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             ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

 

1. ΕΚΘΕΗ ΔΟΚΙΜΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

2.  ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Δδώ δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα επηθνηλσληαθά δεδνκέλα.  Γξάθεηαη ζε γ΄ εληθό  

ή πιεζπληηθό θαη ζπαληόηεξα ζε α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν.  Σηόρνο είλαη ε πεηζώ 

θαη ε γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ αλαθνξηθή (θπξηνιεθηηθή) ιεηηνπξγία ηεο. 

ΓΟΜΗ:  Πξόινγνο:    εηζαγσγή ζην ζέκα 

       Κύξην Θέκα: ζέζε, επηρεηξεκαηνινγία(αηηίεο – απνηειέζκαηα – ιύζεηο) 

       Δπίινγνο:    αλαθεθαιαίσζε, επαλαδηαηύπσζε ζέζεο, επηζήκαλζε κηαο 

πξόηαζεο  

3. ΟΜΙΛΙΑ – ΛΟΓΟ 
Δθθσλείηαη ζε ζπλέδξην, εκεξίδα, εθδήισζε πνπ νξγαλώλεη ην ζρνιείν, ν δή-

κνο , θάπνηνο πνιηηηζηηθόο θνξέαο, ζηε βνπιή, θιπ.  Σπλήζσο δεηείηαη από ην κα-

ζεηή λα ππνδπζεί ξόινπο πνπ αξκόδνπλ ζηε καζεηηθή ηνπ ηδηόηεηα: π.ρ. λα εθθσ-

λήζεη ιόγν σο εθπξόζσπνο ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, σο κέινο ηεο Βνπιήο ησλ 

Δθήβσλ, σο απιόο καζεηήο, σο άηνκν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιηηηζηηθό θν-

ξέα ηεο πεξηνρήο ηνπ, σο κέινο καζεηηθήο νκάδαο πνπ αλαπηύζζεη πξσηνβνπιία 

ζε θάπνην  θνηλσληθό ζέκα, θιπ.  Μπνξεί όκσο λα δεηεζεί λα ππνδπζεί ξόινπο 

άζρεηνπο κε ηε καζεηηθή ηδηόηεηα: π.ρ. λα εθθσλήζεη ιόγν σο πνιηηηθόο εγέηεο, 

σο κέινο κηα αλζξσπηζηηθήο νξγάλσζεο, θιπ. 

Μπνξεί λα είλαη γξακκέλε ζε ύθνο ηππηθό θη επίζεκν, νπόηε ρξεζηκνπνηνύκε  

ην γ΄ εληθό ή πιεζπληηθό πξόζσπν, αιιά θαη ην α΄ πιεζπληηθό ή ην β΄ πιεζπληηθό 

πξόζσπν, νπόηε ν ιόγνο απνθηά δσληάληα θη ακεζόηεηα.  Αλάινγα κε ηε ζύλζεζε 

ηνπ ππνηηζέκελνπ αθξναηεξίνπ, ην ύθνο κπνξεί λα είλαη θαη θηιηθό. 

 ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 
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1 ραηξεηηζκόο ζην αθξναηήξην Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο/ ζπλάδειθνη/ ζπκπνιίηεο….. 

Κπξίεο θαη θύξηνη…. 

1. Αλαθνξά ζηελ αθνξκή εθθώ- 

λεζεο ηεο νκηιίαο: 

 Γήισζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ν- 

κηιεηή 

 Αλαθνίλσζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

νκηιίαο 

α. Σπγθεληξσζήθακε όινη εδώ ζήκεξα κε αθνξκή….. Α- 

μηνπνηώληαο ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη, ζα ήζεια θη  ε- 

γώ λα δηαηππώζσ θάπνηεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε…. 

β.  Ωο κέινο ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ ζα ήζεια λα θαηα- 

ζέζσ από ην βήκα απηό θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζρε- 

ηηθά κε… 

γ.  Ξεθηλώληαο ηελ νκηιία κνπ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηε  

ζεξκή ππνζηήξημε, ηε δηθή κνπ αιιά θαη όισλ, πηζηεύσ, 

ησλ ζπλνκειίθσλ κνπ, ζην ζεζκό ηεο Βνπιήο ησλ Δθή- 

βσλ  πνπ έδσζε θσλή ζηνπο λένπο ηεο κέζεο εθπαίδεπ- 

ζεο.  Θεσξώ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ επθαηξία πνπ καο 

δίλεηαη λα δεκνζηνπνηήζνπκε ηηο απόςεηο καο ζε δεηήκα- 

ηα δσηηθά  γηα ηε λενιαία θαη ηελ θνηλσλία  επξύηεξα.  Φη- 

ινδνμώληαο ινηπόλ λα θαλώ αληάμηνο ηνπ ξόινπ πνπ κνπ 

αλαηέζεθε, επέιεμα λ΄ αθηεξώζσ ηελ νκηιία κνπ ζ’ έλα 

θαηά ηελ θξίζε κνπ, πςίζηεο ζεκαζίαο ζέκα, ζην… 
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2. Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαην- 

ινγίαο: 

 Γηαηύπσζε ησλ απόςεσλ    

 ζε γ΄ζε γ΄ πξόζσπν 

 Γηάλζηζε ηνπ θεηκέλνπ κε  

ζηνηρεία πξνθνξηθόηεηαο: 

-απνζηξνθέο ζην θνηλό 

-επηθιήζεηο ζηελ εκπεηξία, γλώ- 

ζεηο, επαηζζεζία ηνπ 

- ρξήζε α΄ θαη β΄ πξνζώπνπ 

- δηαηύπσζε εξσηεκάησλ 

 

α.  Ωο κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο / σο ελεξγνί  πνιίηεο 

ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο όινη έρνπκε πείξα ησλ πξνβιε- 

κάησλ / έρνπκε αλακεηξεζεί κε ηα πξνβιήκαηα, ηηο δπ- 

ζθνιίεο … 

β.  Γελ θξίλσ ζθόπηκν λα αλαθεξζώ εθηελώο ζηηο ζπλέ- 

πεηεο πνπ επηθέξεη …. θαζώο όινη ζαο ηηο γλσξίδεηε από 

ηελ εκπεηξία ζαο / ράξε ζηε κόξθσζή ζαο / κέζα από ηελ  

επαγγεικαηηθή ζαο ελαζρόιεζε.  Θα ζηαζώ ινηπόλ ζηα    

κέηξα πνπ κπνξνύλ λα  ιεθζνύλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δπζκελώλ 

επηπηώζεσλ πνπ όινη πθηζηάκεζα. 

γ.  Ννκίδσ πσο όινη ζα ζπκθσλήζεηε πσο ην ……. είλαη 

έληνλν / είλαη κηα από ηηο κάζηηγεο ηεο επνρήο καο.  Τηο 

επηπηώζεηο ηνπ  ηηο έρνπκε ππνζηεί όινη καο, άιινο πεξηζ- 

ζόηεξν, άιινο ιηγόηεξν.  Πνηνο από καο  (ι.ρ. δελ έρεη πηε- 

ζηεί από ην άγρνο λα επηιέμεη εύζηνρα θαηεύζπλζε ζπνπ- 

δώλ θαη πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθήο ελαζρόιεζεο, ζε κηα  

επνρή  πνπ ην θάζκα ηεο αλεξγίαο θαληάδεη εμίζνπ απεη- 

ιεηηθό γηα όινπο καο;  Πνηνο δε γλσξίδεη από ην ζπγγελη- 

θό ή θηιηθό πεξηβάιινλ ηνπ κνξθσκέλνπο θη άμηνπο λένπο 

πνπ δπζθνιεύνληαη λα απνθαηαζηαζνύλ επαγγεικαηηθά; 
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 Τνληζκόο ελόο ζεκείνπ (δηα- 

πίζησζεο, πξόηαζεο…) 

 Γηαηύπσζε ζπκπεξάζκαηνο 

 Έθθξαζε επρήο, ειπίδαο 

 Γηαηύπσζε επραξηζηηώλ 

α.  Οινθιεξώλνληαο ηελ παξέκβαζή κνπ / ηελ νκηιία κνπ, 

ζα ήζεια λα ζαο επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ζηελ  αλάγθε ιή- 

ςεο άκεζσλ κέηξσλ ………. θαη λα ζαο  επραξηζηήζσ γηα  

ηελ πξνζνρή ζαο  θαη γηα ην ρξόλν πνπ κνπ δηαζέζαηε. 

β.  Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ γηα άιιε κηα θνξά  

(ι.ρ. ηελ νμύηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο / ην κέγεζνο ηεο επζύ- 

λεο πνπ βαξαίλεη…) θαη λα εθθξάζσ ηελ επρή/ειπίδα όηη 

ζα ζηαζνύκε όινη ζην ύςνο  πνπ ε πεξίζηαζε απαηηεί / όηη ε 

ε πνιηηεία / ε θνηλσλία / νη αξκόδηνη θνξείο αιιά θαη όινη  

καο ζα επηδείμνπκε ηε δένπζα ζηάζε, ώζηε ε θαηάζηαζε 

λα βειηησζεί. 

Σαο επραξηζηώ 

 

                                            4.  ΕΠΙΣΟΛΗ 
 

Η επηζηνιή είλαη θείκελν ζύληνκν ή αλαιπηηθό, κε ην νπνίν απεπζπλόκαζηε 

ζε θάπνην πξόζσπν, θηιηθό ή επίζεκν, ή αθόκα ζε θάπνηνλ νξγαληζκό, εηαηξεία, 

ζύιινγν, ζεζκό… 

Τν ύθνο ηεο επηζηνιήο: 

- είλαη νηθείν, άκεζν, αλ απεπζπλόκαζηε ζε θηιηθό καο πξόζσπν, κε έληνλα 

ζηνηρεία πξνθνξηθόηεηαο θαη ρξεζηκνπνηνύκε  β΄ εληθό πξόζσπν  

- είλαη ηππηθό θη επίζεκν, αλ απεπζπλόκαζηε ζε πξόζσπα ζεζκηθά ηνπ δεκό-

ζηνπ βίνπ, ζε κεγαιύηεξνπο, ζε πξνέδξνπο ζπιιόγσλ, νξγαληζκώλ…. θαη ρξεζη-

κνπνηνύκε β΄ πιεζπληηθό πξόζσπν. 

- Ύθνο θαηαγγειηηθό, αηρκεξό, αλ ν ζθνπόο καο είλαη λα ζηειηηεύζνπκε ε-

λέξγεηεο, ζπκπεξηθνξέο… θαη ρξεζηκνπνηνύκε β΄ πιεζπληηθό πξόζσπν 
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- Ύθνο παξαθιεηηθό, αλ ζηνρεύνπκε ζηελ πινπνίεζε θάπνηνπ αηηήκαηνο. 

Δπηηξεπηή είλαη θαη ε ρξήζε γ΄ εληθνύ ή πιεζπληηθνύ πξνζώπνπ, όηαλ δηαηπ-

πώλνπκε γλώκεο γεληθνύ θύξνπο ή ην α΄ εληθό, όηαλ γξάθνπκε σο κνλάδεο. 
          ΔΟΜΗ      ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 
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1.Πξνζθώλεζε 

 

 

2.  

 Γήισζε ηεο ηαπηόηεηαο / η- 

δηόηεηαο ηνπ απνζηνιέα. 

  Αλαθνίλσζε ηνπ ζθνπνύ  

ζύληαμεο /ζέκαηνο ηεο επηζην- 

ιήο 

                                      Ηκεξνκελία 

(Αμηόηηκε /-νη) θύξηε /-νη (ηδηόηεηα παξαιήπηε:δηεπζπληά,  

ππνπξγέ…) 

 

α.  Σαο απνζηέιινπκε απηή ηελ επηζηνιή (ι.ρ. γηα λα ζέ-    

ζνπκε ππόςε ζαο έλα  πξόβιεκα πνπ αθνξά ην ζύλνιν  

ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο / ηε λενιαία / ηνπο αλζξώπνπο 

κε εηδηθέο αλάγθεο…., ην πξόβιεκα ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ / ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο…).   

Θεσξνύκε πσο νη απόςεηο / νη επηζεκάλζεηο καο, θαξπόο 

Τεο άκεζεο επαθήο καο κε (ι.ρ. ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηε- 

ηα / ηε ζύγρξνλε αγνξά  / ηελ θνηλσλία….), ζα είλαη δηα- 

θσηηζηηθέο  θαη ζα βνεζήζνπλ λα  δηακνξθώζεηε  κηα νιν- 

θιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ ηζρύεη θαη ηηο  

βειηηώζεηο πνπ απηή ρξήδεη. 

β.  Σθνπόο ηεο επηζηνιήο πνπ ζαο απεπζύλνπκε είλαη ε π- 

πνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε/ ηελ 

άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο…. Κξίλνπκε πσο ε εκπεηξία  

καο από… / ε ηδηόηεηά καο σο….. καο επηηξέπεη λα δηαηπ- 

πώζνπκε δίθαηα θαη εύινγα αηηήκαηα / λα θαηαζέζνπκε  

ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο …πνπ ζα δξνκνινγήζνπλ ην έξγν 

ζαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο άξζεο ησλ πξνβιεκάησλ… 
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3.  Παξνπζίαζε επηρεηξεκαην- 

ινγίαο: ρξεζηκνπνηνύκε θπξί- 

σο α΄ θαη β΄ πιεζπληηθό, ιόγσ 

ηνπ επηθνηλσληαθνύ ραξαθηή- 

ξα ηνπ θεηκέλνπ: 

 έθζεζε πξνβιήκαηνο – ζπ- 

λέπεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 Γηαηύπσζε πξνηάζεσλ 

 

έ- 

 

 

 

 

 

 

 

α  Αξρηθά θξίλνπκε ζθόπηκν λα αλαθεξζνύκε: ζηηο ειιεί- 

ςεηο πνπ παξνπζηάδεη…. Λόγσ ηεο άκεζεο γλώζεο πνπ έ- 

ρνπκε σο …./ ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

….., θαζώο απηή ην θαζηζηά πξόβιεκα θνηλό, πνπ καο α- 

θνξά όινπο σο κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

β.  Ιδηαίηεξεο πξνζνρήο ρξήδνπλ, θαηά ηε γλώκε καο, θαη 

νη  νηθνλνκηθέ / πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ 

γ.  Θα ζέιακε επίζεο λα επηζεκάλνπκε / ηνλίζνπκε ην  

βαζκό ζηνλ νπνίν (ην πξόβιεκα) πιήηηεη / επηδξά δπζκε- 

λώο ζην πνιηηηζηηθό ….πεδίν 

α. Ο ζύιινγόο καο δηεθδηθεί.. 

β.  Δκθνξνύκελνη από ην όξακα γηα κηα θαιύηεξε (παηδεί- 

α, θνηλσλία….) δεηνύκε… 

γ.  Αμηώλνπκε επίζεο από (ηελ πνιηηεία, ηνπο αξκόδηνπο  

θνξείο….) λα κεξηκλήζνπλ γηα… 

δ.  Πξόηαζή καο είλαη λα… 
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 Σπγθεθαιαίσζε – ζπκπέξα- 

ζκα 

 

 

 

 

 

 

 

 εκπηζηνζύλε ζηελ πνιηηεία  

/ αξρέο 

 απνθώλεζε 

Από όια ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη / πξνθύπηεη εύινγα ην  

ζπκπέξαζκα όηη (ι.ρ. ην πξόβιεκα είλαη νμύηαην θαη ρξή- 

δεη άκεζεο αληηκεηώπηζεο).  Ωο ελεξγνί , ππεύζπλνη πνιί- 

ηεο εθθξάδνπκε ηελ αλεζπρία καο θαη ελαπνζέηνπκε ηηο  

ειπίδεο καο ζηελ πνιηηεία, σο θαηεμνρήλ αξκόδηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ιύζεσλ.  Διπίδνπκε πσο νη επηζεκάλζεηο καο  

ζα ζαο θαλνύλ ρξήζηκεο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαιείζηε λα 

αλαιάβεηε 

                                                  Με εθηίκεζε, 

Θα ζέιακε λα θιείζνπκε ηελ επηζηνιή καο εθθξάδνληαο 

ηελ πεπνίζεζε όηη ηα αηηήκαηά καο ζα εηζαθνπζηνύλ θαη ε 

θηλεηνπνίεζε ησλ  αξκόδησλ αξρώλ ζα είλαη άκεζε, πξνθεη-΄- 

κέλνπ ε άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ….. 

                                                        Με εθηίκεζε, 

                                           

5.  ΑΡΘΡΟ 

 Δίλαη θείκελν πνπ δεκνζηεύεηαη ζε εθεκεξίδα ή πεξηνδηθό θαη πξαγκαηεύεηαη 

έλα επίθαηξν ζέκα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο.  Δπηθξαηεί ε αλαθνξηθή / θπξηνιεθηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο θαη είλαη ζπληνκόηεξν από ην δνθίκην.  Τν ύθνο είλαη ζν-

βαξό θη επηκειεκέλν, θαζώο ζ’ απηό αλαιύεηαη έλα θνηλσληθό πξόβιεκα.  Μπνξεί 

λα είλαη όκσο θαη ρηνπκνξηζηηθό ή δξακαηηθό. 

ΓΟΜΗ:  Τίηινο :  Σηόρνο είλαη λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε.  

Γλσξίζκαηά ηνπ είλαη νη αηειείο πξνηάζεηο κε ζπρλή απνπζία ηνπ ξήκαηνο, ε πξσ-

ηνηππία θαη ζπρλά ην ρηνύκνξ. 

Πξόινγνο :  Πεξηέρεη ην ζέκα θαη ζπρλά ηελ αθόξκεζε, δειαδή ην 

επίθαηξν γεγνλόο πνπ ζηάζεθε ε αθεηεξία ηνπ άξζξνπ. 

Κύξην Θέκα : Παξάζεζε επαξθνύο απνδεηθηηθνύ πιηθνύ πξνθεηκέλνπ 

λα ηεθκεξηώζνπκε ηηο απόςεηο καο. 

Δπίινγνο : Έκθαζε ζε θάπνην ζεκείν ή αλαθνξά ζε πξνηάζεηο γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θ.α. 

 

                                ΑΚΗΕΙ 

1. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Α΄ κε ηηο πηζαλέο ζπλππνδειώζεηο 

ηνπο από ηε ζηήιε Β΄ . 

                  Α΄                                                             Β΄  

1. καύξν                                                    α.  δώξα 

2. ζρνιείν                                                  β.  δσεξόηεηα 

3. θόθθηλν                                                  γ.  αλεκειηά 

4. δηάιεηκκα                                               δ.  δνθηκαζία 

5. παηδί                                                       ε.  πέλζνο 

6. Αύγνπζηνο                                           ζη.  δηάβαζκα 

7. εμεηάζεηο                                                δ.  μεθνύξαζε 

8. ζάιαζζα                                                 ε.  δηαθνπέο 

9. γηνξηή                                                     ζ.  ραξά 



 5 

   10.  Χξηζηνύγελλα                                          η.  κπάληα 

2. Να θαηαηάμεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο πνπ δίλνληαη αλάινγα κε ην ύθνο ηνπο , 

ώζηε λα ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο:  βνπηώ, θαηεπλάδνκαη, θαηεγνξώ, ραιαξώλσ, 

ηζαθίδνκαη, αλαπαύνκαη, θξελάξσ, ζηελή, αλόεηνο, μεπαηώλνκαη, γνπζηάξσ, πθαξ-

πάδσ, πνιιά, θαηαβάιισ, επηζπκώ, όκνξθνο, έλα ζσξό, επεηδήο, θνπιάξσ, θξάδσ, 

πθαξπάδσ, κνύξε, θνπξάδνκαη, απνγνεηεπκέλνο, πιεξώλσ, όςε, εηξθηή, ζπεύδσ, 

βιίην, θαηαπηνεκέλνο, εκπνδίδσ. 

ΟΤΔΕΣΕΡΟ ΤΦΟ ΛΑΪΚΟ ΤΦΟ ΕΠΙΗΜΟ ΤΦΟ 

θιέβσ   

  Καηαπνλνύκαη 

  πιείζηα 

 αξάδσ  

  κηθξόλνπο 

ζέισ   

 θνύθινο  

εξεκώ   

  επηπιήηησ 

πξόζσπν   

 Πεζκέλνο  

 ηα ζθάσ  

Φπιαθή   

βηάδνκαη   

  αλαθόπησ 

3. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α΄ κε πξνηάζεηο ζε πην επί-

ζεκν – ηππηθό ύθνο ζηε ζηήιε Β΄ θαη ην αληίζηξνθν: 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ – ΟΙΚΕΙΟ ΤΦΟ ΕΠΙΗΜΟ – ΣΤΠΙΚΟ ΤΦΟ 

Απηό δελ παίδεη κεγάιν ξόιν  

 Τεξεί πάληα ηελ ππόζρεζή ηνπ 

Η νηθνλνκία καο πεξλά θξίζε  

Μελ κπεξδεύεηο ηηο έλλνηεο  

 Δίλαη αλέληηκν λα αζεηείο ην ιόγν ζνπ 

Σηηο εηδήζεηο ιέλε ηε κηζή αιήζεηα  

Τα πξάγκαηα δε ζα θαιπηεξεύζνπλ  

 Καη δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο γηα λα πσ… 

Αλ πέζεη θάηη ζηελ αληίιήςή ζνπ..  

Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο από απηό;  

 Οη λένη ζήκεξα αλαιώλνπλ ην ρξόλν ηνπο  

ζε αλνύζηεο δηαζθεδάζεηο 

Τν σξαίν ηεο πξόζσπν ηνπ ηξάβεμε 

ηελ  πξνζνρή 

 

 Καηέθζαζε εμαηξεηηθά θαηεθήο 
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Η κνπζηθή ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπο 

από ην δηάβαζκα 

 

 Τνλ λνπζεηεί κε ππεπζπλόηεηα 

 Αλαθύπηνπλ δηαξθώο πξνβιήκαηα 

 Απηό είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο 

Η νκάδα καο θαηάθεξε λα μεπεξάζεη 

θάζε εκπόδην θαη λα πεξάζεη πξώηε 

 

 Τν έγθιεκα ραξαθηεξίζηεθε σο ηδηαδό- 

λησο  εηδερζέο 

Τν πξόβιεκα ησλ λαξθσηηθώλ έρεη  

ρεηξνηεξέςεη 
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