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ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                              

 

Έλα δπζάξεζην θαηλόκελν ηνπ νπνίνπ ε παξνπζία είλαη έληνλα αηζζεηή ζηελ επνρή 
καο είλαη απηό ηεο επνλνκαδόκελεο καδνπνίεζεο. Ο όξνο απηόο ππνδειώλεη ηελ 
νκνηνγέλεηα ηνπ πιήζνπο ην νπνίν ηειηθά θαηαιήγεη λα είλαη κηα κάδα όπνπ ν θαζέλαο ράλεη 
ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ, ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε θαη κεηαηξέπεηαη ζε 
θεξέθσλν απόςεσλ, άβνπιν θαη εύθνια ρεηξαγσγνύκελν άηνκν.  

Υάξε ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νη πιεξνθνξίεο ζήκεξα δηαδίδνληαη κε 
ηαρύηαηνπο ξπζκνύο από ηε κία άθξε ηεο γεο ζηελ άιιε θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Καη’ 
απηόλ ηνλ ηξόπν νη πνιίηεο ελεκεξώλνληαη γηα λέεο επηζηεκνληθέο, ηαηξηθέο, ηζηνξηθέο θαη 
αξραηνινγηθέο έξεπλεο, γηα θαηλνύξηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα, εηδήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε μέλσλ θξαηώλ, γηα λένπο εζνπνηνύο, 
ηξαγνπδηζηέο, ηαηλίεο, κνπζηθνύο δίζθνπο θαη ηάζεηο ηεο κόδαο. Όζν επράξηζην κπνξεί λα 
είλαη θάηη ηέηνην άιιν ηόζν ζιηβεξό κπνξεί λα γίλεη όηαλ ραξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε 
παηδείαο θαη θξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη απνδέρνληαη ό,ηη ηνπο πξνζθέξνπλ. Παξάιιεια, είλαη 
κεγάιε ε έθηαζε ηεο επίδξαζεο ηελ νπνία αζθνύλ ζην ζύγρξνλν άλζξσπν ην βηνκεραληθό 
πλεύκα θαη ηα άιια κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο: ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, ηύπνο θαζώο θαη ε 
δηαθήκηζε, ε νπνία κε ηελ ηερληθή ηεο πξνπαγάλδαο αξπάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ 
αηρκαισηίδνληαο ην ππνζπλείδεηό ηνπ, ηνπ επηβάιιεη πξόηππα ζηεξηδόκελε ζηα 
ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ εληάζζεη ζηε κάδα.  

Αλ πξνζέγγηδε θαλείο κηα νπνηαδήπνηε ζύγρξνλε θνηλσλία ηνπ πιαλήηε σο 
εμσηεξηθόο παξαηεξεηήο, ζα ζπλαληνύζε παζεηηθνπνηεκέλνπο θαη κεραλνπνηεκέλνπο 
πνιίηεο, νη νπνίνη ληύλνληαη, ζθέθηνληαη -αλ πξάγκαηη ζθέθηνληαη-, δηαζθεδάδνπλ θαη 
δξαζηεξηνπνηνύληαη κε παξόκνην ηξόπν. Γηζηάδνπλ λα πνπλ ειεύζεξα ηελ γλώκε ηνπο, 
θνβνύκελνη όηη ζα θαηαθξηζνύλ, ζησπνύλ ζέινληαο λα είλαη αξεζηνί, απνδερόκελνη ηηο 
απόςεηο ηεο πιεηνςεθίαο, θαη ζε απηόλ αθξηβώο ην βαζκό ράλνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά 
ηνπο, επηζπκώληαο λα ηαπηηζζνύλ κε έλα ζύλνιν. Οπζηαζηηθά αξλνύληαη ηε δηαθνξεηηθόηεηά 
ηνπο, πνπ είλαη ην νκνξθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο πηζαλνινγώληαο, 
όηη εμαηηίαο απηήο ίζσο πξνθύςεη ν «αθνξηζκόο» θαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο.  

Ο ηξόπνο ζθέςεο ηεο ιατθήο κάδαο θαηεπζύλεηαη κέξα κε ηε κέξα κε θύξην ζηόρν λα 
αισζεί θάζε ηζρπξή, ειεύζεξε θαη δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε, λα θαηαξξεύζεη θάζε 
δηαθνξνπνηεκέλνο ζηνραζκόο, λα εμαληιεζεί θάζε ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή δύλακε - 
θπιεηηθή πνηνηηθή έλδεημε θαη ηειηθά απηή ε αθαζόξηζηε εζληθά θαη πνιηηηζκηθά κάδα λα 
πνδεγεηεζεί ρσξίο αληηζηάζεηο. Τινπνηνύληαη ζηαδηαθά νη πξνδηαγξαθέο ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηελ θαζηέξσζε πξώηα ηεο κε-ζθέςεο -πνπ πξνθύπηεη από ηελ 
εζληθά αθαζόξηζηε ηέρλε θη ηδενινγία πνπ εθαξκόδεηαη ζηνπο ιανύο- θη έπεηηα κε ηελ 
θαζηέξσζε ηεο κε-θξηηηθήο ζθέςεο -σο απνηέιεζκα ηεο απνραπλσηηθήο παηδείαο πνπ 
δεκηνπξγεί ζύγρπζε ζηνπο λένπο θη έιιεηςε αμηώλ. ε κηα πλεπκαηηθά αθπδαησκέλε θαη 
ςπρηθά αθξσηεξηαζκέλε κάδα είλαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα πνπ αδπλαηεί λα αηζζαλζεί, 
λα θαηαλνήζεη θαη λα ππεξεηήζεη ζπλεηδεηά θαη ζπιινγηθά ηα νξάκαηα θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο 
πνιηηηθήο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία επηθξαηεί έθδεια ν αηνκηθηζκόο.  
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Πέξα από ηε δηαξθή απεηιή ηεο καδνπνίεζεο ινηπόλ, ν αηνκηθηζκόο είλαη έλαο αθόκε 
ζαλάζηκνο ερζξόο ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκβίσζεο ησλ αλζξώπσλ, γηαηί θαη νη δύν απηέο 
θαηαζηάζεηο έληνλν ραξαθηεξηζηηθό ηνπο έρνπλ ην αλειεύζεξν, απηό πνπ θαηά πεξίεξγν 
ηξόπν έρεη ειθπζηηθή δύλακε. Απηή ε απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα πνπ έρεη ην καδηθό νθείιεηαη 
ζηελ αλεπζπλόηεηα θαη ηελ αλσλπκία, πνπ πξνζπνξίδεη ζηα άηνκα ε καδνπνίεζή ηνπο, ζην 
πιαίζην ηεο νπνίαο ληώζνπλ εμαζθαιηζκέλα.  

Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε είλαη όηη θπξηαξρεί κηα έληνλε θαη δηάρπηε 
ηάζε πεξηθξόλεζεο ηεο αηνκηθήο αμίαο θαη ηεο αλζξώπηλεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ηάζε 
επεπίθνξε πξνο ηε καδνπνίεζε. Η δηαηήξεζε ησλ αηνκηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ, ησλ 
πνιηηηζκηθώλ θαη εζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε αλζξώπνπ είλαη αλαγθαία όζν πνηέ, αξθεί 
λα κελ ηείλεη ζηνλ εγσθεληξηζκό. Η εγσθεληξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ ζην 
θνηλσληθό πιαίζην ηζνδπλακεί κε αηνκηθηζκό θαη όζν ν ίδηνο παξαδίλεηαη σο ηπθιό όξγαλν 
ησλ αηνκηθηζηηθώλ ηνπ ζπκθεξόλησλ ηόζν νδεγείηαη ζηελ απνμέλσζε από ηνλ εαπηό ηνπ θαη 
ζηελ αιινηξίσζε από ηνπο άιινπο.  

(θείκελν βαζηζκέλν ζε δνθηκηαθέο αλαιύζεηο)  
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  
Α. Να απνδνζεί ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο.  
 

(κνλάδεο 25) 
 
Β.1. Να αλαπηύμεηε κε ηε κέζνδν ηεο ζύγθξηζεο- αληίζεζεο ζε κία παξάγξαθν 80-

100 ιέμεσλ ηελ άπνςε: «Ο ηξόπνο ζθέςεο ηεο ιατθήο κάδαο θαηεπζύλεηαη κέξα κε ηε κέξα 
κε θύξην ζηόρν λα αισζεί θάζε ηζρπξή, ειεύζεξε θαη δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε»  

 
(κνλάδεο 10) 

 
B. 2. Να βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηξία παξαδείγκαηα ζπλππνδεισηηθήο ρξήζεο ηεο 

γιώζζαο. 
(κνλάδεο 3) 

 
Β.3.α. Να εληνπίζεηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο 2εο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ θαη λα 

αηηνινγεζέη ε απάληεζή ζαο.  
(κνλάδεο 4) 

 
Β.3.β. Να παξνπζηάζεηε πώο επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή κεηαμύ 4εο-5εο θαη 5εο-6εο 

παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ.  
(κνλάδεο 4) 

 
Β4. Πνηα ε ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ 3ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ;  

(κνλάδεο 4) 
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Β5.α. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε ζπλώλπκεο: θεξέθσλν, 
εληάζζεη, απνθιεηζκόο, ειθπζηηθή, επεπίθνξε.  

 
(κνλάδεο 5) 

 
Β.5.β. Από ην β΄ ζπλζεηηθό ησλ ιέμεσλ πνπ αθνινπζνύλ λα ζρεκαηίζεηε κία 

νκόξξηδε (απιέο ή ζύλζεηεο): επίδξαζεο, πνδεγεηεζεί, δηαθνξεηηθόηεηα, εγσθεληξηθή, 
ρεηξαγσγνύκελν.  

(κνλάδεο 5) 
 
Γ. Ο θνηλσληθόο θνκθνξκηζκόο θαη ε δύλακε ηεο κάδαο έρνπλ ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο ηόζε ηζρύ, πνπ ζπρλά ην άηνκν ζπλζιίβεηαη θαη δελ βξίζθεη ρώξν λα 
απαιιαγεί από ηα δεζκά θαη λα «αλζίζεη». ’ έλα άξζξν λα αλαθεξζείηε ζηηο επηπηώζεηο 
πνπ έρεη ην παξαπάλσ θαηλόκελν ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
κπνξεί λα δηαθπιαρζεί ε απηόλνκε πξνζσπηθόηεηά ηνπ αηόκνπ  θαη λα αληηηαρζεί ζηε 
δύλακε ηεο κάδαο. (500- 600 ιέμεηο) 

(κνλάδεο 40) 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία! �  

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


