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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 
 

Κείμενο 1ο  
Ε. Π. Παπανούτσος, «Η δύναμη της μάζας» (Το δίκαιο της πυγμής) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τρόποι πειθούς 

§4 
α. επίκληση στη λογική 

β. επίκληση στο συναίσθημα 

§6 
α. επίκληση στο συναίσθημα 

β. επίκληση στην αυθεντία 

Μέσα πειθούς 

§4 

α. Τεκμήρια – παραδείγματα:  

«Είναι απίστευτο … καίγονται». 

β. Ποιητική λειτουργία της γλώσσας:  

«Έτσι … λευτερωθεί». 

§6 

α. Ποιητική λειτουργία της γλώσσας & Λέξεις με συναισθηματική φόρτιση:  

«Ό,τι χαρακτηρίζει … ξεγέλασμά τους». 

β. Τα λόγια του Νίτσε: 

«Ας θυμηθούμε … εαυτό μας». 

 

 

Κείμενο 2ο  
Α. Τερζάκης, «Μηχανισμός του εξανδραποδισμού» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

▪ Επίκληση στο συναίσθημα   

Ποιητική λειτουργία της γλώσσας: εγείρει ο γράφων ψυχικές αντιδράσεις, 

προσδίδει στο κείμενο αισθητική και επικοινωνιακό τόνο: ζωηρότητα,  

αμεσότητα, παραστατικότητα. Κάνει το κείμενο εύληπτο και προσιτό. 

▪ (Ενυπάρχει και επίκληση στη λογική  

Επιχείρημα και τεκμήρια) 

Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική 

 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΚΕΙΜΕΝΑ 
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Κείμενο 3ο  
Ε. Π. Παπανούτσος, «Τεχνική πρόοδος» (Πρακτική Φιλοσοφία) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τρόποι πειθούς 

§3 
α. επίκληση στο συναίσθημα 

β. επίκληση στη λογική 

§4 
α. επίκληση στη λογική 

β. επίκληση στο συναίσθημα 

Μέσα πειθούς 

§3 

α. Ποιητική λειτουργία της γλώσσας – μεταφρικός – εικονοπλαστικός λόγος: 

«Η εξαθλίωση … ψυχής τους». «Είναι βυθισμένοι … ψυχής τους». 

β. Επιχείρημα – τεκμήρια: καθολικές αλήθειες 

«Αντίθετα … αμάθεια». 

§4 

α. Τεκμήρια: Στατιστικά στοιχεία: 

«Στο Λίβερπουλ … ηλικίας». 

β. Ειρωνεία: 

«Αχ … κοινωνίες τους». 

 

 

Κείμενο 4ο  
Γ. Σεφέρης, «Πάντα πλήρη θεῶν» (Δοκιμές) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τρόποι πειθούς 

§14 
α. επίκληση στο συναίσθημα 

β. επίκληση στην αυθεντία 

§16 
α. επίκληση στο συναίσθημα 

β. επίκληση στη λογική 

Μέσα πειθούς 

§14 

α. Ποιητική λειτουργία της γλώσσας – μεταφορικός – εικονοπλαστικός 
λόγος: 

«Είναι με κάποιο τρόπο … παντού».  

β. Αναφορά στην αυθεντία και στα λόγια αυτής: 

«Πάντα … Θαλής». 
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§16 

α. Ποιητική λειτουργία της γλώσσας: 

«Τότε θα μπορέσει… χώμα τους». 

β. Τεκμήριο: παράδειγμα: 

«Το ναό του Δελφικού … Κίρφης». 

Λειτουργικότητα 

§14 

Αυθεντία: κύρος, αξιοπιστία, διαχρονικότητα 

Συναίσθημα: επικοινωνιακός τόνος: ζωηρότητα, παραστατικότητα, 
αμεσότητα και αισθητική – εύληπτο μήνυμα 

§16 

Συναίσθημα: επικοινωνιακός τόνος: ζωηρότητα, παραστατικότητα, 
αμεσότητα και αισθητική – εύληπτο μήνυμα 

Λογική – παραδείγματα: εύληπτος, προσιτός λόγος, διασαφήνιση, στήριξη 
θέσης  Επικοινωνιακός τόνος 

Επιμέλεια: Μανωλάκη Αγγελική 

 

 
 

 

Διαγώνισμα 1ο  

Α. 

▪ Το κείμενο πραγματεύεται τη δομή και τα προβλήματα της σύγχρονης 

δημοκρατίας. 

▪ Σήμερα δεν λειτουργεί σωστά και οι πολιτικές συζητήσεις γίνονται στα ΜΜΕ 

παρά στο κοινοβούλιο. 

▪ Φαίνεται ότι οι κομματικές ανάγκες θέτουν σε δεύτερη μοίρα τα εθνικά 

συμφέροντα, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία απόρριψης της 

δημοκρατίας. 

▪ Η ειρηνική αλλαγή της κατάστασης μπορεί να ξεκινήσει από τη συνεργασία 

κυβερνήσεων και μη κυβερνητικών φορέων. 

 

B1.  

α. Σωστό,  

β. Σωστό,  

γ. Σωστό,  

δ. Λάθος,   

ε. Λάθος 

 

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
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B2. Tα δομικά μέρη είναι: 

▪ Θεματική περίοδος: «Αυτή η αντιπαράθεση… συμφέροντος» 

▪ Λεπτομέρειες – σχόλια: «Στρατηγική… δημοκρατίας» 

▪ Κατακλείδα δεν έχει. 

  Οι τρόποι ανάπτυξης είναι το αίτιο – αποτέλεσμα και η αντίθεση. 

Αίτιο είναι ότι η στρατηγική και η τακτική παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στην                

πολιτική ζωή σήμερα και το αποτέλεσμα είναι ότι οι δυτικές δημοκρατίες 

διαπιστώνουν την παρακμή τους (διαρθρωτική λέξη «έτσι»). 

Αντίθεση υπάρχει ανάμεσα στη διαπίστωση της παρακμής των δυτικών 

δημοκρατιών, στοιχείο όμως που δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την 

απόρριψη της δημοκρατίας (διαρθρωτική λέξη «όμως»). 

 

Β3. α. Η πλήρης κατανόηση και ο πλήρης έλεγχος της τεράστιας ποσότητας των 

πληροφοριών πριν από τη λήψη των αποφάσεων καθίστανται αναγκαίες από την 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κόσμου και τα προβλήματα του. 

Με την παθητική σύνταξη δίνω έμφαση στην πράξη και προσδίδω απρόσωπο 

ύφος ενώ με την ενεργητική δίνω έμφαση στο υποκείμενο που ενεργεί. 

 

Β3. β.  

Ι.  

▪ καθήκοντα = υποχρεώσεις  

▪ εστιάζεται = επικεντρώνεται 

▪ προτάσσονται = προηγούνται 

▪ απεμπόληση = απώλεια 

▪ επιβραδύνει = καθυστερεί 

ΙΙ.  

▪ Η ειρήνη είναι καθήκον της ανθρωπότητας. 

▪ Το πρόβλημα της δημοκρατίας εστιάζεται στην αδιαφορία των πολιτών  για 

τα κοινά. 

▪ Σήμερα, οι υλικές επιθυμίες προτάσσονται των πνευματικών. 

▪ Η κυβέρνηση κατηγορείται για απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας 

▪ Η δικαιοσύνη επιβραδύνει την έκδοση δικαστικών αποφάσεων.     
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Γ. Απαραίτητες είναι οι παραπομπές στο κείμενο 

▪ Στην πρώτη σκηνή ο αφηγητής αισθάνεται ταραχή και συγκίνηση από την 

εκταφή των λειψάνων. Η ιερότητα του χώρου, η ιεροτελεστία και η ευλάβεια 

που χαρακτηρίζουν τη σκηνή προκαλούν δέος και συστολή ψυχής και 

σώματος. Ο αφηγητής ταυτίζεται με τ’ αδέλφια, συμπάσχει και θρηνεί κι αυτός 

μαζί τους. 

▪ Στη δεύτερη σκηνή, η άφιξη των ντόπιων τουριστών επιφέρει αντίθετα 

αποτελέσματα, όπως η βεβήλωση του χώρου, η αναίδεια, ακόμη και η 

ιεροσυλία. Έτσι, η στάση του αφηγητή διαφοροποιείται, νιώθει οργή και 

αγανάκτηση για τη στάση των τουριστών, η οποία εκφράζεται με πικρό 

χιούμορ και σαρκασμό. 

 

Δ.  

▪ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ενεργή συμμετοχή στα κοινά, κριτική σκέψη, διαρκής 

ενημέρωση, απαλλαγή από προκαταλήψεις, σεβασμός στη διαφορετικότητα, 

εθελοντικές δράσεις, κοινωνική αγωγή. 

▪ ΚΑΛΟΣ ΗΓΕΤΗΣ: υπευθυνότητα, απαρέγκλιτη τήρηση ανθρωπίνων  

δικαιωμάτων,  διάλογος και σύνθεση απόψεων, νηφαλιότητα και απουσία 

φανατισμού, ανιδιοτέλεια, συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

 

 

Επιμέλεια: Φλέγκας Κωνσταντίνος 
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Διαγώνισμα 2ο  

Α. 

▪ Όσο η τεχνολογία προχωρεί  η ελευθερία μας συρρικνώνεται, η γνώση 

τυποποιείται και  η δημιουργικότητα χάνεται. 

▪ Η κλωνοποίηση εγκυμονεί τον κίνδυνο  της αναπαραγωγής μαζοποιημένων 

όντων και η τεχνολογία αποτελεί κυρίαρχο σε πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο 

παγκοσμίως. 

▪ Η δύναμη και ο πλούτος αποτελούν τη βασική προτεραιότητα των ανθρώπων 

σήμερα. Αυτοί οι στόχοι αποτελούν αδιέξοδο και πρέπει η τεχνολογία να 

αποκτήσει ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. 

Β1.  

▪ Κίνδυνος κυριαρχίας υλιστικών προτύπων σε βάρος των ανθρωπιστικών. 

▪ Υπονομεύεται η ειρήνη καθώς οι περισσότεροι πόλεμοι στηρίζονται στην 

επιβολή ισχύος και στην ικανοποίηση των οικονομικών συμφερόντων των 

ισχυρότερων χωρών. 

▪ Γιγαντώνεται το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών, ανέχεια, βία, 

εγκληματικότητα. 

▪ Διαβρώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις αφού κυριαρχούν η ιδιοτέλεια και η 

υλιστική θεώρηση της ζωής. 

▪ Ο άνθρωπος αποκτηνώνεται και οδηγούμαστε στην εκμετάλλευση ανθρώπου 

από άνθρωπο (παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων). 

▪ Ρατσισμός, εθνικισμός. 

 

Β2. Δεν είναι πειστική η επιχειρηματολογία γιατί δεν υπάρχουν τεκμήρια αλλά μόνο 

ερωτήματα που εγείρουν προβληματισμούς. 

 

Β3α.  

▪ Οριστική έγκλιση = δηλώνει βεβαιότητα 

▪ Γ΄ πρόσωπο = αντικειμενικότητα 

▪ Ασύνδετο σχήμα = πυκνώνει το λόγο 

▪ Υποτακτική = προσδοκίες, ευχές 

Β3β.  

▪ Τεχνολογία = τέχνη + λόγος = λογοκλοπή 

▪ Οδηγούν = οδός + άγω = προαγωγή 
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Γ.  

▪ Το ποιητικό υποκείμενο αισθάνεται απογοήτευση από μια ζωή που δεν 

μπόρεσε να ζήσει, από όνειρα που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει. Στους στίχους 

3-4 αυτή η απογοήτευση αισθητοποιείται με την παρομοίωση (σα νεκρός). Στη 

δεύτερη στροφή η απογοήτευση γίνεται απελπισία και αυτοεπίκριση («μη 

ελπίζεις», «έτσι τη ζωή σου που ρήμαξες»).  

▪ Σημασία της ελπίδας: αφόρμηση δημιουργικότητας στην τέχνη, στην επιστήμη, 

στον πολιτισμό, αισιόδοξη διάθεση, υπέρβαση δυσχερειών, επιμονή, υπομονή. 

 

Δ. 

▪ Βιωματική επαφή με την παράδοση και την ιστορία. 

▪ Διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. 

▪ Ανάδειξη πανανθρώπινων αξιών, όπως η ελευθερία και η δημοκρατία. 

▪ Συνειδητοποίηση των δεινών του πολέμου και της ανθρώπινης αλαζονείας. 

▪ Διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων και όξυνση της κριτικής σκέψης. 

▪ Διαρκής ενημέρωση και διασταύρωση των πληροφοριών. 

 

 

Επιμέλεια: Φλέγκας Κωνσταντίνος 


