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Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

Δύο µονόλογοι ισούνται µε έναν διάλογο; 

Ο διάλογος έχει µια περίοπτη θέση στην κοινωνία µας. Η εκάστοτε 

κυβέρνηση προχωρεί σε διάλογο µε τα συνδικάτα, στα παράθυρα των 

καναλιών οι δηµοσιογράφοι κάνουν διάλογο µε τους πολιτικούς και οι 

πολιτικοί κάνουν διάλογο µεταξύ τους, στο σχολείο ενθαρρύνεται η µάθηση 

µέσω του διαλόγου, οι θαµώνες των καφενείων και των καφετεριών 

αναλώνουµε ώρες σε διάλογο, ένα από τα πρώτα πράγµατα που µαθαίνουν οι 

πωλητές είναι το πώς να εγκαθιδρύουν διάλογο µε τους υποψήφιους πελάτες 

τους και στα chat rooms του internet εκατοµµύρια ανθρώπων διαλέγονται 

µεταξύ τους. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, οι Έλληνες έφηβοι αισθάνονται 

µοναξιά και θα ήθελαν περισσότερους φίλους, οι πολίτες φαίνεται  να 

αποµακρύνονται από τους πολιτικούς παρά την εµµονή των τελευταίων στο 

διάλογο και οι άνθρωποι νιώθουν να αποξενώνονται όλο και περισσότερο 

τόσο από τους άλλους όσο κι από τον εαυτό τους. 

Ένα µεγάλο παράπονο των ανθρώπων σήµερα είναι πως δεν ακούγονται. 

Ζούµε στην εποχή του θετικισµού, όπου υπάρχουν σαφή λάθη και σωστά, 

υπάρχουν συµβουλές και οδηγίες για κάθε επιδίωξη, και τα περιοδικά life 

style (τρόπου ζωής) δογµατικά χαρακτηρίζουν προτιµήσεις και συµπεριφορές 

ως αποδεκτές ή απαράδεκτες σύµφωνα µε εφήµερες τάσεις. Έτσι, ζούµε µε 

την ψευδαίσθηση του απολύτως σωστού και του απολύτως λάθους, και 

περιχαρακωνόµαστε σε αυτά που γνωρίζουµε για τον κόσµο και τον εαυτό 

µας.  

Έτσι, σε ένα κλίµα ανασφάλειας και προσωπικής ανεπάρκειας  ο διάλογος 

παίρνει  την παρακάτω µορφή. Όταν ακούµε το συνοµιλητή µας, δεν 

µπαίνουµε στον κόπο να προσπαθήσουµε να δούµε τον κόσµο µέσα από τα 

µάτια του, αλλά ανατρέχουµε σε δικές µας εµπειρίες και ανάγκες, βουτάµε 

στον δικό µας κόσµο. Όταν ανταπαντούµε, δεν αποκρινόµαστε σε αυτό που 

ακούσαµε, αλλά στην µνήµη, στην εµπειρία ή στο συναίσθηµα που µας 

γεννήθηκε. Έτσι, χάνεται το «εµείς»  στο εδώ και τώρα, µιας και δεν υπάρχει 

µοίρασµα, κι αντικαθίσταται από το «εγώ» και το «εσύ». Σαν δυο παράλληλες 
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γραµµές που ταξιδεύουν µαζί αλλά δε συναντιούνται. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

οι άνθρωποι νιώθουµε πως δεν ακουγόµαστε και  περιοριζόµαστε στο «εγώ» 

το οποίο όµως ατροφεί, µιας και το εγώ αναπτύσσεται  και αποκτά υπόσταση 

µέσα από το «εσύ» και τη διαλεκτική σχέση. 

Άλλο, λοιπόν, διάλογος κι άλλο δυο µονόλογοι. Άλλο το «εγώ» και το 

«εσύ» που ευκαιριακά συναντιούνται, µένουν µαζί για λίγο και χωρίζονται το 

ίδιο µόνοι, όσο πριν να βρεθούν, κι άλλο το «εµείς» που εµπεριέχει την 

έννοια του ενδιαφέροντος, του µοιράσµατος και του εµπλουτισµού. Οι 

άνθρωποι εύκολα ξεχνάµε πως καθένας µας είναι διαφορετικός και πως για 

να καταλάβουµε τον συνοµιλητή µας, το παιδί µας, το σύντροφό µας, πρέπει 

να µπούµε για λίγο στο δικό του πλαίσιο αναφοράς, να δούµε για λίγο τον 

κόσµο µέσα από τα δικά του µάτια. Αυτό δεν σηµαίνει να χάσουµε το δικό µας 

πλαίσιο αναφοράς, απλά για λίγο να δανειστούµε τα µάτια του συνοµιλητή µας. 

Για παράδειγµα, όταν µιλάω µε µικρά παιδιά, έχω δει να είναι πολύ βοηθητικό 

να γονατίζω στο ύψος τους και να κοιτιόµαστε πρόσωπο µε πρόσωπο. Έτσι, 

για λίγο, κατεβαίνω στο ύψος των παιδιών, βλέπω τον κόσµο µαζί τους, µέσα 

από το δικό τους οπτικό πρίσµα, για λίγο κοιτάω τα πράγµατα σα να ήµουν κι 

εγώ παιδί. 
Ευάγγελος Καναβιτσάς 

Ψυχολόγος, MSc in applied psychology 

 http://e-psychology.gr/relations-sexual-disorders/130 

Διασκευή δηµοσίευσης, Ιούλιος 2005 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

Διάλογος είναι η ανταλλαγή απόψεων πάνω σ’  ένα θέµα µε στόχο την 

προσέγγιση της αλήθειας. Αν η επικοινωνία είναι λειτουργία θεµελιακή και 

αναγκαία στην ζωή των ανθρώπων, ο διάλογος είναι το τελειότερο µέσο που 

ικανοποιεί αυτή την ανάγκη. Ο διάλογος θεωρείται... ελληνική επινόηση. 

Πρώτος τον χρησιµοποίησε ο Ζήνωνας, ο Ελεάτης. Εκείνος που τον 

εφάρµοσε και τον ανέδειξε κυρίως είναι ο Σωκράτης, ενώ ο πιο έξοχος 

διαλογικός συγγραφέας είναι ο Πλάτων. 

Τώρα, πώς καταφέραµε στην Νεότερη Ελλάδα να απαξιώσουµε την 

επικοινωνία και να χρησιµοποιούµε τον διάλογο ως µέσο αποµάκρυνσης από 

την αλήθεια, αυτό θέλω να µου το απαντήσετε εσείς οι µεγάλοι, ας πούµε 

εσείς η γενιά του Πολυτεχνείου ή εσείς, η γενιά των ειδήσεων των 8 στα 

µεγάλα κανάλια . 
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Χριστίνα Θ. Σιαµάγκα 

Μαθήτρια 1ου Λυκείου Κατερίνης, 25-10-2010 

http://siamagkas.blogspot.gr/2010/11/blog-post_25.html 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το 1ο κείµενο σε 100-120 λέξεις. 

(10 µονάδες) 

 

Α2. Σε ποια ισχυρή αντίθεση αναφέρεται η συγγραφέας του 2ου κειµένου; 

(10 µονάδες) 

 

Β1. Να εντοπίσετε την ποιητική λειτουργία της γλώσσας στο απόσπασµα 

της τελευταίας παραγράφου: «Για παράδειγµα, όταν… σαν να ήµουν 

κι εγώ παιδί». Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει τη συγκεκριµένη γλωσσική 

λειτουργία; 

(10 µονάδες) 

 

Β2. α. Σε ποια φράση του 2ου κειµένου εντοπίζεται ειρωνικός τόνος; Γιατί 

επιλέγει τον τόνο αυτό η συγγραφέας; 

(5 µονάδες) 

 

β. Ποια γλωσσικά στοιχεία στο ίδιο κείµενο προσδίδουν αµεσότητα, 

οικειότητα στο ύφος;  

(5 µονάδες) 

 

Γ. Να γράψετε ένα άρθρο για τη σχολική σας εφηµερίδα (350-400 

λέξεων), στο οποίο θα παρουσιάσετε την κρίση του διαλόγου στη 

σύγχρονη Ελλάδα και θα καταγράψετε τις προϋποθέσεις ενός γόνιµου 

και δηµιουργικού διαλόγου. 

 (60 µονάδες) 

 

 


