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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 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)
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πενία = φτώχεια
διάπλαση = διαµόρφωση
1

ΘΕΜΑΤΑ
Α1.

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
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Β1.

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου, που σας δόθηκε, χωρίς δικά σας
σχόλια (60-80 λέξεις).
Μονάδες 25

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)

Β4.
Γ1.

β. Να γράψετε από ένα αντώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: άστοχο,
κρύψει, φτώχεια, σωµατικές, φυσικό. (Μον. 5)
Μονάδες 10
Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για την τελευταία παράγραφο του κειµένου.
Μονάδες 5
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
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