηγόλοιξα ήκιτσωνγαιΔ )Γ  

ησηγόλοιξαορετΕ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  51  
:ςωίρυκ ιατάτραξε αδάνομ ήκιλοχσ ητσ νώκιτυεδιαπκε νωτ ύξατεμ αμίλκ όλακ οΤ  

 
 )Α αίσερηπϋορπ αινόρχ ατ όπα οίελοχσ οτσ ςόκιτυεδιαπκε εθάκ ο ιεχέ υοπ ς  
 )Β ςιεσάρδ ςεμότονιακ αιγ ήτνυθυειδ οτ όπα νυοχέ υοπ ησωρέμηνε νητ όπα  
 )Γ ςήκιτκαδιδ ιακ ςαίγολοδοθεμ αταμέθ εσ  νώκιτυεδιαπκε νωτ ήσωφρόμιπε νητ όπα  
 )Δ χρα νητσ ογρέ όκιτυεδιαπκε οτ ιατεμένατακ υοπ οπόρτ νοτ όπα ςάινορχ ςητ ή  

 
 
 

 ajteyP  61  
 ςητ αμηθάμ οτσ ςοταμσίνωγαιδ ύοτπαργ ςόνε αιεκράιδ ητ άτακ ιτό ίεθετοπυ νΑ
 ςητ/υοτ ησαρδίτνα αιοπ ,υοτ οίλβιβ οτ όπα ιεφάργιτνα ςήτηθαμ ςανέ ,ςασσώλγ

;ήτυα ησωτπίρεπ νητσ ήθρο ςώκιγωγαδιαπ ετίερωεθ ύοκιτυεδιαπκε  
 

)Α   ιεγύφοπα αΝ .αμσινώγαιδ ότπαργ οτ ιεσίχενυσ αν ιακ άροφανα αιοπάκ ιενάκ αν  
πιπε αΝ )Β  ,ςυολό ’σ άτσορπμ ήτηθαμ οτ ιεξήλ  .ιοπιολόπυ ιο ιακ νύοτσιτενυσ αν ετσώ  

.ιολλά ιο νυοβάλατακ αν ςίρωχ ησηρήταραπ ηνωφόλημαχ ήτηθαμ οτσ ιενάκ αΝ )Γ  
α ,ησηρήταραπ αίμακ ιενάκ νημ αΝ )Δ .ησηγόλομθαβ ητσ όμθαβ ιεσάβετακ αν άλλ  

 
 
 

ajteyP   71  
ςατητόνοιεΜ ςήκινηλλΕ ςήκινθΕ ςητ υοίελοχσ ύοκιτομηδ ςόνε ηξάτ ητΣ   ςητ

 ιακ νύοτιοφ ςαίναβλΑ  αθ ιΤ .ασσώλγ ήκινηλλε νητ ατσιχάλε νυοζίρωνγ υοπ ςέτηθαμ
ωνάγρο ςάρυελπ όπα ςόκιτυεδιαπκε η/ο ιενάκ αν ιεπέρπ ;ςαίλακσαδιδ ςητ ςησ  

 
.ςυοτ ύξατεμ ςιεσέχσ ςέκιλιφ νυοξύτπανα αν ςέτηθαμ ςυοτ ιεσήθηοβ αΝ )Α  

.ςησαρφκέ ςήκιροφορπ ςητ αίλακσαδιδ ητσ ιενίεμιπε αΝ )Β  
.υοίγολιξελ υοτ αίλακσαδιδ ητσ ορετόσσιρεπ ιενίεμιπε αΝ )Γ  

 )Δ  άκιτεροφαιδ ατσ αίλακσαδιδ ητ ιεσόμρασορπ αΝ .νώτηθαμ νωτ αδεπίπε  
 
 
 

ajteyP   81  
 αρετόκιτεθ ιεχέ ύοκιτυεδιαπκε υοτ ςάροφιρεπμυσ λυτσ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ

;αταμσέλετοπα  
 

 όκιχρατυα οτ )Α  
νοζάιρεθυελε οτ )Β  

όκιχοτεμμυσ οτ )Γ  
ωνάπαραπ ατ όπα ετοπίτ )Δ  

 
 



 
 ajteyP  91  

μσελετοπα αιμ αιγ ησεθόπϋορπ ητητίαραπΑ  ςητ αμηθάμ οτσ αίλακσαδιδ ήκιτα
 άτακ ιενάβμαλιρεπ αν ιεπέρπ ιΤ .ςητ ςόμσαιδεχσ ςοληλλάτακ ο ιατίερωεθ ςασσώλγ

;ςαίλακσαδιδ ςητ ςόμσαιδεχσ ο ογόλ οτώρπ  
 

ςαίλακσαδιδ νωσέμ νώκιτποπε ησητήζανΑ )Α  
νωχότσ νώκιτκαδιδ ησωφρόμαιΔ )Β  

 )Γ ησητήζυΣ  όκσαδιδ ογολλύσ οτσ νωτν  
 )Δ ςησοδίπε ςήκιλοχσ τσετ όμσαιδεχΣ  

 
 
 

 ajteyP  02  
 ςήκιτκαδιδ ςαιμ αίλακσαδιδ ητ ςόκιτυεδιαπκε η/ο ςώχυτιπε ιεσάιδεχσ αν αιΓ

:ιεπέρπ αθ ,ςατητόνε  
 

)Α  υοτ άμλεγγάπε οτ όπα ησηίοπονακι ιατενάθσια αν  
ςυοχότσ ςύοκιτκαδιδ ςυοτ ιεσίνηφασοπα αν )Β  

ίρωνγ αν )Γ νώτηθαμ νωτ ύξατεμ ιατνοσσύτπανα υοπ ςιεσέχσ ςιτ ιεζ  
ησωφρόμιπε ήχενυσ αιγ ησεθάιδ ιεχέ αν )Δ  

 
  
 

 ajteyP  12  
 ,αίλακσαδιδ εθάκ εσ ονεμύοτηζ ιανίε υοπ ,υονέμιεκ ύοκινχετογολ ςόνε ησηόνατακ Η

:εμ ςωίρυκ ιατεζίλαφσαξε  
 

σώνγ ςητ ςατητόμισηρχ ςητ ηξιεδάνα νητ )Α  .ςη  
 )Β .ςαίλακσαδιδ ςητ ανέμοδεδ ατ νυοπέιδ υοπ νωεσέχσ νωτ ηξιεδάνα νητ  

.υονέμιεκ υοτ νωνέμοδεδ νώκαιροφορηλπ νωτ ησεθάραπ ήκιτυλανα νητ )Γ  
.ησηκσάξε ιακ ηψηλάναπε ήκιταμητσυσ ητ )Δ  

 
  
 

 ajteyP  22  
ώλγ ςήκινηλλε ςητ αμηθάμ οτσ ςαίλακσαδιδ ςητ ςόμσαιδεχσ Ο  ςητ ιακ ςασσ

:ίταιγ ςωίρυκ ,όκιτυεδιαπκε εθάκ αιγ ςόκιτναμησ ιανίε ςαίνχετογολ  
 

 )Α .ςησηθάμ ςιεσέθοπϋορπ ςέλακ ίεγρυοιμηδ  
 .αίλακσαδιδ ητσ όκιτυεδιαπκε νητ/νοτ ιενύλοκυειδ )Β  

.ςαίλακσαδιδ ςητ ςοταμσέλετοπα υοτ οχγελέ νοτ ιεπέρτιπε )Γ  
)Δ  αμ ςυοτ ίειοποτηνικ  .αίλακσαδιδ ητ άτακ ςέτηθ  

 
 
 

 ajteyP  32  
 ςήκινηλλε ςητ αμηθάμ οτσ ςαίλακσαδιδ ςητ ύομσαιδεχσ υοτ αίσαμησ αιρύκ Η

:ιτό οτσ ιατιεκγέ αδάνομ ήκιλοχσ ητ αιγ ςαίνχετογολ ςητ ιακ ςασσώλγ  
 



 )Α .υοίελοχσ υοτ ςήτνυθυειδ ο ςαίλακσαδιδ οπόρτ νοτ αιγ ιατενώρεμηνε  
νε )Β .ςησηθάμ αίσακιδαιδ ητ ηλό αιγ ςολυοβμύσ ςόκιλοχσ ςοιδόμρα ο ιατενώρεμη  

 ύοκιλοχσ υοτ ςολέτ οτσ υοίελοχσ υοτ νωνέμγαρπεπ ησεθκέ νητ ήτανυδ άτσιθακ )Γ
.ςυοτέ  

.ςαδάνομ ςήκιλοχσ ςητ υογρέ υοτ ησημίτοπα νητσ ύλοπ αράπ ιελλάβμυσ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  42  
 νωτ ατητόνακι Η  οτσ ςαίλακσαδιδ ςητ όμσαιδεχσ εσ νυονίαβορπ αν νώκιτυεδιαπκε

:ςωίρυκ ιατάτραξε ςαίνχετογολ ςητ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ αμηθάμ  
 

.ίοκιτυεδιαπκε ιο νυοχέ υοπ αίριεπμε νητ όπα )Α  
 )Β .ςυοτ ήσιτράτακ ήκιτκαδιδ ιακ ήκιγωγαδιαπ νητ όπα  

 ςυοτ αίσαγρενυσ ητ όπα )Γ  .υοίελοχσ υοτ ήτνυθυειδ οτ εμ  
 .ςαίλακσαδιδ ανεμίεκιτνα ατσ ςυοτ ςιεσώνγ ςιτ όπα )Δ  

 
 
 

 ajteyP  52  
 

 ςέφρομ ςέκιτκελ ημ ίειοπομισηρχ αν ίεροπμ ςόκιτυεδιαπκε η/ςονορχγύσ Η/Ο
 ,υοτ αίλακσαδιδ ητ άτακ ςαίνωνιοκιπε :αν ογόλ οιρύκ άτακ υονέμιεκορπ  

 
σαφμέ ιενίδ )Α .ιενύθυεπα ςυοτ υοπ αταμύνημ ατσ η  

.νώτηθαμ νωτ ςετητόιρητσαρδ ςιτ ιεχγέλε )Β  
 .ςυοτ ςείσαγρε ςιτσ ςέτηθαμ ςυοτ ίεγηδοθακ )Γ  

.ςυοτ ίζαμ ςιεσέχσ ςέκιπωσορπαιδ ιετπάνυσ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  62  
ιεψόπα ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ ,ηξάτ ητσ νώκιξελ νωτ ησήρχ ητ εμ άκιροφανΑ  ς

;ετσεζίρεμμυσ  
 

 υοτ ςιεσώνγ ιο νύοθητηβσιφμα αθ ,όκιξελ οτ ηξάτ ητσ νύοιοπομισηρχ άιδιαπ ατ να )Α
.ήτηγηθακ  

 η ιατάπσοπα ιστέ ,ηξάτ νητσ άκιξελ ιατνούελυοβμυσ αν ιεπέρπ νεδ ςέτηθαμ ιο)Β
.αμηθάμ οτ όπα ςυοτ ήχοσορπ  

π ςέτηθαμ ιο νυοθάμ αν οτητίαραπα ιανίε )Γ  ότυα ίταιγ ,νύοιοπομισηρχ  ατ αν ςώ
.ησηθάμ ητσ ςυοτ ήσημόνοτυα νητσ ιεάθηοβ  

 οτσ ςυοτ ητέλεμ νητ ιακ νώτηθαμ νωτ αίσαμιοτεορπ ητ αιγ ονόμ ιανίε άκιξελ ατ )Δ
.ιτίπσ  

 
 
 

ajteyP   72  
νατό υοτ αίλακσαδιδ ητ άτακ ατητόκινεμιεκιτνα εμ ίεγρυοτιελ ςόκιτυεδιαπκε ςανΈ  ,

:αν ιεζίτνορφ ,ογόλ οιρύκ άτακ  
 



.ςιεσώνγ ςερυκγέ άκινομητσιπε εσ ατητόιαρετορπ ητσιτώρπ ιενίδ )Α  
 .ηξάτ νητσ ςιεσέθαραπιτνα εσ ησάτσ ηρετέδυο ιεάταρκ )Β  

.ςιεψόπα υοτ ςέκιπωσορπ ςιτ αιγ υοτ ςέτηθαμ ςυοτ ίεροφορηλπ )Γ  
μ ςέτηθαμ ςυοτ άκιθη ιεζίλοτανασορπ )Δ .ςείξα υοτ ςέκιθη ςιτ ησάβ ε  

 
 
 

 ajteyP  82  
 ήχοτεμμυσ ητ ιεσέλακορπ αν ςόνακι ιατενίαφ ςασ ςυοπόρτ ωτάκαραπ ςυοτ όπα ςοιοΠ

;αμηθάμ οτσ νώτηθαμ νωτ νωλό  
 

.ήτηγηθακ νοτ όπα νωτόδκενα ησηγήφα η )Α  
.νυοχέτεμμυσ εδ νωσό ησηίοποδιεορπ ήρητσυα η )Β  

 αληλλάτακ η )Γ .ςέκινχετ ςενέμγελιπε  
.νωτνόχετεμμυσ νωτ ςονιαπέ ςόμρεθ ο )Δ  

 
 
 

 ajteyP  92  
:ςαίνχετογολ ςητ αίλακσαδιδ ητ άτακ ςόκιτυεδιαπκε ο ορετόμιτορπ ιανίΕ  

 
 ςέτηθαμ ςυοτσ ιατενύθυεπα αν ιεπέρπ ίταιγ υοτ άταμήθσιανυσ ατ ιενώληδκε αν )Α

σίανυσ οτ εμ ιακ ογόλ νοτ εμ ιακ .αμηθ  
 νωτ άροφιρεπμυσ ητ ιεζάερηπε νημ αν αιγ υοτ άταμήθσιανυσ ατ ιεβύρκ αν )Β

.νώτηθαμ  
 ιο όκιτυεδιαπκε νοτ όπα νύοκοδσορπ ότυα ίταιγ υοτ άταμήθσιανυσ ατ ιεβύρκ αν )Γ

ςέτηθαμ . 
.ιεύχσι νεδ νακηθώπιε υοπ ωνάπαραπ ατ όπα ετοπίτ )Δ  

 
 
 

ajteyP   03  
είριακυε ςεσΊ« :ςέτηθαμ ςυοτσ ιατνορέφσορπ αν ιεπέρπ ιτό ιενίαμησ »ςησηθάμ ς  

 
 όκιτσωνγ ιακ όκιτηον οτ εμ αγολάνα ςείροφορηλπ ιακ ςιεσώνγ ςέκιτεροφαιδ )Α

.νώτηθαμ νωτ οδεπίπε  
 νωτ οδεπίπε όκιτηον οτ εμ αγολάνα ιχό ιακ οπόρτ οιδί νοτ εμ ςιεσώνγ ςειδί ιο )Β

.νώτηθαμ  
δί ιο )Γ  οδεπίπε οτσ ιατενίρκοπατνα αν αίλακσαδιδ η άλλα ,ςησηθάμ ςείριακυε ςει

ήτηθαμ εθάκ υοτ ςησηθάμ . 
 ςέτυα ’σ  ιατενίρκοπατνα αν ςήτηθαμ εθάκ ο ιακ ςησηθάμ ςείριακυε ςειδί ιο )Δ

.υοτ ςέτητόνακι ςιτ εμ αγολάνα  
 
 
 

ajteyP   13  
έ οτσ ιεχύτιπε αν αιγ ,ςόκιτυεδιαπκε Ο :ιατεζάιερχ ,υοτ ογρ  

 
).πλ.κ αίροτσΙ νητ ,άκιταμηθαΜ ατσ( ησιτράτακ ήκινομητσιπε ήκιδιε αιτρά )Α  



 ιακ ασσώλΓ( αταμήθαμ αιρύκ ατσ ονόμ ησιτράτακ ήκινομητσιπε αιτρά )Β
.άκιτναμησ οιπ ατ ιανίε άτυα ύοφα ,)άκιταμηθαΜ  

γωγαδιαπ ιακ οσό ήκινομητσιπε ήκιδιε οσότ )Γ  .ησιτράτακ ήκιγολοχυψ ιακ ήκι  
 νώκινομητσιπε νώκιδιε ςυορέμιπε ησητκόπα η ύοφα ,ησιτράτακ ήκιγωγαδιαπ )Δ

.ολόρ όκιτναμησ ιεζίαπ νεδ νωεσώνγ  
 
 
 

 ajteyP  23  
 νεδ ςασ ηξάτ η ίειοπομισηρχ υοπ ςασσώλγ ςητ αμηθάμ οτσ οιδίριεχγε όκιλοχσ οΤ

 υοτ ςεκγάνα ςιτ ιετπύλακ ;ετενάκ ιΤ .ςοταμμάργορπ ύοκιτυλανα  
 

 ανωφμύσ ,ςίεσε ετεζάμιοτε υοπ όκιλυ εμ υοίλβιβ υοτ ηψιελλέ νητ ετενώρηλπανα )Α
 .αμμαργόρπ όκιτυλανα οτ εμ  

  υοίλβιβ υοτ αταμήθαμ ατ εμ αμμαργόρπ οιγόλορω οτ ετεψύλακ αν ετεζίσαφοπα )Β
νυθυειδ νοτ ςώτπαργ ετενώρεμηνε ιακ .υοίελοχσ υοτ ήτ  

 αλλά ιεσάρογα αν ετάτηζ υοτ ιακ νωένογ ογολλύσ νοτσ αμηλβόρπ οτ ετίεγηξε )Γ
 .αληλλάτακ ετενίρκ ςίεσε υοπ αίλβιβ  

 νεδ οίλβιβ οτ ίταιγ ,ηξάτ ιεξάλλα ςασ αν υοίελοχσ υοτ ήτνυθυειδ νοτ όπα ετάτηΖ )Δ
ςασ άιελυοδ ητ άτσωσ ετενάκ αν ιεπέρτιπε ςασ . 

 
  
 

 ajteyP  33  
 ςητ ησωτπίρεπ νητ αιγ ήθρο άκινομητσιπε ιανίε ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ

;ςαίξελσυδ  
 

.ογόλ ότπαργ νοτ ιακ όκιροφορπ νοτσ ςέτηθαμ ιο νυοχέ υοπ αταμήλβορπ άροφα )Α  
.άκιταμσελετοπα ίετσιπωτεμιτνα αν ίεροπμ νεδ ιακ ήκιμονορηλκ ιανίε )Β  

)Γ   .ςάροφιρεπμυσ αταμήλβορπ όπα ατνάπ ιατεύεδονυσ αίξελσυδ η  
 .ιανίε ήκιταμσελετοπα οιπ οσότ ησαβμέραπ η ιατενίγ αρετίρων οσό )Δ  

 
 
 

 ajteyP  43  
 αίμ ιενάκ ιακ ιρέχ οτ ιενώκησ ςήτηθαμ ςανέ ςοταμήθαμ υοτ ησοδάραπ νητ άταΚ

άκ εβαλάτακ νεδ ιτό ιενχίεδ υοπ ησητώρε  ήτηγηθακ υοτ ησαρδίτνα αιοΠ .οίεμησ οιοπ
;ιατυνκίεδνε  

 
 οίεμησ ωγόλ νε οτ ςωρήλπ ιεσίνιρκυειδ αν αιγ αίριακυε ήλακ αίμ ιανίε ιτό ίερωεθ )Α

.ιεσώιαλαφεκανα αν ιακ ή  
 ηλοκσύδ εσ ήτηγηθακ νοτ ιερέφ  αν αιγ ,ςεδητίπε ιεάτωρ ςήτηθαμ ο ιτό ίερωεθ )Β

.ησέθ  
επμυσ )Γ  οτσ ιακ ήτηγηθακ οτσ ηνέμωρτνεκγυσ  υολόθακ ιανίε νεδ ηξάτ η ιτό ιενίαρ
.αμηθάμ  

 ιανίε ςότυα ςήτηθαμ ο ιτό ιεβάλατακ αν αίριακυε η ιατενίδ υοτ υοπ ιατερίαχ )Δ
.ςοτανύδα  

 
  
 



 ajteyP  53  
ήπιλλε ιανίε νώτηθαμ νωτ ησητνάπα ήκιχρα η νατό ,ιτό ιενίαμησιπε ανυερέ Η  ο ,ς

:αν ανόνακ άτακ ιεγύεφοπα αν ιεπέρπ ςόκιτυεδιαπκε  
.ησητώρε υοτ ήκιχρα νητ ιενώπυταιδανα )Α  
.ησητώρε υοτ ήκιχρα νητ ιενάβμαλαναπε )Β  

.ςιεσίνιρκυειδ ςέτηθαμ ςυοτ όπα άτηζ )Γ  
 .αταμγίεδαραπ ςέτηθαμ ςυοτ όπα άτηζ )Δ  

 
 
 

ajteyP   63  
α ςητ αίγρυοτιελ ήκισαβ Η :ιανίε ςαίλακσαδιδ ςητ ςησηγόλοιξ  

 
ήκινωνιοκ )Α  

ήκιγωγαδιαπ )Β  
ήκιφοσολιφ )Γ  
ήκιγολοχυψ )Δ  

 
 
 

ajteyP   73  
 αθ ςόκιτυεδιαπκε ο ςασσώλγ ςητ αμηθάμ οτσ ήτηθαμ ςόνε ησηγόλοιξα νητ άταΚ

:αν ιεπέρπ  
 

 .ιεχύτεπ αν ιατίελακ υοπ οχότσ νοτ ησάβ εμ ιενίρκ νοτ )Α  
 νοτ )Β  .ςέτηθαμ ςυολλά ςυοτ εμ ιενίρκγυσ  

.ήτηθαμ οτανύδα νανέ εμ ετοτνάπ ιενίρκγυσ νοτ )Γ  
.ήτηθαμ ορετύλακ νανέ εμ ετοτνάπ ιενίρκγυσ νοτ )Δ  

 
 
 

ajteyP   83  
ρε ςητ ήλοτσοπα αιρύκ Η :ιανίε ύοκιτυεδιαπκε υοτ ςησητώ  

 
 .νώτηθαμ νωτ ηψέκσ ητ ίειοποιρητσαρδ αν )Α  

λε αν )Β .ςιεσώνγ ςενέμιρκεκγυσ νασητκέπα ςέτηθαμ ιο να ιεχγέ  
.ηξάτ ητσ ασέμ αίχραθιεπ νητ ιελλάβιπε αν )Γ  

.υοτ αίτνεθυα νητ ςόκιτυεδιαπκε ο ιελλάβορπ αν )Δ  
 
 
 

 ajteyP  93  
:νώκινηλλΕ νωίαχρΑ νωτ ςαίλακσαδιδ ςόποκσ ο ιανίε ςοιοΠ  

 
ητέλεμ η ιακ ησημίτκε ,ηψυλάκανα η )Α  .νωγρέ νωτ ςαίξα ςήκινχετογολ ςητ  

.υοτ άταμγύετιπε άκιταμυενπ ατ εμ αίνωνιοκιπε η ,υομσόκ υοίαχρα υοτ ησώνγ η )Β  
.ητίλοπ ιακ υομότα ςοτνώρδ ςω υοπώρθνα υοτ ητέλεμ ηρυελπόλο η )Γ  

.ωνάπαραπ ατ αλό )Δ  
 
 



 
 ajteyP  04  

όνακ ςυοτ ιεγάνυσ ςολακσάδ ο οδοθέμ αιοπ εΣ  νωτ ιεσάβ ςήκιταμμαργ ςητ ςεν
;ςέτηθαμ ςυοτσ ιενίδ υοπ νωτάμγιεδαραπ  

 
ήκιγωγαπε )Α  

ήκιγωγαραπ )Β  
ήκιταμαριεπ )Γ  

ήκιτιρκγυσ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  14  
 ιακ ανόνακ νοτ όπα εμάνικεξ ςήκιταμμαργ ςητ ςαίλακσαδιδ ςητ οδοθέμ αιοπ εΣ

;αμγιεδάραπ οτσ εμυογήλατακ  
 

ήκιγωγαπε )Α  
ήκιγωγαραπ )Β  
ήκιταμαριεπ )Γ  

ήκιτιρκγυσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   24  
 ίερηταιδ αν ίεροπμ ςόκιτυεδιαπκε ςονορχγύσ ο ,ςαίλακσαδιδ ςητ αιεκράιδ ητ άταΚ

: εμ υοτ νώτηθαμ νωτ νορέφαιδνε οτ οτωίεμα  
 

.υοτ ςήνωφ ςητ υονότ υοτ ιακ υοπώσορπ υοτ ατητόκιτσαρφκε νητ )Α  
ατνέ νητ )Β  .υοτ ςήνωφ ςητ ησ  

.ηξάρπ νητσ υοτ ήσηνίκατεμ ηρογήργ ιακ ήνχυσ ητ )Γ  
.υοτ όμισύτν ομωρχόρηωζ ιακ ονρέτνομ οτ )Δ  

 
 
 

 ajteyP   34  
:ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ αμηθάμ οτσ ςοταμήθαμ οιδέχσ οΤ  

 
ητ ιακ ατητόκιγρυοιμηδ ητ ιεζίροιρεπ υοπ ονεμίεκ όκιτσινονακ ανέ ιανίε )Α   αίσατναφ

ύοκιτυεδιαπκε υοτ . 
 αίεροπ νητ ιεζίροθακ ηξάτ η ςωλλά ή ςωτύο ύοφα ,αιελέτυλοπ ήττιρεπ αιμ ιανίε )Β

.ςοταμήθαμ υοτ  
 αιγ ,ςέτηθαμ ιο νυοδ αν ιεπέρπ νεδ υοπ ύοκιτυεδιαπκε υοτ ολπό όκιτσυμ οτ ιανίε )Γ

.νότυα ’σ ςυοτ ηνύσοτσιπμε νητ νυοσάχ ημ αν  
ορπ )Δ  ςηνογά ςητ ονυδνίκ νοτ ιεζίροιρεπ ιακ ςοταμήθαμ υοτ αίεροπ νητ ιεφάργαιδ

.υονόρχ υοτ ςησήρχ  
 
 
 

 ajteyP  44  



 ’τακ ιτόιδ ,ηνχέτ ιανίε αίλακσαδιδ η ιτό ιεζίρητσοπυ ςοστύοναπαΠ ςολεγγάυΕ Ο
:νήχοξε  

 
.ςεμρόφ ςεπυτόερετσ εσ ωνάπ ιατεζάγρε )Α  

συενπμέ νόϊορπ ιανίε )Β .υορτσίο ύοκιγρυοιμηδ ιακ ςη  
.ςησηθάμ ςητ ςείσακιδαιδ ςέκιρετωσε ςιτ ιεσήθηοβ αν αιγ ιατεζάιδεχσ )Γ  

.αταμήχσ άκιγολοδοθεμ ανέμωναγρο ίειοπομισηρχ )Δ  
 
 
 

ajteyP   54  
 ςεκήθνυσ ςιτσ ςωίρυκ ιατελίεφο άιδιαπ ατ όπα ςασσώλγ ςητ ησηίοπαραπ Η

:ςητ ςαίγρυοτιελ  
 

εΓ )Α ςάινοτι  
ςησυεδίαπκΕ )Β  

ςαίνωνιοΚ )Γ  
ςαιενέγοκιΟ )Δ  

 
 
 

ajteyP   64  
;νώσσωλγ νωτ ήκιτκαδιΔ ητ αιγ ςάροφανα ημήτσιπε ιατίερωεθ νεδ αιοΠ  

 
 )Α .αίφαργωεγοπωρθνΑ Η  

.αίγολοχυΨ ήκιτσωνΓ Η )Β  
.ςησυεδίαπκΕ ςητ αίγολοινωνιοΚ Η )Γ  

.αίγολοταμγαρΠ Η )Δ  
 
 
 

 ajteyP   74  
π οΤ :ιανίε ςασσώλγ ςητ αίλακσαδιδ ητσ υούτκιδαιδ υοτ αμητκένοελ  

 
 νώφρομ νωέν ςασσώλγ ςητ νώδυοπσ αμμαργόρπ οτσ ησωτάμωσνε Η )Α

.ητίλοπ όκιτνολλεμ οτ αιγ νωτητίαραπα ,ύοµσιταµµαργ  
 όκισσωλγ ολίκιοπ ίεθερυε αν ιακ ίεθητηζανα αν ίεροπμ αίοπο νητ εµ αίλοκυε Η )Β

λυ .ήφρομ ήκιτνεθυα εσ όκι  
 νώκιταμγαρπ αίγρυοιμηδ ητσ ουτκίδαιδ οτ ιεχέραπ υοπ ςετητότανυδ ςελάγεμ ιΟ )Γ

.ςαίνωνιοκιπε νωεσάτσιρεπ  
)Δ  ωνάπαραπ ατ αλό . 

 
 
 

 ajteyP  84  
 ςαίσαγρεξεπΕ  αμμαργόρπ οτ ,υούτκιδαιδ ωσέμ ςασσώλγ ςητ αίλακσαδιδ ητΣ

λλάβιρεπ ιανίε υονέμιεΚ  ,ηξάτ νητσ ιακ άλλα άκινομητσιπε ίεθηιοποιξα ιεχέ υοπ νο
:ςωίρυκ  

 



 ήκιμανυδ ςω ομιψάργ οτ ςατνοζίπωτεμιτνα ,υογόλ ύοτπαργ υοτ αίλακσαδιδ ητ αιγ )Α
.αίσακιδαιδ  

 υοτ ιακ ςαίγολοφρομ ςητ αέμοτ νοτσ νωεσήκσα ησυλίπε νητ ιακ αίλακσαδιδ ητ αιγ )Β
.ύοκιτκατνυσ  

Γ )Γ  ύοκιλοβορπ ωσέµ άιδιαπ ατ όπα ηξάτ νητσ νώισαγρε ησαίσυοραπ νητ αι
.ςοταμήναχημ  

 υονέμιεκορπ ,όκιτυεδιαπκε νοτ όπα ηξάτ νητσ ςοταμήθαμ υοτ ησαίσυοραπ νητ αιΓ )Δ
.αίλακσαδιδ η ασυορέφαιδνε οιπ ιενίγ αν  

 
 
 

ajteyP   94  
 ςω ςήκινηλλε ςητ αίλακσαδιδ Η σσώλγ ηνέξ  α  η να ,ιατίεονυε οίελοχσ οτσ

:ιανίε αίεροπ ηνεμύοθυολοκα  
 

ήκιταμσαπσοπα )Α  
ήκιμμαργ )Β  

ήκιλκυκ )Γ  
ςήδιεοριεπσ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  05  
 ςασσώλγ ςηνέξ ςω ςήκινηλλε ςητ αίλακσαδιδ ητσ ησιγγέσορπ ήκιτκαδιδ ηνορχγύσ Η

:οχότσ οιρύκ ςω ιετέθ ςασ  
 

νώκισσωλγ ηξυτπάνα νητ )Α  .νωτήτοιξεδ  
.νωτήτοιξεδ νώκαινωνιοκιπε ηξυτπάνα νητ )Β  

.ήτηλιμο ανοθχότυα άροφορπ εμ νώτηλιμο ησωφρόμαιδ ητ )Γ  
 .ςοταμήτσυσ ύοκισσωλγ υοτ οχγελέ οτυλόπα νοτ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  15  
:ητσ ιατενώρτνεκιπε νώσσωλγ νωτ ήκιτκαδιΔ η ,όμσιλαρυοτκυορτΣ οτ ησάβ εΜ  

 
 )Α σώλγ .ςαίνωνιοκιπε οσέμ ςω ασ  

.ςατητότυατ ςήκινωνιοκ ολοβμύσ ςω ασσώλγ )Β  
.νώμοδ ιακ νωνόνακ αμητσύσ ςω ασσώλγ )Γ  

ςασσώλγ ςητ ήφρομ ήτπαργ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  25  
 ήκιτκαδιδ ασύοταρκιπε νητ εµ ανωφμύσ ,ηξάτ νητσ νώτηθαμ νωτ ηξατάιδ ητ άταΚ

θ ςόκιτυεδιαπκε ο ,ησιγγέσορπ :ιεζίτνορφ αν ιεπέρπ α  
 

.ςεδάμο εσ ςυοτ ςατνονώναγρο ςέτηθαμ ςυοτανύδα ιακ ςύονακι ιεύνκιεδανα αν )Α  
.ςέτηθαμ ςυοτκατά ιακ ςύορηωζ ςυοτ ιενώνομοπα αν )Β  

.ςέτηθαμ ςυοτανύδα ςυοτ υοτ άτνοκ ίετεθοποτ αν )Γ  



τηθαμ ςύονακι ςυοτ ςέριεσ ςετώρπ ςιτσ ίετεθοποτ αν )Δ .ςυοτανύδα ςυοτ ωσίπ ςέ  
 
 
 

 ajteyP  35  
 ασσώλγ ηνέξ ςω ςήκινηλλε ςητ ησηθάμκε/αίλακσαδιδ ητσ νυοχέορπ ιοχότσ ςυοδίε ιΤ

;οίελοχσ οτσ  
 

ίοκιγωγαδιαπ ιακ ίοκιγολοσσωλγ )Α  
ίοκιγολοσσωλγ ιακ ίοκιτωφρομαιδ )Β  

ίοκισσωλγ ιακ ίοκαινωνιοκιπε )Γ  
ιδ ιακ ίοκαινωνιοκιπε )Δ ίοκιτωφρομα  

 
 
 

ajteyP   45  
 ςωθήνυσ νυοχράπυ οίελοχσ οτσ ασσώλγ ηνέξ ςω ςήκινηλλε ςητ αταμήθαμ ατΣ

κινηλλε νητ ιεθάμ νυοχέ ήδιεπε ,ιονέμηρωχορπ οιπ ιανίε υοπ ςέτηθαμ ιοιοπάκ  ή
 ςυοτ αιγ ςιεσώτπιρεπ ςειοτέτ εσ ιατυνκίεδνε νεδ ησύλ αιοΠ .υοίελοχσ ςότκε ασσώλγ

ρπ :ςόκιτυεδιαπκε Ο ;ςέτηθαμ ςυονέμηρωχο  
 

 )Α  ςυοτσ ςετητόιρητσαρδ ςενέμυεκιδιεξε οιπ ονεμίεκ οιδί οτ αιγ ιετέθανα
.ςυοιράχρα ςυοτσ ιτ,ό ’πα ςυονέμηρωχορπ  

 νώτπαργ νωτ νωλό ησωθρόιδ ητ ςέτηθαμ ςυονέμηρωχορπ ςυοτσ ιετέθανα )Β
 .νώτηθαμ νωιράχρα νωτ νώισαγρε  

τ )Γ  ςιεσάφ ςειοπάκ εσ υολάκσαδ υοτ ολόρ οτ νυοβάλανα αν αίριακυε νητ ιενίδ ςυο
.ύονιοκ όπα ιεσάμιοτεορπ νυοχέ ςείοπο ςιτ ςοταμήθαμ υοτ  

 αν νύοροπμ αν ετσώ ιεσήγρυοιμηδ ιεχέ υοπ ςαίσαγρε ςεδάμο ςιτσ ιεμένατακ ςυοτ )Δ
οζίρωνγ εδ ίοτυα ιτ,ό ςυοιράχρα ςυοτσ νύογηξε .ημόκα νυ  

 
 
 

 ajteyP  55  
 ο ιενάκ υοπ ςυοθάλ ύοκισσωλγ ςόνε ςησωθρόιδ ςοπόρτ ςορετόκιταμσελετοπΑ

:ιατίερωεθ ασσώλγ ηνέξ ςω ςήκινηλλε ςητ ςήτηθαμ  
 

)Α  .νωεσήτναπα νώθρο νωτ ήφαργιτνα η  
.ήτηλιμο όκισυφ ανέ όπα ησωθρόιδ η )Β  

.ήτηθαμ οτ οιδί νοτ όπα ησωθρόιδ η )Γ  
.ήτηγηθακ νοτ όπα ησωθρόιδ η)Δ  

 
 
 

 ajteyP  65  
 :ςήτηγηθακ ο ασσώλγ ηνέξ ςω ςήκινηλλε ςητ αμηθάμ οτΣ  
 

.ήτηθαμ υοτ  ασσώλγ »ήκιρτημ« ητ ιακ ίειοπομισηρχ αν ίεροπμ )Α  
.ασσώλγ ηνέξ νητ άκιτσιελκοπα ίειοπομισηρχ αν ιελίεφο )Β  

ιρτημ« ητ ίειοπομισηρχ αν ιεπέρπ )Γ .ήτηθαμ υοτ ασσώλγ »ήκ  
.ιεζίρωνγ υοπ ςεσσώλγ ςιτ ςελό ίειοπομισηρχ αν ιεπέρπ )Δ  



 
 
 

 ajteyP  75  
 ασσώλγ ηνέξ ςω ήκινηλλε νητσ υογόλ ύοτπαργ ςησηόνατακ ατητόιξεδ Η

:ςόκιτυεδιαπκε ο νατό αρετύλακ υονόρχ ςοθάβ εσ ιατεσσύτπανα  
 

 )Α νατακ αν ςέτηθαμ ςυοτ ιεύεδιαπκε .ανεμόζαρφμυσ ατ όπα αμηόν οτ νύοο  
.ύοκιξελ υοσσωλγίδ ησήρχ νυονάκ αν ςέτηθαμ ςυοτ όπα άτηζ )Β  
.νωνέμιεκ νωρόφαιδ νωτ ςιεξέλ ςετσωνγά ςιτ ονόμ ιεζάρφατεμ )Γ  

.νώτηθαμ νωτ ασσώλγ ήκιρτημ ητσ ανεμίεκ ησηόνατακ ςορπ ατ ιεζάρφατεμ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  85  
τ όπα αιοπ εΣ  ετασύοροπμ αθ ςασσώλγ ςητ αίλακσαδιδ ητσ ςιεσώτπιρεπ ωτάκαραπ ςι

 ιατνοζάμονο υοπ νώτυα αίρογητακ νητσ ιεκήνα ςήτηθαμ ο ιτό ετεσέθοπυ αν
;ιοπύτ »ίοκιτπο«  

 
.ςοταμήθαμ υοτ αιεκράιδ ητ άτακ ςιεσώιεμησ ςίερεμοτπελ ιεάταρκ )Α  

 ιακ ςέυεκσατακ όπα ασέμ ιενίαθαμ )Β .νώκιλυ ησήρχ  
)Γ  .»άτχανωφ« οτ ςατνοζάβαιδ αμηθάμ οτ ιενίαθαμ  

.ςώχενυσ ιατίενικατεμ ιακ ςείμονοριεχ ςέλλοπ ςατνονάκ ιεάλιμ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  95  
 ςιτ ησάβ εμ ύοκιτυεδιαπκε υοτ άροφιρεπμυσ ήθρο άκιγωγαδιαπ η ιατενώληδκε ςώΠ

;ςιεψήλιτνα ςενορχγύσ  
 

 ητ ιενώιαρδε )Α .αρέμ ςαλόικ ητώρπ νητ όπα υοτ ησέθ ασυοζόπσεδ  
.υοτ ςέτηθαμ ςυοτ ςυολό εμ ςόκιλιφ ιακ ςότισορπ ιανίε )Β  

.οιγόλοισυοπα οτ ιακ ςαίγολομθαβ ςησατσάτακ ςητ ςώναφμε ιενώρεμηνε )Γ  
.υοτ ςιεξίεδοπυ ςιτ εμ ανωφμύσ ετνορέφιρεπμυσ νεδ υοπ ςέτηθαμ ςυοτ ίερωμιτ )Δ  

 
 
 
P  ajtey  06  

 ςατνώρωεθ ,ετίετεθοιυ νώθαλ νωτ ςησιπώτεμιτνα ςυοπόρτ ωτάκαραπ ςυοτ όπα νοιοΠ
 νοτ  ςω ;ςιεψήλιτνα ςέκιγωγαδιαπ ςενορχγύσ ςιτ εμ ανωφμύσ ,ονέμγιεδεδνε οιπ νοτ  

 
 ότσωσ νοτ ςατνώιοπομισηρχ ήτηθαμ υοτ ησαρφκέ νητ/ησάρφ ητ ωνώπυταιδανα )Α

.οπύτ  
αναπε )Β  ιολλά ιο νυοσώθροιδ οτ αν αιγ ,ηξάτ ητσ ςονεμόνυθυεπα ςοθάλ οτ ωνάβμαλ
.ςέτηθαμ  

 .ςονόμ ιεσώθροιδ οτ αν ιακ υοτ ςοθάλ οτ ιεδ αν ήτηθαμ νοτ ωνάκ αν ώθαπσορπ )Γ
.υοτ  

 ανόνακ νοτ ήτηθαμ νοτσ ωζίμυθνεπυ )Δ  ςητ .ατητόνε ηνέμιρκεκγυσ ητσ ςήκιταμμαργ  
 
 



 
 ajteyP  16  

 ετίερωεθ ,ςέτηθαμ ιο νύοθυολοκα άνχυσ υοπ ,ςιεσίγγεσορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ
;υονέμιεκ υοσσωλγόνεξ ςόνε ησηόνατακ νητσ αιγ ήκιταμσελετοπανα οιπ νητ ςω  

 
.νυοζίρωνγ υοπ ςενόνακ ςύοκιταμμαργ ςυοτ νυούεταρτσιπε )Α  

»ηξέλ ςορπ ηξέλ" νυοσάρφατεμ αν νύοθαπσορπ )Β  .ονεμίεκ οτ  
 .υονέμιεκ υοτ αμηόν όκινεγ οτ νυοβάλλυσ αν νύοθαπσορπ )Γ  

)Δ  .υογόλ ύοτπαργ ςησηόνατακ ςέκιγηταρτσ νυοσήιοπομισηρχ αν νύοθαπσορπ  
 
 
 

 ajteyP  26  
 ςέκιγολοιοννε εσ υοίγολιξελ υοτ ησηίοποιρογητακ η ιεσήθηοβ αν εσύοροπμ αθ ιτ εΣ

;ςετητόνε  
 

ιδ ητσ )Α .ςέτηθαμ ςυοτ εμ υολάκσαδ υοτ ςαίνωνιοκιπε ςητ ησνυλόκυε  
 ηξυτπάνα νητσ )Β  ςητ .ασσώλγ ήκινηλλε νητσ νώτηθαμ νωτ ςαιεδάρφυε  

.νωεξέλ νωρετόσσιρεπ ςέτηθαμ ςυοτ όπα ησυενόμηνμοπα νητσ )Γ  
.νωνέμιεκ νωρόφαιδ νωτ ςέτηθαμ ςυοτ όπα ησηόνατακ νητσ )Δ  

 
 
 

ajteyP   36  
Η :ιεσήγηδο αν ίεροπμ νώτηθαμ ύξατεμ ςαίσαγρενυσ ηψιελλέ  
 

.νωεψήλατακορπ νωτ ησωίεμ ητσ )Α  
.ςησηθάμ νώιριακυε νωτ ησηξύα νητσ )Β  

.ςησηθάμ νωρτήνικ νωτ ησωίεμ νητσ )Γ  
.ςατητόκιτεθιπε ςητ όμσιροιρεπ νοτσ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  46  
 ημώνγ ητ άταΚ  ,ςασ σέμυλοπ νωτ ησήρχ η  ςήκινηλλε ςητ αίλακσαδιδ ητσ νω

:ςασσώλγ  
 

 .ήτηθαμ υοτ ςητέλεμ ονόρχ νοτ ιενάξυα )Α  
.ησηθάμ ητσ ήτηθαμ νοτ ίεμονοτυα )Β  

.οιδίριεχγε όκιτκαδιδ οτ οτητίαραπα άτσιθακ )Γ  
 .ύοκιτυεδιαπκε υοτ ολόρ νοτ ιεύενομοπυ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  56  
εκγάνα ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ αιΓ  ητσ αρετίαιδι νατσασόζισαβ αθ νεδ ςηξάτ ςητ ς

;υούτκιδαιΔ υοτ ησήρχ  
 

.ςησηθάμ αίσακιδαιδ ήκιτσαρδαιδ αιμ αιγ )Α  
)Β  .ύοκιλυ ύοκιτνεθυα ύοκισσωλγ υονοθφά ησερύενα νητ αιγ  



)Γ  .υογόλ ύοκιροφορπ υοτ ςήγωγαραπ ςητ ησηξύα νητ αιγ  
χή ,νώκιφαργ όμσαυδνυσ νοτ αιγ )Δ .ςησηνίκ ιακ υο  

 
 
 

ajteyP   66  
:ιανίε »ησωνγίπε ήκισσωλΓ«  

 
.ασσώλγ αιμ ιεάλιμ ομοτά ανέ οίοπο νοτσ ύομθαβ υοτ ησώνγ ητηδίενυσνε η )Α  

.ςέτηθαμ ιο ιατνοκσίρβ οίοπο οτσ υοδέπιπε υοτ ησώνγ ητηδίενυσνε η )Β  
τ ιακ υοίτροφ ύοκιγολοισαμησ υοτ ησώνγ ητηδίενυσνε η )Γ  ςαίξα ςήκαινωνιοκιπε ςη

.νωπύτ νώκισσωλγ νωτ  
.ςήκιταμμαργ ςητ αέμοτ νοτσ νωνόνακ νωτ νωλό ησώνγ αιελέτ η )Δ  

 
 
 

 ajteyP  76  
:αμηθάμ οτ ιανίε όκιταμσελετοπΑ  

 
 αν νύοροπμ ςέτηθαμ ιο ορτέμ οιοπ εσ άροφ εθάκ ιατεζάτεξε οίοπο οτσ )Α

θόδαραπ υοπ ηλύ νητ νυοβάλαναπε .εκη  
.ηξάτ νητ ιεχγέλε αν ετσώ ,ηλύ αέν ητ άκιπωτεμ ιεδίδαραπ ςήτηγηθακ ο οίοπο οτσ )Β  

 αν ετσώ ,νώτηθαμ νωτ ςετητόιρητσαρδ ςιτ ιεζίνοτνυσ ςήτηγηθακ ο οίοπο οτσ )Γ
.ησηθάμ ητσ άγρενε νυοχέτεμμυσ  

ιτ αιγ ςέτηθαμ ςυοτ αδεπίπε ατ αλό εσ άλακ ιεζάμιοτεορπ υοπ )Δ  .ςιεσάτεξε ς  
 
 
 

 ajteyP  86  
:υοπ ςότυα ιανίε ςόκιτυεδιαπκε ςόκιταμσελετοπΑ  

 
 αν ςέτηθαμ ςυοτ ςοταμήθαμ υοτ αρώ νητ ιεπέρτορπ άλλα ,ςιεσήγηξε ιενίδ νεδ )Α

.νυοβάλατακ οτ αν αιγ ,οίλβιβ οτ όπα αμηθάμ οέν οτ νυοσάβαιδ  
αμηθάμ οτ ιεδίδαραπ ιακ ημήνμ ήλακ ιεχέ )Β   οτσ ιατερέφανα ςώβιρκα ςωπό

.οιδίριεχγε όκιτκαδιδ  
 αν άιδιαπ ατ ιεσάκγανα αν αιγ ,οιαλάφεκ ονεμόπε οτ εμ ςέκιτεχσ ςιεσήτωρε ιενάκ )Γ

.αμηθάμ ονεμόπε οτ αιγ ιακ νυοσάβαιδ  
 αιγ ςοταμήθαμ υοτ οχότσ νοτ εμ ςέκιτεχσ ςείγηδο ιενίδ ιακ όκιλυ οτεθσόρπ ιενρέφ )Δ

νητ  .ηξάτ νητσ υοτ ησηίοποιξα  
 
 
 

 ajteyP  96  
 ονορχγύσ νοτ όπα ιατνονώπυταιδ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ αμηθάμ οτσ ιοχότσ ιΟ

 :ςάροφανα ςυορό εμ όκιτυεδιαπκε  
 

 .υοίλβιβ ύοκιτκαδιδ υοτ ςετητόνε εσ )Α  
.ςετητόιξεδ ςενέμιρκεκγυσ εσ )Β  

.αμμαργόρπ όκιτυλανα οτσ )Γ  
 οτσ )Δ .αμητσύσ όκισσωλγ  



 
 
 

 ajteyP  07  
 ςήκαινωνιοκιπε ςητ ύξατεμ ησέχσ ητ ιεφάργιρεπ ςιεσάτορπ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ

;ςατητόνακι ςήκισσωλγ ςητ ιακ ςατητόνακι  
 

.νυοξράπυνυσ αν νότανυδ ιανίε νεΔ )Α  
.ςητώρπ ςητ ςορέμ ίελετοπα ηρετύεδ Η )Β  

τ ςορέμ ίελετοπα ητώρπ Η )Γ .ςηρετύεδ ςη  
.ιατνοζίτυατ ςειοννέ ουδ ιΟ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  17  
 ητ αιγ ήκιταμσελετοπα οιπ η ςω ιατίερωεθ ςέκιγηταρτσ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοΠ

;ημήνμ ηνορχόρκαμ ητσ νωεσώνγ ησητάρκγυσ  
 

 )Α .νωνέμιεκ νωτ αίλεγγαπα Η  
.ηξέλ ςορπ ηξέλ ησιθήτσοπα Η )Β  

ήφαργατακ ήτσιπ Η )Γ . 
.ηψηλάναπε ήκιταμητσυσ Η )Δ  

 
 
 

 ajteyP 27   
 ορό νοτ εμ ,ασσώλγ ηνέξ ςω ςήκινηλλε ςητ ησηθάμκε/αίλακσαδιδ ητΣ

:ετσαμόρεφανα »ησηβάλοσεμαιδ«  
 

 )Α  ησήρχ ηληλλάραπ νητ ίετιαπα υοπ ςαίνωνιοκιπε ςήκισσωλγ ατητόιρητσαρδ αιμ εσ
.ςασσώλγ ςηνέξ ςητ ιακ ςήκιρτημ ςητ  

Β .ηξάτ ησσωλγόνεξ νητσ ςασσώλγ ςήκιρτημ ςητ ησήρχ ητσ ησαφμέ νητσ )  
.ηξάτ νητσ ςασσώλγ ςηνέξ ιακ ςήκιρτημ ησήρχ ηνέμηπορροσιξε νητσ )Γ  

 οίεκιο νοτ ,ςύομσιτιλοπ ούδ εσ ασεμάνα νώναγετσ ςησηγράτακ αιεθάπσορπ νητσ )Δ
.ονέξ νοτ ιακ  

 
 
 

ajteyP   37  
ήτηθαμ ςανέ νατΌ  ιτό ετετέθοπυ ,ςατνώτελεμ ιεζίμμαργοπυ αν ησάτ νητ ιεχέ ς

:αιγ ςωίρυκ ιατιεκόρπ  
 

 )Α .οπύτ όκιτσυοκα  
.οπύτ όκιτπα )Β  

.οπύτ όκιτηθσιανικ )Γ  
.οπύτ όκιτπο )Δ  

 
 

 ajteyP  47  



 νωνέξ αίλακσαδιδ ητ αιγ ςιεσίγγεσορπ ςέκιγολοδοθεμ ςενορχγύσ ςιτ εμ ανωφμύΣ
ρχ η ,νώσσωλγ  ασέμ όκιτυεδιαπκε νοτ όπα νώτηθαμ νωτ ςασσώλγ ςήκιρτημ ςητ ησή

:ιανίε αν ιεπέρπ ηξάτ νητσ  
 

 )Α .ασύοπα  
.ηχραίρυκ )Β  

 .ήκαισατσιρεπ )Γ  
.ήνχυσ )Δ  

 
 
 

ajteyP    57  
γ νωνέξ νωτ αίλακσαδιδ ητΣ όκιταμμαρΓ ήκαισοδαραπ η ,νώσσωλ -  ήκιτσαρφατεΜ

:ςοδοθέΜ  
 

 )Α ηθαμ οτ ιετέθ .ςηξάρπ ςήκιτκαδιδ ςητ ορτνέκ οτσ υοτ ςεκγάνα ςιτ ιακ ήτ  
.ςηξάρπ ςήκιτκαδιδ ςητ ορτνέκ οτσ όκιτυεδιαπκε νοτ ιετέθ )Β  

.υογόλ ύοκιροφορπ νωτήτοιξεδ ηξυτπάνα νητσ ατητόιαρετορπ άτακ ιεύεχοτσ )Γ  
τπαργ οτσ ςατητόνακι ςήκαινωνιοκιπε ςητ ηξυτπάνα νητσ ιεύεχοτσ )Δ .ογόλ ό  

 
 
 

 ajteyP  67  
:ιανίε νώσσωλγ oiloftrop όκϊαπωρυε οΤ  

 
 )Α  ιεχέιρεπ ιακ ήτηθαμ υοτ αίσητκοιδι νητσ ιενέμ υοπ ςησηγόλοιξαοτυα οίελαγρε ανέ

 .ςεσσώλγ ςενέξ ςιτσ υοτ όδεπίπε οτ ιακ οδοόρπ νητ νυούνκιεδατακ υοπ αίεχιοτσ  
τναμησ ιεχέιρεπ υοπ ςολεκάφ ςανέ )Β  ςείοπο ιο ςησωνΈ ςήκϊαπωρυΕ ςητ ςείγηδο  ςέκι

.νώσσωλγ νωνέξ νωτ ητέλεμ ιακ αίλακσαδιδ ητ νύοροφα  
 αλλά ιακ ησητία νητ ιεχέιρεπ ιακ ςαίσαγρε ησερύε αιγ ιατεθίτατακ υοπ ςολεκάφ ο )Γ

.ςαιεθάμοσσωλγ ςησηίοποτσιπ άκιτηγολοιακιδ  
ε ςιτσ νωίφηψοπυ νωτ ςολεκάφ ο )Δ  ςαιεθάμοσσωλγ ςητ ησηίοποτσιπ νητ αιγ ςιεσάτεξ

.νώσσωλγ νώκϊαπωρυε  
 
 
 

 ajteyP  77  
 ο ιεσήιοποιρητσαρδ αν αιγ ,ςιεψήλιτνα ςέκιγωγαδιαπ ςεσύοταρκιπε ςιτ εμ ανωφμύΣ

:αν ιανίε ορετόμιτορπ ςηξάτ ςαιμ ςέτηθαμ ςυοροφάιδα ςυοτ ςόκιτυεδιαπκε  
 

 )Α αμ ςώχενυσ ιατίελοχσα .ςυοτ ίζ  
.ςυοτ ίζαμ ςόρητσυα ιανίε )Β  

.ςυοτ ίζαμ ςήκιειπε άκιτεριαξε ιανίε )Γ  
.ςηνύθυε ςυολόρ ιετέθανα ςυοτ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  87  
 νητσ ιεύεχοτσ .πλ.κ »ονεμίεκοπυ« ,»οτεθίπε« ,»αμήρ« ςωπό νωρό αίλακσαδιδ Η

:ςητ ηξυτπάνα  



 
 )Α .ςατητόνακι ςήκαινωνιοκιπε  

σωλγατεμ )Β  .ςατητόνακι ςήκισ  
 )Γ .ςατητόνακι ςήκιγολοισαμησ  

ςατητόνακι ςήκιγολονωφ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  97  
 ιανίε ςασσώλγ ςητ νώμοδ νώκιταμμαργ νωτ άκιτσιελκοπα ησώνγ ιεχέ υοπ ςήτηθαμ Ο

:αν ησέθ εσ  
 

.νωίεχιοτσ νώκισσωλγ νωνέμωνομοπα αίσαμικοδ αιμ εσ άτσωσ άτναπα )Α  
ιοκιπε )Β .ογόλ όνιρεμηθακ ,όκισυφ εμ ςυολλά ςυοτ ςυολό εμ ίενων  

.ςασσώλγ ςητ οδεπίπε οληλλάτακ οτ υοτ ςονόμ όπα ιεγέλιπε )Γ  
.ησατσίρεπ ήκαινωνιοκιπε ηνέμοδεδ αιμ εσ ςέγολιπε ςέτσωσ ςιτ ιενάκ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  08  
 ςησαρφκέ ςητ αμηθάμ οτΣ – ίρημκετ ησηγόλοιξα νητσ ςησεθκέ :εμυοχγέλε νω  

 
 ςέκιτσινορχανα νύοχηπα ή άτκεδοπα ιανίε να , άκιταμγοδ ή ατπηλόρεμα ιανίε να )Α

)αίτσιποιξα ,αιεθήλα( ςιεψήλιτνα  
 ,ατητόρυκγε( αμηρίεχιπε οτ νυοξίρητσ αν υονέμιεκορπ ήκραπε ιατνύορωεθ να )Β

.)αιεκράπε  
οτ εμ ασεμά ιατνοζίτεχσ αιρήμκετ ατ να )Γ   ,αιεφάνυσ( εμυοξύτπανα αθ υοπ αμέθ

.)αιεκράπε  
 .ωνάπαραπ ατ αλό εμυοχγέλε )Δ  

 
 
 

 ajteyP  18  
 ςησαρφκέ ςητ αμηθάμ οτΣ –  ατ ιατνύογολοιξα αν οτητίαραπα ιανίε ςησεθκέ

 αταμήριεχιπε -  ,εμύογολοιξα νατΌ .ύοπμοπ υοτ ίομσιγολλυσ  αίεχιοτσ αιοπ
;εμυοχγέλε  

 
 )Α  νητ ήλα  ςοταμήριεχιπε υοτ ονεμόχειρεπ οτ ιεύχσι αν( αιεθ –  νητ εμ αίχιοτσιτνα

 .)ατητόκιταμγαρπ  
 )Β  νητ  ιακ νωνέμιεκορπ νωτ ύξατεμ αίθυολοκα ήκιγολ(  ατητόρυκγε

.)ςοταμσάρεπμυσ  
 )Γ  νητ λ ςω ητκέδ οτ όπα ςοταμήριεχιπε υοτ ήχοδοπα( ατητόθρο  ιακ )υορυκγέ( ύοκιγο

σιπόιξα υοτ . 
 .ωνάπαραπ ατ αλό εμυοχγέλε )Δ  

 
 
 

ajteyP   28  
 υοτ ςησαρφκέ ςήκιγολοιοννε ςητ ησάβ αιρύκ εσ εκητχίεδανα ασσώλγ ήκινηλλε Η«
 νωλό οιγόλιξελ οτσ ςητ αίσυοραπ ήνιρεμησ η ιενχίεδ οτ ότυΑ .ύομσιτιλοπ ύοκιτυδ



 ιακ ςετεθνύσ εσ ατσιλάμ ιακ νώσσωλγ νώκϊαπωρυε νωτ  ςέφρομ ςέκιτητιαπα
 ςητ ςειοννέ ςέκισαΒ .ςογόλ ςόκιτιλοπ ο ή ημήτσιπε η ιανίε ςωπό ,ςαίνωνιοκιπε
 αν ή νύοθωρηλπμυσ αν αιγ ,ήκινηλλε νητσ νακητσάρφκεοτωρπ ςηψέκσ ςηνιπώρθνα
 εμ αιεχένυσ ητσ νύοτσαρεκγυσ αν ιακ ήκινιταΛ ητσ αρετόγρα νύοτσαρφατεμ

ν νωτ αίεχιοτσ ςιεξέΛ .νώσσωλγ νώκινθε νωρετόε -  οτ ,ήκιγολ η ςωπό ςειοννέ
 η ιακ αέδι η ,ήκιτκελαιδ η ,ςογολάιδ ο ,αίριεπμε η ,ησωνάγρο η ,ησυλάνα η ,αμητσύσ
 ,αμάρδ οτ ,ησηίοπ η ,αίεπαρεθ η ιακ ησωνγάιδ η ,αίταρκομηδ η ,ήκιτιλοπ η ,αίγολοεδι

εσότ ιακ ςόμσιρυλ ο ,αίδωγαρτ η  ,ιατνονάβμαλλυσ ςαμ ύομσιτιλοπ υοτ ςιεξέλ ςελλά ς
 ηνορχγύσ η ιακ ημόκΑ .ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ ςιεξέλ εμ ιατνονώιβ ιακ ιατνονώληδ

 ήκινακιρεμα ispep  (- aloc  ,ασσώλγ ήκινηλλε νητσ νυοχέρτανα ,αμωρά οτ ,ςορύοΚ ο ή )
ςειοννέ ςετώρπ ςιτσ - αινωνιοκιπε οτσ ιακ ςιεξέλ  ςιεξέλ ιο νυοτέθαιδ υοπ ορτηόγ όκ

.»ςέτυα  
:ιανίε ςοταμσάπσοπα ωνάπαραπ υοτ αίεροπ ήκιτσιγολλυσ Η  

 
ήκιγολανα )Α  

.ήκιγωγαπε )Β  
.ήκιγωγαραπ )Γ  

ωνάπαραπ ςιτ όπα άιμακ )Δ  
 
 
 

ajteyP   38  
 νώσσωλγ νώκϊαπωρυε νωτ νωλό οιγόλιξελ οτσ ιατεζάισυοραπ ασσώλγ ήκινηλλε Η«

κ  ημήτσιπε η ιανίε ςωπό ,ςαίνωνιοκιπε ςέφρομ ςέκιτητιαπα ιακ ςετεθνύσ εσ ατσιλάμ ια
 νακητσάρφκεοτωρπ ςηψέκσ ςηνιπώρθνα ςητ ςειοννέ ςέκισαΒ .ςογόλ ςόκιτιλοπ ο ή
 ιακ ήκινιταΛ ητσ αρετόγρα νύοτσαρφατεμ αν ή νύοθωρηλπμυσ αν αιγ ,ήκινηλλε νητσ

ητσ νύοτσαρεκγυσ αν  ςιεξέΛ .νώσσωλγ νώκινθε νωρετόεν νωτ αίεχιοτσ εμ αιεχένυσ -
 ,ςογολάιδ ο ,αίριεπμε η ,ησωνάγρο η ,ησυλάνα η ,αμητσύσ οτ ,ήκιγολ η ςωπό ςειοννέ
 η ιακ ησωνγάιδ η ,αίταρκομηδ η ,ήκιτιλοπ η ,αίγολοεδι η ιακ αέδι η ,ήκιτκελαιδ η

ρτ η ,αμάρδ οτ ,ησηίοπ η ,αίεπαρεθ  υοτ ςιεξέλ ςελλά ςεσότ ιακ ςόμσιρυλ ο ,αίδωγα
 ςήκινηλλε ςητ ςιεξέλ εμ ιατνονώιβ ιακ ιατνονώληδ ,ιατνονάβμαλλυσ ςαμ ύομσιτιλοπ

 ήκινακιρεμα ηνορχγύσ η ιακ ημόκΑ .ςασσώλγ ispep  (- aloc  ,αμωρά οτ ,ςορύοΚ ο ή )
ςειοννέ ςετώρπ ςιτσ ,ασσώλγ ήκινηλλε νητσ νυοχέρτανα -  οτσ ιακ ςιεξέλ

 ατ όπα ιανίε οτηόνυΕ .ςέτυα ςιεξέλ ιο νυοτέθαιδ υοπ ορτηόγ όκαινωνιοκιπε
 ςήκιγολοιοννε ςητ ησάβ αιρύκ εσ εκητχίεδανα ασσώλγ ήκινηλλε η ιτό ωνάπαραπ

.»ύομσιτιλοπ ύοκιτυδ υοτ ςησαρφκέ  
:ιανίε ςοταμσάπσοπα ωνάπαραπ υοτ αίεροπ ήκιτσιγολλυσ Η  

 
)Α  .ήκιγολανα  

ήκιγωγαπε )Β  
ήκιγωγαραπ )Γ  

ωνάπαραπ ςιτ όπα άιμακ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  48  
 νητ ,αίσαγρενυσ ητ άιδιαπ ατσ ιεκσάδιΔ .ήωζ ητ νασ ιανίε οριαφσόδοπ οΤ«
 αταμήθαμ ατ άτυΑ .ηκίν ήκιλετ νητ ιρχέμ αιεθάπσορπ ηνομίπε νητ ιακ ατητόνυθυεπυ

 ’ιΓ .ήωζ η ιακ ιενίδ ςαμ  άκιτωερχοπυ οριαφσόδοπ οτ ιατεκσάδιδ αν ωνίετορπ ότυα
.»οίελοχσ οτσ  



:ιανίε ςοταμσάπσοπα ωνάπαραπ υοτ αίεροπ ήκιτσιγολλυσ Η  
 

.ήκιγολανα )Α  

.ήκιγωγαπε )Β  
.ήκιγωγαραπ )Γ  

.ωνάπαραπ ςιτ όπα άιμακ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  58  
 ςαέφαργγυσ ο ή ςήτηλιμο Ο ιεκώιδιπε   αν ιεσίδρεκ   νητ ηνύσοτσιπμε   αιΓ .ύονιοκ υοτ

 οτ αν ίεθαπσορπ ,υοτ οχότσ οτ ιεχύτεπ αν ιεσάισωπυτνε   ςατνολλάβορπ -  ςιτ
 οπόρτ οσεμμέ εμ ,ςέροφ ςερετόσσιρεπ -  αιενέγυε νητ ιακ ςέτερα ςιτ ,αίτσιποιξα νητ

:ογόλ εμυονάκ ςύοθιεπ ήφρομ αιοπ αιΓ .υοτ νωχότσ νωτ  
 

ησηλκίπε νητ )Α  .ήκιγολ ητσ  
 ησηλκίπε νητ )Β .αίτνεθυα νητσ  

.ύοπμοπ υοτ ςοθή οτσ ησηλκίπε νητ )Γ  
.ητκέδ υοτ αμηθσίανυσ οτσ ησηλκίπε η νητ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  68  
:ςύοθιεπ ήφρομ ςω ιατίειοποιξα ίεθυολοκα υοπ αμσαπσόπα οτΣ  
εσίφηψ ςαμ αν εμάτηζ ςασ νεδ ,νυοζάισηλπ υοπ ςέγολκε ςιτΣ«  ςαΣ .ηψέκσ ςίρωχ ετ

 ιοιοΠ .αιεπέρποιξα ςασ ήκινθε νητ νακητσίπσαρεπυ ιοιοΠ :ετίετφεκσ αν εμάτηζ
 ήκϊαπωρυΕ νητσ νακητσίνωγα ιοιοΠ .οδεπίπε ςασ όκιτοιβ οτ άκιταμαεθ νασωίτλεβ
 αμμόκ οιοπ ετίετσιγολανα αν εμάτηζ ςαΣ .νώτοργα νωτ ατνορέφμυσ ατ αιγ ησωνΈ

πσαρεπυ  αμαρό νυονίδ υοπ αταμμόκ ατ ονόΜ .ςιεσήτκατακ ςέκιταρκομηδ ςιτ εκητσί
 ιτό ετεσώτσιπαιδ αθ ιακ ,ετίετφεκΣ .νώαλ νωτ ηνύσοτσιπμε νητ νυοζίξα ςύοαλ ςυοτσ

.»ςασ οφήψ νητ εμυοζίξα ςίεμε  
 

η )Α   ησηλκίπε .αίτνεθυα νητσ  
η )Β  .υολάπιτνα υοτ ςοθή οτσ ησηλκίπε  
η )Γ  πε .ύοπμοπ υοτ ςοθή οτσ ησηλκί  
η )Δ  .ητκέδ υοτ αμηθσίανυσ οτσ ησηλκίπε  

 
 
 

 ajteyP  78  
 ,υοτ άταμήριεχιπε αρετόσσιρεπ ή ανέ ιεσύχσινε αν αιγ ,ςαέφαργγυσ ο ή ςήτηλιμο Ο

 υοιοπάκ )ςιεψόπα ςιτ( ςυογόλ ςυοτ ιατίελακιπε ςοτνονίαμησ   ςαιμ ή υοπώσορπ
οτ νανέ εσ ςαίτνεθυα  ςύοθιεπ ήφρομ αιοπ αιΓ .).λτκ όκιτιλοπ ,όκινομητσιπε( αέμ

:ογόλ εμυονάκ  
 

.ήκιγολ ητσ ησηλκίπε νητ )Α  
 ησηλκίπε νητ )Β .αίτνεθυα νητσ  

.ύοπμοπ υοτ ςοθή οτσ ησηλκίπε νητ )Γ  
.ητκέδ υοτ αμηθσίανυσ οτσ ησηλκίπε η νητ )Δ  

 



 
 

ajteyP   88  
α ίεθυολοκα υοπ αμσαπσόπα οτΣ :ςύοθιεπ ήφρομ ςω ιατίειοποιξ  

 ο οπόρτ όκιρυγηναπ οιπ νοτ εμ εσωίαβεβιπε οτ ότυΑ .ήκιτεχσ ιανίε αιεθήλα Η«
 νιάτσνϊΑ - ςαμ ςήχοπε ςητ αταμύενπ αρετύλαγεμ ατ όπα ανέ -  ημηφίρεπ νητ εμ

αιεθήλα η ιτό ετεζίρητσοπυ αν ,νόπιολ ,ετίεροπμ νεΔ .ςατητόκιτεχΣ ςητ αίρωεΘ   νωτ
.»ςορύκ όκιλοθακ ιεχέ ςασ νώεψόπα  

 
.ήκιγολ ητσ ησηλκίπε η )Α  

 ησηλκίπε η )Β .αίτνεθυα νητσ  
.ύοπμοπ υοτ ςοθή οτσ ησηλκίπε η )Γ  

.ητκέδ υοτ αμηθσίανυσ οτσ ησηλκίπε η )Δ  
 
 
 

 ajteyP  98  
:ςύοθιεπ ήφρομ ςω ιατίειοποιξα ίεθυολοκα υοπ αμσαπσόπα οτΣ  

δαιδ ατ άραΠ«  ,απυτόερετσ ανέμοδε  η  νώδαπο νωτ αδάμο -  αν νότανυδ ιανίε υοπ
ε αιδόσιεπε εσ νύοκαλπμ  -   νωτ ηλέμ ατ ιακ ημόκΑ .ςήνεγοιομο υολόθακ ιανίε νεδ

 ςανήρυπ ςόνετσ ςανέ ονόΜ .ςείρογητακ εσ ιατνονίρκαιδ νωμσέδνυσ νωνέμωναγρΟ
υοτ υολόνυσ υοτ %01 οτ ιενίαβρεπυ νεδ υοπ  ιακ ησεθάραπιτνα ηιαίβ ητ ιεκώιδιπε ς

 νωτ λίφορπ οτ αιγ ςενυερέ ςέκιτεχσ ιΟ .νωίδοσιεπε ησηλκόρπ νητσ ίετατσοτωρπ
.ιατιεκόρπ ιτό νυογήλατακ νώδαπο νωίαρκα  γ  ςυοέν ,ςερτνά αι –  άτακ νώτε ισοκίε

 ορό οσέμ – π ςυοτ ήκινωνιοκ Η .νωελόπ νωλάγεμ ςυοκίοτακ ,ςυομαγά  ιανίε ησυελέορ
 ήκιμονοκιο η ώνε ,ήκιτσαορκιμ ςωίρυκ τ  ςησυεδίαπκε οδεπίπε οτ ιακ ησατσάτακ ςυο

 αδίρεμηφε ,ςηδύραΚ ςηλίσαΒ( .ορό οσέμ όκινεγ οτ όπα αρετίαιδι ιερέφαιδ εδ
)»ηκιτάκαιρυΚ«  

 
.ήκιγολ ητσ ησηλκίπε η )Α  

 ησηλκίπε η )Β .αίτνεθυα νητσ  
οτσ ησηλκίπε η )Γ  .ύοπμοπ υοτ ςοθή  

.ητκέδ υοτ αμηθσίανυσ οτσ ησηλκίπε η )Δ  
 
 
 

 ajteyP  09  
:ςύοθιεπ ήφρομ ςω ιατίειοποιξα ίεθυολοκα υοπ αμσαπσόπα οτΣ  

 ,ιοίαπωρυΕ ιολό ετσαμίε αν ησαφόπα νητ εμυοχΈ« λιστρώσΤ ο ιακ εγελέ αθ ςωπό  .
 ,ςενηλλΈ ιολό ιαΚ ϋελλέΣ ο εγελέ αθ ςωπό ,ίταιΓ .   ,ςητάρκοσΙ ο εψαργέ ςωπό

 υοπ ιονίεκε ιολό άλλα ,αδάλλΕ νητσ νακηθήννεγ υοπ ιονίεκε ιανίε νεδ ςενηλλΈ«
.»»όκισσαλκ οτ αμύενπ οτ νασητέθοιυ   

 
.ήκιγολ ητσ ησηλκίπε η )Α  

 ησηλκίπε η )Β .αίτνεθυα νητσ  
.ςοθή οτσ ησηλκίπε η )Γ  

.αμηθσίανυσ οτσ ησηλκίπε η )Δ  
 
 
 



eyP  ajt  19  
 ατ όπα οιοΠ .ηξάτ αιμ εσ υολάκσαδ ςόνε ςασσώλγ ςητ αμηθάμ οτ ετίεθυολοκαραΠ

;ορετόκιτναμησ ετίερωεθ ανεμόπε  
 

.ςέτηθαμ ςυοτανύδα ςυοτ εσύοθηοβ ςολακσάδ ο )Α  
.ςονέμσιτρατακ ςωτύλοπα νατή ςολακσάδ ο )Β  

ιακ ήχοσορπ εμ ςιεσώιεμησ νασύοταρκ ςέτηθαμ ιο )Γ  .ολήζ  
.νορέφαιδνε όκιταμγαρπ ςατνονχίεδ αμηθάμ οτσ άγρενε ναχίετεμμυσ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  29  
 ςαίνχετογολ ςητ αμηθάμ οτσ ςηψέκσ ςήκιγρυοιμηδ ςητ άκιτσιρητκαραχ αιρύκ αΤ

:ιανίε  
 

.νωεσύλ ατητόλπαλλοπ )Α  
.ςησελέτκε ιακ ςηψέκσ αίπυτοτωρπ )Β  

.ςηψέκσ ατητύχατ )Γ  
ίτ )Δ .ωνάπαραπ ατ όπα ατοπ  

 
 
 

ajteyP   39  
σ ογόλ ότπαργ οτ αιγ ςησηγόλοιξα οίελαγρε ςω ,oiloftrop οΤ  ςηνέξ ςητ ησηθάμκε νητ

,ςασσώλγ  :ήτηθαμ οτσ αίριακυε νητ ιεσώδ αν ιεχέ όποκσ όκιτσαισυο  
 

έξ ςητ αμηθάμ οτσ υοτ νώισαγρε νώτπαργ νωτ ήγολλυσ αίμ ιεσήγρυοιμηδ αν )Α  ςην
 .ςασσώλγ  

 υοτ ήχρα νητ όπα ογόλ ότπαργ οτσ υοτ υοδόορπ ςητ αίεροπ νητ ιεξίεδ αν )Β
.ςολέτ οτ ςω ςοταμμάργορπ  

 ησηίοποτκατ ήκιταμητσυσ ητ αιγ ύοκιτυεδιαπκε υοτ αιονύε νητ ιεσίλαφσαξε αν )Γ
 .υοτ νώισαγρε νώτπαργ νωτ  

τσ ςείσαγρε ςιτ ςελό ιεσάισυοραπ αν )Δ  ςιτ ονόμ ιεξάλυφ αν ιακ όκιτυεδιαπκε νο
 .ςερετύλακ  

 
 
 

 ajteyP  49  
 ςητ ςαίλακσαδιδ ςητ ησιγγέσορπ ήκιγωγαδιαπ ηνέμηιοποροφαιδ ητσ ςατνοχέρτανΑ

:ίειοποροφαιδ ςόκιτυεδιαπκε ο ,ςασσώλγ  
 

)Α  .ςαίλακσαδιδ ςητ ςυορτέμαραπ ςέτανυδ ςιτ ςελό  
γέσορπ ήκιγολοδοθεμ ητ )Β .νωνέμιεκ νωτ ησιγ  

.ςησηθάμ νωνέμοχειρεπ νωτ ησιγγέσορπ ήκιγωγαδιαπ νητ )Γ  
.ςυοτ ςιεσώνγ ςιτ ησάβ εμ αδεπίπε εσ ςέτηθαμ ςυοτ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  59  



 νώκαιροφορηλπ νωτ αίσαγρεξεπε ήκιτσωνγ ητ ιετέθοπϋορπ ςηξέλ ςαιμ ησωνγάνα Η
ιανίε αιοΠ .νυοτέθνυσ ητ υοπ νωίεχιοτσ  :αίεχιοτσ ατ άτυα  

 
άκιμηφαργ ατ )Α  

άκιγολοισαμησ ατ )Β  
άκιγολονωφ ατ )Γ  

ωνάπαραπ ατ αλό )Δ  
 
 
 

 ajteyP  69  
:ιανίε ςέτηθαμ ςυοτ όπα ςαίφαργοθρο ςητ ςησηθάμκε ςητ ιακ ςαίλακσαδιδ ςητ ςοχότΣ  

 
όνε ςήκιταμεθ εθάκ ςητ νωεξέλ νωτ ςαίφαργοθρο ςητ ησυενόμηνμοπα η )Α .ςατητ  

.υοίλβιβ υοτ υολό νωεξέλ νωτ ςαίφαργοθρο ςητ ησυενόμηνμοπα η )Β  
 .ςιεξέλ ςιτ ςέτυα άτσωσ νυοφάργ αν ςυοτ ςατητόνακι ςητ ονόρχ οτσ ησηρήταιδ η )Γ  

.ωνάπαραπ ατ αλό )Δ  
 
 
 

 ajteyP  79  
 ήκισαβ αιΜ .ςοφαργόθρονα ιανίε ςήτηθαμ ο υοπ ιογόλ ίολλοπ νυοχράπΥ

τακ :εμ νυονάκ αν ιεχέ ςυοτ ησηίοποιρογη  
 

αιτία άκιγολοινωνιοκ )Α  
αιτία άκιγολοθαπ )Β  
αιτία άκιγολοχυψ )Γ  
ωνάπαραπ ατ αλό )Δ  

 
 
 

 ajteyP  89  
:αίκιλη ήρκιμ όπα ςεσσώλγ ςενέξ ούδ ςωνόρχγυσ ιενίαθαμ ομοτά ανέ νατΌ  

 
ητκάτακ νητ αιγ ησάβ ητ ίεγρυοιμηδ )Α  νωλλά ιακ ησ νώσσωλγ νωνέξ  

σό ήκισσωλγ ητ οσότ ιεζίδοπμε )Β ηξυτπάνα υοτ ήκαισωνγ νητ ιακ ο  
οτσ ακιδώκ όκισσωλγ νανέ όπα ςατνονίαβατεμ )Γ ςιεσήοναραπ εσ ιατίεγηδο ολλά ν  

 ιατενίγ )Δ οκισσωλγ ςατνονώιομοφα ςασσώλγ ςητ ςόκιδιε ήμοδ ητ ησάβ εμ ςεκιδώκ ςύ  
 
 
 

ajteyP   99  
ομιώρΠ« :νατό ,ςοσσωλγίδ ο ιατίερωεθ »ς  

 
.ςοτέ οτκέ οτ άτεμ ιεάνικεξ νεδ νώσσωλγ ούδ νωτ ησηθάμκε η )Α  

.ςοτσαλπύε ημόκα ιανίε ςολαφέκγε ο νατό ,αίεβηφε νητ ιακ ιρχέμ ιεάνικεξ )Β  
.αίεβηφε ητσ ορετόγρα οτ άταματσ ιακ αίρτ ατσ ησηθάμκε νητ ιεάνικεξ )Γ  

νητ ιεάνικεξ )Δ  .ιξέ ατσ ςώλετνε άταματσ νητ ιακ αίρτ ατσ ορετίρων οτ ησηθάμκε  
 
 



 
 ajteyP  001  

 
:ορετόσσιρεπ ιατεζόμραφε ςοδοθέμ αιοπ ςοταμήιοπ ςόνε αίλακσαδιδ ητΣ  

.ςοδοθέμ ήκιγωγαπε η )Α  
.ςοδοθέμ ήκιτκιεδιπε η )Β  
.ςοδοθέμ ήκιτυενημρε η )Γ  
.ςοδοθέμ ήκιγωγαραπ η )Δ  

 
 
 

teyP  aj  101  
:υογρέ ύοκινχετογολ ςόνε ςαίλακσαδιδ οδοθέμ ήκιτυενημρε νητΣ  

 
 ατ ιενίαμησιπε ιακ ιεζίποτνε ,ίερηταραπ ,ςειερέμοτπελ ςιτ όπα ςίενακ ιεζίχρα )Α

.ςέφρομ ςερετύρυε ςιτσ ιατενώψυ αίαιμθαβ ιακ αίεχιοτσ ςυορέμιπε  
ε ,ίερηταραπ ,ολό οτ όπα ςίενακ ιεζίχρα )Β  αίεχιοτσ άκινεγ ατ ιενίαμησιπε ιακ ιεζίποτν

.άκιτυλανα αίσακιδαιδ ητ ιεσήρωχορπ αθ αιεχένυσ ητσ ιακ  
 ατσ ησαβσόρπ ςωίρυκ ήκιρετωσε νητ ,ησηόνατακ νητ όπα ςίενακ ιεζίχρα )Γ

.ησατσόπυ ήκιταμυενπ ιακ ήκιχυψ νητ ηρηλκόλο ςατνορίεγενυσ ,αταμγάρπ  
εκιτνα οέν οτ )Δ  ,ςέτηθαμ ςυοτσ εμυοξίεδ οτ αν εμυοζάιδεχσ ,εμυοκσάδιδ υοπ ονεμί

.ηνέμιρκεκγυσ ιακ ησεμά ιενίγ αν ότυα ’ιγ ςυοτ ήψηλίτνα η ετσώ  
 
 
 

ajteyP   201  
 ςέτηθαμ ςυοτ αιγ ύοκαισηθαμ υοτ ιακ ολακσάδ οτ αιγ ύοκιτκαδιδ υοτ ησηνίκ Η

 ηξάτ νητσ ασέμ ιατίελετνυσ υοπ ςέστορπ ςαιμ αιεκράιδ ητ άτακ   ιακ ςαρώ ςήκιτκαδιδ
:ιατεγέλ ατητόνε ήκιτκαδιδ αιμ αιγ  

 
ςαίλακσαδιδ ςητ ησηγόλοιξα )Α  

ςαίλακσαδιδ ςοδοθέμ )Β  
ςαίλακσαδιδ ςητ ησαίσυοραπ )Γ  

ιδ αίεροπ )Δ ςαίλακσαδ  
 
 
 

ajteyP   301  
μιεκιτνα υοέν υοτ ησητκάτακ νητ αιγ ςησαβσόρπ ςητ ςοπόρτ Ο  αίλακσαδιδ ητσ υονέ

:ιατεγέλ  
 

ςαίλακσαδιδ ςοδοθέμ )Α  
ςαίλακσαδιδ ήφρομ )Β  

ςαίλακσαδιδ ησαίσυοραπ )Γ  
ςαίλακσαδιδ αίεροπ )Δ  



 
 
 

 ajteyP  401  
:ιανίε ςαίλακσαδιδ αίεροπ ητσ αιδάτσ αΤ  

 
.υοέν υοτ ησαρφκέ η ιακ αίσαγρεξεπε η )Α  

 η ιακ αίσαγρεξεπε η ,ησαίσυοραπ η )Β .υοέν υοτ ησαρφκέ  
.υοέν υοτ ησαρφκέ η ιακ ησαίσυοραπ η )Γ  

.αίσαγρεξεπε η ιακ ησαίσυοραπ η )Δ  
 
 
 

 ajteyP  501  
 ήχοσορπ η ίεθωρτνεκγυσ αν ιατεκώιδιπε ςαίλακσαδιδ ςαίεροπ ςητ ήτυα ησάφ ητ εΜ

άΚ .οιγρύονιακ οτ αιγ ςυοτ νορέφαιδνε οτ ίεθηνικανα αν ιακ νώτηθαμ νωτ  ογόλ εμυον
:)ν(ητ αιγ  

 
ησηλκάνα )Α  

ησαρφκέ )Β  
 ησημρόφε )Γ  
αίσαγρεξεπε )Δ  

 
 
 

 ajteyP  601  
 ηξιεδίπε η ιακ αίλεγγανα η ιανίε ςαίλακσαδιδ ςαίεροπ ςητ ςησάφ ςητ ςήτυα ςόποκΣ
 όπα νώτηθαμ νωτ αμμαργόρπ οτ εμ ιατεέδνυΣ .ςατητόνε ςήκιτκαδιδ ςαιγρύονιακ ςητ

μ ανέ οτ  .ολλά οτ όπα οιδίριεχγε όκιτκαδιδ οτσ ασέμ ςηλύ ςητ άριεσ ητ εμ ιακ ςορέ
 εμυονάΚ ογόλ  ητ αιγ ν: 

 
ησηλκάνα )Α  

ησαρφκέ )Β  
αίσαγρεξεπε )Γ  
ησαίσυοραπ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  701  
 ςητ όμροκ νοτ άτσινυσ ,ςαίλακσαδιδ ςαίεροπ ςητ οιδάτσ οιρύκ οτ ίελετοπΑ

πύλακ ιακ ςαίλακσαδιδ υοτ ςορέμ ορετύλαγεμ οτ ιετ  νητ αιγ ςογόλ ιατενίΓ .υονόρχ : 
 

ησηλκάνα )Α  
ησαρφκέ )Β  

αίσαγρεξεπε )Γ  



ησαίσυοραπ )Δ  
 
 
 

 ajteyP  801  
 υοτ ηψοπά νητ όπα ημοτνύσ ιανίΕ .ςαίλακσαδιδ ςητ οιδάτσ οίατυελετ οτ ίελετοπΑ

μγαρπ νωτ ηψοπά νητ όπα ήρδα ιακ υονόρχ  .νωτά ιεζίρΟ   αιμ ,ησιψόνυσ αιμ
 ησητκάτακ ήκιτσωνγ ητ αιγ εκηθήγηορπ υοπ ςηλάπ ςητ ησωίαλαφεκανα ήκιτπηλιρεπ

κιτνα υοτ νητ αιγ ςογόλ ιατενίΓ .υονέμιε : 
 

ησηλκάνα )Α  
ησαρφκέ )Β  

αίσαγρεξεπε )Γ  
ησαίσυοραπ )Δ  

 
 
 

 ajteyP  901  
έ ενατόνιγ ςαίλακσαδιδ ςητ ήτυα ησάφ ητσ αρετόιαλαΠ  νωτ νωεσώνγ νωτ ςοχγελέ ςαν

 όθρο οτ ιερβ ιεχέ αρεμήΣ .ςυοτ ήσηγόλοιξα νητ όποκσ οιρύκ εμ νώτηθαμ
 νητ ύοιαλαπ υοτ ησατέξε αιγ ησεθόρπ νητ ήδιεπε ,οισίαλπ ςητ όκιγωγαδιαπ

εμυονάΚ .υοιγρύονιακ υοτ αίσαμιοτεορπ νητ αιγ ατητόμιποκσ η εσητσάτακιτνα   ογόλ
νητ αιγ : 

 
ησηλκάνα )Α  

ησαρφκέ )Β  
 ησημρόφα )Γ  
αίσαγρεξεπε )Δ  

 
 
 

 ajteyP  011  
 ςητ αίλακσαδιδ ητσ ςόκιτυεδιαπκε ο ιεζίπωτεμιτνα υοπ αταμήλβορπ άκιγολοδοθεμ αΤ

:νυονάκ αν νυοχέ ςαίνχετογολ  
 

.ςαίνχετογολ ςητ ςαίλακσαδιδ ςητ ύοποκσ υοτ ησώνγ ητ εμ )Α  
 υοτ ησώνγ ητ εμ )Β .ςαίνχετογολ ςητ ςαίλακσαδιδ ςητ υονέμιεκιτνα  

.υονέμιεκιτνα υοτ ιακ ύοποκσ υοτ ιακ ησώνγ ητ εμ )Γ  
.ωνάπαραπ ατ όπα ανένακ εμ )Δ  

 
 
 
 
 



 
 002 ëtel e tejteyP sisr ë ekerg ekitna  

 
 

ajteyP   1  
:ίεκραιδ υοπ ,αέλλιχΑ υοτ όμυθ νοτ ςητ αμέθ όκιρτνεκ ιεχέ αδάιλΙ Η  

 
15 )Α  ςερέμη  

ςερέμη 04 )Β  
αινόρχ 01 )Γ  

Δ  02 ) αινόρχ   
 
 
 

ajteyP   2  
:όπα ιατίελετοπα αιεσσύδΟ Η  

 
ςείδωψαρ 21 )Α  
ςείδωψαρ 42 )Β  
ςείδωψαρ 04 )Γ  
ςείδωψαρ 06 )Δ  

 
 
 

ajteyP   3  
;όκιφαργωεγ ςοπέ »αιεσσύδΟ« νητ εσύορωεθ ςυονεμόπε ςυοτ όπα ςοιοΠ  

 
 )Α Α  droL .  

Β  ) Μ  yrraP .  
Γ  .W ) Β drare  
Δ seoW .W )  
 
 
 

ajteyP   4  
;»ςαιεσσύδΟ« ςητ ’α αίδωψαρ ητσ ,αμέθ οτ ιατελλάβιπε αδεπίπε ασόπ εΣ  

 
ούΔ )Α  

αρεσσέΤ )Β  
 αίρΤ )Γ  
ετνέΠ )Δ  

 
 
 

ajteyP   5  
 ητσ ,ςαέθοκυεΛ ςητ ήνηκσ η αμσυορκάναορπ ίελετοπα ςωεσήιοπ ςήφρομ ςαιοΠ

;»ςαιεσσύδΟ« ςητ ε αίδωψαρ  
 
Α ςήκιλοκυοβ )  

ςήκιταμαρδ )Β  



ήκιτυεκσηρθ )Γ  
ςήκιρυλ )Δ  

 
 
 

ajteyP   6  
 υοτ ησημόδοκιο νητ αιγ ησάβ εξρήπυ ιτό ότκεδαραπ ιατενίγ υοργαέλεΜ υοτ ςοθύμ Ο

:αμέθ οτ ιατεζίρητσ οίοπο νοτσ ωνάπ υοθύμ  
 

ςαδάιλΙ ςητ )Α  
ςαίνογοεΘ ςητ )Β  
ςαιεσσύδΟ ςητ )Γ  

έμΗ ιακ αγρΕ υοτ )Δ ιαρ  
 
 
 

ajteyP   7  
:»ςεδίρημΟ« ιΟ  

 
νωτάμηιοπ νώκιρημο  αίλεγγαπα η ςυοτ άμλεγγάπΕ )Α  

ημύΚ νητσ νώτηιοπ αίνχετνυσ νατΉ )Β  
υορήμΟ υοτ ιονογόπα νατνύορωεΘ )Γ  

υορήμΟ υοτ ιονορχγύσ ιο νατνύορωεΘ )Δ  
 
 
 

ajteyP  8 
;αέσσυδΟ νοτσ ιατεδίδοπα ατεθίπε ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

 
 )Α � ςοιήρ  
 )Β � ςομακόλπϋ  

ςοπορτύλοπ )Γ  
 )Δ � ςυοπύκ  

 
 
 

ajteyP   9  
:νυοχέτεμμυσ ςαιεσσύδΟ ςητ αίνοφορητσηνμ ητΣ  

 
)Α  .ςοχαμέληΤ ο ιακ ηπόλενηΠ η ,ςαέσσυδΟ ο  
)Β  .άνηθΑ άεθ η ιακ ςαέσσυδΟ ο  

.ςοχαμέληΤ ο ιακ ςαέσσυδΟ ο )Γ  
)Δ  ιακ ςοιαμύΕ ο ,ςοχαμέληΤ ο ,ςαέσσυδΟ ο  .ςοιτίολιΦ ο  

 
 
 

ajteyP   01  
 αίταμλεγγαπε ςόνε αμονό ολλά ανέ ιακ ιερέφανα ,οιμήΦ νοτ όπα ςότκε ,ςορημΌ Ο
 .νωκάιαΦ νωτ άιλισαβ ,υοονίκλΑ υοτ ήλυα νητσ νώρδνα αέλκ ιελλάψ υοπ ,ύοδιοα

;υοτ άμονό οτ ιανίε οιοΠ  



 
ςοκοδόμηΔ )Α  

ςοπλομύΕ )Β  
ςονίΛ )Γ  

Δ  ) νήλΩ  
 
 
 

teyP aj   11  
;ςήγωγατακ ςήκιρωδ ιανίε ςέτηιοπ ςυοθυολόκα ςυοτ όπα ςοιοΠ  

 
ςοίακλΑ ο )Α  
ςονίλλαΚ ο )Β  

ςηνάφονεΞ ο )Γ  
ςοίατρυΤ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   21  
;ηκήθσορπ ιατίερωεθ  αδάιλΙ νητσ αίδωψαρ αιοΠ  

 
  αιενώλοΔ )Α  

.νώεν ςογολάταΚ )Β  
 ςινήΜ )Γ  

ηχάμ  ςοιμάτοπαραΠ )Δ  
 
 
 

teyP aj   31  
:ςαδάιλΙ ςητ )αιενώλοΔ( Κ υοτ ησηίοποταμαρδ ίελετοπα αίδωγαρτ ωτάκαραπ Η  

 
 ηβάκΕ )Α  

ηνέλΕ )Β  
 ςοσήΡ )Γ  

ςεδάωρΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP   41  
:εσ ιατίελετνυσ ςαιεσσύδΟ ςητ ηξάρπ ηλό Η  

 
ςερέμη 25 )Α  
ςερέμη 04 )Β  

αινόρχ 01 )Γ  
αινόρχ 02 )Δ  

 
 
 

ajteyP   51  
κέΝ ήρκιΜ« Η :ιενίαμησ ςαιεσσύδΟ ςητ »αιυ  



 
.ςαιεσσύδΟ ςητ »αιυκέΝ« ητ ήμροφα εμ ςοπΈ )Α  

 )Β  ήκιτπηλιρεΠ .»αιυκέΝ« ςαίδωψαρ ςητ ησοδόπα  
.ομσόκ ωτάΚ οτσ νωρήτσηνμ νωνέμωτοκσ νωτ αίεροΠ )Γ  

.νωρήτσηνμ νώρκεν νωτ ησίρκ νητ αιγ νώεθ νωτ οιλύοβμυΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP  61  
« ιενίαμησ ιΤ :ςορό ςόκιρημο ςω »ήφορτσοπΑ  

 
.ςαίλιεδ ςητ ςησημίμ ήφορτσοπα )Α  

.οτανάθ οτσ αωρή ύοκιρημο υοτ ήφορτσοπα )Β  
.ησηγήφα νητσ ασέμ οπωσόρπ οιοπάκ εσ ήτηιοπ υοτ ησνατόπα )Γ  

.ομσόκ ωτάΚ νοτ όπα ήφορτσιπε )Δ  
 
 
 

ajteyP  71  
 αδάιλΙ νητ όπα ιατνύογηορπ υοπ ατόνογεγ αΤ :ιατνοφάργιρεπ  

 
.ηπέ αιρπύΚ ατσ )Α  

.αδάιλΙ άρκιΜ ητσ )Β  

.νισρέΠ υοίλΙ νητσ )Γ  
.ςυονόγιπΕ ςυοτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP  81  
:νυοφάργιρεπ ςαδάιλΙ ςητ ςολέτ οτ όπα αρετσύ νύοθυολοκα υοπ ατόνογεγ αΤ  

 
αδίποιθιΑ η )Α  

ςάιλΙ άρκιΜ η )Β  
αιενόγεληΤ η )Γ  

.ιοτσόΝ ιο )Δ  
 
 
 

ajteyP  91  
;ςαέλλιχΑ ο ιατενώτοκσ αμηίοπ όκιπε οιοπ εΣ  

 
αδίποιθιΑ νητΣ )Α  
)Ω( αδάιλΙ νητΣ )Β  

ηπέ αιρπύΚ ατΣ )Γ  
)λ( αιεσσύδΟ νητΣ )Δ  

 
 
 

ajteyP   02  
:ιονμύ ίοκιρημΟ ιΟ  



 
Α) είναι οι περισσότεροι προϊόντα του 4ου αιώνα π.Χ. 
Β) συντέθηκαν από σύγχρονους του Ομήρου.  
Γ) συντέθηκαν μόνο από τον Όμηρο. 
Δ) συντέθηκαν σε διάφορα μέρη και σε διαφορετικές εποχές. 
 
 
 
Pyetja 21  
Η «νεοαναλυτική» θεωρία για τα ομηρικά έπη: 
 
Α) αναλύει τα έπη σε αρχαιότερα και νεότερα στρώματα. 
Β) ανιχνεύει μοτίβα των κύκλιων επών στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. 
Γ) θεωρεί τον Όμηρο ποιητή της Ιλιάδας, της Οδύσσειας και της Αιθιοπίδας.
 Δ) πιστεύει ότι τα έπη συντέθηκαν προφορικά. 
 
 
 
Pyetja 22  
Ποια είναι η γλώσσα του έπους; 
 
Α) η αιολική. 
Β) η αρκαδοκυπριακή. 
Γ) η αττική. 
Δ) η ιωνική. 
 
 
 
Pyetja 23  
Σε ποια περιοχή συντελέστηκε η πλήρης διαμόρφωση του έπους; 
 
Α) Ιωνία 
Β) Κρήτη 
Γ) Κυρίως Ελλάδα 
Δ) Σάμος 
 
 
 
Pyetja 24  
Ποιος είναι ο κύριος αντιπρόσωπος του ηρωικού έπους; 
 
Α) ο Ησίοδος 
Β) ο Ξενοφάνης 
Γ) ο Όμηρος 
Δ) ο Σαμόθραξ 
 
 
 
Pyetja 25  
Σε πόσες ημέρες συντελείται η όλη πράξη στην Ιλιάδα; 



 
ςερέμη 94 εσ )Α  
ςερέμη 05 εσ )Β  
 ςερέμη 15 εσ )Γ  

ςερέμη 25 εσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   62  
;ςυοπέ ύοκιωρη υοτ αδίρταπ η ιανίε ιτό ιατίερωεθ αιοΠ  

 
ςόσσανρακιλΑ η )Α  

αίνωΙ η )Β  
ητήρΚ η )Γ  
ςομάΣ η )Δ  

 
 
 

ajteyP   72  
υοχίτσ ςυοσόπ εΣ ;αδάιλΙ η ιατενίετκε ς  

 
 ςυοχίτσ 396.51 εσ )Α  

ςυοχίτσ 000.61 εσ )Β  
ςυοχίτσ 096.71 εσ )Γ  
ςυοχίτσ 000.81 εσ )Δ  

 
 
 

ajteyP   82  
;ςαιεσσύδΟ ςητ ιοχίτσ ιο ιανίε ιοσόΠ  

 
000.91 )Α  
000.71 )Β  
011.21 )Γ  
001.11 )Δ  

 
 
 

ajteyP   92  
;ςαέσσυδΟ ο ατώρπ ιατετπύλακοπα νοιοπ εΣ  

 
ηπόλενηΠ νητσ )Α  

ητρέαΛ οτσ )Β  
 οιαμύΕ νοτσ )Γ  

οχαμέληΤ νοτσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   03  



 νητ εμ αέσσυδΟ υοτ ςόμσιρωνγανα ο ιατενίγ ςαιεσσύδΟ ςητ αίδωψαρ αιοπ εΣ
;ητρέαΛ ατνορέγ οτ ιακ ηπόλενηΠ  

 
ψ νητσ )Α  
ω νητσ )Β  

)Γ  φ ητσ  
χ ητσ )Δ  

 
 
 

ajteyP   13  
 :νατή ιοτσόν ιΟ  
 

)Α  νωώρη νωνήλλΕ ςεδίρταπ ςιτσ οδονάπε νητ αιγ ςιεσήγηιδ  
ύοκιτυαν υοτ ή ύογαυαν υοτ αμέθ εμ αιθύμαραπ )Β  

ςυορόποσσαλαθ όπα νώτκα νωτ ιακ ςασσαλάθ ςητ ςέφαργιρεπ )Γ  
υομσόκ υοτ ηρέμ αροφάιδ εσ νώκιτυαν νωτ αιδίξατ )Δ  

 
 
 

ajteyP   23  
τ άκιφαργωεγ ιατίετεθοποτ υοΠ ;ςώψυλαΚ ςητ οιαλήπσ ο  

 
αίλατΙ νητσ )Α  

αρυκρέΚ νητσ )Β  
αίνηδραΣ ητσ )Γ  

οκόραΜ οτσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   33  
:ίοεθ ιο αίεκσηρθ ήκιρημο νητΣ  

 
 )Α ςυοπώρθνα ςυοτ νυούερταλ ιακ νύοπαγα  

 ςιεσέθοπυ ςενιπώρθνα εσ ιατνούνγιεμανα νεδ )Β  
ςετητόιδι ςέκιφρομοπωρθνα νυοχέ )Γ  

 )Δ ςυοπώρθνα ςυοτ άκιλοβρεπυ νύοσιμ  
 
 
 

ajteyP   43  
:αιεσσύδΟ νητ ιακ αδάιλΙ νητσ ησωνάγρο ήκινωνιοκ Η  

 
 )Α ςύοαλ ςυοτ όπα ονόμ ιατεζίτραπα  

ήτηιοπ υοτ νωνόρχ νωτ ηρετσένεγορπ ιανίε )Β  
ήτηιοπ υοτ νωνόρχ νωτ ηνορχγύσ ιανίε )Γ  

 ςανένακ )Δ ιενχίεδ ιτ ιεζίρωνγ εδ  
 
 
 



P ajtey   53  
;ςεωρή ςύοκιρημο ςυοτ αιγ ιεύχσι ωτάκαραπ ατ όπα ιΤ  

 
 )Α ςοθάπ ολάγεμ εμ ςυοτ ήωζ ητ νύοπαγα  

αταμήτκενοελπ άλλοπ νυοχέ άιεταρηγ ατ ιτό νύορωεθ )Β  
αίρωμιτ ιακ ήβιομα νοτανάθ άτεμ ητσ νυούετσιπ )Γ  

αξόδ ςίρωχ ήωζ άρκαμ αιμ νύομιτορπ )Δ  
 
  
 

ajteyP   63  
:ο ιανίε υορήμΟ υοτ ςοχίτσ Ο  

 
 )Α ςορτεμάξε ςόκιλυτχαδ  

ςοβαλλύσατνεπακεδ ςόκιβμαι )Β  
ςορτεμίρτ ςόκιβμαι )Γ  

νωζάκσ ςοβμαί )Δ  
 
 
 

ajteyP   73  
:ενιγέ νωτάμηιοπ νώκιρημο νωτ ησοδκέ ηνέμηρυτραμ ητώρπ Η  

 
υοταρτσίσιεΠ υοτ ήχοπε νητ .Χ.π.ια υο6 υοτ ασέμ ατ )Α  

νητ )Β  υομέλοπ  ύοκαισηννοπολεΠ υοτ ήχοπε  
.Χπ.ια ο7 νοτ )Γ  
.Χ.π.ια ο8 νοτ )Δ  

 
  
 

ajteyP   83  
 υοτ,αέσσυδΟ υοτ ςειετέπιρεπ ςιτ νατόυεταμγαρπ ηπέ αιλκύκ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ

;αίνοφορητσηνμ ητ όπα ατιεπέ ςηπόλενηΠ ςητ ιακ υοχαμέληΤ  
 

 )Α ςίποιθιΑ η  
ςάιλΙ άρκιΜ η )Β  

 )Γ αιενόγεληΤ η  
ιοτσόΝ ιο )Δ  

 
 
 

ajteyP   93  
 ςυοτ όπα ςαβήΘ ςητ ησωλά νητ εσύοροτσιξε ηπέ αιλκύκ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ

;νωώρη άτπΕ νωτ ςυοιγ  
 

ιονογίπΕ )Α  
ςΐαβηΘ )Β  
αιρπύΚ )Γ  

ςισωλά ςαίλαχιΟ )Δ  
 



 
 

ajteyP   04  
:οτσ νυοκήνα »ςεδίλχικιπΕ« ιο ιακ »ςεπωκρέΚ ιΟ«  

 
διδ )Α ςοπέ όκιτκα  

ςοπέ όκιωρη )Β  
ςοπέ όκιτυεκσηρθ )Γ  

ςοπέ όκιδωραπ )Δ  
 
 
 

ajteyP   14  
:ιανίε »ςητίγραΜ Ο«  

 
ςαδάιλΙ ςητ αίδωραπ ήκιμωκ )Α  

ςαιεσσύδΟ ςητ αίδωραπ ήκιμωκ )Β  
ςοπέ όκιμωκ )Γ  

αμάρδ όκιριτασ )Δ  
 
 
 

ajteyP   24  
:οτ εμ εκηθήλοχσα ητήρΚ νητ όπα ςηδίνεμιπΕ Ο  

 
)Α  ςοπέ όκιτκαδιδ  

ςοπέ όκιωρη )Β  
ςοπέ όκιτυεκσηρθ )Γ  

ςοπέ όκιδωραπ )Δ  
 
 
 

ajteyP   34  
:»ςοτατόκιρημο« ςυοίαχρα ςυοτ όπα εκητσίρητκαραΧ  

 
ςοισήλιΜ ο ςοίατακΕ ο )Α  

ςοκινάλλΕ ο )Β  
ςοτοδόρΗ ο )Γ  

ςηδίδυκυοΘ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   44  
ίπε νισιο« οχιτσίδ όκιρημο οτατότσωνγ οΤ   ωσίπο ίακ ςω ,νορόμ νόκακ ενηθ ςύεΖ

 αρίομ ήκακ εσιρό ςαίΔ ο ςαμ εσ :ρφτμ( »ισιονέμοσσε ιομιδίοα θεμώλεπ ισιοπώρθνα
:αδάιλΙ νητσ ιερέφκε )ιοπωρθνά ίονιποτακ ιο ιακ ιδύογαρτ νυονάκ ςαμ αν αιγ  

 
ηχάμορδνΑ Η )Α  

 ηνέλΕ Η )Β  
ςαροτκΈ Ο)Γ  



ςηράΠ Ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   54  
 ςητ ησαβμέραπ ιεχράπυ νεδ ηδίπιρυΕ υοτ ςείδωγαρτ ςεθυολόκα ςιτ όπα αιοπ εΣ

;αμάρδ οτσ ησύλ ίεθοδ αν αιγ ,ύοεθ ςήναχημ όπα ςω ςάνηθΑ  
 

 ςιορύαΤ νε αιενέγιφΙ νητσ )Α  
ςεδιτέκΙ ςιτσ )Β  

οτυλόππΙ νοτσ )Γ  
ανωΙ νοτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP   64  
ςωσί νήχοξετακ νητ αιγ ιατιεκόρΠ   ιατνοφάργιρεπ αίοπο νητσ ,αίδωγαρτ ήκιμελοπιτνα

 νυοξήλπ αθ υοπ ςέροφμυσ ιο ιατνολλέγγαναορπ ιακ νωώρΤ νωνέμηκιν νωτ άνιεδ ατ
:ςενηλλΈ ςέτηκιν ςυοτ  

 
 ηβάκΕ )Α  

ιαινίχαρΤ )Β  
ςεδάωρΤ )Γ  

 ιασσινίοΦ )Δ  
 
 
 

ajteyP   74  
:όεθ ςήναχημ όπα νοτ εγαγήσιΕ  

 
ςολύχσιΑ ο )Α  
ςηδίπιρυΕ ο )Β  
ςήλκοφοΣ ο )Γ  
ςοχινύρΦ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   84  
;υοπόρτ ύοκιγαρτ υοτ ςήτερυε ο ιανίε ςοιοΠ  

 
νωίρΑ Ο )Α  

ςοσυνόιΔ Ο )Β  
ςηπσέΘ Ο )Γ  

 ςήλκοφοΣ Ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   94  
;νωίρΑ ο αίδωγαρτ νητσ ιενρέφ ςείμοτονιακ ςειοΠ  

 



 νώρδνα  ατνήνεπ όροχ ίεκσα )Α  
 ιετέΘ )Β υοσύνοιΔ υοτ ςότκε ςεωρή ιακ απωσόρπ άκιθυμ  

ολόρ οτητράξενα ςίρωχ ιατεζάισυοραπ ύοροχ υοτ ςατνοχράξε Ο )Γ  
ωνάπαραπ ατ αλΌ )Δ  

 
 
 

ajteyP   05  
;ςαίδωγαρτ ςητ ηρέμ νόιοπ άτακ ατ νατή αιοΠ  

 
αιονάιΔ ,ςοπΈ ,ηψΌ ,ςολέΜ ,ςοθΉ ,ηξέΛ )Α  

νάιΔ ,ηψΌ ,ηλέΜ ,ςοθΉ ,ςογόΛ )Β αιο  
 αιονάιΔ ,ηξέΛ ,ηψΌ ,ςολέΜ ,ςοθΉ ,ςοθύΜ )Γ  

ηψΌ ,ςοθΉ ,ηξέΛ ,ςοθύΜ )Δ  
 
 
 

ajteyP   15  
:όπα άροφ ητώρπ αιγ ιατεζάισυοραπ ολόρ οτητράξενα εμ ύοροχ υοτ νωχράξε Ο  

 
ηνάφοτσιρΑ νοτ )Α  

ανωίρΑ νοτ )Β  
ηπσέΘ νοτ )Γ  

ήλκοφοΣ νοτ )Δ  
 
 
 

ajteyP   25  
εδνε ,αίδωγαρτ ςορό Ο :όπα εθλήορπ ςωνέμοχ  

 
ύοροχ υοτ αιδύογαρτ ατ )Α  

αίνωριε ήκιγαρτ νητ )Β  
υογάρτ οίεβαρβ οτ ή νωγάρτ νωτ ήδω νητ )Γ  

υογρέ εθάκ ςησεθόπυ ςητ όκιγαρτ οτ )Δ  
 
 
 

ajteyP   35  
;ςαίδωγαρτ ςητ ησεννέγ η ιατεέδνυσ ησωλήδκε αιοπ εΜ  

 
ηξιονά νητ αιγ αιδύογαρτ ατ εμ )Α  

μ )Β νωγάρτ νωτ αιδύογαρτ ατ ε  
αίσοπονιο νητ εμ )Γ  
 οβμαρύθιδ οτ εμ )Δ  

 
  
 

ajteyP   45  
 εμυοχέ ήλκοφοΣ υοτ ςοταμάρδ υοιοπ ςολέτ οτΣ � ναχημ όπ � ;ησινάφμε ς  

 



ηνόγιτνΑ νητσ )Α  
αρτκέλΗ νητσ )Β  

ατναίΑ νοτσ )Γ  
ητήτκολιΦ νοτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP   55  
 ιΟ ςεσσινίοΦ  εμ ηδίπιρυΕ υοτ  ;ησεθόπυ αιδί νητ ιατνοζάριομ αμάρδ ολλά οιοπ  

 
)Α   ςιτ εΜ ςεδιτέκΙ  .υολύχσιΑ υοτ  
)Β   ςιτ εΜ εινίχαρΤ ς ήλκοφοΣ υοτ  

 ςυοτ εΜ )Γ ςαβήΘ ίπε άτπΕ  υολύχσιΑ υοτ  
)Δ   ςυοτ εΜ εδίελκαρΗ ς ηδίπιρυΕ υοτ  

 
 
 

ajteyP   65  
οδοθέμ ήκιτσιτατσ η εκητσόμραφε ήτηιοπ όκινηκσ νοιοπ εΣ  ςιεσύλανα ςιτ ησάβ εμ ς

 νωτ ησηγόλονορχ ήκιτεχσ η ίετσιποτνε αν υονέμιεκορπ ,νωρτέμιρτ νώκιβμαι νωτ
;υοτ νωγρέ  

 
)Α  .ολύχσιΑ νοτΣ  
)Β  .ηνάφοτσιρΑ νοτΣ  
)Γ   ηδίπιρυΕ νοτΣ  
)Δ  .ήλκοφοΣ νοτΣ  

 
 
 

ajteyP   75  
κέλΗ ιακ υολύχσιΑ υοτ ιορόφηοΧ ςείδωγαρτ ιο νυοχέ όνιοκ ιΤ ;ήλκοφοΣ υοτ αρτ  

 
.ατητόκιτσισαφοπα ιακ ησεθάιδ ήκιχυψ αιδί νητ ιεχέ αρτκέλΗ η αγρέ ούδ ατσ ιακ )Α  

.ςοθσιγίΑ ο ιεζάισυοπα αρτκέλΗ νητσ ιακ ςυορόφηοΧ ςυοτσ ιαΚ )Β  
 ςητ αιεθήοβ ητ εμ ςητ ήτσαρε νοτ ιακ υοτ αρέτημ ητ ιενώτοκσ ςητσέρΟ ο )Γ

.ςαρτκέλΗ  
ολέτ οτσ )Δ .ητσέρΟ νοτ νύογηνυκ ςεύνιρΕ ιο νώιδωγαρτ ούδ νωτ ιακ ς  

 
 
 

ajteyP   85  
 νοτσ ,ανήθΑ νητσ ,αμρά εσ ωνάπε ,ιεγύεφατακ ςαίδωγαρτ αδίωρη ωτάκαραπ Η

:αέγιΑ  
 

ςιτσηκλΆ )Α  
αιενέγιφΙ )Β  

αιεδήΜ )Γ  
αρδίαΦ )Δ  

 
 



 
ajteyP   95  

ογόλορπ ςυοτσ ιεζάεδϊορπ ςήτηιοπ ςόκιγαρτ ςοιοΠ ;ησάρδ ητ αιγ ςέταεθ ςυοτ υοτ ςυ  
 

ςολύχσιΑ Ο )Α  
ςηδίπιρυΕ Ο )Β  
ςήλκοφοΣ Ο )Γ  
ςοχινύρΦ Ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   06  
:όπα αιδόσιεπε εσ ιατεζίρωχ αίδωγαρτ Η  

 
.οίαφυροκ νοτ )Α  

.οδοράπ νητ )Β  
.απωσόρπ ατ )Γ  

.αμισάτσ ατ )Δ  
 
 
 

ajteyP   16  
:ιανίε ςερόφηοχ ιΟ  

 
 υοτ ςειερέΙ )Α ςηνώδωΔ ςητ υοίετναμ  

νώφλεΔ νωτ υοίετναμ υοτ ςειερέΙ )Β  
ύοαναΔ υοτ ςερέταγυθ ιΟ )Γ  

 ςελύοδ ςεσσιτίδαωρΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP   26  
 ιχό ιακ ησήρ ήκιγολορπ αιμ εμ ιεζίχρα υοπ ήλκοφοΣ υοτ αγρέ ατ όπα ονόμ οΤ

:ιανίε άκιγολαιδ  
 

 ςαίΑ ο )Α  
ώνωλοΚ ίπε ςυοπίδιΟ ο )Β  

Τ ιο )Γ  ςεινίχαρ  
ςητήτκολιΦ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   36  
:υοτ αίδωγαρτ η εκητσάβενα ηδίπιρυΕ υοτ οτανάθ νοτ όπα αρετσΥ  

 
ηβάκΕ )Α  

 ςεδιτέκΙ )Β  
ιδίλυΑ νε αιενέγιφΙ )Γ  

ςιορύαΤ νε η αιενέγιφΙ )Δ  
 



 
 

ajteyP   46  
:όπα ορετόιλαπ ιανίε νεδ νακηθώσ υοπ ηδίπιρυΕ υοτ αγρέ ατ όπα ανέναΚ  

 
ητσηκλΑ νητ )Α  

ηχάμορδνΑ νητ )Β  
ηβάκΕ νητ )Γ  

αρτκέλΗ νητ )Δ  
 
 
 

ajteyP   56  
:υοτ αίγολιρτ ιανίε »αιετσέρΟ« Η  

 
υολύχσιΑ )Α  

ηνάφοτσιρΑ )Β  
ηδίπιρυΕ )Γ  

Δ  ) ήλκοφοΣ  
 
 
 

ajteyP  66  
:ςητ ότυα εμ οιομό νατή  »ςεσρέΠ« ςαίδωγαρτ ςητ ονεμόχειρεπ οΤ  

 
ςισωλά υοτήλιΜ )Α  

Β  αιετσέρΟ )  
 ιαινίχαρΤ )Γ  

Δ  ) ςεσσινίοΦ   
 
 
 

ajteyP  67  
:όπα υοτ αμέθ οτ ιενρίαπ »ςοσήΡ« ηδίπιρυΕ υοτ ογρέ οθόν οΤ  

 
υολκύκ ύοκιπε υοτ αίχαμονατιΤ νητ )Α  

ολκύκ όκιτυανογρΑ οτ )Β  
αδίποιθιΑ ςοπέ οτ )Γ  

ςαδάιλΙ ςητ ςοπέ οτ )Δ  
 
 
 

ajteyP   86  
ν(ητσ εναθέπ ςολύχσιΑ Ο :)  

 
ανήθΑ )Α  
 αλέΓ )Β  

αίνοδεκαΜ )Γ  
ανίμαλαΣ )Δ  

 



 
 

ajteyP   96  
;ίετσινωγατωρπ ογρέ οιοπ εσ ςαωρή ςω ςήλκαρΗ Ο  

 
ιοχαρτάΒ )Α  

ςοσήΡ )Β  
 ιαινίχαρΤ )Γ  

)Δ  ςητήτκολιΦ  
 
 
 

ajteyP   07  
;ςήτσακιδ ιατενίγ άνηθΑ άεθ η ογρέ οιοπ εΣ  

 
 ςαίΑ )Α  

ςεδίνεμυΕ )Β  
ςεδιτέκΙ )Γ  

ωρΤ )Δ ςεδά  
 
 
 

ajteyP   17  
;ιατίερητ νεδ υοπότ υοτ ατητόνε ηνεμόγελ η ςείδωγαρτ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  

 
υολύχσιΑ υοτ »ςεδίνεμυΕ« ςιτΣ )Α  

ηδίπιρυΕ υοτ »ςεδιτέκΙ« ςιτΣ )Β  
υολύχσιΑ υοτ »ςερόφηοΧ« ςιτΣ )Γ  

ώνωλοΚ ίπε αδοπίδιΟ νοτΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP   27  
ραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ :ςογολόρπ ιεχράπυ νεδ ςείδωγαρτ ωτάκα  

 
»αρτκέλΗ« )Α  

»αιεδήΜ« )Β  
»ιασρέΠ« )Γ  

»ιαινίχαρΤ« )Δ  
 
 
 

ajteyP   37  
 ςατητόιξεδα ςήκιτηιοπ αμγίεδ ςω »ςήναχημ όπα« ησήρχ ητ ςηλέτοτσιρΑ Ο

υοτ άροφανα νητσ ιεζάκιδατακ  αίδωγαρτ νητ αιγ : 
 

»ςεδιτέκΙ« )Α  
λυΑ νε αιενέγιφΙ« )Β »ιδί  

»ςιορύαΤ νε αιενέγιφΙ« )Γ  
»αιεδήΜ«)Δ  



 
 
 

ajteyP   47  
ήχονε« ανοξά νοτσ ωνάΠ - :ςείδωγαρτ ιο ιατνοζίρητσ »αίρωμιτ  

 
 υολύχσιΑ υοτ )Α  

 ηδίπιρυΕ υοτ )Β  
ήλκοφοΣ υοτ )Γ  
υοχινύρΦ υοτ )Δ  

 
 
 

ajteyP   57  
τ ιο ιακ ίοκιρυλ ιο ςυοτ νωγρέ νωτ ςιεσέθοπυ ςιτ ναρήπ ύοπ όπΑ ;ςέτηιοπ ίοκιγαρ  

 
ςυοθύμ ςυοιεπώσιΑ )Α  

ςείφαργοδιθτΑ )Β  
ςείγολαενεΓ )Γ  
 ηπέ αιλκύΚ )Δ  

 
 
 

ajteyP   67  
 ιατνύομιοκ ςεύνιρΕ ιΟ .ςύοφλεΔ ςυοτσ ητσέρΟ υοτ ήγυφ η ιατεφάργιρεπ ογρέ οτΣ
 αθ υοπό ,ανήθΑ νητ αιγ ιεγύφ αν ητσέρΟ νοτσ ιενλέγγαραπ ςανωλλόπΑ ο ,όαν νοτσ

δ  νητ νυοζίχρα υοπ ςεύνιρΕ ςιτ άνπυξ ςαρτσήνμιατυλΚ ςητ ήχυψ Η .ίετσακι
 αν υογάΠ υοίερΑ υοτ οιρήτσακιδ οτ ιεζίρο άνηθΑ η ανήθΑ νητΣ .υοτ ήξωίδατακ
 εμ ιατενώωθα ςητσέρΟ ο ικ ιατνοζάχιδ νώτσακιδ νωτ ιοφήψ ιΟ .ητσέρΟ νοτ ιεσάκιδ

 ςεύνιρΕ ιΟ .ςάνηθΑ ςητ οφήψ νητ  ιατνονίγ ιακ άνηθΑ νητ όπα ιατνοζίνεμυεξε
:ογρέ οτ αιγ ιατιεκόρΠ .ςέκϊονυε  

 
 νωνμέμαγΑ )Α  

ςεδίνεμυΕ )Β  
ςεδιτέκΙ )Γ  

ιορόφηοΧ )Δ  
 
 
 

ajteyP  77  
 ητ ιακ οθσιγίΑ νοτ ςατνονώτοκσ υοτ αρέταπ νοτ ιατίεκιδκε ςητσέρΟ ο ογρέ οτΣ

κ νυοκώιδατακ νοτ ςεύνιρΕ ιΟ .υοτ αρέτημ  αιγ ςύοφλεΔ ςυοτσ ιεάπ αν ιατεζάκγανα ια
 νοτ ίεθηκιδκε αν ιεσήτσυσ εχίε υοτ ςοίοπο ο ,ανωλλόπΑ υοτ ήλυοβμυσ ητ ιεσήτηζ αν
 ςιτ άμονό οτ ερήπ αίδωγαρτ Η .υοτ αρέτημ ητ ςατνονώτοκσ ,υοτ αρέταπ υοτ οτανάθ

 :ογρέ οτ αιγ ιατιεκόρΠ .νώκιανυγ νωτ όροχ νοτ όπα  
 

 )Α ςαβήΘ ίπε άτπΕ  
ςεδίνεμυΕ )Β  

ςεδιτέκΙ )Γ  
ιορόφηοΧ )Δ  



 
 
 

ajteyP   87  
ιεχράπυ υοπ οίεχιοτσ ςεδώιλεμεθ οτ ετεσώδ αΝ  :ήλκοφοΣ υοτ αταμάρδ ατσ  

 
 οίελαγεμ όκιωρη οτ αίοπο νητ εμ ανωφμύσ ,υοπώρθνα υοτ ησηρώεθ ήττιδ η )Α

πα ιατεζάερηπε υοπ ησύφ ητ όπα ιατεζίμθατσιτνα ςιεσάτσιρεπ ςιτ ό  
 ςυοτ ιενάκ υοπ ςόνογεγ ,ήλκοφοΣ υοτ ογρέ οτσ ύοκακ υοτ αίσυοπα ςήλετναπ η )Β

οπωρθνά οσέμ νοτ όπα ωνάπ νύογρυοτιελ αν ςύονακι ςεωρή  
ςιεσάτσαιδ ςεπωρθνάρεπυ εσ αωρή υοτ νωεσάρδιτνα νωτ ησητέθοποτ η )Γ  

νωώρη νωτ ςιεσύορκγυσ ςέκιρετωσε ιο )Δ   ςελλά ικ αρίοΜ ητ όπα ιονεμύογηδοθακ
ςιεμάνυδ ςένιετοκσ  

 
 
 

ajteyP   97  
 ίορθχε ιατνονίγ ιολίφ ιο υονόρχ υοτ αίεροπ νητσ ιτό ιεζίνοτ ςήλκοφοΣ ο ατναίΑ νοτΣ
 εμ αρέμ η ,ιρίακολακ οτ εμ ιατεσσάλλανε υοπ ςανώμιεχ ο ςωπό ,ιολίφ ίορθχε ιο ιακ

μ ςοτανάθ ο ,ατχύν ητ ρέ ολλά οιοπ εΣ .ήωζ ητ ε ;ηψηλίτνα αιδί η ιεχράπυ υοτ ογ  
 

ηνόγιτνΑ )Α  
αρτκέλΗ )Β  

ώνωλοΚ ίπε ςυοπίδιΟ )Γ  
 ςητήτκολιΦ )Δ  

 
 
 

ajteyP   08  
 ςιτ πα ςαιμ ησινάφμε υοτ ογρέ εσ ήκιδανομ ητ εμ ιεζίχρα ήλκοφοΣ υοτ ογρέ οιοΠ

ο η ,ςάνηθΑ ςητ ,υοπμύλΟ υοτ ςετητόεθ ςελάγεμ ;αμέθ οτσ όνιοκ οτ ιεγάσιε αίοπ  
 

ςαίΑ )Α  
αρτκέλΗ )Β  

ςονναρύΤ ςυοπίδιΟ )Γ  
ςητήτκολιΦ )Δ  

 
 
 

ajteyP   18  
 ςατνονίαγηΠ .όεθ νοτσ αμωρέιφα ςω ςύοφλεΔ ςυοτσ ιατίεγηδο νώκιανυγ νωτ ςόροχ Ο

τΣ .αβήΘ ητ όπα νύονρεπ αμάρδ ότυα όρκαμ ο   νωτ αίκροιλοπ η ιατενάβμαλιρεπ
βηΘ  ςητ αίρητωσ ητ αιγ ατνοέρΚ υοτ υοιγ ,αέκιονεΜ υοτ αίσυθ ήκιτνολεθε η ,νώ

 νώφλεδα ούδ νωτ ςοτανάθ ο ,νώτηκροιλοπ νωτ νώγηταρτσ νωτ ςονόφ ο ,ςαδίρταπ
 η ,ςητσάκοΙ ςητ αίνοτκοτυα η ,ναχίε υοπ αίχαμονομ ητσ ηκίενυλοΠ ιακ ήλκοετΕ

ρΚ νοτ όπα ςαίελισαβ ςητ ηψηλάνα  ο ςοφατά ιενίεμ αν υοτ ήγαταιδ η ιακ ατνοέ
 ατνοέρΚ υοτ ησυερόγαπα νητ άραπ ,ηνόγιτνΑ νητ όπα υοτύοτ ήφατ η ,ςηκίενυλοΠ
 εσ ατνοέρΚ νοτ όπα ονέμσακιδατακ ,ςητ αρέταπ όλφυτ νοτ εμ ίζαμ η ςολέτ ιακ

 :ογρέ οτ αιγ ιατιεκόρΠ .ςητ ήσηρώχανα ,αίροξε  
 



ηνόγιτνΑ )Α  
)Β  ςαβήΘ ίπε άτπΕ  

ςονναρύτ ςυοπίδιΟ )Γ  
ιασσινίοΦ )Δ  

 
 
 

ajteyP   28  
 όπα ιατνοκώιδατακ υοπ ,αωρή υοτ άιδιαπ ατ ιακ ,ήλκαρΗ υοτ ςολίφ ςόιλαπ ,ςοαλόΙ Ο
 ςαέθσυρυΕ Ο .ανήθΑ νητσ αίΔ υοτ όαν νοτσ οιγύφατακ νυοκσίρβ ,αέθσυρυΕ νοτ

αβ ο ήδιεπε ικ ςυοτ ήσοδάραπ νητ άτηζ  ομελόπ ιεσσύρηκ ,ιατίενρα ςανήθΑ ςητ ςάιλισ
 νάε ,νύοθωσ αθ ιτό ςυοίανηθΑ ςυοτσ όμσηρχ ιενίδ οίετναμ οΤ .υοτ νοίτνανε
 ,ήλκαρΗ υοτ ηρόκ η ςητ ήσηλέθ ητ εμ ιενάκ υοπ αμγάρπ ,ςονέθραπ αιμ ίετσαισυθ

ρΠ .ιατεζίτωλαμχια ιακ ιατέικιν ςαέθσυρυΕ ο ,ιταμγάρΠ .αίρακαΜ  οτ αιγ ιατιεκό
 :ογρέ  

 
 ιαχκάΒ )Α  

ιαδίελκαρΗ )Β  
 ςονεμόνιαμ ςήλκαρΗ )Γ  

ιαινίχαρΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP   38  
 ςωίελετ νητ εμυοψίελαραπ να( ιατνοζώσ υοπ αταμάρδ ατ όπα ορετόιαχρα οΤ

:ιανίε )ητώμσεΔ αέθημορΠ υοτ ησηγόλονορχ ηλοβίφμα  
 

ηνόγιτνΑ η )Α  
 νωνμέμαγΑ ο )Β  

 ιο )Γ  ςεσρέΠ  
ςεσσινίοΦ ιο )Δ  

 
 
 

ajteyP   48  
:ιανίε )…ιορόφηοΧ ,νωνμέμαγΑ( αιετσέρΟ ςαίγολιρτ ςητ ογρέ οτίρτ οΤ  

 
αρτκέλΗ η )Α  

ςαβήΘ ίπε άτπΕ ιο )Β  
 ςεδίνεμυΕ ιο )Γ  
ςητήτκολιΦ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   58  
:υοτ αίδωγαρτ η εκητχάδιδ ήλκοφοΣ υοτ οτανάθ οτ άτεΜ  

 
ίπε ςυοπίδιΟ )Α   ώνωλοΚ  

ςονναρύΤ ςυοπίδιΟ )Β  
ιαινίχαρΤ )Γ  



ςητήτκολιΦ )Δ  
 
 
 

ajteyP   58  
:ιανίε ιατνοζώσ υοπ ήλκοφοΣ υοτ αγρέ ατ όπα ορετόιαχρα οΤ  

 
ηνόγιτνΑ η )Α  

 ςαίΑ ο )Β  
ςονναρύΤ ςυοπίδιΟ ο )Γ  

ςητήτκολιΦ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   68  
ρτ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  ςατωρέ ςόρδοφσ ο ιενάβμαλατακ ησέθ ήκιρτνεκ ςείδωγα

;ςητ οιγ ότεθ νοτ αιγ ςαδίωρη ςητ  
 

αρτκέλΗ νητσ )Α  
αιεδήΜ ητσ )Β  
ςεχκάΒ ςιτσ )Γ  

 οτυλόππΙ νοτσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   78  
ωλλόπΑ υοτ ςοιγ ο ιανίε ςαωρή ςόκιρτνεκ ςείδωγαρτ ωτάκαραπ ςιτ όπα αιοπ εΣ  ιακ αν

ασυοέρΚ ςητ  υοτ ςηρόκ ,ς ;αέθχερΕ νώνηθΑ νωτ άιλισαβ  
 

εδιτέκΙ ςιτσ )Α ς 
οτυλόππΙ νοτσ )Β  

 ανωΊ νοτσ )Γ  
ητήτκολιΦ νοτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP   88  
 υοπ ηνύσομωνγυε νητ ςετάιτραπΣ ςυοτσ ιεσίμυθ αν αιγ εκηφάργ ογρέ ωτάκαραπ οΤ

:ςυοίανηθΑ ςυοτσ νυολίεφο  
 

ιαχκάΒ )Α  
ιαδίελκαρΗ )Β  

αρΗ )Γ ςονεμόνιαμ ςήλκ  
ςεδιτέκΙ )Δ  

 
 
 

ajteyP   98  
:ιανίε υολύχσιΑ υοτ ςείδωγαρτ ςενεμόζωσ ςιτ όπα ηρετόιαχρα Η  

 



ςαβήΘ ίπε άτπΕ ιΟ )Α  
ςεδιτέκΙ ιΟ )Β  

ςεσρέΠ ιΟ )Γ  
ςητώμσεΔ ςύεθημορΠ Ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   09  
ρχγύσ όπα ησεθόπυ νητ ςατνονρίαπ ςείδωγαρτ ιεσέθνυσ αν εσηθάπσορΠ  άκιροτσι ανο

:ο ςυοθύμ όπα ιχό ιακ ατόνογεγ  
 

νωίρΑ )Α  
ςηπσέΘ )Β  

ςοχινύρΦ )Γ  
ςολίριοΧ )Δ  

 
 
 

ajteyP   19  
 νητ εμ ανωφμύσ ,εγαγήσιε ςοιοΠ ήκιτηιοΠ  ;ήτιρκοπυ ορετύεδ νοτ ,ηλέτοτσιρΑ υοτ  

 
ςολύχσιΑ Ο )Α  

)Β  ςηνάφοτσιρΑ Ο  
ςηδίπιρυΕ Ο )Γ  

)Δ  ςήλκοφοΣ Ο  
 
 
 

ajteyP   29  
Τ :ιανίε ςηδίπιρυΕ ο ιακ ςολύχσιΑ ο ναψαργέ υοπ ολτίτ οιδί νοτ εμ αίδωγαρ  
 

»νωνμέμαγΑ« Ο )Α  
»ςεδίνεμυΕ« ιΟ )Β  

»ςεδιτέκΙ« ιΟ )Γ  
»ιορόφηοΧ« ιΟ )Δ  

 
 
 

ajteyP   39  
:αίδωγαρτ νητσ αδίωρη ήκισαβ η ιανίε αριενάιηΔ Η  

 
.»ςοτυλόππΙ« )Α  

.»ώνωλοΚ ίπε ςυοπίδιΟ« )Β  
χαρΤ« )Γ .»ιαινί  

.»ςεδάωρΤ« )Δ  
 
 
 

ajteyP   49  
;ςαίδωγαρτ ςητ ύοροΧ υοτ ησηχρό η νατόζαμονο ςώΠ  



 
,αιελέμμε )Α  

ξαδρόκ )Β  
,ςομώκ )Γ  

Δ  ) ςονυίκισ  ,  
 
 
 

ajteyP   59  
:ηνάφοτσιρΑ υοτ αίδωμωκ η ςέτσιφοσ ςυοτ ιεζίριταΣ  

 
ιοχαρτάΒ )Α  

ιαλέφεΝ )Β  
ςοτύολΠ )Γ  

ςεκήφΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP   69  
:ο ιακ ιανίε ςαίδωμωΚ ςησέΜ ςητ ςυοπώσορπκε ςυοτ όπα ςανΈ  

 
ςηνάφιτνΑ )Α  

ςιλοπύΕ )Β  
ςορδνανέΜ )Γ  

Δ  ) νωμήλιΦ  
 
 
 

ajteyP   79  
:αίδωμωκ ήκιττα νητσ ςισαβάραπ Η  

 
.ήτσινωγατωρπ νοτ ςήνηκσ ςητ ίπε ιεκέλπμε )Α  

.ήκολπ νητ εμ ησέχσ ησεμά ιεχέ )Β  
όκιτπερτορπ  ιεχέ )Γ -σ .αρήτκαραχ όκιτυελυοβμυ  

.ανώγα υοτ ιατίεγηορπ )Δ  
 
 
 

ajteyP   89  
:ιανίε ιατεζώσ υοπ ηνάφοτσιρΑ υοτ ογρέ όιλαπ οιπ οΤ  

 
 ςήνραχΑ ιο )Α  

ςελέφεΝ ιο )Β  
ςεθινρΟ ιο )Γ  
ςεκήφΣ ιο )Δ  

 
 
 

ajteyP   99  
;ςαίδωμωκ ςήκιλεκισ ςητ ςοπωσόρπκε ιανίε ςυονεμόπε ςυοτ όπα ςοιοΠ  



 
 )Α ςονεξότσιρΑ  

ςομραχίπΕ )Β  
ςορδνανέΜ )Γ  

ςημρόΦ )Δ  
 
 
 

ajteyP   001  
 ήτυα ’πα εκηθήννεγ να υοτ αρέτημ ητ ιεάτωρ ςαωρή ο αγρέ ωτάκαραπ ατ όπα οιοπ εΣ

;υοτ αρέταπ νοτ όπα ή  
 

»αίχαμουμοχαρταΒ« ητΣ )Α  
»ονόποφμυΝ« νητΣ )Β  

»ητίγραΜ« νοτΣ )Γ  
»ςυοχάρταΒ« ςυοτΣ )Δ  

 
 
 

eyP ajt   101  
 )ιαμωνγ( νωεψέκσ νώκιλοθακ ςιεσώπυταιδ ςέκιταμγεθφοπα ιακ ςεμοτνύσ ιΟ

:άνχυσ οιπ ιατνοζίναφμε  
 

ηνάφοτσιρΑ νοτΣ )Α  
ολύχσιΑ νοτΣ )Β  
ηδίπιρυΕ νοτΣ )Γ  
ήλκοφοΣ νοτΣ )Δ  

 
 
 

ajteyP   201  
νητ αιγ αίροφορηλπ ηνέμσαθναλ ιενίδ νεδ υοπ ησατόρπ νητ ετεσώιεμησ αΝ  

:ςαίδωμωκ ςητ ησωρέιθακ  
 

 αίδωμωκ η όριακ ύλοπ αιγ ςώθακ ,εσηρέτσυθακ ςαίδωμωκ ςητ ησωρέιθακ Η )Α
.ςοδίε όκινχετογολ ορετώτακ νατνύορωεθ  

 ησηδώμωκαιδ αιγ ηκγάνα η ςώθακ ,εσηρέτσυθακ ςαίδωμωκ ςητ ησωρέιθακ Η )Β
ςητ ωγόλ ,ςυομέλοπ ςύοκισρεΠ ςυοτ άτεμ εψυκέορπ  ςήγαλλα  .ςήωζ νώκηθνυσ νωτ  

 ςήφαργ απυτόρπ εσωδέ ,αταμήγρυοτσιρα ιεσώδ ύξατεμ οτσ εχίε υοπ ,αίδωγαρτ Η )Γ
.ςέτηιοπ ςύοκιμωκ ςυοτσ  

 οτ ίεθχεσορπ αν αιγ υοτ ογρέ οτ εμ ςομραχίπΕ ο ίετσαισυοραπ αν εκητσάιερΧ )Δ
 νητ εβαλάτακ ετότ ονόμ ςώθακ ,όνιοκ οτ όπα ςοδίε .υοτ αίξα  

 
 
 

ajteyP   301  
 εσ υοπ ονόμ ,ςήνραχΑ ςυοτ εμ ησεθόπυ αιδί νητ ιεχέ ηνάφοτσιρΑ υοτ ότυα ογρέ οΤ
 ςοίαγυρΤ ςητόργα Ο .όποκσ όνιοκ νοτσ ιατεσσάτνυσ ςόαλ ο ςορηλκόλο ότυα

.ςύοναρυο ςυοτσ οραθνάκορποκ ανέ εσ αλάβακ ιενίαβενα  
 



ηνήριΕ )Α  
)Β  ιασυοζάισηλκκΕ  

ιασυοζάιροφομσεΘ )Γ  
ητάρτσισυΛ )Δ  

 
 
 

ajteyP   401  
 ιο νυονάβμαλανα ,ηνήριε νυονάκ αν ιονακίνα ιατνούνκιεδοπα ςερδνά ιο ήδιεπΕ
 αν ετσώ ,ηλοπόρκΑ νητ νυονάβμαλατακ ιακ ησυελένυσ ίελακγυσ αδίωρη Η .ςεκίανυγ

μέλοπ υοτ ησιχένυσ ητ αιγ αταμήρχ ςερδνά ιο νυοχέ νημ :ογρέ οτ αιγ ιατιεκόρΠ .υο  
 

ιασυοζάισηλκκΕ )Α  
ιασυοζάιροφομσεΘ )Β  

ητάρτσισυΛ )Γ  
ιαλέφεΝ )Δ  

 
 
 

ajteyP   501  
 ςυοίανηθΑ ςυοτ αιγ αριτάσ ήκιτσυακ αιμ ίελετοπα ηνάφοτσιρΑ υοτ ότυα ογρέ οΤ

 όαλ όκιταρκομηδ ήλεφα νοτ ιεζάισυοραΠ .)ανωέλΚ νοτ αιγ ςωίρυκ( ςύοκιτιλοπ  αν
 ςότυα ικ υοπ ,)ανωέλΚ νοτ( ανόγαλφαΠ ολύοδ ηψέδοσρυβ νοτ όπα ιατάταπαξε

.ηλώποτναλλα ογρύοναπ οιπ νανέ ημόκα όπα ιατάττη ςιοτύοτνε  
 

ιοχαρτάΒ )Α  
ςήππΙ )Β  

ςεθινρΌ )Γ  
ςοτύολΠ )Δ  

 
 
 

ajteyP   601  
:ο ηνάφοτσιρΑ υοτ ςυομόρδορπ ςυοτσ ιεκήνα νεΔ  

 
ςιλοπύΕ )Α  

ρΚ )Β ςονίτα  
ςητάρΚ )Γ  

ςητάρκερεΦ )Δ  
 
 
 

ajteyP   701  
 ιακ ςετνάφοκυσ ςυοτ όπα νυοσώτιλγ αν υονέμιεκορπ ,ςοριατέθσιΠ ο ιακ ςηδίπλευΕ Ο

.αίγυκκοκολεφεΝ ητ ,αίετιλοπ ηδώεδι νητ νυούρδι ,ςύογωγαμηδ ςυοτ  
 

ςήνραχΑ )Α  
 ιοχαρτάΒ )Β  

ιαλέφεΝ )Γ  
ςεθινρΟ )Δ  



 
 
 

ajteyP   801  
 εΣ ;ςηνχέτ ςήκιγαρτ ςητ ήκιτιρκ ιενάκ ςηνάφοτσιρΑ ο υοτ ογρέ οιοπ  

 
ςεσυοζάιροφομσεΘ ςιτσ )Α  

 ςήνραχΑ ςυοτσ )Β  
 ςυοχάρταΒ ςυοτσ )Γ  

ςεθινρΟ ςυοτσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   901  
;αίδωμωκ νητ αιγ νώιοποθη ςόμθιρα ςηθήνυσ ο νατή ςοιοΠ  

 
4 )Α  
5 )Β  
6 )Γ  
8 )Δ  

 
 
 

ajteyP   011  
 ςεσόΠ ;ηνάφοτσιρΑ υοτ ςείδωμωκ ςενεμόζωσ ιο ιανίε  

 
9 )Α  
01 )Β  
11 )Γ  
31 )Δ  

 
 
 

ajteyP   111  
 ςόχωτφ ςανέ ,ςολύμερΧ ο ιανίε ςαωρή ηνάφοτσιρΑ υοτ ςείδωμωκ ςιτ όπα αιοπ εΣ

;ςητόργα  
 

ςελέφεΝ ςιτσ )Α  
οτύολΠ νοτσ )Β  

ςυοχαρτάΒ ςυοτσ )Γ  
ςεκήφΣ ςυοτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP   211  
λετ οΤ :νατή ατνώφονεΞ υοτ ογρέ οίατυε  

 
A ιορόΠ αίεταμγαρπ Η )  
B ςοαλίσηγΑ Ο )  

ςόκιμονοκιΟ Ο )Γ  



οισόπμυΣ οΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP   311  
 ήχορεπυ ήκιπωσορπ νητσ ιατεζίρητσ υοπ ηνίεκε ιανίε αίσυοξε ςηδώεδι η ιτό αέδι Η

βυκ υοπ ςύοτυα ιεθίεπ αν υοτ άτητόνακι νητσ ιακ ατνοχρά υοτ  υοπ ίτεθακ αιγ άνρε
:υοτ ογρέ οτσ ατνώφονεΞ νοτ όπα ιατεζάρφκε νυονάκ αν άτηζ  

 
ςοαλίσηγΑ )Α  

τεγηνυΚ )Β ςόκι  
αίεδιαΠ υορύΚ )Γ  

οισόπμυΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP   411  
:ιακ ,ατνώφονεΞ νοτ όπα αρέπ ,εσιχένυσ ηδίδυκυοΘ υοτ ογρέ οΤ  

 
ςοίαμυΚ ο ςοροφΈ ο )Α  
τώιΧ ο ςοπμοπόεΘ ο )Β  ςη  

ςοιδίνΚ ο ςαίσητΚ ο )Γ  
ςοισύοκαρυΣ ο ςοτσιλίΦ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   511  
:ιο ιατνύορωεθ ςατητόιαχρα ςητ ίοκιροτσι ίοκιτναμησ οιΠ  

 
 )Α ςοτοδόρΗ ο ιακ ςηνέθσοταρΕ  

ςηδίδυκυοΘ ιακ ςοτοδόρΗ )Β  
 )Γ ςηδίδυκυοΘ ο ιακ ςαίνασυαΠ  
 )Δ ςήλκοδεπμΕ ο ιακ νωβάρτΣ  

 
 
 

ajteyP   611  
υοΘ οτ όπα εκητφάργ ησατσίρεπ αιοπ αιΓ »ςοιφάτιπΕ ςυοέλκιρεΠ« ο ηδίδυκ ; 

 
 )Α  αίατυελετ νητ άτακ ςοδίρταπ ρέπυ νασεπέ υοπ ,ιοίανηθΑ ιο νύοθημιτ αν αιγ

.νωμέλοΠ νώκισρεΠ νωτ ησάφ αρόφηκιν  
 )Β  οτώρπ οτ άτακ ςοδίρταπ ρέπυ νασεπέ υοπ ,ιοίανηθΑ ιο νύοθημιτ αν αιγ  ςοτέ  υοτ

.υομέλοπ ύοκαισηννοπολεΠ  
 )Γ .ανώθαραΜ υοτ ηχάμ ητσ ςοδίρταπ ρέπυ νασεπέ υοπ ,ιοίανηθΑ ιο νύοθημιτ αν αιγ  
 )Δ υ νασεπέ υοπ ,ιοίανηθΑ ιο νύοθημιτ αν αιγ ςυοτσ αίχαμυαν ητσ ςοδίρταπ ρέπ  

.»ςύοματοΠ ςόγιΑ«  
 
 
 

ajteyP   711  



:η εξρήπυ υοτόδορΗ υοτ αδίρταΠ  
 
Α  ) .ανιγίΑ  

ςόσσανρακιλΑ )Β  
 )Γ .ςοτηλίΜ  

)Δ  ηνρύμΣ  
 
 
 

ajteyP   811  
:ηδίδυκυοΘ υοτ »αίγολοιαχρΑ« ηνεμόγελ Η  

 
ομελόπ όκαισηννοπολεΠ νοτ νασελάκορπ υοπ αιτία ατ ιεύλανα )Α  

ομελόπ όκαισηννοπολεΠ νοτ ςωέ αίροτσι νητ άκιτπονυσ ιατίεγηφα )Β  
κιγολοιαχρα ιεζάισυοραπ )Γ ητ ιακ ανήθΑ νητσ αταμήρυε ά  ητράπΣ  

όμσιτιλοπ όκϊανηκυμ νοτ ιεύλανα ιακ ιεφάργιρεπ )Δ  
 
 
 

ajteyP   911  
  Η � :νατή ηδίδυκυοΘ νοτ άτακ υομέλοπ ύοκαισηννοπολεΠ υοτ ςισαφόρπ ητάτσεθηλ  
 

ώιαταλΠ νωτ άτακ νωίαβηΘ νωτ ησεθίπε η )Α ν 
 νητ όπα ςοβόφ ο )Β ύα μανύδ ςητ ησηξ νωίανηθΑ νωτ ςη  

»άκιταεδιετοΠ« ανεμόγελ ατ )Γ  
αμσιφήψ όκιραγεΜ οτ )Δ  

 
 
 

ajteyP   021  
:ιανίε αίροτσι νητ αιγ ςαίφαργωεγ ςητ αίσαμησ ητ εβαλάτακ υοπ ςόκιροτσι ςοτώρπ Ο  

 
ςητώιλεκιΣ ο ςορωδόιΔ ο )Α  

ςύεσσανρακιλΑ ο ςοτοδόρΗ ο )Β  
Γ ςητίλοπολαγεΜ ο ςοιβύλοΠ ο )  

 )Δ ςοίανηθΑ ο ςοροχόλιΦ ο  
 
 
 

ajteyP   121  
:ημώΡ ητ ορτνέκ εμ αίροτσι αιμσόκγαπ εψαργΈ  

 
ςητώιλεκιΣ ο ςορωδόιΔ ο )Α  

ςύεσσανρακιλΑ ο ςοτοδόρΗ ο )Β  
ςητίλοπολαγεΜ ο ςοιβύλοΠ ο )Γ  

ςοίανηθΑ ο ςοροχόλιΦ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   221  



οδόρΗ υοτ ήχρα ήκιγολοδοθεμ ήκισαΒ :ιανίε υοτ  
 

 νωτ ησηρότσιξε νητ αιγ ςίεφαργγυσ ςυονεμύογηορπ άκιτιρκ ίειοποιξα αν )Α
.νωμέλοπ νώκισρεΠ  

 ,ιατνογέλ υοπ άτυα ιεφάργατακ αν )Β .ιεύετσιπ ατ νεδ να ιακ ωτσέ  
.ιεφάργιρεπ υοπ ατόνογεγ ατσ αιεθήλα νητ ιερβ αν οσέμ εθάκ εμ ίεθαπσορπ αν )Γ  

ργ ιατεύελυοβμυσ αν )Δ νωτόνογεγ νωτ ςερυτράμ ςετπότυα άτωρ αν ιακ ςέγηπ ςέτπα  
 
 
 

ajteyP   321  
 νητ ιελλάβορπ υοπ ησατνέ ήκιταμαρδ εμ νωτόνογεγ νώκιτσατναφ ςιεσήγηιδ ιΟ

:ύοκιροτσι υοτ ογρέ οτσ ιατνοζίναφμε άροφμυσ ηνιπώρθνα  
 

υορωδόιΔ )Α  
υοτόδορΗ )Β  
υοπμοπόεΘ )Γ  
ατνώφονεΞ )Δ  

 
 
 

eyP ajt   421  
 ςυοτ όπα ύοτσηΣ ςητ ηψηλάτακ η ιακ ςώθακ ηλάκυΜ ητ ιακ ςέιαταλΠ ςιτσ ςεχάμ ιΟ

:υοτόδορΗ υοτ ςαίροτσΙ ςητ οίλβιβ οθυολόκα οτσ ιατνοζάισυοραπ ςυοίανηθΑ  
 

 )ώταρΕ( IV )Α  
 )ηπόιλλαΚ( ΧΙ )Β  
)ηνέμοπλεΜ( VI )Γ  

)αίναρυΟ( IIIV )Δ  
 
 
 

ajteyP   521  
οτ όπα ςοιοΠ ;ανώια υο4 υοτ ςυοφάργοιροτσι ςυοτσ ιατεσσάτνε νεδ ςυοθυολόκα ςυ  

 
ςοπμοπόεΘ ο )Α  
ςοχαμίλλαΚ ο )Β  
ςηνέθσιλλαΚ ο )Γ  

ςαίσητΚ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   621  
 ςοτοδόρΗ ο ςείοπο ςιτ εμ ςιεσάβκεραπ ςέκιγολονθε ιακ ςέκιφαργωεγ ςελάγεμ ιΟ

γογολ νωνώΙ νωτ ησοδάραπ νητ ιεζίχενυσ :νύολετοπα νωφάρ  
 

ατοδκένα ατ )Α  
ςελέβυον ςιτ )Β  

ςυογολάιδ ςυοτ )Γ  
ςυογόλ ςυοτ )Δ  



 
 
 

ajteyP   721  
;ςοπέ οτσ ιατάτνανυσ νεδ αίεχιοτσ αθυολόκα ατ όπα οιοΠ  

 
 )Α ησηγήφα ήκιπε ηνέμηιοποταμαρδ η  

ατ )Β  αβίτομ ιακ αίεχιοτσ άκιθυμαραπ  
ανα αίεχιοτσ άκιτσιλαερ ατ )Γ όγ όμσιτιλοπ όκϊανηκυμ νοτσ ανεμ  

τ )Δ υοίβ ύοκινεμιοπ υοτ αίεχιοτσ α  
 
 
 

ajteyP   821  
:αίεδονυσ εμ νατόιδυογαρτ αίεγελε Η  

 
ύολυα )Α  

ςαράθικ )Β  
ςαρύλ )Γ  

Δ  ) ςαγγιμρόφ  
 
 
 

ajteyP   921  
:υοτ οιμώκγε ιανίε »ςόκιρυγηναΠ« Ο  

ηδίπιρυΕ )Α  
ητάρκοσΙ )Β  

 )Γ ήλκιρεΠ  
 )Δ αρόγατωρΠ  

 
 
 

ajteyP   031  
νατόζαμονο ςαίξοΛ : 

 
ςανωλλόπΑ ο )Α  

 )Β ςήμρΕ ο  
 )Γ ςοτσιαφΉ ο  
 )Δ ςανώδιεσοΠ ο  

 
 
 

ajteyP   131  
:νατόλλαψ υοπ αμσά ςεδώισυοθνε νατή ςοβμαρύθιδ Ο  

 
.αισύνοιΔ ατσ )Α  
αινίσυελΕ ατσ )Β  

αιανήθαναΠ ατσ )Γ  
αιθύΠ ατσ )Δ  

 



 
 

ajteyP   231  
μόπε ατ όπα οιοπ εΜ οπ ςήκιρυλ ηδίε ανε ;ςοίακλΑ ο εκηθήλοχσα νεδ ςησηί  

 
ςείεγελε )Α  
άκιτωρε )Β  

άκιτωισατσ )Γ  
άκιτοπμυσ )Δ  

 
 
 

ajteyP   331  
:ο ιατίερωεθ νωγόλ νώκιτυελυοβμυσ νωτ ςυοδίε ύοκιροτηρ υοτ ςοπωσόρπκε ςοιρύΚ  

 
ςηνέθσομηΔ )Α  

ςητάρκοσΙ )Β  
ςογρύοκυΛ )Γ  

ςαίσυΛ )Δ  
 
 
 

ajteyP  1  43  
:ςαίεγελε ςήκιτιλοπ ςητ ςοδίε οτ εσηγρέιλλαΚ  

 
αλλιξάρΠ η )Α  

νάμκλΑ ο )Β  
ςινγοέΘ ο )Γ  

νωλόΣ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   531  
υολόκα ςυοτ όπα ςοιοΠ :ςοφάργοβμαι ιανίε ςέτηιοπ ςυοθ  

 
ο )Α  ςοίακλΑ  

 )Β νάμκλΑ ο  
ςοχολίχρΑ ο )Γ  

ςηδίλυχκαΒ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   631  
α ςυοτ όπα ςοιοΠ όκ :ςήτηιοπ ςόκιλοια ιανίε ςυοθυολ  

 
νωέρκανΑ ο )Α  
ςομρενμίΜ ο )Β  

ςοραδνίΠ ο )Γ  
ςηδίνωμιΣ ο )Δ  

 



 
 

ajteyP   731  
;ςοίαβηΘ ο ςοραδνίΠ ο ίειοπομισηρχ οτκελάιδ αιοΠ  

 
)Α  ήκιρωδ ηΤ  

ήκιλοια νηΤ )Β  
α νηΤ )Γ ήκιττ  

ήκινωι νηΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP   831  
ρειλλακ ςαίεγελε ςοδίε οιοΠ ;ςονίλλαΚ ο ίεγ  

 
)Α  ήκιτωρε νηΤ  

ήκιμελοπ νηΤ )Β  
ήκιτιλοπ νηΤ )Γ  

ήκιτυελυοβμυσ ηΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP   931  
;ησηίοπ ήκιβμαιλωχ ητ εσηγρέιλλακ ςήτηιοπ ςοιοΠ  

 
)Α  ςομρενμίΜ Ο  
)Β  ςανάμκλΑ Ο  
)Γ  ςοίατρυΤ Ο  
)Δ  ςατκανώππΙ Ο  

 
 
 

ajteyP   041  
ττα υοτ οπυτόρπ ορετύλακ ιατίερωεΘ :ύομσικι  

 
ςηνίχσιΑ ο )Α  

ςηνέθσομηΔ ο )Β  
ςητάρκοσΙ ο )Γ  

ςαίσυΛ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   141  
:ενιγέ »ήκιταμμαρΓ ηνχέΤ« υοτ ογρέ οτ εμ ςήκιταμμαργ ςητ ςήτωιλεμεΘ  

 
ξαρθόμαΣ ο ςοχρατσίρΑ ο )Α  

ξαρΘ ο ςοισύνοιΔ ο )Β  
ςοίανηρυΚ ο ςηνέθσοταρΕ ο )Γ  

ςοισέφΕ ο ςοτοδόνηΖ ο )Δ  
 



 
 

ajteyP   241  
;ησηίοπ ήκαιεγελε η εκηθέτνυσ οτκελάιδ αιοπ εΣ  

 
ητΣ )Α ήκιττα ν  

ήκιλοια νητΣ )Β  
ήκιρωδ ητΣ )Γ  
ήκινωι νητΣ )Δ  

 
 
 

ajteyP   341  
:νατή ςοφάργοδιθτΑ ςοίανηθΑ ςοτώρπ Ο  

 
ςομδάΚ ο )Α  

ςομηδίελΚ ο )Β  
ςηδύκερεΦ ο )Γ  
ςοροχόλιΦ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   441  
εμόγελ ατΣ :ιεκήνα νεδ »ηπέ αιλκύκ« αν  

 
 ςίποιθιΑ η )Α  

 αίχαμουμοχαρταΒ η )Β  
αδΐαβηΘ η )Γ  

ςισρέΠ υοίλΙ η )Δ  
 
 
 

ajteyP   541  
:ιανίε ςήτηιοπ ςόκαιεγελε ςορετόιαλαΠ  

 
ςονίλλαΚ ο )Α  

ςομρενμίΜ ο )Β  
 νωλόΣ ο )Γ  

ςοίατρυΤ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   641  
σ ύομσιλαερ υοτ ςοπωσόρπιτνα ςοτώρΠ :ιατίερωεθ αίνχετογολ ητ  

 
 ςοχολίχρΑ ο )Α  

ςινγοέΘ ο )Β  
ςορημΟ ο )Γ  

)Δ  ςοίατρυΤ ο  
 



 
 

ajteyP   741  
 υοτ άτητόκιπωσορπ νητ ,υοτ άμονό οτ εμ ιατεζάισυοραπ ςαμ υοπ ςήτηιοπ ςοτώρπ Ο

:ιανίε αίροτσι υοτ ήκιπωσορπ νητ ιακ  
 

ςοχολίχρΑ ο )Α  
ςοδοίσΗ ο )Β  

ςινγοέΘ ο )Γ  
 )Δ ςορημΟ ο  

 
 
 

ajteyP   841  
ε ιανίε ςέτηιοπ ςενηλλΈ ςυοίαχρα ςυοτ όπα ςοιοΠ ;ςυοπέ ύοκιτκαδιδ υοτ ςοπωσόρπκ  

 
A ςοδοίσΗ ο )  

ςοραδνίΠ ο )Β  
ςηδίνωμιΣ ο )Γ  

ςοίατρυΤ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   941  
ρΈ« αμηίοπ οΤ :υοτ ογρέ ιανίε ,»ιαρέμΗ ιακ αγ  

 
ατνοέρκανΑ )Α  

υοδόισΗ )Β  
υορήμΟ )Γ  

υοχράτυολΠ )Δ  
 
 
 

ajteyP   051  
:ιανίε »ιαίοΗ« ογρέ οΤ  

 
ανάμκλΑ υοτ )Α  
υοχολίχρΑ υοτ)Β  

υοδοίσΗ υοτ )Γ  
υοροχίσητΣ υοτ )Δ  

 
 
 

ajteyP   151  
 ιακ υοίεθ υοτ ατητόκιταμυενπ νητ ατπυλάκορπα εξυρήκαιδ υοπ ςοτώρπ ο ιανίε ςοιοΠ

;αΐεθυλοπ νητ εσακίδατακ  
 

πα ςήλκοδεπμΕ ο )Α ατναγάρκΑ νοτ ό  
αίτωιοΒ νητ όπα ςοδοίσΗ ο )Β  

ο )Γ  ανώφολοΚ νητ όπα ςηνάφονεΞ  



ςητάελΕ ο ςηδίνεμραΠ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   251  
 όκιδανομ ανέ ιεχράπυ ησηνίκ νητ ιακ ανεμόνιαφ ατ όπα ωτάκ ςωπ ιεζίρητσοπυ ςοιοΠ

φοσ υοτ ηψέκσ η ονόμ ιακ οτραθφά ιακ οτηννέγα ιανίε υοπ νο  οτ αν ίεροπμ ύο
;ιεσάισηλπ  

 
ατναγάρκΑ νοτ όπα ςήλκοδεπμΕ ο )Α  

αίτωιοΒ νητ όπα ςοδοίσΗ ο )Β  
ανώφολοΚ νητ όπα ςηνάφονεΞ ο )Γ  

ςητάελΕ ο ςηδίνεμραΠ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   351  
:)αταμώζιρ( αίεχιοτσ αρεσσέτ αιγ άροφ ητώρπ αιγ ογόλ ενακέ ςοιοΠ  ,άιτωφ  ,όρεν  ,ηγ  

 όπα ςαρέα εσηλίμ ιακ αλό ίετσιταμηχσ νυοχέ αίοπο ατ  ;ςοκίεν οτ ιακ ατητόλιφ ητ αιγ  
 

Ε ο )Α ατναγάρκΑ νοτ όπα ςήλκοδεπμ  
αίτωιοΒ νητ όπα ςοδοίσΗ ο )Β  

ανώφολοΚ νητ όπα ςηνάφονεΞ ο )Γ  
ςητάελΕ ο ςηδίνεμραΠ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   451  
:οτσ νυοκήνα »ιογόλ ίορεΙ« ιο ιακ »άκιφρΟ« αΤ  

 
ςοπέ όκιτκαδιδ )Α  

ςοπέ όκιωρη )Β  
ςοπέ όκιτυεκσηρθ )Γ  

ςοπέ όκιδωραπ )Δ  
 
 
 

ajteyP   551  
 :ιανίε »αίχαμουμοχαρταΒ Η«  

 
)Α  ςαδάιλΙ ςητ αίδωραπ ήκιμωκ  

ςαιεσσύδΟ ςητ αίδωραπ ήκιμωκ )Β  
ςοπέ όκιμωκ )Γ  

αμάρδ όκιριτασ )Δ  
 
  

ajteyP   651  
υοδόισΗ υοτ αγρέ ατσ ιεκήνα νεΔ : 

 
αίνογοεΘ η )Α  



ςονιμάΚ η )Β  
ιοτσόΝ ιο )Γ  

ιαρέμΗ ιακ αγρΈ ατ )Δ  
 
 
 

ajteyP   751  
 :ιατερέφανα υοδόισΗ υοτ »αίνογοεΘ Η«  

 
ννέγ ητσ )Α υομσόκ υοτ ιακ νώεθ νωτ ηση  

νώεθ νωτ ςειεθήνυσ ςεροφάιδ ςιτσ )Β  
ςυοτ ύξατεμ νώεθ νωτ ςιεσέχσ ςιτσ )Γ  

 όμσιρτνεκοπωρθνα νοτσ )Δ νώεθ νωτ  
 
 
 

ajteyP   851  
:ο ιατεγέλατακγυσ ςυοφάργοβμαι ςυοτΣ  

νάμκλΑ ο )Α  
 ςινγοέΘ ο )Β  

ξανώππΙ ο )Γ  
ςορδναπρέΤ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   951  
:ιανίε ςοφάργογολ ςορετόιαλαπ Ο  

 
ςοισύοκαρυΣ ο ςοχοίτνΑ ο )Α  

ςοισήλιΜ ο ςοίατακΕ ο )Β  
 )Γ ςοίανηλιτυΜ ο ςοκινάλλΕ ο  

ομδάΚ ο )Δ ςοισήλιΜ ο ς  
 
 
 

ajteyP   061  
:ογολάιδ όκινωταλπ νοτσ ιατεζάισυοραπ ςηνύσοιακιδ ςητ ιακ ςήκιροτηρ ςητ ησέχσ Η  

 
ςαίγροΓ )Α  

 νωττάλΕ ςαίππΙ )Β  
ςηδίνεμραΠ )Γ  

 )Δ ςορδίαΦ  
 
 
 

ajteyP   161  
:ανωτάλΠ υοτ ογρέ ωτάκαραπ οτ όκιγολαιδ ιανίε νεΔ  

 
αίγολοπΑ )Α  

ςαρόγατωρΠ )Β  



αίετιλοΠ )Γ  
Δ  ) ςήτσιφοΣ  
 
 
 

ajteyP   261  
:ογολάιδ όκινωταλπ νοτσ ησητήζυσ ητ ςητάρκωΣ ο ιενύθυειδ νεΔ  

 
ςαίτιρΚ )Α  

ςισύΛ )Β  
ομόΝ )Γ ι 

νοισόπμυΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP   361  
:ήγολλυσ ιεχέιρεπ  ανωτάλΠ υοτ αίγολοθνΑ ήνιταλαΠ Η  

 νωγόλαιδ )Α  
 νωίλλυδιε )Β  

νωτάμμαργιπε )Γ  
 )Δ νωμίμ  

 
 
 

ajteyP   461  
 όκινωταλπ νοτσ ιεχράπυ αμρά ίεγηδο υοπ οχοίνη εμ ςήχυψ ςητ ησωίομοραπ Η

:ογολάιδ  
 

ηδίνεμραΠ )Α  
αρόγατωρΠ )Β  

οισόπμυΣ )Γ  
ςορδίαΦ )Δ  

 
 
 

ajteyP   561  
:ογολάιδ όκινωταλπ νοτσ ιεχέτεμμυσ νεδ ςητάρκωΣ Ο  

 
ςαίγροΓ )Α  

ιομόΝ )Β  
 )Γ ςοιαμίΤ  

δίαΦ )Δ νω  
 
 
 

ajteyP   661  
:υογόλαιδ ύοκινωταλπ υοτ αμέθ οιρύκ οτ ίελετοπα ςήχυψ ςητ αίσαναθα Η  

 
νωτίρΚ )Α  

ςηχάΛ )Β  



ςονεξένεΜ )Γ  
νωδίαΦ )Δ  

 
 
 

ajteyP   761  
:υοτ ογρέ οτσ ανωτάλΠ υοτ ήωζ ητ αιγ αίεχιοτσ άκιφαργοιβοτυα ιατνοχέιρεΠ  

 
αίετιλοΠ )Α  

νοισόπμυΣ )Β  
οτσιπΕ η7 )Γ ήλ  

ςορδίαΦ )Δ  
 
 
 

ajteyP   861  
:ιεζάκιδατακ »αίετιλοΠ« νητσ νωτάλΠ Ο  

 
ιταμαρδ ηΤ )Α ςωτίρκαιδα ησηίοπ ήκιπε ιακ ήκ  

 ήκιπε νητ ιχό ιακ ήκιταμαρδ ηΤ )Β  
ήκιταμαρδ ητ ιχό άλλα ήκιπε νηΤ )Γ  

ήλακ νητ ιχό ιακ ήκιταμαρδ ετίε ήκιπε ετίε ησηίοπ ήκακ νηΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP  61  9  
 ςηκίν ςητώρπ ςητ όμσιρυγηναπ νοτ όπα ωρύγ ιατεκέλπ »νοισόπμυΣ« όκινωταλΠ οΤ

:υοτ  
ανωθάγΑ )Α  
υολύχσιΑ )Β  

ηδίπιρυΕ )Γ  
ήλκοφοΣ )Δ  

 
 
 

ajteyP   071  
;υοτ ςάτητόεν ςητ ογρέ εξρήπυ ανωτάλΠ υοτ ςυογόλ ςυοτ όπα ςοιοΠ  

 
ιομόΝ ιο )Α  
νωτίρΚ ο )Β  
νωνέΜ ο )Γ  
ιτιλοΠ ο )Δ ςόκ  

 
 
 

ajteyP   171  
;ήφρομ ήκιγολαιδ εσ ονέμμαργ ιανίε νεδ ανωτάλΠ υοτ αγρέ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

 
 αίετιλοΠ η )Α  

 νωρφύθυΕ ο )Β  



 ςέλοτσιπΕ ιο )Γ  
νωδίαΦ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   271  
 αίετιλοΠ ςηδώεδι η ιενώκρασνε νεδ ωτάκαραπ ιατνορέφανα υοπ ςέτερα ςιτ όπα αιοΠ

λΠ υοτ ;ανωτά  
 

 ηπάγα η )Α  
ηνύσοιακιδ η )Β  

αίφοσ η )Γ  
ηνύσορφωσ η )Δ  

 
 
 

ajteyP   371  
:όπα ςοδίε όκινχετογολ οίαδυοπσ εσ εκηθχύτπανα οιλλύδιε οΤ  

 
ανάμκλΑ νοτ )Α  

ανωίΒ νοτ )Β  
οτιρκόεΘ νοτ )Γ  

οχσόΜ νοτ )Δ  
 
 
 

ajteyP   471  
 ςησηίοπ ςήκιρυλ ςήκιμωνγ ςητ ςυοπώσορπκε ςυοτΣ :νυοκήνα  

 
ςοχολίχρΑ ο )Α  

 ςηνγοέΘ ο )Β  
νωλόΣ ο )Γ  

ςοίατρυΤ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   571  
 ;ορετσένεγατεμ ιανίε ηδίε ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

 
ησηίοπ ήκιρυλ η )Α  

αίδωγαρτ η )Β  
ςοβμαρύθιδ ο )Γ  

ςοπέ οτ )Δ  
 
 
 

ajteyP   671  
ανίε υογρέ ύοκιλετοτσιρα υοτ ςήτσιχενυσ ςολάγεμ οιπ Ο :ι  

 
ςοιδίνΚ ο ςοξοδύΕ ο )Α  



ςύειτιΚ ο νωνήΖ ο )Β  
ςοτσαρφόεΘ ο )Γ  

ςοίελΗ ο νωρρύΠ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   771  
οχολίχρΑ Ο :ατ αιγ ςότσωνγ νατή ς  

 
υοτ αγρέ άκιφαργοιβ )Α  

αγρέ υοτ άκιπε )Β  
αταμήιοπ υοτ άκιρυλ )Γ  
αταμήιοπ υοτ άκιροχ )Δ  

 
 
 

ajteyP   871  
 Ο κ ςοραδνίΠ ςήτηιοπ :όπα νατόγατα  

 
αίτωιοΒ ητ )Α  

αίνωΙ νητ )Β  
οθνιρόΚ νητ )Γ  

)Δ  ητράπΣ ητ  
 
  
 

ajteyP   971  
:η ασύοΜ νατή νεΔ  

 
ώταρΕ )Α   
ώλλαΘ )Β  

ηνέμοπλεΜ )Γ  
αινμύλοΠ )Δ  

 
 
 

ajteyP   081  
:νατή ςησσάυναΠ Ο  

 
ςήτηιοπ ςόκαιεγελε )Α  

ςήτηιοπ ςόκιπε )Β  
ςήτηιοπ ςόκιβμαι )Γ  

π ςόκιγαρτ )Δ ςήτηιο  
 
 
 

ajteyP   181  
:ονέμωρειφα ιδύογαρτ ιανίε ςανάιαΠ Ο  

 
αρτημήΔ ητσ )Α  



ητίδορφΑ νητσ )Β  
ανωλλόπΑ νοτσ )Γ  
 ανώδιεσοΠ οτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP   281  
:νατή ςοκυβΊ Ο  

 
ςήτηιοπ ςόκαιεγελε )Α  

ςήτηιοπ ςόκιπε )Β  
ςήτηιοπ ςόκιγαρτ )Γ  

 ςόκιροχ )Δ – ςήτηιοπ ςόκιρυλ  
 
 
 

ajteyP   381  
:ιανίε υολκύκ ύοκϊαβηΘ υοτ αταμήιοπ αΤ  

 
Α 3 )  
Β 4 )  
Γ 5 )  
Δ 6 )  
 
 
 

ajteyP   481  
:ομρενμίΜ νοτ αιγ νατή ώνναΝ Η  

 
υοτ αδίρτηλυα )Α  

υοτ ηρόκ )Β  
)Γ  υοτ άιρτήιοπ ηνεμόυετηθαμ  

υοτ αδίκαλλαπ )Δ  
 
 
 

ajteyP   581  
:ιανίε »άκισρεΠ« αΤ  

 
ςολίριοΧ ο εψαργέ οτ ιακ ςοπΈ )Α   ςοιμάΣ ο  

ςοτοδόρΗ ο εψαργέ νητ ιακ αίροτσΙ )Β  
ςοχραέΝ ο εψαργέ νητ ιακ ησηγήιρεΠ )Γ  
ςοχινύρΦ ο εψαργέ νητ ιακ αίδωγαρΤ )Δ  

 
 
 

ajteyP   681  
κ νωμίμ νωτ ςοπωσόρπκΕ :ο εξρήπυ .Χ.π ανώια ο5 νοτ άτα  

 
ςομραχίπΕ )Α  



 ςαδνώρΗ )Β  
 ςοτιρκόεΘ )Γ  

 νωρφώΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP  81  7  
:νωρφώΣ Ο  

 
.ηνάφονεΞ υοτ ςοπέ όκιφοσολιφ οτ εσαύεκσαιΔ )Α  

αιλλύδιε άκιλοκυοβ εψαργΈ )Β  
ρυε νατΉ )Γ .νωμίμ νωτ »ςήτωιελετ« ιακ ςήτε  

.ςυοισύοκαρυΣ ςυοτ όπα ςηνύσορφωσ ςητ οπωσόρπ οτ ςω εκηθήλβορΠ )Δ  
 
 
 

ajteyP   881  
:υοτ ςοπέ νατή αδάιενιΑ Η  

 
αίενιΑ )Α  

ιΒ )Β οιλίγρ υ 
υοιδίβΟ )Γ  

 )Δ υοτικάΤ  
 
 
 

ajteyP   981  
;οιλλύπε ιατεζάμονο ιΤ  

 
ήφορτσιτνα )Α  

αδάιρτ ήκιδωπε )Β  
αμσά όκιτυεκσηρθ )Γ  

ςοπέ όρκιμ )Δ  
 
 
 

ajteyP   091  
:ιανίε εμυορέξ υοπ ςήτηιοπ ςόκιροχ ςοτώρπ Ο  

 
 νάμκλΑ ο )Α  

ωίρΑ ο )Β  
 ςιπσέΘ ο )Γ  

ςοροχίσητΣ ο )Δ  
 
  
 

jteyP a  191  
;οιλλύδιε οτσ ιεκήνα νεδ άκιτσιρητκαραχ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

 
ογολάιδ όκιταμαρδ ιεχέ )Α  



ςενέμιοπ ςυοτ αμέθ ςω ιεχέ )Β  
λακ )Γ οχαμίλλαΚ νοτ όπα εκηθήγρειλ  

αίλεκιΣ ητσ εκητσάισυοραποτωρπ )Δ  
 
 
 

ajteyP   291  
οχΣ ςήκιροτηΡ ςήναισΑ ςητ ςήτυρδι ο ιανίε ςοιοΠ ;ςήλ  

 
ςαρόγαμρΕ ο )Α  

ςηνγάΜ ο ςαίσηγΗ ο )Β  
 ςητάρΚ ο )Γ  

 ςοιδόΡ ο νωλόΜ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   391  
;ςαίφοσολιφ ςαιερύοκιπε ςητ ησάβ η αιοΠ  

 
αρόγαξανΑ υοτ αίρωεθ η )Α  
υοτιρκόμηΔ υοτ αίρωεθ η )Β  
υοτιελκάρΗ υοτ αίρωεθ η )Γ  

ήλαΘ υοτ αίρωεθ η )Δ  
 
 
 

ajteyP   491  
ρχ ασόΠ ;αίμηδακΑ ήκινωταλπ νητσ ςηλέτοτσιρΑ ο ενιεμέραπ αινό  

 
01 )Α  
51 )Β  
 02 )Γ  

52 )Δ  
 
 
 

ajteyP   591  
 ατσ αίδωγαρτ εσαβένα ςοτώρπ ιτό αδύοΣ ητ εμ ίζαμ ίερυτραμ οραμράμ οιράΠ οΤ

:αισύνοιΔ αλάγεμ  
ςολύχσιΑ ο )Α  

νωίρΑ ο )Β  
 ςηπσέΘ ο )Γ  
ςοχινύρΦ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   691  
 Η  ιανίε ίοεθ ιο αίοπο νητ εμ ανωφμύσ ,ςαίεκσηρθ ςητ ησενέγ ητ αιγ αίρωεθ

 ςονιπώρθνα ο ιακ ιατεσσίλεξε οσό ιατνοσσίλεξε ιακ υοπώρθνα υοτ αταμήγρυοιμηδ
:ιεκήνα ,ςόμσιτιλοπ  



 
ατνώφιτνΑ νοτσ )Α  

αίγροΓ νοτσ )Β  
αίππΙ νοτσ )Γ  

νοτσ )Δ  οκιδόρΠ  
 
 
 

ajteyP   791  
λιφ ςοιοΠ  ιο ,ςιεμάνυδ ςεπορρίτνα όπα ιατίεμοδ ναπμύΣ οτ ιτό εξιρήτσοπυ ςοφοσό

 αίπορροσι η ίεθχαλυφαιδ αν υονέμιεκορπ ,ςυοτ ύξατεμ ιατνύοπορροσιξε ςείοπο
;)ηίνομρα ςονοτνίλαπ(  

 
ορδναμίξανΑ ο )Α ς 

ςοτιρκόμηΔ ο )Β  
κάρΗ ο )Γ ςοτιελ  

ηδίνεμραΠ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   891  
ζαμονο οΤ :εσαμκή »ςοπέ όκιροτσΙ« ονεμό  

 
ανώια .Χ.π ο7 νοτ )Α  
ανώια .Χ.π ο8 νοτ )Β  
ανώια .Χ.π ο6 νοτ )Γ  
ανώια .Χ.π ο5 νοτ )Δ  

 
 
 

ajteyP   991  
;εκηθώσ υοπ υοίλβιβ οναψίελ ορετόιαλαπ οτ ιανίε οιοΠ  

 
υονίταρΚ υοτ ηνίτυΠ η )Α  

)Β  υορδνάνεΜ υοτ αίμαΣ η  
φοΣ υοτ ςέτυενχΙ ιΟ )Γ ήλκο  

τ )Δ ιασρέΠ υομόΝ υοτ αμσαπσόπα ο  
 
 
 

ajteyP   002  
;ςορδνανέΜ ο ίειοπομισηρχ ςήκολπ ήκινχετ αιοΠ  

 
τ )Α νωνκέτ νωτεθκέ ησιρώνγανα νη  

όμσακρασ νοτ ιακ αίενωριε νητ )Β  
»ύοεθ ςήναχημ όπα« υοτ ησινάφμε νητ )Γ  

ςησηγήφα ςητ ησωρθρά ήρεμιρτ νητ )Δ  
 
 
 



 
 

ejteyP 002 ëkhsab ësisrëtel e t  ekerg erohok  
 

 1 ajteyP  
 νητ όπα ιατεζίρητκαραχ ,ςαίνχετογοΛ ςήκινηλλεοεΝ ςητ ςοδοίρεπ ητώρπ Η
 νωτ νωώρη νωτ αταμώθροτακ ατ νασύονμυξε υοπ νώπε νώκιωρη νωτ ηψυλάκανα
 ςυοτ όπα ησωλά νητ εμ 4021 οτ ιατεζίταμρετ ιακ 0001 οτ ιεζίχρΑ .νώαλ

Σ :ςητ ςυορόφορυατ  
 

ςανήθΑ )Α  
ςητήρΚ )Β  

ςηλοπύονιτνατσνωΚ )Γ  
ςατνύοζεπαρΤ )Δ  

 
 
 

ajteyP  2  
ιελίσαΒ« ςυοπέ υοτ ήγαλλαραπ ητώρπ αιΜ νητσ εκηθέρβ »ςατίρκΑ ςήνεγιΔ ςο : 

 
ορδνΆ )Α  

ητίρδαΜ )Β  
ηδρόφξΟ )Γ  

 )Δ  ατνύοζεπαρΤ  
 
 
 

ajteyP  3  
ήγαλλαραπ ηρετόκιτηιοπ η ιανίε αιοΠ  ;»ςατίρκΑ ςήνεγιΔ ςοιελίσαΒ« ςυοπέ υοτ  

 
υορδνΆ ςητ )Α  

ατάρρεΦ αττόρκΓ ςητ )Β  
ςαίλγγΑ ςητ ςηδρόφξΟ ςητ )Γ  

ςητίρδαΜ ςητ λάιροκσΕ υοτ )Δ  
 
 
 

ajteyP  4  
 αέν η ιατίειοπομισηρχ υοπό ,ονεμίεκ ότπαργ όκινχετογολ οτώρπ οτ ιανίε οιοΠ

;ασσώλγ ήκινηλλε  
 

 ςορτσιβίΛ ο )Α ηνμάδοΡ η ιακ  
 άκιμορδοχωτΠ ατ )Β  

 )Γ ατίρκΑ ήνεγιΔ υοτ ςοπέ οτ  
ςωέροΜ υοτ νόκινορΧ οτ )Δ  

 
 
 

ajteyP   5  
.Β υοτ ονεμίεκ όκιχρα οΤ   :ήυεκσαιδ ητσ ιατεδίδαραπ ατίρκΑ ήνεγιΔ  



 
 )Α αίμακ εσ  

atarrefattorG ςητ )Β  
lairocsΕ υοτ )Γ  

ςηδρόφξΟ ςητ )Δ  
 
 
 

ajteyP  6  
ετσώιεμηΣ   άκιτοππι ατσ νυοχράπυ νεδ αίεχιοτσ αθυολόκα ατ όπα αιοπ

 :αταμήροτσιθυμ  
 

)αταμήπυτχορατνοκ ,ςείχαμονομ( άκιτυδ αίεχιοτσ )Α  
μάγ ςέφαργιρεπ( άκιτυεκσηρθ αίεχιοτσ )Β )νώιεδηκ ,νω  

 άκϊαλ αίεχιοτσ )Γ -  αιδύογαρτ άκιτομηδ ( άκινηλλεοεν - )αιγόλατακ  
απ αίεχιοτσ )Δ )όκισυφρεπυ ,όκιγαμ( ύοιθυμαρ  

 
 
 

ajteyP  7  
 ή νώκιμορδορΠ νωτ ςοδίε όκινχετογολ οτ εταζίρητκαραχ αθ ςώΠ

;νωτάμηιοπ νώκιμορδορποχωτΠ  
 

.ηδΆ νοτσ ςιεσάβατακ )Α  
 άκιτητια αταμήιοπ )Β  

.άκιρογηλλα αταμήιοπ )Γ  
.ςήκαλυφ ςητ αταμήιοπ )Δ  

 
 
 

ajteyP  8  
τ αρονύσ ατσ ώνΕ  ,υολκύκ ύοκιτιρκα υοτ αιδύογαρτ ατ νατνοδίδαιδ ςαίροταρκοτυα ςη

 ιακ ησεθάιδ ήκιριτασ εμ νανιδέ υοπ αγρέ νατνοφάργ ηλοπύονιτνατσνωΚ νητσ
;άτυα ιανίε αιοΠ .ςήχοπε ςητ ςαίνωνιοκ ςητ ανόκιε νητ αρήτκαραχ όκιτυετεκι  

 
νωώζ ςιεσήγηιΔ ιο )Α  
αγρέ άκιρογηλλα ατ )Β  

Γ αταμήροτσιθυμ αρτεμμέ ατ )  
ποχωτΠ ατ )Δ άκιμορδορ  

 
 
 

ajteyP   9  
;»άκιμορδορποχωτΠ« ατσ ςομορδόρΠ ςορωδόεΘ ο ιεύετεκι ςεροτάρκοτυα ςυοιοΠ  

 
όνηνμοΚ ηννάωΙ ιακ οιξέλΑ νοτ )Α  

όνηνμοΚ λήυοναΜ ιακ οιξέλΑ νοτ )Β  
όνηνμοΚ ονίτνατσνωΚ ιακ ηννάωΙ νοτ )Γ  

οτ )Δ κ ηννάωΙ ν όνηνμοΚ λήυοναΜ ια  
 



 
 

ajteyP   01  
:ιελλέγγατακ ςήτηιοπ ο νώκιμορδορποχωτΠ νωτ αμηίοπ οτώρπ οτΣ  

 
νασάβ ατ )Α υοτ ακίανυγ άικακ νητ όπα α  

νωτάμμαργ νωτ νωπώρθνα νωτ ανασάβ ατ )Β  
αιεχένα νητ ιακ υοτ αιεχώτφ ητ )Γ  

εζανόμε υοπό ,ύοιρητσανομ υοτ ςύοχανομ ςυοτ )Δ  
 
 

ajteyP  11  
;αταμήιοπ »άκιμορδορποχωτΠ« ατ ιανίε ασόΠ  

 
 ούδ )Α  
ετνέπ )Β  

 )Γ  αρεσσέτ  
αίρτ )Δ  

 
 

ajteyP  12  
;αταμήιοπ »άκιμορδορποχωτΠ« ατ νυοζάισυοραπ νορέφαιδνε ιΤ  

 
όκινθε )Α  

όκινομητσιπε )Β  
 )Γ όκιφαργοαλ  

όκιτηιοπ )Δ  
 
 
 

ajteyP   31  
 ςυοπώσορπκε ςυοτ όπα ςανΈ  ήκισσωλγ ητ εσημίτκε ύομσιτωφαιΔ ύοκινηλλεοεΝ υοτ

 ατσ άτυα αταμήιοπ ατ όπα ούδ εσωπύτ ιακ »νώκιμορδορποχωτΠ« νωτ αίξα
;ςότυα ιανίε ςοιοΠ .υοτ »άτκατΆ«  

 
δΑ )Α  ςήαροΚ ςοιτνάμα  

ςαδίλαΨ ςοισάναθΑ )Β  
ςάραληΒ ςηννάωΙ )Γ  

ςοίαρεΦ ςαγήΡ )Δ  
 
 
 

ajteyP  14  
ενιαραπ οτΣ  ιεκσάδιδ ςόκιλυα ςατνορέγ ςανέ ,ςαέναπΣ ,ανώια υο21 υοτ αμηίοπ όκιτ

 υοτ οπυτόρπ οτ άτακ εκητφάρΓ .ςάροφιρεπμυσ ςενόνακ απηκγίρπ ορετόεν νοιοπάκ
 ογόλ »οκινόμηΔ ςορΠ« νοτ ιεζίμυθ υοτ όνεμόχειρεπ οτ ιακ ηνγοέΘ ήτηιοπ υοίαχρα

:υοτ  
 

 ηδίκοδνΑ )Α  
ηνέθσομηΔ )Β  



)Γ   ητάρκοσΙ  
 )Δ αίσυΛ  

 
 
 

ajteyP  15  
:νωτ αμσωνγάνα ότηπαγα ενιγέ ιακ αίξα ήκισσωλγ ορετόσσιρεπ ιεχέ »ςαέναπΣ Ο«  

 
 νώκιταρκοτσιρα )Α  

νώτσα )Β  
νώτιλοπ νωνέμγερτατακ )Γ  

νωεξάτ νώκϊαλ )Δ  
 
 

ajteyP  16  
αραπ υοτ οίεχιοτσ οτ ιεζάισυοπα οίοπο οτσ αμηρότσιθυμ όκιτοππΙ  ιανίε ιακ ύοιθυμ

:ασσώλγ ήκιτομηδ εσ ονέμμαργ  
 

 )Α  .αζτνάσυρΧ ιακ ςορδναθλέΒ  
.ανόραγραΜ ιακ ςοιρέπμΙ )Β  

.ηόρροσυρΧ ιακ ςοχαμίλλαΚ )Γ  
ηνμάδοΡ ιακ ςορτσιβίΛ )Δ  

 
 
 

ajteyP   71  
:ιατενώρηλπμυσ »... ιακ ςορδναθλέΒ« ςοταμήροτσιθυμ ύοκιτοππι υοτ αμονό οΤ  

 
ραγραΜ )Α ανώ  
ηνμάδοΡ )Β  

 αζτνάσυρΧ )Γ  
)Δ  ηόρροσυρΧ  

 
 
 

ajteyP  18  
;αμηρότσιθυμ όκιτοππι όκιτωρε ιανίε αγρέ αθυολόκα ατ όπα οιοΠ  

 
ςαίεβαλυε ηθνΆ )Α  

ςατίρκΑ ςήνεγιΔ ςοιελίσαΒ )Β  
αταμσέλετοπα ςοτωρΈ )Γ  
ηνμάδοΡ ιακ ςορτσιβίΛ )Δ   

 
 
 

ajteyP  19  
έτ υοτ αμηρότσιθυμ όκιτοππΙ  αιμ οπυτόρπ εμ εκητφάργ υοπ ,ανώια υο21 υοτ ςυολ

:»ςετχύν αίμ ιακ ςειλίΧ« ύοτ ήυεκσαιδ  
 

»αζτνάσυρΧ ιακ ςορδναθλέΒ« )Α  



»ανόραγραΜ ιακ ςοιρέπμΙ« )Β   
»ηόρροσυρΧ ιακ ςοχαμίλλαΚ« )Γ  

»ηνμάδοΡ ιακ ςορτσιβίΛ« )Δ  
 
 
 

ajteyP  02   
ορτεμμέ ονέμοδεδαιδ οιπ ιακ ορετύλαγεΜ  :ιανίε αμηρότσιθυμ όκιτοππι  

 
ανωράγραΜ ιακ ςοιρέπμΙ )Α  

ηόρροσυρΧ ιακ ςοχαμίλλαΚ )Β  
ηνμάδοΡ ιακ ςορτσιβίΛ )Γ   

αρόλφαιζταλΠ ιακ ςοιρόλΦ )Δ  
 
 
 

ajteyP  21  
 όκιτσιφοσ όκιτσινηλλε εσ ιατεγάνα υοπ ςοταμήροτσιθυμ ύοκιτυδ ήυεκσαιδ ίελετοπΑ

ιθυμ  υο4 /υο3 υοτ αμηρότσ .Χ.μ ανώια  
 

ρυΤ υοτ υοίνωλλοπΑ ςισηγήιΔ )Α υοί  
υοίρασιλεΒ ςισηγήιΔ )Β  

ςωέλλιχΑ ίρεπ ςισηγήιΔ )Γ  
ςοδάωρΤ ςητ ςομελόΠ )Δ  

 
 
 

ajteyP  22   
ησαρφάτεΜ  υοτ   eiorT ed namoR υοτ  etniaS ed tioneB -  eruaM ιανίε  οτ  ογρέ  :  

 
υορδνάξελΑ ςισηγήιΔ )Α  

υοίρασιλεΒ ςισηγήιΔ )Β  
ιΔ )Γ ςωέλλιχΑ ίρεπ ςισηγή  

ςοδάωρΤ ςητ ςομελόΠ )Δ  
 
 
 

ajteyP  23  
οταμήροτσιθυμ ύοκιτσινηλλε υοτ ήυεκσαιδ ηρτεμμέ ίελετοπΑ οδυεΨ υοτ ς -

:ογρέ οτ ηνέθσιλλαΚ  
 

 υορδνάξελΑ ςισηγήιΔ )Α  
 ςοδάωρΤ ςητ ςομελόΠ)Β  

ςητόππΙ ςυβσέρΠ )Γ  
υορδναξέλαγεΜ υοτ αδάλλυΦ )Δ  

 
 
 

ajteyP  24  



 ςαωρή ςανηλλΕ ςοίαχρα Ο -  η ιακ αχύορ ακικγάρφ εμ ςονέμυτν ιανίε ςήτσινωγατωρπ
ι ατ ιεζίμυθ αίροτσι υοτ ήκιτωρε :ογρέ οτσ αταμήροτσιθυμ άκιτοππ  

 
 υορδνάξελΑ ςισηγήιΔ )Α  

γήιΔ )Β )ςίηλλιχΑ( ςωέλλιχΑ υοτ ςιση  
ςοδάωρΤ ςητ ςομελόΠ )Γ  

υορδναξέλαγεΜ υοτ αδάλλυΦ )Δ  
 
 
 

ajteyP  25  
 εμ ιακ νωράσρυοκ νωτ ήμορδιπε όπα υοτ αίσυοιρεπ νητ ιενάχ ςατνορέγ ςοισύολπ Ο

ςείριακυε ςεροφάιδ  :ογρέ οτσ υοτ αίφοσ ητ ιενχίεδ  
 

ύοναπσ υοτ αίθυολοκΑ )Α  
 ςισηλκάραπ ύολωτραμΑ )Β  

ςοτνοέλοχωτΠ υοτ αίροτσΙ )Γ  
αρέταποσαρκ υοτ αίφοσολιΦ )Δ  

 
 
 

teyP aj  26  
:υογρέ υοτ άιλυοπ ατ αιγ οχιοτσίτνα οτ ίελετοπα ςογόλολυοΠ Ο  

 
ύοναπΣ υοτ αίθυολοκΑ )Α  

 νωδόπαρτετ νωτ ςισηγήιΔ )Β  
υοράδαγ υονέμημιτ υοτ νοιράξανυΣ )Γ  

ςογόλοκιρωΠ )Δ  
 
 
 

ajteyP   72  
:ιεκήνα ςηκίλχαΣ ςοναφέτΣ Ο  

 
ολ ςήκαισηνατπΕ ςητ ςήμκα οδοίρεπ νητΣ )Α ςαίνχετογ  

ςαίνχετογολ ςήκιτηρΚ ςητ ςήμκα οδοίρεπ νητΣ )Β  
ςαίνχετογολ ςήκιτηρΚ ςητ οδοίρεπ ημιώρπ νητΣ )Γ  

επ ημιώρπ νητΣ )Δ ςαίνχετογολ ςήκαιρπυΚ ςητ οδοίρ  
 
 

ajteyP   82  
:ιανίε »υορπύΚ ςαρώΧ ςάιεκυλΓ ςητ ςισηγήξΕ« Η  

 
όρπ ατσ ονέμμαργ ,αμηίοπ όκιτωρε ότσωνγ )Α ηχράρτεΠ υοτ απυτ  

όναιφοΣ οαλόκιΝ νοτ όπα ηνέμμαργ ησηγήιρεπ ήκιτωιδιξατ )Β  
ςαίεβαλυΕ ηθνΆ ατσ ιατενάβμαλιρεπ υοπ αμηίοπ όκινηλλε ορετόκιτναμησ οτ )Γ  

’α οτ ιετπύλακ υοπ άριαχαΜ υοιτνόεΛ υοτ αίφαργονορχ )Δ  .ια υο51 υοτ όσιμ  
 
 
 



ajteyP  29  
 αιοπ ετεσώιεμησ αΝ  άκιτωρΕ ατ αιγ αίροφορηλπ ηνέμσαθναλ ιενίδ ησατόρπ
 :υορπύΚ ςητ αταμήιοπ  

 
ςήχοπε ςητ ασσώλγ αιγόλ ηγοψά εσ ανέμμαργ ιανίε )Α   ςηνίεκε  

).πλ.κ ςεβάτκο ,ατένοσ( ςέφρομ ςέκιγρυοχιτσ ςελίκιοπ εσ ανέμμαργ ιανίε )Β  
ραρτεπ ςυολλά ςυοτ ιακ ηχράρτεΠ νοτ ιατνύομιΜ )Γ ςέτηιοπ ςύοκιχ  

ςασσώλγ ςητ όμσιριεχ οιξέδιπε νοτ όπα ιατνοζίρητκαραχ )Δ  
 
 
 

ajteyP  03   
 

:όπα ιατνοχρέορπ αινγίαποτωρΕ ή αιγόλαταΚ αΤ  
 

σηνάκεδωΔ )Α α 
ητήρΚ )Β  
ορπύΚ )Γ  

ηλοπύονιτνατσνωΚ )Δ  
 
 
 

ajteyP  13   
ύτ νοτ ιεζίρωνγ υοπ ογρέ όκινχετογολ όκινηλλεοεν οτώρπ οΤ :ο ιανίε οπ  

 
.9871 υοτ ςομυνώνΑ )Α  

ςοποκόπΑ )Β  
αλύοποκσοΒ )Γ  

 ηλίφωρΕ )Δ  
 
 
 

ajteyP  23   
:ιανίε ητήρΚ νητσ .ια υο61 υοτ ογρέ ορετόκιτναμησ οΤ  

 
αινγίαποτωρΕ )Α  

ςοποκόπΑ Ο )Β  
υοιΝ ιακ ςηρόΚ αδάμιΡ )Γ  

ςωέροΜ υοτ νόκινορΧ οτ )Δ  
 
 
 

ajteyP  33  
 όκινχετογολ οιοπ εΣ ;ήδαγρεπΜ υοτ »ςοποκόπΑ« ο ιεκήνα ςοδίε  

 
νωέλισαβ ςητφέρθακ )Α - νωνόμεγη  

γήιδ ήκιριενο )Β ήωζ ητ ιακ οτανάθ οτ αιγ ηση  
οιλλύδιε όκινεμιοπ )Γ  

νωώζ ησηγήιδ ήκιριτασ )Δ  
 



 
 

ajteyP   43  
;ήκινχετογολ ασσώλγ ςω εκηθώιξατακ αμωίδι οιπότν οτ ήχοιρεπ αιοπ εΣ  

 
 νητσ )Α ητήρΚ  

 οράΠ νητσ )Β  
οδόΡ ητσ )Γ  

αδάλλΕ άερετΣ ητσ )Δ  
 
 
 

ajteyP  35  
;)ορετόεν οτ ςορπ ορετόιαλαπ οτ όπα( αγρέ ωτάκαραπ ατσ άριεσ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ  

 
ςοποκόπΑ ,αλύοποκσοΒ ,αίχραμοΝ ήκινηλλΕ ,ςαίεβαλυΕ ηθνΆ )Α  

 ηθνΆ ,αλύοποκσοΒ ,ςοποκόπΑ )Β ήκινηλλΕ ,ςαίεβαλυΕ   αίχραμοΝ  
ςαίεβαλυΕ ηθνΆ ,αίχραμοΝ ήκινηλλΕ ,αλύοποκσοΒ ,ςοποκόπΑ )Γ  
ςαίεβαλυΕ ηθνΆ ,αίχραμοΝ ήκινηλλΕ ,ςοποκόπΑ ,αλύοποκσοΒ )Δ  

 
 
 

ajteyP  36  
« ηστάτροΧ .Γ υοτ ςαίδωγαρτ ςητ ησεθόπυ Η »ηλίφωρΕ   αμγιεδόπυ οτ άτακ ιατεθάλπ

:υογρέ ύοκιλατι υοτ  
 
Α)  emmelasureG atarebiL . 
Β) odnomsirroT eR lI . 
Γ ehccebrO ) . 
Δ  ) osoiruF odnalrO . 
 
 
 

ajteyP  37  
 :ογρέ ιανίε »μάαρβΑ υοτ αίσυΘ Η«  
 

υοράνροΚ υοζτνέστιΒ υοτ )Α   
ηστάτροΧ υοίγρωεΓ υοτ )Β  

υολοκσόΦ υοινώτνΑ υοκράΜ υοτ )Γ  
υομυνώνα )Δ  

 
 
 

ajteyP  38  
εκ αρτεμμέ αθυολόκα ατ όπα οιοΠ ;όκιρταεθ ιανίε νεδ ανεμί  

 
 αλύοποκσοΒ )Α  

ανέγυΕ )Β  
αιρώναΠ )Γ  

ςοτάνυοτροΦ )Δ  



 
 
 

ajteyP  39  
:οπυτόρπ όκιλατι ιεχέ νεδ ςαίνχετογολ ςήκιτηρΚ ςητ αγρέ ατ όπΑ  

 
αλύοποκσοΒ Η )Α  

 μάαρβΑ υοτ αίσυθ Η )Β  
ςονίλοδοΡ ςάιλισαΒ Ο )Γ  

 ςοτιρκότωρΕ Ο )Δ  
 
 
 

ajteyP  04   
ναΠ Η :ογρέ ιανίε αιρώ  

 
ήτηιοπ υομυνώνα )Α  

 )Β  υοστνέστιΒ υοτ   υοράνροΚ  
 υοίγρωεΓ υοτ )Γ  ηστάτροΧ  

υολοκσώΦ υοινώτνΑ υοκράΜ υοτ )Δ  
 
 
 

ajteyP  41  
 ήκινεμιοπ νητ ίεπωσορπκε αγρέ αθυολόκα ατ όπα οιοπ ,αλύοποκσοΒ ητ όπα ςότκΕ

;ησηίοπ  
 

ηλίφωρΕ )Α  
 ςοπμρύοζταΚ )Β  

ναΠ )Γ  αιρώ  
 ςοτάνυοτροΦ )Δ  

 
 
 

ajteyP  42  
 :νατή υορτάεθ ύοκιτηρκ υοτ ασσώλΓ  

 αδάλλΕ νητσ ηνίεκε ήχοπε νητ ηνέμυολιμο ητυεδήτιπενα ςώλετνε )Α  
ςιεξίεμσορπ ςειγόλ εμ αδάλλΕ νητσ ήχοπε νητ ηνίεκε ηνέμυολιμο η )Β  

 όπα ηνέμραθακοπα ςοτκελάιδ ήκιτηρκ )Γ αίεχιοτσ αιγόλ  
αίεχιοτσ αιγόλ ιακ άκινωιασεμ εμ ςοτκελάιδ ήκιτηρκ )Δ  

 
 
 

ajteyP  43  
ςηννάωΙ Ο - :ογρέ οτ εψαργέ ςολιώρΤ ςαέρδνΑ  

 
 )Α .ςονίλοδοΡ ο ςύελισαΒ  

αλύοποκσοΒ )Β  
.μάαρβΑ υοτ αίσυθ Η )Γ  

.ςοτάνυοτροΦ )Δ  



 
 
 

ajteyP   44  
άτροΧ ςοιγρώεΓ ο εψαργέ νεδ αγρέ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  ;ςηστ  

 
αλύοποκσοΒ )Α  

 .ηλίφωρΕ )Β  
 .ςοπμρύοζταΚ )Γ  

.αιρώναΠ )Δ  
 
 
 

ajteyP  45  
 ;ςοράνροΚ ςοζτνέστιΒ ,υοτιρκότωρΕ υοτ ςήτηιοπ ο εκηθήννεγ ανώια νοιοΠ  

 
41 )Α ο ανώια  
51 )Β ο  ανώια  
61 )Γ ο ανώια  
71 )Δ ο ανώια  

 
 
 

ajteyP  46  
 ύοκιτηρκ υοτ αγρέ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  ;αίδωμωκ ιανίε υορτάεθ  

 
ηλίφωρΕ )Α  

νωνήΖ )Β  
αιρώναΠ )Γ  

ςηθάτΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP  47  
 ςητ αινόρχ ατσ ησηννέγανΑ ήκϊαπωρυε νητσ ιεχέτεμμυσ αίνχετογολ ήκινηλλε Η

 :ςητ ςύογρυοιμηδ ςυοτ εμ ,απυτόρπ άκιλατι ατ ςατνώθυολοκα ςαίταρκοκρυοΤ  
 

 ςητ ςατητόνιοκ ςήκινηλλε )Α ςαίλατΙ  
ςήλοχσ ςήκαισηνατπε )Β  
 ςαίνχετογολ ςήκιτηρκ )Γ  

ςήλοχσ ςηκιτώιραναφ )Δ  
 
 
 

ajteyP  48  
 ςήκινηλλεοεν ςητ ονεμίεκ όκιταμωιδι ιακ ςεδώμηδ όζεπ ςένετκε οτώρπ οτ ιανίε οιοΠ

;ςαίφαργοκινορχ /ςαίφαργοιροτσι  
 

 υοίδιξαλαΓ όκινορΧ )Α  
οΒ υοιγρώεΓ υοτ όκινορΧ )Β  υοινώρτσυ  



άριαχαΜ υοιτνόεΛ όκινορΧ )Γ  
ςωέροΜ υοτ όκινορΧ )Δ  

 
 
 

ajteyP  49  
 αμητήζ όκισσωλγ οτ εσηίοποτηδιενυσ υοπ ,ητίλοΠ νοτ άτακ ,ςοτώρπ ο νατή ςοιοΠ

;ςασσώλγ ςήκϊαλ ςητ ςαιεγρέιλλακ ςητ αίσαμησ ητ εκηθφήλιτνα ιακ  
 

ςήαροΚ ςοιτνάμαδΑ ο )Α  
Χ ςοισάναθΑ ο )Β ςολυοπότσιρ  

ςάραληΒ ςηννάωΙ ο )Γ  
 )Δ  ςόναιφοΣ ςοαλόκιΝ ο  

 
 
 

ajteyP  05   
:8071 οτ νακηθώπυτ »ςαίεβαλυΕ ηθνΑ« αΤ  

 
.αίτενεΒ ητΣ )Α  

.ηννέιΒ ητΣ )Β  
ηλοπόχσοΜ ητΣ )Γ  

.ισίραΠ οτΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP  15   
;»ςαίεβαλυΕ ηθνΑ« ατ νατή ιΤ  

 
ροτηρ ςήκιτσαισηλκκε ςητ οιδίριεχγε )Α ασσώλγ ήκιτομηδ εσ ονέμμαργ ςήκι  

νωίλεγγαυΕ νωτ ςέποκιρεπ ςιτ ιεύενημρε υοπ ,ηκότοεΘ υορόφηκιΝ υοτ ογρέ )Β  
όμσιτωφαιδ όκιλλαγ νοτ αιγ υοτάδροκορυαΜ υοαλόκιΝ υοτ ογρέ )Γ  

ςαίτενεΒ ςητ ςήλοχΣ ςήναινιγγαλΦ ςητ νώτσαδυοπσ νωτ αμωκύελ όκιλοχσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   25  
οΠ ιατεζίτεχσ νεδ ςυοθυολόκα ςυοτ όπα ςοι  ;όμσιπωρθνα όκιτυεκσηρθ νοτ εμ  

 
 ςήαροΚ ςοιτνάμαδΑ )Α  
 ςιρακύοΛ ςολλιρύΚ )Β  
ςοινύογραΜ ςομιξάΜ )Γ  

ςάγηΠ ςοιτέλεΜ )Δ  
 
 
 

ajteyP  53  
:ύομσιτωφαιΔ ύοκινηλλεοεΝ υοτ ογρέ ιανίε νεΔ  

 
 ακαδόισιοΜ υοτ αίγολοπΑ Η )Α  



ινηλλΕ Η )Β αίχραμοΝ ήκ  
 αίφαργωεΓ ήκιρετωεΝ Η )Γ  

υοστύοΣ .ναΠ υοτ ςορόπιοδΟ Ο )Δ   
 
 
 

ajteyP  54  
:υοτ ογρέ ίελετοπα »νοιρήτσιμελοπ αμσιπλάΣ« οιδάλλυφ όκιμελοπ οΤ  

 
 )Α  ήαροΚ υοιτνάμαδΑ  

 υολυοπότσιρΧ υοισάναθΑ )Β  
αδίλαΨ υοίσαναθΑ )Γ  

 άραληΒ ηννάωΙ )Δ  
 
 
 

ajteyP  55  
μμαρΓ  :ο εψαργέ νεδ ήκιτα  

 
ςολυοπότσιρΧ ςοισάναθΑ )Α  

 )Β  ςαδίλαΨ ςοισάναθΑ  
ςήζτραταΚ ςοιρτήμηΔ )Γ  

ςόναιφοΣ ςοαλόκιΝ )Δ  
 
 
 

ajteyP  56  
:ιεκήνα νεδ νώτσικιτομηδ νωτ ολκύκ νοτΣ  

 
ςηραγλύοΒ ςοινέγυΕ Ο )Α  

ςηδίππιλιΦ λήιναΔ Ο )Β  
ςήζτραταΚ ςοιρτήμηΔ Ο )Γ  

οΜ ςοπησώΙ Ο )Δ ςακαδόισι  
 
 
 

ajteyP  57  
:νοτσ ιεκήνα »ςήκιρωδολοιΑ ςητ ήκιταμμαρΓ« ογρέ οΤ  

 
 ήαροΚ οιτνάμαδΑ )Α  

ολυοπότσιρΧ οισάναθΑ )Β   
άραληΒ ηννάωΙ )Γ  

 ακαδόισιοΜ οπησώΙ )Δ  
 
 
 

ajteyP  58  
:ιατίετεθοποτ υοίδιξαλαΓ υοτ όκινορχ οΤ  

 
ανώια ο51 οτΣ )Α  



 ανώια ο71 οτΣ )Β  
οτΣ )Γ  ανώια ο81   

ανώια ο91 οτΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP  59  
:εκηθύρδι όμσινηλλΕ ολυοδόπυ νοτσ οίεφαργοπυτ οτώρπ οΤ  

 
ηκίνολασσεΘ ητΣ )Α  
ηλοπύο/νωΚ νητΣ )Β  

ηλοπόχσοΜ ητΣ )Γ  
οσηννόπολεΠ νητΣ )Δ  

 
 
 

ajteyP  06   
:υοτ ογρέ ιανίε »ςαχέρταπαΠ«Ο  

 
ιτνάμαδΑ )Α ήαροΚ υο  

 υοίρτημηΔ )Β αταΚ ήζτρ  
ακαδόισιοΜ υοπησώΙ )Γ  

ήλνιτσελεΒ αγήΡ )Δ  
 
 
 

ajteyP  16   
:εξρήπυ »ςήμρΕ ςοιγόΛ« Ο  

 
ςαίνχετογολ ςήκινηλλε ςαίαχρα ςητ αίγολοθνα )Α  

ςυονέΓ υοτ ςολακσάΔ ςολάγεΜ )Β   
εΝ υοτ όκιδοιρεπ )Γ ύομσιτωφαιΔ ύοκινηλλεο  

λλεοιαχρα ςητ ήλοχσ )Δ ιλυοΙ ίπε ςαίφοσολιφ ςήκινη ύονα   
 
 
 

ajteyP   26  
 ησατκέ ηλάγεμ ςύοκιτυεδοορπ ςυοτσ ιακ ςύοκιτηρητνυσ ςυοτσ ασεμάνα ςεχάμαιδ ιΟ

:ογρέ οτσ ιατνοζάρφκε ,όζεπ ιακ ορτεμμέ ,ογολάιδ εμ  
 

αίλακσαδιδ ήκιφλεδΑ )Α  
αίχραμοΝ ήκινηλλΕ )Β  

ςαχέρταπαΠ )Γ  
ςολλάγολγγασωΡ )Δ  

 
 
 

ajteyP  63  
π ο ενιγέ ςοιοΠ ;»ςασυούεραθακ« ςητ ςήτωφρομαιδ ςοτώρ  

 



Κ ςοιτνάμαδΑ ο )Α  ςήαρο  
ςολυοπότσιρΧ ςοισάναθΑ ο )Β  

ςάραληΒ ςηννάωΙ ο )Γ  
ςόναιφοΣ ςοαλόκιΝ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP   46  
:ιο ιεψάργ νυοχέ »άκιρυΛ« ολτίτ νοτ εμ ογρΈ  

 
ςοβλάΚ ςαέρδνΑ ιακ ςολυοπότσιρΧ ςοισάναθΑ )Α  

σιρΧ ςοισάναθΑ )Β  ςάραληΒ ςηννάωΙ ιακ ςολυοπότ  
 ςόναιλεκιΣ ςολεγγΑ ιακ ςοβλάΚ ςαέρδνΑ )Γ  

 ςόναιλεκιΣ ςολεγγΑ ιακ ςητώιθαπαΛ νωέλοπαΝ )Δ  
 
 
 

ajteyP   56  
:εκητσίρητκαραχ »νωέρκανΑ ςοέΝ«  

 
ςολυοπότσιρΧ ςοισάναθΑ ο )Α   
ςητίρωαλαΒ ςηλέτοτσιρΑ ο )Β  

ςόμωλοΣ ςοισύνοιΔ ο )Γ  
ννάωΙ ο )Δ ςάραληΒ ςη  

 
 
 

ajteyP   66  
:υοτ »αταμύενομηνμοπΑ« ατ νυοχέρεπυ ςάρυελπ ςήκινχετογολ όπΑ  

 
ηλύομοσαΚ )Α  

 ηνώρτοκολοΚ )Β  
 ηννάιγυρκαΜ )Γ  

έζυοκΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP  67  
:ο ιατεσσάτνε νεδ ςησεθάιδ ςητανάθισιεπ ςητ ιακ ςαίξοδοισιαπα ςητ αμίλκ οτΣ  

 
ςολυοπόφαΒ .Θ .Γ )Α  

 )Β ςολυοπόγηρραπαΠ ςοιρτήμηΔ  
ςηκάτωυραΚ ςατσώΚ )Γ  

 )Δ ςηδάιελισαΒ νωδίρυπΣ  
 
 
 

ajteyP   86  
:νώνηθΑ νωτ ςήλοχΣ ςήκιτναμοΡ ςητ όκιτσιρητκαραχ ίελετοπα νεΔ  

 



ανωίασεΜ υοτ ήκιταμεθ Η )Α  
ησεθάιδ ήκιλοχγαλεμ Η )Β  

ησαρφκέ ήραλαχ Η )Γ  
 ςήκιτομηδ ςητ ησήρχ Η )Δ  

 
 
 

ajteyP  6  9  
:ήλοχΣ ήκϊανηθΑ νητσ ιεκήνα νεΔ  

 
 ςατσωκόλαΖ ςογρώιΓ ο )Α  
ςηνάβαλαΒ ςηνέθσομηΔ )Β  

)Γ  ςαστύοσαραΚ ςηννάωΙ ο  
 )Δ  ςάπμαΚ ςοκίΝ ο  

 
 
 

ajteyP  07   
:νατή ολοκσώΦ οκγύΟ ςηνχέτογολ Ο  

 
εμ αίλατΙ νητσ εσηζέ υοπ ,ύομσιτωφαιΔ υοτ ςοπωσόρπκε ,ςάροπσαιδ ςητ ςανηλλΈ )Α  

ομυνώδυεψ οτ ότυα  
ςόλατΙ )Β   ςηνχέτογολ  81 οτ οθνυκάΖ ητσ εκηθήννεγ υοπ ,ςοφάργοζεπ ιακ ςήτηιοπ ο 

 .ανώια  
 ςόλατΙ )Γ  ,ςηνχέτογολ 51 οτ ητήρΚ νητσ εκηθήννεγ υοπ ,ςοφάργοζεπ ιακ ςήτηιοπ ο 

.ανώια  
υοπ ,ςήλοχΣ ςήκαισηνατπΕ ςητ ςοπωσόρπκε ,ςήτηιοπ ςοίαρυκρεΚ )Δ  

εγ  .αίλατΙ νητσ εκηθήνν  
 
 
 

ajteyP  17   
:εκηθήννεγ νατνονώτοκσ υοτ ίοφορτνύσ ιο ιακ ςαγήΡ ο υοπ άινορχ ηΤ  

 
 ςολυοπότσιρΧ ςοισάναθΑ ο )Α  
 ςητίρωαλαΒ ςηλέτοτσιρΑ ο )Β  

ςόμωλοΣ ςοισύνοιΔ ο )Γ   
 ςάραληΒ ςηννάωΙ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP  72  
όμωλοΣ ςοισύνοιΔ ςήτηιοπ  ςόκινθε Ο  :)ν(ητσ εκηθήννεγ ς  

 
οθνυκάΖ )Α  

ηκάθΙ )Β  
αρυκρέΚ )Γ  

άινολαφεΚ )Δ  
 
 



 
ajteyP  73  

 υοδρόλ υοτ ήκιτηιοπ νητ όπα ονέμσαερηπε ιανίε ύομωλοΣ υοτ ογρέ όκιρυλ οιοΠ
;ςαίξιμομια ςητ αμέθ οτ ιακ ανωρύΒ  

 
ιονέμηκροιλοΠ ιορεθύελΕ )Α  

 ςόκιτηρΚ )Β  
 )Γ ςορπμάΛ  

ςαρυφρόΠ )Δ  
 
 
 

ajteyP  74  
:ιατίερωεθ »ναίρεθυελε νητ ςιε υονμΎ« υοτ οφαργίτνα ομανύδΑ  

 
ιονέμηκροιλοπ ιορεθύελΕ ιΟ )Α  

»ηνέμωκαμραΦ« οίεγελε οτ )Β  
νώραΨ νωτ ήφορτσατακ νητ αιγ αμμαργίπε οτ )Γ  

νοριάπΜ υοδρόλ υοτ οτανάθ οτσ ήδΩ )Δ  
 
 
 

ajteyP  75  
πα ναίρεθυελΕ νητ ςιε ςονμΥ Ο :όπα ιατίελετο  

 
ςέφορτσ 851 )Α  
ςέφορτσ 031 )Β  
ςέφορτσ 561 )Γ  
ςέφορτσ 081 )Δ  

 
 
 

ajteyP  76  
:εσηίοπολεμ »ναίρεθυελΕ νητ ςιε νονμΥ« νοΤ  

 
ςολυοπότσιρΧ ςοισάναθΑ ο )Α  

 ςησετάΜ ςοινώτνΑ ο )Β  
ςάραληΒ ςηννάωΙ ο )Γ  

 )Δ ςοραζτνάΜ ςοαλόκιΝ ο   
 
 
 

ajteyP  77  
μμαργίπε οΤ τακ Η« α :νοτσ ιεκήνα »νώραΨ νωτ ήφορτσα  

 
αροΚ οιτνάμαδΑ )Α ή 

οβλάΚ αέρδνΑ )Β  
ήμηΔ )Γ υολγορύοπμαΚ οιρτ  

 )Δ όμωλοΣ οισύνοιΔ  
 



 
 

ajteyP  78  
 ξεράπ υομ υον οτσ ολλά ωχέ ςωπήΜ« ησάρφ η ιεχράπυ ύομωλοΣ υοτ ογρέ οιοπ εΣ

;»ασσώλγ ιακ αίρεθυελε  
 

όκιτηρΚ οτσ )Α  
 νοτσ )Β ογολάιΔ  

ορπμάΛ οτσ )Γ  
αρυφρόΠ νοτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP  79  
 υοτ ήνορχγύσ ητ εμ άκιταμεθ ιατνοζίτεχσ ύομωλοΣ υοτ αγρέ αθυολόκα ατ όπα οιοΠ

;αρυκρέΚ ητσ ατητόριακιπε  
 

ςογολάιΔ ο )Α  
 ςόκιτηρΚ Ο )Β  

ςορπμάΛ Ο )Γ  
 ςαρύφροΠ Ο )Δ  

 
 
 

ajteyP  08   
μωλοΣ υοίσυνοιΔ υοτ αταμήιοΠ  η ςητ ήσινάφμε νητ ιενάκ αίοπο ατσ ,ύο
:ανέ όπα ςότκε ,»ηνέμυτνοραγγεΦ«  

 
»ιονέμηκροιλοΠ ιορεθύελΕ« )Α  

»ςοθυκάΖ ςητ ακίανυΓ Η« )Β  
»ςορπμάΛ« )Γ  

»ςόκιτηρΚ Ο« )Δ  
 
 
 

ajteyP  18   
,ηλίρπΑ νόθναξ νοτ εμ όροχ ςατωρΈ ο εσητσΈ«  

ερύη ςισύφ η ικ   άιεκυλγ ητ ιακ ήλακ νητ ,αρώ ςητ  
ςυοχσόμ ακ ςέισορδ ιελκ ιακ εσωτνύοφ υοπ άικσ ητσ ςεμ ιακ  

.ςονέμσιμυθοπιλ ιακ ςόμσιδηαλικ ςοτσυοκάνα  
,ανέμωτιραχ άρεν ,άκυλγ ιακ αιράθακ άρεΝ  

,ηνέμσιλοβοχσομ ητ οσσυβά νητσ ςεμ ιατνονύΧ  
,ςυοτ άισορδ ητ νυονήφα ικ ,ςητ οχσόμ οτ ενυονρίαπ ιαΚ  

λύο ιΚ ,ςυοτ ςήγηπ ςητ αιτύολπ ατ ςατνονχίεδ οιλή νοτσ α  
».αινόδηα νασ νυονάκ ιακ ,ίεκε νυοχέρτ ,ώδε νυοχέρΤ  

:ύομωλοΣ υοισύνοιΔ υοτ αμηίοπ οτ όπα ιανίε αμσαπσόπα οΤ  
 

)Α  νώραΨ νωτ ήφορτσατακ Η  
)Β  ςόκιτηρΚ Ο  
)Γ  ιονέμηκροιλοΠ ιορεθύελΕ  



ςοθυκάΖ ςητ ακίανυΓ Η )Δ  
 
 
 

yP ajte  28   
:ιανίε ςήτηγηφα ο ύομωλοΣ υοτ όκιτηρΚ νοτΣ  

 
ςαρυτράμ ςητπότυα )Α  

ςητσώνγοτναπ )Β  
)Γ  ςήτηρηταραπ  
 )Δ ςήτσινωγατωρπ  

 
 
 

ajteyP  83  
.»ήρεμορτ νητ ύοιθαπσ υοτ ηψόκ νητ όπα ωζίρωνγ εΣ«  :ιανίε ιοχίτσ ιΟ  

 
)Α  ίοκιτσιαπανα  
)Β   ίοκιβμαι  
)Γ   ίοκινοτοσεμ  
)Δ  ορτ ίοκϊαχ  

 
 
 

ajteyP  84  
 υοτ ύξατεμ ηλάπ η ητυχάιδ ιανίε αίοπο ατσ ,ύομωλοΣ υοίσυνοιΔ υοτ αταμήιοΠ

:ανέ όπα ςότκε ,ύοκακ υοτ ιακ ύολακ  
 

ιλοΠ ιορεθύελΕ )Α ιονέμηκρο  
άιγαμοτωρΠ Η )Β  

ςόκιτηρΚ Ο )Γ  
ςαρυφρόΠ Ο )Δ  

 
 
 

ajteyP  85  
 ιατνονίδ υοπ ,ςείροφορηλπ ςιτ όπα αιοΠ ήτηιοπ όκινθε νοτ αιγ   ,όμωλοΣ οισύνοιΔ

 ;ηνέμσαθναλ ιανίε  
 

.8971οτ οθνυκάΖ ητσ εκηθήννεΓ )Α  
.ασσώλγ ήκιλατΙ νητσ αγρέ ατώρπ ατ εψαργΈ )Β  

.αίλατΙ νητσ αινόρχ ακέδ αιγ εσαδύοπΣ )Γ  
Τ )Δ ρέ νωτ ησοδκέ νη .ςοβλάΚ .Α ο εβαλένα υοτ νωγ  

 
 
 

ajteyP  86  
απ ςιτ όπα αιοΠ ;ςοθάλ ιανίε ςιεσάρφ ωτάκαρ  

 
ςείδωγαρτ ασσώλγ ήκιλατι νητσ εψαργέ ςοβλάΚ Ο )Α  



.ςήτσιλακιδνυσ εξρήπυ ςηκάτωυραΚ Ο )Β  
Γ .άμαλαΠ.Κ υοτ ογρέ ιανίε »ςόκιτηρΚ« Ο )  
Δ .αιερδνάξελΑ νητσ εκηθήννεγ ςηφάβαΚ .Κ Ο )  
 
 

ajteyP  87  
οποτ ύομωλοΣ .Δ υοτ »ςαρυφρόΠ Ο« αμηίοπ οΤ :ιατίετεθ  

 
 0181 αίτεακεδ ητΣ )Α - 0281  
 0481 αίτεακεδ ητΣ )Β – 0581  

0381 0281 αίτεακεδ ητΣ )Γ  
 0381 αίτεακεδ ητΣ )Δ – 0481  

 
 
 

ajteyP  88  
;όκιτηιοπ ιανίε νεδ αγρέ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

 
ύομωλοΣ .Δ υοτ ςογολάιΔ Ο )Α   

άροκραΜ .Γ υοτ ςοκρΟ Ο )Β  
υοτ ςιρταπόλιΦ Ο )Γ  υοβλάΚ .νΑ  

ητίρωαλαΒ .ρΑ υοτ ςόνιετωΦ Ο )Δ  
 
 
 

ajteyP  89  
ςόκιτναμορ ςανηλλέλιφ ςότσωνγ ο ,νορυάπΜ νοτνρόκΓ ζτρωζΤ Ο  

:εναθέπ ,νορυάπΜ ςοδρόΛ ςήτηιοπ  
 

ανήθΑ νητσ )Α  
ονίδνοΛ οτσ )Β  
όλοσεΜ οτσ )Γ ιγγ  
οιλπύαΝ οτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP  09   
ρπκε ιανίε νεδ ςηνχέτογολ ςοιοΠ ;ςήλοχΣ ςήκαισηνατπΕ ςητ ςοπωσό  

 
ςοβλάΚ ςαέρδνΑ ο )Α  

ςητίρωαλαΒ ςηλέτοτσιρΑ ο )Β  
 ςάμαλαΠ ςήτσωΚ ο )Γ  
ςάλυλοΠ ςοβωκάΙ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP  19   
:»αμηλίΦ« αμηίοπ οτ εμ ανωθΟ υοτ ηξιφά νητ ιεζίτεριαΧ  

 
ςοτάρακσαΛ ςαέρδνΑ ο )Α  



ςάροκραΜ ςομισάρεΓ ο )Β  
εΤ ςοιγρώεΓ ο )Γ ςητέστρ  

ςόμωλοΣ ςοισύνοιΔ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP  29   
:ιανίε ςήλοχΣ ςήκαισηνατπΕ ςητ ςόκιτιρΚ νήχοξετακ Ο  

 
ςητίρωαλαΒ ςηλέτοτσιρΑ Ο )Α  

 ςάροκραΜ ςομισάρεΓ Ο )Β  
ςάλυλοΠ ςοβωκάΙ Ο )Γ  
ςοδλάπυΤ ςοιλύοΙ Ο )Δ  

 
 
 

ajteyP  93  
ελετοπα αμέθ όκιρτνεκ νωίσηνατπΕ νωτ αιμίκοδ ατΣ :ί  

 
Η )Α   .ςασσώλγ ςήκιτομηδ ςητ αίξα  

.αδάλλΕ νητ εμ νωσήνατπΕ νωτ ησωνέ Η )Β  
.υοβλάΚ υοτ ογρέ οτ ιακ ήωζ Η )Γ  

.ύομωλοΣ υοτ ογρέ οτ ιακ ήωζ Η )Δ  
 
 

ajteyP  94  
;ςήκιτιρΚ ςήκινηλλεοεΝ ςητ ςήτωιλεμεθ ιατίερωεθ ςοιοΠ  

 
 )Α ςητέστρεΤ ςοιγρώεΓ Ο  

 λυλοΠ ςοβωκάΙ Ο )Β ςά  
ςοδλάπυΤ ςοιλύοΙ Ο )Γ  

ςόνησσιλεΜ νωδίρυπΣ Ο )Δ  
 
 
 

ajteyP  95  
;νωσήνατπΕ νωτ ςήγωγαραπ ςήκιρταεθ ςητ οισίαλπ οτσ ασέμ »ςείλιμο« ιο νατή ιΤ  

 
 ςιεσάτσαραπ ςέκϊαλ ςειρθίαπΥ )Α .νώιδωγαρτ νώτσωνγ νώυεκσαιδ  

ύνοιΔ νοτ αιγ άλυλοΠ υοβωκάΙ υοτ ςείλιμο ςειρθίαπΥ )Β .όμωλοΣ οισ  
 υοτ ςείλιμο ςειρθίαπΥ )Γ ogU  olocsoF  .οβλάΚ αέρδνΑ νοτ αιγ  

.νώγρυοιμηδ νωισήνατπΕ νωτ ςιεσήτηζυσ ςειρθίαπΥ )Δ  
 
 
 

ajteyP  96  
 αίγολονορχ ητ εμ ανωφμύσ νωέφαργγυσ ωτάκαραπ νωτ άριεσ ήτσωσ η ιανίε αιοΠ

;ςυοτ ςήσηννέγ  
 

)Α  άτωυραΚ ,ςηδΐοΡ ,ςητίρωαλαΒ ςονάμοτσηρΧ ,ςηκ  



)Β  ΐοΡ ,ςητίρωαλαΒ ςηκάτωυραΚ ,ςονάμοτσηρΧ ,ςηδ  
)Γ  ςονάμοτσηρΧ ,ςητίρωαλαΒ ,ςηδΐοΡ ,ςηκάτωυραΚ  
)Δ  ςηκάτωυραΚ ,ςητίρωαλαΒ ,ςονάμοτσηρΧ ,ςηδΐοΡ  

 
 
 

ajteyP  97  
;ςαίπορτονχετ ςήκιτσιλαερ αμάρδ όζεπ όκινηλλεοεν οτώρπ οτ ιατίερωεθ οιοΠ  

 
αβ Ο« )Α ισ ισετάΜ υοινώτνΑ υοτ »ςόκιλ  

άροκραΜ υομισάρεΓ υοτ »ςοκρό Ο« )Β  
ητέστρεΤ υοιγρώεΓ υοτ »αμηλίφ οΤ« )Γ  
υοβλάΚ αέρδνΑ υοτ »ςιρταπόλιΦ Ο« )Δ  

 
 
 

ajteyP  98  
;ςοβλάΚ ςαέρδνΑ ο ιεψάργ ιεχέ ςέδω ςεσόΠ  

 
01 )Α  
02 )Β  
52 )Γ  
03 )Δ  

 
 
 

ajteyP  99  
άΚ υοτ ςέδω ςερετόσσιρεπ ιΟ :ιατνορέφανα υοβλ  

 
οθνυκάΖ ητ ,υοτ άριετένεγ ητσ )Α  

 νητσ )Β 1281 υοτ ησατσάναπε ήκινηλλε  
αδάλλΕ νητ εμ νωσήνατπΕ νωτ ησωνέ νητσ ) Γ  

ηπάγα νητσ ιακ ατωρέ νοτσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   001  
:ιανίε ησατσάναπΕ ήκινηλλΕ νητσ ιατερέφανα νεδ υοπ υοβλάΚ .Α υοτ ήδΩ  

 
 )Α γΑ ςιΕ« .»ςύονηρα  

)Β  .»ναξόΔ ςιΕ«  
.»ςασύοΜ ςιΕ« )Γ  
.»ςιρταπόλιΦ Ο«)Δ  

 
 
 

ajteyP  01 1  
:εξαδίδ αίμηδακΑ οινόΙ νητΣ  

 
)Α  ςοβλάΚ ο  



)Β  ςάλυλοΠ ο  
)Γ  ςόμωλοΣ ο  
)Δ  ςητέστρεΤ ο  

 
 
 

ajteyP  01 2  
:ιτό ιανίε »αλωδίε αΤ« ηδϊοΡ λήυοναμμΕ υοτ ςητέλεμ ςήκισσωλγ ςητ αίπυτοιδι Η  

 
ιΓ )Α ασυούεραθακ νητσ ονέμμαργ ιανίε ήκιτομηδ ητ ιεξίρητσοπυ αν α  

ονεμίεκ ονέμυεδητιπε ανέ ιεφάργ υογόλ υοτ ατητότιλ ητ ιεξίρητσοπυ αν αιΓ )Β  
ονεμίεκ ότιλ ανέ ιεφάργ υογόλ υοτ  ησυεδήτιπε νητ ιεξίρητσοπυ αν αιΓ )Γ  

αργ ιανίε ασυούεραθακ νητ ιεξίρητσοπυ αν αιΓ )Δ  ήκιτομηδ ητσ ονέμμ  
 
 
 

ajteyP  1 30   
:ιατεέδνυσ »ςάγαπμαΡ« όκιδοιρεπ οΤ  

 
υομέλοποσεΜ υοτ άινεΓ ητ εΜ )Α  
ύομσιτωφαιΔ υοτ ήχοπε νητ εΜ )Β  

 ήλοχΣ ήκϊανηθΑ αέΝ ητ εΜ )Γ  
νώνηθΑ νωτ ήλοχΣ ήκιτναμοΡ ητ εΜ )Δ  

 
 
 

ajteyP  01 4  
μ άνετσ ιατεέδνυσ υοπ ςήχοπε ςητ όκιδοιρεΠ  υοτ ησωίξατακ νητ ιακ ησηννέγ ητ ε

:ιανίε ςοταμήγηιδ ύοκινηλλεοεν  
 

αταμμάρΓ άκινηλλΕ )Α  
 ςοιγόΛ ο ςήμρΕ )Β  

αίτσΕ )Γ  
ςάμυοΝ )Δ  

 
 
 

ajteyP  01 5  
:νατή ςάρετσιρΑ ςητ όκιδοιρεπ όκινχετογολ οΤ  

 
)Α   η ςοινώγαιΔ  
)Β   η ςηνχέΤ ησηρώεθιπΕ  
)Γ   ο ςαίλχοΚ  
)Δ   ατ μάρΓ αέΝ αταμ  

 
 
 

ajteyP  01 6  
:ιανίε ηλύ ήκιτηιοπ εμ άκιτσιελκοπα όκιδοιρεπ αδάλλΕ νητσ οτώρπ οΤ  

 



ώσηγΗ η )Α  
ησηίοΠ η )Β  

ςοσυνόιΔ Ο )Γ  
.ςάμυοΝ Ο )Δ  

 
 
 

ajteyP  01 7  
:ςολυοπόζταΧ ςατσώΚ ο εσωδέξε υοπ όκιδοιρεΠ  

 
)Α   ςοσυνόιΔ  
)Β   αίγρυοιμηΔ ήκινηλλΕ  
)Γ  ςάμυοΝ  
)Δ  ηνχέΤ  

 
 
 

eyP ajt  01 8  
:ολτίτ νοτ ιερέφ ηνίσορΔ υοιγρώεΓ υοτ ήγολλυσ ήκιτηιοπ ητώρπ Η  

 
υκλΑ )Α ςεδίνο  

ςηνχάρα ίοτσΙ )Β  
ητχάτσ ητσ ςεθίπΣ )Γ  
αιδάτοκσ άρετωΦ )Δ  

 
 
 

ajteyP  01 9  
π ςήτηιοπ ςόκιτναμησ ςανΈ :ο νατή αρτάΠ η εσηννέγ υο  

 
 ςοστίΡ ςηννάιΓ )Α  

ςηνίσορΔ ςοιγρώεΓ )Β  
Κ )Γ .ςάμαλαΠ ςήτσω  

Δ ςαρύφροΠ ςορπμάΛ )  
 
 
 

ajteyP  1 01   
 οτ ςορπ ορετόιαλαπ οτ όπα( άμαλαΠ .Κ υοτ αγρέ ωτάκαραπ ατσ άριεσ ήτσωσ Η

:ιανίε )ορετόεν  
 

 )Α ήωζ ητυελάσα Η  – υομ ςοδίρταπ ςητ αιδύογαρΤ  – άιλισαβ υοτ αρέγολφ Η  –  Ο
υοτφύΓ υοτ ςογολάκεδωδ . 

 )Β  ςογολάκεδωδ Ο υοτφύΓ υοτ  – υομ ςοδίρταπ ςητ αιδύογαρΤ  – ήωζ ητυελάσα Η  –  Η
άιλισαβ υοτ αρέγολφ . 

)Γ  υομ ςοδίρταπ ςητ αιδύογαρΤ  – ήωζ ητυελάσα Η  – άιλισαβ υοτ αρέγολφ Η  –  Ο
υοτφύΓ υοτ ςογολάκεδωδ . 

)Δ  υομ ςοδίρταπ ςητ αιδύογαρΤ  – ήωζ ητυελάσα Η  – υοτφύΓ υοτ ςογολάκεδωδ Ο  –  Η
άιλισαβ υοτ αρέγολφ  .  

 



 
 

ajteyP  1 11   
:εψαργέ »ηνεγύεσιρΤ« ογρέ όκιρταεθ οΤ  

 
ςόνηυζιΒ ςοιγρώεΓ ο )Α  
ςηνίσορΔ ςοιγρώεΓ ο )Β  

ςάλυλοΠ ςοβωκάΙ ο )Γ  
ςάμαλαΠ ςήτσωΚ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP  1 21   
:ιανίε »ήωζ ήτυελάσΑ« ήγολλυσ Η  

 
υοτάρακσαΛ υοτ )Α  

άμαλαΠ υοτ )Β  
φεΣ υοτ )Γ ηρέ  

ήρυοΣ υοτ )Δ  
 
 
 

ajteyP  1 31   
 ιακ ςύορηλκσ όπα αρετσύ ,ςονότκοραγλυοΒ ςοιελίσαΒ ςαροτάρκοτυα ςόνιτναζυΒ Ο
 αν ιεζίσαφοπα ,ςυοράγλυοΒ ςυοτ ιεβίρτνυσ ςυοίοπο ςυοτσ ,ςυομέλοπ ςυοινόρχορκαμ

αίσηλκκε νητ ιεσήνυκσορπ αν ιακ ανήθΑ νητσ υοτ όταρτσ νοτ εμ ιεβέτακ   ςητ
.ςασσιτώινηθΑ ςητ ςάιγαναΠ  

;ησεθόπυ ωνάπαραπ νητ ιατεύεταμγαρπ ογρέ οιοΠ  
 

άιλισαβ υοτ αρέγολφ Η )Α  
υοτφύγ υοτ ςογολάκεδωΔ Ο )Β  

ςόκιλοτανΑ ςαγέΜ Ο )Γ  
υοδΑ υοτ ίαικΣ )Δ  

 
 
 

ajteyP  1 41   
ολάκεδωΔ«Ο :υοτ ογρέ ιανίε »υοτφύΓ υοτ ςογ  

 
ητνάμαιδαπαΠ υορδναξέλΑ )Α  

υοίνωτναπαΠ αίραχαΖ )Β  
ηλλάτσυρΚ  ατσώΚ )Γ  

άμαλαΠ ήτσωΚ )Δ  
 
 
 
 ajteyP  11 5  

ηκ νητΣ  ,3491 οτ άμαλαΠ ήτσωΚ υοτ αίεδ  ςήκϊαλλαπ ησωλήδκε εσ εκηθχίλεξε υοπ
 οτ ότυα ’Σ« :επίε ςήτηιοπ ςοιοπ νώτητκατακ νώναμρεΓ νωτ άτακ ςαίρυτραμαιδ

;»αδάλλΕ η άπμυοκα ορτερέφ  



 
Ά )Α όναιλεκιΣ ςολεγγ  ς  

ςηλανράΒ ςατσώΚ )Β  
ςηλάτσυρΚ ςατσώΚ )Γ  
ςηκάζτναζαΚ ςοκίΝ )Δ  

 
 
 

ajteyP  11 6  
:ίελετοπα όμσιλαερ οτ όπα ύομσιλαρυοταν υοτ άροφαιΔ  

 
.ήωζ ήνιρεμηθακ νητ όπα αταμέθ άνιοΚ )Α  

.ςατητόκιταμγαρπ ςητ ησινόκιεπα ήκιτημιΜ )Β  
μσέδ ιανίε ιοπωρθνά ιΟ )Γ  νώκιρετωσε ιακ νώκιρετωξε ιοι .νωεμάνυδ  

.νωεμάνυδ νώκινωνιοκ ιακ νώκιτιλοπ ιοιμσέδ ιανίε ιοπωρθνά ιΟ )Δ  
 
 
 

ajteyP  11 7  
 ,ςυοτ ανόμ νυοσήλιμ αν ατόνογεγ ατ ιενήφα ,ατητόκινεμιεκιτνα νητ ςορπ ησάΤ

ιρκ ίερητ ,αταμέθ άνιοκ ιεγέλιπε ,ςείριεπμε ςένιοκ ιεζάισυοραπ  ιτνανέπα ησάτσ ήκιτ
:νητ / νοτ νυοζίρητκαραχ αίνωνιοκ νητσ  

 
όμσιτωφαιΔ )Α  

όμσιλαρυοταΝ )Β  
 )Γ όμσιλαεΡ  
 )Δ όμσιτναμοΡ  

 
 
 

ajteyP  11 8  
θη υοτ αιεγρέιλλακ νητ αιγ ομόρδ οΤ  εξιονά ςοταμήγηιδ ύοκιφαργο :ο  

 
παΠ ςορδναξέλΑ )Α ςητνάμαιδα  

ςοιρτήμηΔ )Β  ςαλέκιΒ  
ηννάωΙ )Γ ςηκάλυδνοΚ ς  

ςονίτνατσνωΚ )Δ  ςηκότοεΘ  
 
 
 

ajteyP  11 9  
 ύοκιροτσι υοτ οιμχίατεμ οτσ ιατεκσίρβ αταμήροτσιθυμ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ

;ςαίφαργοθη ςητ ιακ ςοταμήροτσιθυμ  
 

ςακέλΒ ςονάΘ )Α  
 ςαράΛ ςήκυοΛ )Β  

ςονάιτηζ Ο )Γ  
 )Δ ςήθαπυλοπ Ο  

 
 



 
ajteyP  1 02   

« αμηγήφα οτΣ κυοΛ »ςαράΛ ςή  :ιανίε ςήτηγηφα ο  
 

)Α   ςόκιτηγηιδοτυα  
)Β  ςόκιτηγηιδορετε  
)Γ  ςητσώνγοτναπ  
)Δ  ςήτηρηταραπ  

 
 
 

ajteyP  121   
:ο ιανίε ςοταμήγηιδ ύοκινηλλεοεν υοτ ςήτωιλεμεθ Ο  

 
ςητνάμαιδαπαΠ ςορδναξέλΑ )Α  

ςόνηυζιΒ ςοιγρώεΓ )Β  
ςάκοτοεΘ ςογρώιΓ )Γ  
ςαλέκιΒ ςοιρτήμηΔ )Δ  

 
 
 

ajteyP  1 22   
;ςηλάχσαΠ ο ςαωρή ιανίε ύονηυζιΒ υοτ ογρέ οιοπ εΣ  

 
νυσ ιΑ )Α ςαίροτσι ςάιαλαπ ςητ ιαιεπέ  

Β ςωελόπαεΝ ιακ ςώιαριεΠ ύξατεΜ )  
υομ ςόρτημ ςητ αμητράμα οΤ )Γ  

οίοΠ )Δ υομ ύοφλεδα υοτ ςύενοφ ο νοτή ς  
 
 
 

ajteyP  1 32   
α οΤ« ογρέ οτ ιεκήνα οφάργοθη νοιοπ εΣ ;»υομ ςόρτημ ςητ αμητράμ  

 
ητνάμαιδαπαΠ ορδναξέλΑ νοτσ )Α  

αστίβακραΚ αέρτνΑ νοτσ )Β  
όνηυζιΒ οιγρώεΓ νοτσ )Γ  

ηκάλυδνοΚ ηννάωΙ νοτσ )Δ  
 
 
 

ajteyP  21 4  
;ύονηυζιΒ υοίγρωεΓ υοτ αμηγήιδ οίατυελετ οτ ιανίε οιοΠ  

 
ιΑ )Α  ςαίροτσι ςάιαλαπ ςητ ιαιεπένυσ  

βώκσοΜ )Β - μήλεΣ  
ςαράμορτ Ο )Γ  
άιγαμοτωρΠ )Δ  

 
 



 
ajteyP  21 5  

;όκιροτσι ιανίε νεδ αταμήροτσιθυμ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  
 

 )Α ςαράΛ ςήκυοΛ . 
)Β  ώπμαζΙ ασσέπηκγιρπ Η . 
)Γ  ςωέροΜ υοτ ςητνέθυα Ο . 
)Δ  ςονάιτηζ Ο  

 
 
 
 ajteyP  21 6  

υοπ ύοκιτηρΚ υοβηφέ ςόνε ήωζ η ιατεφάργιρεπ αλέβυον αιοπ εΣ   άτνοκ ιενώλαγεμ
;»ςόκινωνιοκ« ιενίγ αν ίεθαπσορπ ςατνοφέρτσιπε ιακ υοτ αρέταπ υοτ αιδάποκ ατσ  

 
ονάιτηΖ νοτΣ )Α  
αχύοταΠ νοτΣ )Β  

ηνώτναλερΤ νοτΣ )Γ  
 ηνώιληΜ οτσήρΧ νοτΣ )Δ  

 
 
 

ajteyP  21 7  
:ογρέ ιανίε »ήρεγυΛ« Η  

 
 ηλλάΠ υορδναξέλΑ υοΤ )Α  

ίβακραΚ αέρδνΑ υοΤ )Β  αστ  
)Γ   ητώιλατφΕ ηρύγρΑ υοΤ  

 ηκάλυδνοΚ ηννάωΙ υοΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP  21 8  
:αμγίεδ όκιτσιρητκαραχ ιανίε αστίβακραΚ αέρδνΑ υοτ »ςονάιτηΖ Ο«  

 
ργ ςήκιτσιλαρυοταΝ )Α ςήφα  
ςαίφαργοθη ςημιώρΠ )Β  

ήκιτσιλοβμυΣ )Γ ςήφαργ ς  
ςαίφαργοθη ςημιρΏ )Δ  

 
 
 

ajteyP  21 9  
τ όπα οιοπ εΣ  οπύτ ίελετοπα νεδ αιρτσ/ςήτσινωγατωρπ ο αγρέ αθυολόκα α

;ύοκακ υοτ νωεμάνυδ οναγρό/όκινωνιοκιτνα  
 

ήρεγυΛ Η )Α  
 αρτχώζαΜ Η )Β  

ασσινόΦ Η )Γ  
ςονάιτηΖ Ο )Δ  



 
 
 

ajteyP  1 03   
:»ςογόλοιαχρΑ« υοτ ογρέ οτσ ςαστίβακραΚ ςαέρδνΑ Ο  

 
Ε )Α ψόπα ςιτ ,ςητίλοπ ςόλπα ςω ,ιετέθκ ανώνεθραΠ υοτ οίελαγεμ οτ αιγ υοτ ςιε  
 ) Β Ε νωκρύοΤ νωτ ιακ νωνήλλΕ νωτ ύξατεμ ςέροφαιδ ιακ ςετητόιομο ιεζίποτν  
Π )Γ ςηκίνολασσεΘ ςητ αίεμηνμ άκιγολοιαχρα ατσ υοτ ήψεκσίπε νητ ιεφάργιρε  
Π )Δ νόθλεραπ οτ  ιακ ςενοτίεγ ςυοτ εμ ςαδάλλΕ ςητ ησέχσ ητ ιεφάργιρε  

 
 
 

ajteyP  1 13   
 ηπυτόιδι υοτ νωγρέ νωτ ηρέμ άκιταμηγηφα ατσ εσύοιοπομισηρχ ςοφάργοζεπ ςοιοΠ

 ιακ ασσώλγ ασυοζΐαχρα ;ήκιτομηδ ητ ηρέμ άκιγολαιδ ατσ  
 

ιδαπαΠ ςορδναξέλΑ ο )Α ςητνάμα  
ςαστίβακραΚ ςαέρδνΑ ο )Β  
ςάρυτυοΒ ςηνέθσομηΔ ο )Γ  

ςηκάζτναζαΚ ςοκίΝ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP  1 23   
ιακ ήωζ η ίεθεδνυσ ιεχέ ίσην οιοπ εΜ  ;ητνάμαιδαπαΠ . λΑ υοτ ογρέ οτ  

 
ονφίΣ ητ εμ )Α  
οθάικΣ ητ εμ )Β  

ορύκΣ ητ εμ )Γ  
ορύΣ ητ εμ )Δ  

 
 
 

ajteyP  1 33   
 ήκιρτνεκ ςω ιεχέ ητνάμαιδαπαΠ υορδναξέλΑ υοτ "ασσινόΦ Η" ολτίτ εμ αλέβυον Η

ιενώτοκσ υοπ ακίανυγ αιμ αδίωρη  :  
 

τίροκ άρκιμ )Α αισ  
ςητ υογύζυσ υοτ ηνέμωρε νητ )Β  

ςητ ύοιδιαπ υοτ ονόφολοδ οτ )Γ  
 όγυζύσ οτ )Δ ςητ  

 
 
 

ajteyP  1 43   
;ηκάλυδνοΚ .Ι υοτ »ςαχύοταΠ« ο ιεκήνα ςαίφαργοζεπ ςητ ςοδίε οιοπ εΣ  

 
 αίφαργοζεπ ήκιρετωεν ητσ )Α  

 )Β αίφαργοθη νητσ  



μηρότσιθυμ όκιτσα οτσ )Γ α 
όμσιλαρυοταν οτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP  1 53   
 :άτακ εσητάρκιπε υοπ ,αμηνίκ όκινχετογολ νατή ςόμσιλοβμυΣ Ο  

 
02 υοτ άσιμ ατ )Α υο  ανώια  
91 υοτ ςέχρα ςιτ )Β υο  ανώια  
81 υοτ ςέχρα ςιτ )Γ υο  ανώια  

91υοτ ςολέτ οτ )Δ υο    ανώια  
 
 
 

ajteyP  31 6  
ηδ ητ αιγ ηξυρήκορπ ήκιτατσαναπΕ :ογρέ οτ ιατίερωεθ ασσώλγ ήκιτομ  

 
ςιεσήρηταραΠ ίακισσωλΓ )Α  

ςήκιρωδολοια ςητ ήκιταμμαρΓ )Β  
ασσώλΓ ηκιίαμωΡ )Γ  

υομ ιδίξαΤ οΤ )Δ  
 
 
 
 ajteyP  31 7  

 ,ςιεσάρδιτνα ςελάγεμ ςατνώλακορπ ασσώλγ ήκιτομηδ ητσ οιλέγγαυΕ οτ εσαρφέτεΜ
ρηταμια ατ ιακ νατή νωίοπο νωτ ύξατεμ ε ά ,ςανήθΑ ςητ ορτνέκ οτσ αιδόσιεπ   ατ

:ο 1091 οτ »άκιλεγγαυΕ« ανεμόγελ  
 

ςοζύομλεΔ ςορδναξέλΑ )Α  
ςηλλάΠ ςορδναξέλΑ )Β  
ςητώιλατφΕ ςηρύγρΑ )Γ  

ςηράχυΨ ςηννάιΓ )Δ  
 
 
 

ajteyP  31 8  
ρητκαραχ ιανίε ςηκότοεΘ ςονίτνατσνωΚ Ο :ςοπωσόρπκε ςόκιτσι  

 
 03' υοτ ςάινεγ ςητ )Α  

Β ςοταμήροτσιθυμ ύοκιτσα υοτ )  
ςοταμήροτσιθυμ ύοκινωνιοκ υοτ )Γ  

ύομσισσανραπ υοτ )Δ  
 
 
 

ajteyP  31 9  
ετογολ υορετόιβορκαμ υοτ ςητόδκε ιακ ςήτυρδι νατή ςολυοπόνεΞ ςοιρόγηρΓ Ο  ύοκινχ

:εσαμόνο υοπ ,ύοκιδοιρεπ  



 
αίτσΕ αέΝ )Α  

ήωΖ αέΝ )Β  
 )Γ  Ο ςάμυοΝ  

αιανήθαναΠ )Δ  
 
 
 
P ajtey  041   

 ανεμίεκ εσ όμσισσανραπ νοτ εσηίοπομισηρχ ςίεφαργγυσ ςυοθυολόκα ςυοτ όπα ςοιοΠ
;υοτ ςήγωγαραπ ςητ υοδόιρεπ ςητώρπ ςητ  

 
 ςηράπυρΓ )Α  

ςοχσάραΠ )Β  
ςημέλοΠ )Γ  

ςητέστρεΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP  41 1  
σ υοτ αμύερ οτ όπα ίετσαερηπε ιεχέ ανεμίεκ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ ;ύομσιλοβμυ  

 
 αρώχοδνΕ )Α  
ςονάιτηΖ Ο )Β  

 ςαχύοταΠ Ο )Γ  
Δ ορωπόνιθΦ οΤ )  
 
 
 

ajteyP  41 2  
:ιεκήνα νεδ ςέτηιοπ ςέτσιλοβμυσ ςυοτΣ  

 
ςοχσάραΠ .χΑ Ο )Α  

ςολυοπόζταΧ .Κ Ο )Β  
 ςαρύφροΠ .Λ Ο )Γ  

 ςησάκαλαΜ .Μ Ο )Δ  
 
 
 

ajteyP  41 3  
νητσ εσηνότκοτυα ςινχέτογολ αδίνηλλΕ αιοΠ   ιο νακήπμ υοπ αρέμη νητ άισιφηΚ

 ;ανήθΑ νητσ ίοναμρεΓ  
 

ηρύοδυλοΠ αίραΜ η )Α  
ητώιξΑ ωπλέΜ η )Β  

ασσιτώιτρυΜ η )Γ  
ατλέΔ ηπόλενηΠ η )Δ  

 
 
 



ajteyP  41 4  
 οστνέροΛ νοτ αιγ αίροφορηλπ ηνέμσαθναλ ιενίδ υοπ ησατόρπ νητ ετεσώιεμησ αΝ

:ηλίβαΜ  
 

οπομισηρχ υοπ ασσώλγ η )Α ασυούεραθακ η ιανίε  ίει  
ατένοσ όπα ονόμ ιατίελετοπα υοτ ογρέ οτ ορηλκόλο )Β  

)Γ  όρκιμ άκιτοιοπ άλλα ολάγεμ άκιτοσοπ ιανίε υοτ ογρέ οτ  
ιδύογαρτ όκιτομηδ οτ όπα ύλοπ αράπ ίετσαερηπε ιεχέ )Δ  

 
 
 

ajteyP  41 5  
γαρτ Ο« ιακ »άκιτοργΑ« ατ νατή ςέγολλυσ υοτ ςέκιτηιοΠ  ιακ ύοιρωχ υοτ ςήτσιδυο

:νοτ αιγ ιατιεκόρΠ .»ςηνάτσ ςητ  
 

ητίρωαλαΒ ηλέτοτσιρΑ )Α  
ηλλάτσυρΚ ατσώΚ )Β  

αρύφροΠ ορπμάΛ )Γ  
άπμαΚ οκίΝ )Δ  

 
 
 

ajteyP  41 6  
 .αιδύογαρτ άκιτομηδ εμ ύλοπ νυοζάιομ ςήγολλυσ υοτ ςητώρπ ςητ αταμήιοπ αΤ

ύοτυα άτυα 'σ εσηίοπομισηρχ ,ατσιλάΜ  ιακ ύοιδυογαρτ ύοκιτομηδ υοτ ςυοχίτσ ςυοισ
:ο ήγολιπε νητ υοτ νήτυα ’ιγ εκηθήρογητακ ιακ άλλα εκηθένιαπε  

 
ςηλλάΠ ςορδναξέλΑ )Α  
ςητώιλατφΕ ςηρύγρΑ )Β  

ςοιγγέλεβορΠ ςηνέμοτσιρΑ )Γ  
ςηλλάτσυρΚ ςατσώΚ )Δ  

 
 
 

ajteyP  41 7  
591 οτ ανήθΑ νητσ εναθέπ υοπ ,ςήτηιοπ ςοιοΠ  ανωφμύσ ,εκητφάθ ιακ εκητύεδηκ ,1

;ςύοφλεΔ ςυοτσ ,υοτ αίμυθιπε νητ εμ  
 

 ςόναιλεκιΣ ςολεγγΆ Ο )Α  
ςηλανράΒ ςατσώΚ Ο )Β  
 ςάμαλαΠ ςήτσωΚ Ο )Γ  

ςαίδαββαΚ ςοκίΝ Ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   841  
 ολάγεμ οτ ή ιαΝ ολάγεμ οτ ιεπέρπ υοπ ,αρέμ αιμ ιατεχρέ ςυοπώρθνα ςύοκιρεμ εΣ«

 ιχΌ  :υοτ ιανίε ίοτυα ιοχίτσ ιΟ .»......ενύοπ αν  
 

 υοβλάΚ αέρδνΑ )Α  



ηφάβαΚ υονίτνατσνωΚ )Β  
ηκάτωυραΚ ατσώΚ )Γ  

άμαλαΠ ήτσωΚ )Δ  
 
 
 

ajteyP   941  
:ηφάβαΚ υοτ ιοχίτσ ωτάκαραπ ιΟ   ατ άλλοπ ,ςομόρδ ο ςύρκαμ ιαν ’αν ιασεχύε αΝ«

οτ όπα ιανίε ».…ιανίε αν άιωρπ άνιριακολακ  :αμηίοπ  
)Α  .»ηκάθΙ«  

»ςιλόπ Η« )Β  
)Γ  »άιρεΚ«  
)Δ  »ηχίεΤ«  

 
 
 

ajteyP  051  
 αν ίεροπμ »νοινώτνΑ ςόεθ ο νιεπίελοπΑ« ηφάβαΚ .Π .Κ υοτ αμηίοπ οΤ

:ίετσιρητκαραχ  
 

)Α  .ςέναφοκιροτσι  
.όκιτναμορ )Β  

.όκιτσιλαερρεπυ )Γ  
 )Δ όκιροτσϊοδυεψ  

 
 
 

ajteyP  1 15  
ir narg li ...ecef ehC  .otuif :όπα ησάρφ ητ ήτυα ιατεζίεναδ ςηφάβαΚ Ο  

 
ητνάΔ οτ )Α  

οτσόιρΑ νοτ )Β  
οιτάρΟ νοτ )Γ  

ηχράρτεΠ νοτ )Δ  
 
 
 

ajteyP  51 2 
 ήγολλυσ ητσ ιεκήνα νεδ ηκάτωυραΚ .Γ .Κ υοτ αταμήιοπ αθυολόκα ατ όπα οιοΠ

« »ςεριτάΣ ιακ αίεγελΕ ; 
 

 )Α »ιοληλλάπυ ιοισόμηΔ«  
 

φμυσα ήρκιΜ« )Β »νοζίεμ Α ςιε αίνω  
 

»νωνώια νωτ ςέτηιοπ ςυοξοδά ςυοτσ ατνάλαπΜ« )Γ  
 

»ομσόΚ νοτ ιεζίτωφ υοπ ςαίρεθυελΕ ςητ αμλαγά οτΣ« )Δ  
 
 



 
ajteyP   351  

:ςήτηιοπ ο ςαιλάναΤ ςομήΔ ομυνώδυεψ οτ εμ εφαργΕ  
 

ςοβλάΚ ςαέρδνΑ )Α  
ςηλανράΒ ςατσώΚ )Β  

ςηνάρυΟ ςατσώΚ  )Γ  
ρύλιΦ ςομώΡ )Δ  ςα  

 
 
 

ajteyP  51 4 
:όκιτσιλαεδιιτνα ιακ όκιμελοπιτνα ογρέ ιεσίρητκαραχ ιεχέ ςηλανράΒ Ο  

 
ητάρκωΣ υοτ αίγολοπα ήνιθηλΑ )Α  

ιονέμηκροιλοΠ ιοβάλκΣ )Β  
ςηπόλενηΠ ςητ οιγόλορεμη οΤ )Γ  

ιείακ υοπ ςωφ οΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP  51 5 
:ήγολλυσ η ηλανράΒ υοτ ογρέ ιανίε νεΔ  

 
θήρηΚ )Α ςερ  

ςοίΒ ςόκιρυΛ )Β  
ιονέμηκροιλοΠ ιοβάλκΣ )Γ  

ιείακ υοπ ςωφ οΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP  51  6  
;ηλανράΒ ατσώΚ νοτ όπα ίετφαργ ιεχέ αγρέ άκιτιρκ αθυολόκα ατ όπα οιοΠ  

 
ησηίοπ ιακ ήκιτιρΚ )Α  

υοτ ήχοπε η ιακ ςάμαλαΠ Ο )Β  
)Γ  ήκισυφατεμ ςίρωχ ςόμωλοΣ Ο  

αίεροπ ήκιταμυενΠ )Δ  
 
 
 

ajteyP  51 7  
 :ισίραΠ οτσ ιεσάδυοπσ εχίε ςηκάζτναζαΚ ςοκίΝ Ο  

 
 αίγολοιαχρΑ )Α  

αίγολολιΦ ήκιλλαΓ )Β  
άκιμοΝ )Γ  

ήκιρταιχυΨ )Δ  
 
 



 
ajteyP   851  

 :υοτ ογρέ ιανίε  »ύοεΘ υοτ ςηλύοχωτφ Ο«  
 

ητνάμαιδαπαΠ υορδναξέλΑ )Α  
ηκάλυδνοΚ ηννάωΙ )Β  

ηκότοεΘ υονίτνατσνωΚ )Γ  
κίΝ )Δ ηκάζτναζαΚ υο  

 
 
 

ajteyP  51 9  
:εκητσίρητκαραχ 0391 υοτ ςάινεγ ςητ οτσέφιναΜ  

 
 υοτ »αμύενπ ορεθύελΕ« )Α άκοτοεΘ .Γ  

εΘ .Γ υοτ »ώγρΑ Η« )Β άκοτο  
 )Γ ηρέφεΣ .Γ υοτ »ήφορτσ Η«  
 )Δ ηράχυΨ .Γ υοτ »υομ ιδίξατ οΤ«  

 
 
 

ajteyP  1 06   
03 υοτ ςάινεγ ςητ ςόκιτιρκ νήχοξετακ ο ςΩ  :ιατίερωεθ  

 
ςηκάζρεΤ ςολεγγΆ ο )Α  

ςηνώτναραΚ ςαέρδνΑ ο )Β  
 ςάλυλοΠ ςοβωκάΙ ο )Γ  

ςάραμηΔ .Θ .Κ ο )Δ  
 
 
 

ajteyP  1 16   
:εκηθήννεγ ςηρέφεΣ ςογρώιΓ Ο  

 
ανήθΑ νητσ )Α  
ηνρύμΣ ητσ )Β  

οίΧ ητσ )Γ  
οριάΚ οτσ )Δ  

 
 
 

ajteyP  1  26  
ατεχέιρεπ ηρέφεΣ .Γ υοτ αταμήιοπ ατ όπα οιοΠ ;Α ςοταμώρτσαταΚ οιγόλορεμΗ οτσ ι  

 
Α  ςογόλ ςόκιτωρΕ )  

 ςηνίσΑ ςητ ςάιλισαβ Ο )Β  
οχίτσ ονέξ ανέ 'σ ωνάΠ )Γ  

ςόμθατΣ ςοίατυελεΤ )Δ  
 
 



 
ajteyP  61 3  

;ηρέφεΣ .Γ υοτ ήγολλυσ ήκιτηιοπ αίατυελετ η ιανίε αιοΠ  
 

’Β »ςοταμώρτσατακ οιγόλορεμΗ« )Α  
μώρτσατακ οιγόλορεμΗ« )Β ’Γ »ςοτα  
»νωτάμσανμυγ οιδάρτεΤ« )Γ  
 »αταμήιοπ άφυρκ αίρΤ« )Δ  

 
 
 

ajteyP  61 4  
 ;ςηρέφεΣ ο  leboN οίεβαρβ οτ εσιδρέκ ετόΠ  

 
6691 )Α   
3691 )Β  
1691 )Γ   
5691 )Δ  

 
 
 

ajteyP   561  
:υοτ ατητόιδι νητ ιακ εχίε ήτηιοπ υοτ ατητόιδι νητ όπα ςότκε ςηρέφεΣ ςογρώιΓ Ο  

 
λπιδ )Α ητάμω  

ύοκιτυεδιαπκε )Β  
ύοκιτιλοπ )Γ  

ύοκιτωιταρτσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   661  
;άστυροΚ ητσ ςαδάλλΕ ςητ ςονεξόρΠ ςόκινεΓ εσελέτειδ ςήτηιοπ ςοιοΠ  

 
ςοκίριεπμΕ ςαέρδνΑ Ο )Α  

ςοστίΡ ςηννάιΓ Ο )Β  
ςηρέφεΣ ςογρώιΓ Ο )Γ  
ςητύλΕ ςαέσσυδΟ Ο )Δ  

 
 
 

ajteyP  61 7  
άκαραπ ςυοτ όπα ςοιοΠ  ςητ ςήτηγηθακ ιακ ςοφάργωζ νατή ςέτηιοπ ςενηλλΈ ωτ

 ;υοίενχετυλοΠ υοίεβοστεΜ ύοκινθΕ υοτ νώνχεΤ νώλαΚ ςήλοχΣ  
 

ςοκίριεπμΕ ςαέρδνΑ )Α  
 ςοστίΡ ςηννάιΓ )Β  

Γ  ςολυοπόνογγΕ ςοκίΝ )  
ςητίδαβιεΛ ςοσάΤ )Δ  

 



 
 

ajteyP  61 8  
ιλαερρεπυ ιανίε ςέτηιοπ ωτάκαραπ ςυοτ όπα ςοιοΠ ;ςήτσ  

 
ςηρέφεΣ ςογρώιΓ Ο )Α  
ςημέλοΠ ςηννάωΙ Ο )Β  
ςηνάρυΟ ςατσώΚ Ο )Γ   

ςολυοπόνογγΕ ςοκίΝ Ο )Δ  
 
 
 

ajteyP   961  
 :υοτ ογρέ ιανίε »ςόκιλοτανΑ ςαγέΜ Ο«  

 
υοκίριεπμΕ αέρδνΑ )Α  

ηστάγαραΚ .Μ )Β  
υολυοπόνογγΕ υοκίΝ )Γ  

ητύλΕ αέσσυδΟ )Δ  
 
 
  

ajteyP  1 07   
αίτεακεδ αιοπ εΣ   υοτ αταμγίεδ απυτνέ ,ήφασ ατώρπ ατ ήναφμε ιατνονίγ

;ύομσιλαερρεπυ ύοκινηλλεοεν  
 

0191 )Α  
0291 )Β  
0391 )Γ  
0491 )Δ  

 
 
 

ajteyP  71 1  
;ςητύλΕ ςαέσσυδΟ ο εκηθήννεγ ηλόπ αιοπ εΣ  

 
ηνήλιτυΜ ητσ )Α  

 ανήθΑ νητσ )Β  
 ηνρύμΣ ητσ )Γ  

 οιελκάρΗ οτσ )Δ  
 
 
 

ajteyP  71 2  
τή οιοΠ αέσσυδΟ ηνχέτογολ ατσίλεπμον υοτ αμονό όκιταμγαρπ οτ να  
 ;ητύλΕ  

 
ίαγιΑ ςαέσσυδΟ )Α  ςο  

υορδνάξελΑ ςαέσσυδΟ )Β  
ςηλέδυοπελΑ ςαέσσυδΟ )Γ  



ςηδάινηλλΕ ςαέσσυδΟ )Δ  
 
 
 

ajteyP  71 3  
 ογρέ ολτιτόμο εσ »ητνάμαιδαπαΠ υοτ αίεγαμ« ητ αιγ ογόλ ιενάκ ςόγρυοιμηδ ςοιοΠ

;υοτ  
 
Α ςηρέφεΣ ςογρώιΓ Ο )  

ςηφάβαΚ ςονίτνατσνωΚ Ο )Β  
ςοκάττερΒ ςορόφηκιΝ Ο )Γ  

 ςητύλΕ ςαέσσυδΟ Ο )Δ  
 
 
 

ajteyP  71 4  
 ειλΉ ςηνύσοιακιΔ ςηΤ « ιοχίτσ ςυοτ ςήσηίοπολεμ ςητ ωσέμ ςωίρυκ ,ίοτσωνγ ιΟ

: )ν(οτσ νυοκήνα »....ήκιτσαξοδ ύσε ηνίσρυμ ιακ έτηον  
 

 οστίΡ ηννάιΓ )Α  
Β  ηρέφεΣ ογρώιΓ )  

ηλανράΒ ατσώΚ )Γ  
 ητύλΕ αέσσυδΟ )Δ  

 
 
 

ajteyP  71 5  
:ιανίε ςητύλΕ ςαέσσυδΟ ο εσυείσομηδ υοπ ήγολλυσ ητώρπ Η  

ίτσΕ νοιξΆ )Α  
 ομιθνέπ ιακ όκιωρη αμσΆ )Β  

όναρυο νοτ αιγ ςιεψύτ αίμ ιακ ιξΈ )Γ  
 ίομσιλοτανασορΠ )Δ  

 
 
 

ajteyP  71 6  
αραπ ςυοτ όπα ςοιοΠ ;ητύλΕ .Ο υοτ ιανίε ςυοχίτσ ωτάκ  

)Α  ιοτχαμόρτα ,ιοθρόλΟ !ςόρπμΕ  
όφυρκ οτ ιλάιγιρεπ οτΣ )Β  

δέ υομ ασσώλγ ηΤ )Γ  ήκινηλλε νασω  
αλύοθναΞ νητ αδίε νηΤ )Δ  

 
 
 

ajteyP  71 7  
 όκινορχ ονέμσιροιδσορπ άκιροτσι οτσ ιατίετεθοποτ υομέλοποσεΜ υοτ αίφαργοζεπ Η

:αμητσάιδ  
 

 )Α  5191 – 2491  
 8291 )Β – 5491  



 9191 )Γ – 0491  
 2291 )Δ – 5491  

 
 
 

ajteyP  71 8  
;υοστίΡ ηννάιΓ υοτ »ηνύσοιμωΡ« η εκητύεισομηδ ετόΠ  

 
5491 οτ )Α  
4591 οτ )Β  
6491 οτ )Γ  
4691 οτ )Δ  

 
 
 

ajteyP  71 9    
 :υοτ αμηίοπ ιανίε »ςοτωφόνιλεσ υοτ ατάνοΣ Η«  

 
 υοστίΡ ηννάιΓ )Α  

ρώιΓ )Β  ηρέφεΣ υογ  
ηφάβαΚ υονίτνατσνωΚ )Γ  

ητύλΕ αέσσυδΟ )Δ  
 
 
 

ajteyP  1 08   
;υοτ ότανάθ νοτ άτεμ εκηθόδκε ητίδαβιεΛ υοσάΤ υοτ νωτάμηιοπ ήγολλυσ αιοΠ  

 
 ςαίσαναθα οιδίριεχγΕ )Α  

 ςητπέκσιπΕ ςόνιρετκυΝ )Β  
ολρύοπματ οτ εμ ςοπωρθνά Ο )Γ  

 )Δ  υορώπονιθφ υοτ οφαργόριεχ οΤ  
 
 
 

ajteyP   181  
 ςηρέφεΣ ςογρώιΓ ςήτηιοπ Ο  :εκηθήννεγ  

 
ανήθΑ νητσ )Α   

Β ηκίνολασσεΘ ητσ )  
αρτάΠ ητσ )Γ  
ηνρύμΣ ητσ )Δ  

 
 
 

ajteyP  81 2  
:ιενάβμαλιρεπ νεδ ηλήβιρυΜ ήταρτΣ υοτ αίγολαρτετ Η  

 
οίλβιβ ίνισσυβ οΤ )Α  
οίλβιβ οιζάλαγ οΤ )Β  



 οίλβιβ ονιρτίκ οΤ )Γ  
ικκόκ οΤ )Δ  οίλβιβ ον  

 
 
 

ajteyP   381  
 υοπ ,ςέγαλλα ςιτσ ιατερέφανα ήζταΧ ηρτήμηΔ υοτ »ςηλόπ ςαμ ςήρκιμ ςητ ςολέτ οΤ«

 :ηλόπ νητσ ησινάχημοιβκε η ερεφέπε  
 

 ςάιροτσαΚ ςητ )Α  
ςασιράΛ ςητ )Β  

άιαριεΠ υοτ )Γ  
 νωνίνναωΙ νωτ )Δ  

 
 
 

ajteyP  81 4  
τ όπα ςανέ ιανίε  ςηστάγαραΚ .Μ Ο  :ςυοπώσορπκε ςυο  

 
 ςάινεΓ ςητ )Α 03’ υοτ  

ςάινεγ ςήκιμελοπατεμ ςητ )Β  
ςήλοχΣ ςήκϊανηθΑ ςαέΝ ςητ )Γ  

ύομσιλαερρεπυ υοτ )Δ  
 
 
 

ajteyP  81 5  
 :ιατερέφανα »ινάφετΣ οτίρΤ οΤ« ήστχαΤ ατσώΚ υοτ ςοταμήροτσιθυμ υοτ ςολτίτ Ο  

 
 ομάγ εσ )Α  

οιετέπε ήκινθε εσ )Β  
ίεδηκ εσ )Γ α 

άινορχοτωρΠ νητσ )Δ  
 
 
 

ajteyP   681  
 ςότυα ιανίε ςοιοΠ ;αίσΑ άρκιΜ ητσ νακηθήννεγ ςενχέτογολ ςιρεσσέτ ςυοτ όπα ςιερΤ

 ;ίεκε εκηθήννεγ εδ υοπ  
 

ςολυοπόνεΞ ςοιρόγηρΓ ο )Α  
ςάκοτοεΘ ςογρώιΓ ο )Β  

ςηζένεΒ ςαίλΗ ο )Γ  
 ςηλήβιρυΜ ςήταρτΣ ο )Δ  

 
 
 

ajteyP  81 7  
όπα οιοΠ  ;04 υοτ ομελόπ νοτσ ιατερέφανα αγρέ ωτάκαραπ ατ  

ςοκιδάτακ Ο )Α  



ωφάτ νε ήωζ Η )Β  
αταμώχ ανέμωταΜ )Γ  

ιμάτοπ ύταλπ οΤ )Δ  
 
 
 

ajteyP  81 8  
;»03 υοτ άινεΓ« ηνεμόγελ ητσ ιεκήνα νεδ ςυοφάργοζεπ ωτάκαραπ ςυοτ όπα ςοιοΠ  

 
ςάιζτοΚ .λΑ )Α  
ςάκοτοεΘ .Γ )Β  

ςητίλοΠ .Κ )Γ  
Δ ςηστάγαραΚ .Μ )  
 
 
 

ajteyP  81 9  
;ςίεφαργγυσ ςετάισαρκιΜ άκιτσιελκοπα ιενάβμαλιρεπ αδάιρτ αιοΠ  

 
υοίρητωΣ ώδιΔ ,υολγοτνόΚ .Φ , ,ςηζένεΒ .Η )Α  

ςηλάστεΠ .Θ ,ςακύοΔ .Σ ,υοδίναδροΙ .Μ )Β  
ςηκάζρεΤ .Α ,ςητίλοΠ .Κ ,ςηδάισαναθΑ .Τ )Γ  

 .Μ ,ςηνάρυΟ .Κ ,ςηνώσταπαΠ .Τ )Δ ςηστάγαραΚ  
 
 
 

ajteyP  1 09   
;ομυνώδυεψ ιανίε νεδ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

 
ςηζένεΒ ςαίλΗ )Α  

ςητίλοΠ ςάμσοΚ )Β  
ςηλλάτσυρΚ ςατσώΚ )Γ  

ςηστάγαραΚ .Μ )Δ  
 
 
 

ajteyP  91 1  
;ςαίεβηφε αμηρότσιθυμ ιατίερωεθ αγρέ ωτάκαραπ ατ όπα οιοΠ  

 
Α  ) ςηλίρπΑ  
Β  )  ςηνώτναλλερΤ Ο  

)Γ  ιθάψ αΤ αλέπακ αν  
)Δ  ςοσάδονομελ οΤ  

 
 
 

ajteyP   291  
:υοτ ογρέ ιανίε »αταμσάινωβαρρΑ« αΤ  

 
ηργόπΜ ηρτήμηΔ )Α  



ήστχαΤ ατσώΚ )Β  
 νροΧ ήλετναΠ )Γ  

άλεΜ υορύπΣ )Δ  
 
 
 

ajteyP  91 3  
:υοτ αμηρότσιθυμ ιανίε »ςεπικγίρΠ ιΟ« ογρέ οΤ  

 
ηζένεΒ αίλΗ )Α  

 )Β  ηκάνατσαΚ υοσάρΘ  
Π ήλετναΠ )Γ ηκάλεβερ  

 υολγοτνόΚ ητώΦ )Δ  
 
 
 

ajteyP  91 4  
:ακίανυγ ιεψάργ ιεχέ νεδ υοπ ογρέ οτ ετεσώιεμησ αΝ  

 
αδίρταΠ νητ αιΓ )Α  

αταμώχ ανέμωταΜ )Β  
ςηβόιΝ ςητ άιδιαΠ )Γ  

ςάραΧ ςητ οίλβιΒ οΤ )Δ  
 
 
  

ajteyP  91 5  
πικγιρΠ« η αιεφάνυσ ήκιταμηον ιεχέ αγρέ αθυολόκα ατ όπα οιοπ εΜ ;»ώπμαζΙ ασέ  

 
λήαχιΜ ρωτάρκοτυΑ )Α  

ώναφοεΘ )Β  
ςεπικγίρΠ ιΟ )Γ  

ςωέροΜ υοτ νόκινορΧ )Δ  
 
 
 

ajteyP  91 6  
:ςυοπώσορπκε ςυοιρύκ ςυοτ όπα ςανέ ιανίε ςάκοτοεΘ ςογρώιΓ Ο  

 
 )Α  03’υοτ ςάινεΓ ςητ  

ςήλοχΣ ςήκϊανηθΑ ςαέΝ ςητ )Β  
ύομσιλαρυοταΝ υοτ )Γ  

ύομσιλοβμυΣ υοτ )Δ  
 
 
 
P ajtey  91 7  

 ;ηκάλεβερΠ ήλετναΠ νοτ αιγ ιεύχσι νεδ ωτάκαραπ ατ όπα ιΤ  
 

ςητήρΚ ςητ ονμυθέΡ οτσ εκηθήννεΓ )Α  



»ςολακσάδ νυομή νατΌ« ογρέ οτ εψαργΈ )Β  
υοίενχετυλοΠ υοτ ςήτηγηθακ ιακ ςόκϊαμηδακα νατΉ )Γ  

ςηνχέτ ςόκιτιρκ νατΉ  )Δ  
 
 
 

ajteyP  91 8  
ανόγροΓ η άιγαναΠ«Η :υοτ ογρέ ιανίε »  

 
αστίβακραΚ αέρδνΑ )Α  

ηράχυΨ ηννάιΓ )Β  
άκοτοεΘ υογρώιΓ )Γ  

Μ ήταρτΣ )Δ  ηλήβιρυ  
 
 
 

ajteyP  91 9  
:ο ιανίε ςαίνχετογολ ςήκιδιαπ ςητ ςυοπώσορπκε ςυορετόκιτναμησ ςυοτ όπΑ  

 
 ςάζιβιρΤ ςοινέγυΕ )Α  
 ςηρέγυΑ ςησάναΘ )Β  
ςάνωμιεΧ ςησάναΘ )Γ  

Τ ςορτέΠ )Δ ςολυοπόστα  
 
 
 

ajteyP  002   
:ασεμάνα ιατεκσίρβ υοπ ,ςαίφαργοζεπ ςητ ςοδίε ιανίε αλέβυοΝ Η  

 
αίροτσιθυμ ητ ιακ αίφαργοιβ ητσ )Α  

αζόρπ νητσ ιακ ησηίοπ νητσ )Β  
ατητόκιταμγαρπ νητσ ιακ αίσατναφ ητσ )Γ  

οτσ )Δ  αμηρότσιθυμ οτσ ιακ αμηγήιδ  
 


