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Ο πυκνόσ και λιτόσ λόγοσ 

 

Όςο ανοφςια και ενοχλθτικι, αφόρθτθ είναι θ φλφαρθ και αςυνάρτθτθ, θ κακοπλεγμζνθ και απειρόκαλλθ 

φράςθ, τόςθ δφναμθ και ομορφιά ζχει ο πυκνόσ και κρουςτόσ, ο κακαρόσ και εφςτοχοσ λόγοσ ςε όλεσ τισ 

γλϊςςεσ του κόςμου. Είναι λάκοσ να νομίηομε ότι υπάρχουν γλϊςςεσ που προςφζρονται ςτθ ςαφινεια και 

ςτθ βραχυλογία και άλλεσ που από τθν ίδια τθ ςυντακτικι δομι τουσ επιβάλλουν τθν πολυλογία και τα 

περίπλοκα ςχιματα. Όλεσ οι γλϊςςεσ, οι πλουτιςμζνεσ από το πνεφμα των λαϊν που τισ μιλοφν και 

δουλεμζνεσ από τουσ τεχνίτεσ του λόγου, είναι ικανζσ και για το ζνα και για το άλλο. Τθν αρετι ςτθν καλι 

χριςθ των τφπων τουσ και τθν ευκφνθ για τθν κακομεταχείριςθ τουσ τθν ζχει αυτόσ που εκφράηεται ζτςι ι 

αλλιϊσ. Και μόνο αυτόσ. 

Ανζκακεν, ςτθ γλϊςςα και ςτθν παράδοςθ όλων των λαϊν τθσ γθσ, οι μεγάλεσ "αλικειεσ" διατυπϊνονται 

με ολιγόλογεσ, κοφτζσ και ξεκάκαρεσ φράςεισ. Ζχουν τθ μορφι λεκτικά ςυμπυκνωμζνων αποφκεγμάτων 

που εντυπϊνονται βακιά ςτθ μνιμθ και μεταδίδονται από γενεά ςε γενεά αναλλοίωτα, ςαν ιερι και 

απαραβίαςτθ πνευματικι παρακατακικθ. Είναι καρποί τθσ οξυδζρκειασ και τθσ ςκζψθσ, τθσ φανταςίασ και 

τθσ πείρασ επίλεκτων ατόμων, είτε καταποντιςμζνων ςτο πζλαγοσ τθσ ανωνυμίασ, είτε τοποκετθμζνων ςτθ 

μιςοφωτιςμζνθ περιοχι του κρφλου. Αποςτάγματα τθσ ανκρϊπινθσ ςοφίασ. 

Τόςο μεγάλθ και επιτυχθμζνθ λογικι απόςταξθ και λεκτικι ςυμπφκνωςθ δεν είναι βζβαια πάντοτε δυνατι. 

Οφτε ίςωσ επικυμθτι. Υπάρχουν νοιματα πολυμερι (όπωσ μερικζσ οργανικζσ ουςίεσ) που θ 

ςυντομογραφία μπορεί να τα ακρωτθριάςει. Αλλά και τότε ο ςοφόσ λόγοσ είναι πλιρθσ και ςυνάμα πυκνόσ. 

Δεν κρφβει τον πλοφτο του νοιματοσ, απεναντίασ αναδείχνει τθν ζκταςθ και το βάκοσ, τισ πολλζσ και 

ποικίλεσ διαςτάςεισ του. Αλλά ταυτόχρονα περιορίηεται ςτα απολφτωσ απαραίτθτα λεκτικά ςτοιχεία, χωρίσ 

αυτόσ ο περιοριςμόσ να αφινει άςτεγο ι αμφίβολο κάτι το ουςιαςτικό. Η πρόταςθ διατυπϊνει ολόκλθρθ 

και κακαρι τθ ςκζψθ. Και ςυνάμα μεγαλϊνει με τθ ςυμπφκνωςθ θ εκφραςτικι τθσ δφναμθ. Η περιςςολογία 

και θ αοριςτολογία δεν κα ςυςκότιηαν μόνο το νόθμα· κα κατζςτρεφαν και τθν ζνταςθ τθσ φράςθσ που 

είναι μια από τισ κφριεσ, ίςωσ θ κυριότερθ αρετι του αποφκζγματοσ. Αν ο γνιςιοσ και καίριοσ λόγοσ ζχει 

τόςθν απιχθςθ ςτθν ψυχι μασ, αν αγκιςτρϊνεται και δεν ξεκολλάει από τθ μνιμθ μασ, τοφτο οφείλεται 

αςφαλϊσ ςτο γεγονόσ ότι ζχει επιςθμάνει και αποκαλφπτει μιαν αλικεια με απζραντο βάκοσ, ζνα ςτοχαςμό 

που όςο και να τον εξερευνιςει κανείσ, δεν φτάνει ποτζ ςτθν άκρθ του. Αλλά και ςε ζνα άλλο του προςόν, 

μοναδικό και ανεκτίμθτο: ότι ζχει επιτφχει τζτοιαν ακρίβεια και αυτάρκεια και προπάντων τόςθν ζνταςθ 

ςτθ διατφπωςθ, ϊςτε δεν ςθκϊνει τθν περίφραςθ (τθν απόδοςθ του με άλλα λόγια), κάποτε και αυτιν 

ακόμθ τθ μετάφραςθ (τθ μεταφορά του ςε άλλθ γλϊςςα). Είναι οριςτικόσ και ανεπανάλθπτοσ. 

Ε.Π. Παπανοφτςοσ, "Το Δίκαιο τθσ πυγμισ" ,(1975) 1989, εκδ. Δωδϊνθ, Ακινα 
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ΘΕΜΑ Α 

  Α1.  Να γράψετε τθν περίλθψθ του (100 λζξεισ περίπου). 

(μονάδες 25) 

       

        

ΘΕΜΑ B 

Β.1   
"Ανζκακεν, ςτθ γλϊςςα και ςτθν παράδοςθ όλων των λαϊν τθσ γθσ, οι μεγάλεσ "αλικειεσ" διατυπϊνονται 

με ολιγόλογεσ, κοφτζσ και ξεκάκαρεσ φράςεισ." Σε μία παράγραφο να εξθγιςετε τθ φράςθ αυτι του 

κειμζνου. 

(Μονάδες 10) 

Β.2 Να βρείτε τα δομικά ςτοιχεία και τον τρόπο ανάπτυξθσ τθσ 1θσ παραγράφου   

      

(Μονάδες 8) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1 Στθν τρίτθ παράγραφο του κειμζνου να εντοπίςετε λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται ςυνυποδθλωτικά / 
 μεταφορικά (τουλάχιςτον 5) και να ςχθματίςετε ιςάρικμεσ προτάςεισ, ςτισ οποίεσ κα τισ χρθςιμοποιείτε με 
τθν κυριολεκτικι τουσ ςθμαςία. 
 

        (Μονάδες 7) 

  
 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1 Αναλαμβάνετε να ετοιμάςετε τθν ειςιγθςθ για μια ςυηιτθςθ που πρόκειται να γίνει ςτθν τάξθ ςασ για τθ 
λακωνικότθτα ςτο λόγο. Σ' αυτι να αναφζρετε τα πλεονεκτιματα του λακωνικοφ λόγου και τισ περιςτάςεισ 
επικοινωνίασ για τισ οποίεσ είναι καταλλθλότεροσ. ( 300 - 400 λζξεισ) 
 

                                          
(μονάδες 50) 

 
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.  
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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  .  


