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Α. Κατά τον συγγραφέα, διάλογος σήμερα δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι δεν συζητούν, δεν 

συνδιαλέγονται, αλλά μιλούν ακατανόητα, χωρίς να προσέχει ο ένας τον άλλο, μιλούν για να 

μιλούν. Σε σύγκριση με το ελληνικό παρελθόν, κατά το οποίο ο διάλογος κατέστη κορυφαίο 

καλλιτεχνικό είδος, σήμερα κυριαρχεί ο βερμπαλισμός και η στείρα αντιπαράθεση, που 

πολλές φορές φτάνει σε οχλαγωγία. Αυτό οφείλεται στους γρήγορους ρυθμούς της ζωής και 

στην αλλοτρίωση που υπέστη ο σύγχρονος άνθρωπος χάνοντας την ψυχή του. Για να 

επανέλθουμε στον γνήσιο διάλογο χρειάζεται παιδεία, νηφαλιότητα, ανιδιοτέλεια και ψυχική 

επικοινωνία ανάμεσα στους συνομιλητές.   

 

Β.1. Ο συγγραφέας έχοντας υπόψη το αρχαίο ελληνικό παρελθόν μας υπενθυμίζει τα 

αξιόλογα επιτεύγματα του διαλόγου πολλών Ελλήνων διανοητών (Σοφιστές, Πλάτων, 

Αριστοτέλης, ρήτορες κ.λπ.). Όντως δεν υπάρχει άλλος λαός στην οικουμένη, που να έχει 

επιδείξει τέτοια ενασχόληση με τον λόγο. Και σήμερα, βέβαια, οι Έλληνες μιλούν, 

χρησιμοποιούν τον ελληνικό λόγο, αλλά οι διαφορές είναι ποιοτικές σε σχέση με το 

παρελθόν. Σήμερα κυριαρχεί ο ακατάσχετος και ακατανόητος λόγος, που εκφέρεται για τις 

εντυπώσεις, για το θεαθήναι χωρίς τις προϋποθέσεις ενός γόνιμου και χρήσιμου διαλόγου.  

 

Β.2. α. Τρίτη παράγραφος: Αιτιολόγηση (αίτιο - αποτέλεσμα). 

 

β. Θεματική περίοδος: «Η σύγχρονη ... όρου».  

Σχόλια ή λεπτομέρειες: «Μιλούν ... απόψεών του».  

Κατακλείδα: «Έτσι ... οχλαγωγία».  

 

Β. 3. α. αγωγή: διαπαιδαγώγηση, παιδαγωγικά   

ψυχής: ψυχολόγος, ψυχοφθόρος  

μορφή: διαμόρφωση, παραμόρφωση  

 

β) Ανεπανάληπτα: Τα έργα γλυπτικής των Ελλήνων είναι ανεπανάληπτα  

Αισθητική απόλαυση: Βλέποντας τον πίνακα ζωγραφικής έχεις μια αισθητική απόλαυση 

Σύγχρονου βίου: Οι ρυθμοί του σύγχρονου βίου είναι γρήγοροι  

Ματαιοδοξία: Πάσχει από ματαιοδοξία και συσσωρεύει όλο και περισσότερα υλικά αγαθά.    

 

Β. 4. α. «Από αυτόν ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε η συνομιλία».  
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β. Ανθοφορήσει, καρποφορήσει.  

 

Γ. Στο κείμενο που διαβάσατε, ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι σήμερα απουσιάζει η 

συνομιλία ως μορφή ουσιαστικής και απολαυστικής επικοινωνίας. Σε ένα άρθρο σας (400 - 

500 λέξεις), που το προορίζετε για την ηλεκτρονική σελίδα (ιστοσελίδα) ή την εφημερίδα του 

σχολείου σας, να αναφέρετε: α) βασικές προϋποθέσεις διεξαγωγής ενός πολιτισμένου 

διαλόγου και β) δραστηριότητες που θα μπορούσε να οργανώσει ένα σχολείο, προκειμένου 

να ενισχύσει την ικανότητα διαλόγου των μελών της σχολικής κοινότητας.  

 

Πρόλογος  

Ορισμός 

Γενική διαπίστωση 

Σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας πάντα υπάρχει διαφορά απόψεων και 

πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα. Συχνά έχουμε διενέξεις, μίση, εμπάθειες. 

Η ανάγκη συνύπαρξης του ανθρώπου με τους άλλους συνανθρώπους του καθιστούν τον 

διάλογο βασική προϋπόθεση για επικοινωνία (πνευματική και ψυχική σχέση) και για 

διευθέτηση των διαφορών και των προβλημάτων που προκύπτουν ως απόρροια της κοινής 

συμβίωσης. 

Ιστορική αναδρομή με έμφαση στο διάλογο της κλασικής αρχαιότητας  

 

Κύριο Θέμα 

[1] Προϋποθέσεις   

 Πίστη στο διάλογο και αποδοχή του ως μέσο επίλυσης των διαφορών. 

 Κοινή «γλώσσα». Κοινό δηλαδή πνευματικό επίπεδο και κοινή ερμηνεία του 

γλωσσικού ιδιώματος.  

 Αμοιβαίος σεβασμός, εκτίμηση, κατανόηση. 

 Αγαθές προθέσεις και ειλικρίνεια. 

 Απουσία φανατισμού και δογματικών θέσεων. 

 Σεβασμός στην άποψη του άλλου. 

 

[2] Δραστηριότητες για ενίσχυση της ικανότητας του διαλόγου 

 Περιορισμός του μονολόγου του δασκάλου και δυνατότητα στους μαθητές να 

εκφράζουν τις σκέψεις τους.  
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 Ανάθεση εργασιών στους μαθητές και στη συνέχεια παρουσίασή τους στην αίθουσα 

διδασκαλίας για να δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να μιλάει.  

 Αγώνες ρητορικής που διοργανώνει το σχολείο.  

 Εξάσκηση της ικανότητας για διάλογο μέσω των διάφορων εκδηλώσεων των 

μαθητικών συμβουλίων. 

 Εκδηλώσεις γενικές του σχολείου για διάφορα θέματα και παρουσίαση αυτών από τους 

μαθητές.  

 Συνεργασία με άλλα σχολεία της χώρας, ώστε οι μαθητές να συνηθίσουν στην 

επικοινωνία και τον διάλογο κ.λπ.  

 

Επίλογος  

Έκκληση για διάλογο, ώστε να επιλυθούν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα.  

Οι αιώνες καταξίωσαν τον διάλογο ως το πιο ενδεδειγμένο μέσο για την επικοινωνία και την 

αντιμετώπιση των διαφορών. Όσοι τον άσκησαν χαρακτηρίστηκαν δημοκρατικοί και 

πολιτισμένοι. Η εποχή μας, που, κατά γενική ομολογία, διέρχεται μια κρίση στις ανθρώπινες 

σχέσεις και στην επικοινωνία, χρειάζεται τον διάλογο. 

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Ανάγκη για γόνιμο διάλογο στην εποχή μας» 

«Η έλλειψη του γόνιμου διαλόγου στη ζωή μας» κ.λπ. 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Δ΄ Εσπερινών, 2010 


