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Κείμενο 

[Ο ρόλος της επικοινωνίας στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων]

Το κείμενο είναι απόσπασμα εισήγησης  του Παναγιώτη Ι. Σταμάτη, Αναπληρωτή Καθηγητή

Παιδαγωγικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο απόσπασμα τονίζεται ο ρόλος

της επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις. (διασκευή)

Η καθημερινή επικοινωνία είτε αναπτύσσεται μέσα στο χώρο της οικογένειας είτε

μέσα  στο  χώρο  της  εργασίας,  σε  οποιοδήποτε  περιβάλλον  και  αν  αυτή  διεξάγεται,

διαμορφώνει ένα ευρύ πλέγμα σχέσεων, το οποίο, με τη σειρά του, συμβάλλει καταλυτικά

στη  διαμόρφωση  ενός  νέου  πλέγματος  σχέσεων  κ.ο.κ.  Κατά  συνέπεια,  η  διαρκής

διαμόρφωση  και  ανάπτυξη  νέων  πλεγμάτων  σχέσεων  καθιστούν  την  επικοινωνία  μια

εξαιρετικά  πολύπλοκη διαδικασία και παράλληλα μια ζωτικής σημασίας πραγματικότητα,

χωρίς την οποία δε θα μπορούσαν να προαχθούν και να ευδοκιμήσουν ούτε οι ανθρώπινες

σχέσεις ούτε καν και η στοιχειώδης ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών. Για να ειπωθεί

αυτό  με  πιο  απλά  λόγια,  χωρίς  επικοινωνία,  παραδείγματος  χάριν,  τα  ζευγάρια  δε  θα

μπορούσαν να συνάψουν οικογενειακές σχέσεις, οι εργοδότες δεν θα μπορούσαν να βρουν

εργαζόμενους  για  τις  δουλειές  τους,  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  δεν  θα  μπορούσε  να

πραγματοποιηθεί κ.λπ. 

Γενικότερα,  χωρίς  επικοινωνία  θα  επικρατούσαν  καταστάσεις  φαυλότητας1,  οι

οποίες,  κατά κανόνα,  οδηγούν σε τέλμα και  καταστροφή,  σε αμέτρητες και επικίνδυνες

συγκρούσεις με διαλυτικές  επιπτώσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Αντίθετα, με την

επικοινωνία  και  την  ανάπτυξη  διαπροσωπικών  σχέσεων  κάθε  άνθρωπος  καταφέρνει,

εφόσον το επιθυμεί, να δημιουργήσει οικογένεια, να έχει εργασία ανάλογη με τα προσόντα

του,  να  μετέχει  σε  εκπαιδευτικές  διαδικασίες.  Γενικότερα,  πετυχαίνει  να  αναπτύσσει

σχέσεις φιλίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης, αντιπαλότητας και κάθε άλλης μορφής σχέσεις

είτε θετικές είτε αρνητικές, έχοντας πάντα ως κριτήριο το προσωπικό του συμφέρον, χωρίς

1 Φαυλότητα: ανηθικότητα, ανεντιμότητα.



κατ’ ανάγκη να σκέφτεται με ποιο τρόπο θα βλάψει το συμφέρον των άλλων ή το κοινωνικό

συμφέρον ευρύτερα. 

Σύμφωνα  με  σύγχρονες  έρευνες,  τα  άτομα  που  έχουν  αναπτύξει  εξαιρετικές

επικοινωνιακές  ικανότητες  είναι  εκείνα  που,  κατά  κανόνα,  σημειώνουν  εξαιρετικές

επιτυχίες  στην  προσωπική,  στην  επαγγελματική  και  στην  κοινωνική  τους  ζωή  (Beebe,

Beebe,  & Redmond,  2016;  Wood,  2015).  Είναι  τα άτομα εκείνα  που  δημιουργούν,  που

απολαμβάνουν την  καθημερινότητά  τους,  παρά  τις  υφιστάμενες  δυσκολίες  και  τα

προβλήματα.  Είναι  τα  άτομα  εκείνα  τα  οποία  επιτυγχάνουν  στον  επαγγελματικό  και

κοινωνικό στίβο και απολαμβάνουν, κατά κανόνα, τα αγαθά αυτής της επιτυχίας ζώντας με

τον  πλέον  ευχάριστο  και,  επομένως,  καλύτερο δυνατό  τρόπο.  Έτσι,  λοιπόν,  μολονότι  η

επικοινωνία αποτελεί μια σύνθετη έννοια και μια πολύπλοκη διαδικασία, το γεγονός αυτό

δεν εμποδίζει τον άνθρωπο που επιθυμεί να βελτιώσει την επικοινωνιακή του ικανότητα να

το καταφέρει, καθώς υπάρχουν πολλοί τρόποι οι οποίοι θα στήριζαν αυτή του την επιθυμία

και την προσπάθειά του να βελτιώσει το επικοινωνιακό του επίπεδο.

ΘΕΜΑ 2β

Μετασχημάτισε το παρακάτω τμήμα του κειμένου από επίσημο και σοβαρό ύφος λόγου σε

πιο οικείο: Γενικότερα, χωρίς επικοινωνία θα επικρατούσαν καταστάσεις φαυλότητας, οι

οποίες, κατά κανόνα, οδηγούν σε τέλμα και καταστροφή, σε αμέτρητες και επικίνδυνες

συγκρούσεις  με  διαλυτικές  επιπτώσεις  στην  ανθρώπινη  καθημερινότητα.  (2η

παράγραφος)

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3

Με αφορμή το κείμενο υπόθεσε ότι εκφωνείς ομιλία σε μαθητικό συνέδριο με θέμα τον

διάλογο, στο οποίο συμμετέχεις με την ιδιότητα του/της μαθητή/τριας της Α΄ τάξης του

Λυκείου σου. Να εκθέσεις σε 250-300 λέξεις τη γνώμη σου αναφορικά με τη σημασία που

έχει  ο  διάλογος  στην  ενίσχυση  της  επικοινωνίας  στο  σχολείο.  Για  την  οργάνωση  της

επιχειρηματολογίας σου μπορείς να αξιοποιήσεις στοιχεία από το κείμενο αναφοράς και να

αναφέρεις περιστατικά από την προσωπική σου εμπειρία στο σχολείο.

Μονάδες 40


