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Κείμενο 1 

Διάλογοι 

Το παρακάτω κείμενο του Μάριου Πλωρίτη, διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης, 

αναδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα» στις 2 Ιουλίου 2006. 

Ποια είναι η πιο κοινόχρηστη λέξη της τωρινής δημόσιας ζωής – ή, έστω, μια απ’ τις 

πιο κοινόχρηστες; Μα η λέξη «διάλογος». Ευρω-τουρκικός διάλογος, Ελληνοτουρκικός 

διάλογος, Διάλογος για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, για το Ασφαλιστικό, για την 

Παιδεία και καθεξής. Θαυμάσια! Γιατί ο διάλογος – η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 

ιδεών κλ.π. – αποτελεί κατ’ εξοχήν δημοκρατικό μέσο για την αντιμετώπιση και τη λύση 

προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος. […] 

Αντίθετα, ο μονόλογος είναι χαρακτηριστικό της αυταρχίας, της τυραννίας και της… 

δειλίας. Εκεί, μιλάει μόνο ένας (και οι λίγοι γύρω του), ενώ οι άλλοι, οι πολλοί, δεν 

επιτρέπεται να διαφωνήσουν, να συζητήσουν καν – το μόνο τους δικαίωμα είναι ν’ ακούνε, 

να υπακούνε και να εκτελούν όσα επιτάζει ο μονολογών μονοκράτορας. 

Aυτά τα στοιχειώδη. Το ερώτημα είναι πώς πραγματώνεται ο διάλογος στις 

δημοκρατίες της εποχής μας – και ειδικά στην ημετέραν τοιαύτη. Φουτουριστικά , θα 1

έλεγα! Την σήμερον ημέραν έχει καθιερωθεί ένα ιδιοφυές κράμα διαλόγου και μονολόγων. 

Σωστότερα, ένας τουρλού αχταρμάς  μονολόγων που παρασταίνουν τον διάλογο. 2

Στο κοινοβούλιο, στα στρογγυλά ή μακρουλά τραπέζια, στην τηλεόραση, κάθε 

«συνομιλητής» αποδύεται σ’ έναν απέραντο μονόλογο, που έγνοιά του δεν είναι να πείσει 

τους άλλους (και το κοινό) αλλά να κάνει φιγούρα και να μονοπωλήσει το μικρόφωνο, 

κραυγάζοντας αφόρητες κοινοτοπίες και χιλιο-ξεφτισμένα συνθήματα και διασύροντας ή 

συκοφαντώντας τους άλλους. Έτσι, απ’ αυτή τη σκυταλοδρομία αερο-μονολόγων, κανένας 

δεν «φωτίζεται» και κανένα συμπέρασμα δεν βγαίνει. 

Το γλαφυρότερο δείγμα αυτού του «συστήματος» το προσφέρει η τηλεόραση, η 

Μεγάλη του Γένους Ξελογιάστρα. Ιδιαίτερα με τα περιβόητα «παράθυρα», όπου διάφοροι 

ειδικοί και μη, συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι, καλούνται ν’ αναπτύξουν τις 

απόψεις τους και να «μορφώσουν» το Πανελλήνιο.[…] 

 με τρόπο που παραπέμπει στον φουτουρισμό, καλλιτεχνική κίνηση και τεχνοτροπία του 20ού αι., 1

που επιχείρησε να εκφράσει τον νέο κόσμο της τεχνολογικής ανάπτυξης και το σύγχρονο άνθρωπο 

των μεγάλων πόλεων

 λαδερό φαγητό με ανάμεικτα λαχανικά, εδώ μεταφορικά: λογής λογής, ανακάτεμα, μπέρδεμα2



H αλλοτινή δημοκρατία του λόγου και της λογικής μεταλλάζεται έτσι σε παρανοϊκή 

αναρχία, όπου ο λόγος καταντά ά-λογος, η λογική παραλογισμός και η δημοκρατία 

φαφλατοκρατία… 

Κείμενο 2 

Ήρθε ο καιρός να φύγουμε 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το ομώνυμο διήγημα του Δημοσθένη Παπαμάρκου, το οποίο 

περιλαμβάνεται στη συλλογή «Γκιακ», εκδόσεις Πατάκης, 2020. 

Γύρισα στο χωριό κι απ’ τη δικιά μ’ τη σειρά ήμανε εγώ και καμιά εικοσαριά ακόμα .3

[…] Είχα μάθει που ‘χε γίνει το κακό στη Σμύρνη κι ούτε που μ’ είχε μείνει ψυχή να χαρώ 

που ‘μουνα ζωντανός κι έβλεπα τη μάνα μ’. Κι ήρθε και πέρασε καιρός κι εγώ μήτε να φάω 

μήτε να βγω απ’ το σπίτ’ ήθελα, κι άκουγα που ‘λεγε η μάνα μ’ στη γειτονιά ότι τάχατες 

ήμανε άρρωστος απ’ την κακουχία και γι’ αυτό. Αλλά γω για μήνες με το ζόρι σηκωνόμουνα 

απ’ το κρεβάτι μέχρι που ΄ρχεται και με πιάνει ο πατέρα μ’ και μ’ αρωτάει τι γίνηκε και μ’ 

έχει φάει τέτοιο μαράζι . Το και το, του λέω. Με βάζει πόστα  και μου λέει, τόσοι και τόσοι 4 5

πεθάνανε στον πόλεμο, άντρες και παλικάρια, κι εσύ κάθεσαι και μυξοκλαίς για μια 

γυναίκα; Θα βρεις άλλη και θα παντρευτείς και θα τα λησμονήσεις τούτα όλα. Μ’ έκανε και 

ντράπκα , γιατί ήμανε και μικρός ακόμα και του ‘χα σέβας του πατέρα μ’. Και πώς να του το 6

‘λεγα που απ’ όσους είχα δει και πεθάνανε, κι απ’ τα χέρια μ’, και φίλους, εγώ μονάχα την 

Ανθή θυμόμανε. 

Το ‘μαθε κι η μάνα μ’, και το βάλανε αμέτι μουχαμέτι  να μου βρούνε νύφη, να 7

παντρευτώ, να μου περάσει. Και μες στο χρόνο είχα πέντε προξενιά κι όλα τα χάλαγα, μέχρι 

που στο τέλος φέρανε τον γούμενο απ’ το μοναστήρι να μου πει που ‘ναι αμαρτία να 

σκέφτομαι ακόμα τους πεθαμένους. Κι έτσι το πήρα απόφαση κι εγώ κι έδωσα λόγο τότες 

και παντρεύκα τη Ρίνα. Ίσα που χόρεψα στο γάμο κι είπανε τότες που ήμανε τάχα αδέξιος 

στο χορό, γι΄αυτό. Είχανε πει και στον συμπέθερο ότι ήμανε απ’ τη φτιαξιά μ’ βαρύς και δεν 

μίλαγα, κι όλα τα κουκουλώσανε.  […] 

 Ο ήρωας ήταν ένας από τους Ελλαδίτες στρατιώτες που πολέμησαν στον Μικρασιατικό Πόλεμο, 3

ενώ πριν συμμετείχε στην απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη (1919), όπου και είχε 

γνωρίσει και ερωτευθεί μια γυναίκα, την Ανθή.

 μακροχρόνια στενοχώρια που προέρχεται ιδίως από ανεκπλήρωτη επιθυμία4

 με επιπλήττει, με κατσαδιάζει5

 ντράπηκα6

 με το ζόρι, πεισματικά, οπωσδήποτε7



ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να επαληθεύσεις ή να διαψεύσεις, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Κειμένoυ 1, τις 

παρακάτω προτάσεις, γράφοντας στο απαντητικό σου φύλλο δίπλα στον αριθμό που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 

1. Ο διάλογος είναι συνδεδεμένος με τη δημοκρατία. 

2. Στις μέρες μας οι μονόλογοι αντικαθιστούν τον διάλογο. 

3. Το φαινόμενο της μονολογίας απαντάται μεταξύ άλλων και στη Βουλή.  

4. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα απουσίας ουσιαστικού διαλόγου εντοπίζεται στην 

τηλεόραση.  

5. Οι τηλεοπτικοί διάλογοι διαφωτίζουν τους θεατές.  

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Πώς συνδέονται νοηματικά η πρώτη με τη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1; Πώς η 

συγκεκριμένη επιλογή εξυπηρετεί την οργάνωση του κειμένου; 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

να κάνει φιγούρα, να μονοπωλήσει το μικρόφωνο, ξεφτισμένα, σκυταλοδρομία, 

«φωτίζεται»: Να αντικαταστήσεις τις παραπάνω λέξεις - φράσεις, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στο Κείμενο 1 μεταφορικά, με άλλες ισοδύναμες λέξεις - φράσεις με 

δηλωτική/κυριολεκτική σημασία (μονάδες 10) και να εξηγήσεις ποια πρόθεση του συντάκτη 

υπηρετεί συνολικά η επιλογή της μεταφορικής λειτουργίας (μονάδες 5).  

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 



Ποιες αντιλήψεις για τους άνδρες ανιχνεύονται στο Κείμενο 2 και πώς εξηγείται η παρουσία 

τους; Ποια είναι η δική σου άποψη για αυτές τις αντιλήψεις; Να αναπτύξεις την απάντησή 

σου σε περίπου 150 λέξεις, τεκμηριώνοντάς την με συγκεκριμένες αναφορές στο κείμενο.  

Μονάδες 15


