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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι 
Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος», 
ονόμαζαν τη σκέψη και την ομιλία. Και τα δύο πάνε μαζί, 
όπως αναφέρει ο Πλάτωνας στο έργο του «Σοφιστής».  

∆εν είναι καθόλου άστοχο το λεγόμενο ότι ο 
καλύτερος τρόπος να χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο, είναι να 
προσέξεις πώς εκφράζεται, πώς μιλεί και πώς γράφει . 
Εκείνος που έχει ξεκαθαρισμένες και τακτοποιημένες τις 
σκέψεις του εκφράζεται καθαρά και με τάξη, είτε για 
σοβαρά και δύσκολα πράγματα μιλεί, είτε γράφει για απλά 
και εύκολα θέματα της καθημερινής ζωής . Όσο και να 
προσπαθεί κανείς να κρύψει ή να καλύψει τα κενά των 
γνώσεών του, ο λόγος του τον αποκαλύπτει . Μια ξαφνική 
φράση ή μια περιπλεγμένη πρόταση θα τον προδώσει . Ό,τι 
προπάντων δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, είναι η 
διανοητική φτώχεια, ή η αναφομοίωτη μάθηση . Ο κούφιος 
και παιδαριώδης λόγος (προφορικός ή γραπτός) τα φέρνει 
στην επιφάνεια .  

Κακώς ισχυρίζονται οι θιγόμενοι ότι τους αδικούμε, 
όταν κρίνουμε τον εσωτερικό κόσμο τους από την 
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εκφραστική τους πενία1. «Τα έχω στο νου μου» λένε «αλλά 
δεν μπορώ να τα διατυπώσω, γιατί μου λείπει η πείρα ή το 
θάρρος». Το «αν και πώς» τα διατυπώνουν μαρτυρεί το «αν 
και πώς» τα έχουν στο νου τους . ∆εν κινείται σε άλλο 
επίπεδο ο νους, και σε άλλο η γλώσσα . Του ίδιου ρολογιού 
δείχτες είναι και ο ένας και η άλλη . 

Και τι χρειάζεται στον άνθρωπο, για να σκέπτεται και 
να εκφράζεται καθαρά και με τάξη ; Το καλό εγκεφαλικό 
κύτταρο, θα απαντήσει ο ένας . Η καλή εκπαίδευση, θα 
ισχυριστεί ο άλλος . Η ταπεινή μου γνώμη είναι : και τα δύο . 
Ασφαλώς τα διανοητικά προσόντα, όπως και τις σωματικές 
ιδιότητες, τα οφείλουμε κατά κύριο λόγο στις βιολογικές 
καταβολές μας . ∆εν αποδίδει όμως αυτό το φυσικό 
κεφάλαιο, εάν δεν αξιοποιηθεί με την καθοδήγηση και την 
άσκηση, με μία λέξη : με την αγωγή που θα δεχτούμε ή θα 
επιβάλλουμε στον εαυτό μας από τα τρυφερά μας χρόνια . 

Εκείνοι που τα ρίχνουν όλα στην κληρονομικότητα, 
απαλείφουν αυθαίρετα έναν παράγοντα, που έχει 
αναμφισβήτητη και κάποτε αποφασιστική σημασία για τη 
διάπλαση2 της προσωπικότητάς μας : τον παράγοντα 
«αγωγή» (ανατροφή, εκπαίδευση, άσκηση), που μας 
παρέχουν εκείνοι που μας ανέθρεψαν και μας εκπαίδευσαν, 
είτε πρόσωπα είναι αυτοί (γονιοί, δάσκαλοι, φίλοι) είτε 
απρόσωποι θεσμοί (διοίκηση, δικαιοσύνη, εκκλησία, 
σχολείο, επάγγελμα κ .λπ .).  

Ε .Π. Παπανούτσου, 2003, Οι δρόμοι της ζωής,  
Εκδ . Νόηση, Αθήνα, σελ . 121-123 (∆ιασκευή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                
1 πενία  =  φτώχεια  
2 διάπλαση= διαμόρφωση  
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ΘΕΜΑΤΑ 

Α1.Να γράψετε την περίληψη του κειμένου, που σας δόθηκε, 
χωρίς δικά σας σχόλια (60-80 λέξεις). 

Μονάδες 25 

Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων το 
περιεχόμενο της παρακάτω περιόδου : «∆εν είναι 
καθόλου άστοχο το λεγόμενο ότι ο καλύτερος τρόπος να 
χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο, είναι να προσέξεις πώς 
εκφράζεται, πώς μιλεί και πώς γράφει». 

Μονάδες 15 

Β2. Ποιον τρόπο πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην 
πρώτη παράγραφο του κειμένου ;  

Μονάδες 5 

Β3.α. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμία από τις 
παρακάτω λέξεις : εκφράζεται, θάρρος, κύριο,  
αποφασιστική, παρέχουν.     (Μον. 5) 

β. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμία από τις 
παρακάτω λέξεις : άστοχο, κρύψει, φτώχεια, 
σωματικές, φυσικό.      (Μον. 5) 

Μονάδες 10 

Β4. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για την τελευταία 
παράγραφο του κειμένου . 

Μονάδες 5 

Γ1. Πολλές φορές οι νέοι χρησιμοποιούν ένα δικό τους, 
ξεχωριστό, τρόπο γλωσσικής επικοινωνίας . Σε ένα άρθρο 
(400-500 λέξεις), που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του 
σχολείου σας, να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά 
με τους λόγους για τους οποίους οι νέοι χρησιμοποιούν 
με αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα, καθώς και τους 
παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην 
καλλιέργεια της γλώσσας των νέων σήμερα . 

Μονάδες 40 

 

 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ  4ΗΣ  ΑΠΟ  4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση . Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον 

με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης . 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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