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ΑΑΑΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣΠΑΝΤΉΣΕΙΣΠΑΝΤΉΣΕΙΣΠΑΝΤΉΣΕΙΣ
ΑΑΑΑ....Ο συντάκτης του κείµενου αναφέρεται στην κοινωνική σηµασία του διαλόγου. Αρχικά,
παρατηρείπαρατηρείπαρατηρείπαρατηρεί πως µε τη γλώσσα δηµιουργούνται οι φιλικές σχέσεις των ανθρώπων.
Κατόπιν, ορίζειορίζειορίζειορίζει το διάλογο ως ανταλλαγή σκέψεων και καρδιών για να ισχυριστείισχυριστείισχυριστείισχυριστεί πως
αυτός στη γνήσια µορφή του είναι αποτέλεσµα της ελευθερίας. Επιπλέον, αφού
επισηµάνειεπισηµάνειεπισηµάνειεπισηµάνει τη γένεση του δυικού αριθµού ως παράδοξου ελληνικού φαινοµένου,
υπογραµµίζειυπογραµµίζειυπογραµµίζειυπογραµµίζει πως η συνειδητοποίηση της ύπαρξης της δικής µας και των άλλων
σηµατοδοτεί την αρχή του πολιτισµού. Στη συνέχεια, διαπιστώνειδιαπιστώνειδιαπιστώνειδιαπιστώνει πως ο διάλογος
σήµερα βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας της κρίσης του πολιτισµού και καταλήγει στο
συµπέρασµα πως αυτός (πολιτισµός) αποτελεί γέννηµα του διαλόγου.

(99 λέξεις)

ΒΒΒΒ1.1.1.1. ΠολλοίΠολλοίΠολλοίΠολλοί θαθαθαθα συµφωνούσανσυµφωνούσανσυµφωνούσανσυµφωνούσαν µεµεµεµε τηντηντηντην άποψηάποψηάποψηάποψη πωςπωςπωςπως οοοο διάλογοςδιάλογοςδιάλογοςδιάλογος βοηθάβοηθάβοηθάβοηθά στηνστηνστηνστην προαγωγήπροαγωγήπροαγωγήπροαγωγή
τωντωντωντων ανθρωπίνωνανθρωπίνωνανθρωπίνωνανθρωπίνων σχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεων.... Αυτό ισχύει, καθώς µε τον τρόπο αυτό όχι µόνο
δηµιουργούνται διαπροσωπικές σχέσεις και αµβλύνονται οι διαφορές αλλά και
εµποδίζεται η ανάπτυξη και η επέκταση των παθών. Παράλληλα, µε τον διάλογο
αποφεύγονται οι κοινωνικές αναστατώσεις και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για
ειρήνη. Τέλος, ας µην ξεχνά κανείς ότι αυτός αποτελεί µέσο έκφρασης των
συναισθηµάτων, ιδιαίτερα σε µια εποχή όπου η ζωή των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από
µοναξιά και αλλοτρίωση.

ΒΒΒΒ2.2.2.2. Η δεύτερη παράγραφος αναπτύσσεται µεµεµεµε συνδυασµόσυνδυασµόσυνδυασµόσυνδυασµό µεθόδων. Πιο συγκεκριµένα,
έχουµε αιτιολόγησηαιτιολόγησηαιτιολόγησηαιτιολόγηση της αναγκαιότητας του άλλου (γιατί) και ορισµόορισµόορισµόορισµό του διαλόγου (Ο
διάλογος... Είναι κι ανταλλαγή καρδιών).

ΒΒΒΒ3.3.3.3. «το ελεύθερο κι αρµονικό συνταίριασµα δύο ανθρωπίνων υπάρξεων φανερώνεται
από το δυϊκό αριθµό». Ο συγγραφέας επέλεξε ενεργητικήενεργητικήενεργητικήενεργητική σύνταξη, γιατίγιατίγιατίγιατί ήθελε να
τονίσει το υποκείµενο, δηλαδή το δυικό αριθµό.

ΒΒΒΒ4444. ΣυνώνυµαΣυνώνυµαΣυνώνυµαΣυνώνυµα:
• ασταµάτητα= αδιάκοπα
• απαραίτητος= αναγκαίος
• αληθινά= πραγµατικά
• παράδοξο= περίεργο
• κόσµο= ανθρωπότητα

ΒΒΒΒ5.5.5.5. ΑντώνυµαΑντώνυµαΑντώνυµαΑντώνυµα:
• αδικαιολόγητη= δικαιολογηµένη
• ιδία= διαφορετική
• σκλάβους= ελεύθερους
• φανερώνει= συσκοτίζει
• κρίσιµη= ασήµαντη
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ΒΒΒΒ6.6.6.6. παραδείγµατα συνυποδηλωτικήςσυνυποδηλωτικήςσυνυποδηλωτικήςσυνυποδηλωτικής (µεταφορικής) χρήσης της γλώσσας:
• η καρδιά µας ασταµάτητα διψά
• να βλαστήσει … ο διάλογος
• ανταλλαγή καρδιών
• για να θρέψει τον καηµό.
• να γεµίσουν τη µοναξιά τους

ΓΓΓΓ.... Επικοινωνιακό πλαίσιο= άρθρο.
Αναγκαίος ο τίτλος-ενδεικτικά:Μονόλογος περί…διαλόγου

ΠρόλογοςΠρόλογοςΠρόλογοςΠρόλογος
Ως διάλογος ορίζεται το µέσο επικοινωνίας και επίλυσης των διαφορών µεταξύ

ατόµων και λαών. Είναι η τελειότερη µορφή επικοινωνίας, γιατί στηρίζεται στο λόγο,
που αποτελεί µέσο έκφρασης των σκέψεων και των συναισθηµάτων. Ακόµα, µε τη χρήση
του ο άνθρωπος, διατυπώνει ιδέες και ανταλλάσσει τις σκέψεις και εξωτερικεύει τον
εσωτερικό του κόσµο µέσα από µια αδιάκοπη διαδικασία επικοινωνίας. O διάλογος,
λοιπόν, συµβάλλει αποφασιστικά στην ολοκλήρωση του ατόµου και στην αναβάθµιση
της κοινωνίας, αφού αποτελεί υπέρτατη κοινωνική και πνευµατική αξία. Για όλους τους
παραπάνω λόγους, στόχοςστόχοςστόχοςστόχος τουτουτουτου παρόντοςπαρόντοςπαρόντοςπαρόντος άρθρουάρθρουάρθρουάρθρου είναι να αναδείξει τις κατάλληλες
προϋποθέσεις, ώστε αυτός να είναι εποικοδοµητικός.

ΚύριοΚύριοΚύριοΚύριοΜέροςΜέροςΜέροςΜέρος
ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις γιαγιαγιαγια εποικοδοµητικόεποικοδοµητικόεποικοδοµητικόεποικοδοµητικό διάλογοδιάλογοδιάλογοδιάλογο
• Η σαφήςσαφήςσαφήςσαφής γνώσηγνώσηγνώσηγνώση τουτουτουτου αντικειµένουαντικειµένουαντικειµένουαντικειµένου της συζήτησης, αλλά και η ευρύτερη πνευµατική
καλλιέργεια εξασφαλίζουν την αλληλουχία των απόψεων και τη δυνατότητα πειθούς.
• Η ετοιµότηταετοιµότηταετοιµότηταετοιµότητα και ηηηη ευστροφίαευστροφίαευστροφίαευστροφία είναι χαρακτηριστικά που δυναµώνουν πάντα τη θέση
του οµιλητή και του επιτρέπουν να προβάλλει εύστοχη επιχειρηµατολογία.
• ΗΗΗΗ διαφωνίαδιαφωνίαδιαφωνίαδιαφωνία είναιείναιείναιείναι αναπόφευκτηαναπόφευκτηαναπόφευκτηαναπόφευκτη στον ελεύθερο δηµοκρατικό διάλογο, επειδή µε τη
διαφωνία και τον αντίλογο οξύνεται η κρίση, ενδυναµώνεται ο προβληµατισµός,
διατυπώνονται νέες ιδέες και αρχές, επιλύονται οι διαφορές και γεφυρώνονται τα
χάσµατα.
• ΗΗΗΗ δηµοκρατίαδηµοκρατίαδηµοκρατίαδηµοκρατία ως πολίτευµα και ως τρόπος ζωής αποτελεί εγγύησηεγγύησηεγγύησηεγγύηση γιαγιαγιαγια τοτοτοτο διάλογοδιάλογοδιάλογοδιάλογο,
γιατί έτσι µόνο ανταλλάσσονται απόψεις και εξασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών. Ο πλουραλισµός απόψεων και η πολιτική πολυφωνία αποτελούν ζωτικό στοιχείο
της δηµοκρατίας. Το δηµοκρατικό πολίτευµα στηρίζεται στην ελευθεροτυπία και στην
ελεύθερη πάλη των ιδεών.
• Αναγκαίος όρος για τη γόνιµη συζήτηση είναι ηηηη ελευθερίαελευθερίαελευθερίαελευθερία τηςτηςτηςτης έκφρασηςέκφρασηςέκφρασηςέκφρασης καθώς και η
απρόσκοπτη διακίνηση των ιδεών. Είναι αναγκαίο οι διαλεγόµενοι να αντιµετωπίζονται
ισότιµα και να εκφράζουν αδέσµευτα όσα πρεσβεύουν.
• Ο σεβασµόςσεβασµόςσεβασµόςσεβασµός γιαγιαγιαγια τητητητη γνώµηγνώµηγνώµηγνώµη τουτουτουτου άλλουάλλουάλλουάλλου και η αξιολόγηση κάθε συνοµιλητή ανάλογα
µόνο µε την ορθότητά της.
• Η διατήρησηδιατήρησηδιατήρησηδιατήρηση τηςτηςτηςτης ηρεµίαςηρεµίαςηρεµίαςηρεµίας, της αυτοκυριαρχίας και της σύνεσης ακόµα και όταν
παρουσιάζονται θέσεις αντίθετες προς τις υπάρχουσες
• Απαιτείται ωριµότηταωριµότηταωριµότηταωριµότητα από την πλευρά του ατόµου, ώστε να γίνονται αποδεκτά τα
λάθη του και µην εκλαµβάνεται η ορθότητα της άλλης όψης ως αµφισβήτηση της
αξιοπρέπειάς του.
• (Από τα δύο παραπάνω στοιχεία συνεπάγεται ότι) ηηηη κατάρριψηκατάρριψηκατάρριψηκατάρριψη τουτουτουτου εγωισµούεγωισµούεγωισµούεγωισµού είναι
απαραίτητη προϋπόθεση, που εξασφαλίζει την αυτοσυγκράτηση και δε µετατρέπει το

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/601/3949,17591/
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διάλογο σε προσωπική αναµέτρηση. Ο διάλογος, ακόµα, πρέπει να είναι απαλλαγµένοςαπαλλαγµένοςαπαλλαγµένοςαπαλλαγµένος
απόαπόαπόαπό τηντηντηντην αυθεντίααυθεντίααυθεντίααυθεντία, ώστε να διατηρεί ο συνοµιλητής πάντα ανοιχτό το νου του. Η
µισαλλοδοξία, η εµπάθεια, η ισχυρογνωµοσύνη, οι λοιδορίες, η λεκτική βία, οι
προπηλακισµοί, και οι προκαταλήψεις λειτουργούν αρνητικά και παρεµποδίζουν την
οµαλή λειτουργία του διαλόγου.
• Στόχος του διαλόγου είναι ηηηη αναζήτησηαναζήτησηαναζήτησηαναζήτηση τηςτηςτηςτης αλήθειαςαλήθειαςαλήθειαςαλήθειας και όχι η εξυπηρέτηση
επιµέρους σκοπιµοτήτων ή η επίδειξη των ικανοτήτων του ατόµου.
• ΟιΟιΟιΟι αποφάσειςαποφάσειςαποφάσειςαποφάσεις τουτουτουτου διαλόγουδιαλόγουδιαλόγουδιαλόγου πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα µετουσιώνονταιµετουσιώνονταιµετουσιώνονταιµετουσιώνονται σεσεσεσε πράξηπράξηπράξηπράξη, διαφορετικά
επιτυγχάνεται µόνο η θεωρητική ικανοποίηση των ανησυχιών.
ΕπίλογοςΕπίλογοςΕπίλογοςΕπίλογος

Ο διάλογος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό και σε διεθνές επίπεδο
αποτελεί τη βασικότερη προυπόθεση της αρµονικής συνύπαρξης ατόµων και λαών και
τον αποτελεσµατικότερο κοινωνικό παράγοντα που συναιρεί τις δυνάµεις των
ανθρώπων σε κοινή συνισταµένη για την κοινή τους πρόοδο και ευδοκίµηση. Ο διάλογος
είναι έννοια πολυκύµαντη, όπως η κοινωνία που τον χρησιµοποιεί. Στοχεύει και
αναπτύσσει όλους τους τοµείς της ζωής, πνευµατικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς,
ψυχολογικούς, κοινωνικούς και πρακτικούς.


