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ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1η δραστηριότητα  

•      Αγαπητοί συμμαθητές, διάβασα ένα ενδιαφέρον κείμενο του Κ.  

Τσιρόπουλου  που αναφερόταν στο διάλογο. Χωρίς αυτόν η ύπαρξη μας 

θα ήταν χωρίς νόημα. Οι αρχαίοι Έλληνες  του έδωσαν τεράστια αξία. 

Τονίζει ο συγγραφέας πως αποτελεί κυρίως  ψυχική ανάγκη και 

διεξάγεται μεταξύ ελεύθερων ατόμων. Σήμερα  ο αληθινός διάλογος  στο 

σχολείο απουσιάζει, γιατί  ο μαθητής  χρειάζεται να πει τη γνώμη του και 

ο δάσκαλος να την ακούσει, ώστε να  τον συμβουλεύσει ορθά.    (69  

λέξεις)  

  

 

2η δραστηριότητα  

  

Θεματική πρόταση: Ο σημερινός νέος αυθαδιάζει και νομίζει πως κάνει 

διάλογο. 

Σχόλια: Αντιδρά και εκνευρίζεται και πιστεύει πως αυτοβεβαιώνεται. 

Αντιλέγει και κομπάζει (περηφανεύεται), και έχει τη γνώμη πως δείχνει 

ελεύθερος. Από την άλλη πλευρά, ο ώριμος άνθρωπος προβάλλει εγωϊστικά 

τις απόψεις του, μονοπωλεί την αλήθεια, δε δέχεται αντίρρηση στα λεγόμενά 

του και πιστεύει πως κάνει διάλογο. Λάθος! Ο αληθινός διάλογος βασίζεται 

στην ελευθερία. Το παιδί πρέπει ελεύθερα να πει τις απόψεις του και ο 

Παιδαγωγός με υπομονή και αγάπη, με κατανόηση και συμπάθεια, με 

σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού να το οδηγήσει στην αλήθεια. 

Γιατί, αν το παιδί δε μιλήσει σε μας, θα ζητήσει να βρει αλλού κατεύθυνση 

και καθοδήγηση. 

Κατακλείδα δεν έχει . 

 

Έχει αναπτυχθεί με σύγκριση αντίθεση για να αναδείξει τις αντιθέσεις (Ο 

σημερινός νέος αυθαδιάζει… Λάθος!) και στο τέλος με αιτιολόγηση για να 

αναδείξει τις αιτίες. (Γιατί, αν το παιδί …καθοδήγηση.) 

 

3η δραστηριότητα  

- Για  τούτο  η  καρδιά  μας    ασταμάτητα διψά  για τους  άλλους. 

- Ο  διάλογος  δεν  είναι μονάχα  ανταλλαγή  σκέψεων. Είναι   κι ανταλλαγή  

καρδιών  

- Διάλογος  ανάμεσα  σε  σκλάβους  δεν   είναι  δυνατό  να  αναπτυχθεί  παρά  

μονάχα  για  να  θρέψει  τον  καημό  της ελευθερίας  
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4η δραστηριότητα   

 (εξουσιοδότηση,   εξουσιαστές, αυτοδίδακτος,  αυτοκτόνησε,  αυτοδικία). 

 

Παραγωγή λόγου:  

 

Περιλαμβάνει: 

 Προσφώνηση: Αξιότιμοι κύριοι, (για πρόσωπα που έχουν θεσμικό ρόλο).  

Πρόλογο  (αναφορά στο θέμα της Εισήγησης και στο σκοπό του ομιλητή). 

Κυρίως θέμα (ανάπτυξη των ερωτημάτων του θέματος).  

Επίλογος  (κλείσιμο της. Ένα  συμπέρασμα ή συγκεφαλαίωση). 

Επιφώνηση: έχουμε τυπικές ευχαριστίες (Σας ευχαριστούμε για την 

προσοχή  σας….). 

 

 

Προτάσεις:  

 

Διάλογος  εποικοδομητικός,  δεκτικότητα,  διάθεση  για  κατανόηση  και  από  

τις  δυο πλευρές. 

 

Οι  μεγάλοι  να  παρέχουν  σωστά  πρότυπα  στους  νέους  και  όχι  τόσα  

διδάγματα  και  παραινέσεις.  Να  μην  εξωραϊζουν  ιδιαιτέρως  το  παρελθόν,  

την  εποχή  τους  

 

Δημιουργική  αξιοποίηση  του  ελεύθερου  χρόνου, ώστε  να  διατίθεται  για  

επικοινωνία και  προαγωγή  των  διαπροσωπικών  σχέσεων. 

 Προσπάθεια  για  συνεργασία   ώριμης και   νέας  γενιάς. Συγκερασμός 

(ένωση) παράδοσης και  προόδου. 

  

Συμπερασματικά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γεφυρωθεί η απόσταση 

μεταξύ νέων και ενηλίκων. 

 Βεβαίως απαιτούνται προσπάθεια από τα δυο μέρη και συνεχής αγώνας. Το 

αποτέλεσμα όμως θα δικαιώσει  όλους, γιατί θα συμβιώνουν σε μια κοινωνία 

αρμονικά χωρίς εντάσεις με αλληλοβοήθεια και συνεχή υποστήριξη. 

 

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

1.  

Με το διάλογο αυτόν που εντοπίζεται σε ένα μόνο σημείο του κειμένου, 

έχουμε περιγραφή της συνάντησης του αχθοφόρου με τον αστυνόμο. Γίνεται 

η συμφωνία για το στοίχημα μεταξύ των δύο προσώπων, που έχει μεγάλη 

σημασία για την πλοκή του κειμένου και σκιαγραφείται η καλοσύνη του 

αστυνόμου και η πείνα του αχθοφόρου. 
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2. 

- Κόψ' του ένα κομμάτι! (αποφασιστικότητα) διέταξεν ο σπλαχνικός  δημόσιος 

λειτουργός τον ψήστη. Δος του να φάη του κακομοίρη!  (οίκτος) 

-Αμ' ένα κομμάτι μοναχά, αφεντικούλη μου;  (απορία)  Τι να το κάμω ένα κομμάτι ; 

(απορία)  

- Μα πόσο θέλεις το λοιπόν;  (έκπληξη) Μη θες να τη φας ολάκερη; (απορία)  

- Την τρώγω, αφέντη μου, υπέλαβε μετριοφρόνως ο ζητιάνος , και κλωτσούσε , 

όπως λέει ο Όμηρος,το στομάχι του από χαρά.  

- Κι αν δεν τη φας; (αμφισβήτηση)  

- Αν δεν τη φάω... (συγκίνηση, δισταγμό ) φτύσε με, αφέντη μου.  

 

 

 

3.      

Το  θεατρικό κείμενο δεν  έχει  περιγραφές παραγλωσσικών και  εξωγλωσσικών  

στοιχείων, γιατί οι ηθοποιοί τα αποδίδουν (τα μεν  πρώτα με παύσεις, ποιότητα ή 

ένταση φωνής, ενώ τα δεύτερα με το  πρόσωπο και το σώμα  τους). 

Αναπαριστούν τους χαρακτήρες και ο διάλογος κυλάει φυσικά. Από τους 

ηθοποιούς γίνεται χρήση των εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων 

μέσω του προφορικού λόγου ώστε να μην απαιτείται ιδιαίτερη αναφορά τους στο 

θεατρικό κείμενο. Αντίθετα στο πεζό κείμενο απαιτούνται τα διάφορα σημεία 

στήξης και η περιγραφή των προσώπων για να γίνουν σαφή. 

 

 

 

Παραγωγή λόγου. 

ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

 

Καθόμουν στο καφενείο  χτες το πρωί , δίπλα από έναν  φούρνο με  υπέροχα, 

λαχταριστά γλυκά. Στο κέντρο της βιτρίνας του βρισκόταν μια μπουγάτσα 

που μοσχοβολούσε.  Οι πεινασμένοι διαβάτες την ατενίζουν,  αλλά και τη 

μυρίζουν με πόθο, ενώ ένας ρακένδυτος αχθοφόρος σαγηνεύεται. Κάποιος 

συμπονετικός  άνθρωπος, αξιωματικός , παρατηρεί τη λαχτάρα του και τον 

ρωτά αν του αρέσει το γλύκισμα και δίνει εντολή στον ψήστη να του κόψει 

ένα κομμάτι. Ο φτωχός του λέει με λαχτάρα  πως ένα κομμάτι δεν του φτάνει 

και θα μπορούσε να τη φάει ολόκληρη. Μπροστά στον  τεράστιο πόθο του  

και καθώς το στομάχι του γουργούριζε , γρήγορα βάζουν στοίχημα πως αν 

δεν τα καταφέρει, ο άλλος θα τον φτύσει. Έτσι ο πεινασμένος για λίγο θα 

ένιωσε ευτυχής που κέρδισε το αντικείμενο του μεγάλου πόθου του. (133  

λέξεις). 

 

 


