
1 

 

∆ιάλογος (∆ιάγραµµα έννοιας) 

ΕΝΝΟΙΑ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ 

 

         Ο διάλογος είναι 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. ∆εν υπάρχει 

αµφιβολία ότι ο διάλογος αποτελεί την πεµπτουσία της ∆ηµοκρατίας. Με το διάλογο 

ο άνθρωπος, διατυπώνει ιδέες και ανταλλάσσει τις σκέψεις και εξωτερικεύει τον 

εσωτερικό του κόσµο µέσα από µια ατελεύτητη διαδικασία επικοινωνίας. O διάλογος 

διαδραµατίζει αποφασιστικά στην ολοκλήρωση του ατόµου και στην αναβάθµιση της 

κοινωνίας, αφού αποτελεί υπέρτατη κοινωνική και πνευµατική αξία. 

 

1. ∆ιάλογος είναι µορφή επικοινωνίας και πραγµατώνεται µε: 
 

α) Την αντιπαράθεση των απόψεων. Βασικό συστατικό στοιχείο του διαλόγου είναι 

η διαφωνία, που τον διακρίνει από την απλή συνοµιλία. 

 

β) Την εναλλαγή των απόψεων. Τα διαλεγόµενα µέρη αναλαµβάνουν το ρόλο 

ποµπού και δέκτη, που αντικαθιστούν αµοιβαία ο ένας τον άλλον κατά τη συζήτηση. 

 

2. Από τα παραπάνω συνεπάγονται αντίστοιχα τα εξής: 
 

α) Στόχος της αντίθεσης που εκφράζεται µε το διάλογο είναι η εξέταση της 

ορθότητας των πραγµάτων, η διαµόρφωση µιας άποψης που θα στηρίζεται στη 

σύζευξη των αντιπαρατιθέµενων γνωµών, η αναζήτηση της αλήθειας («την αλήθεια 

που την έδειξαν οι θεοί απ’ την αρχή στον άνθρωπο, αλλά µε το πέρασµα του χρόνου 

να την αναζητούν και να τη βρίσκουν όρισαν») – (Ξενοφάνης). 

 

β) Επιβάλλεται πάντα η ύπαρξη κανόνων και προϋποθέσεων, που πρέπει να 

ακολουθούν οι διαλεγόµενοι, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος του µονολόγου ή της 

λογοµαχίας.  

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ: 
 

• Η σαφής γνώση του αντικειµένου της συζήτησης, αλλά και η ευρύτερη πνευµατική 

καλλιέργεια εξασφαλίζουν την αλληλουχία των απόψεων και τη δυνατότητα πειθούς. 

 

• Η ετοιµότητα και η ευστροφία είναι χαρακτηριστικά που δυναµώνουν πάντα τη 

θέση του οµιλητή και του επιτρέπουν να προβάλλει εύστοχη επιχειρηµατολογία. 

 

• Η διαφωνία είναι αναπόφευκτη 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. 

 

• Η δηµοκρατία ως πολίτευµα και ως τρόπος ζωής αποτελεί εγγύηση για το διάλογο 

γιατί έτσι µόνο ανταλλάσσονται απόψεις και εξασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση 

των ιδεών. Ο πλουραλισµός απόψεων και η πολιτική πολυφωνία αποτελούν ζωτικό 
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στοιχείο της δηµοκρατίας. Το δηµοκρατικό πολίτευµα στηρίζεται στην 

ελευθεροτυπία και στην ελεύθερη πάλη των ιδεών. 

 

• Αναγκαίος όρος για µια γόνιµη συζήτηση είναι η ελευθερία της έκφρασης καθώς 

και η απρόσκοπτη διακίνηση των ιδεών. Είναι αναγκαίο οι διαλεγόµενοι να 

αντιµετωπίζονται ισότιµα και να εκφράζουν αδέσµευτα όσα πρεσβεύουν. 

 

• Ο σεβασµός για τη γνώµη του άλλου και η αξιολόγηση κάθε συνοµιλητή ανάλογα 

µόνο µε την ορθότητά της. 

 

• Η διατήρηση της ηρεµίας, της αυτοκυριαρχίας και της σύνεσης ακόµα και όταν 

παρουσιάζονται θέσεις αντίθετες προς τις υπάρχουσες. 

 

• Απαιτείται ωριµότητα 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 η κατάρριψη του εγωισµού είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση, που εξασφαλίζει την αυτοσυγκράτηση και δε µετατρέπει το 

διάλογο σε προσωπική αναµέτρηση. Ο διάλογος, ακόµα, θα πρέπει να είναι 

απαλλαγµένος από την αυθεντία, ώστε να διατηρεί ο συνοµιλητής πάντα ανοιχτά και 

άγρυπνα τα µάτια της ψυχής 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 η αναζήτηση της αλήθειας και όχι η εξυπηρέτηση 

επιµέρους σκοπιµοτήτων ή η επίδειξη των ικανοτήτων του ατόµου. 

 

• Οι αποφάσεις του διαλόγου πρέπει να µετουσιώνονται σε πράξη, διαφορετικά 

επιτυγχάνεται µόνο η θεωρητική ικανοποίηση των ανησυχιών. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ - ΑΞΙΑ: 

 

Α. ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ: 

 

1. Ο διάλογος βοηθά το άτοµο στην εµπέδωση των γνώσεων που έχει ήδη αποκτήσει, 

ενώ παράλληλα συντελεί στη διεύρυνση των γνωστικών και πνευµατικών του 

οριζόντων. Επιπλέον, συµβάλλει στον απαγκίστρωση από λανθασµένες αντιλήψεις ή 

αυθαίρετα συµπεράσµατα. Ο διάλογος κινητοποιεί ηθικά και πνευµατικά τον 

άνθρωπο και διευρύνει συνεχώς τους πνευµατικούς του ορίζοντες καθώς του 

προσφέρει συναισθηµατική εγρήγορση, σφαιρική και πολύπλευρη προσέγγιση των 

διαφόρων θεµάτων καθώς και τη δηµιουργική αναζήτηση και προσπέλαση της 

αλήθειας και της ουσίας των πραγµάτων. 

 

 

2. Επιτρέπει την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, αφού το άτοµο είναι 

υποχρεωµένο να αναπτύξει τις οποιεσδήποτε απόψεις του στηριζόµενος σε λογικά 

επιχειρήµατα ή να προβάλλει αντίθετες απόψεις, βοηθάει το άτοµο στο να 

αντιµετωπίζει πολύπλευρα την πραγµατικότητα και να αποκτήσει µια διευρυµένη και 
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σφαιρική αντίληψη γύρω από τα πράγµατα και τα φαινόµενα. Το άτοµο γίνεται 

αντικειµενικό. 

 

3. Το άτοµο µαθαίνει να ελέγχει τα συναισθήµατά του, να κυριαρχεί σ’ αυτά µε την 

ορθή σκέψη και τη δύναµη του λόγου. Άλλοτε πάλι, εκφράζει συναισθήµατα, 

εξωτερικεύεται, αποβάλλει την εσωστρέφεια, υποτάσσει τον εγωισµό του. 

 

4. Καλλιεργούνται τα ηθικά στοιχεία της προσωπικότητας. Καλλιεργείται ο 

σεβασµός, εκδηλώνεται η φιλία, η άµιλλα, η αυτοκυριαρχία και γίνεται αντιληπτή η 

αξία της οµαδικότητας και η ανάγκη της συνεργασίας. 

 

5. Ο διάλογος αποτελεί ερέθισµα για αυτοκριτική, όταν το άτοµο ανακαλύπτει µέσα 

απ’ αυτόν τις αδυναµίες του χαρακτήρα του και την ένδεια του πνεύµατός του. 

 

6.Εν κατακλείδι, γίνεται κατανοητό ότι ο διάλογος καλλιεργεί και αναπτύσσει την 

προσωπικότητα του ατόµου, συµβάλλοντας θετικά προς την κατεύθυνση της 

ηθικοπνευµατικής του ολοκλήρωσης. 

 

 

Β. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

 

1. Οι αποφάσεις που απορρέουν από το διάλογο – αποφάσεις κοινής αποδοχής και 

λογικά επεξεργασµένες – χαρακτηρίζονται από την ορθότητα και προάγουν την 

ασφαλέστερη αντιµετώπιση των προβληµάτων. Ο πολίτης που συµµετέχει εµβαθύνει 

στα προβλήµατα µε αποτέλεσµα να διαµορφώνει µια συγκροτηµένη άποψη για τα 

διάφορα θέµατα. 

 

 

2. Η αντίθεση – ουσιαστικό στοιχείο του διαλόγου – αµφισβητεί κάθε κατεστηµένη 

τάξη πραγµάτων, καταρρίπτει οτιδήποτε προβάλλει ως απόλυτο, µε αποτέλεσµα τη 

δυναµική και δηµιουργική εξέλιξη της κοινωνίας. Εξανθρωπίζει, προάγει την 

κοινωνία, εγγυάται την πολύτιµη ετερότητα. 

 

 

3. Ο διάλογος θεµελιώνει τη δηµοκρατία, αφού επιλύει οµαλά τις αντιθέσεις και 

επιτρέπει τον κριτικό έλεγχο των αποφάσεων που λαµβάνονται στον πολιτικό χώρο. 

Με το διάλογο, η ∆ηµοκρατία βρίσκει την ολοκλήρωση της και η κριτική φτάνει 

γρηγορότερα στο στόχο της: τον έλεγχο της πολιτικής ζωής και την προάσπιση των 

δηµοκρατικών θεσµών. 

 

 

4. Τίθενται σωστά πρότυπα κοινωνικής συµβίωσης, παραµερίζονται οι αψιµαχίες, η 

βία και οι αντιδικίες που καλλιεργούνται από το φανατισµό. 

 

 

5. Συναφές µε το παραπάνω είναι και το εξής: η αµοιβαία υποχώρηση των 

αντιπαρατιθέµενων που προϋποθέτει ο διάλογος εξασφαλίζει την ειρηνική 

διευθέτηση των διαφορών και σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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6. Ο διάλογος δίνει εναύσµατα για ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ των ατόµων, 

πράγµα ιδιαίτερα σηµαντικό σήµερα που οι συγκρούσεις και ο ανταγωνισµός 

κλονίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και αποξενώνουν. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

 

         Ο διάλογος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό και σε διεθνές επίπεδο 

αποτελεί το βασικότερο παράγοντα της αρµονικής συνύπαρξης ατόµων και λαών και 

τον αποτελεσµατικότερο κοινωνικό παράγοντα που συναιρεί τις δυνάµεις των 

ανθρώπων σε µια 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. 

 

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ: 

 

1. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ: 

 

       Ο διάλογος εξυπηρετεί όλους τους τοµείς της. Με την ανταλλαγή απόψεων στον 

παραγωγικό τοµέα βελτιώνονται οι διαδικασίες της οικονοµικής δράσης και 

αυξάνεται η παραγωγικότητα. Σ’ αυτό συντελεί και ο διάλογος εργαζοµένων και 

εργοδοτών για το συντονισµό των προσπαθειών τους στον κοινό σκοπό. Οι εµπορικές 

συναλλαγές προωθούνται και βελτιώνονται µε το διάλογο. 

 

 

2. ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ: 

 

        Ο διάλογος διδασκόντων και διδασκοµένων και των µαθητών µεταξύ τους 

βοηθά στην ολόπλευρη εξέταση των ζητηµάτων της παιδείας, στην ενίσχυση του 

γόνιµου προβληµατισµού, στην ανάπτυξη καλοπροαίρετης κριτικής και ουσιαστικού 

προβληµατισµού για το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, στη δηµιουργική 

αφοµοίωση των γνώσεων, στην πνευµατική εγρήγορση, στην καλλιέργεια της 

κριτικής ικανότητας του µαθητή και στη διαµόρφωση δηµοκρατικών συνειδήσεων. 

Αποτελεί την καλύτερη παιδαγωγική µέθοδο που πρέπει να υιοθετούν οι σύγχρονοι 

εκπαιδευτικοί. 

 

3. ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: 

 

        Ο διάλογος µεταξύ των επιστηµόνων οδηγεί στην επιστηµονική πρόοδο, γιατί µ’ 

αυτόν γίνεται διασταύρωση των γνώσεων και προσέγγιση στην όσο γίνεται 

αντικειµενικότερη αλήθεια. Παράλληλα, αποφεύγεται η πνευµατική µονοµέρεια 

εξαιτίας της µεγάλης επιστηµονικής εξειδίκευσης και συνειδητοποιεί κάθε 

επιστήµονας την κοινωνική του ευθύνη. 
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4. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 

 

        Ο διάλογος βοηθά στη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων και στην οµαλή 

κοινωνικοποίησή τους. Παράλληλα, ενισχύει το θεσµό της οικογένειας, αφού 

εξασφαλίζει την οµαλή, αλλά και γόνιµη συµβίωση των µελών της µέσα σ’ αυτήν. 

Τέλος, λειτουργεί ως παράγοντας άρσης του χάσµατος των γενεών, αφού καλλιεργεί 

κλίµα αλληλοσεβασµού, συνεργασίας για την επίλυση των κοινών προβληµάτων και 

αλληλοκατανόησης. Με το διάλογο µεταφέρονται εµπειρίες ζωής, παραδόσεις και 

αξίες από γενιά σε γενιά και αναπόφευκτα περιορίζεται το χάσµα των γενεών. Οι 

γονείς λειτουργούν ως υγιή πρότυπα που προσπαθούν να επιχειρηµατολογήσουν τις 

απόψεις τους στα παιδιά τους χωρίς να τους τις επιβάλλουν. 

 

 

5. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ: 

 

         Στις καθηµερινές συναναστροφές ο διάλογος συµβάλλει αποφασιστικά στη 

στενότερη επαφή και επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων, στην καταπολέµηση της 

µοναξιάς που αισθάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η 

έννοια της φιλίας καλλιεργώντας σταθερά ένα πολυδύναµο πνεύµα συνεργασίας 

ανάµεσα στα άτοµα και τους λαούς αµβλύνοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις και 

περιορίζοντας τις κοινωνικές αντιπαλότητες. Οι πολίτες µέσω του διαλόγου 

διεκδικούν τα ατοµικά και πολιτικά τους δικαιώµατα, ασκούν έλεγχο στην εκάστοτε 

εξουσία και καταδικάζουν απερίφραστα κάθε είδους παρανοµίας και ατασθαλίας. 

 

 

6. ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ: 

 

α) Ο διάλογος µεταξύ των πολιτικών και κοµµάτων είναι αποφασιστικός παράγοντας 

για την οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος και γενικότερα για την εγκαθίδρυση της 

ελευθερίας, της παρρησίας και της δηµοκρατίας, κοινωνικοπολιτικών αξιών που δεν 

µπορούν να πραγµατωθούν χωρίς το διάλογο. Ο πολίτης απαλλάσσεται από το 

δογµατισµό και την πνευµατική µονοµέρεια. Η πολιτική ανεκτικότητα προϋποθέτει 

την ελευθερία της έκφρασης, τον ανοικτό διάλογο και το σεβασµό στη 

διαφορετικότητα των απόψεων. 

 

β) Ο διάλογος πολίτη – κράτους βοηθά στη δηµιουργία κλίµατος πολιτικής 

σταθερότητας, στη σωστή λειτουργία του κρατικού – διοικητικού µηχανισµού, ώστε 

να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και ταυτόχρονα συµβάλλει στην οµαλή 

κοινωνικοποίηση των νέων. Ο λειτουργεί διάλογος ως ένα εργαλείο δηµοκρατίας, 

συνενόησης των ανθρώπων και επίλυσης των προβληµάτων. 

 

γ) Σε διεθνές επίπεδο, ο διάλογος µεταξύ των λαών συντελεί στην ανάπτυξη της 

διεθνούς συνεργασίας και εξοµαλύνει τις διεθνείς διαφορές. Έτσι, βοηθά στην 

ειρηνική επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, 

συντελώντας στη διαφύλαξη της διεθνούς τάξης και στην παγίωση της παγκόσµιας 

ειρήνης. 
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7. ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΖΩΗ 

 

     Ο διάλογος µεταξύ των λαών αποτελεί τον καλύτερο τρόπο άρσης των 

αντιπαραθέσεων και διαφωνιών. Οι λαοί αναζητούν κοινούς τρόπους επαφής, 

συνεργάζονται για την επίλυση των προβληµάτων τους, τηρούν τις διεθνείς 

συµφωνίες και αναπτύσσουν τις προϋποθέσεις για την παγκόσµια συναδέλφωση και 

ειρήνη. Σήµερα µάλιστα, σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης, η αρµονία πολιτισµού και 

ανάπτυξης µε σεβασµό στις πολιτιστικές ταυτότητες, συνιστά ένα στόχο στον οποίο 

πρέπει να συγκλίνουν οι πολιτικές των κρατών. 

 

 

8. ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

 

     Το διαδίκτυο και η σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα στον 

πολίτη να δηµιουργήσει το δικό του κίνηµα διαµαρτυρίας και παρέµβασης 

αυξάνοντας τις δυνατότητες παρέµβασης του (ενδυναµωµένος πολίτης-empowered 

citizen). Ο πολίτης µπορεί να επιλέξει τον τρόπο, τον τόπο και το ρυθµό ενηµέρωσης 

και της παρέµβασής του, συµµετέχοντας σε οποιοδήποτε βήµα διαλόγου ή 

παρουσιάζοντας τη δική του «εφηµερίδα». Η τεχνολογία διαθέτει τα µέσα για να 

αυξηθεί τόσο η ποσότητα όσο και ή ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται 

παγκοσµίως. Η ηλεκτρονική δηµοκρατία αποτελεί προϊόν αυτής της έκρηξης στον 

τοµέα των πληροφοριών. Η µετουσίωση της πληροφορίας σε γνώση, η µετατροπή της 

ανταλλαγής απόψεων σε ουσιαστικό διάλογο, η σύγκρουση διαφορετικών 

κοσµοαντιλήψεων, η επεξεργασία και όχι απλή συσσώρευση στοιχείων αποτελούν 

ευθύνη αυτών που µεσολαβούν σ’ αυτούς τους νέους παγκόσµιους χώρους. Οι 

δηµοκρατίες µας βασίζονται στην παραδοχή ότι υπάρχει µια ελάχιστη ποσότητα 

πληροφοριών στις οποίες όλοι διαθέτουµε πρόσβαση, ενώ απαιτεί ενηµερωµένο και 

ενασχολούµενο µε τα κοινά σύνολο πολιτών. 

 

        Η ηλεκτρονική δηµοκρατία στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: την 

ηλεκτρονική διαβούλευση και συµµετοχή (e-engagement/e-participation) και την 

ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting). Η έννοια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης 

περιλαµβάνει την εµπλοκή του πολίτη στα κοινά µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και 

βασικά του διαδικτύου καθώς και άµεση και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση. 

Ο πολίτης/χρήστης, µπορεί να εκφράζει τη γνώµη του και να παίρνει µέρος σε 

δηµοσκοπήσεις, έρευνες, online ερωτηµατολόγια ή και να προτείνει ο ίδιος θέµατα 

προς συζήτηση. 

 

 

Λεξιλόγιο 
 

∆ιάλογος : (επίθετα θετικά) 

 

θετικός, ευεργετικός, ουσιαστικός, αποτελεσµατικός, καρποφόρος, ωφέλιµος, 

ενδιαφέρον, δηµοκρατικός, παραγωγικός, φιλελεύθερος, ειλικρινής, ενδελεχής, 

ευρηµατικός, οικουµενικός, αντικειµενικός, εκτενής, συναινετικός, 

αντιπροσωπευτικός, ισότιµος 



7 

 

 

 

(επίθετα αρνητικά) 

ατελέσφορος, στείρος, επιζήµιος, ατυχής, αναποτελεσµατικός, αρνητικός, άκαρπος, 

στείρος, ανώφελος, καταστροφικός, µάταιος, φανατικός. 

 

 

(ρήµατα θετικά) 

διεξάγεται, πραγµατοποιείται, λαµβάνει χώρα, γίνεται, διεξάγεται, υλοποιείται, 

αναβαθµίζεται, ενισχύεται, ευδοκιµεί, προωθείται, αναπτύσσεται. 

 

 

(ρήµατα αρνητικά) 

∆υσχεραίνεται, παρεµποδίζεται, εκφυλίζεται, διαταράσσεται, συρρικνώνεται, 

ακυρώνεται, διακόπτεται, διαλύεται, αναστέλλεται, περιορίζεται. 

 

 


