
  

 

  

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας 
∆ιδάσκων: ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 

Άσκηση 14η
            10/04/2009 

 
 
∆ιορθώστε τα λάθη.  
 
 

1. Το καθήκον µου ως καθηγητής είναι να διαπαιδαγωγώ τους µαθητές 

και τις µαθήτριες του σχολείου. 

Το καθήκον µου ως καθηγητού/τή είναι να διαπαιδαγωγώ τους µαθητές 

και τις µαθήτριες του σχολείου. 

 

2. Μου σύστησε τόσους πολλούς ανθρώπους, που δεν θυµάµαι πια 

κανέναν. 

Μου σύστησε τόσο πολλούς ανθρώπους, που δεν θυµάµαι πια κανέναν. 

 

3. Το κύριο έργο µας ως µαθητές είναι η µελέτη. 

Το κύριο έργο µας ως µαθητών είναι η µελέτη. 

 

4. Θα προσπαθήσω για να σας εξηγήσω τα γεγονότα. 

Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τα γεγονότα. 

 

5. Παρόλο που φαίνεται να µη µας αγαπά, εντούτοις εµείς τον θεωρούµε 

σαν δικό µας άνθρωπο.   

Παρόλο που φαίνεται να µη µας αγαπά, εντούτοις εµείς τον θεωρούµε 

δικό µας άνθρωπο.   

 

6. Χάρη στην έλλειψη προγραµµατισµού ναυάγησε η προσπάθεια. 

Εξαιτίας της έλλειψης προγραµµατισµού ναυάγησε η προσπάθεια.  ή 

Επειδή δεν υπάρχει προγραµµατισµός ναυάγησε η προσπάθεια. 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 



  

7. Μετά από συνεννόηση των αντιµαχόµενων µερών επικράτησε ηρεµία. 

Ύστερα από συνεννόηση των αντιµαχόµενων µερών επικράτησε ηρεµία. 

 

8. Πριν το τέλος του χρόνου θα εξοφλήσω το γραµµάτιο. 

Πριν από το τέλος του χρόνου θα εξοφλήσω το γραµµάτιο. 

 

9. Μόλις έφτασε στο Παρίσι, καταρχήν συνάντησε τους φίλους τους και 

ύστερα επισκέφτηκε τα αξιοθέατα της πόλης. 

Μόλις έφτασε στο Παρίσι, καταρχάς συνάντησε τους φίλους τους και 

ύστερα επισκέφτηκε τα αξιοθέατα της πόλης. 

 

10. Πόσο αξιόπιστη µπορεί να είναι η κατάθεση του Κ.Χ. σαν µάρτυρας; 

Πόσο αξιόπιστη µπορεί να είναι η κατάθεση του Κ.Χ. ως µάρτυρα; 

 

11. Ο πολίτης αισθάνεται ότι εκµεταλλεύεται από το Κράτος. 

Ο πολίτης αισθάνεται ότι τον εκµεταλλεύεται το Κράτος. 

 

12. Προσπαθείστε να καταβάλλετε όλες σας τις δυνάµεις για την 

επίτευξη του στόχου. 

Προσπαθήστε να καταβάλετε όλες σας τις δυνάµεις για την επίτευξη του 

στόχου. 

 

13. Το σύστηµα αυτό δοκιµάστηκε στην πράξη επί τρεισήµισι χρόνια και 

δεν µας διαφεύγει τι καρπούς έδωσε: ανοία και αδιαφορία. 

Το σύστηµα αυτό δοκιµάστηκε στην πράξη επί τριάµισι χρόνια και δεν 

µας διαφεύγει τι καρπούς έδωσε: ανοία και αδιαφορία. 

 

14. Θα ασχοληθούµε µε την επανεξέταση όλων όσων εξετάστηκαν κατά 

την περίοδο του Ιουνίου. 

Θα ασχοληθούµε µε την επανεξέταση όλων όσοι εξετάστηκαν κατά την 

περίοδο του Ιουνίου. 


