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ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ´ ΛΥΚΕΙΟΥ(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
• Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου. 
Προφανώς πάντοτε κυκλοφορούσαν εφηµερίδες και περιοδικά άξια του ονόµατός τους (ακόµη και 
σήµερα υπάρχουν, ευτυχώς) όµως λόγοι πολιτικοί και ιδεολογικοί όρισαν τον ΔΟΛ ως ένα εθνικό 
κεφάλαιο της δηµοσιογραφίας µας. Και όχι µόνο. Πολιτικές σκοπιµότητες πάντα υπήρξαν, σφάλµατα 
έχουν διαπραχθεί, παλινωδίες και αστοχίες έχουν σηµειωθεί. Όµως ο ΔΟΛ (µε τα όποια κατά καιρούς 
ατοπήµατά του) εξακολουθεί και ορίζει και να προβάλλει, ακόµη και σήµερα, καθαρές, άδολες τις 
αστικές, δηµοκρατικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές αξίες των Ελλήνων. Αφήνω τελευταία την 
πολιτισµική και πνευµατική προσφορά του. 

Γ. Γιατροµανωλάκης, Το Βήµα 
 
 
• Να αποδώσετε κυριολεκτικά τις µεταφορικές εκφράσεις των δυο τελευταίων προτάσεων. 
Άνοιξα λοιπόν τη νέα εφηµερίδα (τυλιγµένη σε προστατευτικό σελοφάν) και άρχισα να την 
ξεφυλλίζω. Αναγνώρισα (όπως είπα) µερικά πρόσωπα από το ορίτζιναλ «Βήµα», αναγνώρισα και τη 
γραφή τους. Όµως µετά τίποτε από όσα ήξερα. Καµία οµοιότης µε το αληθινό «Βήµα». Μόνο η 
απατηλή µορφή. Μόνο το ξεπατικωµένο format, η κλεµµένη σελιδοποίηση, η τυπογραφική 
οµοιότητα. Κατά τα άλλα ένα κενό. Ένα πουκάµισο αδειανό µιας ανύπαρκτης Ελένης. Κι ο Πάρης-
αναγνώστης, µ' έναν ίσκιο θα πλαγιάζει... 

Γ. Γιατροµανωλάκης, Το Βήµα 
 
• α) Να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της παραγράφου. β) Ωστόσο, ενώ, διότι. Το δηλώνπουν 
οι λέξεις µε τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή της παραγράφου. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 48η θέση (επί συνόλου 61 χωρών) ως αποτέλεσµα των κυβερνητικών 
επιλογών στον ενεργειακό τοµέα, την έλλειψη οράµατος για πράσινες επενδύσεις και την εµµονή στα 
ορυκτά καύσιµα. Η ελληνική κυβέρνηση «πάγωσε» την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, επέβαλε 
αναδροµική φορολόγηση σε όλες τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ενώ δεν προωθεί 
πολιτικές εξοικονόµησης ενέργειας. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι, στον πίνακα του CCPI οι τρεις 
πρώτες θέσεις παραµένουν κενές. Κι αυτό διότι καµία χώρα δεν έχει αρκετά φιλόδοξες πολιτικές που 
να στοχεύουν σε συγκράτηση της αύξησης της θερµοκρασίας της Γης κατά τουλάχιστον δύο βαθµούς 
Κελσίου. Η καλύτερη επίδοση ανήκει στη Δανία η οποία καταλαµβάνει την 4η θέση. 

Τράτσα Μάχη  
 
• Να βρείτε τον τρόπο και τα µέσα πειθούς στην παρακάτω παράγραφο. 
1. Η Εσθονία επλήγη βαριά από τη διεθνή οικονοµική κρίση του 2008. Εν µέρει εξαιτίας της 
απροθυµίας της να εγκαταλείψει τη σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία του νοµίσµατός της µε το 
ευρώ, η οικονοµία της συρρικνώθηκε δραµατικά (κατά 14% µόνο το 2009. Ωστόσο, στη συνέχεια 
ανέκαµψε εντυπωσιακά, µε αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός των Εσθονών που µετανάστευσε στην 
περίοδο της κρίσης να επιστρέφει τώρα στη χώρα. Το ΑΕΠ της χώρας αναµένεται να αυξηθεί κατά 
2,3% φέτος και 2,8% το 2018, καθώς οι επενδύσεις θα ενισχύσουν τη θετική συνεισφορά της 
διαρκώς αυξανόµενης εξαγωγικής δραστηριότητας. Αυτό επέτρεψε στην κυβέρνηση να αυξήσει 
σηµαντικά το επίπεδο του αφορολογήτου: «Από 180 ευρώ µηνιαίο εισόδηµα που είναι σήµερα, θα 
αυξηθεί στα 500 ευρώ του χρόνου», λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός. 

Καθηµερινή 
2. Η παραδοσιακή αντίληψη για την εξειδίκευση αρχίζει να αντρέπεται µπροστά στα νέα δεδοµένα. 
Για να µπορέσει ένας επιστήµονας ν’ ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις χρειάζεται να έχει 
επίγνωση της ενότητας της γνώσης, επίγνωση της πολυµορφίας της. Οι µεγάλες επιστηµονικές 
ανακαλύψεις έχουν γίνει από ανθρώπους µε ευρείς ορίζοντες σκέψης, πλούτο γνώσεων και 
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ενδιαφερόντων. Ο Αϊνστάιν έλεγε πως ο Ντοστογιέφσκι του έδωσε πολύ περισσότερα απ’ ότι ο 
Γκάους. Αλλά και οι µεγάλοι επιστήµονες της Αναγέννησης ήταν άνθρωποι µε δύναµη σκέψης, 
µε πάθος. Ήταν πολυµαθείς. Το πρότυπο του homo universalis (καθολικός άνθρωπος) 
χαρακτήριζε τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, τον Μακιαβέλλι, τον Λούθηρο.  

Αιµιλία Καραλή, Λόγος, τεχνική και τέχνη στην έκθεση, 
εκδ. Στάχυ, 1993, σελ. 317 – 318 

 
• Να εντοπίσετε τον συλλογισµό στην παρακάτω παράγραφο(παραγωγικός-επαγωγικός) και 
να τον αξιολογήσετε. 
Η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και ο πόλεµος κατά της τροµοκρατίας, έκαναν τον κόσµο που 
ζούµε πιο ανασφαλή, επικίνδυνο και απάνθρωπο. Έδωσαν το πρόσχηµα για την αποχαλίνωση της 
κρατικής και διακρατικής βαρβαρότητας, µέσω δρακόντειων νοµοθετη- µάτων περιστολής των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Συντέλεσαν στην περιφρόνηση των διεθνών υποχρεώσεων και στην 
υπονόµευση του διεθνούς συστήµατος ασφαλείας που αντιπροσωπεύει το διεθνές δίκαιο.[...] 

Ιωάννα Σωτήρχου, Ελευθεροτυπία 
 
 

• Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή και η συνεκτικότητα των παραγράφων;  
Επίσης, ο συνολικός πληθυσµός των χωρών που ανέφερα πιο πάνω είναι περίπου 800 

εκατοµµύρια, δηλαδή µόνο το 13% του παγκόσµιου πληθυσµού. Είναι δύσκολο να κάνω αναγωγή 
στον παγκόσµιο πληθυσµό, διότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές εισοδήµατος και διάρθρωσης 
ηλικιών µεταξύ των χωρών. Ακόµη και η πιο συντηρητική εκτίµηση όµως οδηγεί στο συµπέρασµα 
ότι ένας τεράστιος όγκος οικονοµικών πόρων χρησιµοποιείται για να ικανοποιήσει «ανάγκες 
οµορφιάς». Αναφέρω τα παραπάνω διότι πιστεύω ότι δείχνουν µια κατάσταση πραγµάτων την οποία 
θεωρώ κατακριτέα. Βέβαια, ο οικονοµολόγος που έχει ανατραφεί µε τη νεοκλασική θεωρία θα 
προβάλει αµέσως τη γνωστή αρχή «περί γούστου ουδείς λόγος», δηλαδή κάθε άτοµο δαπανά το 
εισόδηµά του όπως αυτό νοµίζει και κανείς δεν είναι σε θέση να του πει αν κάνει καλά ή άσχηµα. 
Είναι δύσκολο (αν όχι αδύνατο) να αγνοήσει κανείς την ισχύ αυτού του επιχειρήµατος, κυρίως στο 
επίπεδο των ατοµικών επιλογών. 

Εν τούτοις, νοµίζω ότι υπάρχει κάτι παράλογο και κακό σε µια κοινωνία που επιτρέπει σε 
ορισµένους την ικανοποίηση κάθε µαταιοδοξίας και κάθε τρυφηλότητας την ίδια στιγµή που άλλοι 
αδυνατούν να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες διατροφής, στέγασης και περίθαλψης. Ο Επίκουρος 
έλεγε πως ήταν έτοιµος να παραβγεί µε τον Δία σε ευτυχία, αρκεί να είχε ψωµί και νερό, πρόταση που 
µπορεί να θεωρηθεί υπερβολή που λεγόταν σε αντίθεση προς εκείνους που υποστήριζαν ότι η ευτυχία 
βρίσκεται στον πλούτο και στην εξουσία. Δεν είναι ανάγκη να ζούµε σύµφωνα µε το πρότυπο του 
Επίκουρου και να αποφεύγουµε ό,τι υπερβαίνει το επίπεδο της λιτής διαβίωσης. Φαίνεται ότι η 
ποικιλία και η πολυτέλεια παίζουν κάποιον ρόλο στη ζωή µας. Υπάρχουν όµως όρια που η φύση 
επιβάλλει. Όπως έλεγε ο Επίκουρος, «τη φύση δεν πρέπει να τη βιάζουµε αλλά να την υπακούµε». 

Από τον κυριακάτικο τύπο 
 

• Να δικαιολογήσετε τη χρήση των σηµείων στίξης στα παρακάτω αποσπάσµατα. 
1. Αν δεν είχαν συµβεί όλα αυτά ίσως η κατάσταση για τους συνταξιούχους -τα «περήφανα 
γηρατειά», όπως λέγαµε κάποτε - να ήταν καλύτερη και οι συντάξεις τους λίγο υψηλότερες. 

Τσώλης Ζώης, Το Βήµα 
 

2. Ο φοροελεγκτικός µηχανισµός δεν διαθέτει τις δυνάµεις για να ελέγχει εκατοµµύρια δηλώσεις 
στις οποίες εµφανίζονται... ψίχουλα και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε µερικές εκατοντάδες 
υποθέσεις που παρουσιάζουν «ελεγκτικό ενδιαφέρον». 

Θάνος Τσίρος, Καθηµερινή 
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3. Ελεύθεροι επαγγελµατίες, µικροµεσαίοι της αγοράς, αγρότες και νέοι (!) είναι οι περισσότερο 
ευδιάκριτοι. 

Πρετεντέρης Γιάννης, Το Βήµα 
4. Το παιχνίδι που παρουσιάζει η Βάσω Κολλιδά δεν εξευτελίζει τους παίκτες µε τον άγριο, αγοραίο 
τρόπο που έκαναν εκποµπές όπως «Η στιγµή της αλήθειας» µε την Ευγενία Μανωλίδου, το κάνει 
όµως µε καταχθόνιο τρόπο, ύπουλα. 

Βίδος Κοσµάς, Το Βήµα 
 

• Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω συλλογισµούς µε βάση το είδος των προκείµενων. 
1. Όµως, όπως όλα πλέον δείχνουν, αν δεν µπουν νέοι πόροι στα ταµεία από την αύξηση της 
απασχόλησης, αν δεν αναπτυχθεί η οικονοµία, τότε για όλους αλλά ιδιαίτερα για αυτή την 
ευαίσθητη κατηγορία δυστυχώς έρχονται χειρότερες µέρες. 

Τσώλης Ζώης, Το Βήµα 
 

2. Τα προαναφερθέντα επαγγέλµατα συνδέονται άµεσα µε τις Ιατρικές Σχολές σε συνδυασµό είτε µε 
την επιλογή αντίστοιχης ειδικότητας ή και µεταπτυχιακής εξειδίκευσης, µε παραϊατρικές 
ειδικότητες, µε προγράµµατα σπουδών Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Γενετικής και 
Φαρµακευτικής. 

Το Βήµα 
 
 

• Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.Γιατί ο αρθρογράφος επέλεξε την 
ενεργητική σύνταξη; 

Το ελληνικό Δηµόσιο επιµένει να στηρίζει το σύνολο σχεδόν της επιδοµατικής του πολιτικής στις 
φορολογικές δηλώσεις. 

Θάνος Τσίρος, Καθηµερινή 
 
• Να διακρίνετε τις παρακάτω αναφορικές προτάσεις σε προσδιοριστικές και προσθετικές. 
1. Σε µια τέτοια περίπτωση, η µητέρα που συνήθως αναλαµβάνει την επιµέλεια των παιδιών, 
εµφανίζεται στη φορολογική δήλωση να προστατεύει δύο παιδιά και να έχει µηδενικό εισόδηµα. 

Θάνος Τσίρος, Καθηµερινή 
2. Όσον αφορά το επίδοµα τέκνων, µε την αύξηση του ποσού που προβλέπεται (σ.σ. η κυβέρνηση 
έχει ετοιµάσει το σχέδιο υπουργικής απόφασης που θα καθορίσει το επίδοµα εφόσον 
ενεργοποιηθεί το συγκεκριµένο θετικό µέτρο) ο φοροφυγάς θα εισπράττει περί τα 1.800 ευρώ τον 
χρόνο, σε αντίθεση µε τα 600 ευρώ που θα δίδονται στον νοµοταγή. 

Θάνος Τσίρος, Καθηµερινή 
 

3. Να έχει επίγνωση των ζητηµάτων και της µετάπλασης που φέρει ο µακρύς χρόνος. 
Κουσούλης Λευτέρης, Το Βήµα 

 
4. Πρόσθεσε ότι στη συνάντηση µε τον Αντόνιο Γκουτέρες ξεκαθάρισαν τα θέµατα, που είναι 
σηµαντικά για την κάθε πλευρά και επιβεβαιώθηκε η προσήλωση στα προηγούµενα 
ανακοινωθέντα. 

Πρώτο Θέµα 
 
 

• Να δικαιολογήσετε τη χρήση α´ πληθυντικού και γ´ ενικού προσώπου. 
Εντούτοις, η ουτοπία αυτή δεν είναι και πολύ σίγουρη: οι άνθρωποι µπορεί να ζηλέψουν τα αγαθά 
των άλλων, και η ζήλια να εξελιχθεί σε εχθρότητα. Τα αποκτηµένα αντικείµενα µας χαρίζουν 
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πυρετικές απολαύσεις, όµως οι απολαύσεις αυτές είναι σύντοµες, απλούστατα επειδή η συνήθεια 
τις εξαντλεί γρήγορα. Το γεγονός πως η ευχή συµπίπτει µε την πραγµάτωσή της, είναι θαυµαστό 
και ταυτόχρονα απογοητευτικό. Μόνο αυτό που µας αντιστέκεται µπορεί να αντιπροσωπεύει µια 
αξία: ένα έργο τέχνης, ένα τοπίο µας συγκινούν επειδή δεν τελειώνουµε ποτέ µε αυτά. Ο πλούτος 
τους µεγαλώνει όσο περισσότερο τα γνωρίζουµε. Τα χωρίζει αδιάκοπα από µας µια απόσταση που 
σηµατοδοτεί το πραγµατικό µεγαλείο. 

Πασκάλ Μπρικνέρ 
 
 


