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ΜΜέέπποορρ  ΑΑ΄́--  ΚΚεείίμμεεννοο  

Γιαβάζηε πποζεκηικά ηο παπακάηυ κείμενο και ζημειώζηε ηη ζυζηή απάνηηζη ζηα 

επυηήμαηα πος ακολοςθούν. 

Ήηαλ έλαο κνπζηθόο (εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ) μαθνπζηόο ζε όιε ηελ Επξώπε. Ήηαλ επίζεο 

ζενιόγνο, κε ζπγγξαθηθό έξγν ποσ είτε προκαλέζει μεγάλη ενηύπωζη ζηην εποτή ηοσ. Σι ήηαλ 

απηό, ινηπόλ, ηο οποίο οδήγηζε ηον Αλβέρηο Σβάιηζερ λα ηα παξαηήζεη όια ζε ειηθία 30 εηώλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζεη ηαηξηθή; Η απάληεζε είλαη απιή: κηα αγγειία ζηελ εθεκεξίδα «Paris 

Missionary Society», ε νπνία δεηνύζε εζεινληέο λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο εμαζιησκέλνπο 

Αθξηθαλνύο ηεο γαιιηθήο απνηθίαο ηνπ Κνλγθό. 

 «Ήζεια γηα πξώηε θνξά» έιεγε «λα πάξσ όιεο απηέο ηηο θευπίερ θαη ηηο επγεληθέο ηδέεο πεξί 

αλζξσπηζκνύ θαη λα ηηο θάλσ πξάμε. Καη γη' απηό ζπνύδαζα ηαηξηθή. Γηα λα κπνξώ λα 

πξνζθέξσ ηελ αγάπε κνπ ζηνλ θόζκν κε ηα ρέξηα κνπ». Παξάιιεια, ελώ ζπνύδαδε, κάδεπε 

ρξήκαηα γηα λα ρηίζεη έλα λνζνθνκείν ζηελ Γθακπόλ. Σηα 38 ηνπ πήξε πηπρίν ηαηξηθήο κε 

εηδίθεπζε ζηηο ηξνπηθέο αζζέλεηεο θαη ζηε ρεηξνπξγηθή. Η Απνζηνιηθή Κνηλσλία ηνπ Παξηζηνύ 

ελ ηνύηνηο δελ δέρζεθε λα ηνλ ζηείιεη ζην Κνλγθό, επειδή ο Σβάιηζερ ως κήρσκας και γιαηρός 

μάλλον σύγχυση θα προκαλούζε στους αμαθείς ιθαγενείς. 

Ο Αιβέξηνο Σβάηηζεξ θαη ε ζύδπγόο ηνπ θαη λνζνθόκα Ειέλ Μπξεζιό μεθίλεζαλ κηα 

εθζηξαηεία ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ από θίινπο θαη γλσζηνύο. Καηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη έλα 

ζεκαληηθό πνζό θαη έηζη, ύζηεξα από πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη αθνύ δεζκεύηεθε λα κελ θάλεη 

ηίπνηε πνπ λα επηθέξεη αλαζηάησζε ζηνπο ηζαγελείο, θαηάθεξε λα ιάβεη ηελ έγθξηζε από ηελ 

Απνζηνιηθή Κνηλσλία, η οποία δέτηηκε ηο αίηημά ηοσ, έζησ θαη αλ θάπνηα από ηα κέιε ηεο 

παξαηηήζεθαλ εμαηηίαο ηνπ. Τν δεύγνο Σβάηηζεξ αλαρώξεζε ηειηθά γηα ην Κνλγθό. Σηελ αξρή 

αλαθαίληζαλ έλα θνηέηζη ζην Λακπαξελέ, ζηαδηαθά ζπκπιήξσζαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα λα 

πξνζθέξνπλ ηειηθά ζηελ πεξηνρή έλα άξηην λνζνθνκείν ζην νπνίν πιένλ ιάκβαλαλ ηαηξηθή 

βνήζεηα ρηιηάδεο Αθξηθαλνί.  

Ο Σβάηηζεξ ηηκήζεθε κε ην Ννκπέι Εηξήλεο ην 1952. Καη είλαη απνδεδεηγκέλν όηι 

τρηζιμοποιήθηκαν ηα 33.000 δολάρια πνπ αθνινπζνύλ ην βξαβείν γηα λα πξνζζέζεη ζην 

λνζνθνκείν ηνπ κηα πηέξπγα ιεπξώλ. Ο ίδηνο ν Αιβέξηνο Ατλζηάηλ δήισζε γη' απηόλ: «Δελ 

θήξπμε, δελ πξνεηδνπνίεζε, δελ νλεηξεύηεθε, νύηε αλαξσηήζεθε αλ ην παξάδεηγκά ηνπ ζα 

απνηεινύζε θάπνηε ηδαληθό θαη παπηγοπιά γηα ακέηξεηνπο αλζξώπνπο. Απιώο ιεηηνύξγεζε 

βάζεη ηεο εζσηεξηθήο ηνπ παξόξκεζεο». 

Από ην δηαδίθηπν, δηαζθεπή
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ΑΑ..  ΔΔππυυηηήήζζεειιρρ  κκααηηααννόόηηζζηηρρ  ηηοοςς  κκεειιμμέέννοοςς  ((νναα  κκςςκκλλώώζζεειιρρ  ηηηη  ζζυυζζηηήή  ααππάάννηηηηζζηη))    
 

 

1. Σι οδήγηζε ηον Αλβέπηο βάιηζεπ ζηη γαλλική αποικία ηος Κονγκό; 
  

α) ε αγάπε γηα πεξηπέηεηα; 

β) ε επαγγεικαηηθή θηινδνμία; 

γ) νηθνγελεηαθνί ιόγνη; 

δ) αγγειία ζε εθεκεξίδα ηεο επνρήο;    

    

2.  Σο ζςγγπαθικό έπγο ηος Αλβέπηος βάιηζεπ ήηαν: 
 

α) κνπζηθό; 

β) θηινινγηθό; 

γ) ζενινγηθό; 

δ) ηαηξηθό; 

 

3. Για ποιο λόγο ο Αλβέπηορ βάιηζεπ ζπούδαζε ιαηπική; 

α) γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

β) γηα θνηλσληθή αλέιημε 

γ) γηα πξνζθνξά ζην ζπλάλζξσπν 

δ) γηα λα ζπλερίζεη ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε      

  

4. Η Αποζηολική Κοινυνία ηος Παπιζιού απνήθηκε ηη μεηάβαζη ηος Αλβέπηος 

βάιηζεπ ζηο Κονγκό 
  

α) ιόγσ έιιεηςεο νηθνλνκηθώλ πόξσλ; 

β) ιόγσ ηεο δηπιήο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηδηόηεηαο; 

γ) ιόγσ ηδενινγηθώλ δηαθσληώλ; 

δ) ιόγσ ηεο ηεξάζηηαο απόζηαζεο; 

 

5. Πώρ πέηςσε ο Αλβέπηορ βάιηζεπ να μεηαβεί ζηο Κονγκό; 

α) έπεηζε ηελ Απνζηνιηθή Κνηλσλία γηα ηνπο αγαζνύο ζθνπνύο ηνπ 

β) βξήθε ηα απαηηνύκελα θεθάιαηα θαη ππνζρέζεθε ηελ εξεκία ησλ ληόπησλ θαηνίθσλ 

γ) ππνζρέζεθε λα ρηίζεη λνζνθνκείν 

δ) αλαθάιπςε ηε ζεξαπεία γηα ηνπο ιεπξνύο 

(10 κνλάδεο) 
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ΒΒ..  ΝΝαα  σσααππαακκηηηηππίίζζεειιρρ  ζζςςννηηαακκηηιικκάά  ηηοοςςρρ  όόπποοςςρρ  πποοςς  ββππίίζζκκοοννηηααιι  ζζεε  έέννηηοοννηη  γγππααθθήή  
  

 Σι: είλαη θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν «απηό» 

 

 Θευπίερ: είλαη αληηθείκελν ζην ξήκα «λα πάξσ» 

 

 ύγσςζη: άκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα «ζα πξνθαινύζε» 

 

 ζηοςρ ιθαγενείρ: έκκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα «ζα πξνθαινύζε» 

 

 παπηγοπιά: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν «ην παξάδεηγκα» 

 

 (5 κνλάδεο)  

  

ΓΓ..  ΝΝαα  ααννααγγννυυππιιζζηηεείί  ηηοο  εείίδδοορρ  ηηυυνν  ςςπποογγππααμμμμιιζζμμέέννυυνν  δδεεςςηηεεππεεςςοοςςζζώώνν  πππποοηηάάζζεευυνν..  

ΠΠπποοζζοοσσήή!!  ζζηηιιρρ  οοννοομμααηηιικκέέρρ  δδεεςςηηεεππεεύύοοςςζζεερρ  πππποοηηάάζζεειιρρ  νναα  πππποοζζδδιιοοππίίζζεεηηεε  εεππιιππλλέέοονν  ηηηη  

ζζςςννηηαακκηηιικκήή  ηηοοςςρρ  θθέέζζηη  

  

  . . . λα ζπνπδάζεη ηαηξηθή   

Επηξξεκαηηθή ηειηθή πξόηαζε 

 . . . λα πξνζθέξσ ηελ αγάπε κνπ ζηνλ θόζκν κε ηα ρέξηα κνπ 

Ολνκαηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε σο αληηθείκελν ζην ξήκα «λα κπνξώ» 

 . . . ελώ ζπνύδαδε 

Επηξξεκαηηθή ρξνληθή 

 . . . όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 33.000 δνιάξηα 

Ολνκαηηθή εηδηθή πξόηαζε σο ππνθείκελν ζηελ απξόζσπε έθθξαζε «είλαη απνδεδεηγκέλα» 

 . . . αλ ην παξάδεηγκά ηνπ ζα απνηεινύζε θάπνηε ηδαληθό θαη παξεγνξηά γηα 

ακέηξεηνπο αλζξώπνπο 

Ολνκαηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε σο αληηθείκελν ζην ξήκα «αλαξσηήζεθε» 
(5 κνλάδεο)    

            

 

ΓΓ..  ΝΝαα  μμεεηηααηηππέέττεειιρρ  ηηηηνν  εεννεεππγγηηηηιικκήή  ζζύύννηηααξξηη  ηηυυνν  ππααππαακκάάηηυυ  πππποοηηάάζζεευυνν  ζζεε  

ππααθθηηηηιικκήή  κκααιι  ααννηηίίζζηηπποοθθαα  ((οοιι  πππποοηηάάζζεειιρρ  πποοςς  δδίίννοοννηηααιι  ββππίίζζκκοοννηηααιι  ζζηηοο  κκεείίμμεεννοο  ζζεε  

ππλλάάγγιιαα  μμοοππθθήή))::  

  
 πνπ είρε πξνθαιέζεη κεγάιε εληύπσζε ζηελ επνρή ηνπ 

από ην νπνίν είρε πξνθιεζεί κεγάιε εληύπσζε ζηελ επνρή ηνπ 
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 ην νπνίν νδήγεζε ηνλ Αιβέξην Σβάηηζεξ 

από ην νπνίν νδεγήζεθε ν Αιβέξηνο Σβάηηζεξ 

 

 

 επεηδή ν Σβάηηζεξ σο θήξπθαο θαη γηαηξόο κάιινλ ζύγσςζη ζα πξνθαινύζε ζηοςρ 

ακαζείο ιθαγενείρ 

επεηδή κάιινλ ζύγρπζε ζα πξνθαινύληαλ ζηνπο ακαζείο ηζαγελείο από ηνλ Σβάηηζεξ σο θήξπθα 

θαη γηαηξό 

 

 

 ε νπνία δέρηεθε ην αίηεκά ηνπ 

από ηελ νπνία έγηλε δεθηό ην αίηεκά ηνπ 

 

 

 όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 33.000 δνιάξηα 

όηη (ν Σβάηηζεξ ή απηόο) ρξεζηκνπνίεζε ηα 33.000 δνιάξηα 

 

 

(10 κνλάδεο) 



 

 

      

 5 

 

 

 

ΜΜέέπποορρ  ΒΒ΄́--  ΛΛεεξξιιλλοογγιικκάά  

ΑΑ..  ΝΝαα  ββππεειιρρ  ηηαα  ααννηηώώννςςμμαα  ηηυυνν  ππααππαακκάάηηυυ  λλέέξξεευυνν  ηηοοςς  κκεειιμμέέννοοςς  πποοςς  ζζοοςς  δδόόθθηηκκεε::  
  

 μαθνπζηόο   άγλσζηνο, άζεκνο, αζήκαληνο 

 επγεληθέο   ηαπεηλέο, άμεζηεο, αγελείο 

 έγθξηζε   απόξξηςε 

 ιάκβαλαλ   έδηλαλ, παξείραλ 

 αθνινπζνύλ   πξνεγνύληαη, πξνπνξεύνληαη 

(5 κνλάδεο) 

  

ΒΒ..  ΑΑππόό  ηηιιρρ  λλέέξξεειιρρ  πποοςς  ζζοοςς  δδίίννοοννηηααιι  νναα  ζζσσηημμααηηίίζζεειιρρ  ππααππάάγγυυγγαα  εεππίίθθεεηηαα::  
  

 βξάρνο   βξαρώδεο 

 κεηέξα   κεηξηθόο 

 έμσ   εμσηεξηθόο/εμσηηθόο 

 αληίθξπ  αληηθξηλόο 

 θέηνο   θεηηλόο 

 επηβαξύλσ  επηβαξπληηθόο 

 απαιιάζζσ  απαιιαθηηθόο/απαιιαρηηθόο 

 ζθύβσ   ζθπθηόο 

 ακθηζβεηώ  ακθηζβεηήζηκνο 

 βάδσ   βαιηόο 

(5 κνλάδεο) 

 

ΓΓ..  ΝΝαα  σσυυππίίζζεειιρρ  ηηιιρρ  ππααππαακκάάηηυυ  ζζύύννθθεεηηεερρ  λλέέξξεειιρρ  ζζηηαα  δδςςοο  ζζςςννθθεεηηιικκάά  ηηοοςςρρ  ((πππποοζζοοσσήή  

ζζηηηηνν  οοππθθοογγππααθθίίαα))::  
  

 αλζειιεληθόο  αληί + ειιεληθόο 

 ιηπόςπρνο  ιείπσ + ςπρή 

 θπγόδηθνο  θεύγσ + δίθε 

 ζπλνρή   ζπλ + έρσ. 

 εγθξαηήο  ελ + θξάηνο 

 πθήιηνο  ππό + ήιηνο 

 γεσξγόο  γε + έξγν 

 έθηππνο  επί + ίππνο 
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 παιίξξνηα  πάιη + ξέσ 

 δίθνπνο  δύν + θόβσ 

(5 κνλάδεο)  
 

ΓΓ..  ΝΝαα  ααννηηιιζζηηοοιισσίίζζεειιρρ  ηηιιρρ  λλέέξξεειιρρ  ηηηηρρ  ΑΑ  ζζηηήήλληηρρ  μμεε  ηηοοςςρρ  οοππιιζζμμοούύρρ  ηηοοςςρρ  ζζηηηη  ΒΒ  

ζζηηήήλληη..  ηηηη  ΒΒ΄́  ζζηηήήλληη  έένναα  ππεεππιιζζζζεεύύεειι::  

 

Α Β 
1) εθήκεξνο (δ) α)  απηόο πνπ θξίλεη κε κεηξηνπάζεηα θαη αλεθηηθόηεηα, ρσξίο 

απζηεξόηεηα 

2) ακεξόιεπηνο (ζη) β)  απηόο πνπ παξάγεηαη, πνπ πξνέξρεηαη από θάπνηνλ ή θάηη 

3) παξαγσγηθόο (ε) γ) απηόο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή λέσλ αληηιήςεσλ, ζπζηεκάησλ, κεζόδσλ θ.ι.π. 

4) επηεηθήο (α) δ)  απηόο πνπ δηαξθεί κηα κέξα, ιίγν 

5) παξάγσγνο (β) ε)  απηόο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή ή απηόο πνπ παξάγεη 

πνιύ έξγν, πνπ είλαη δεκηνπξγηθόο 

 ζη) απηόο πνπ θξίλεη ή απνθαζίδεη ρσξίο λα επεξεάδεηαη από 

ππνθεηκεληθνύο παξάγνληεο θαη ρσξίο λα ραξίδεηαη ζε θαλέλαλ 
 

(5 κνλάδεο) 

 

  

ΔΔ..  ΝΝαα  ζζςςμμππλληηππώώζζεειιρρ  ηηαα  ππααππαακκάάηηυυ  κκεεννάά  εεππιιλλέέγγοοννηηααρρ  ηηηη  ζζυυζζηηήή  λλέέξξηη  μμέέζζαα  ααππόό  

ηηιιρρ  ππααππεεννθθέέζζεειιρρ::  

  
 Πέξαζα από ηελ εθνξία (επθνξία – εθνξία) γηα λα πιεξώζσ ην ρξένο κνπ. 

 Μόιηο ηειείσζε ην ιόγν ηνπ, έλα ερεξό (ερεξό – ερεηηθό) ρεηξνθξόηεκα ηξάληαμε ηελ 

αίζνπζα. 

 Υπάξρεη ηώξα έιιεηςε (έιιεηςε – έθιεηςε) ηξνθίκσλ. 

 Εγώ θιίλσ (θιείλσ – θιίλσ) κάιινλ ζ’ απηή ηελ άπνςε. 

 Οη αξκαηνινί (ακαξησινί – αξκαηνινί) θαη νη θιέθηεο απνηέιεζαλ ηελ πην αμηόπηζηε κάρηκε 

δύλακε ηνπ ππόδνπινπ Ειιεληζκνύ θαηά ηελ Επαλάζηαζε ηνπ 1821. 

 Κάζε θνξά πνπ πεξλώ (παίξλσ – πεξλώ) από ην ζπίηη ηεο ην βξίζθσ γεκάην θόζκν. 

 Ξεθίλεζε ε θαηαζθεπή ζήξαγγαο (ζήξηγγαο – ζήξαγγαο) ζηελ πεξηνρή ηεο Καθηάο Σθάιαο. 

 Καλείο ληόπηνο δε ζα δερηεί λα ζε νδεγήζεη ζηε ζπειηά απηή, γηαηί, όπσο ιέλε, θνβνύληαη ην 

ζηνηρεηό (ζηνηρείν – ζηνηρεηό) πνπ θαηνηθεί εθεί κέζα. 

(5 κνλάδεο) 
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ΜΜέέπποορρ  ΓΓ΄́--  ΓΓππααμμμμααηηιικκήή  

ΑΑ..  ΝΝαα  γγππάάττεειιρρ  ηηαα  οοννοομμααηηιικκάά  ζζύύννοολλαα  ζζηηηηνν  ίίδδιιαα  ππηηώώζζηη  ηηοοςς  άάλλλλοοςς  ααππιιθθμμοούύ::  
  

 Τνλ επζεβή άλζξσπν   ηνπο επζεβείο αλζξώπνπο 

 Τνπο λνκνηαγείο πνιίηεο  ην λνκνηαγή πνιίηε 

 Τσλ πξνζερώλ εβδνκάδσλ  ηεο πξνζερνύο εβδνκάδαο 

 Τσλ αλαηδώλ αλζξώπσλ  ηνπ αλαηδνύο αλζξώπνπ 

 Τν αεηζαιέο δέληξν   ηα αεηζαιή δέληξα 

 Τσλ επηθεξδώλ επαγγεικάησλ ηνπ επηθεξδνύο επαγγέικαηνο 

 Τε ζπλερή θξνληίδα   ηηο ζπλερείο θξνληίδεο 

 Τα αθξηβή ζηνηρεία   ην αθξηβέο ζηνηρείν 

 Τνπ επηεηθνύο κέηξνπ   ησλ επηεηθώλ κέηξσλ 

 Τε κεγαινπξεπή είζνδν  ηηο κεγαινπξεπείο εηζόδνπο 

(10 κνλάδεο)  

ΒΒ..  ΝΝαα  ααννηηιικκααηηααζζηηήήζζεειιρρ  ηηαα  ππεεππιιθθππααζζηηιικκάά  ππααππααθθεεηηιικκάά  μμεε  ηηοονν  μμοοννοολλεεκκηηιικκόό  ηηοοςςρρ  ηηύύπποο::  
  

 Σο πιο απλό πνπ κπνξείο λα θάλεηο είλαη λα κε κηιάο. 

Σο απλούζηεπο/απλούζηαηο 

 Σο πιο καλό δηήγεκα ζα βξαβεπηεί. 

Σο καλύηεπο 

 Πολύ υπαία καο ηα είπεο. 

Ωπαιόηαηα 

 Πξέπεη λα είζαη πολύ καλόρ καζεηήο αλ ζέιεηο λα πάξεηο ηελ ππνηξνθία. 

Άπιζηορ 

 Τνλ γλσξίδσ πολύ λίγο θαη έηζη δελ κπνξώ λα μέξσ ην ραξαθηήξα ηνπ. 

Δλάσιζηα  

 Πξέπεη λα είζαη πιο επιεικήρ, αλ ζέιεηο λα ζε ζπκπαζνύλ ηα παηδηά. 

Δπιεικέζηεπορ  

 Θέισ λα είζαη πάπα πολύ ειλικπινήρ απέλαληί κνπ. 

Διλικπινέζηαηορ  

 Τν επηρείξεκά ζνπ είλαη πάπα πολύ ζαθέρ. 

αθέζηαηο  

 Απηό ήηαλ ηο πιο γλςκό θξαζί απ’όζα έρσ δνθηκάζεη. 

Σο γλςκύηεπο/γλςκύηαηο  

 Ο ηδηνηειήο είλαη ο πιο κακόρ θίινο. 

Ο σειπόηεπορ/κάκιζηορ 

(5 κνλάδεο) 
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ΓΓ..  ΝΝαα  ζζςςμμππλληηππώώζζεειιρρ  ηηιιρρ  ππααππαακκάάηηυυ  πππποοηηάάζζεειιρρ  μμεε  ηηοονν  κκααηηάάλλλληηλλοο  ηηύύπποο  ηηοοςς  ππήήμμααηηοορρ  

πποοςς  δδίίννεεηηααιι  ζζηηηηνν  ππααππέέννθθεεζζηη..  ΝΝαα  πππποοζζέέξξεειιρρ  πποολλύύ  ηηηηνν  οοππθθοογγππααθθίίαα!!!!  
  

  Σην παξειζόλ ε Ειιάδα δελ εμήγε κόλν αγξνηηθά πξντόληα (εμάγσ – Παξαηαηηθόο)  

 Από όζα καο εθζέζαηε έρνπκε ζπλαγάγεη ην ζπκπέξαζκα όηη παξαλνήζαηε ηα ιεγόκελά καο 

(ζπλάγσ – Παξαθείκελνο) 

 Ο θαζεγεηήο κνπ κε πξόζβαιε/πξνζέβαιε (πξνζβάιισ – Αόξηζηνο) ρζεο ζην κάζεκα. 

 Οη πξνζιεθζέληεο (πξνζιακβάλνκαη – κεηνρή Ανξίζηνπ) δαζνιόγνη ππεξβαίλνπλ ηνπο εθαηό. 

 «Δηάγξαθε από ην θείκελν ό,ηη ζνπ ιέσ», είπε ν δηεπζπληήο ζηνλ ππάιιειό ηνπ (δηαγξάθσ – 

πξνζηαθηηθή Ελεζηώηα ελεξγεηηθήο θσλήο) 

 Ο πξσζππνπξγόο ην βξάδπ ζα εμαγγείιεη ην δηάγγεικά ηνπ (εμαγγέισ – ζηηγκηαίνο Μέιινληαο) 

 Σηε γεσκεηξία ρξεζηκνπνηήζηε ράξαθα θαη δηαβήηε (ρξεζηκνπνηώ – πξνζηαθηηθή Ανξίζηνπ) 

 Σπρλά δηεγνύκνπλ όζα ππέθεξα ζηελ μεληηηά (δηεγνύκαη – Παξαηαηηθόο) 

 Λππόζαζηε -αλ γηα ηα ζθάικαηά ζαο αιιά δηαξθώο ηα επαλαιακβάλαηε (ιππάκαη, 

επαλαιακβάλσ – Παξαηαηηθόο) 

 Αλαξσηήζνπ γηα ηηο επζύλεο ζνπ (αλαξσηηέκαη – πξνζηαθηηθή Ανξίζηνπ) 

 Κξαηεζείηε από ηηο ρεηξνιαβέο (θξαηηέκαη – πξνζηαθηηθή Ανξίζηνπ) 

 Οη καζεηέο εμέθξαζαλ ηα παξάπνλά ηνπο ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (εθθξάδσ – Αόξηζηνο) 

 «Παξαδώζηε ζην ζπξσξό ηα θιεηδηά», είπε ν δηαρεηξηζηήο ζηνπο ελνίθνπο (Παξαδίλσ – 

Πξνζηαθηηθή Ανξίζηνπ) 

(7 κνλάδεο) 

 

 

ΓΓ..  ΝΝαα  γγππάάττεειιρρ  ηηιιρρ  εεννεεππγγηηηηιικκέέρρ  κκααιι  ηηιιρρ  ππααθθηηηηιικκέέρρ  μμεεηηοοσσέέρρ  ηηυυνν  ππααππαακκάάηηυυ  ππηημμάάηηυυνν::  

  

 βιέπσ  βιέπνληαο    ηδσκέλνο 

 ιέ(γ)σ  ιέγνληαο    εηπσκέλνο 

 αλαηξέθσ  αλαηξέθνληαο    αλαζξεκκέλνο 

 

(3 κνλάδεο) 


