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Η ΤΝΟΜΙΛΙΑ 

Ανάμεςα ςτ’ άλλα που ζχουν χακεί ςτθ ςφγχρονθ εποχι είναι και θ 

ςυνομιλία. Χρειάηεται κάποια γαλινθ και μια ιδιαίτερθ αγωγι νου και ψυχισ, για 

να υπάρξει ο αλθκινόσ διάλογοσ, θ προςφορά και θ αντιπροςφορά. Ανικουμε ςτουσ 

λαοφσ που ζχουν μιλιςει πολφ, που και ςιμερα ακόμθ μιλοφν πολφ. Ο κλαςικόσ 

ελλθνικόσ κόςμοσ ανφψωςε τθν ζμφυτθ ροπι των λαϊν τθσ μεςογειακισ 

μεςθμβρίασ* ςε μια δφςκολθ και καυμαςτι τζχνθ. Θα μποροφςε κανείσ να 

υποςτθρίξει πωσ πρϊτοσ αυτόσ ανακάλυψε ι εφθφρε τθ ςυνομιλία και τθν 

επροίκιςε με τόςο περιεχόμενο, με τζτοια περιωπι, ϊςτε τα πρότυπα που μασ 

άφθςε απομζνουν ανεπανάληπτα. Οι πλατωνικοί διάλογοι αποτελοφν πραγματικι 

αποκζωςθ τθσ ςυνομιλίασ. Φυςικά, εδϊ πρόκειται για μια οργανωμζνθ και 

προςχεδιαςμζνθ ςυνομιλία. Ο διάλογοσ ξεκινάει από τθν απλι ανταπόκριςθ 

ανάμεςα ςε δυο ι ςε περιςςότερουσ ανκρϊπουσ, για να γίνει μια μορφι τζχνθσ. 

Ζχει χάρθ, κομψότθτα, ευγζνεια, είναι «παιγνιϊδθσ» και ςυνάμα βακφσ. Αιςκάνεται 

κανείσ ότι τον κινεί θ μεγάλθ χαρά τθσ δθμιουργίασ. Γίνεται αιςθητική 

απόλαυςη και ψυχικι λφτρωςθ και πνευματικι ανάταςθ. 

O λόγοσ όμωσ, τϊρα, δεν είναι γι’ αυτι τθν καλλιτεχνικι μορφι του 

διαλόγου, αλλά για τθν ικανότθτα των ανκρϊπων να ςυνομιλοφν. Εκείνο που ζχει 

ςιμερα χακεί είναι θ χαρά τθσ ςυνομιλίασ. Μπορεί να εξακολουκοφμε να 

ςυηθτοφμε, να «κουβεντιάηουμε», αλλά ζχουμε ξεμάκει να ςυνομιλοφμε. Και δεν 

είναι μόνο που λείπουν οι ευκαιρίεσ. Γιατί οι ευκαιρίεσ, όταν υπάρχουν, ξοδεφονται 

ςε αςυλλόγιςτεσ φλυαρίεσ. Η ςυνομιλία είναι μια φυςικι οργάνωςθ του λόγου· 

ξετυλίγεται με κάποιο ρυκμό, με κάποια προςοχι, χωρίσ αυκάδεισ διακοπζσ, χωρίσ 

αποκλίςεισ. 

Η ςφγχρονθ «ςυνομιλία» αποτελεί κραςφτατθ κυριολεξία του όρου. Μιλοφν 

όλοι μαηί και χωρίσ ο ζνασ να προςζχει τον άλλον, οι αποκρίςεισ δεν ζχουν ςυνζπεια 

και ενότθτα· ο κακζνασ ηθτεί να επιβάλει τθ γνϊμθ του με τθ δφναμθ τθσ φωνισ του 

και όχι με τθν ιςχφ των επιχειρθμάτων του και τθ ςτερεότθτα των απόψεϊν του. 

Ζτςι, θ ςυνομιλία πολφ ςφντομα καταλιγει ςτθν οχλαγωγία. 

Το πνεφμα, αν δεν είναι μοναχικό και απάνκρωπο, και τοφτο ςπανιότατα 

ςυμβαίνει, για να μπορζςει να ανκοφοριςει και να καρποφοριςει χρειάηεται τθν 

περιρρζουςα ατμόςφαιρά του, τθν ενκάρρυνςθ και τθ καλπωρι. Μια ςυνομιλία, 

ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ που ζχουν κάτι να πουν και που κατζχουν τον τρόπο να το 

πουν, δεν είναι μόνο μια μεγάλθ αιςκθτικι χαρά, είναι και μια πολφτιμθ 

ςυγγυμναςία ψυχισ και νου. Μζςα ςε τζτοιεσ ςυγκεντρϊςεισ, ςυμβαίνει πολλζσ 

φορζσ ιδζεσ που κα ζμεναν αγζννθτεσ να βρουν μορφι, εκφράςεισ τθσ τφχθσ να 

αποκτιςουν ςτερεότθτα, ακόμθ και ζργα ςπουδαία να κυοφορθκοφν. 
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Όπωσ θ επιςτολογραφία ζτςι και θ ςυνομιλία είναι μορφζσ του 

παρελκόντοσ. Ο αςκματικόσ ρυκμόσ του ςφγχρονου βίου και το προοδευτικό 

άδειαςμα τθσ ψυχισ ςτενεφουν τα όρια τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ 

ανκρϊπουσ. Και θ ςυνομιλία είναι ζνασ καυμάςιοσ τρόποσ επικοινωνίασ, όταν 

διεξάγεται με άδολθ διάκεςθ, χωρίσ ματαιοδοξία και χωρίσ καχυποψία, όταν 

αφινονται οι ψυχζσ να πλουτίςουν το λόγο με το πολυτιμότερό τουσ περιεχόμενο. 

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλοσ, Ο Σφγχρονοσ Άνθρωποσ. Δοκίμια (Ακινα: Οι Εκδόςεισ των 

Φίλων, 1996), ς. 419 – 423 (διαςκευι). 

* Εννοεί τουσ λαοφσ του ςθμερινοφ Ευρωπαϊκοφ Νότου. 

Παρατηρήςεισ 

Α. Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου, χωρίσ δικά ςασ ςχόλια, ςε 80 – 100 

λζξεισ. (Μονάδεσ 20) 

Β1. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ με ΣΩΣΤΟ ι ΛΑΘΟΣ. 

Α. Η παιδεία αποτελεί προχπόκεςθ για τθ διεξαγωγι του διαλόγου. 

Β. Τθ ςθμερινι εποχι ο διάλογοσ ζχει καταλιξει ςε οχλαγωγία. 

Γ. Οι γριγοροι ρυκμοί ηωισ δυςκολεφουν τθν επικοινωνία των ανκρϊπων. 

Δ. Η ματαιοδοξία είναι προχπόκεςθ διεξαγωγισ υγιοφσ διαλόγου. 

(Μονάδεσ 8) 

Β2. α. Με ποιον τρόπο αναπτφςςεται θ τρίτθ παράγραφοσ του κειμζνου («Η 

ςφγχρονθ “ςυνομιλία”… καταλιγει ςτθν οχλαγωγία»); Να αιτιολογιςετε τθν 

απάντθςι ςασ.     

(Μονάδεσ 6) 

β. Να εντοπίςετε τα δομικά μζρθ τθσ ίδιασ παραγράφου του κειμζνου.  

(Μονάδεσ 3) 

Β3. Με κακεμιά από τισ ακόλουκεσ λζξεισ ι φράςεισ να ςχθματίςετε μια δικι ςασ 

πρόταςθ (οι λζξεισ να παραμείνουν ςτο μζροσ του λόγου ςτο οποίο βρίςκονται 

μζςα ςτο κείμενο): 

ανεπανάληπτα 

αιςθητική απόλαυςη 

ςφγχρονου βίου 

ματαιοδοξία         

(Μονάδεσ 4) 
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Β4. Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόςπαςμα, μετατρζποντασ τθν ενεργθτικι 

ςφνταξθ ςε πακθτικι: «αυτόσ ανακάλυψε ι εφθφρε τθ ςυνομιλία». Ποια θ 

χρθςιμότθτα των δφο ςυντάξεων;  (Μονάδεσ 5) 

Β5.α) Στθν τζταρτθ παράγραφο («Το πνεφμα, αν δεν είναι μοναχικό … ζργα 

ςπουδαία να κυοφορθκοφν»), να βρείτε δφο ριματα που χρθςιμοποιοφνται 

μεταφορικά.(Μονάδεσ 2) 

β) Να βρείτε μζςα από το κείμενο δφο ςυνδετικζσ λζξεισ που επιτυγχάνουν τθ 

ςυνοχι αναφζροντασ τι δθλϊνουν.(Μονάδεσ 2) 

 

Παραγωγή Λόγου 

Γ. Στο κείμενο που διαβάςατε, ο ςυγγραφζασ διαπιςτϊνει ότι ςιμερα απουςιάηει θ 

ςυνομιλία ωσ μορφι ουςιαςτικισ και απολαυςτικισ επικοινωνίασ. Σε 

ζνα άρθρο ςασ (400 – 500 λζξεισ), που το προορίηετε για τθν θλεκτρονικι ςελίδα 

(ιςτοςελίδα) ι τθν εφθμερίδα του ςχολείου ςασ, να αναφζρετε: α) βαςικζσ 

προχποκζςεισ διεξαγωγισ ενόσ πολιτιςμζνου διαλόγου και β) δραςτθριότθτεσ που 

κα μποροφςε να οργανϊςει ζνα ςχολείο, προκειμζνου να ενιςχφςει τθν ικανότθτα 

διαλόγου των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.(Μονάδεσ 50) 

 

 

 

 

 

 

 

Καλι Επιτυχία!!! 

 


