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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

ΘΕΜΑ 11621 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2β  

Το ύφος της αρθρογράφου στην αρχή της 5ης παραγράφου («Υπάρχει άραγε μέσα στην 

τόση επιστημοσύνη… κακέκτυπο τηλεοπτικών διαλόγων;») γίνεται ειρωνικό. Τι, κατά 

τη γνώμη σου, σχολιάζει η αρθρογράφος, σε αυτό το σημείο, για την επικοινωνία των 

ανθρώπων;  

 

- Σχολιάζει με ειρωνική διάθεση την τάση να θεωρείται «επιστήμονας» οποιοσδήποτε 

αποκτά το βήμα να μιλήσει δημόσια, ενώ στην πραγματικότητα έχει πλήρη άγνοια για τα 

θέματα τα οποία θίγει.  

- Ταυτόχρονα στηλιτεύει τον τυποποιημένο τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο διάλογος, 

αφού είναι φανερό πως οι ομιλητές ετεροκατευθύνονται και δεν επικοινωνούν αληθινά.  

- Η επικοινωνία των ανθρώπων κατά τη γνώμη της έχει πάψει να είναι αληθινή  ανούσια, 

ρηχή / επιφανειακή  θυμίζει κακή απομίμηση τηλεοπτικών διαλόγων.  

 

 

ΘΕΜΑ 3  

Αποφασίζεις να εκφωνήσεις ομιλία στο σχολείο σου (250-300 λέξεις), στο πλαίσιο 

Ημερίδας που διοργανώνει ο Σύλλογος Διδασκόντων, με θέμα «Επικοινωνία και 

Τεχνολογία», για να αναφέρεις τους λόγους που αλλοιώνουν στην εποχή μας τη 

διάθεση για διάλογο.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία – Εισήγηση 
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Ύφος: επίσημο, τυπικό, σοβαρό 

Γλώσσα: προσεγμένη (χρήση παθητικής σύνταξης, γ’ ρηματικού προσώπου (για 

επισημότητα), α’ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο (για να ενταχθεί ο ομιλών μέσα στο 

ευρύτερο σύνολο), β’ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο (για προτροπή/ παραίνεση) 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

1. Προσφώνηση: Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές/διδάσκοντες 

2. Πρόλογος: Εισαγωγή στο θέμα - Σχολιασμός έκτασης και έντασης φαινομένου - 

Διαπίστωση του προβλήματος στις μέρες μας. 

 Είναι νομίζω κοινός τόπος πως στην κοινωνία του 21ου αιώνα η τεχνολογική ανάπτυξη 

τρέχει / καλπάζει με ταχύτητα φωτός και έχει αναπόφευκτα επηρεάσει την κοινωνία… 

 Είναι φυσικό, λοιπόν, να υπάρχουν επιρροές της τεχνολογίας και σε πολλούς τομείς της 

καθημερινότητάς μας, ένας εκ των οποίων είναι και η επικοινωνία με τους γύρω μας / 

Υπάρχει ένας τομέας όμως που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα: η επικοινωνία των ανθρώπων 

… 

 Η κατάσταση, ωστόσο, φαίνεται να έχει πάρει μια ανησυχητική τροπή / να έχει λάβει 

ανησυχητικές διαστάσεις… 

3. Κυρίως θέμα: (Ο μαθητής καλείται να αναφέρει τους λόγους/ αιτίες εκφυλισμού του 

διαλόγου στις μέρες μας. Χρειάζεται να εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους επιδρά η 

τεχνολογία στον διάλογο και τον αλλοιώνει, διότι το θέμα της ημερίδας είναι 

«Επικοινωνία και τεχνολογία»). 

 

ΑΙΤΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ: 

 

α. Αστικοποίηση 

Οι ασθματικοί ρυθμοί ζωής και η αστυφιλία οδήγησαν στην εμπορευματοποίηση της φυσικής 

ανάγκης του ανθρώπου για επικοινωνία, αφού προσπάθησε να αξιοποιήσει την τεχνολογία, 

ώστε να εξαλείψει τις αποστάσεις. Στην ουσία, όμως, κατάφερε να τις μεγαλώσει και να 

καθιερώσει στη συνείδησή του ως αναγκαία την ύπαρξη κινητών τηλεφώνων για την 

επικοινωνία του. Οι άλλοτε τακτικές επισκέψεις σε αγαπημένα πρόσωπα και γενικότερα οι 

συναθροίσεις τώρα πια λαμβάνουν τη μορφή υποχρέωσης, απ’ την οποία το άτομο 

προσπαθεί συστηματικά να ξεφύγει με μια απρόσωπη τηλεφωνική κλήση προβάλλοντας ως 

μόνιμη δικαιολογία την έλλειψη ελεύθερου χρόνου.  Διαφυγή απ’ τις διαπροσωπικές 

σχέσεις  Απομόνωση, μοναξιά, αδιαφορία για τα προβλήματα του άλλου, εγωκεντρισμός. 
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β. Διαδίκτυο  

 Μικροί και μεγάλοι ξοδεύουν όσο ελεύθερο χρόνο τούς απομένει στο Διαδίκτυο  Η 

οικογένεια δεν περνάει ποιοτικό χρόνο με όλα τα μέλη συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο  

Δε διαλέγονται / ρηχή επικοινωνία. 

 Δημιουργείται μια εξιδανικευμένη εικονική πραγματικότητα, η οποία ουδεμία σχέση έχει 

με την αληθινή ζωή (π.χ. βιντεοπαιχνίδια)  Χάνεται το ενδιαφέρον για τον πραγματικό 

κόσμο και τους γύρω μας. 

 Δυσχεραίνεται η γνήσια / φυσική βλεμματική επαφή, αφού όλοι έχουν συνηθίσει να 

επικοινωνούν μέσα από μια κάμερα ή μέσω μηνυμάτων.  

 Η κατά πρόσωπο επικοινωνία χάνει την αμεσότητά της και γίνεται άβολη  οι άνθρωποι 

την αποφεύγουν  αποξένωση / απομόνωση / χάνονται φιλίες. 

 Το άτομο φτιάχνει μια δική του ταυτότητα στο Διαδίκτυο / μια εξιδανικευμένη μορφή του 

εαυτού του / εθελοτυφλεί και εξαπατά  Χαμηλή αυτοεκτίμηση / Φοβάται να 

επικοινωνήσει στην πραγματική ζωή μήπως γκρεμιστεί η προσωπικότητα που με τόση 

μαεστρία έχτισε.  

 Η δύναμη του πληκτρολογίου «τυφλώνει» τους ανθρώπους. Καλά κρυμμένοι πίσω από…/ 

Εκμεταλλευόμενοι την ανωνυμία τους, συμπεριφέρονται απερίσκεπτα, προπαγανδίζουν, 

κατακρίνουν, λογομαχούν, παραπληροφορούν… Τέτοιου είδους πρακτικές δεν 

προωθούν τον διάλογο σε καμία περίπτωση και δε βοηθούν τον άνθρωπο να 

επικοινωνήσει ουσιαστικά. 

 

γ. ΜΜΕ (τηλεόραση) 

Η ταχύτατη εξέλιξη των ΜΜΕ οφείλεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας – Ζούμε στην 

κοινωνία της υπερπληροφόρησης – Τα νέα ταξιδεύουν αστραπιαία από άκρη σε άκρη του 

πλανήτη, το ίδιο και οι νέες τάσεις σε τηλεοπτικά προγράμματα  – Χαμηλού επιπέδου 

τηλεοπτικό υλικό – Ακόμα και σε ποιοτικότερες εκπομπές  δεν υπάρχει αυθόρμητη 

ανταλλαγή απόψεων και, όταν υπάρξει, παρατηρούνται τάσεις επιβολής του ενός 

συνομιλητή στον άλλο. / Οι προβαλλόμενοι ετεροκατευθύνονται και στον βωμό της 

αυτοπροβολής θυσιάζουν την αξιοπρέπειά τους.  Λανθασμένα πρότυπα τα οποία επιδρούν 

αρνητικά στη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου.  Παρατηρούνται τάσεις μιμητισμού 

από πλευράς δέκτη / ασυναίσθητη υιοθέτηση αντίστοιχων συμπεριφορών / κάνουν τόσο 

ρηχές συζητήσεις όσο και τα θεάματα που προβάλλονται στην τηλεόραση και ποτέ δε 

συζητούν γι’ αυτά που πραγματικά τους απασχολούν. 

 

4. Επίλογος: Ανακεφαλαίωση – Συμπέρασμα - Προτροπή για δράση  

 Από τα προαναφερθέντα συνάγεται το συμπέρασμα ότι.. / Συμπερασματικά θα λέγαμε 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της αλληλεπίδρασής μας γίνεται μέσω οθονών, καμερών και 

συσκευών γενικότερα… 
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 Δε χρειάζεται φυσικά να είμαστε αφοριστικοί με την προοπτική περαιτέρω εξέλιξης της 

τεχνολογίας, ωστόσο κρίνεται αναγκαία η περιφρούρηση της υγιούς επικοινωνίας των 

ανθρώπων μεταξύ τους… 

 Χρειάζεται να μάθουμε να χρησιμοποιούμε σοφά και με σύνεση τα «δώρα» της 

τεχνολογίας και να τα αντιμετωπίζουμε ως χρήσιμο εργαλείο χωρίς να φτάνουμε σε 

βαθμό να αλλοιώνουμε ουσιαστικές βασικές δραστηριότητές / ανάγκες μας, όπως η 

επικοινωνία και γενικότερα η επαφή με τον συνάνθρωπο… 

 Εσείς, αξιότιμοι διδάσκοντες, κρατάτε στα χέρια σας ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου: την ουσιαστική επιμόρφωση τον μαθητών σας και την 

αναντικατάστατη σχέση με αυτούς…  προώθηση εποικοδομητικού διαλόγου / προβολή 

υγιών προτύπων / προτροπή για κοινωνικοποίηση, ανταλλαγή απόψεων/ έκφραση 

συναισθημάτων… 

5. Αποφώνηση: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας 

 

 

 

 


