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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ 

Α' ΛΥΚΓΙΟΥ 

ΚΓΙΜΓΝΟ 

 

«Δύο μομόλογοι ιζούμηαι με έμαμ διάλογο;» 

  

 

 Ο δηάιμγμξ έπεη μηα πεοίξπηη ζέζε ζηεκ θμηκςκία μαξ. Η εκάζηξηε 

θοβένκεζε πνμπςνεί ζε δηάιμγμ με ηα ζοκδηθάηα, ζηα πανάζονα ηςκ θακαιηώκ μη 

δεμμζημγνάθμη θάκμοκ δηάιμγμ με ημοξ πμιηηηθμύξ θαη μη πμιηηηθμί θάκμοκ δηάιμγμ 

μεηαλύ ημοξ, ζημ ζπμιείμ εκζαννύκεηαη ε μάζεζε μέζς ημο δηαιόγμο, μη ζαμώκεξ 

ηςκ θαθεκείςκ θαη ηςκ θαθεηενηώκ ακαιώκμομε ώνεξ ζε δηάιμγμ, έκα από ηα 

πνώηα πνάγμαηα πμο μαζαίκμοκ μη πςιεηέξ είκαη ημ πώξ κα εγθαζηδνύμοκ δηάιμγμ 

με ημοξ οπμρήθημοξ πειάηεξ ημοξ θαη ζηα chat rooms ημο internet εθαημμμύνηα 

ακζνώπςκ δηαιέγμκηαη μεηαλύ ημοξ. 

 Ωζηόζμ, ζύμθςκα με πνόζθαηε ένεοκα, μη Έιιεκεξ έθεβμη αηζζάκμκηαη 

μμκαληά θαη ζα ήζειακ πενηζζόηενμοξ θίιμοξ, μη πμιίηεξ θαίκεηαη κα 

απμμαθνύκμκηαη από ημοξ πμιηηηθμύξ πανά ηεκ εμμμκή ηςκ ηειεοηαίςκ ζημ δηάιμγμ 

θαη μη άκζνςπμη κηώζμοκ κα απξνεμώμξμηαι όιμ θαη πενηζζόηενμ ηόζμ από ημοξ 

άιιμοξ όζμ θη από ημκ εαοηό ημοξ. 

 Έκα μεγάιμ πανάπμκμ ηςκ ακζνώπςκ ζήμενα είκαη πςξ δεκ αθμύγμκηαη. 

Ζμύμε ζηεκ επμπή ημο ζεηηθηζμμύ, όπμο οπάνπμοκ ζαθή ιάζε θαη ζςζηά, οπάνπμοκ 

ζομβμοιέξ θαη μδεγίεξ γηα θάζε επηδίςλε, θαη ηα πενημδηθά life style (ηνόπμο 

δςήξ) δμγμαηηθά παναθηενίδμοκ πνμηημήζεηξ θαη ζομπενηθμνέξ ςξ απμδεθηέξ ή 

απανάδεθηεξ ζύμθςκα με εθήμενεξ ηάζεηξ. Έηζη, δμύμε με ηεκ ρεοδαίζζεζε ημο 

απμιύηςξ ζςζημύ θαη ημο απμιύηςξ ιάζμοξ, θαη πενηπαναθςκόμαζηε ζε αοηά πμο 

γκςνίδμομε γηα ημκ θόζμμ θαη ημκ εαοηό μαξ.      

 Έηζη, ζε έκα θιίμα ακαζθάιεηαξ θαη ποξζωπικήπ ακεπάνθεηαξ μ δηάιμγμξ 

παίνκεη ηεκ παναθάης μμνθή. Όηακ αθμύμε ημ ζοκμμηιεηή μαξ, δεκ μπαίκμομε ζημκ 

θόπμ κα πνμζπαζήζμομε κα δμύμε ημκ θόζμμ μέζα από ηα μάηηα ημο, αιιά 

ακαηνέπμομε ζε δηθέξ μαξ εμπεηνίεξ θαη ακάγθεξ, βμοηάμε ζημκ δηθό μαξ θόζμμ. 

Όηακ ακηαπακημύμε, δεκ απμθνηκόμαζηε ζε αοηό πμο αθμύζαμε, αιιά ζηεκ μκήμε, 

ζηεκ εμπεηνία ή ζημ ζοκαίζζεμα πμο μαξ γεκκήζεθε. Έηζη, πάκεηαη ημ «εμείξ» ζημ 
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εδώ θαη ηώνα, μηαξ θαη δεκ οπάνπεη μμίναζμα, θη ακηηθαζίζηαηαη από ημ «εγώ» θαη 

ημ «εζύ». Σακ δομ πανάιιειεξ γναμμέξ πμο ηαληδεύμοκ μαδί αιιά δε 

ζοκακηημύκηαη. Καηά αοηόκ ημκ ηνόπμ, μη άκζνςπμη κηώζμομε πςξ δεκ αθμογόμαζηε 

θαη πενημνηδόμαζηε ζημ «εγώ» ημ μπμίμ όμςξ αηνμθεί, μηαξ θαη ημ εγώ 

ακαπηύζζεηαη θαη απμθηά οπόζηαζε μέζα από ημ «εζύ» θαη ηε δηαιεθηηθή ζπέζε. 

 Άιιμ, ιμηπόκ, δηάιμγμξ θη άιιμ δομ μμκόιμγμη. Άιιμ ημ «εγώ» θαη ημ «εζύ» 

πμο εοθαηνηαθά ζοκακηημύκηαη, μέκμοκ μαδί γηα ιίγμ θαη πςνίδμκηαη ημ ίδημ μόκμη, 

όζμ πνηκ κα βνεζμύκ, θη άιιμ ημ «εμείξ» πμο εμπενηέπεη ηεκ έκκμηα ημο 

εκδηαθένμκημξ, ημο μμηνάζμαημξ θαη ημο εμπιμοηηζμμύ. Οη άκζνςπμη εύθμια 

λεπκάμε πςξ θαζέκαξ μαξ είκαη δηαθμνεηηθόξ θαη πςξ γηα κα καηαλάβξρμε ημκ 

ζοκμμηιεηή μαξ, ημ παηδί μαξ, ημ ζύκηνμθό μαξ, πνέπεη κα μπμύμε γηα ιίγμ ζημ δηθό 

ημο πιαίζημ ακαθμνάξ, κα δμύμε γηα ιίγμ ημκ θόζμμ μέζα από ηα δηθά ημο μάηηα. 

Αοηό δεκ ζεμαίκεη κα πάζμομε ημ δηθό μαξ πιαίζημ ακαθμνάξ, απιά γηα ιίγμ κα 

δακεηζημύμε ηα μάηηα ημο ζοκμμηιεηή μαξ. 

 Γηα πανάδεηγμα, όηακ μηιάς με μηθνά παηδηά, έπς δεη κα είκαη πμιύ 

βμεζεηηθό κα γμκαηίδς ζημ ύρμξ ημοξ θαη κα θμηηηόμαζηε πνόζςπμ με πνόζςπμ. 

Έηζη, γηα ιίγμ, θαηεβαίκς ζημ ύρμξ ηςκ παηδηώκ, βιέπς ημκ θόζμμ μαδί ημοξ, μέζα 

από ημ δηθό ημοξ μπηηθό πνίζμα, γηα ιίγμ θμηηάς ηα πνάγμαηα ζα κα ήμμοκ θη εγώ 

παηδί. 

 

Ευάγγελος Καμαβιηζάς-Ψυχολόγος, MSc in applied psychology 

Διαζκευή δημοζίευζης, Ιούλιος 2005 

 

ΑΣΚΗΣΓΙΣ 

 

Α. Να γνάρεηε ηεκ πενίιερε ημο θεημέκμο ζε 70-90 ιέλεηξ. 

Β1. Να βνείηε ε δμμή ηεξ ηνίηεξ παναγνάθμο (<< Έκα μεγάιμ πανάπμκμ...ημκ εαοηό 

μαξ>>) 

Β2. Να βνείηε ημ είδμξ ηεξ ζοιιμγηζηηθήξ πμνείαξ πμο αθμιμοζείηαη ζηεκ πνώηε 

πανάγναθμ. 

Β3. Να δώζεηε εκα πανάδεηγμα πμηεηηθήξ ιεηημονγίαξ ηεξ γιώζζαξ μέζα από ημ 

θείμεκμ. 
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B4. Να βνείηε ζοκώκομεξ γηα ηηξ παναθάης ιέλεηξ: πενίμπηε, εθάζημζηε, 

απμλεκώκμκηαη, πνμζςπηθήξ, θαηαιάβμομε. 

Β5. Σηεκ παναθάης πνόηαζε κα πείηε ακ έπμομε εκενγεηηθή ή παζεηηθή ζύκηαλε 

θαη κα ηεκ μεηαηνέρεηε:  

-- Οι πξλίηεπ θαίμεηαι μα απξμακούμξμηαι από ηξρπ πξλιηικξύπ παοά ηημ 

εμμξμή ηωμ ηελερηαίωμ ζηξ διάλξγξ 

Γ. Σε έκα άνζνμ γηα ηε ζπμιηθή ζαξ εθεμενίδα κα γνάρεηε ηεκ άπμρή ζαξ γηα ημ ακ 

οπάνπμοκ ζέμαηα ζοδήηεζεξ γηα ηα μπμία μ άκζνςπμξ ζήμενα, δεκ μπμνεί κα θάκεη 

δηάιμγμ. 
 


