
  
 

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

Άσκηση 6η
        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12/12/2008 

 

∆ιορθώστε όπου χρειάζεται: 
 

 

1. Συνηµµένως υποβάλω τα δικαιολογητικά µου. 
Συνηµµένως υποβάλλω τα δικαιολογητικά µου. 
 
2. Πήγα να καταβάλω την εισφορά µου. 
Πήγα να καταβάλω την εισφορά µου. 
 
3. Υπέβαλα αίτηση και εγκρίθηκε. 
Υπέβαλα αίτηση και εγκρίθηκε. 
 
4. Όσες φορές αµφέβαλα, µου έλυναν τις απορίες. 
Όσες φορές αµφέβαλλα, µου έλυναν τις απορίες. 
 
5. Κάποτε όµως που αµφέβαλα, δεν µου έλυσαν την απορία. 
Κάποτε όµως που αµφέβαλα, δεν µου έλυσαν την απορία. 
 
6. Θελήσαµε να αντιπαραβάλουµε τα κείµενα. 
Θελήσαµε να αντιπαραβάλουµε τα κείµενα. 
 
7. Οι µετατάξεις µετέβαλαν την ισορροπία. 
Οι µετατάξεις µετέβαλαν την ισορροπία. 
 
8. Μην αναβάλεις για αύριο, ό,τι έχεις να κάνεις σήµερα. 
Μην αναβάλλεις για αύριο, ό,τι έχεις να κάνεις σήµερα. 
 
9. Μην αναβάλεις αυτήν την υπόθεση για αύριο. 
Μην αναβάλεις αυτήν την υπόθεση για αύριο. 
 
10. Επιµένει πάντα να µας επιβάλει τις θέσεις του. 
Επιµένει πάντα να µας επιβάλλει τις θέσεις του. 
 
11. Πέτυχε, ύστερα από συζήτηση, να µας επιβάλει τη θέση του. 
Πέτυχε, ύστερα από συζήτηση, να µας επιβάλει τη θέση του. 
 
12. Έχει αποβάλει κάθε ντροπή. 
Έχει αποβάλει κάθε ντροπή. 
 
13. Μην υπερβάλεις και µπλέκεις τα πράγµατα. 
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Μην υπερβάλλεις και µπλέκεις τα πράγµατα. 
 
14. ∆οκίµασε να υπερβάλει τη σηµασία του γεγονότος. 
∆οκίµασε να υπερβάλει τη σηµασία του γεγονότος. 
 
15. Αν πράγµατι έσφαλε, να τον αποβάλετε. 
Αν πράγµατι έσφαλε, να τον αποβάλετε.  
 
16. ∆εν αµφέβαλα για την αλήθεια των λόγων του. 
∆εν αµφέβαλλα για την αλήθεια των λόγων του. 
 
17. ∆εν αµφέβαλα ούτε για µια στιγµή. 
∆εν αµφέβαλα ούτε για µια στιγµή. 
 
18. Πήγε να υποβάλει την αίτησή του.  
Πήγε να υποβάλει την αίτησή του. 

 
 
Άγω 

 
1. Η χώρα εξάγει σιτηρά. 
Η χώρα εξάγει σιτηρά. 
 
2. Έχει εισάγει προϊόντα βιοµηχανικά. 
Έχει εισαγάγει προϊόντα βιοµηχανικά. 
 
3. Θα προσαγάγουν τα πειστήρια. 
Θα προσαγάγουν τα πειστήρια. 
 
4. Ζήτησαν να διεξαγάγει εκλογές. 
Ζήτησαν να διεξαγάγει εκλογές.  
 
5. Έχουν σκοπό να εναγάγουν τον καθένα. 
Έχουν σκοπό να εναγάγουν τον καθένα.  & 
Έχουν σκοπό να ενάγουν τον καθένα. 
 
6. Προσπάθησαν να εξαγάγουν προϊόντα. 
Προσπάθησαν να εξαγάγουν προϊόντα. 
 
7. Σκοπός του ήταν να τους εναγάγει στα δικαστήρια. 
Σκοπός του ήταν να τους εναγάγει στα δικαστήρια. 
 
8. Θα τον συλλάβουν και θα τον προσαγάγουν. 
Θα τον συλλάβουν και θα τον προσαγάγουν. 
 
9. Εξήγε ελληνικά προϊόντα συνήθως. Εκείνη τη φορά εξήγαγε µόνο 
βαµβάκι. 
Εξήγε ελληνικά προϊόντα συνήθως. Εκείνη τη φορά εξήγαγε µόνο 
βαµβάκι. 

 


