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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού διαλόγου 
     Ο διάλογος αποτελεί βασική παράμετρο της επικοινωνίας. Αποτελεί μια ευκαιρία 
για εκμάθηση και προσωπική βελτίωση και όχι απλώς για έκθεση και προβολή των 
προσωπικών μας απόψεων και θέσεων. Είναι η συζήτηση που λαμβάνει χώρα 
ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα, με την οποία γίνεται ανταλλαγή ιδεών και 
απόψεων. Απαραίτητη προϋπόθεση του διαλόγου είναι η προσεκτική ακρόαση εκ 
μέρους των συνομιλητών, αλλά και η αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας 
του ενός από τον άλλο. 
      Ωστόσο, η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου δε συμβαίνει συχνά, καθώς οι 
άνθρωποι συνήθως συνδιαλέγονται μεταξύ τους μόνο φαινομενικά. Ανυπομονούν, 
βιάζονται να πουν τη γνώμη τους, δε μιλούν με τη σειρά αλλά ταυτόχρονα και τις 
περισσότερες φορές διακόπτουν ο ένας τον άλλο, πριν ολοκληρώσει ο καθένας αυτό 
που έχει να πει. Άλλες φορές ο ένας μιλάει και ο άλλος δεν ακούει πραγματικά, 
σκέφτεται κάτι διαφορετικό και άλλες φορές ο ένας μιλάει και ο άλλος δεν ακούει, 
γιατί σκέφτεται αυτό που θα πει μετά ο ίδιος. Τέλος, υπάρχει ακόμη περίπτωση ο 
ένας να μιλάει και ο άλλος να σκέφτεται ότι δεν πρόκειται να του αλλάξει γνώμη με 
κανέναν τρόπο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να απαντήσει. 
       Έτσι, ο πραγματικός διάλογος σπάνια επιτυγχάνεται, αλλά, εάν αυτό επιτευχθεί, 
τότε δημιουργεί θετικά συναισθήματα, χαρίζει την αίσθηση της πληρότητας και 
αυξάνει την αυτοεκτίμηση. Κάθε συνομιλητής είναι δεκτικός στις απόψεις του άλλου 
και έτοιμος να αναθεωρήσει τις δικές του απόψεις, αν χρειάζεται. Έτσι οδηγείται στην 
αυτοβελτίωση και μαθαίνει περισσότερα πράγματα τόσο για τον εαυτό του όσο και 
για τους άλλους. 
       Συγκεκριμένα, στον αυθεντικό διάλογο, επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τον 
άλλο, επιδεικνύουμε σεβασμό στη διαφορετική άποψη που εκφέρεται από τον 
συνομιλητή μας, ακούμε ενεργητικά, έχοντας την προσοχή μας στραμμένη στον 
συνομιλητή μας και φυσικά επιδεικνύουμε εμπιστοσύνη και εχεμύθεια. 
        Σε ό,τι αφορά τη σχέση γονέα – παιδιού, ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής επικοινωνίας και την οικοδόμηση μιας παραγωγικής 



 

 

σχέσης. Ο γονιός χρησιμοποιεί τον διάλογο όταν θέλει να μάθει πώς σκέφτεται και 
πώς νιώθει το παιδί του, όταν θέλει να μάθει πράγματα για την καθημερινότητά του, 
όταν προσπαθεί να θέσει όρια στη συμπεριφορά του, όταν θέλει να 
επιχειρηματολογήσει για τις δικές του απόψεις ή όταν βοηθά το παιδί να επιλύσει 
τυχόν συγκρούσεις. Γενικά ο διάλογος αποτελεί το κλειδί για τη δημοκρατική 
διαπαιδαγώγηση. 

Βασιλική Παππά (11.9. 2017). «Τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού διαλόγου», 
psychologynow.gr (διασκευή 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα  

Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, η δημιουργία ουσιαστικού διαλόγου 

είναι δύσκολη υπόθεση μεταξύ των συνομιλητών; Να απαντήσεις σε 60-80 λέξεις. 

μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Α2. Να γράψεις μία συνώνυμη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω με βάση τη 

σημασία τους στο κείμενο:  παράμετρο, ουσιαστικού, επιδιώκουμε, κατανοήσουμε. 

μονάδες 8 

Α3. Να γράψεις μία νέα παράγωγη λέξη (απλή ή σύνθετη) για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: προσωπική, ακρόαση, αλλάξει, δεκτικός, φυσικά, 

σημασίας, κλειδί  

μονάδες 7 

Τρίτη δραστηριότητα 

Α4. Με αφορμή το κείμενο 1 που διάβασες, γράφεις ένα άρθρο στη σχολική 

εφημερίδα στο οποίο προβληματίζεσαι σχετικά με τους λόγους για τους οποίους στις 

μέρες μας η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων έχει δυσκολέψει. Στην απάντησή σου 

να λάβεις υπόψη σου  τα γενικότερα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής και της 

καθημερινότητας των ανθρώπων. Το κείμενό σου να έχει έκταση 250 λέξεων 

περίπου. 

μονάδες 20 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

«Γίνετε σαν τα παιδιά» 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ένας θίασος είχε έρθει στη Μανωλίτσα, για να δώσει παράσταση δωρεάν. Όλοι οι 

μεγάλοι έδειξαν ενδιαφέρον κι άρχισαν να σχηματίζουν μια μεγάλη ουρά με φασαρία 

και σπρωξίματα. Γυναίκες και άντρες με τα μικρά τους περιμένουν ανυπόμονα 

μπροστά στην πόρτα. Τα παιδιά μαζεύτηκαν εκεί μαζί με τους γονείς τους. 

-Τράβα στη σειρά σου! έλεγε ο ένας. 

-Εγώ είμαι πριν από σένα! έλεγε ο άλλος. 

-Ουρανία, μη σου φύγει το παιδί. 

-Μη σπρώχνεις. 

-Αχ, αχ, το πόδι μου! Ε, κύριος, πάτα και λίγο κάτω!  

Δυο ψηλοί και γεροδεμένοι πατεράδες βρέθηκαν πλάι πλάι. Ήταν όμως δυο 

παράξενα συμπλέγματα: ο καθένας κρατούσε καβάλα στους ώμους του τον μικρό 

του γιο, που δε θα ’ταν παραπάνω από τριών χρονών. 

Για να λέμε την αλήθεια, οι δυο μικροί στην αρχή καλοπερνούσαν εκεί πάνω. Ήταν 

αρκετά αναπαυτικά, όπως απάνω σ’ άλογα. Καθώς μάλιστα ήταν γείτονες κοντά 

κοντά, είχανε πιάσει και κουβέντα, ενώ οι άλλοι από κάτω ξεροστάλιαζαν στα πόδια 

τους. 

Σιγά σιγά η φασαρία και τα σπρωξίματα δυνάμωναν. Δεν καταλάβαιναν βέβαια τι 

γίνεται, αλλά λίγο τους ένοιαζε. Έτσι άρχισαν και το παιχνίδι. Ο ένας κρατούσε ένα 

καράβι με πανιά, ο άλλος ένα αυτοκινητάκι φορτηγό. 

-Μου το ’φερε ο Άγιος Βασίλης, έλεγε ο ένας. 

-Κι εμένα, απαντούσε ο άλλος. 

-Μη σπρώχνεις, κύριε! φώναζε την ίδια στιγμή ο ένας πατέρας. 

-Εγώ σπρώχνω ή εσύ; απαντούσε ο άλλος. 

-Έχω κι εγώ ένα καραβάκι, έλεγε ο ένας γιος. 

-Να το φέρεις να το βάλουμε στη θάλασσα, απαντούσε ο άλλος γιος. 

Κι από κάτω σκαμπανεβάσματα και βρισιές. 



 

 

Ήταν κάτι πολύ παράξενο: δυο και δυο ίσον τέσσερις, δυο να μαλώνουν, δυο να 

παίζουν. 

-Κατεβάστε τα παιδιά, καλέ! ακούστηκε μια φωνή. 

Μερικά χέρια υψώθηκαν και τα κατέβασαν. Τα τράβηξαν παράμερα σ’ ένα ήσυχο 

μέρος, ενώ την ίδια στιγμή φούντωσε ο καβγάς. Ο κόσμος έτρεχε πέρα δώθε. Η 

πλατεία αναστατώθηκε. 

Κι όταν τελοσπάντων ο καυγάς πήρε τέλος, όλοι θυμήθηκαν τα παιδιά. Πού είναι 

αυτοί οι δύο; 

Τα βρήκαν καθισμένα χάμω, να ταξιδεύουν το φορτηγό και το καραβάκι τους. 

Οι δύο πατεράδες, ιδρωμένοι, στάθηκαν μπροστά στα παιδιά κατάπληχτοι. Ύστερα 

χαμήλωσαν το κεφάλι τους. Ξαφνικά κατάλαβαν. Ξαφνικά ντράπηκαν. Ξαφνικά όλη 

η πλατεία σώπασε ντροπιασμένη. 

Τότε η φωνή του κ. Γουργούρη ακούστηκε:  

-Αν δε γίνετε σαν τα παιδιά, μην περιμένετε προκοπή, πολεμόχαροι άνθρωποι… 

Παντελή Καλιότσος, Τα ξύλινα σπαθιά 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα 

Α1. Σε ποιο είδος κειμένου ανήκει το απόσπασμα; Να αιτιολογήσεις την απάντησή 

σου με δύο (2) αναφορές στο κείμενο.  

o Α. Άρθρο 

o Β. Επιστολή 

o Γ. Μυθιστόρημα 

o Δ. Ημερολόγιο 

μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Α2. «Ένας θίασος είχε έρθει στη Μανωλίτσα, για να δώσει παράσταση δωρεάν. Όλοι 

οι μεγάλοι έδειξαν ενδιαφέρον κι άρχισαν να σχηματίζουν μια μεγάλη ουρά με 

φασαρία και σπρωξίματα. Γυναίκες και άντρες με τα μικρά τους περιμένουν 

ανυπόμονα μπροστά στην πόρτα. Τα παιδιά μαζεύτηκαν εκεί μαζί με τους γονείς 

τους.» 



 

 

 Να σχολιάσεις  τη χρήση της χρονικής βαθμίδας στους ρηματικούς τύπους του 

αποσπάσματος. 

 μονάδες 5 

Α.3 α. Να γράψεις τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: μαζεύτηκαν, πολεμόχαροι, 

άρχισαν 

μονάδες 6 

Α.3 β. Να γράψεις μία νέα παράγωγη λέξη (απλή ή σύνθετη) για καθεμιά από τις 

παρακάτω: μικρά, αλήθεια, πόδια, θάλασσα. 

μονάδες 4 

Τρίτη δραστηριότητα 

Α4. «Αν δε γίνετε σαν τα παιδιά, μην περιμένετε προκοπή, πολεμόχαροι άνθρωποι…» 
Με αφορμή το απόσπασμα να παρουσιάσεις σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων τις 
αρετές που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, προκειμένου να συμβιώνουν ειρηνικά.   
 

μονάδες 20 

 

 


