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«κοπός της παιδείας είναι να μας βοηθήσει 

           να δώσουμε νόημα στη ζωή μας, να ερμηνεύσουμε  

το παρελθόν και να γίνουμε άφοβοι και ανοιχτοί  

στο μέλλον»  

Έρμαν Έσσε  
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«««ΠΠΠρρροοοϋϋϋππποοοθθθέέέσσσεεειιιςςς   γγγιιιααα   μμμιιιααα   κκκαααλλλήήή    έέέκκκθθθεεεσσσηηη»»»    

(Απ. Κερκινέογλου, Εγκυκλοπαίδεια Εκθέσεων Ιδεών) 

 

Οι προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη συγγραφή μιας ικανοποιητικής έκθεσης 

είναι: η θεωρητική κατάρτιση κι ο εννοιολογικός εξοπλισμός, η εξάσκηση στο 

γράψιμο και η γνώση της συγγραφικής τέχνης.  

 

α) Κατάρτιση: Εφόσον μιλάμε για έκθεση ιδεών, το πρώτο που χρειάζεται κανείς για 

να γράψει μια έκθεση είναι οι ιδέες. Δεν μπορούμε να εκθέτουμε ιδέες που δεν 

έχουμε. Θα έλεγε κανείς  ότι όλοι έχουμε ιδέες από τις εμπειρίες μας. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι η πείρα σε συνδυασμό με έναν οξύ νου βοηθά στην απόκτηση 

γνώσεων. Οι γνώσεις, όμως, αυτές είναι ανεπαρκείς, μονομερείς πολλές φορές και 

ίσως υποκειμενικές. Για να συμπληρωθούν χρειάζεται μελέτη. Δυστυχώς, η μελέτη 

αυτή παίρνει πολλές φορές το χαρακτήρα μιας απομνημόνευσης, με αποτέλεσμα οι 

πληροφορίες να μένουν ακατανόητες, να μη μεταβάλλονται σε γνώσεις (γιατί γνώση 

σημαίνει κατανόηση) και να μην προσφέρουν έτσι τη θρεπτική τους αξία στο πνεύμα. 

Γι’ αυτό βασική προϋπόθεση για μια ικανοποιητική έκθεση είναι η γνώση και 

κατανόηση των θεωρητικών δεδομένων. Όταν κατανοήσουμε μια έννοια, θα βρούμε 

τον τρόποι μόνοι μας να την αναλύσουμε και να διατυπώσουμε με ευκολία κι άνεση 

τις σκέψεις μας. Η κατανόηση συνεπώς οδηγεί και στη γλωσσική ευχέρεια. Πολλοί 

μαθητές ισχυρίζονται ότι κατέχουν κάτι, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν. Οι 

έννοιες εντυπώνονται στη μνήμη μας με γλωσσικά σύμβολα. Δηλαδή για να μάθουμε 

κάτι, πρέπει να το διατηρήσουμε στο νου μας με λέξεις. Με λέξεις πάλι το 

εκφράζουμε. Άρα όταν δεν μπορούμε να το εκφράσουμε, θα πει ότι δεν το 

γνωρίζουμε. Κι αν το εκφράζουμε άστοχα και συγκεχυμένα, ανάλογα το έχουμε 

«χαράξει» στο μυαλό μας. Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γνώση των κανόνων 

μιας γλώσσας κι ο λεξιλογικός πλούτος παίζουν σημαντικό ρόλο στη σωστή έκφραση. 

Αυτό όμως δεν κρίνει και τη δυνατότητά μας να διατυπώσουμε τις σκέψεις μας. 

υνεπώς όσο πιο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη γνώση έχουμε για κάτι, τόσο πιο 

άνετα το εκφράζουμε.  

  

β) Η εξάσκηση: Σο γράψιμο είναι ένα άθλημα που χρειάζεται προπόνηση. Η πείρα 

μας διδάσκει πόσο δυσκολευόμαστε να γράψουμε, ύστερα από μια μακρά αποχή από 

το γράψιμο. Αυτό συμβαίνει, γιατί με την εξάσκηση έχουμε πρόχειρο πρώτα πρώτα το 

γλωσσικό μας εξοπλισμό. Οι λέξεις έρχονται πιο εύκολα στη συνείδηση. Έπειτα 

διατηρούμε το νου μας σ’ εγρήγορση και τις εκφραστικές μας διόδους σ’ ετοιμότητα. 

αν συμπέρασμα από τα παραπάνω αναφέρουμε την προτροπή του Επίκτητου: 

«Όποιος θέλει να γίνει συγγραφέας, να γράφει». 

 

γ) Η τεχνική: Η συγγραφή μιας έκθεσης είναι μια διαδικασία που έχει μια αρχή κι 

ένα τέλος. υγκροτείται από ορισμένα στοιχεία κι περνά από ορισμένα στάδια. Η 

γνώση όλων αυτών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο γράψιμο.  

 



ΙΙΙΩΩΩΑΑΑΝΝΝΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΡΡΡΗΗΗΣΣΣ    

 

Οδηγός για το μάθημα  
της Νεοελληνικής Γλώσσας 

7 

Η έκθεση ιδεών έχει δύο όψεις: τη δομή και την αρχιτεκτονική. Η δομή είναι το υλικό 

που χρησιμοποιούμε για να την οικοδομήσουμε, και  η αρχιτεκτονική η εξωτερική 

μορφή της.  

 

Η ΔΟΜΗ  

 

Ση δομή μιας έκθεσης τη συνθέτουν δύο στοιχεία: η μορφή (γλώσσα) και το 

περιεχόμενο. Μολονότι η διάκριση δεν είναι εύκολη ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία, 

ωστόσο γίνεται για μεθοδολογικούς σκοπούς.  

 

α) Γλώσσα: Σο κύτταρο της γλώσσας είναι η λέξη. Εδώ πρέπει να προσέξουμε τι να 

αποφεύγουμε και τι να επιδιώκουμε. Οι συχνές επαναλήψεις της ίδιας λέξης και η 

χρήση αδόκιμων λέξεων κι εκφράσεων πρέπει να αποφεύγονται. Να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στη σωστή θέση των λέξεων, ώστε ο λόγος να ρέει άνετα. Να μη 

χρησιμοποιούνται λέξεις των οποίων αγνοείται η σημασία. Η ακυριολεξία είναι 

σοβαρό λάθος. Από τη λέξη μεταβαίνουμε στην περίοδο. Εδώ μια βασική 

παρατήρηση: να αποφεύγεται ο μακροπερίοδος λόγος. Γιατί οδηγεί σχεδόν πάντα σε 

συντακτικά σφάλματα κι ασάφειες.  

 

β) Περιεχόμενο: Πολλοί μαθητές μόλις δοθεί το θέμα ξεκινούν το γράψιμο, άλλοι στο 

πρόχειρο κι άλλοι κατευθείαν στο «καλό». Δυσκολεύονται βέβαια να αρχίσουν. Αν 

βρεθεί ο πρόλογος, τα πράγματα είναι πλέον απλά. Σο γράψιμο προχωρά με κανονικό 

ρυθμό, ρέει, αλλά πού, είναι άγνωστο. Η πρώτη εργασία που πρέπει να γίνει μόλις 

δοθεί το θέμα είναι η μελέτη και η κατανόησή του. τη συνέχεια προσπαθούμε να 

βρούμε μια απάντηση στο θέμα. Αν π.χ. έχουμε το θέμα «Η εργασία και η σημασία της 

για την πρόοδο του ατόμου», σκεπτόμαστε και βρίσκουμε τι σημασία έχει η εργασία, 

πού και πότε προσφέρει αγαθά στον άνθρωπο κτλ. τις απόψεις και τα επιχειρήματά 

μας τα καταγράφουμε με συντομία, όπως μας έρχονται στο νου. Έτσι, έχουμε πετύχει 

κάτι πολύ σημαντικό κι απαραίτητο: συγκεντρώνουμε το υλικό μας για να 

οικοδομήσουμε την έκθεσή μας. Πολλοί ξεκινούν το «κτίσιμο» δίχως υλικό. «Κτίζουν» 

κάτι οπωσδήποτε, αλλά αυτό πολύ απέχει από το ζητούμενο. Είναι ανάγκη λοιπόν να 

βρούμε σε γενικέ γραμμές την απάντηση στο θέμα μας, πριν αρχίσουμε να γράφουμε 

κανονικά. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πάρει μια θέση πάνω στο θέμα μελετημένη 

απ’ όλες τις πλευρές και συνάμα θ’ αποφεύγουμε τις συμπληρώσεις με παραπομπές 

στο τέλος του γραπτού και τις παρεκβάσεις. Αν μάλιστα δεν έχουμε πρόχειρη και 

σαφή απάντηση στο θέμα μας, η εργασία αυτή θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε και να 

βρούμε μια απάντηση εκείνη τη στιγμή. Όταν εμβαθύνουμε μέσα μας, θα 

διαπιστώσουμε με έκπληξη ότι οι γνώσεις μας είναι περισσότερες απ’  ό,τι νομίζουμε.  

Μετά τη συγκέντρωση του υλικού γίνεται μια διάταξή του με μια λογική σειρά. Η 

σειρά αυτή μπορεί να βασίζεται στην προτεραιότητα, σπουδαιότητα κτλ των απόψεων 

και επιχειρημάτων μας. τη διάταξη κατανέμουμε το υλικό μας σε ενότητες και 

παραγράφους. Μια ενότητα μπορεί να συγκροτείται από μια ή περισσότερες 

παραγράφους. Βασικό της γνώρισμα είναι ότι αναφέρεται σε μια όψη του θέματός 



ΙΙΙΩΩΩΑΑΑΝΝΝΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΡΡΡΗΗΗΣΣΣ    

 

Οδηγός για το μάθημα  
της Νεοελληνικής Γλώσσας 

8 

μας. Είναι απαραίτητο να γίνεται σαφής χωρισμός των παραγράφων. Μια καλή 

παράγραφος δεν έχει ορισμένη έκταση, έχει όμως ενότητα. Δηλαδή αναφέρεται σ’ ένα 

θέμα, σ’ ένα στόχο. Πρέπει επίσης μια παράγραφος να έχει συνοχή. Όλες οι περίοδοι 

να είναι δεμένες λογικά μεταξύ τους και να σκοπεύουν το στόχο, την κεντρική ιδέα 

της παραγράφου. Η μετάβαση από τη μια περίοδο στην άλλη πρέπει να γίνεται με 

κάποια σειρά και σύνδεση. Είναι ανεπίτρεπτο να παραθέτουμε τη μια περίοδο δίπλα 

στην άλλη χωρίς καμιά σχέση μεταξύ τους. υνοχή πρέπει να υπάρχει κι ανάμεσα 

στις παραγράφους. Η μετάβαση από παράγραφο σε παράγραφο γίνεται με 

κατάλληλη σύνδεση. Σο τρίτο στοιχείο μιας σωστής παραγράφου είναι η πλήρης 

ανάπτυξη του θέματός της, της κεντρικής της ιδέας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

επαρκείς λεπτομέρειες κι επιχειρήματα. Η σαφής διάταξη του υλικού βοηθά τον 

αναγνώστη στην εύκολη παρακολούθηση της σκέψης μας, στην αξιολόγηση των 

επιχειρημάτων μας και τελικά στη διαμόρφωση ξεκάθαρης γνώμης για τις απόψεις 

μας. Παράλληλα, είναι ένδειξη μεθοδικής και συστηματικής εργασίας, που 

αποκαλύπτει την πνευματική μας ωριμότητα και το σεβασμό μας προς τον 

αναγνώστη.  

 

Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

 

Η αρχιτεκτονική έχει μια πάγια διάταξη που περιλαμβάνει τον πρόλογο, το κύριο 

μέρος και επίλογο. Μέσα σ’ αυτά τα τρία στοιχεία θα δούμε στα παρακάτω τη 

συγκέντρωση και τη διάταξη του υλικού σε μια έκθεση ιδεών.  

 

Πρόλογος 

 

Ο πρόλογος αποτελεί την αφετηρία της συγγραφής. κοπός του είναι να προκαλέσει 

το ενδιαφέρον και να προσελκύσει την προσοχή του αναγνώστη. Ο καλύτερος 

πρόλογος είναι εκείνος που εκφράζει με φυσικό κι αβίαστο τρόπο την ανάγκη μας να 

εισέλθουμε στο θέμα. Οι τεχνητοί και προκατασκευασμένοι πρόλογοι είναι ξένα προς 

το όλο οικοδόμημα της έκθεσης σώματα. Να αποφεύγονται επίσης οι πολύ γενικοί 

πρόλογοι του τύπου «Από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη…», καθώς και οι 

ηχηροί και πομπώδεις. Για όσους δυσκολεύονται να ξεκινήσουν την έκθεση 

προτείνουμε τις παρακάτω λύσεις: α) Μπορούν να ξεκινήσουν από μια γενική έννοια 

στην οποία ανήκει ως είδος η εξεταζόμενη. Η έννοια του τίτλου μπορεί να ανήκει στις 

αρετές του ανθρώπου, στα πολιτιστικά επιτεύγματά του, να είναι ένα κοινωνικό ή 

άλλου είδους πρόβλημα κτλ. 

 β) Είναι δυνατό να αφορμηθούν από την αντίθετη της υπό ανάλυση έννοιας.  

γ) Μπορούν να εισέλθουν στο θέμα υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπό ανάπτυξη 

έννοιας.  

δ) Σέλος μπορούν να ξεκινήσουν από μια γνώμη, ένα γνωμικό.(*)  
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Κύριο Μέρος 

 

Σο κύριο μέρος – θέμα αποτελεί τον κορμό της έκθεσης. Περιλαμβάνει τις απόψεις και 

τα επιχειρήματά μας, με μια λέξη την απάντηση στο θέμα. Ανάλογα με τη διατύπωση 

του τίτλου το κύριο μέρος μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

α) Έννοια: Είναι ανάγκη πριν προχωρήσουμε στη ανάπτυξη του θέματος να ορίσουμε 

την έννοια ή τις έννοιες του τίτλου – θέματος. Ο ορισμός μας βοηθά στην 

αποσαφήνιση των όρων, ιδιαίτερα όταν είναι πολυσήμαντοι, που είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να σχηματίσουμε σαφή αντίληψη του θέματος. Ο ορισμός δεν είναι 

απαραίτητο να είναι επιστημονικός. Αρκεί να φανερώνει ότι κατανοήσαμε το βάθος 

και το πλάτος της έννοιας. Ο ορισμός πρέπει να συμπληρώνεται – αν είναι δυνατό – 

με μια διαίρεση της έννοιας σε είδη και συσχέτιση μεταξύ τους. Μ’ αυτό τον τρόπο θα 

έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της έννοιας. Ίσως ακόμα χρειαστεί και κάποια 

διάκριση ανάμεσα σε όρους που είναι συνώνυμοι ή αντίθετοι με τον εξεταζόμενο.  

 

β) ύγκριση: Σο θέμα μπορεί να απαιτεί κάποια σύγκριση εννοιών. τη σύγκριση 

βρίσκουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές με βάση το σκοπό, τα μέσα ή τον τρόπο 

ενέργειας και τα αποτελέσματα των εννοιών. Για παράδειγμα σε θέματα εκθέσεων 

που περιλαμβάνουν σε συνδυασμό έννοιες, όπως επιστήμη και τέχνη, επιστήμη και 

τεχνική. Επιστήμη και θρησκεία, δικαιοσύνη και αγάπη κ.ά.π., χρειάζεται να κάνουμε 

μια σύγκριση ανάμεσα στις έννοιες στηριγμένοι σε κάποια βάση. Η σύγκριση εννοιών 

είναι από τις πιο δύσκολες υποθέσεις κι αποκαλύπτει τις γνώσεις, την πνευματική 

ωριμότητα και ιδιαίτερα την κριτική δύναμη του συγγραφέα.  

 

γ) υσχέτιση: Πολλά θέματα επιβάλλουν να κάνουμε μια συσχέτιση ανάμεσα σε δύο 

έννοιες. την περίπτωση αυτή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες είναι 

δυνατό να είναι σχέση αιτίου – αποτελέσματος, αλληλεπίδρασης ή μονοσήμαντης 

επίδρασης. ε θέματα που συνυπάρχουν όροι, όπως επιστήμη και τεχνική, 

περιβάλλον και βιομηχανία, πίστη και αισιοδοξία, θάρρος και αγωνιστικότητα κ.ά., 

είναι απαραίτητη η ανεύρεση των σχέσεων ανάμεσα στους όρους. Εδώ πρέπει να 

επισημάνουμε ότι η σχέση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ή και τα δύο.  

 

δ) Παράγοντες: Κάθε πράγμα δημιουργείται, καλλιεργείται και προοδεύει με βάση 

ορισμένους παράγοντες ή αίτια. Μια ανάλυση έννοιας για να είναι ολοκληρωμένη, 

είναι απαραίτητο να επεκταθεί και στην ανεύρεση κι αξιολόγηση των παραγόντων 

εκείνων από τους οποίους πηγάζει κι επηρεάζεται. Για παράδειγμα, οι αρετές και τα 

ελαττώματα των ανθρώπων, όπως και τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα, 

προέρχονται κι ενισχύονται από ορισμένους συντελεστές. Ο εντοπισμός και η 

ανάλυση των συντελεστών αυτών μας βοηθά να κατανοήσουμε πληρέστερα και 

σαφέστερα την εξεταζόμενη έννοια, να βρούμε τις επιμέρους εκδηλώσεις και μορφές 

της, να διαπιστώσουμε τη σημασία και τα αποτελέσματά της και να δώσουμε τις 
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καταλληλότερες και προσφορότερες λύσεις. Η αναζήτηση των παραγόντων ή αιτιών 

πρέπει να στραφεί στις πηγές τους. Και τέτοιες γενικές πηγές είναι η υπόσταση και οι 

φυσικές προδιαθέσεις του ατόμου, καθώς και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει.  

 

ε) ημασία: Πάρα πολλά θέματα μας ζητούν να βρούμε τη σημασία ενός παράγοντα 

στη ζωή του ανθρώπου. την περίπτωση αυτή διακρίνουμε τον άνθρωπο σε άτομο και 

κοινωνία και μελετούμε τη σημασία του υπό εξέταση παράγοντα για το άτομο ή και 

την κοινωνία, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις του θέματος. Για τη συστηματικότερη 

μελέτη της σημασίας της έννοιας είναι απαραίτητη η διάκριση στο άτομο και την 

κοινωνία ορισμένων μορφών, εκδηλώσεων ζωής. Σέτοιες μορφές ζωής για το άτομο 

είναι: η βιολογική, η οικονομική, η πνευματική, η ψυχική, η ηθική, η κοινωνική… Για την 

κοινωνία ανάλογες μορφές ζωής είναι: η οικονομική, η πνευματική, η ηθική, η πολιτική, 

η εθνική… Η διαίρεση αυτή είναι καθαρά μεθοδολογική, γιατί ο άνθρωπος αποτελεί 

μια αδιάσπαστη ενότητα, και συνεπώς χρήσιμη για την πολύπλευρη και συστηματική 

μελέτη του θέματός μας. Παράλληλα, μας βοηθά στην εύκολη συγκέντρωση και 

διάταξη του υλικού μας. Εδώ κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε όσα είπαμε στην 

κατανομή του υλικού μας σε ενότητες και παραγράφους (βλ. Περιεχόμενο). Σο άτομο 

και η κοινωνία μπορούν να αποτελέσουν κεντρικές ιδέες ενοτήτων ή παραγράφων. ε 

περίπτωση που γίνουν ενότητες, οι επιμέρους εκδηλώσεις τους συγκροτούν 

παραγράφους.  

Πολλές φορές ζητείται η σημασία μιας έννοιας όχι στη ζωή γενικά του ανθρώπου, 

αλλά σ’ έναν ιδιαίτερο τομέα. Σότε, όπως είναι φυσικό, θα περιοριστεί η ανάπτυξή 

μας στον τομέα αυτό.  

 

στ) Προϋποθέσεις: Επειδή η σημασία ενός παράγοντα δεν είναι απόλυτη, αλλά 

σχετική, είναι ανάγκη να διερευνήσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες κάτω απ’ 

τις οποίες είναι αυτή δυνατή. Η αναζήτηση των προϋποθέσεων αυτών μπορεί να 

στραφεί προς την κατεύθυνση του ατόμου ή και της κοινωνίας γενικά ή σ’ ορισμένες 

εκδηλώσεις και στοιχεία τους ειδικότερα.  

 

ζ) Αρνητική επίδραση: Με την έλλειψη ορισμένων προϋποθέσεων ή και ανεξάρτητα 

απ’ αυτές, είναι δυνατό η εξεταζόμενη έννοια να παρουσιάζει κι αρνητικά σημεία. Η 

ανάλυση των σημείων αυτών επιτρέπει να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη κι 

αντικειμενική εικόνα γι’ αυτή.  

 

η) Πρόληψη – θεραπεία: Όταν η έννοια που αναλύουμε έχει κι αρνητικά 

αποτελέσματα, χρήσιμο είναι να αναζητήσουμε και τα μέσα πρόληψης ή θεραπείας 

τους. Σούτο μπορεί να γίνει διεξοδικά στο κύριο μέρος της έκθεσης ή περιληπτικά 

στον επίλογο, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις του τίτλου της έκθεσης.  

 

θ) Έλλειψη: Η ανάπτυξη του θέματος κι από την έλλειψη του παράγοντα που 

εξετάζουμε μας βοηθά να συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε την 

επιχειρηματολογία μας.       



ΙΙΙΩΩΩΑΑΑΝΝΝΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΡΡΡΗΗΗΣΣΣ    

 

Οδηγός για το μάθημα  
της Νεοελληνικής Γλώσσας 

11 

 

ι) Παραδείγματα: Πολλοί για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους χρησιμοποιούν 

παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και την ιστορία. Σα παραδείγματα παίζουν 

πολλές φορές θετικό ρόλο. Φρειάζεται όμως προσοχή. Δεν πρέπει να είναι προσωπικά, 

εξεζητημένα και να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου. Πολλοί μαθητές, 

αδιαφορώντας να αναπτύξουν το θέμα θεωρητικά, καταφεύγουν σε μια πρακτική (με 

παραδείγματα) απόδειξή του, γεγονός που δείχνει έλλειψη θεωρητικής κατάρτισης, 

κριτικής ικανότητας και πνευματικής ωριμότητας. Για τα παραδείγματα 

διατυπώνονται κι επιφυλάξεις, ιδιαίτερα τα ιστορικά, «που λεηλατούν το παρελθόν 

χωρίς να φωτίζουν το παρόν» (Οδηγός γενικών εισιτηρίων εξετάσεων, Ο.Ε.Δ.Β.). 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Ο επίλογος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί προκαλεί την τελευταία καλή ή 

κακή εντύπωση στον αναγνώστη. Πρέπει να έχει άμεση σχέση με το θέμα μας, να 

είναι προσεκτικά διατυπωμένος και σύντομος. Από άποψη περιεχομένου ισχύουν τα 

ίδια που είπαμε στον πρόλογο. Ένας επίλογος φυσικός, που πηγάζει δηλαδή αβίαστα 

από το όλο κείμενο, είναι ο καλύτερος επίλογος. Όσοι δυσκολεύονται μπορούν να 

τελειώσουν την έκθεσή τους με ένα συμπέρασμα, μια ανακεφαλαίωση, ένα γνωμικό ή 

μια προτροπή. Οι προτροπές και οι παραινέσεις όμως να μην έχουν το χαρακτήρα 

συμβουλών αλλά προτάσεων.  

Σο αρχιτεκτονικό αυτό σχέδιο που προηγήθηκε, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν 

είναι «καλούπι», στο οποίο θα υποτάσσονται όλα τα θέματα. Είναι ένα ευρύ πλαίσιο, 

μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα και να επιλέξουμε τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη του θέματός μας. Εκείνο που πρέπει να καθορίσει την 

πορεία μας είναι το θέμα. Το θέμα προσδιορίζει τη μορφή του σχεδίου μας κι όχι το 

σχέδιο τη μορφή της ανάπτυξης του θέματός μας.  Η σειρά κατατάξεως εξάλλου των 

επιμέρους στοιχείων της αρχιτεκτονικής είναι ενδεικτική. Πέρα από το ότι μπορούμε 

να ακολουθήσουμε τη δική μας σειρά, είναι δυνατό να συνδυάσουμε ορισμένα 

στοιχεία σ’  ένα. Για παράδειγμα, οι προϋποθέσεις, οι αρνητικές επιδράσεις, η 

έλλειψη, η σημασία και τα παραδείγματα μπορούν να συγκροτήσουν ξεχωριστές 

παραγράφους ή να γίνει συνδυασμός μεταξύ τους. Οι αρνητικές επιδράσεις είναι 

δυνατό να συνδυαστούν με τις προϋποθέσει, η έλλειψη με τη σημασία, και τα 

παραδείγματα να διασπαρθούν σε κατάλληλες θέσεις του συνολικού κειμένου.  

υμπερασματικά, εκείνο που πρέπει να επιδιώκουμε πάντα είναι η σαφής διάταξη 

του υλικού μας.  
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ΕΚΥΡΑΗ – ΕΚΘΕΗ 

 ΚΟΠΟΙ:  

1. Nα κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο (Νεοελληνική 

Γλώσσα), ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, 

αποκτώντας τις απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του 

γλωσσικού συστήματος και χρησιμοποιώντας με επάρκεια και συνείδηση το λόγο  

(προφορικό και γραπτό) στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. 

2. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου στην κοινωνική ζωή, 

ώστε να μετέχουν στα κοινά είτε ως δέκτες του λόγου με κριτική και υπεύθυνη στάση.  

3. Να εκτιμήσουν τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της 

έκφρασης και του πολιτισμού κάθε λαού.  

4. Να επισημάνουν τις δομές και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής τους 

γλώσσας, χρησιμοποιώντας την πολιτισμική τους παράδοση. 

5. Να μάθουν να εκτιμούν και να σέβονται τη γλώσσα κάθε λαού ως 

βασικό στοιχείο του πολιτισμού του, προετοιμαζόμενοι να ζήσουν ως πολίτες σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία. 

 

ημείωση : Οι παραπάνω οδηγίες στηρίχθηκαν κυρίως σε κείμενα των μελών της 

συγγραφικής ομάδας των βιβλίων «Έκφραση-Έκθεση» κι αποτελούν τμήμα των 

οδηγιών του Τπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ( Πρόταση προγραμματισμού της 

ύλης για το μάθημα των Νέων Ελληνικών ). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΚΘΕΗ (AΠΟ ΣΟ ΚΕΕ) 

ύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη σχετική υπουργική απόφαση για τις 

γενικές εξετάσεις λυκείων, με την έκθεση ο καθηγητής ελέγχει και αξιολογεί την 

πνευματική συγκρότηση του μαθητή και ειδικά την ικανότητά του να κατανοεί ένα 

πρόβλημα, που αφορά τον άνθρωπο και τον κόσμο του, να παίρνει ορισμένη θέση 

απέναντι σ' αυτό και να εκφράζει με σαφήνεια και ακρίβεια τις προσωπικές του 

σκέψεις. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Σο πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο διορθωτής με την προσεκτική ανάγνωση 

του γραπτού δοκιμίου είναι αν ο μαθητής κατανόησε σωστά όλες τις απαιτήσεις του 

θέματος και αν ανταποκρίνεται σ' αυτές. Γραπτά που δείχνουν ολοφάνερα ότι η 

σκέψη του μαθητή κινείται έξω από το θέμα βαθμολογούνται από 0-12,5. 

Γενικά στα γραπτά ο διορθωτής πρέπει να προσέξει: 

Α) Σο περιεχόμενο, δηλ. το σύνολο των οργανωμένων σκέψεων που διατυπώνει ο 

μαθητής πάνω στο δεδομένο πρόβλημα. 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: 

1. Η ξεκάθαρη θέση που παίρνει ο μαθητής απέναντι στο πρόβλημα, η 

προσωπική του άποψη που μπορεί να είναι και αντίθετη με τις ως τώρα γνωστές και 

παραδεκτές απόψεις, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη. Ο βαθμολογητής δεν πρέπει να 

επηρεάζεται από την προσωπική του άποψη. 

2. Σο είδος των γνώσεων-σκέψεων, που χρησιμοποιεί ο μαθητής, για να 

στηρίξει τη θέση του, και μαζί η κριτική του ικανότητα και η ορθότητα επιλογής των 

προσφορότερων γνώσεων. Ο βαθμολογητής δηλαδή πρέπει να προσέξει: αν οι 

γνώσεις είναι αφομοιωμένες και αποτελούν κτήμα του μαθητή· αν ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις του θέματος κι έχουν λειτουργική σχέση μ' αυτό· αν βασίζονται στα 

ουσιαστικά γνωρίσματα των δεδομένων εννοιών. 

3. Ο τρόπος που οργανώνει τις σκέψεις του· η ικανότητά του να τους δίνει 

μορφή λογικών επιχειρημάτων με αποδεικτική δύναμη και αξία. 

4. Ο πλούτος και η ορθότητα των επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί για 

να δικαιολογήσει τις απόψεις του. Η ικανότητα να αιτιολογούμε και να 

τεκμηριώνουμε τις απόψεις μας 

5. Η ελευθερία, η ευρύτητα, η άνεση και η σοβαρότητα της σκέψης· η 

έλλειψη προκατάληψης και εριστικής διάθεσης. 
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6. Ισομερής ανάπτυξη των δεδομένων, των ερωτημάτων ή των 

ζητουμένων του θέματος (αξιολογείται θετικά και στο περιεχόμενο και στη δομή). 

7.  ύνδεση με την επικαιρότητα – όπου αυτό είναι εφικτό , Βλ. 

παραδείγματα από ειδήσεις, τρέχοντα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη 

κ.ά<} 

8.  Όλα τα θέματα της Έκθεσης σχετίζονται με το χαρακτήρα της εποχής 

μας. Πρέπει να χειριζόμαστε  με άνεση τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού 

και του τρόπου ζωής ,γενικά γνωρίσματα της εποχής μας, κοινωνικά φαινόμενα, 

πρότυπα, κοινωνική παθογένεια<}. Αυτά τα γνωρίσματα να τα συνδέουμε με το 

εκάστοτε ζητούμενο του θέματος. 

9. Σο ίδιο πρέπει να κάνουμε και με το χαρακτήρα της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας, τα ιδιαίτερα προβλήματα, τη νοοτροπία και τα ήθη του 

Νεοέλληνα, εάν το θέμα μας είναι παρμένο από τη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα. 

 Σα στοιχεία αυτά ως σύνολο έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και 

βαθμολογούνται από (0-20). 

φάλματα για το περιεχόμενο θεωρούνται: 

1. Η προβολή μιας φανερά παράλογης ή ακαθόριστης θέσης.  

2. Η μη λογική "στήριξη" μιας ορθής θέσης. 

3. Η φτωχή και περιορισμένη επιχειρηματολογία. 

4. Η απλή παράθεση ξένων, αναφομοίωτων γνώσεων. 

5. Ο περιττός φόρτος ιστορικών και άλλων παραδειγμάτων. 

6. Η αναπλήρωση της έλλειψης επιχειρημάτων με παραγγέλματα, 

συμβουλές, ρητά, γνώμες στοχαστών. Σων στοιχείων αυτών είναι αποδεκτή η 

μετρημένη χρήση και μάλιστα όταν έρχονται σε ενίσχυση των λογικών 

επιχειρημάτων. 

7. Σα παρείσακτα στοιχεία που δεν περιέχονται στις απαιτήσεις του 

θέματος.  

8. Σα γενικά και αυθαίρετα συμπεράσματα. 

9. Η ανάπτυξη δευτερευόντων σε σημασία σημείων σε βάρος των 

πρωτευόντων.  

10. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αδυναμία του μαθητή να δει την ουσία του 

προβλήματος και η κίνηση της σκέψης του στην περιφέρεια του θέματος. 

Α. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ (επίπεδα γραπτών) 

 

Επίπεδο 1 

 

Άριστο 19-20 Ο μαθητής πραγματεύεται το θέμα από όλες τις δυνατές οπτικές γωνίες. 

Τπάρχει πλούτος ιδεών, οι οποίες συνδέονται απόλυτα με το θέμα που αναπτύσσεται. 
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Αναφέρονται πρωτότυπες σκέψεις που εντυπωσιάζουν τον αναγνώστη. (Σο τελευταίο 

αυτό στοιχείο διαφοροποιεί το επίπεδο 1 από το επίπεδο 2). Σο κείμενο 

ανταποκρίνεται στο κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο και στο σύνολό του κινείται 

εντός του καθορισμένου ορίου λέξεων. 

 

Επίπεδο 2 

 

Πολύ καλό 16-18 Όλες οι πτυχές του θέματος αναπτύσσονται. Τπάρχει πλούτος 

ιδεών, σε μικρότερο πάντως βαθμό απ’ ό,τι στην προηγούμενη περίπτωση και σχέση 

όλων όλα γράφονται με το θέμα. Δεν παρατηρείται εντυπωσιακή πρωτοτυπία. Σο 

κείμενο ανταποκρίνεται στο κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (σε μικρότερο βαθμός 

σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο) και στο σύνολό του κινείται εντός του 

καθορισμένου ορίου λέξεων.  

 

Επίπεδο 3 

 

Καλό 13-15 Όσα αναφέρονται από το μαθητή έχουν άμεση σχέση με το θέμα και είναι 

ορθά και λογικά. Μερικές όμως πτυχές του θέματος δεν αναπτύσσονται αρκετά, 

Γίνεται μόνο μια απλή αναφορά χωρίς διεξοδική ανάλυση. Ο πλούτος των ιδεών δεν 

είναι πολύ μεγάλος και οι πρωτότυπες σκέψεις απουσιάζουν παντελώς. Σο κείμενο 

μόνο τυπικά ανταποκρίνεται στο επικοινωνιακό πλαίσιο, υφολογικά ωστόσο είναι 

απρόσωπο. Η έκταση είναι λίγο μικρότερη ή μεγαλύτερη απ’ ό,τι απαιτείται. 

 

Επίπεδο 4 

 

Μέτριο 10-12 

 

Μια ή περισσότερες πλευρές του θέματος που θεωρούνται βασικές δεν 

αναπτύσσονται ούτε σχολιάζονται καθόλου. Τπάρχει ένδεια ιδεών και η τεκμηρίωση 

των διαφόρων απόψεων δεν θεωρείται ικανοποιητική. Σο κείμενο ελάχιστα 

εντάσσεται στο επικοινωνιακό πλαίσιο και η έκταση οριακά είναι η απαιτούμενη. 

 

Επίπεδο 5 

 

Φαμηλό 9 και κάτω Αναφέρονται πράγματα που δε σχετίζονται με το θέμα καθόλου 

σε μεγάλη έκταση. Τπάρχει φτώχεια ιδεών και η τεκμηρίωση όσων αναφέρονται είναι 

στοιχειώδης ή ανύπαρκτη. Ο μαθητής δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του το 

επικοινωνιακό πλαίσιο και η έκταση δεν είναι η προσδοκώμενη (συνήθως πολύ 

μικρή). 
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Β) Ση διάρθρωση των σκέψεων ή δομή που καθορίζουν το σχέδιο και την οικονομία 

της έκθεσης. 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: 

1.Η λογική διάταξη των σκέψεων, η οργανική και αρμονική σύνδεση μεταξύ τους, έτσι 

που να βγαίνει η μια μέσα από την άλλη κατά λογική ακολουθία και ακόμη η 

συγκρότηση των σκέψεων σε πειστικά επιχειρήματα (ύνδεση νοημάτων- 

υνεκτικότητα. Βλ. συνδετικές λέξεις και φράσεις- Η μια παράγραφος να είναι λογική 

συνέχεια της προηγούμενης, ώστε το κείμενο να έχει φυσική ροή). ε γενικές γραμμές 

αξιολογείται θετικά η ποικιλομορφία στους τρόπους μετάβασης, όχι μόνο από τον 

πρόλογο στο κυρίως θέμα αλλά και από παράγραφο σε παράγραφο και κυρίως από το 

α' ζητούμενο του θέματος στο β. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η μετάβαση να είναι μια 

ολόκληρη, ξεχωριστή παράγραφος, καθώς η πετυχημένη μετάβαση μπορεί να γίνει 

και με 1-2 προτάσεις. Θέλουμε ωστόσο να είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο ο 

μαθητής συνδέει τις σκέψεις του ώστε το κείμενο να "ρέει". 2.Η ορθή κατάταξη των 

επιχειρημάτων σε κλιμακωτή μορφή. ( Να σημειώσω εδώ ότι πρόταση τύπου: "Και 

τώρα που σας μίλησα για τα αίτια του προβλήματος, θα σας μιλήσω και τις συνέπειές 

του" ΔΕΝ θεωρούνται πετυχημένη μετάβαση ). 

3. Η προοδευτική αποκάλυψη και δικαιολόγηση της προσωπικής θέσης. 

4. Η φυσική και αβίαστη κατάληξη σ' ένα λογικό συμπέρασμα. 

5. Η ανεξαρτησία από προκαθορισμένα γενικά πρότυπα (καλούπια) και η 

πρωτοτυπία. 

 

-8. 

φάλματα στη διάρθρωση των σκέψεων θεωρούνται: 

1. Η έλλειψη καθορισμένης πορείας και η άτακτη παράθεση των 

σκέψεων.  

2. Η έλλειψη ενότητας είτε ανάμεσα στα μέρη (πρόλογο, κύριο θέμα, 

επίλογο) είτε ανάμεσα στις επιμέρους σκέψεις και επιχειρήματα. 

3. Η κυκλική πορεία στην ανάπτυξη, που δεν προωθεί τη σκέψη με νέες 

εμπνεύσεις, αλλά την επαναφέρει στο σημείο αφετηρίας με επαναλήψεις. 

Β. ΔΙΑΡΘΡΨΗ - ΔΟΜΗ 

 

Επίπεδο 1:  

 

Άριστο 19-20 Η οργάνωση των ιδεών είναι σχεδόν τέλεια. Ο μαθητής φαίνεται ότι 

ακολουθεί στη διάταξη των νοημάτων ένα συγκεκριμένο και σαφές σχέδιο. 

Προτάσσονται τα σπουδαιότερα επιχειρήματα και ακολουθούν τα λιγότερα 

σημαντικά. Τπάρχει αλληλουχία στις σκέψεις και οργανική σύνδεση, νοηματική και 



ΙΙΙΩΩΩΑΑΑΝΝΝΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΡΡΡΗΗΗΣΣΣ    

 

Οδηγός για το μάθημα  
της Νεοελληνικής Γλώσσας 

17 

λεκτική μεταξύ των παραγράφων και των προτάσεων του κειμένου. Ο πρόλογος και ο 

επίλογος διακρίνονται με σαφήνεια από το κύριο μέρος της έκθεσης. 

 

Επίπεδο 2:  

 

Πολύ καλό 16-18 Η οργάνωση των σκέψεων και ιδεών είναι πολύ καλή. Ο αναγνώστης 

διαπιστώνει ότι υπάρχει ειρμός σκέψεων, αλληλουχία και λογική συνέπεια στη 

διάταξή τους. Οι παράγραφοι και οι προτάσεις συνδέονται οργανικά μεταξύ τους σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Μερικές όμως παράγραφοι παρουσιάζουν χαλαρή συνάφεια 

προς τα προηγούμενα και ιδιαίτερα ως προς τη λεκτική σύνδεσή τους προς αυτά (δε 

λειτουργούν ικανοποιητικά οι συνοχικοί μηχανισμοί). Ο πρόλογος και ο επίλογος 

διακρίνονται από το κύριο μέρος. Σα επιχειρήματα και τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

τοποθετούνται σε σωστή αξιολογική σειρά. 

 

Επίπεδο 3 

 

Καλό 13-15 Ο αναγνώστης διακρίνει ότι ο μαθητής επιδιώκει να ακολουθήσει κάποιο 

σχέδιο στη διάταξη των σκέψεών του, αλλά δεν επιτυγχάνει πάντοτε να το τηρήσει. 

Αναφέρει, για παράδειγμα, επιχειρήματα ή παραδείγματα, για να υποστηρίξει τις 

ιδέες του, χωρίς να τα έχει αξιολογικά ιεραρχήσει. Μερικές παράγραφοι ή προτάσεις 

δεν έχουν οργανική σύνδεση με τα προηγούμενα, με αποτέλεσμα σε μερικά σημεία να 

παρουσιάζεται κάποια διακοπή στον ειρμό των σκέψεων. Μεγάλη αδυναμία 

παρατηρείται και στη μορφική συνύφανση των παραγράφων.  

 

Επίπεδο 4 

 

Μέτριο 10-12 

 

Παρά την προσπάθεια του μαθητή να ακολουθήσει κάποια λογική σειρά στην έκθεσή 

του, επικρατεί αταξία στην παράθεση των νοημάτων. Δεν υπάρχει αυστηρή 

αλληλουχία στους συλλογισμούς που εκτίθενται και ο ειρμός των σκέψεων 

διακόπτεται σε αρκετά σημεία. Η σύνδεση των παραγράφων είναι ατελής.  

 

Επίπεδο 5 

 

Φαμηλό 9 και κάτω Τπάρχει πλήρης αταξία στην παράθεση των σκέψεων και ιδεών 

του μαθητή. Ουσιώδη επιχειρήματα σημειώνονται τελευταία, χωρίς να αναφέρεται 

ότι αυτό γίνεται για να τονιστούν περισσότερο. Διαπιστώνεται σύγχυση και 

ανακάτεμα σκέψεων σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να γίνει καθόλου λόγος για 

παραγράφους με ολοκληρωμένο νοηματικό περιεχόμενο. Ο ειρμός των σκέψεων είναι 

υποτυπώδης και σε μερικά σημεία ολότελα ανύπαρκτος. Πρόλογος και επίλογος δεν 

υπάρχουν καθόλου. 
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Γ) Σην έκφραση ή μορφή. Αυτή αποτελεί το είδος, την ποιότητα του λόγου, που 

χρησιμοποιεί ο μαθητής, για να διαρθρώσει και να παρουσιάσει το σύνολο των 

σκέψεών του. 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: 

1. Η ακρίβεια της διατύπωσης, η σαφήνεια και η καθαρότητα, η 

μετρημένη χρήση των εκφραστικών τρόπων. 

2. Η συμφωνία του λόγου με τις απαιτήσεις του περιεχόμενου. 

3. Η ομοιομορφία του λόγου σ' ολόκληρη την έκθεση, που δείχνει ότι οι 

διατυπωμένες σκέψεις είναι προσωπικό κτήμα του μαθητή. 

4. Ο λογικός, λεκτικός και εκφραστικός πλούτος. 

5. Σα γραπτά με προσωπικό στίγμα ξεχωρίζουν 

6. Οτιδήποτε (στο περιεχόμενο αλλά και στην έκφραση) δίνει στο γραπτό 

μας  βιωματικότητα (βλ. κατάθεση προσωπικής εμπειρίας), προσωπικό στιλ, 

πρωτοτυπία απόψεων, αξιολογείται θετικά. 

7.  Ύφος ανάλογο με το είδος του κειμένου που μας ζητείται να 

γράψουμε ,π.χ. Άρθρο, Εισήγηση, Επιστολή κ.λ.π.} 

8. Ύφος σοβαρό, δοκιμιακό, άμεσο, σαφές, αλλά όχι εξεζητημένο, 

επιτηδευμένο και “παραφορτωμένο”. 

9.  Η συγκρότηση,  ο ειρμός  και η  ωριμότητα της σκέψης μας *αυτό 

ξεκινά με τον έλεγχο της κατανόησης του θέματος] 

 Σα στοιχεία μορφής στο σύνολο βαθμολογούνται από 0-12. 

φάλματα στην έκφραση θεωρούνται: 

1. Η εκφραστική ανακρίβεια, π.χ. → «πρέπει να τονιστεί η συμμετοχή 

του θεσμού της οικογένειας που συμβάλλει στο πρόβλημα» αντί του «πρέπει να 

τονιστεί η συμμετοχή του θεσμού της οικογένειας, της οποίας η λανθασμένη 

λειτουργία<».  

2.  Η ασάφεια και αοριστία, π.χ. → η χρήση εννοιών όπως: καλό, κακό, 

σωστό, λάθος1 

3. Γενίκευση, π.χ. «Η αξιοκρατία, παγιώνεται σε όλες τις δημοκρατικές 

κοινωνίες»,   

«Όλοι οι άνθρωποι, πιστεύουν σε ηθικές αξίες».  

4.  To  σκοτεινό ύφος και o επιφανειακός εκφραστικός πλούτος 

(βερμπαλισμός, κενολογία). 

                                                
1
 ημασιολογικά - Ακυρολεξίες 

Δηλαδή, λανθασμένη χρήση μιας λέξης ή φράσης αντί μιας άλλης ή και λέξεων που δεν 

υπάρχουν στη Νέα Ελληνική. την περίπτωση αυτή η λέξη ή η φράση που επιλέγουμε, δεν 

αποδίδει το νόημα που θέλουμε ή δεν ταιριάζει στο περιβάλλον του κειμένου μας. 
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5. Ο ιστορισμός, ο ρητορισμός, ο λογοτεχνισμός2, η φλυαρία, η 

ωραιολογία.  

6. Η εκφραστική ανομοιομορφία. 

7. Η εκφραστική δυσκαμψία και φτώχεια3 , που συχνά συνοδεύεται από 

τη μονότονη επανάληψη λέξεων και εκφράσεων. 

8.  Κατάχρηση ονοματικής διατύπωσης  π.χ. Η εξασφάλιση της 

δυνατότητας της δυναμικής επιρροής των επιστημόνων της εποχής μας...  

9. Η απεραντολογία  και η αοριστολογία, π.χ. «Έχουν ήδη αρχίσει 

κάποιες προσπάθειες για ένα καλύτερο αύριο»,  «Ήδη έχουν αρχίσει κάποια 

παγκόσμια κινήματα να ενδιαφέρονται για την ομαλή εξέλιξη του ανθρώπου, του 

νέου στην κοινωνία μας. Όλοι μαζί προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν -καλύτερο, 

πιο ανθρώπινο και πιο προσιτό στους νέους κόσμο»,   «Φρειάζεται η αναπροσαρμογή 

και αναθεώρηση ορισμένων θέσεων, απόψεων, ώστε να γίνει η ζωή ομαλή και ν' 

αποκτήσει νόημα» 

10.  Οι φορτικές επαναλήψεις νοημάτων και λέξεων, π.χ.  «Αυτή η πορεία 

προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες προσφέρουν γαλήνη και ευτυχία στον 

άνθρωπο (προσδίδουν, οδηγούν στην... δημιουργούν συνθήκες...)  

Δεν έχει πολιτικές απόψεις, αφού δεν έχει την ικανότητα να συγκρίνει (δεν είναι σε 

θέση να...)».   

11. Η ανάμειξη της δημοτικής και της καθαρεύουσας. 

12. Σα γραμματικά4 και συντακτικά5 λάθη. Η επισήμανσή τους πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που περιέχουν τα σχολικά εγχειρίδια (Νεοελληνική 

Γραμματική, υντακτικό της νέας ελληνικής) 

13. Ο  Μακροπερίοδος λόγος (καλύτερα να αποφεύγονται οι μακροσκελείς 

περίοδοι του λόγου, οι μεγάλες προτάσεις και η καθ’ υπόταξη σύνδεση πολλών 

προτάσεων). Είναι προτιμότερες οι μικρές-μεστές προτάσεις, διότι κάνουν πιο άμεσο 

το ύφος μας και δεν κουράζουν τον αναγνώστη. Επίσης, διότι έτσι αποφεύγουμε 

τυχόν συντακτικά σφάλματα, όπως γίνεται συχνά. Εξάλλου, στο μακροπερίοδο λόγο 

πολύ συχνά χάνουμε το υποκείμενο της πρότασης – περιόδου, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται ασάφειες και ερωτήματα.  

14. Πομπώδες ύφος :  π.χ. «Η χώρα μας, ο τηλαυγής φάρος του 

πολιτισμού, πρωτοστατεί στο διεθνές στερέωμα».  

                                                
2 Λογοτεχνισμός - Υράσεις ανούσιου εντυπωσιασμού, π.χ. -Επιπλέον οι γκρίζες 

τσιμεντουπόλεις αναστέλλουν κάθε δημιουργικό σκίρτημα... -Όταν τα μέσα προσπαθούν να 

«ταϊσουν»  τον  άνθρωπο με τηλεοπτικά σκουπίδια... -Σο μέγεθος της συμφοράς που μπορεί να 

σπείρει η τηλεόραση... -θυμίζει το φαινόμενο αυτό μάνα που αποδιώχνει το ίδιο της το παιδί...  
 

3
 Εκφραστικά Π.χ. «Το παιδί κακομεταχειρίστηκε από τους γονείς του» ή «Εκ των ουκ άνευ» 

αντί του ορθού « Εκ των ων ουκ άνευ» 
4
  Γραμματικά Π.χ. λάθη στις καταλήξεις των ρημάτων, όπως «φαίνε-τε» αντί «φαίνε-ται». 

Σα λάθη αυτά θεωρούνται πιο σοβαρά από τα απλά ορθογραφικά 
5
 υντακτικά Π.χ. Εγώ μ’ αρέσει πολύ να ταξιδεύω 
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15. Αδόκιμες για το γραπτό λόγο λέξεις – φράσεις6, π. χ. → Ρίχνω το 

επίπεδο → (αντί) υποβιβάζω, Να παρθούν μέτρα → να ληφθούν , Φαζοκούτι → 

τηλεόραση 

16. Όχι «κλισέ», (κοινοτοπίες) και χιλιοειπωμένες φράσεις. 

17.  Όχι ευχολόγιο, ιδιαίτερα στον Επίλογο, π.χ. Ας ευχηθούμε να 

εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο.. 

18. Όχι υπερβολική κινδυνολογία – Όχι υποκριτικοί μελοδραματισμοί 

19. Ακυριολεξία - λανθασμένη σημασιολογία χρήση λέξεων, π.χ. «Οι 

δημοκρατικές διαδικασίες χάνουν έδαφος και στη θέση  τους τοποθετείται ένα 

αυταρχικό κλίμα (διαμορφώνεται/ καλλιεργείται / δημιουργείται).  

-Η αποκατάσταση του ανθρώπου από τη μηχανή (αντί η υποκατάσταση).  

-Ο πολιτισμός έδωσε γερές προσβάσεις για την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου».  

20.  Λεξιθηρία (κατάχρηση συνωνύμων) π.χ. Η αδιέξοδη, αντιφατική, 

πολυτάραχη και αντινομική εποχή μας κατατρύχεται και ταλανίζεται...  

21. Αδόκιμοι εμπρόθετοι προσδιορισμοί π .χ. «...μέσα από τη διερεύνηση 

αυτή  ... Οι νέοι παρασύρονται με τα ναρκωτικά...» 

22. Ξενισμοί , π.χ. «Κυριεύεται τότε από κόμπλεξ και αποκτά ένα στιλ...» 

23. Διδακτισμός - Καθηκοντολογικό ύφος, π. χ. «Φρέος έχουμε να 

αντιδράσουμε στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από το συνάνθρωπο και να 

αντισταθούμε στη λαίλαπα της ηθικής αναλγησίας...» 

24.  Αλλαγή προσώπου – ασυμφωνία αριθμών, π.χ. «Η τηλεόραση μας 

οδηγεί στην παραπληροφόρηση. Μας τρέφουν δηλαδή και μας διαποτίζουν με....  

-Η πολιτεία και οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει ν' αναλάβει την ευθύνη για...»  

25. Πλεονασμός και περιττολογία   π. χ. -Η ικανοποίηση του "εγώ" και ο 

ατομικισμός έχουν εισβάλει στη ζωή μας.  

-τη σημερινή κοινωνία ο σύγχρονος άνθρωπος...  

-Πολλοί μετανάστες εισβάλλουν μέσα στη χώρα...  

26. Απολυτότητα στη διατύπωση – κινδυνολογία , π. χ. → «κανείς δεν 

θέλει την ειρήνη< η  σημερινή ανθρωπότητα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και 

οδεύει προς την καταστροφή< κανείς δεν ενδιαφέρεται για το κοινωνικό συμφέρον< 

η πολιτεία έχει εγκαταλείψει τους νέους! <το σχολείο σήμερα δεν προσφέρει τίποτα 

στους μαθητές< ο  ανταγωνισμός απεργάζεται την αποσύνθεση της κοινωνίας< 

τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί σε αξία με τη μόρφωση.  

27. Πολιτικολογία - αιχμηρή διατύπωση, π.χ. «Οι πρόσφατες νομοθετικές 

ρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι άδικες και. αντιλαϊκές...»  

28. Παρενθέσεις, υντομογραφίες, Αριθμητική σύμβολα 

π.χ. -Σα μεγάλα προβλήματα του καιρού μας (ανεργία, οικολογικό...)  

                                                
6
 Αδόκιμες για το γραπτό λόγο, λέξεις - φράσεις / Πεζολογία / Προφορικότητα λόγου, π.χ. -Η 

κατάσταση αυτή έχει «ρίξει» τις ανθρώπινες σχέσεις στο επίπεδο... (υποβιβάσει). -Η 

συμπεριφορά που βγαίνει προς τα έξω (εξωτερικεύεται). -Να κάτσουν οι αρμόδιοι να σκεφτούν 

τις αιτίες του προβλήματος (ευαισθητοποίηση, προβληματισμός, ανάληψη ευθυνών).  
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 όπως η ανεργία ,οικολογικό...  

-π. χ.  για παράδειγμα  

-κ. ά.  και διάφοροι άλλοι παράγοντες...  

-Οι 2 βασικότεροι λόγοι...  Οι δύο...  

-Ο 20ος  αιώνας ...  Ο εικοστός αιώνας... 

29.  υχνά λάθη ορθογραφίας7, π.χ. 

Διακήρυξη, κήρυγμα  

Μήνυμα  

Δίλημμα  

Επηρεάζω – επήρεια – επιρροή  

Άμεσος – έμμεσος  

Ωφελώ – ωφέλεια – ωφελιμισμός / οφείλω – όφελος  

Άλλωστε – άλλοτε  

Επανειλημμένα  

Εύνοια – έννοια  

Συνδυασμός  

Παράλειψη – επανάληψη  

Έλλειψη – ελλιπής  

Υγεία – υγιής  

30. Απαριθμήσεις (εξής: <) – Κατηγοριοποιήσεις (α<β<) π.χ. «Οι μορφές 

με τις οποίες εκδηλώνεται ο φανατισμός είναι οι εξής: θρησκευτικός, εθνικός...  

-Οι παράγοντες που ωθούν το νέο σε αντικοινωνική συμπεριφορά είναι α) η κρίση της 

οικογένειας, β) η ανεργία...»  

31.  Α & Β ενικό πρόσωπο, Β πληθυντικό πρόσωπο  

32. Ανανταπόδοτο και πρωθύστερο σχήμα π.χ. «Από τη μια μεριά τα 

Μ.Μ.Ε μας ενημερώνουν και μας ψυχαγωγούν προσφέροντας... (δεν υπάρχει η φράση 

στην άλλη)  -Η προσπάθειά του υπήρξε αποτελεσματική και εντατική (πρώτα 

εντατική υπήρξε)».  

33. Άστοχη χρήση της χρονικής βαθμίδας στα ρήματα της περιόδου , π.χ. 

«...πρέπει, να προσπαθούμε αδιάλειπτα, για να έχουμε καρπωθεί τα αποτελέσματα».  

34. Η  συχνή και κουραστική χρήση του «πρέπει» ( φράσεις – λέξεις που 

αντικαθιστούν το «πρέπει»: 

Είναι ανάγκη, κρίνεται αναγκαίο, προβάλλει επιτακτικό το αίτημα, είναι / κρίνεται 

απαραίτητο, καλό είναι, χρήσιμο είναι, επιβάλλεται, αρμόζει, χρειάζεται, καθήκον – 

υποχρέωση αποτελεί.  

ΑΡΦΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ:  

Πρωταρχική αιτία, η ρίζα του φαινομένου κυρίως βρίσκεται, στη διαμόρφωση του< 

σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζεται, η βασικότερη αιτία του φαινομένου είναι<  

                                                
7
                  Η κακογραφία και τα ορθογραφικά λάθη επηρεάζουν βέβαια δυσμενώς την 

αξιολόγηση. Μεμονωμένα όμως η επίδραση αυτή δεν είναι και τόσο μεγάλη, ενώ η 

ταυτόχρονη ύπαρξη και των δύο την πολλαπλασιάζει σοβαρά. 
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ΑΡΦΗ ΤΝΕΠΕΙΩΝ:  

Βασική συνέπεια όλων αυτών είναι, οι πρώτες συνέπειες αυτού διαφαίνονται, 

επόμενο λοιπόν είναι, απόρροια αυτών είναι<  

ΤΝΔΕΗ ΟΜΟΙΩΝ ΟΡΩΝ:  

Εκτός από αυτό, επιπλέον, ακόμα, επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι, οφείλουμε ακόμη, να 

επισημάνουμε ότι, το κυριότερο όμως απ’ όλα είναι, χρειάζεται επίσης να σημειωθεί 

ότι, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, θα ήταν παράλειψη να μην τονίσουμε ότι, 

αξίζει επιπλέον να αναφερθούμε στο γεγονός ότι<  

ΑΡΦΗ ΠΑΡΑΓΡΑΥΩΝ ΓΕΝΙΚΑ:  

Είναι γεγονός ότι, είναι φανερό, χωρίς αμφιβολία, αναντίρρητα, είναι αναμφισβήτητο 

ότι, αξίζει ακόμη να σημειωθεί αποτελεί κοινό τόπο η άποψη πως, δεν μπορεί κανείς 

να διατυπώσει αντίρρηση σε ότι, αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός, αναμφίβολα, 

παράλληλα.  

ΑΡΦΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ:  

Για να αρθεί το φαινόμενο, χρειάζεται πρώτα, πρωταρχικό τρόπο αντιμετώπισης 

αποτελεί, είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν, ο βασικότερος τρόπος επίλυσης του 

προβλήματος είναι, το φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί ριζικά αν.  

Γ. ΔΙΑΣΤΠΨΗ 

 

Επίπεδο 1:  

 

Άριστο 19-20 Ο αναγνώστης έχει την εντύπωση ότι διαβάζει κείμενο δόκιμου 

συγγραφέα. Η γλώσσα ρέει και συναρπάζει. Τπάρχει ποικιλία ύφους που 

επιτυγχάνεται με τις εναλλαγές στις εικόνες που παρουσιάζονται, τις αντιθέσεις, τις 

μεταφορές και τα υπόλοιπα σχήματα λόγου, η τέχνη των οποίων καταπλήσσει.  

 

Επίπεδο 2:  

 

Πολύ καλό 16-18 Οι βασικές αρετές του ύφους, όπως σαφήνεια στη διατύπωση, 

κυριολεξία, ακρίβεια και φυσικότητα υπάρχουν. Η γλώσσα είναι ρέουσα χωρίς 

περιττολογίες και βερ-μπαλισμούς. Οι προτάσεις έχουν μέγεθος κανονικό και τα 

σχήματα λόγου δεν απουσιάζουν, αλλά η τεχνική τους είναι κατώτερη από εκείνη του 

προηγούμενοι επιπέδου. Δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία στο ύφος.  

 

Επίπεδο 3 

 

Καλό 13-15 Οι βασικές  αρετές του ύφους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο επίπεδο 

υπάρχουν, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Η ποικιλία του ύφους είναι μικρή και σε μερικά 

σημεία διαπιστώνονται ακυριολεξίες. Μερικές προτάσεις θα μπορούσαν να είχαν 

καλύτερα διατυπωθεί, αν διασπώνταν σε μικρότερες προτάσεις ή αν 

χρησιμοποιούνταν άλλη διατύπωση. 
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Επίπεδο 4 

 

Μέτριο 10-12 

Μερικές από τις παραπάνω υφολογικές αρετές απουσιάζουν, χωρίς όμως να 

δυσκολεύεται η ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου. Σα σχήματα λόγου είναι 

σπάνια. Οι προτάσεις ομοιόμορφες και μονότονες, συχνά μακροσκελείς με 

περιπεπλεγμένα νοήματα και οι ακυριολεξίες αρκετές.  

 

Επίπεδο 5 

 

Φαμηλό 9 και κάτω Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται αμέσως ότι η γλώσσα δεν είναι 

ρέουσα. Δυσκολεύεται να κατανοήσει ορισμένες προτάσεις ή υπάρχει τόση 

απλοϊκότητα στο κείμενο που έχει την εντύπωση πως σε ορισμένα σημεία διαβάζει 

παιδικό κείμενο. Εναλλαγή ύφους δεν υπάρχει καθόλου. Οι περιττολογίες, οι 

βαρβαρισμοί και οι ακυριολεξίες αφθονούν. 

 

Δ. ΟΡΘΟΓΡΑΥΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΤΝΣΑΞΗ 

 

Επίπεδο 1:  

 

Άριστο 19-20 Απουσία οποιουδήποτε λάθους, συντακτικού, γραμματικού, στίξεως 

κ.τ.λ. Επιτρέπεται η παράβλεψη 1-2 λαθών στίξεως και κυρίως κομμάτων. 

 

Επίπεδο 2:  

 

Πολύ καλό 16-18 πάνια λάθη (όχι περισσότερα από 2 ανά σελίδα), μεταξύ των 

οποίων δεν περιλαμβάνεται κανένα σοβαρό λάθος (καταληκτικό, γνωστή λέξη κ.τ.λ.) 

 

Επίπεδο 3 

 

Καλό 13-15 πάνια λάθη (όχι περισσότερα από 2-3 ανά σελίδα), ανάμεσα στα οποία 

όμως περι-λαμβάνονται και ορθογραφικά και συντακτικά λάθη μέσης βαρύτητας 

(λάθη σε θέματα λέξεων κάπως γνωστών ή άλλα ανάλογης βαρύτητας). 

 

Επίπεδο 4 

 

Μέτριο 10-12: 2-3 λάθη ανά σελίδα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σοβαρά 

ορθογραφικά λάθη, όπως καταληκτικά λάθη, λάθη τονισμού, ασυνταξίες κ.τλ. 

 

Επίπεδο 5 

 

Φαμηλό 9 και κάτω: Πολλά λάθη, μεταξύ των οποίων και σοβαρά , ανά σελίδα. 
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Θεώρηση του συνόλου 

Η προσπάθεια για αξιολόγηση της έκθεσης με την πρόσθεση των επιμέρους βαθμών 

μπορεί να μην ανταποκρίνεται στο αίτημα για δίκαιη βαθμολόγηση. O ίδιος ο 

διορθωτής αισθάνεται πολλές φορές την ανάγκη να δει το γραπτό στο σύνολό του. 

Άλλωστε περιεχόμενο, σχέδιο και μορφή, ουσιαστικά δε διαχωρίζονται. Γι' αυτό, καλό 

είναι η βαθμολογία να στηρίζεται στη θεώρηση του συνόλου σε συνδυασμό με την 

εκτίμηση των επιμέρους στοιχείων. Με την ευκαιρία αυτή μπορεί ο διορθωτής να 

λάβει υπόψη του και τη γενική εικόνα του γραπτού8. 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: η ευανάγνωστη γραφή, το καθαρογραμμένο γραπτό, η 

ορθή χρήση των σημείων στίξης, η ορθή διάκριση παραγράφων. 

Αρνητικά στοιχεία είναι: η ακαταστασία του γραπτού, η κακή χρήση της στίξης, η 

έλλειψη παραγράφων, οι συχνές διαγραφές λέξεων και φράσεων, οι μουντζούρες. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικές αρχές και τεχνικές υποδείξεις για την αξιολόγηση 

των γραπτών δοκιμίων των Γενικών Εξετάσεων 

 

Ε. ΕΜΥΑΝΙΗ 

 

Επίπεδο 1:  

 

Άριστο 19-20 Άψογη εμφάνιση. Καμιά μουτζούρα. Ευανάγνωστα, καλλιγραφικά 

σχεδόν γράμματα. αφής διάκριση των παραγράφων. Σο όλο σύνολο δημιουργεί 

άριστη εξωτερική αισθητική εντύπωση. 

 

Επίπεδο 2:  

 

Πολύ καλό 16-18 Γράμματα καθαρά, όχι καλλιγραφικά, γραπτό προσεγμένο χωρίς 

μουτζούρες. Διάκριση των παραγράφων. Γενικό σύνολο κάπως κατώτερο του 

προηγούμενου. 

 

                                                
8
 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ:  

Μετά την πρόσθεση των επιμέρους βαθμών (ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 20, ΔΟΜΗ 8, ΕΚΥΡΑΗ 12) ο 

βαθμολογητής επηρεάζεται και βάζει την τελική του βαθμολογία (+- 1 ή +-2) ανάλογα με τη 

γενική εικόνα του γραπτού:  

ΘΕΣΙΚΑ στοιχεία που οδηγούν σε + το άθροισμα από την επιμέρους βαθμολογία είναι: 

ευανάγνωστη γραφή, καθαρογραμμένο γραπτό, ορθή χρήση σημείων στίξης, ορθή διάκριση 

παραγράφων. Η ακαταστασία, οι συχνές διαγραφές λέξεων και οι μουντζούρες επηρεάζουν 

αρνητικά. 
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Επίπεδο 3 

 

Καλό 13-15 Σα γράμματα εξακολουθούν να είναι ευανάγνωστα. Τπάρχουν μερικά 

σβησίματα και σε πολλά σημεία δε φαίνεται καλά η διάκριση των παραγράφων. 

 

Επίπεδο 4 

 

Μέτριο 10-12 

 

Η αισθητική εντύπωση που δίνει το σύνολο του κειμένου είναι μικρή. Τπάρχουν 

λιγοστές μουτζούρες (1-2) οι οποίες όμως δυσκολεύουν την ανάγνωση του κειμένου. 

Σα γράμματα δε διακρίνονται για την καλλιγραφία τους, αλλά είναι με κάποια 

προσπάθεια αναγνώσιμα. Απουσία εξωτερικού χωρισμού παραγράφου.  

 

Επίπεδο 5 

 

Φαμηλό 9 και κάτω Δυσανάγνωστα γράμματα. Πολλά σβησίματα και γραψίματα που 

καθιστούν δύσκολη των ανάγνωση του κειμένου. Παράγραφοι δεν υπάρχουν. 

 

 

*ημείωση: Η βαθμολόγηση στο εσωτερικό κάθε επιπέδου επαφίεται στην κρίση του 

διορθωτή.+ 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ κύκλοι για το γενικό ΛΤΚΕΙΟ  

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες διδάσκονται κατά κάποιον τρόπο στο Λύκειο. Πιο 

συγκεκριμένα για κάθε θέμα υπάρχει αποσπασματικό πληροφοριακό υλικό στα αντίστοιχα 

βιβλία ΕΚΥΡΑΗ/ έκθεσης των τριών τάξεων του Λυκείου.  

1. Αθλητισμός (Α και Β΄ τάξη Λυκείου)  

2. Γλώσσα – Λόγος – Διάλογος (Α΄ Λυκείου)  

3. Διάλογος δυο γενεών – Φάσμα γενεών (Α΄ Λυκείου)  

4. Ελεύθερος χρόνος – Χυχαγωγία (Α΄ Λυκείου)  

5. Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσμος – Παγκοσμιοποίηση (Γ΄ Λυκείου)  

6. Επιστήμη – Σεχνολογία (Γ΄ Λυκείου)  

7. Εργασία – Επάγγελμα (Β΄ Λυκείου)  

8. Η έλλειψη ανεκτικότητας και ο κοινωνικός αποκλεισμός (στερεότυπα, προκαταλήψεις, 

μορφές ρατσισμού – και στιες τρεις τάξεις του Λυκείου)  

9. Καταναλωτισμός – Διαφήμιση (Β και Γ΄ Λυκείου)  

10. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (και στις τρεις τάξεις του Λυκείου)  

11. Ο πόθος της ελευθερίας και η δύναμη της εξουσίας ή πόθος της εξουσίας και η δύναμη 

της ελευθερίας – Δίκαιος και άδικος λόγος (Γ΄ Λυκείου)  

12. Οι ελληνικοί τόποι και τα μνημεία τους (Γ΄ Λυκείου)  

13. Οικολογία – Περιβάλλον (Γ΄ Λυκείου)  

14. Παιδεία – Εκπαίδευση (και στις τρεις τάξεις του Λυκείου)  

15. Παράδοση (Γ΄ Λυκείου)  

16. Πρόσωπο και προσωπείο  

17. Σέχνη και κριτική (Β΄ Λυκείου)  

18. Σο γέλιο (Α΄ Λυκείου)  

19. Σουρισμός (Γ΄ Λυκείου)  

20. Τγεία – Διατροφή – Ενδυμασία (Α΄ Λυκείου)  
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ΜΙΚΡΟΚΕΙΜΕΝΑ / ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟΤ 

( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΥΩΝ) 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: «Να αναπτύξετε σε < λέξεις το νόημα του παρακάτω 

αποσπάσματος «<» του κειμένου:  

 

υνήθως δίνεται μια περίοδος η οποία πρέπει να αναπτυχθεί σε μια παράγραφο. Αν η 

εκφώνηση ζητά να χρησιμοποιήσουμε την περίοδο ως θεματική, τη θέτουμε στην 

αρχή της παραγράφου χωρίς αλλαγές. ε αντίθετη περίπτωση, όπως στο παραπάνω 

ερώτημα, μπορούμε να διαμορφώσουμε εμείς με διαφορετική διατύπωση τη θεματική 

περίοδο της παραγράφου μας, προσέχοντας να μην αλλοιώνεται η βασική ιδέα του 

αποσπάσματος. τη συνέχεια παρουσιάζουμε κατάλληλες κι επαρκείς λεπτομέρειες, 

για να εξηγήσουμε / αιτιολογήσουμε τη βασική ιδέα που μας δόθηκε. Ψς προς τη 

μέθοδο ανάπτυξης, όταν δε μας ζητείται κάποιος συγκεκριμένος τρόπος – όπως π.χ. 

αιτιολόγηση, παραδείγματα, σύγκριση – αντίθεση, συνδυασμό κάποιων μεθόδων κ.ά. 

– ακολουθούμε αυτόν που μας «υποδεικνύει» η διατύπωση του αποσπάσματος και 

μας επιτρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα και να αιτιολογήσουμε τη συγκεκριμένη 

άποψη. το τέλος, μπορούμε να προσθέσουμε μια πρόταση / κατακλείδα που 

ολοκληρώνει το νόημα της παραγράφου.    

 

1. « Η επαγγελματική επιλογή βασίζεται, βέβαια, όχι μόνο στις οικονομικές 

προοπτικές, αλλά και στις προτιμήσεις του ατόμου (πολλές φορές και της οικογένειας) 

και στο κοινωνικό κύρος που το επάγγελμα προσδίδει».  

Να αναπτύξετε την παραπάνω άποψη σε μία παράγραφο 70 – 80 λέξεων.  

 

Ενδεικτική απάντηση:  Οι αποδοχές που αποφέρει ένα επάγγελμα στον άνθρωπο 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη στάθμη του βιοτικού του  επιπέδου και για το λόγο 

αυτό αποτελούν ένα από τα κύρια κριτήρια επιλογής επαγγέλματος. Ψστόσο, ο νέος 

στην επιλογή αυτή λαμβάνει υπόψη και τις προσωπικές του επιθυμίες και ικανότητες. 

ε αρκετές, βέβαια, περιπτώσεις το άτομο δέχεται επιρροές από το περιβάλλον της 

οικογένειάς του και την επαγγελματική της παράδοση, καθώς η συνέχιση του 

επαγγέλματος των γονιών δίνει διέξοδο στην επαγγελματική εκλογή κι 

αποκατάσταση, παρέχοντας παράλληλα καλύτερες δυνατότητες εξέλιξης. Σέλος, ο 

νέος επιλέγει το επάγγελμα με κριτήριο το κοινωνικό κύρος που αυτό προσδίδει, 

προσδοκώντας έτσι την αποδοχή, την αναγνώριση και την κοινωνική καταξίωση.  

 

 

2. «Η Ελλάδα, με την υπερχιλιετή πολιτισμική της παράδοση είναι εκ των πραγμάτων 

κιβωτός πνεύματος και πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορούμε να 

εξάγουμε». Να αναπτύξετε το τμήμα αυτό του κειμένου σε 60 – 80 λέξεις.  
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Ενδεικτική απάντηση: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες αλλά και 

για τους πολίτες όλου του κόσμου κοιτίδα πολιτισμού και πνεύματος. Οι πιο 

σημαντικές διαχρονικές αξίες, πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές, αισθητικές, 

επιστημονικές προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η 

χώρα μας θεμελίωσε τη δημοκρατία και μάλιστα την άμεση, πρόβαλε την αξία της 

συμμετοχής στα κοινά και θεωρούσε μεμπτή στάση ζωής τη μη συμμετοχή. Ακόμη, η 

ελληνική γλώσσα έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση και το λεξιλογικό πλούτο πολλών 

γλωσσών. Μ’ αυτήν αποδίδεται σήμερα μεγάλο μέρος εννοιών ή επιστημονικών όρων 

σ’  όλο τον κόσμο.   

 

3. Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως «δεν μπορεί να δουλέψει κανείς για την 

ανθρωπότητα, παρά μόνο με το να δουλέψει για την πατρίδα του». υμφωνείτε με 

την άποψή του;  

 

Ενδεικτική απάντηση: Σα χαρακτηριστικά της φυλής, τα στοιχεία της ιδιοσυστασίας 

του έθνους είναι ανεξίτηλα χαραγμένα πάνω στην ύπαρξη κάθε ατόμου. Κάθε 

άνθρωπος αναπτύσσεται αντιλαμβανόμενος τον εαυτό του ως μέλος του εθνικού του 

συνόλου κι αυτή του την ιδιότητα δεν μπορεί να την απαρνηθεί ούτε μπορεί να 

αναπτύξει τη δράση του ξέχωρα απ’ ό,τι αυτή υπαγορεύει και συνεπάγεται. Όπως, 

λοιπόν, το δημιουργικό έργο κάθε ατόμου φέρνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

εθνικής συνείδησης και ταυτότητας, ο πολιτισμός κάθε λαού φέρει τα γνωρίσματα 

της εθνικής του φυσιογνωμίας. Κι αυτό δεν είναι επιλογή συνειδητή παρά 

πραγματικότητα φυσική κι αβίαστη. Όταν δε τα πολιτιστικά επιτεύγματα ενός λαού 

είναι ιδιαίτερα αξιόλογα η φήμη τους ξεπερνά τα σύνορα τη χώρας τους και τότε 

τίθενται σε λειτουργία οι μηχανισμοί της διάδοσης κι αλληλοεπίδρασης των 

πολιτισμών, ώστε αυτά να τεθούν στη διάθεση της ανθρωπότητας και να 

αποτελέσουν κοινό κτήμα. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο ο παγκόσμιος, ο 

πανανθρώπινος πολιτισμός, ο οποίος δε νοείται ούτε υπάρχει διαφορετικά, παρά μόνο  

ως συνισταμένη των εθνικών πολιτισμών. Είναι, επομένως, φανερό ότι προϋπόθεση 

για τη συνεισφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό, είναι η προσφορά στην πατρίδα και 

τον εθνικό πολιτισμό. Η ίδια, άλλωστε, η αγάπη για τον άνθρωπο και την 

ανθρωπότητα δεν είναι παρά προέκταση της αγάπης για το συνάνθρωπο, το 

συμπολίτη, το συμπατριώτη.   

 

4. «Η αλαζονεία της δύναμης έχει μέσα της τα σπέρματα αδικίας κι αποτυχίας». Να 

θεωρήσετε ότι η παραπάνω παράγραφος αποτελεί τη θεματική σας περίοδο. Να 

την αναπτύξετε σε μία παράγραφο 60 – 80 λέξεων.  

 

Ενδεικτική απάντηση:  Η αλαζονεία της δύναμης έχει μέσα της τα σπέρματα αδικίας 

κι αποτυχίας. Αυτό συμβαίνει, όταν ο ισχυρός χάνει την αίσθηση του μέτρου και του 

σεβασμού κι επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δύναμή του, για να επιβάλλει με τη βία το 

δίκαιο του δυνατού. Η αλαζονεία και η υπεροψία τον οδηγούν σε πράξεις αφροσύνης, 

στην «ύβρη», στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων και τελικά στην αδικία. 
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Επειδή, όμως υπερεκτιμά τις δυνατότητές του και περιφρονεί τη δύναμη των άλλων, 

επαναπαύεται κι αποδυναμώνεται. Έτσι, οδηγείται στην αυτοκαταστροφή και την 

αποτυχία.  

 

5. «Ο αστικός τρόπος ζωής αχρηστεύει τις ηθικές κατηγορίες της συνειδήσεως». Να 

αναπτύξετε το περιεχόμενο της φράσης με 70 – 90 λέξεις.  

 

Ενδεικτική απάντηση: Ο αστικός τρόπος ζωής επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία 

μας. Αυτό συμβαίνει γιατί στα πλαίσια της μαζικής κατανάλωσης, στην οποία 

εξωθείται το άτομο, αλλοτριώνεται η συνείδησή του. Έτσι, ο άνθρωπος ταυτίζει το 

«έχειν» με το «είναι» και θέτει στη ζωή του υλιστικές προτεραιότητες. Ψς συνέπεια, 

προκύπτει η απομάκρυνσή του από υψηλούς στόχους, αξίες και ιδανικά. Παράλληλα, 

αναπτύσσει μία καθαρά ατομικιστική και υλιστική κοσμοαντίληψη. Αδιαφορεί, 

επομένως, για την ηθική διάσταση των ενεργειών του και υιοθετεί άκριτα 

οποιαδήποτε συμπεριφορά θεωρεί ότι εξυπηρετεί την κατάκτηση της υλικής του 

ευδαιμονίας.   

 

6. «Αυτή τη στιγμή, η διεθνής παιδεία είναι απαραίτητη για ταλαντούχους νέους». Να 

αναπτύξετε την παραπάνω άποψη σε μια παράγραφο 60 – 80 λέξεων.  

 

Ενδεικτική απάντηση: Η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή παιδεία προσφέρει τεράστιες 

δυνατότητες στους νέους. Αποκτούν ευρωπαϊκή κουλτούρα, δυνατότητα σπουδών σε 

αντικείμενα και σχολές που δεν υπάρχουν στα εθνικά πλαίσια, γνώση της 

ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτισμού, γλωσσομάθεια και υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης 

και τεχνογνωσίας. Όλα αυτά τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες 

ικανότητές τους, ν αντεπεξέλθουν στον αυξημένο διεθνή ανταγωνισμό και να 

σταδιοδρομήσουν στο διεθνή στίβο.  

 

7. «Η δημοκρατία δεν μπορεί να αρκείται στην εξασφάλιση του ελάχιστου, αλλά 

πρέπει να εγγυάται σε όλους μία ισοδύναμη εργασιακή και κοινωνική αξιοπρέπεια». 

Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της περιόδου σε 60 – 80 λέξεις.  

 

Ενδεικτική απάντηση: τόχος της δημοκρατίας είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού 

κράτους που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των πολιτών. ’ αυτό θα συμβάλλει η 

διασφάλιση συνθηκών ισονομίας κι αξιοπρεπούς διαβίωσης. Μία τέτοια προοπτική 

απαιτεί όχι μόνο την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών αλλά και την ιδιαίτερη 

μέριμνα προς τις κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερες τάξεις. Επομένως, η πλήρης 

εργασιακή απασχόληση των οικονομικά αδυνάτων θα δημιουργήσει ευνοϊκές 

συνθήκες κατάκτησης της ανεξαρτησίας τους και θα περιφρουρήσει την αξιοπρέπειά 

τους.  

 

8. «Σο κράτος πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία» : Να αποδώσετε 

σε περίπου 50 λέξεις το νόημα της παραπάνω φράσης. 
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Ενδεικτική απάντηση: Σο σχολείο έως σήμερα κάλυπτε μόνο γνωστικές ανάγκες με τη 

συσσώρευση γνώσεων χωρίς εμπειρικό υπόβαθρο. Αντίθετα, ουσιαστική παιδεία 

σημαίνει εξευγενισμός ψυχής, κριτική ικανότητα, καλλιεργημένη προσωπικότητα, 

διαρκής προσπάθεια για ποιοτική μετεξέλιξη των δεδομένων του περιβάλλοντος του 

ανθρώπου.  

 

9. «Η αγορά ενός αγαθού μπορεί να δώσει μια εξαιρετική βραχυπρόθεσμη ευφορία, 

αλλά αποδεικνύεται ότι ως κοινωνία αναγνωρίζουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτές 

τις σύντομες συγκινήσεις». Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της περιόδου σε 60 – 80 

λέξεις.  

 

Ενδεικτική απάντηση: Η αγορά ενός καταναλωτικού αγαθού δημιουργεί αρχικά την 

ψευδαίσθηση της ευτυχίας, γιατί ικανοποιεί τη ματαιοδοξία του ατόμου αλλά και την 

επιθυμία του για βελτίωση των υλικών όρων της ζωής του. Όμως, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται πως η ζωή του δεν αποκτά πραγματικό 

περιεχόμενο ούτε διαφοροποιείται ποιοτικά από πρόσκαιρα κι αναλώσιμα είδη. Δεν 

καλύπτονται οι πραγματικές του ανάγκες, ψυχικές, πνευματικές και 

συναισθηματικές. Αυτές όμως απαιτούν μια επανιεράρχηση αξιών και 

προτεραιοτήτων, ώστε να επιτευχθεί η ψυχοπνευματική και συναισθηματική του 

ισορροπία που οδηγούν στην πραγματική ευδαιμονία.  

 

10. Αφού θεωρήσετε την παρακάτω περίοδο ως θεματική, να την αναπτύξετε σε 

60 – 80 λέξεις: «Αν η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στο λεγόμενο παγκόσμιο χωριό, αυτό 

συνεπάγεται όχι μόνο μεγαλύτερη οικονομκή, αλλά και πολιτική και πολιτισμική 

αλληλεξάρτηση μεταξύ κρατών και λαών».  

 

Ενδεικτική απάντηση: Αν η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στο λεγόμενο παγκόσμιο χωριό, 

αυτό συνεπάγεται όχι μόνο μεγαλύτερη οικονομική, αλλά και πολιτική και 

πολιτισμική αλληλεξάρτηση μεταξύ κρατών και λαών. Η ενοποίηση ολόκληρου του 

κόσμου οδηγεί στην κατάργηση όχι μόνο των οικονομικών, αλλά και των πολιτικών 

και πολιτιστικών συνόρων. Έτσι, κάθε πολιτική αλλαγή και κάθε επιστημονικό ή 

καλλιτεχνικό επίτευγμα που συμβαίνει σε κάποιο κράτος, επηρεάζει άμεσα και 

σημαντικά τα υπόλοιπα. Κάθε οικονομικό γεγονός ή πολιτική μεταρρύθμιση έχει 

συνέπειες σε όλη την παγκόσμια κοινότητα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

δημιουργούνται μεταξύ των κρατών και των λαών διαρκώς αυξανόμενες σχέσεις 

αλληλεπίδρασης κι αλληλεξάρτησης.  

 

11. Να αναπτύξετε σε 80 – 100 λέξεις το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος του 

κειμένου: «Σο οργανωμένο πλήθος, η κοινωνική ομάδα μάς στηρίζει, μάς 

προστατεύει, αλλά και θολώνει την όραση, μηχανοποιεί τη συμπεριφορά, δένει τη 

σκέψη, αποδυναμώνει τη φαντασία μας με τα πολυκαιρισμένα σχήματα των 

απρόσωπων εννοιών κι αξιών της». 
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Ενδεικτική απάντηση: Η λειτουργία της κοινωνικής ομάδας είναι διττή. Από τη μια 

λειτουργεί ως ένας προστατευτικός χώρος για το άτομο, αφού η ένταξη στην ομάδα 

παρέχει ασφάλεια και κάλυψη. τα πλαίσια του πλήθους, το άτομο στηρίζει τις 

προσωπικές του επιλογές, στη βεβαιότητα που προσφέρει η αποδοχή τους από την 

κοινή γνώμη. Σο αντάλλαγμα για αυτόν την εφησυχασμό είναι η άμβλυνση της 

ιδιαιτερότητας του ατόμου και η συμμόρφωσή του με το κοινωνικά αποδεκτό. Η κοινή 

γνώμη ασκεί στις επιλογές κι απόψεις του ατόμου καταλυτική επίδραση. Η υποταγή 

στα έτοιμα σχήματα του ανώνυμου πλήθους μάς απαλλάσσει από την ανάγκη να 

διαμορφώσουμε προσωπική στάση και κυρίως να έρθουμε σε σύγκρουση με την 

ομάδα που μας προστατεύει. Έτσι, το άτομο βλέπει όχι με τα δικά του μάτια, αλλά με 

αυτά του πλήθους και τυποποιεί τη σκέψη και τη συμπεριφορά του.  

 

12. «Πολλοί φοβούνται ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει διαστάσεις και μορφές 

που απειλούν τον πολιτισμό». Να αναπτύξετε την παραπάνω θεματική περίοδο σε 

μία παράγραφο με τη μέθοδο της αιτιολόγησης.  

 

Ενδεικτική απάντηση: Πολλοί φοβούνται ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει 

διαστάσεις και μορφές που απειλούν τον πολιτισμό. Και αυτό, γιατί διαπιστώνουν 

από τη μια μεριά τον οξύτατο ανταγωνισμό των κρατών στον τομέα των πολεμικών 

εξοπλισμών, που απειλεί την ανθρωπότητα με απόλυτη καταστροφή σε ελάχιστο 

χρόνο. Από την άλλη, η στράτευση της τεχνολογικής ανάπτυξης στις οικονομικές 

επιταγές της εποχής μας οδηγεί στη δημιουργία επιτευγμάτων που καταστρέφουν το 

ίδιο μας το σπίτι, δηλαδή τη φύση. Σέλος, η τεχνολογική εφαρμογή των πορισμάτων 

της Γενετικής απειλεί την ανθρώπινη φύση, αφού εγκυμονεί κινδύνους για την 

αξιοπρέπεια και την ηθική του ανθρώπου, δημιουργώντας εφιαλτικές προοπτικές για 

το μέλλον.   

 

13.  «Η ποιοτική παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση για κάθε μορφής ανάπτυξη μιας 

χώρας». Να αναπτύξετε την άποψη σε μία παράγραφο 60 – 70 λέξεων. 

 

Ενδεικτική απάντηση: Η ολοκληρωμένη παιδεία, αρχικά, συμβάλλει στην πολιτιστική 

ανάπτυξη, αφού φέρνει τους νέους σε επαφή με την επιστημονική γνώση, την τέχνη 

και τα επιτεύγματα του πνευματικού πολιτισμού. Παράλληλα, μεταφέρει στη νέα 

γενιά τα στοιχεία και τις αξίες του πολιτικού πολιτισμού, διαμορφώνοντας πολίτες με 

δημοκρατικό ήθος και διασφαλίζοντας την ποιότητα της δημοκρατίας. Σέλος, 

αποτελεί μηχανισμό οικονομικής ανάπτυξης κι εκσυγχρονισμού μιας χώρας, καθώς 

προετοιμάζει τους νέους, για να αντεπεξέλθουν στον αυξημένο οικονομικό και 

τεχνολογικό ανταγωνισμό της εποχής μας, παρέχοντας τους ορθό επαγγελματικό 

προσανατολισμό, ειδική κατάρτιση και σύγχρονη τεχνογνωσία.  

 

14. «Η μαζική είσοδος των γυναικών στη μισθωτή εργασία σήμαινε τη δυνατότητα 

οικονομικής ανεξαρτησίας τους κι επηρέασε τη μητρότητα και τη δομή της 
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οικογένειας». Να αναπτύξετε την παραπάνω άποψη σε μία παράγραφο 60 – 80 

λέξεων.  

 

Ενδεικτική απάντηση: Σις τελευταίες δεκαετίες, η γυναίκα εξασφάλισε την ένταξή της 

στον παραγωγικό στίβο, γεγονός που της επιτρέπει να καλύπτει μόνη τις βιοτικές 

ανάγκες της. Παράλληλα, ενίσχυσε τη θέση της μέσα στην οικογένεια, αφού 

συνεισφέρει στα οικονομικά της. Ψς παραγωγική κι ανεξάρτητη οντότητα, διεκδικεί 

και κατακτά μια ισότιμη αντιμετώπιση μέσα στην οικογένεια σε σχέση με τον άντρα. 

Σαυτόχρονα, μεταβάλλεται  κι ο ρόλος της ως μητέρας, καθώς περιορίζεται ο αριθμός 

των παιδιών, λόγω των εργασιακών της υποχρεώσεων, ενώ ο άντρας καλείται να 

συμμετέχει στην ανατροφή των παιδιών, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις που 

παραδοσιακά ανήκαν αποκλειστικά στη γυναίκα.  

 

15. « … Οι υποψήφιοι προβάλλουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, ιδέες κι αξίες, όχι επειδή 

πιστεύουν σε αυτές, αλλά επειδή γίνονται αποδεκτές κι επιβραβεύονται από το 

σύνολο των βαθμολογητών … αυτό το γεγονός μπορεί να τους αποφέρει πρόσκαιρα 

οφέλη (εισαγωγή στο πανεπιστήμιο), είναι όμως άκρως ανησυχητικό ως στάση ζωής».  

Να εξηγήσετε την παραπάνω άποψη σε μια παράγραφο 80 – 90  λέξεων. 

 

Ενδεικτική απάντηση: Η υιοθέτηση και παρουσίαση των κυρίαρχων κοινωνικά 

απόψεων και ιδεών στις εκθέσεις των υποψηφίων συνιστά μια ωφελιμιστική τακτική 

από την πλευρά των νέων με στόχο την εύνοια του βαθμολογητή, την εξασφάλιση 

υψηλής βαθμολογίας και τελικά την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, όμως, 

αποτελεί υποκρισία κι επικίνδυνο εθισμό του νέου στον κομφορμισμό, καθώς 

μαθαίνει να μη διαμορφώνει προσωπική άποψη, αλλά να ενστερνίζεται ό,τι 

προβάλλεται ως κυρίαρχο, ως μόδα ή ως επίσημη ιδεολογία. Αν τώρα η εισαγωγή στο 

Πανεπιστήμιο δικαιολογεί την υποκριτική παρουσίαση ιδεών στις εκθέσεις, γιατί 

αύριο ένας ανάλογος σκοπός δε θα δικαιολογεί την άκριτη αποδοχή των 

επικρατούντων πολιτικών απόψεων ή την αβασάνιστη υποταγή στους εκάστοτε 

εκπροσώπους της εξουσίας; Έτσι, όμως, ο νέος καταργεί την κρίση και την 

προσωπικότητα του και μαθαίνει να λειτουργεί ως ετεροκαθοριζόμενη ύπαρξη.  

 

16. « … μέσω του σχολικού εγχειριδίου δε μεταδίδονται μόνο γνώσεις στους μαθητές, 

αλλά καλλιεργούνται στάσεις και μεταβιβάζονται αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς 

… ».  

Να αναπτύξετε την παραπάνω άποψη σε μία παράγραφο 60 – 80 λέξεων.  

 

Ενδεικτική απάντηση: Σα σχολικά εγχειρίδια, ιδιαίτερα σε μαθήματα όπως η Ιστορία, 

η Υιλοσοφία και η Λογοτεχνία, δεν περιορίζονται μόνο στη μετάδοση γνώσεων για τα 

πολεμικά ή πολιτικά γεγονότα, τις φιλοσοφικές αντιλήψεις ή τον πολιτισμό ενός 

λαού. Οι γνώσεις αυτές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και τις 

απόψεις του μαθητή για την κοινωνική οργάνωση και τις σχέσεις τόσο των ανθρώπων 

όσο και του έθνους του με τους άλλους λαούς. Καθορίζουν, λοιπόν, σε σημαντικό 
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βαθμό τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του, αφού παρέχουν πρότυπα 

συμπεριφοράς, διαμορφώνουν την ιδεολογία του, τη στάση του απέναντι στην 

κοινωνική πραγματικότητα και, τελικά, την εικόνα που έχει για τη ζωή και τον κόσμο.  

 

17. Να αναπτύξετε τις εξής θεματικές προτάσεις:  

Α) «Η παράδοση συντελεί στη βελτίωση της οικονομικής κατάρτισης ενός λαού», 

Β) «Η προοδοπληξία και η άμετρη εμμονή στην παράδοση είναι έννοιες αντιφατικές». 

Σην πρώτη να την αναπτύξετε με παραδείγματα και τη δεύτερη με σύγκριση κι 

αντίθεση.  

 

Ενδεικτική απάντηση: Α) Η παράδοση συντελεί στη βελτίωση της οικονομικής 

κατάρτισης ενός λαού. Ας πάρουμε για παράδειγμα, την τέχνη του χρυσού και του 

αργύρου, που έχει μια μεγάλη καλλιτεχνική παράδοση όχι αιώνων αλλά χιλιετιών. 

Από τα χρυσά μυκηναϊκά κτερίσματα ως τη λαϊκή αργυροχοΐα της τουρκοκρατίας, 

περνώντας από τη λεπτή εκζήτηση των ελληνιστικών και τη μεγαλοπρέπεια των 

βυζαντινών κοσμημάτων, η τέχνη αυτή έδειξε και δείχνει πως ακόμη αυτή ευδοκιμεί 

πολλαπλά σε τούτη τη γη. Ρίζες βαθιές και δυνατές τροφοδοτούν, λοιπόν, σήμερα τον 

Έλληνα τεχνίτη του χρυσού και του ασημιού, ο οποίος αξιοποιώντας την παράδοση 

αυτή μπορεί να προχωρεί σε νέα δημιουργίες.  

 

Β) Η προοδοπληξία και η άμετρη εμμονή στην παράδοση είναι έννοιες αντιφατικές. 

Παράλληλα, επιφέρουν πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Ο προοδόπληκτος αγνοεί 

την παράδοση, είναι έτοιμος να τη θυσιάσει μπροστά σε οποιοδήποτε ξενόφερτο 

στοιχείο του κινήσει την προσοχή. Ο προγονολάτρης, αντίθετα, αντιστέκεται 

μισαλλόδοξα σε οποιοδήποτε καινοτόμο στοιχείο, ακόμα κι όταν αυτό είναι 

δημιουργικό. Αυτός που έχει εμμονή στα νεωτεριστικά στοιχεία κινδυνεύει να χάσει 

την πολιτιστική του ταυτότητα, ενώ, αντίθετα, αυτός που εμμένει στην παράδοση 

κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αποτελμάτωση. Η έλλειψη του μέτρου χαρακτηρίζει κι τους 

δύο και γι’ αυτό δεν είναι ικανοί να οδηγήσουν την κοινωνία σε πρόοδο κι εξέλιξη.  

 

18. Να γράψετε μια παράγραφο με σύγκριση κι αντίθεση, στην οποία θα 

αναλύετε τη σχέση του εθνισμού με τον εθνικισμό.  

 

Ενδεικτική απάντηση:  Ο εθνικισμός κι ο εθνισμός είναι δύο έννοιες διαμετρικά 

αντίθετες. Ο εθνικιστής είναι αντιανθρωπιστής, τρέφει μίσος για κάθε άνθρωπο που 

θεωρεί εχθρό της πατρίδας του, την αγάπη προς την οποία εκδηλώνει με αμετροέπεια 

κι ακρότητες. Ο εθνικισμός υποδηλώνει την περιφρόνηση προς τους άλλους λαούς και 

συνυφαίνεται με ρατσιστικές αντιλήψεις. Αντίθετα, ο εθνισμός θεωρεί τον κόσμο ως 

μια πολιτεία χωρίς διάκριση κρατών, σέβεται τους άλλους λαούς, είναι ανεκτικός σε 

ανθρώπους με διαφορετικές συνήθειες και διαφορετική θρησκεία. υμβάλλει στην 

εδραίωση και προώθηση του υγιούς κοσμοπολιτισμού. Ο εθνικιστής κι ο (δι)εθνιστής 

αποτελούν λοιπόν δύο διαφορετικούς τύπους ανθρώπους με άκρως αντίθετη 

κοσμοθεωρία και στάση ζωής.  
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19. «Η ψυχαγωγία είναι μια βιομηχανία όπως και οι άλλες, ο καταναλωτής ωθείται 

στο να αγοράσει διασκέδαση». Να αναπτύξετε σε 60 – 70 λέξεις το περιεχόμενο της 

φράσης.  

 

Ενδεικτική απάντηση: ήμερα, συχνά η έννοια της ψυχαγωγίας ταυτίζεται με τη 

διασκέδαση. Δυστυχώς, η συμμετοχή του ανθρώπου στην ψυχαγωγία ταυτίζεται με 

την ανταπόκριση ή με τη συμμετοχή του σε μια σειρά από τις λεγόμενες μαζικές 

τέχνες, τις ευτελείς δηλαδή τέχνες που προωθούνται από τα ΜΜΕ. Ο άνθρωπος 

μετατρέπεται σε παθητικό καταναλωτή όσων του προσφέρονται και η ψυχαγωγία του 

αντικαθίσταται από τη δυνατότητα αγοράς διαφόρων μορφών διασκέδασης.  

 

20. «Σο πνεύμα του αθλητισμού σήμερα έχει διαφοροποιηθεί απ’ την αρχαιότητα». Να 

γράψετε μια παράγραφο (με θεματική περίοδο την προηγούμενη πρόταση) με 

τον «κατάλληλο» τρόπο ανάπτυξης (*). 

 

(*) Ο μαθητής καλείται να επιλέξει τον καταλληλότερο τρόπο ανάπτυξης. Οδηγός του 

είναι η διατύπωση της θεματικής περιόδου. Η προσεκτική της ανάγνωση παραπέμπει 

στην ανάπτυξη με σύγκριση – αντίθεση, αφού επισημαίνονται δύο όροι σύγκρισης.  

Ενδεικτική απάντηση: Σο πνεύμα του αθλητισμού σήμερα έχει ριζικά διαφοροποιηθεί 

απ’ την αρχαιότητα. την αρχαία Ελλάδα οι αθλητές στόχευαν στη διαμόρφωση ενός 

υγιούς σώματος και στην παράλληλη ανάταση του πνεύματός τους. Η αξία δινόταν 

στη συμμετοχή, την προσπάθεια και το συναγωνισμό. Οι αθλητικοί αγώνες ήταν 

μάλιστα μέσο συναδέλφωσης των λαών, κάτι που πιστοποιείται από την εκεχειρία 

κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων. Αντίθετα, στις ημέρες μας οι αθλητές 

αποσκοπούν κυρίως στο κέρδος που αποφέρει η νίκη και κάνουν χρήση κάθε μέσου, 

ακόμη κι αθέμιτου, γι’ αυτήν. Κυριαρχεί σταδιακά το αμερικανικό δόγμα: «ο πρώτος 

τα πάντα, ο δεύτερος τίποτα». Ο σκληρός κι αθέμιτος ανταγωνισμός πήρε τη θέση της 

άμιλλας. Κι ακόμη, πολιτικές και κοινωνικές διαφορές και σκοπιμότητες διαβρώνουν 

τους αγώνες και τους καθιστούν πεδία ανταγωνισμού. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι 

στις ημέρες μας το αθλητικό πνεύμα έχει αλλοιωθεί πλήρως συγκρινόμενο με την 

υπόσταση που είχε στα αρχαία χρόνια.   

 

21. «Σα περιθώρια αισιοδοξίας παραμένουν αναιμικά, καθώς ο πλανήτης έχει ήδη 

τραυματιστεί σοβαρά». Να επιβεβαιώσετε τη συγκεκριμένη θέση του συγγραφέα 

σε μία παράγραφο των 80 – 100 λέξεων, επιλέγοντας ως μέθοδο ανάπτυξής της τα 

παραδείγματα.  

 

Ενδεικτική απάντηση: Αποτελεί πραγματικότητα ότι το φυσικό περιβάλλον έχει 

δεχθεί ανεπανόρθωτα πλήγματα από την επέμβαση του ατόμου, με αποτέλεσμα ο 

σύγχρονος άνθρωπος να χάνει την αισιοδοξία του. Αναλυτικότερα, χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις που πιστοποιούν την καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελούν τα 

πυρηνικά απόβλητα, οι πυρηνικές δοκιμές, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων 
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και του εδάφους, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή, η εξαφάνιση ειδών 

χλωρίδας και πανίδας, η εξαφάνιση πρώτων υλών, η καταστροφή των δασών, οι 

πυρκαγιές, η άναρχη ρυμοτομία και οικιστική δόμηση, η έλλειψη πνευμόνων 

πρασίνου, το κυκλοφοριακό χάος, η ηχορύπανση. υνεπώς, οι αναφορές αυτές 

επαληθεύουν τη θέση ότι ο πλανήτης έχει ήδη τραυματιστεί σοβαρά και στερούν από 

τους κατοίκους του πλανήτη την αισιοδοξία για έναν καλύτερο κόσμο.   

 

 22. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα νέα ήθη που με τον τουρισμό εισδύουν, 

αμβλύνουν τα παραδοσιακά μας κριτήρια. υμφωνείτε ή διαφωνείτε με την 

κρίση αυτή; Εκθέστε την προσωπική σας γνώμη σε μία παράγραφο των 60 – 80 

λέξεων που θα αναπτυχθεί με τη μέθοδο της αιτιολόγησης.  

 

Ενδεικτική απάντηση: Ευρύτατα εδραιωμένη είναι η άποψη ότι η διείσδυση των νέων 

ηθών μέσω του τουρισμού αμβλύνει τα παραδοσιακά μας κριτήρια. Διότι η εισβολή 

των ηθών της ξένης κουλτούρας στον πολιτισμό μας και η άκριτη αφομοίωση και 

υιοθέτησή τους οδηγεί τους γηγενείς στην αποστασιοποίηση από την παράδοση της 

πατρίδας μας, με αποτέλεσμα την πολιτιστική υποτέλεια. Παράλληλα, η αθρόα 

εισαγωγή ξένων ηθών ελλοχεύει τον κίνδυνο απώλειας της πολιτισμικής μας 

ταυτότητας, τον κίνδυνο αφελληνισμού. Γι’ αυτό αδήριτη προβάλλει η αναγκαιότητα 

διαφύλαξης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και η προάσπιση της αυθυπαρξίας 

του έθνους μας.  

 

23. Να αναιρέσετε τον ισχυρισμό ότι η διαφήμιση μας εθίζει στην ηθική της 

φιλαυτίας και της μισανθρωπιάς, σε μια παράγραφο των 60 – 80 λέξεων, 

χρησιμοποιώντας ως μέθοδο ανάπτυξης τα παραδείγματα.  

 

Απάντηση: Παρά τον «πόλεμο» που έχουν υποστεί τα ΜΜΕ, όσον αφορά στον 

αρνητικό ρόλο της διαφήμισης, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το θετικό της ρόλο, 

σε διαφημιστικά μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα 

διαφημίσεις οικολογικών οργανώσεων – WWF, Greenpeace -, διαφημίσεις με 

μηνύματα για την υγεία – AIDS, κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοολισμό -, διαφημίσεις με 

κοινωνικά μηνύματα – δωρητές οργάνων, αιμοδοσία, κυκλοφοριακή αγωγή.  
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΕΚΘΕΕΩΝ 

 

 

Έκθεση  

Θέμα: «υμμετέχεις σε συζήτηση που γίνεται στην αίθουσα τελετών του σχολείου 

σου για τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής στη ζωή μας, ειδικά για το διαδίκτυο. Με 

ποια επιχειρήματα θα έπειθες πως η σωστή χρήση κι αποτελεσματικότητα των 

τεχνολογιών πληροφορικής σήμερα είναι συνάρτηση της ανθρώπινης ωριμότητας, 

άρα πρώτιστα ζήτημα της εκπαίδευσης; Ο λόγος σου να μην υπερβαίνει τις 600 

λέξεις.»  

 

 Ανάπτυξη του θέματος 

 

Αξιότιμοι καθηγητές,  

Αγαπητοί μαθητές,  

  

  «Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος και βρίσκεται παντού αλυσοδεμένος», έγραφε ο 

σπουδαίος ιδεαλιστής φιλόσοφος Jean Jacques Rousseau στο «Ευαγγέλιο» της επανάστασης 

του 1789. Σην εποχή εκείνη δε γνώριζε ότι τρεις αιώνες αργότερα τα σίδερα του ανθρώπου δε 

θα είναι πολιτικά. τη σύγχρονη εποχή του ατόμου και του ατομισμού, ο άνθρωπος 

βασανίζεται σε μια ψηφιακή φυλακή που ο ίδιος δημιούργησε.  

  Σο φαινόμενο αυτό καθίσταται αποκύημα μιας άοκνης, αδιάλειπτης προσπάθειας για 

πρόοδο της κοινωνίας μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αντιπροσωπευτικό 

δημιούργημα συνιστά ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που δυστυχώς κατέληξε σε σύντροφο 

αλλά και δυνάστη του ανθρώπου.  

  χήμα οξύμωρο κι όμως απόλυτα ρεαλιστικό. Η ευεργετική επίδραση των υπολογιστών σε 

όλους τους τομείς είναι αναντίλεκτη. Παρέχεται πρόσβαση σε μια πληθώρα πληροφοριών, 

εξασφαλίζουν ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία, μια ανάγκη που διέπει τη 

σημερινή κοινωνία όπου η μοναξιά «λατρεύεται» σαν αδήριτη θεότητα. Παράλληλα, όμως, η 

υπέρογκη αυτή ποσότητα μηνυμάτων, οι ασθματικοί ρυθμοί συγχύζουν και 

καταβαραθρώνουν το άτομο. Η κριτική ικανότητα βαυκαλίζεται, αδρανεί, τα ανθρώπινα 

συναισθήματα κατηγοριοποιούνται κι εκφυλίζονται, αφού παρουσιάζονται έτοιμα μέσα από 

το χείμαρρο των εικόνων που σε μόνιμη βάση εισβάλλει στην καθημερινότητά μας. Κατ’ 

επέκταση, η κοινωνία ολόκληρη νοσεί, αφού πάσχουν οι δομικοί λίθοι της.  

  Για να μεταρρυθμίσουμε, λοιπόν, την κοινωνία πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το ίδιο το 

άτομο. Να το εξοπλίσουμε με τα κατάλληλα «φίλτρα» ώστε να προστατευθεί από τις 

καθημερινές επιδρομές των πληροφοριών. 

  Υορέας, λοιπόν, του αγώνα αυτού καθίσταται η εκπαίδευση. Μέσα από τα ερεθίσματα που 

προσφέρονται θα επέλθει η πνευματική αφύπνιση του ατόμου από τη νάρκη της 

παθητικότητας. Κι αυτό γιατί μέσα από τη μόρφωση οικοδομούμε την κοινωνία, μέσα από τη 

μόρφωση κατανοούμε τον κόσμο. Σαυτόχρονα μέσα από την εκπαίδευση το άτομο 

ανακαλύπτει τους συνανθρώπους και τον ίδιο του τον εαυτό. Η εξερεύνηση αυτή συντελείται 

βιωματικά μέσα από τα γεγονότα της σχολικής ζωής. Σο άτομο αναπτύσσεται πολύπλευρα.  

  υνεπώς, ο άνθρωπος γίνεται ικανός να χρησιμοποιήσει τα τεχνικά μέσα και κυρίως τον 

υπολογιστή ως βοηθητικά μέσα για την κατάκτηση της γνώσης και της αλήθειας κι όχι να 

εξανδραποδίζεται στο φόντο ενός πίνακα παράλογα και υπερβολικά τέλειου που ο τεχνικός 

κόσμος φιλοτέχνησε.  

  Ας θυμόμαστε, λοιπόν, πάντα ότι και στην εκπαίδευση και στον κόσμο των υπολογιστών 

απαιτείται ο ανθρώπινος νους. Με τη διαφορά, όμως, ότι στην πρώτη περίπτωση είναι 

κριτικός κι εκμεταλλεύεται στο μέγιστο όλες του τις ικανότητες, ενώ στη δεύτερη 
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χρησιμοποιείται αδρομερώς, ανεπαρκώς μόνο για να πληκτρολογεί και να εντυπώνει άκριτα 

λέξεις και εικόνες.  

  ας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε, για να παρακολουθήσετε τις απόψεις μου. 

Ελπίζω να σας προβληματίσουν και να επιτευχθεί γόνιμος διάλογος για το θέμα της 

τεχνολογίας στη ζωή μας< 
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Έκθεση  

Θέμα: «Πολλοί υποστηρίζουν την άποψη ότι τώρα που η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

έχει φτάσει στο αποκορύφωμά τη, έχει έρθει η ώρα για μια μεγάλη προσπάθεια 

ανακοπής της, προκειμένου να σωθούμε από τον όλεθρο, στον οποίο μας οδηγεί με τις 

τεράστιες δυνατότητες που περικλείει. Ποιες είναι οι θετικές συνέπειες της τεχνολογίας 

στη ζωή του ανθρώπου και ποιες οι αντίστοιχες αρνητικές;   

 

 Ανάπτυξη του θέματος 

 

  Η εποχή μας έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως εποχή θάμβους και παράκρουσης και 

έντονων αντιφάσεων, και τούτο γιατί,ενώ ο σύγχρονος τεχνολογικός πολιτισμός έχει φτάσει 

στο ζενίθ, οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτόν, άμεσα ή έμμεσα, είναι εξίσου σημαντικοί κι 

αξιοσημείωτοι. Σις τελευταίες δεκαετίες γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της άκρατης 

τεχνολογικής ανάπτυξης κι εξέλιξης, της οποίας οι επιστημονικές κατακτήσεις έχουν βρει 

πλέον γόνιμο έδαφος σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας κι έχουν υιοθετηθεί 

κατά τρόπο ουσιαστικό προς το συμφέρον του ανθρώπου.  

  Σα αίτια που αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο της όλης ανάπτυξης και που συντέλεσαν 

αποφασιστικά στη δημιουργία της σημερινής πραγματικότητας, δε θα μπορούσαν να είναι 

τίποτα περισσότερο από την ακόρεστη δίψα του ανθρώπου για τη βελτίωση των συνθηκών 

ζωής του και την αν μη τι άλλο παράλογη συμφεροντολογία του, τη συνεχή επιδίωξη, 

δηλαδή, του προσωπικού του συμφέροντος κι οφέλους. Πολλές φορές, όμως, η σύγχυση των 

δύο προαναφερθέντων λόγων μπορεί κάλλιστα να γίνει η αιτία να χρησιμοποιηθεί ο όγκος 

των τεχνολογικών επιτευγμάτων και των επιστημονικών κατακτήσεων σε βάρος της 

ανθρωπότητας. Πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα έχει να μας επιδείξει τόσο η σύγχρονη 

όσο και η παλαιότερη πραγματικότητα.  

  Η τεχνολογία, ανάλογα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να αποφέρει στον 

άνθρωπο τόσο θετικά, όσο κι αρνητικά αποτελέσματα. Οι θετικές συνέπειες της 

τεχνολογικής ανάπτυξης κι εξέλιξης είναι εμφανείς σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει εύστοχα ότι η 

οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, και όχι μόνο, είναι άμεση απόρροια της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας παραγωγής, της βελτίωσης δηλαδή των παραγωγικών μέσων, 

και αυτό διότι οδήγησε στην εύρεση νέων αποδοτικότερων και πιο σύγχρονων μεθόδων που 

με τη σειρά τους εξασφάλισαν την πλέον πολυπόθητη ποιότητα και ποσότητα του 

παραγωγικού αποτελέσματος. Η σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία, κατά την άποψη των 

κοινωνιολόγων, παραχώρησε τη θέση της στην κοινωνία της αφθονίας, με κύρια 

χαρακτηριστικά την ποικιλία των επενδύσεων και την δίχως άλλο πληθώρα προβλημάτων. 

Αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης ήταν η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της 

ποιότητας ζωής. 

  τον τομέα της εργασίας η τεχνολογία πλέον έρχεται να εγκαθιδρύσει νέα επαγγέλματα 

και να προσφέρει συνεπώς νέες, αλλά πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Σα νέα 

επαγγέλματα κατορθώνουν με την επιβλητικότητά τους να προσελκύσουν ένα μεγάλο μέρος 

του εργατικού δυναμικού, ενώ τα παλαιότερα από αυτά τυγχάνουν αναθεώρησης και 

εκσυγχρονισμού, προκειμένου να κριθούν βιώσιμα. Νέα, υπερσύγχρονα και τελειότερα 

μηχανήματα θέτονται  στην υπηρεσία του ανθρώπου κι αναπτύσσεται ραγδαία ο τομέας της 

πληροφόρησης. Σα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επικεντρώνουν το ενδιαφέρον της 

τεχνολογίας κι εκσυγχρονίζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε αποκτούν πρόσβαση στα κοινωνικά 

δρώμενα με το να μπορούν να προσφέρουν τεράστιους όγκους πληροφοριών μέσα σε 

ελάχιστο χρόνο καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τους εαυτούς τους αναγκαίους τόσο για τη 

μόρφωση όσο και γενικότερα για την ίδια την παιδεία κι εκπαίδευση του ανθρώπου.  

  Αναμφισβήτητα, η τεχνολογική εξέλιξη δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την 

επιστήμη, η οποία αξιοποιώντας στο έπακρο τα υπερσύγχρονα μέσα απόλυτης ακρίβειας 
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που διαθέτει επεκτείνει τις δραστηριότητές της, εξειδικεύεται κι αποτελεί το εργαστήριο για 

τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Σο χαρακτηριστικότερο παράδειγμα θα αποτελούσε 

ίσως η συμβολή της τεχνολογίας στον τομέα της ιατρικής, που εξελίχθηκε σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε να είναι σε θέση να εγκαταστήσει επιτυχώς τεχνητά μέλη σε ανθρώπινους 

οργανισμούς, να πραγματοποιεί λεπτότατες χειρουργικές επεμβάσεις με ευκολία και 

συνεπώς να αυξάνει το μέσο όρο ζωής. Ο όρος τέχνη λαμβάνει πλέον ένα περιεχόμενο 

διαφορετικό, εκσυγχρονίζεται, γενικεύεται ώστε να είναι σε θέση να περικλύει όλες τις 

σύγχρονες καλλιτεχνικές αναζητήσεις και τάσεις κι ο αθλητισμός εμπλουτίζεται με 

μηχανήματα που έχουν σαν μοναδικό στόχο τους να πλάσουν αθλητές με λιγότερο κόπο και 

χρόνο, με περισσότερο αναπτυγμένο το αίσθημα της άμιλλας και με μεγαλύτερη απόδοση.          

  ε αντιδιαστολή, όμως, με τις θετικές συνέπειες, η τεχνολογία έχει να επιδείξει κι αρνητικά 

αποτελέσματα που απορρέουν κατά κύριο λόγο από την «κακή» χρησιμοποίησή της. Πιο 

συγκεκριμένα, η δημιουργία της «κοινωνίας της αφθονίας» και η πληθώρα των αγαθών που 

τη χαρακτηρίζει οδήγησαν το σύγχρονο άνθρωπο σε αδιέξοδο. Σα προβαλλόμενα πρότυπα 

παρουσιάζουν την αγαθοθηρία σαν αυτοσκοπό. Μολονότι βελτιώνεται η ποιότητα ζωής 

αφαιρείται έντεχνα από αυτή κάθε ίχνος χαράς κι ανθρώπινης επαφής. Οι σύγχρονες 

τσιμεντουπόλεις αλλοτριώνουν τον άνθρωπο και τον αποκόπτουν από το υπόλοιπο 

κοινωνικό σύνολο. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί σύγχρονος στοχαστής «ποτέ άλλοτε οι 

στέγες των σπιτιών δεν ήταν τόσο κοντά κι όμως οι καρδιές τους τόσο μακριά».  

  Επιπρόσθετα, η εξειδίκευση στην εργασία και η ολοένα αυξανόμενη απαίτηση για 

ποιότητα, με τη μηχανή. Αυτό, όμως, το «παιχνίδι» άκρατης συμφεροντολογίας και κέρδους 

μπορεί να έχει ένα μόνο νικητή κι οποωσδήποτε αυτός που θα επικρατήσει στο τέλος δε θα 

είναι κανείς άλλος από τη μηχανή. Με τον τρόπο αυτό ο ανθρώπινος παράγοντας 

παραγκωνίζεται έντεχνα από την παραγωγική διαδικασία με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 

έντονα κάποια φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, όπως η ανεργία, η βία και η 

εγκληματικότητα. Σα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και πληροφόρησης με την τεράστια 

δύναμη που έχουν αποκτήσει εκτελούν χρέη τέταρτης εξουσίας, χειραγωγώντας, 

παραπληροφορώντας κι αποπροσανατολίζοντας το μέσο πολίτη, υποβάλλοντάς τον 

παράλληλα σε «πλύση εγκεφάλου» μέσα από τη διαδικασία της διαφήμισης. Σα βίαια 

πρότυπα συμπεριφοράς που προβάλλονται αποζωοποιούν τα ανθρώπινα αισθήματα και 

κάνουν τους ανθρώπους να αδιαφορούν για τον «πλησίον», ενώ αποτελούν κίνδυνο για 

μικρά παιδιά που χαρακτηριζόμενα από έλλειψη κριτικής όχι μόνο τα υιοθετούν, αλλά 

πολλές φορές τα εφαρμόζουν.  

  Η παιδεία με τη σειρά της, δεν είναι διόλου ανθρωπιστική αλλά αντίθετα στόχος της είναι 

να προσφέρει μόνο γενικότατες, βασικές γνώσεις για τη ζωή του ανθρώπου και την άσκηση 

της κρατικής εξουσίας και να τον καταστήσει ανίκανο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες 

απαιτήσεις της σύγχρονης κι εξειδικευμένης εργασίας. Ενώ η παιδεία προβαίνει ουσιαστικά 

στην «παραγωγή» ανέργων, ο αθλητισμός ως ένας από τους εξίσου σπουδαίους φορείς 

κοινωνικοποίησης εκχυδαΐζεται στο έπακρο με το να εμποριοποιείται και να έχει κι αυτός 

πλέον ως απώτερο στόχο του το χρηματικό όφελος.  

   Εν κατακλείδι, η τεχνολογία είναι μια κατάσταση δυναμική με την έννοια ότι συνεχώς 

ανανεώνεται κι εκσυγχρονίζεται. υνεπώς κάθε προσπάθεια ανακοπής της θα αποτελούσε 

μόνο ουτοπία. Αν και ουσιαστικά ο ρόλος της είναι να προασπίζει και να υιοθετεί τη 

βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και γενικότερα της ίδιας της κοινωνίας, η λάθος 

χρησιμοποίησή της μπορεί να προκαλέσει αρνητικά αποτελέσματα που θα αποβούν μοιραία 

για την ανθρωπότητα.  
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 ’ ένα άρθρο σας (έκτασης 500-600 λέξεων) που θα δημοσιευτεί στη σχολική 

εφημερίδα να αναφερθείτε τεκμηριωμένα στους λόγους που οδηγούν στην έξαρση 

των φαινομένων βίας κι επιθετικότητας στη σύγχρονη εποχή και να επισημάνετε 

τις συνέπειες του  νοσηρού αυτού φαινομένου σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Κοινωνίες < αγωνίας!  

   Αποτελεί κοινή παραδοχή το γεγονός ότι εξαιτίας της ανόδου του μορφωτικού επιπέδου και 

της ανάπτυξης του πνευματικού πολιτισμού θα ανέμενε κανείς σήμερα ότι ο άνθρωπος θα 

ζούσε σε κοινωνίες που θα ευημερούσαν. Ψστόσο, εύκολα σήμερα διαπιστώνει κανείς ότι οι 

ανθρώπινες κοινωνίες μαστίζονται από πληθώρα προβλημάτων, το πιο σημαντικό από τα 

οποία ίσως είναι η έξαρση των φαινομένων βίας και τρομοκρατίας που σημειώνονται 

καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο και καθιστούν δύσκολη τη διασφάλιση της τάξης και της 

ειρήνης διεθνώς. 

   Για να αντιμετωπιστεί, όμως, αυτό το νοσηρό φαινόμενο είναι ανάγκη να αναζητηθούν τα 

αίτια που το προκαλούν. Βασικός παράγοντας που  προκαλεί την εκδήλωση βίαιης 

συμπεριφοράς σήμερα είναι η έλλειψη αγωγής από την οικογένεια και το σχολείο. Πράγματι, 

η έλλειψη ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για τα προβλήματα 

των παιδιών τους ασκούν αρνητική επίδραση στην ψυχολογία τους. υχνά, γονείς και 

καθηγητές αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυταρχικά, δε μεταλαμπαδεύουν τις ανθρωπιστικές 

αξίες με αποτέλεσμα να δημιουργείται στα παιδιά το αίσθημα της απογοήτευσης και να 

εκδηλώνεται από αυτά βίαιη συμπεριφορά.  

   Θα ήταν παράλειψη να μην ενδιαφερθεί κανείς στις συνθήκες ζωής στις μεγαλουπόλεις και 

τις δυσκολίες στις οποίες καλείται ο σύγχρονος άνθρωπος να αντεπεξέλθει. Οι γρήγοροι 

ρυθμοί της καθημερινής ζωής και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου καθιστούν το άτομο 

ανήμπορο να εκφραστεί και του δημιουργούν τα δυσάρεστα συναισθήματα της ανασφάλειας 

και της αβεβαιότητας που οδηγούν σε επιθετικές ενέργειες. Εξάλλου, ο νέος σήμερα δε 

διαθέτει τα απαραίτητα ερείσματα από μικρή ηλικία, ώστε να κοινωνικοποιηθεί ομαλά και 

να αποφύγει την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς.  

   Εξίσου σημαντικό ρόλο στην όξυνση του προβλήματος διαδραματίζει και το υλιστικό 

πρότυπο ζωής, καθώς αυτοσκοπός γίνεται η απόκτηση υλικών αγαθών. Σι κυνήγι του 

πλούτου προκαλεί υπαρξιακά αδιέξοδα στο νέο, τη στιγμή μάλιστα που προβλήματα όπως η 

ανεργία, η αναξιοκρατία και η άνιση κατανομή του πλούτου οδηγούν τους νέους σε 

ολόκληρο τον κόσμο στην εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς που επιτρέπει την εκτόνωση και 

λειτουργεί λυτρωτικά.  

   Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα αίτια που υποκινούν τις 

αντικοινωνικές εκδηλώσεις και τροφοδοτούν τα φαινόμενα βίας είναι πολλά και σύνθετα. 

Πολλές, όμως, και σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις της κοινωνικής αυτής μάστιγας, οι οποίες 

ανάγονται σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας.  

   Η τραγικότητα του φαινομένου γίνεται εύκολα αντιληπτή, αν αναλογιστεί κανείς ότι η 

βίαιη αντίδραση δεν αποτελεί για το νέο εποικοδομητικό τρόπο διεκδίκησης των 

δικαιωμάτων του, αφού μπορεί να οδηγήσει σε στέρηση της ζωής αθώων ανθρώπων αλλά 

και σε απώλεια της προσωπικής ελευθερίας του. Εξάλλου, η βίαιη αντίδραση των νέων 

συμβάλλει στη διαιώνιση των προβλημάτων ή ακόμη και την επιδείνωσή τους, αφού στην 

κοινωνία επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού και καταργούνται οι δημοκρατικοί θεσμοί.  

   Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι οι βίαιες ενέργειες αποκτηνώνουν και υποβιβάζουν τον 

άνθρωπο, ο οποίος  στερείται πια τις ηθικές αξίες και τα ιδανικά του. η εκδήλωση, μάλιστα, 

βίαιης συμπεριφοράς μαρτυρά ανθρώπους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και προκαλεί 

παρόμοια αντιμετώπιση από εκείνους που γίνονται δέκτες της επιθετικής συμπεριφοράς των 

άλλων και οι οποίοι σπεύδουν να ανταπαντήσουν με τη χρήση εξίσου επιθετικών τρόπων 

συμπεριφοράς και μεθόδων αντίδρασης.  
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   Όσον αφορά τον αντίκτυπο της βίας στην κοινωνία, είναι εμφανές ότι η βίαιη συμπεριφορά 

οδηγεί το κοινωνικό σύνολο σε παρακμή και την κοινωνία σε τέλμα από το οποίο αδυνατεί 

να βγει εύκολα. ημειώνεται μείωση της παραγωγικότητας των πολιτών και στασιμότητα 

στον τομέα του πνεύματος και του πολιτισμού, καθώς οι πολίτες δε συνδέονται με δεσμούς 

αγάπης κι ενδιαφέροντος, αλλά αποσκοπούν στην καταστροφή, στο έγκλημα και την 

ανώφελη αντίδραση. Απόρροια των παραπάνω δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο, παρά η 

συστηματική πορεία προς την καταστροφή ή με άλλα λόγια την οπισθοδρόμηση της 

ανθρωπότητας.  

   Ολοκληρώνοντας την πραγμάτευση του θέματος, αξίζει να τονίσει κανείς τις ανησυχητικές 

διαστάσεις που έχει λάβει σήμερα η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα από 

άτομα νεαρής ηλικίας. Αμετάθετο είναι το χρέος του ατόμου να αναζητήσει 

εποικοδομητικότερους τρόπους για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την κοινωνική 

αδικία. Η οριστική επίλυση του προβλήματος, βέβαια, θα επέλθει όταν το άτομο 

αντιμετωπίσει τα βαθύτερα κι όχι μόνο τα επιφανειακά αίτια του προβλήματος. Για αυτό, ως 

μοναδική διέξοδος από τη βίαιη συμπεριφορά διαφαίνεται η στροφή σε ανθρωπιστικές αξίες 

και ιδανικά, ένα από τα οποία είναι και η δημιουργία μιας κοινωνίας δικαίου και ισότητας.  
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Με αφορμή το κείμενο, να εκθέσετε σε ένα άρθρο έκτασης 500-600 λέξεων, που θα 

δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα, τις απόψεις σας σχετικά με τις αρχές που πρέπει να 

διέπουν τη σχέση των μελών της ίδιας επιστημονικής κοινότητας. Ποια, κατά τη γνώμη σας, 

μπορεί να είναι τα αποτελέσματα της έλλειψης σεβασμού από τη μεριά των επιστημόνων 

προς αυτές τις αρχές;  

 

Επιστήμονες συνεργάτες < ή εχθροί; 

   Είναι γενικά παραδεκτό ότι πρωταρχικός στόχος της επιστήμης και των ανθρώπων που την 

υπηρετούν σήμερα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Για αυτό, η 

σύνδεσή της με την κοινωνική ευημερία συνεπάγεται αυτόματα και την υπευθυνότητα 

εκείνων που την ασκούν. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, πως οι σχέσεις ανάμεσα στους 

επιστήμονες πρέπει να χαρακτηρίζονται από ορισμένες αρχές που θα συντελέσουν στην 

απρόσκοπτη πρόοδο τόσο του ίδιου του επιστημονικού τομέα, με τον οποίο οι συγκεκριμένοι 

επιστήμονες καταπιάνονται, όσο και με την ευημερία της κοινωνίας ευρύτερα. 

   Κάποιες από τις αρχές που είναι απαραίτητο να διέπουν τις σχέσεις των μελών της ίδιας 

επιστημονικής κοινότητας σήμερα είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη που συντελούν 

αποτελεσματικά στην αποφυγή της μισαλλοδοξίας και του εγωκεντρισμού. Επιστήμονες που 

συνεργάζονται ωφέλιμα μεταξύ τους κι ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τα πορίσματα 

των ερευνών τους κατανοούν ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι η απόκτηση 

χρημάτων ή η ικανοποίηση των προσωπικών τους φιλοδοξιών, αλλά η επιτυχία στον αγώνα 

που έχουν από κοινού αναλάβει. Αυτός ο αγώνας γίνεται για την αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής κι έχει αποτέλεσμα, όταν οι επιστήμονες μέσω της ειλικρινούς συνεργασίας κι 

επικοινωνίας φροντίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο και να 

θέσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της ανθρωπότητας.  

   Αξίζει να σημειωθεί  ότι η επιστημονική έρευνα είναι άκρως αποτελεσματική, όταν  οι 

σχέσεις ανάμεσα στους επιστήμονες χαρακτηρίζονται από διάθεση για άμβλυνση των 

διαφωνιών και πνεύμα αμοιβαίων υποχωρήσεων σε περιπτώσεις αντιδικιών. Η πόλωση, ο 

δογματισμός και η επιμονή σε ακραίες αντιλήψεις δεν οδηγούν στην επίλυση των τεράστιων 

προβλημάτων της ανθρωπότητας αλλά στη διόγκωσή τους, καθώς η επιστημονική κοινότητα 

δεν προσηλώνεται στη διαρκή προσπάθεια για αναζήτηση της αλήθειας, αλλά στρέφεται σε 

ανώφελες συγκρούσεις και διαμάχες που αφήνουν τελικά τον άνθρωπο απροστάτευτο στα 

μεγάλα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζει για την επίλυση των οποίων έχει 

εναποθέσει όλες τις ελπίδες του στους επιστήμονες που ανήκουν στην κατηγορία των 

πνευματικών ανθρώπων.   

   Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί κανείς και στην ανάγκη να επιδεικνύει κάθε 

επιστήμονας σεβασμό στην προσωπικότητα, τις απόψεις και τις πεποιθήσεις των 

συνεργατών του. Η αποφυγή της γελοιοποίησης και της απόρριψης των ιδεών των άλλων, η 

προσεκτική εξέταση των θέσεων του συνεργάτη, ακόμα κι όταν αυτές φαίνονται ακραίες, 

συχνά οδήγησε στη διατύπωση σημαντικών θεωριών, αφού κάθε άποψη, όσο ανεδαφική κι 

αν φαίνεται σε πρώτη εξέταση, με μια προσεκτικότερη διερεύνηση θα μπορούσε να 

αποδειχτεί πολύτιμη για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Ο σεβασμός και η κριτική 

αντιμετώπιση των απόψεων των άλλων επιστημόνων μπορεί τελικά να οδηγήσει έναν 

ερευνητή με κριτικό νου στην ανακάλυψη πορισμάτων πολύ χρήσιμων, στα οποία δε θα είχε 

φτάσει ποτέ ο ίδιος, αν είχε εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τους συνεργάτες του με 

χλευασμό κι αδιαφορία.  

   Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι μόνο στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας 

και της συνεργασίας μπορούν οι επιστήμονες να καλύψουν πλήρως τις ανθρώπινες ανάγκες. 

την αντίθετη περίπτωση, η επιστήμη και η λανθασμένη αξιοποίηση της από αυτούς που 

την υπηρετούν μπορεί να αποτελέσει πηγή πλήθους δεινών για τον άνθρωπο.  

   Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων σίγουρα επιφέρει τη στασιμότητα κι 

οδηγεί την κοινωνία σε τέλμα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιστήμονες αναλώνονται σε 
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αντιδικίες, δεν αναγνωρίζουν τα σφάλματα και τις ελλείψεις που τυχόν εντοπίζονται στις 

μελέτες τους και δεν προχωρούν σε εποικοδομητικό διάλογο μέσω του οποίου μπορεί να 

ανευρεθεί η αλήθεια. Σελικά, η επιστημονική αναζήτηση καταδικάζεται σε αποτυχία και οι 

πολίτες δεν επωφελούνται από τα σημαντικά βήματα προόδου που θα μπορούσε να κάνει η 

επιστημονική κοινότητα, αν περιοριζόταν ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα μέλη της ίδιας 

επιστημονικής κοινότητας.  

   Εξάλλου, λίγοι θα διαφωνούσαν με την άποψη ότι οι επιστήμονες, των οποίων  το έργο και 

η έρευνα δεν πηγάζουν από την ανάγκη τους να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των 

συνανθρώπων τους, έχουν ως πρωταρχικό στόχο της επιστημονικής δραστηριότητάς τους το 

κέρδος. Αυτού του είδους, όμως, η επιστημονική έρευνα που εκπορεύεται από την ανάγκη του 

επιστήμονα να καταξιωθεί κοινωνικά, να συνδέσει το όνομά του με μια επιστημονική 

ανακάλυψη και να αποκτήσει χρήματα μπορεί να τον οδηγήσει σε αθέμιτες ενέργειες και 

δραστηριότητες. Η επιθυμία του να ξεπεράσει κάθε συνάδελφό του, η νοοτροπία του εύκολου 

πλουτισμού και η υπέρμετρη φιλοδοξία αλλοιώνουν πολλές φορές το χαρακτήρα του 

επιστήμονα και τον οδηγούν σε πράξεις που δεν ικανοποιούν τελικά τις ανάγκες των 

ανθρώπων αλλά το προσωπικό του όφελος.  

   Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει και στην απώλεια της εμπιστοσύνης που τρέφουν οι 

άνθρωποι για τους επιστήμονες. Είναι αλήθεια ότι το έργο και οι κατακτήσεις της επιστήμης 

ανέκαθεν αποτελούσαν λόγους για τους οποίους οι επιστήμονες κέρδιζαν το σεβασμό των 

ανθρώπων. Η προσφορά των πολύτιμων υπηρεσιών των εκπροσώπων της επιστήμης στον 

άνθρωπο καθιστούσε ιδιαίτερα σημαντική την ύπαρξή τους και γεννούσε το θαυμασμό των 

ανθρώπων. Υαινόμενα, όμως, όπως οι αντιζηλίες, ο ανταγωνισμός και τα συναισθήματα 

φθόνου που αναπτύσσονται ανάμεσα στους επιστήμονες, τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα στα 

μάτια των ανθρώπων, οι οποίοι ευελπιστούν ότι, μέσω της σύμπνοιας και της συνεργασίας 

των επιστημόνων, θα δοθούν από την επιστήμη εκείνες οι λύσεις, που θα απαλλάξουν τον 

άνθρωπο από τα μεγαλύτερα προβλήματα του. Για αυτό το λόγο, οι άνθρωποι 

απογοητεύονται κι αισθάνονται ανυπεράσπιστοι στα μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν τις 

ανθρώπινες κοινωνίες.  

   Ολοκληρώνοντας την πραγμάτευση του θέματος, αξίζει να επισημάνει κανείς ότι 

αμφιλεγόμενος είναι ο ρόλος και η προσφορά των επιστημόνων στη σύγχρονη κοινωνία. Από 

τη μια πλευρά, καρπό της συνεργασίας τους μπορεί να αποτελέσει η εξέλιξη και η πρόοδος 

σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Από την άλλη, όμως, πλευρά οι 

διαφωνίες και οι συγκρούσεις τους μπορούν να οδηγήσουν την κοινωνία σε μια βαθιά 

τελματωμένη, αδιέξοδη κατάσταση. Αμετάθετο, λοιπόν, είναι το χρέος των επιστημόνων 

σήμερα με αυτογνωσία και χωρίς εγωιστικά συναισθήματα να εργαστούν για το όφελος του 

κοινωνικού συνόλου, παραμερίζοντας τις τακτικές που μπορούν να οδηγήσουν τους ίδιους 

αλλά και τα μέλη του κοινωνικού συνόλου σε διχασμό.    
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