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Α. ΚΔΙΜΔΝΟ 
 
   Πέξαζε άιιε κία ζρνιηθή ρξνληά! Κάλνληαο ηνλ απνινγηζκό, ζα έιεγα κε 
ηθαλνπνίεζε όηη «κύξηα αεδόληα» θειαεδνύζαλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο 
θαη θάζε θειάεδεκα επράξηζηα αληερνύζε ζηα απηηά καο. Οη θαζεγεηέο, πνπ 
πάληα κε ζηνξγή θαη αγάπε, ππνκνλή θαη επηκνλή αληηκεηώπηζαλ νπνηνδήπνηε 
πξόβιεκα ησλ καζεηώλ ηνπο, είραλ έλα ζθνπό : λα ηνπο δνπλ ππεύζπλνπο, 
ειεύζεξνπο, δεκνθξαηηθνύο πνιίηεο, λα θαιιηεξγνύλ θαη λα αλαπηύζζνπλ 
αξκνληθά ην πλεύκα θαη ην ζώκα ηνπο, ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 
Τν αλέβαζκα ηνπ επηπέδνπ κόξθσζεο, ε πνιηηηζκέλε ζπκπεξηθνξά, ε 
θαζαξηόηεηα ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ν ζεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ, ε 
πινύζηα ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ζρνιηθή δσή είλαη ζηνηρεία πνπ δελ πξέπεη 
λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηα ζηνλ απνινγηζκό ηεο πεξαζκέλεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο. 
   Εύρνκαη – κεηαθέξνληαο θαη ηηο επρέο ησλ ζπλαδέιθσλ θαζεγεηώλ – ζε 
όινπο ηνπο καζεηέο θαη ηδηαίηεξα ζε απηνύο ηεο Γ’ ηάμεο, πνπ θεύγνπλ από ην 
ζρνιείν καο, λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, λα έρνπλ επηηπρή ζηαδηνδξνκία 
θαη λα ραηξόκαζηε λα καζαίλνπκε πάληα γηα ηελ πξόνδό ηνπο. Όινη καο 
πηζηεύνπκε όηη έρνπλ θαη πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη εζηθέο αξρέο, γηα λα 
θαηαθηήζνπλ ηε δσή θαη λα αλαδεηρζνύλ ζηνλ ηνκέα πνπ ζα επηιέμεη ν 
θαζέλαο. 
                                                                                   Ο Γιευθυνηής 
   
                                                    Από ην καζεηηθό ζρνιηθό πεξηνδηθό, 1993 
 
 
Β. ΔΡΩΤΗΣΔΙΣ 
 
1. Τν ζπγθεθξηκέλν θείκελν απνηειεί ηνλ απνινγηζκό ηνπ Δηεπζπληή ελόο 
ζρνιείνπ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνλ νπνίνλ 



 

 

ήζειαλ λα πεηύρνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ κε βάζε ηα ιεγόκελα ηνπ 
Δηεπζπληή; Πώο ηνλ θξίλεηε; 
 
2. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ. 
 
3. α. Τν παξαπάλσ θείκελν απνηειεί είδνο πξνθνξηθνύ ή γξαπηνύ ιόγνπ; 
Πνηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ ζαο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκά ζαο; 
     β. Να θάλεηε ηελ παξαθάησ αληηζηνίρεζε. (Σηηο ιέμεηο ηεο αξηζηεξήο 
ζηήιεο αληηζηνηρνύλ πεξηζζόηεξνη από έλαλ όξνη ηεο δεμηάο). 
          
                                                          α. νξγαλσκέλνο 
                                                      β. δηαθξίλεηαη γηα ηε θξνληηζκέλε                
                                                      ζύληαμε θαη ην ιεμηιόγην 

1. πξνθνξηθόο ιόγνο •          γ. απζόξκεηνο 
                                                      δ. ππθλόο 

2. γξαπηόο ιόγνο      •          εκπινπηίδεηαη κε ρεηξνλνκίεο θαη 
                                                          εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ 
                                                      ε. ηππηθόο                       
                                                          ζη. αλαιπηηθόο 
                                                       η. άκεζνο 
 
4. Να εληνπίζεηε ηε ζεκαηηθή πξόηαζε θαη ηα ζρόιηα ζηελ πξώηε παξάγξαθν 
ηνπ θεηκέλνπ. 
 
5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο πξνο ηνπ όξνπο ηνπο (απιή, 
ζύλζεηε, ειιεηπηηθή, επαπμεκέλε). 
 α. «Πέξαζε άιιε κία ζρνιηθή ρξνλία». 
 β. «θάζε θειάεδεκα επράξηζηα αληερνύζε ζηα απηηά καο»  
 γ. «λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο» 
 δ. «Όινη πηζηεύνπκε» 
 ε. «γηα λα θαηαθηήζνπλ ηε δσή» 
 
6. Να βξείηε ζε πνην κέξνο ηνπ ιόγνπ αλήθεη ε θαζεκία από ηηο 
ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 
 
 
Γ. ΔΚΘΔΣΗ 
 
Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο παηδείαο είλαη λα αλαπηύμεη ηελ 
πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηόκνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηε γλώζε θαη ηε 
κάζεζε. Να γξάςεηε έλα άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζην νπνίν 
λα αλαπηύμεηε απηήλ ηελ άπνςε. 


