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ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

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 πενία 1 . «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
διάπλαση 2 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 = φ τώ χει α
δι άπλαση = δι αμ όρφ ωση
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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
άστοχο,
κρύψει,
φτώχεια,
παρακάτω
λέξεις:
σωματικές, φυσικό.
(Μον. 5)
Μονάδες 10
Β4. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο
παράγραφο του κειμένου.

για

την

τελευταία
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
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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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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α1. Ο δοκιμιογράφος πραγματεύεται την έννοια του λόγου ως ιδιαίτερου
γνωρίσματος του ανθρώπου, που αποτελεί κριτήριο του χαρακτήρα,
της σκέψης και του πνευματικού του επιπέδου. Ο ανεπαρκής τρόπος
έκφρασης αποδεικνύει, αναμφισβήτητα, την πνευματική ένδεια και
την εσωτερική ρηχότητα ενός ατόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την εναργή σκέψη και τη συνακόλουθη ορθή γλωσσική έκφραση
είναι η ενδελεχής καλλιέργεια των έμφυτων πνευματικών δεξιοτήτων
από τους φορείς αγωγής.
Β1. Ο τρόπος της γλωσσικής έκφρασης ενός ατόμου αποτελεί
αδιάψευστο δείκτη του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του. Ο
ορθός χειρισμός του προφορικού και γραπτού λόγου είναι
αποτέλεσμα καλλιέργειας της γλώσσας και συνειδητοποίησης της
αξίας της. Αυτό προϋποθέτει διαπαιδαγώγηση του ατόμου από μικρή
ηλικία προκειμένου να διατυπώνει προφορικώς ή γραπτώς με
ακρίβεια τις σκέψεις του. Αφού, λοιπόν, η γλωσσική καλλιέργεια
συνυφαίνεται με το πνευματικό επίπεδο του ατόμου, ο λόγος
αποδεικνύει τον εξευγενισμό της ψυχής και την ηθική και πνευματική
ολοκλήρωση του ανθρώπου.
Β2. Στην πρώτη παράγραφο χρησιμοποιείται ως τρόπος πειθούς η
επίκληση στην αυθεντία. ( οι αρχαίοι Έλληνες ορίζουν το «λόγο» ως
σκέψη και ομιλία, όπως αναφέρεται στο «Σοφιστή» του Πλάτωνα).
Β3. α. εκφράζεται: εκδηλώνεται
θάρρος: τόλμη
κύριο: βασικό
αποφασιστική: καθοριστική
παρέχουν: προσφέρουν
β. άστοχο: εύστοχο
κρύψει: αποκαλύψει, φανερώσει
φτώχεια: πλούτος
σωματικές: πνευματικές
φυσικό: τεχνητό, επίκτητο

Β4. Η διαπαιδαγώγηση ως απαραίτητη προϋπόθεση διαμόρφωσης της
προσωπικότητας.
Γ1.
«Ο λόγος των νέων».
Α΄ Ζητούμενο
- τα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά των νέων επιτρέπουν την
καλύτερη δυνατή επικοινωνία τους με συνομήλικους.
- η προσπάθεια διαμόρφωσης προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας
ωθεί τους νέους στη δημιουργία και χρήση ιδιότυπου γλωσσικού
κώδικα επικοινωνίας.
- η απόρριψη κατεστημένων τρόπων συμπεριφοράς και έκφρασης που
υιοθετούνται από μεγαλύτερους.
- η ιδιαίτερη γλώσσα των νέων συμβολίζει μια ηλικία με δικά της
ενδιαφέροντα και αξίες.
- οι συμβάσεις γλωσσικής ευγένειας αφορούν τους ενήλικους, ενώ η
εκφραστικότητα, η πρωτοτυπία και το γλωσσικό παιχνίδι
χαρακτηρίζουν τη νεανική ηλικία.
- οι νέοι επηρεάζονται από τα ΜΜΕ, τη διαφήμιση και τα τεχνολογικά
επιτεύγματα που αποθεώνουν τον τυποποιημένο λόγο.
- η τάση μιμητισμού και ξενομανίας των νέων σε μια εποχή
αντιπνευματική.
- η ανεπαρκής διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων στο σχολείο.
- η αδυναμία φορέων αγωγής και θεσμών κοινωνικοποίησης να
εμπνεύσουν τους νέους για γλωσσική αγωγή.
Β΄ Ζητούμενο
- η οικογένεια με το κατάλληλο γλωσσικό της περιβάλλον μπορεί να
καλλιεργήσει την αγάπη για τη μελέτη και να προσανατολίσει τα
παιδιά σε πνευματικές αναζητήσεις.
- το σχολείο ως βασικός φορέας αγωγής πρέπει να διδάσκει επαρκώς και
συστηματικά τα γλωσσικά μαθήματα, να ευαισθητοποιεί και να
ενημερώνει τους μαθητές για τα προβλήματα που προκαλεί ο
ιδιαίτερος λόγος τους.
- τα ΜΜΕ να διαδραματίζουν τον επιμορφωτικό τους ρόλο προβάλλοντας
εκπομπές τέχνης, πολιτισμού, επιστημών, να στελεχώνονται από
δημοσιογράφους με πνευματικά εφόδια και γλωσσική ευχέρεια και να
φέρνουν τους νέους σε επαφή με τη γλωσσική τους παράδοση.
- οι πνευματικοί άνθρωποι να εμπνεύσουν τους νέους ώστε να
ακολουθήσουν πνευματικούς δρόμους συνειδητοποιώντας τα αδιέξοδα
από τη γλωσσική ένδεια.

