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ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Φράσεις για περίληψη 
Ασκήσεις ομάδας Β 

 
 
Εισαγωγικές φράσεις :  
 
Ο συγγραφέας στον πρόλογο … 
Το κείμενο αρχίζει με μία εισαγωγή … 
Το πρώτο ( δεύτερο , τρίτο … ) θέμα που αναπτύσσει αφορά / διαπραγματεύεται … 
Το θέμα που αναπτύσσεται σε πρώτο επίπεδο … 
Στη συνέχεια παρουσιάζει και την άποψη ότι … 
Σε δεύτερο επίπεδο ο συγγραφέας κρίνει σκόπιμο να … 
Δεν παραλείπει , βέβαια , να τονίσει / να αναφέρει … 
Τέλος , ο συγγραφέας καταλήγει … 
Τοποθετείται τελικά / συμπερασματικά λέγοντας … και άλλες παρόμοιες .  
 
 

Ρήματα σύνδεσης :  
 
Παρουσιάζει , διεισδύει , αναφέρει , προσεγγίζει  
Αναφέρεται , πλησιάζει το πρόβλημα  
Κρίνει , συντάσσεται με την άποψη , συγκρίνει  
Συμφωνεί με την άποψη  
Διακρίνει , αντιτάσσεται με την άποψη  
Επισημαίνει , διαφωνεί με την άποψη  
Τονίζει , καταδικάζει την άποψη / θέση  
Σημειώνει , είναι υπέρμαχος  
Σχολιάζει , είναι αντίθετος  
Αναπτύσσει , πραγματεύεται  
Αναλύει και άλλες παρόμοιες  
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1 . Να εντοπίσετε τα είδη των τεκμηρίων που χρησιμοποιούνται στα παρακάτω 
αποσπάσματα .  
 
Α . Το σωκρατικό << γνώθι σ αυτόν >> σημαίνει πάρε απόσταση από την ενστικτώδη 
αμεσότητα της ζωής , ξεπέρασε τις στιγμιαίες ή παρορμητικές αντιδράσεις και 
φώτισε την ύπαρξή σου στη συνέχεια και την ενότητά της δια μέσου του χρόνου . Μια 
συνέχεια που φανερώνει το νόημα και την αξία της .  
 
Β . Αποκαλυπτικά , δυσάρεστα για τον εξεταστικό μηχανισμό του λυκείου , είναι τα 
αποτελέσματα έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , που δόθηκε πρόσφατα στη 
δημοσιότητα , με θέμα την αξιολόγηση της Έκθεσης στις Γενικές Εξετάσεις . Η πολύ 
ενδιαφέρουσα μελέτη , που έγινε για πρώτη φορά επίπεδο των κειμένων της Έκθεσης 
, ανέδειξε ότι οι υποψήφιοι προβάλλουν , συνειδητά ή ασυνείδητα , ιδέες και αξίες , 
όχι επειδή πιστεύουν σε αυτές , αλλά επειδή γίνονται αποδεκτές και επιβραβεύονται 
από το σύνολο των βαθμολογητών .  
 
Γ . << Τα τροπικά δάση του ποταμού πλήττονται μεν από την αποψίλωση περιμετρικά 
, αλλά στο εσωτερικό υπήρξε πολύ μεγάλη ανάπτυξη των φυτών >> δήλωσε στο CNN 
η Ραμακρίσνα Νεμάνι , που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Μοντάνα και είναι 
επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας .  
 
Δ . Έτσι φτάσαμε σήμερα στο εξής πανεπιστημιακό καθεστώς : αν μέτρησα καλά , η 
χώρα διαθέτει πάνω από είκοσι πέντε συγκροτήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , ΑΕΙ 
και ΤΕΙ με εκατοντάδες τμήματα . Αν σ αυτά προσθέσουμε τις στρατιωτικές σχολές , 
φτάνουμε αισίως τα τριάντα , δηλαδή κατά μέσο όρο ένα σχολείο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με πολλά τμήματα για λιγότερο από δύο νομούς .  
 
Ε . Σύμφωνα με το δεύτερο επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου , << οι αδαείς και 
δεισιδαίμονες Έλληνες ήταν αδιάφοροι για την τέχνη και τα μνημεία τους >> . Αυτό 
βέβαια υπονοεί ότι ήταν τυφλοί , ασυνείδητοι και άκαρδοι . Ποιοι ; Οι ίδιοι Έλληνες 
που κατά τον αγώνα για την ανεξαρτησία τους έστειλαν στους Τούρκους στρατιώτες 
βόλια να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους . Ναι , εναντίον τους . Οι Τούρκοι 
στρατιώτες , κλεισμένοι στην Ακρόπολη , έμειναν από πολεμοφόδια και άρχισαν να 
καταστρέφουν τις κολόνες , για να αφαιρέσουν το μολύβι να κάνουν με αυτό βόλια . 
Οι Έλληνες τους έστειλαν πολεμοφόδια με το μήνυμα : << Να τα βόλια , μην αγγίζετε 
τις κολόνες >> . 
 
 
 
 
 
 
2 . Να εντοπίσετε τα είδη των συλλογισμών στα παρακάτω αποσπάσματα .  
 
Α . Αρκετοί συμμαθητές μου ασχολούνται με τον αθλητισμό . Οι μαθητές αυτοί δεν 
υστερούν στις σχολικές επιδόσεις τους . Επομένως , η ενασχόληση με τον αθλητισμό 
δεν επηρεάζει οπωσδήποτε αρνητικά την επίδοση του μαθητή στο σχολείο .  
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Β . Το νεοελληνικό φροντιστηριακό φαινόμενο έχει προφανώς συμβάλλει στη μορφή 
που έχουν λάβει τα σχολικά μαθήματα , τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως 
προς τη διδακτική και τον τρόπο εξέτασης . Το φροντιστήριο έχει αποβεί στη χώρα 
μας συ διαμορφωτής της εκπαίδευσης μαζί με το υπουργείο Παιδείας και τα σχολεία 
. Όσον αφορά , όμως , στην Έκθεση Ιδεών δεν πρόκειται για συ διαμόρφωση , αλλά 
για σχεδόν κατ´αποκλειστικότητα γέννησή της στα φροντιστήρια .  
 
Γ . Οι δράστες της ληστείας , που έγινε χθες στην Αθήνα , ήταν αλλοδαποί . Στην πόλη 
μας , τη Θεσσαλονίκη , υπάρχουν αρκετοί αλλοδαποί . Επομένως , και αυτοί είναι 
πιθανόν να διαπράττουν ληστείες .  
 
Δ . Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε μανιωδώς την τεχνολογία , αλλά 
παραπονιόμαστε πως καταλύει τις παραδοσιακές αξίες μας . Ακόμη , βλέπουμε 
τηλεόραση περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους , αλλά την κατηγορούμε ότι 
μας κάνει αντικοινωνικούς . Δηλώνουμε υποστηρικτές των κατατρεγμένων Κούρδων 
, αλλά δε θέλουμε να τους δούμε εγκατεστημένους στη γειτονιά μας . Φαίνεται ότι 
αυτό που γενικόλογα ονομάζουμε ‘’ πρόβλημα ταυτότητας ‘’ στη σημερινή Ελλάδα , 
είναι μια διάσταση ανάμεσα στον τρόπο ζωής και τις ιδέες μας .  
 
Ε . Τα κρούσματα αθλητών που έχουν κάνει χρήση αναβολικών πολλαπλασιάζονται 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό . Είναι σαφές ότι , αν δεν έχει πεθάνει τελείως ο 
ευγενής ανταγωνισμός , που αποτελούσε την πεμπτουσία του αθλητικού ιδεώδους , 
κινδυνεύει .  
 
 
 
3 . Να αξιολογήσετε τα παρακάτω επιχειρήματα ως προς την ορθότητα .  
 
Α . Οι Έλληνες είναι φιλόξενοι άνθρωποι .  
      Ο Κώστας είναι Έλληνας .  
      Άρα , ο Κώστας είναι φιλόξενος άνθρωπος .  
 
Β. Ο σωφρονισμός του παραβάτη προϋποθέτει τη φυσική του ύπαρξη .  
     Η θανατική ποινή καταστρέφει τη φυσική ύπαρξη του παραβάτη .  
     Επομένως , η θανατική ποινή αποκλείει την πιθανότητα σωφρονισμού του 
παραβάτη .  
 
Γ . Η πνευματική εργασία είναι ανώτερη από τη χειρωνακτική .  
     Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ανήκει στην πνευματική εργασία και του 
ξυλουργού στη χειρωνακτική .  
    Επομένως , το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ανώτερο από αυτό του 
ξυλουργού .  
 
Δ . Οι μαθητές που ασχολούνται με τον  πρωταθλητισμό αφιερώνουν αρκετό χρόνο 
για προπόνηση .  
      Τον χρόνο αυτό οι μαθητές θα μπορούσαν να τον αξιοποιήσουν διαβάζοντας για 
το σχολείο και τις εξετάσεις .  
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   Επομένως , οι μαθητές δεν πρέπει να ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό .  
 
Ε . Τα μέρη του λόγου είναι λέξεις .  
     Το ουσιαστικό είναι μέρος του λόγου .  
     Άρα , το ουσιαστικό είναι λέξη .  
 
 
 
4 . Να διακρίνετε τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιούνται στα 
παρακάτω αποσπάσματα .  
 
 
Α . Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί μια διεθνής συμφωνία για την προστασία 
του περιβάλλοντος , επειδή οι κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών είναι 
απρόθυμες να περιορίσουν τη βιομηχανική τους δραστηριότητα , η οποία αποτελεί 
τον σημαντικότερο παράγοντα περιβαλλοντικής υποβάθμισης .  
 
Β . Αυτά τα δύο στοιχεία δεν είναι αρκετά να εξηγήσουν τη μανία των Ελλήνων να 
έχουν και να μιλούν στο κινητό τους . Όπου σταθείτε , στα πιο απίθανα μέρη , κάποιο 
κινητό θα χτυπήσει : στο πεζοδρόμιο , στο καφενείο , στον κινηματογράφο , στην 
αίθουσα διδασκαλίας , στο αυτοκίνητο , στα συμβούλια , στα λεωφορεία , στην 
εκκλησία ( αν και δεν πάω συχνά ) , στο δικαστήριο , παντού . Οι Έλληνες μιλούν στο 
κινητό τους πάντα , όταν τρώνε , όταν οδηγούν , όταν κολυμπάνε , όταν περπατάνε 
…. . Μου έχει τύχει να δω οδηγό μοτοσικλέτας με το ένα χέρι στο τιμόνι και στο άλλο 
τσιγάρο και κινητό . Πώς τα κατάφερνε ο άτιμος ;  
 
Γ . Αυτό που  συνέβη στην Κύπρο είναι τεκμήριο της προχωρημένης ανευθυνότητας 
των κυρίαρχων του κόσμου μας . Άφησαν το ξίφος του Αττίλα να μπηχτεί στην καρδιά 
ενός ολιγάριθμου λαού . Και εκεί μένει . Και οι μεγάλοι σιωπούν και αδρανούν και 
ολιγωρούν . Εκεί που έπρεπε να πέσει ακαριαία η ρομφαία της δικαιοσύνης . Για την 
αποκατάσταση της ηθικής τάξεως . Κι ωστόσο , ενδιαφέρονται για την τάξη , για την 
τάξη όμως του τρόμου και διά του τρόμου . Τώρα είναι δυνατή η τάξη μόνο με την 
τρομοκρατία της ισχύος . Αλλά ιδού η έκπτωση του κόσμου μας , της οποίας μαρτυρία 
και μαρτύριο είναι η Κύπρος .  
  


