
 
 

ΈΚΦΡΑΣΗ – ΈΚΘΕΣΗ  
 
    Το μάθημα της έκφρασης – έκθεσης αποτελεί το μόνο το οποίο, αν και 
είναι γενικής παιδείας αποτελεί εξεταζόμενο αντικείμενο στις πανελλαδικές 
εξετάσεις και για τις τρεις κατευθύνσεις της Γ΄ τάξης του ενιαίου λυκείου και σε 
όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Η εξετάσεις γίνονται την ίδια μέρα και ώρα με 
κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτου κατεύθυνσης και 
ειδικότητας.  
    Εξεταστέα ύλη αποτελούν όλα τα θέματα που θίγονται στα βιβλία της Α΄, Β΄ 
και Γ΄ λυκείου και στους Θεματικούς Κύκλους και η θεωρία που 
περιλαμβάνουν.  
 
Η γενική θεωρία όλου του λυκείου επιγραμματικά είναι: 

1. Ο Λόγος 
i. Η λέξη 
ii. Το ρήμα 
iii. Η πρόταση 
iv. Η περίοδος – η ημιπερίοδος  
v. Η παράγραφος (δομή – τρόπος ανάπτυξης) 
vi. Η συνοχή και η συνεκτικότητα  
vii. Το ύφος  
viii. Τα σχήματα λόγου 

2. Η Περίληψη 
3. Η Γλώσσα και οι ποικιλίες της 
4. Η Περιγραφή και η Αφήγηση 
5. Η Είδηση 
6. Τα Βιογραφικά είδη 
7. Η Παρουσίαση – Κριτική  
8. Η Πειθώ 

i. Τρόποι πειθούς 
ii. Μορφές πειθούς  
iii. Η συλλογιστική πορεία  

9. Το δοκίμιο  
10. Ο Δίκαιος και Αδικος Λόγος       

 
 

 
    
 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ Σ’ ΕΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: 
 
Α. Περίληψη κειμένου. 
    Δίνεται στους μαθητές ένα κείμενο το οποίο πρέπει να αποδώσουν 
περιληπτικά με έναν αριθμό λέξεων που ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του 
κειμένου. Συνήθως αυτό το όριο είναι από 80 ως 130 λέξεις. Η περίληψη 
βαθμολογείται με 25 μονάδες, από τις οποίες οι 12 αφορούν το περιεχόμενο, 
οι 8 την έκφραση και οι 5 τη δομή. 
 
 
Β. Λεξιλογικές ασκήσεις. 
    Δίνεται μια σειρά ασκήσεων με βάση το κείμενο. Οι ασκήσεις 
βαθμολογούνται με 35 μονάδες.  
 
Οι συνηθέστερες μορφές ασκήσεων είναι: 
 

1. Η εύρεση συνωνύμων κάποιων λέξεων του κειμένου. 
π.χ. δύναμη: ρώμη 
 

2. Η εύρεση αντωνύμων κάποιων λέξεων του κειμένου. 
π.χ. όμορφος: άσχημος  
 

3. Η εύρεση της δομής κάποιας παραγράφου του κειμένου. 
π.χ.  

                Η μάχη του Μαραθώνα ήταν η αρχή των Περσικών   Πολέμων. Ήταν   
           η πρώτη μεγάλη νίκη. Τότε οι Έλληνες κατάλαβαν πως μπορούν να    
           νικήσουν την Περσική Αυτοκρατορία.   
 
    Θεματική πρόταση: Η μάχη … Πολέμων. 
    Λεπτομέρειες: Ήταν … νίκη 
    Κατακλείδα περίοδος: Τότε … Αυτοκρατορία. 
 

4. Η εύρεση του τρόπου ανάπτυξης κάποιας παραγράφου του κειμένου. 
π.χ.  
    Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι 
πάρα πολλά: ανεργία, ασθματικοί ρυθμοί ζωής, άγχος, εγκλη-
ματικότητα, ναρκωτικά. 
    

    Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα.    
. 

5. Εύρεση των τρόπων πειθούς της κάποιας παραγράφου του κειμένου. 
π.χ. 
    Από τον άνθρωπο της πόλης λείπει η επαφή με τη φύση. Οι χώροι 
πρασίνου είναι λίγοι ως ελάχιστοι, ο χρόνος που απαιτείται για να πάει 
στη δουλειά του είναι αντιστρόφως  ανάλογος με την απόσταση που 
διανύει και οι υποχρεώσεις που έχει δεν του επιτρέπουν να κάνει 
οτιδήποτε τον ευχαριστεί. Το καυσαέριο είναι η νέα πραγματικότητα 
μέσα στην οποία ζει. 
 



    Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί επίκληση στη λογική. 
      

6. Εύρεση της συλλογιστικής πορείας κάποιας παραγράφου ή και όλου 
του κειμένου. 
π.χ. 
    Η βία είναι ένα φαινόμενο τις εποχής μας. Όπου και αν κοιτάξουμε 
την βλέπουμε. Είναι λογικό να αποτελεί μάστιγα των γηπέδων. 

 
    Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραγωγική συλλογιστική πορεία. 

7. Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης κάποιου από-σπάσματος σε 
παθητική και το αντίστροφο. 
π.χ. Ο συγγραφέας έγραψε ένα νέο βιβλίο: Ένα νέο βιβλίο γράφτηκε 
απ’ τον συγγραφέα.   
 

8. Ανάπτυξη μιας φράσης του κειμένου σε παράγραφο. 
 

9. Χαρακτηρισμός με σωστό ή λάθος κάποιων φράσεων σε σχέση με το 
κείμενο. 

 
 

10. Δημιουργία προτάσεων με κάποιες λέξεις του κειμένου. 
π.χ. αθλητισμός: Ο αθλητισμός είναι απαραίτητος για όλους. 
 

11. Χαρακτηρισμός του είδους του κειμένου. 
π.χ. Δοκίμιο  
 

12. Εύρεση κάποιων χαρακτηριστικών ανάλογα με το είδος του κειμένου.     
π.χ. Χρήση περιγραφής, επίκληση στο συναίσθημα κτλ. 
 

13. Χαρακτηρισμός του ύφους του κειμένου. 
π.χ. Γλαφυρό, προσωπικό, οικείο, εξομολογητικό  
 

14. Γραφή πλαγιότιτλων για τις παραγράφους του κειμέ-νου.  
     

Γ. Παραγωγή κειμένου   
    Ζητείται από τους εξεταζόμενους να απαντήσουν σ’ ένα θέμα σ’ ένα κείμενο 
500 – 600 λέξεων. 
 
Γενικές επισημάνσεις:  

1. Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο ανάλογα με το επικοι-νωνιακό 
πλαίσιο που ζητείται (άρθρο, ομιλία κτλ). 
 

2. Είναι απαραίτητο να αποφεύγονται: 
i. Η επανάληψη λέξεων ή φράσεων. 
ii. Τα ορθογραφικά λάθη. 
iii. Ο μακροπερίοδος λόγος. 
iv. Οι ασάφειες και οι αοριστίες.  

 
3. Οι απόψεις χρειάζεται να είναι πάντοτε τεκμηριωμένες. 

 



4. Το κείμενο πρέπει να χαρακτηρίζεται από εξωτερική και εσωτερική 
συνοχή και από συνεκτικότητα. 

 
5. Βαθμολογείται με 40 μονάδες από τις οποίες οι 8 αφορούν τη δομή, οι 

12 την έκφραση και οι 20 το περιεχόμενο.  
 

6. Τα επιχειρήματα αντλούνται συνήθως απ’ τους εξής τομείς: 
i. Παιδεία – Εκπαιδευτικό σύστημα 
ii. Πνευματικοί άνθρωποι  
iii. Οικογένεια 
iv. Πολιτεία – Κράτος  
v. Άτομο 
vi. Φορείς κοινωνικοποίησης  
vii. Μ.Μ.Ε. 
viii. Κοινωνία 
ix. Ηθικός τομέας  
x. Ψυχολογικός τομέας 
xi. Υλικός τομέας 
xii. Επαγγελματικός – Οικονομικός τομέας 
xiii. Πολιτιστικός τομέας 
xiv. Διεθνιστικός τομέας    

 
     
 
 
 


