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ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΣΣΑ 

Ολ/κν:………………..                                                        Α΄ Λπθείνπ                                    

                     Γελ. Παηδείαο 

    20-11-11     

ΚΔΗΜΔΝΟ 

Ο δηάινγνο ηνπ κνλνιόγνπ 

Η εμσζηξέθεηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο επνρήο καο. Όια έγηλαλ 

ζόξπβνο, ηξέμηκν θαη άγρνο. Η εξγαζία ρεηξσλαθηηθή θαη πλεπκαηηθή, 

ρξεηάδεηαη αδηάθνπεο δξαζηεξηόηεηεο. Οη βάξδηεο ζηα εξγνζηάζηα θη νη 

ώξεο γξαθείσλ ξπζκίδνπλ ηε δσή ηνπ ζεκεξηλνύ αλζξώπνπ θαη ην ξνιόη 

δίπια ζην καμηιάξη ηνπ γίλεηαη εθηάιηεο. Η αλεξγία έρεη ηηο δηθέο ηεο 

δξαζηεξηόηεηεο. Σξεράκαηα, απεξγίεο, ζπγθξνύζεηο θαη παξαπέξα αθόκε 

έρεη θινπέο, ιεζηείεο, λαξθσηηθά θαη απηνθηνλίεο. Ζ δηαζθέδαζε, ε 

θαινύκελε «ςπραγσγία», έρεη εθδξνκέο, ρνξνύο, ζνξύβνπο θαη ήρνπο, 

πνπ ηξππάλε η’ απηηά θαη ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ. 

 Αλ πξνζζέζνπκε ζ΄ απηά ηηο ξεθιάκεο
1
 ηνπ εκπνξίνπ θαη ηηο 

πξνπαγάλδεο ηεο πνιηηηθήο , ε εηθόλα ηεο εμσζηξέθεηαο γίλεηαη αθόκε 

πιεηό
2
 ζθνηεηλή. «Θόξπβνη, εηθόλεο αιιεπάιιειεο, βία αηειείσηε, 

αραιίλσηνο εξσηηζκόο, κε ηέηνηα ηαΐδεηαη θάζε κέξα ν άλζξσπνο... Μηα 

αθεληαζκέλε πξνπαγάλδα θαηάιιειε γηα πιύζε εγθεθάινπ αθαηξεί από 

ηνλ ηαιαίπσξν άλζξσπν θαη ην ηειεπηαίν ιεπηό πεξηζπιινγήο». (Ο 

κηθξνύιεο Θεόο, ηνπ PAUL GRASSE) 

 Ο ζεκεξηλόο άλζξσπνο δελ έρεη ώξεο εξεκίαο, ζησπήο θαη 

πεξηζπιινγήο. Γελ έρεη θαηξό λα κηιήζεη κε ηνλ εαπηό ηνπ, λα γλσξίζεη 

ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα αλαθαιύςεη νλ εαπηό ηνπ. Έηζη κπνξεί θαλείο λα 

εμεγήζεη ην θελό πνπ αηζζάλεηαη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο ζηελ ύπαξμε θαη 

ζηε δσή ηνπ θη έηζη επίζεο κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ νδπλεξή κνλαμηά, πνπ 

βαζαλίδεη εθαηνκκύξηα αλζξώπσλ. Έηζη κπνξεί θαλείο λα εμεγήζεη ηε 

ζύγρπζε  πνπ ππάξρεη ζηηο ζρέζεηο θαη ζηε γιώζζα ησλ ζεκεξηλώλ 

αλζξώπσλ θη έηζη επίζεο κπνξεί λα εμεγήζεη θαη ηελ αλαηζζεζία πνπ 

δείρλεη ν ζεκεξηλόο άλζξσπνο ζηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηξνθέο ηεο δσήο. 

 Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο ηζρπξίδεηαη πσο θάλεη δηάινγν κε ην 

ζπλάλζξσπό ηνπ, πξνζζέηνληαο αθόκε κηα απάηε ζηε δσή ηνπ. Γηαηί πώο 

κπνξώ λα θαηαλνήζσ ηνλ ζπλάλζξσπν κνπ, όηαλ δελ γλσξίδσ ηνλ ίδην 

ηνλ εαπηό κνπ; Πνηνο ζα κηιήζεη κε πνηόλ; Μεδεληθό θαη κεδεληθό δελ 

θάλνπλ άζξνηζκα. 

 ε κία επνρή όκσο, ζαλ ηε δηθή καο, πνπ ν άλζξσπνο κέζα ζηε 

καδνπνίεζε
3
 θαη ηελ ηερλνθξαηία

4
 ράλεη ηελ ςπρή θαη ηελ  
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πξνζσπηθόηεηά ηνπ, κηα ζηξνθή θαη επηζηξνθή ζην βάζνο, είλαη δήηεκα 

δσήο θαη ζσηεξίαο ηεο αλζξσπόηεηαο. ε κηα επνρή, ζαλ ηε δηθή καο, 

«πνπ ν άλζξσπνο είλαη έλα θηλεηό κεδεληθό θαη θηηάρλεη ηνλ θόζκν 

ηξέρνληαο πίζσ από ςεπδαηζζήζεηο» (Μνληέ), ε αθύπληζε ηεο 

ζπλείδεζεο είλαη ν κνλαδηθόο δξόκνο λα μαλαβξνύκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ηεο δσήο. ε κηα επνρή πνπ ε αλζξσπόηεηα νιόθιεξε ρξεηάδεηαη κηα 

αλαζεώξεζε ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο, κηα λέα Αλαγέλλεζε, ή επηζηξνθή ζην 

βάζνο, εθεί πνπ θπιάζζνληαη ηα «αξρέηππα» ηεο δσήο, είλαη ε κόλε 

εγγύεζε γηα κηα αιεζηλή αλάπιαζε ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ αλζξώπνπ. 

 Θα κπνξέζνπλ άξαγε λα ην αθνύζνπλ νη δάζθαινη ηνπ θαη νη 

παηδαγσγνί ηνπ; Θα κπνξέζνπλ λα ην αθνύζνπλ νη πλεπκαηηθνί θαη 

πνιηηηθνί ηνπ εγέηεο; 

Ειρηναίοσ Γαλανάκη, Μητροπολίτη Κισσάμοσ και Σελίνοσ, Μηνύματα 

Εσθύνης και αυύπνισης. Χανιά1988, σελ27-28 

 
1
 Ρεθιάκα= Γηαθήκηζε 

2
 Πιεηό= πηα(έθθξαζε ηεο θξεηηθήο δηαιέθηνπ) 

3
 Μαδνπνηώ= δίλσ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάδαο ώζηε λα είλαη παζεηηθόο   

  δέθηεο ηδεώλ θαη εληνιώλ 
4
 Σερλνθξαηία= Θεσξία πνπ ππνζηεξίδεη όηη ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο    

   ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θπβέξλεζεο θαη νιόθιεξνπ ηνπ θνηλσληθνύ     

   ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο θαη γλώζηεο ηεο     

   ηερλνινγίαο δίλνληαο έηζη πξνηεξαηόηεηα ζηα ηερλνινγηθά δεδνκέλα θαη  

   όρη ζηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα.  
    
 

 

Αζθήζεηο: 

Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο  

     δόζεθε ζε 100-110 πεξίπνπ ιέμεηο. 

(Μνλάδεο 25) 

 

Β.1. Να αλαπηύμεηε ζε κία παξάγξαθν 80-100 ιέμεσλ ην πεξηερόκελν ηνπ  

        παξαθάησ απνζπάζκαηνο: «Η δηαζθέδαζε, ε θαινύκελε    

        «ςπραγσγία», έρεη εθδξνκέο, ρνξνύο, ζνξύβνπο θαη ήρνπο, πνπ  

        ηξππάλε η’ απηηά θαη ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ». 

(Μνλάδεο 10) 
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B.2. Να εληνπίζεηε θαη λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο πέληε παξαδείγκαηα  

        πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο κέζα από ην θείκελν. ηε  

        ζπλέρεηα λα αλαδηαηππώζεηε ηηο θξάζεηο απηέο ρξεζηκνπνηώληαο ζηε  

        γιώζζα αλαθνξηθή ιεηηνπξγία 

(Μνλάδεο 10) 

Β.3. Να βξείηε ην β΄ ζπλζεηηθό ησλ ιέμεσλ πνπ ζαο δίλνληαη θαη λα  

        γξάςεηε κε απηό κία νκόξξηδε γηα ηελ θαζεκία: αλεξγία, ςπραγσγία,  

        καδνπνίεζε, ηερλνθξαηία, αλαγέλλεζε. 

(Μνλάδεο 5) 

Β.4. Να εληνπίζεηε ηα δνκηθά κέξε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ. 

(Μνλάδεο 4) 

Β.5. Να γξάςεηε γηα ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ από κία  

        ζπλώλπκε: αδηάθνπεο, αηζζάλεηαη, ηζρπξίδεηαη, θαηαλνήζσ,  

        εμεγήζεη, ξπζκίδνπλ. 

(Μνλάδεο 6) 
Γ. ην θείκελν ππνζηεξίδεηαη όηη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο «θάλεη δηάινγν  

    κε ην ζπλάλζξσπό ηνπ πξνζζέηνληαο αθόκε κηα απάηε ζηε δσή ηνπ».  

    Πνύ νθείιεηαη, θαηά ηε γλώκε ζνπ, ε έιιεηςε δηαιόγνπ ζηηο ζρέζεηο  

    ησλ λέσλ ηεο επνρήο καο θαη πνηά ε αμία ηνπ νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ  

    ζηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο; Σν θείκελν λα πάξεη ηε κνξθή ηνπ  

    άξζξνπ ζε ζρνιηθό πεξηνδηθό (400 ιέμεηο). 

(Μνλάδεο 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΤΥΦΗΑ 
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ΑΠΑΝΤΖΣΔΗΣ(ΔΝΓΔΗΚΤΗΚΔΣ) 

Α.  Ο ζπγγξαθέαο πξαγκαηεύεηαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε ησλ  

      αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. Αξρηθά αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  

      ζύγρξνλεο επνρήο πνπ εληζρύνπλ ηε κνλαμηά. Σέηνηα είλαη ε  

      ππεξεξγαζία, ε αλεξγία, ε βία, ηα λαξθσηηθά, νη λόζεο κνξθέο  

      ςπραγσγίαο θαζώο θαη ε εκπνξηθή θαη πνιηηηθή πξνπαγάλδα. Απηά,  

      ινηπόλ, απνκαθξύλνπλ ηνλ άλζξσπν από θάζε πεξηζπιινγή, ηνπ  

      δεκηνπξγνύλ έλα εζσηεξηθό θελό θαη ηνλ νδεγνύλ ζε κία ζηάζε  

      αλαιγεζίαο απέλαληη ζηα θνηλσληθά δξώκελα. Αθνινύζσο,  

      ππνζηεξίδεη όηη ν δηάινγνο κε ηνλ ζπλάλζξσπν απνηειεί κία  

      ςεπδαίζζεζε θαη όηη ζε κία επνρή καδνπνίεζεο θαη ηερλνθξαηίαο ε  

      ζσηεξία ηεο αλζξσπόηεηαο ζα επηηεπρζεί κε ην μύπλεκα ηεο  

      ζπλείδεζεο. Σέινο, αλαξσηηέηαη θαηά πόζν νη ηζύλνληεο απηνύ ηνπ  

      θόζκνπ ζα αθνπγθξαζηνύλ ην παξαπάλσ αίηεκα. 

 

Β.1. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ε ςπραγσγία ζήκεξα  

        ηαπηίδεηαη κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθθπιιίδνπλ ηνλ άλζξσπν,  

        λαξθώλνπλ ην πλεύκα ηνπ θαη αιινηξηώλνπλ ηελ ςπρή ηνπ. Απηά  

        επηβεβαηώλνληαη αθνύ ε αλαδήηεζε λόζσλ κνξθώλ ςπραγσγίαο    

        θζείξεη ηελ πγεία, παζεηηθνπνηεί ηε ζθέςε, θαιιηεξγεί ηελ  

        εζσζηξέθεηα θαη νδεγεί ζηελ ςπρνθηνλία ην ζύγρξνλν άλζξσπν.  

        Δηδηθόηεξα, ηα θάζε ινγήο «θιακπ», ν καδηθόο ηνπξηζκόο, ε  

        θαηάρξεζε ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, θαζώο θαη νη άιιεο κνξθέο  

        εκπνξηνπνηεκέλεο δηαζθέδαζεο, δελ ςπραγσγνύλ πξαγκαηηθά.  

        Αληίζεηα απσζνύλ ζην ππνζπλείδεην ηνπ αλζξώπνπ ην άγρνο θαη ηε  

        θόξηηζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ππνθηλώληαο βίαηεο θαη αλεμέιεγθηεο  

        αληηδξάζεηο ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Δπνκέλσο, όιεο απηέο  

        νη κνξθέο ςπραγσγίαο κόλν «ηξνθή» ηνπ πλεύκαηνο θαη ηξνθή ηεο  

        ςπρήο δελ πξνζθέξνπλ. 

 

Β.2. Παξαδείγκαηα πνηεηηθή ιεηηνπξγίαο. 

       α. «ην ξνιόη... γίλεηαη εθηάιηεο». 

       β. «ηξππάλε ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ». 

       γ. «κε ηέηνηα ηαΐδεηαη θάζε κέξα ν άλζξσπνο». 

       δ. «Μηα αθεληαζκέλε πξνπαγάλδα...πιύζε εγθεθάινπ». 

       ε. «ν άλζξσπνο είλαη έλα θηλεηό κεδεληθό». 
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Αλαδηαηύπσζε κε αλαθνξηθή ιεηηνπξγία. 

α. ην ξνιόη ρηππάεη δπλαηά θαη βαζαληζηηθά. 

β. ζπγρύδνπλ (ή κπεξδεύνπλ) ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ. 

γ. ηέηνηα πιεξνθνξείηαη θάζε κέξα ν άλζξσπνο. 

δ. κηα πξνπαγάλδα πνπ ππνδνπιώλεη ηε ζθέςε. 

ε. ν άλζξσπνο είλαη έλα ηίπνηα. 

 

Β.3. αλεξγία- έξγν π.ρ. εξγνιαβία 

        ςπραγσγία- αγσγή π.ρ. δηαπαηδαγώγεζε 

        καδνπνίεζε- πνηώ π.ρ. πνίεζε 

        ηερλνθξαηία- θξαηώ π.ρ. θξαηεηήξην/ θξαηηθνπνίεζε 

        αλαγέλλεζε- γέλλεζε π.ρ. Χξηζηνύγελλα 

 

Β.4. Γνκηθά κέξε παξαγξάθνπ: 

        Θεκαηηθή πξόηαζε: Η εμσζηξέθεηα... επνρήο καο. 

        Λεπηνκέξεηεο ή ζρόιηα: Όια... αλζξώπνπ. 

        Καηαθιείδα: Γελ έρεη. 

 

Β.5. ζπλερείο, αληηιακβάλεηαη(ληώζεη), ππνζηεξίδεη, θαηαιάβσ,  

        εξκελεύζεη, δηεπζεηνύλ. 

 

Γ. Πξόινγνο 

 

Κύξην Μέξνο 

Εεη. Α: Πνπ νθείιεηαη ε έιιεηςε δηαιόγνπ ζηηο ζρέζεηο ησλ λέσλ ηεο 

επνρήο καο; 

 Η πιηζηηθή αληίιεςε γηα ηε δσή, πνπ αλάγεη ηελ θαηαλάισζε ζε 

απηνζθνπό θαη όρη ζε κέζν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ, επηβάιιεη 

ηελ εληαηηθνπνηεκέλε εξγαζία, ε νπνία δελ αθήλεη ζε κηθξνύο θαη 

κεγάινπο ρξνληθά πεξηζώξηα γηα δηάινγν. 

 Η θξίζε ησλ αμηώλ, ε έιιεηςε ζεβαζκνύ πξνο ηελ αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα. 

 Η ραιάξσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ δεζκώλ, ηα δηαθνξεηηθά σξάξηα 

ησλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο δελ αθήλνπλ ρξόλν γηα ζπδήηεζε. 

 Η πξνώζεζε ηεο ρξεζηκνζεξηθήο γλώζεο ζε βάξνο ηεο 

αλζξσπηζηηθήο παηδείαο, ζ’ έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ ζηνρεύεη 

ζηε δεκηνπξγία πηπρηνύρσλ θαη όρη πνιύπιεπξα θαιιηεξγεκέλσλ 

εθήβσλ, ζηεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ώξηκνπ δηαιόγνπ. 
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 Η αλαδήηεζε από ηνπο εθήβνπο αηνκηθώλ κνξθώλ ςπραγσγίαο- 

ηειεόξαζε, βηληενπαηρλίδηα, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο- δελ 

επηηξέπεη ηε δεζηή αλζξώπηλε επαθή, ηνλ άκεζν δηάινγν. 

 

 Οη ίδηνη νη πνιηηηθνί εγέηεο ζπρλά πηνζεηνύλ ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο 

ηνλ παξάιιειν κνλόινγν, κεηαηξέπνληαο ην δηάινγν ζε δηαμηθηζκό 

θαη δηακάρε, γεγνλόο πνπ απνηειεί αξλεηηθό παξάδεηγκα γηα ηελ 

εύπιαζηε λέα γεληά. 

 

Εεη.: Πνηά ε αμία ηνπ νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ ζηηο δηαπξνζσπηθέο καο 

ζρέζεηο; 

 Απνηειεί ην κνλαδηθό ηξόπν επίιπζεο ησλ θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Ακβιύλνληαη νη παξεμεγήζεηο θαη νη δηελέμεηο. 

 Βγαίλεη ην άηνκν από ην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο, αλαπηύζζεη θξηηηθή. 

 πλεηδεηνπνηεί, κε ηνλ εζσηεξηθό δηάινγν, ηελ ειιεηπηηθόηεηα ηνπ, 

ηα ειαηηώκαηα, ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη αγσλίδεηαη λα ηηο κεηαηξέςεη 

ζε δπλαηόηεηεο. 

 Αγσλίδεηαη γηα ηε δηεθδίθεζε αηνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

δηθαησκάησλ κεηαηξέπνληαο έηζη ηε δεκνθξαηία από πνιίηεπκα ζε 

θαζεκεξηλό βίσκα θαη ηξόπν δσήο. 

 Δπηβάιιεη ηελ επίιπζε ησλ δηαθξαηηθώλ δηαθνξώλ 

 Γεθπξώλεηαη ην ράζκα ησλ γελεώλ θαη ην παηδί γαινπρείηαη ζε 

θιίκα αληηαπηαξρηθό θαη δεκνθξαηηθό. 

 Απνηειεί ην αζθαιέζηεξν κέζν κάζεζεο θαη αγσγήο 

 

Δπίινγνο 

 

 

 


