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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ : ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

 

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1   …Πλαστήκαμε  για να  μην είμαστε  μονάχοι. Για τούτο  η  καρδιά μας 

ασταμάτητα διψά  για τους  άλλους. Χωρίς  τον διάλογο των υπάρξεων  μας η 

ζωή φαίνεται  άδεια,  αδικαιολόγητη, ζούμε και πλησιάζουμε τους άλλους 

χρησιμοποιώντας αυτό το μέγιστο δώρημα  που αποθέωσαν  οι αρχαίοι  

Έλληνες, το  διάλογο. Αν δεν είχαμε φωνή αν δεν  ξέραμε  να  μιλάμε, τότε  

δε θα  μπορούσαμε τελικά να κερδίσουμε τους  άλλους  και να  αναπτύξουμε  

δεσμούς  φιλίας και αγάπης. 

 

2 Ο  άλλος λοιπόν μας είναι απαραίτητος, γιατί ολοκληρώνει τον  εαυτό μας  

και κάνει να  βλαστήσει  στον κόσμο  μας ο διάλογος.  Ο  διάλογος δεν είναι 

μονάχα ανταλλαγή  σκέψεων. Είναι κι ανταλλαγή καρδιών. Αυτό είναι το 

μεγάλο μυστικό της ανθρώπινης ζωής. 

   

3 Μας χρειάζεται ο  άλλος προκειμένου  να αναπτυχθεί  στη ζωή μας ο 

διάλογος. Αλλά μας χρειάζεται ελεύθερος, αδέσμευτος άνθρωπος, 

αυτεξούσιος και  ακέραιος, που θα έρθει  να συναντήσει εμάς, αν είμαστε 

αληθινά αυτεξούσιοι κι ακέραιοι  στην ανθρωπιά  μας. Διάλογος ανάμεσα  σε  

σκλάβους δεν   είναι  δυνατό να αναπτυχθεί παρά μονάχα για  να  θρέψει  

τον καημό της ελευθερίας.  

 

4  Σήμερα λείπει ο αληθινός διάλογος. Έχει ξεφύγει από την παιδαγωγική 

του κοίτη. Ο σημερινός νέος αυθαδιάζει και νομίζει πως κάνει διάλογο. 

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. 

 

 5  Μέσα από την οικογένεια, μέσα απ’ αυτό το εργαστήρι ψυχών, καρδιών, 

συνειδήσεων, συμπεριφορών θα μπουν τα θεμέλια τnς δημιουργίας 

ελεύθερων προσωπικοτήτων που θα είναι σε θέση να κατανοούν το ευρύτερο 

και στενότερο κοινωνικό περιβάλλον τους σ’ ένα σύγχρονο συνεχώς 
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μεταβαλλόμενο κόσμο. Που θα είναι σε θέση να κατανοούν με βάση την 

αγάπη, την αγάπη που έδειξε ο Θεός προς τον άνθρωπο και που θα πρέπει να 

δείξει και ο άνθρωπος προς το συνάνθρωπό του και προς τον ίδιο το Θεό. 

 

       Κείμενο  του Κ. Τσιρόπουλου από  την  Aμφισβήτηση του κατεστημένου  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1η δραστηριότητα  

Παρουσιάστε περιληπτικά στην τάξη σας το περιεχόμενο  του κειμένου. (70- 

80  λέξεις)     

Μονάδες 15 

  

 

2η δραστηριότητα  

 Να βρείτε τη δομή της 4ης παραγράφου του κειμένου . Στην ίδια 

παράγραφο να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.  

Μονάδες 5 

 

3η δραστηριότητα  

Να αναφέρετε  τρία παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της γλώσσας από το 

κείμενο που σας έχει δοθεί. 

Μονάδες 5 

 

  

 

4η δραστηριότητα  

Αυτεξούσιο : το ουσιαστικό  παράγεται  από  την  αντωνυμία αυτό και το 

ουσιαστικό  εξουσία.  Να συμπληρώσετε  τα κενά  των  παρακάτω 

προτάσεων  με  άλλα  παράγωγα  που προέρχονται  είτε    από τη  λέξη 

εξουσία  είτε  από τη λέξη  αυτό. 

 

Α.  Του  έκανε  ε… στην  Αστυνομία,  για να  πάρει  τα χρήματα  στο όνομά  

της. 

  

Β.  Οι  Τούρκοι  ήταν  πολύ  σκληροί  ε….   για  τους  Έλληνες. 

  

Γ.  Αν  και  δεν  πήγε  σχολείο,  έμαθε  γράμματα. Είναι   α…  

  

Δ.  Σε  μια μεγάλη  στιγμή λύπης  α… 

  

Ε.  Α…   είναι  το  να  ζητήσει  κανείς  το δίκιο  του  με  δικά  του μέσα. 

      Μονάδες 5 
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Παραγωγή λόγου:  

 

Ο Δήμος σας διοργανώνει μια εκδήλωση με θέμα το διάλογο. Ως εκπρόσωπος 

της μαθητικής σας κοινότητας αναλάβατε τη σύνταξη μιας εισήγησης  που 

θα εκφωνηθεί στην εκδήλωση. Σ' αυτή να αναφέρετε με  ποιον τρόπο  

πιστεύετε  ότι  μπορούν να μειωθούν οι συγκρούσεις μεταξύ  των 

μεγαλυτέρων  και  των  εφήβων.  (250 λέξεις  περίπου).  

Μονάδες 20  

 

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

“Η μπογάτσα” Άγγελος Βλάχος 

 

- Τι κοιτάζεις, μωρέ, αυτού;  

- Αχ! τη μπογάτσα, αφέντη μου!  

- Σ' αρέσει το λοιπόν η φρέσκια μπογάτσα;  

Ο αχθοφόρος δεν απήντησεν, αλλά προσείδε μόνον τον αστυνόμον. Και το 

βλέμμα του εκείνο ήτο δίωρος κοινοβουλευτική ρητορεία.  

- Κόψ' του ένα κομμάτι! διέταξε ο σπλαχνικός  δημόσιος λειτουργός τον ψήστη. 

Δος του να φάη του κακομοίρη!  

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

- Μα πόσο θέλεις το λοιπόν; Μη θες να τη φας ολάκερη;  

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

όπως λέει ο Όμηρος,  το στομάχι του από χαρά.  

- Κι αν δεν τη φας;  

- Αν δεν τη φάω... φτύσε με, αφέντη μου.  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

1. Θέμα ανάγνωσης - κατανόησης του κειμένου : Tι επιτυγχάνεται με τον 

παραπάνω διάλογο.  

Μονάδες 15 

 

 

2. Θέμα προσέγγισης της γλώσσας του κειμένου  

-Αμ' ένα κομμάτι μοναχά, αφεντικούλη μου; Τι να το κάμω ένα κομμάτι - Μα 

πόσο θέλεις το λοιπόν; Μη θες να τη φας ολάκερη;  

- Την τρώγω, αφέντη μου, υπέλαβε μετριοφρόνως ο γυμνήτης, και υλάκτει, ως 

λέει ο Όμηρος, ο στόμαχος του εξ αγαλλιάσεως.  

- Κι αν δεν τη φας;  

- Αν δεν τη φάω... φτύσε με, αφέντη μου.  
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Να εξηγήσετε την λειτουργία των σημείων στίξης στο παραπάνω 

απόσπασμα. 

Μονάδες 15 

 

 

 

3. Όπως ξέρετε, στο αφηγηματικό κείμενο ο διάλογος συνοδεύεται από μια 

λεπτομερή περιγραφή των εξωγλωσσικών και των παραγλωσσικών στοιχείων. 

Μπορείτε να πείτε γιατί αυτό δε συμβαίνει σε τέτοια έκταση και στο θεατρικό 

κείμενο;  

Μονάδες 7  

   

 

Παραγωγή λόγου:  

Υποθέστε ότι είστε δημοσιογράφος  που ακούει τυχαία αυτόν τον διάλογο. Να το 

γράψετε ως άρθρο στην εφημερίδα σας (130- 140 λέξεις  περίπου). Ή Να 

μετατρέψετε το  αρχικό κειμένου σε ιστορία ενός διηγήματος. 

Μονάδες 8 

 

 
 

  
 

 


