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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

 

Κείμενο 

Αντηχήσεις 

Η Αμάντα Μιχαλοπούλου σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στην Αθήνα και Δημοσιογραφία στο Παρίσι. 

Αρθρογραφούσε επί χρόνια στην εφημερίδα "Καθημερινή" (1990-2008). Έχει γράψει οχτώ 

μυθιστορήματα και τρεις συλλογές διηγημάτων, με πιο πρόσφατο το μυθιστόρημα "Μπαρόκ" (2018). 

Είναι βραβευμένη συγγραφέας. Το 2013 βραβεύθηκε για συλλογή διηγημάτων της από την Ακαδημία 

Αθηνών. 

 

 «Έχουμε πολλά να πούμε, ας μιλήσουμε». Η διαφημιστική καμπάνια εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας αντιφάσκει προς τη σύγχρονη πρακτική της επικοινωνίας. Στο μετρό, μέρα-νύχτα, κορίτσια 

και αγόρια σκυμμένα πάνω από το μικρό πληκτρολόγιο του κινητού τους επικοινωνούν αξιοζήλευτα 

γρήγορα, ασθματικά, καλύτερα από επαγγελματίες στενογράφους. Σ’ όλη τη διαδρομή ακούγεται το 

μονότονο τικ τακ των πλήκτρων, η μέγιστη δεξιοτεχνία της νέας εποχής.  

Ακόμη, ωστόσο, και όταν μιλάνε οι άνθρωποι, δε φαίνεται πως έχουν τόσα πολλά να πουν: το 

πού και πότε συζητάνε, το πόσο. Δε χρειάζεται να είσαι ωτακουστής1: οι άνθρωποι μιλούν μεγαλόφωνα 

στο κινητό τους, δε θέλουν να προστατεύσουν τίποτα και κανέναν, ούτε καν τα αισθήματά τους. Μερικές 

φορές ολόκληρο το βαγόνι βυθίζεται σ’ αυτή την παράδοξη επικοινωνία, οι άνθρωποι χάνονται σ’ ένα 

προσωπικό σύμπαν, που με απίθανο τρόπο εκτίθεται στα μάτια όλων. 

Έχουμε στα αλήθεια πολλά να πούμε; Τι τάξεως θέματα μάς ενδιαφέρει να συζητήσουμε; Ας 

μιλήσουμε, που λέει και η διαφήμιση, αλλά γιατί και πώς; Ζούμε στην πιο επικοινωνιακή εποχή και κατά 

παράδοξο τρόπο η επικοινωνία είναι πιο ρηχή από ποτέ. 

Τις προάλλες ένας φίλος μού τηλεφώνησε εκλιπαρώντας να ανάψω την τηλεόραση εκείνη τη 

στιγμή και να παρακολουθήσω έναν διάλογο για την ανεργία σε μια εκπομπή που προβάλλει σε όλη τη 

διάρκεια της ημέρας την ιδιωτική ζωή μιας ομάδας νέων που ζουν για ένα χρονικό διάστημα στο ίδιο 

σπίτι. Τα παιδιά, προφανώς, είχαν πάρει εντολές να συζητήσουν σοβαρά, όπως γίνεται στα στρογγυλά 

τραπέζια και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Για να μην τρομάζει η ατελείωτη φλυαρία τους  τον 

προβληματισμένο τηλεθεατή, έπρεπε να μιλήσουν συγκροτημένα γύρω από ένα θέμα που απασχολεί τη 

νεολαία και να χρησιμοποιήσουν τη μέση τηλεοπτική γλώσσα. Δυστυχώς, πρόλαβα μόνο το τελευταίο 

                                                             
1 Ωτακουστής: αυτός που ακούει κρυφά τι συζητούν κάποιοι, που κρυφακούει. 
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πεντάλεπτο, που ήταν στα αλήθεια τραγικό εξαιτίας της αφέλειάς του, αλλά και πολύ ενδεικτικό των 

τάσεων της επικοινωνίας. Κάθε άλλο παρά αυθόρμητη ανταλλαγή απόψεων. 

Υπάρχει άραγε μέσα στην τόση επιστημοσύνη2 κάποιος τρόπος να επικοινωνούν οι άνθρωποι 

μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδέες που δεν είναι κακέκτυπο3 τηλεοπτικών διαλόγων; Το γεγονός ότι 

στον δρόμο οι περαστικοί διατυπώνουν ιδέες δημοσίως χωρίς να ντρέπονται πια το μικρόφωνο, χωρίς να 

φοβούνται την κάμερα, με απίστευτη άνεση, με αυτοπεποίθηση, με εξοικείωση υπόσχεται και καλύτερες 

«επικοινωνιακές μέρες»; Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Τα «πολλά» που έχουμε να πούμε 

καταχωνιάζονται ακόμη πιο βαθιά, ενώ τα λίγα και τα επαναλαμβανόμενα επιπλέουν. 

Η κινητή τηλεφωνία είναι η περίληψη αυτής της ιδιόμορφης επικοινωνιακής κατάστασης.  «Πού 

είσαι;» είναι η ερώτηση που αντικαθιστά το «τι κάνεις;», «τι σκέφτεσαι;», «τι αισθάνεσαι;», «τι 

πιστεύεις;». Εύκολος τρόπος να «θάψεις» αυτά που σε απασχολούν και να ρίξεις από πάνω το χώμα 

καλοδεχούμενης ευτέλειας. Κι έτσι τα «πολλά» που έχουμε να πούμε θα τα διαχειριστούμε πάλι 

αναγκαστικά είτε ως ασκήσεις ρητορικής είτε ως μακρόσυρτες, αμήχανες σιωπές. 

Α. Μιχαλοπούλου, «Αντηχήσεις», εφ. Η Καθημερινή, 21.04.2002 (διασκευή) 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1α 

Να χαρακτηρίσεις τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ (Σ) ή ΛΑΘΟΣ (Λ), αξιολογώντας 

αν ανταποκρίνονται στο νόημα του κειμένου. 

α. Η εκστρατεία διαφημιστικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, στην οποία αναφέρεται η αρθρογράφος, 

προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες πρακτικές επικοινωνίας. 

β. Όταν επικοινωνούν οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν πολλές απόψεις και συναισθήματα να μοιραστούν 

μεταξύ τους.  

γ. Οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν εμβαθύνουν την επικοινωνία τους στα θέματα που συζητούν. 

δ. Ο τρόπος επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή αντιγράφει τους τυποποιημένους τηλεοπτικούς 

διαλόγους. 

ε. Η άνεση των ανθρώπων ως προς τη δημόσια έκφραση φανερώνει την πραγματική τους ανάγκη να 

εκμυστηρευτούν τις βαθύτερες σκέψεις τους. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 1β 

Να παρουσιάσεις συνοπτικά, σε 50-60 λέξεις, τα δύο περιστατικά από την προσωπική εμπειρία της 

αρθρογράφου που την προβλημάτισαν για τον σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. 

                                                             
2 Επιστημοσύνη: η ιδιότητα του επιστήμονα καθώς και το σύνολο των επιστημονικών γνώσεων που αυτός έχει. 

3 Κακέκτυπο: (μτφ., ως ουσ.) για κάτι που είναι κακή απομίμηση ή για κάποιον που προσπαθεί να μοιάσει σε 

κάποιο πρότυπο, το αποτέλεσμα όμως αυτής της προσπάθειας είναι αρνητικό. 
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Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 2α 

Να εντοπίσεις τη δομή και τους τρόπους ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειμένου και να 

εξηγήσεις πώς εξυπηρετούν το νόημα του κειμένου. 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 2β 

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

επιστημοσύνη… κακέκτυπο τηλεοπτικών διαλόγων;») γίνεται ειρωνικό. Ποιο θέμα, κατά τη γνώμη σου, 

σχολιάζει η αρθρογράφος, σε αυτό το σημείο,  για την επικοινωνία των ανθρώπων; 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 

Καλείσαι 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.  

Μονάδες 40 

 




