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ΚΕΙΜΕΝΟ:  
 

΄Ερχομαι στο πιο δύσκολο πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνει 
ο καλός αναγνώστης;  

Νομίζω ότι η πρώτη αρχή, που διέπει την ορθή γνώση 
και την ορθή ανάγνωση, αυτή που πρέπει να είναι απάνω 
από κάθε άλλη, για να εγκαταλείψουμε τα πολλά και να 
συγκεντρωθούμε σε αυτά που πρέπει, είναι η εξής: 
αντικείμενο γνώσης πρέπει να είναι πάντοτε μια ενότητα. Η 
πραγματική γνώση είναι πάντοτε ενότητα γνώσεων. Οι 
πλίνθοι και οι κέραμοι, οι ατάκτως ερριμένοι, οσοδήποτε 
πολλοί και αν είναι, δεν είναι γνώσεις. Η γνώση η αληθινή 
αρχίζει από την ώρα που συγκροτείται μέσα στη συνείδηση 
ενότητα μεταξύ όλων των στοιχείων της. Ενότητα γνώσεων. 
Οργανική μάλιστα ενότητα. 

Δεν αρκεί μία τερπνή περιπλάνηση σε βιβλία, χάρις στην 
οποία, όταν κανείς έχει μεγάλη μνήμη, μπορεί σωρεία 
πραγμάτων να γνωρίσει. Δεν ξέρω αν σας έτυχε ποτέ στη 
ζωή να συναντήσετε ανθρώπους που είναι αποθήκες 
γνώσεων. Αποθήκες όμως. Και αναρωτιέται κανείς τι ξέρουν 
κατά βάθος. Δεν ξέρουν τίποτε. Γιατί; Και έχουν υλικό, 
πλίνθους και κεράμους ατάκτως ερριμένους μέσα τους, 
λείπει όμως το σύστημα. Δεν έχει άρθρωση, δεν έχει 
διάρθρωση το υλικό που κατέχουν. Αν θέλουμε γνώση 
αληθινή, πρέπει να έχουμε αδιάκοπα τον έλεγχο του εαυτού 
μας. Να είμαστε επάνω από τα βιβλία και όχι κάτω από τα 
βιβλία. Να πειθαρχούμε τα διαβάσματά μας. 

Βέβαια, τα διαβάσματα είναι ποικίλης μορφής και έχει το 
καθένα αποχρώσεις στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
γίνεται. 



 

Διαβάζουμε βιβλία και περιοδικά, που έχουν 
χρησιμότητα για τις πληροφορίες που μας δίνουν. Τα 
διαβάζουμε για να μαθαίνουμε τι ειπώθηκε, τι συνέβη, π.χ. 
μια σύγκρουση αυτοκινήτων, ένας σεισμός. Ή διαβάζουμε 
ένα συμβόλαιο. Θέλουμε να μάθουμε ορισμένα γεγονότα και 
τίποτα παραπάνω. 

Υπάρχει ύστερα ένα διάβασμα, που πάει πιο πέρα. Δεν 
αρκείται στο πληροφοριακό στοιχείο. Θέλει αυτό το υλικό 
που περιέχει το βιβλίο, κάπως να το ανασυντάξει, να το 
συνθέσει, για να το συλλάβει σαν μια ενότητα. Και κάτι 
παραπάνω μάλιστα, κάποτε, στις ειδικές επιστήμες. να το 
αναγάγει σε ορισμένες αρχές, ώστε να στερεώσει τη 
συστηματικότητά  του, όσο το δυνατόν περισσότερο, και να 
το αξιολογήσει. ΄Ετσι κάνουν εκείνοι που διαβάζουν 
επιστημονικά βιβλία. 

Αλλά υπάρχει και ένα άλλου είδους διάβασμα, όπου 
ούτε αυτή η προσεκτική σύνθεση του υλικού δεν αρκεί. 
Όπου θέλουμε το κάθε στοιχείο που διαβάζουμε να το 
αναγάγουμε σε μια ανώτατη αξία. Να το συνδέσουμε με την 
πρώτη αρχή της ζωής, με τον τελικό της σκοπό. Δηλαδή 
υπάρχουν βιβλία, τα οποία δεν αρκούνται σε ό,τι αρκούνται 
τα βιβλία των ειδικών επιστημών, αλλά αποβλέπουν σ' 
εκείνο που ζητάει η φιλοσοφία. Χρειάζεται να ανεβούν σ' 
αυτόν τον αναβαθμό, τουλάχιστον εκείνοι που θέλουν να 
έχουν μια ανώτερη εποπτεία της ζωής. Αλλιώς η γνώση μένει 
κολοβή. Πρέπει όμως να φθάσει σε κάποιο τέρμα. Σε ένα 
τελευταίο γιατί. 

Αλλά έχουμε και ένα άλλο είδος διαβάσματος. Είχαμε πει 
ότι με το διάβασμα αποβλέπουμε, άλλοτε μεν στη λογική 
νόηση και άλλοτε στην αισθητική νόηση των πραγμάτων, τη 
νόηση η οποία, με τη συγκίνηση που μας δημιουργεί το 
αντικείμενο, μας οδηγεί στο υψηλό ή στο ωραίο. Η 
συγκίνηση μπορεί να πηγάζει από το ίδιο το αντικείμενο. 
Από τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο. Όχι από το απλό 
περιεχόμενό του, αλλά από αυτή την υλική, την αισθητή του 
υφή. Ενσωματώνεται το άξιο και το σημαντικό εδώ στο ίδιο 
το κείμενο. Εδώ πλέον δεν είναι το κείμενο ένα απλό μέσο 
μεταδόσεως. Είναι το ίδιο το κείμενο αισθητική ουσία. Είναι 



 

το ίδιο περιεχόμενο. Όχι για το λογικό νόημά του, αλλά για 
τη μορφή του. Διότι έχει ρυθμό το κείμενο αυτό, ωραίο ήχο, 
αρμονία περιόδων, εικόνες, αντιθέσεις. Έχει πλαστικότητα 
στην έκφραση. Όλα αυτά τα αισθητά στοιχεία μάς 
συγκινούν. Και η συγκίνηση αυτή μας δίνει να 
καταλαβαίνουμε πράγματα, που ποτέ η λογική ή το λογικό 
περιεχόμενο του κειμένου δεν μπορεί να μας δώσει. Αυτό 
είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουν όσοι πλησιάζουν 
λογοτεχνικό κείμενο. Είναι κάτι εντελώς διάφορο από τα 
άλλα κείμενα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. 

 
     Κ. Τσάτσου, Μελετήματα (Διασκευή)  
 

* πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένοι:  πράγματα που 
βρίσκονται σε απόλυτη αταξία, εντελώς ακατάστατα. 

* αναβαθμός: σκαλί. 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 
κειμένου που σας δόθηκε, χωρίς δικά σας σχόλια, σε 
70-90 λέξεις. 

Μονάδες 25 
 

Β. 1. Για καθεμιά  από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε 
στο τετράδιό σας το γράμμα αρίθμησης της πρότασης 
και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, σύμφωνα με το 
νόημα του κειμένου. 
α. Η αληθινή γνώση στηρίζεται στην ποσότητα των 

πληροφοριών και των γνώσεων που κατέχει ένα 
άτομο. 

β. Με το διάβασμα αποβλέπουμε μόνο και μόνο στην 
αισθητική νόηση των πραγμάτων. 

γ. Με το διάβασμα φιλοσοφικών βιβλίων προσπαθούμε 
να απαντήσουμε στα ερωτήματα που σχετίζονται με 
την πρώτη αρχή της ζωής και τον τελικό της σκοπό. 

δ. Η οργανική ενότητα γνώσεων δεν οδηγεί πάντα στην 
αληθινή γνώση. 



 

ε. Υπάρχουν διαβάσματα με τα οποία θέλουμε να 
μάθουμε ορισμένα γεγονότα και τίποτα παραπάνω. 

Μονάδες 5 
 

Β. 2. α. Να εντάξετε τις παραγράφους του κειμένου σε δύο 
νοηματικές ενότητες γράφοντας στο τετράδιό σας 
την αρχή και το τέλος κάθε ενότητας και να δώσετε 
έναν πλαγιότιτλο στην καθεμία. 

Μονάδες 5 
 β. Να βρείτε και να γράψετε τη μεταβατική παράγραφο 

μεταξύ των δύο ενοτήτων που επιλέξατε και έναν 
πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο της δεύτερης 
ενότητας. 

Μονάδες 5 
 

Β. 3. Να γράψετε στο τετράδιό σας πέντε (5) λέξεις ή 
φράσεις που έχουν μεταφορική σημασία στο κείμενο. 

Μονάδες 5 
 

Β. 4. συγκροτείται, περιπλάνηση, σύνθεση, αισθητός, 
αρμονία. 

  Χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις να 
γράψετε από μια δική σας πρόταση, ώστε να φαίνεται 
η σημασία της λέξης. (Οι λέξεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο τους). 

Μονάδες 5 
 

Γ. "Δεν αρκεί μία τερπνή περιπλάνηση σε βιβλία, χάρις στην 
οποία, όταν κανείς έχει μεγάλη μνήμη, μπορεί σωρεία 
πραγμάτων να γνωρίσει. Δεν ξέρω αν σας έτυχε ποτέ στη 
ζωή να συναντήσετε ανθρώπους που είναι αποθήκες 
γνώσεων. Αποθήκες όμως. Και αναρωτιέται κανείς τι 
ξέρουν κατά βάθος. Δεν ξέρουν τίποτε. Γιατί; Και έχουν 
υλικό, πλίνθους και κεράμους ατάκτως ερριμένους μέσα 
τους, λείπει όμως το σύστημα. Δεν έχει άρθρωση, δεν έχει 
διάρθρωση το υλικό που κατέχουν. Αν θέλουμε γνώση 
αληθινή, πρέπει να έχουμε αδιάκοπα τον έλεγχο του 



 

εαυτού μας. Να είμαστε επάνω από τα βιβλία και όχι 
κάτω από τα βιβλία. Να πειθαρχούμε τα διαβάσματά 
μας". 

Στο παραπάνω απόσπασμα ο συγγραφέας αντιδιαστέλλει 
δυο τρόπους ανάγνωσης που οδηγούν σε διαφορετικά 
αποτελέσματα.  
α. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παραπάνω απόψεις; Να 

δικαιολογήσετε τη θέση σας. 
β. Ποια είναι η συμβολή του βιβλίου στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του ανθρώπου;  
 Το γραπτό σας δοκίμιο να καλύπτει 400-500 λέξεις. 

Μονάδες 50 
 

 


