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ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

 

Εποπηικός πίνακας-Τι πρέπει να θσμάμαι 

 

 

Είδε/κνξθέο ηνπ δηαιόγνπ 

 

 Δζσηεξηθφο - πξνζσπηθφο 

 Γηαπξνζσπηθφο 

 Κνηλσληθφο 

 Δζληθφο 

 Γηδαθηηθφο 

 Πλεπκαηηθφο 

 

Απνηειέζκαηα 

Σε αηνκηθό επίπεδν Κνηλσλία-πνιηηηζκφο-δηαθξαηηθέο ζρέζεηο 

 Πλεπκαηηθή αλάπηπμε 

  Φπρηθά -Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

 Κνηλσληθνπνίεζε-εζηθνπνίεζε 

 Πνιηηηθνπνίεζε 

 Οηθνπκεληθφ πλεχκα 

 

Κνηλσλία 

Αλεθηηθφηεηα, αιιεινθαηαλφεζε, 

ζπλεξγαζία, εηξεληθή ζπλχπαξμε 

 

Πνιηηηζκόο 

Αλάπηπμε 

 Δπηζηεκψλ 

 Σερλψλ 

 Δθπαίδεπζεο 

 Οηθνλνκίαο 

Πνιηηηθή 

Δκπέδσζε ηεο δεκνθξαηίαο 

 

Δηαθξαηηθέο ζρέζεηο 

Δηξήλε, ζπλεξγαζία, απφ θνηλνχ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

 

 

 

Εθθπιηζηηθά θαηλόκελα 

 

 

Τξόπνη αληηκεηώπηζεο-πξνϋπνζέζεηο 

επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ. 

ε αηνκηθφ επίπεδν 

 

Α. Πλεπκαηηθά εθφδηα 

 Άγλνηα ηνπ ζέκαηνο 

 δηαθνξεηηθή γισζζηθή αγσγή, 

δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

     αθξηβνινγία. 

 

 

 ́ Αγλνηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, 

ζνθηζηηθά επηρεηξήκαηα, ξεηνξηθά 

ηερλάζκαηα, πξνπαγάλδα. 

Γεληθεχζεηο, ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο 

Δμαγσγή βεβηαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ 

 

 Δλεκέξσζε γηα ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη 

  λα ππάξρεη θνηλή γιψζζα αλάκεζα πνιιέο 

δηαιεγνκέλνπο (φκνην πεξίπνπ 

κνξθσηηθφ επίπεδν, γηα εηδηθά, φρη 

θνηλσληθά ζέκαηα). 

 

 Ιθαλόηεηα επηρεηξεκαηνινγίαο 
 

Απνθπγή πνιιέο γελίθεπζεο, αιιά θαη 

πνιιέο άζηνρεο απινπνίεζεο. 

Απνθπγή βηαζχλεο ζηελ εμαγσγή 
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 φηαλ δελ ππάξρεη δηαιεθηηθή αληίζηαζε 

ζηε γλψκε πνπ δηαηππψλνπκε θαη ν 

ζπδεηεηήο ζπκθσλεί εχθνια καδί καο. 

 

 φηαλ νη δηαιεγφκελνη ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κηζαιινδνμία, κηθξφλνηα, πξνιήςεηο, 

θαλαηηζκφ 

 Όηαλ νη δηαιεγφκελνη δελ έρνπλ θακία 

δηάζεζε λα πεηζζνχλ, αθνινπζνχλ ηε 

γλσζηή ηαθηηθή «νπ κε πείζεηο, θαλ κε 

πείζεηο» ( =δελ ζα κε πείζεηο, θη αλ αθφκε 

κε πείζεηο  

 

 

Β. πκπεξηθνξά-ζηάζεηο 

 φηαλ ν δηάινγνο πξνζσπνπνηείηαη θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε δηέλεμε 

 φηαλ ππάξρεη αληηδηθία, εξηζηηθφηεηα 

 φηαλ νη ζπλνκηιεηέο δελ ζέβνληαη ν 

πνιιέο ηνλ άιιν 

 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 

 

 

 

 απνδνρή ηνπ πνιιαπινχ ραξαρηήξα πνιιέο 

αιήζεηαο (ε αιήζεηα έρεη πνιιέο φςεηο). 

 Γηαιιαθηηθφηεηα 

 αληηθεηκεληθή ζθέςε. 

 πξαγκαηηθή ζέιεζε γηα επηθνηλσλία, 

εηιηθξίλεηα.  

 

 

 

 

 

 αμηνπξεπήο ζηάζε απέλαληη ζηε γλψκε ησλ 

άιισλ (πξνζνρή, ζεβαζκφο, αλνρή). 

 

 Απηνπεηζαξρία, απηνέιεγρνο 

Δμσηεξηθέο ζπλζήθεο 

 

 Όηαλ επηθξαηεί αλειεπζεξία, ινγνθξηζία, 

απηαξρηθά θαζεζηψηα 

 

 Πνιηηηθή θξίζε 

 

 

 ΄Διιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

 Κνηλσληθή θαη εζηθή θξίζε 

 Γπζιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ 

θνηλσληθνπνίεζεο 

 

 

 

 

 Δπηβνιή ηνπ δηθαίνπ ηεο ππγκήο ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο 

     ΄Διιεηκκα δεκνθξαηίαο ζηε ιεηηνπξγία   

     ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ 

 

 θαηνρχξσζε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο ζε 

φια ηα επίπεδα ηεο αηνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο. 

 Δθδεκνθξαηηζκφο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο 

 

 Πξνζπάζεηα ζε επίπεδν αηνκηθήο δσήο 

 

Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ 

θνηλσληθνπνίεζεο 

 Οηθνγέλεηα 

 ρνιείν 

 ΜΜΔ 

 

 Δθδεκνθξαηηζκφο ησλ ππεξεζληθψλ 

νξγαληζκψλ 

 

 εβαζκφο ησλ αλίζρπξσλ ρσξψλ 
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Οξηζκόο 

Γηάινγνο είλαη ε ζπδήηεζε αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο ή ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Δίλαη, ζπλάκα, ε αληαιιαγή ηδεψλ ή απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη ηε γεθχξσζε ησλ 

αληηζέζεσλ. 

Eίδε ηνπ δηαιόγνπ 

 Eζσηεξηθόο- πξνζσπηθόο: ζπδήηεζε κε ηνλ εαπηφ καο κε ζθνπφ ηελ απηνγλσζία, 

ηνλ απηνέιεγρν. 

 Δηαπξνζσπηθόο Μέζνλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα 

(νηθνγέλεηα, θίινη, ζπλεξγάηεο) γηα ηελ επίιπζε αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ 

επίιπζε/δηεπζέηεζε δηαθνξψλ ή ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Κνηλσληθόο:  Μέζνλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε επξχηεξεο νκάδεο (πρ, ελψζεηο 

εξγαδνκέλσλ νξγαληζκψλ, ζπιιφγσλ, θνξέσλ θιπ) γηα ηελ επίιπζε θνηλψλ 

πξνβιεκάησλ 

 Δηδαθηηθόο- παηδαγσγηθόο: κέζνδνο δηδαζθαιίαο γηα ηε  κεηάδνζε γλψζεσλ θαη 

εζηθψλ αξρψλ 

 Πλεπκαηηθόο: αληαιιαγή απφςεσλ, άζθεζε θξηηηθήο  γηα ινγνηερληθά βηβιία, έξγα 

ηέρλεο, επηζηήκε. 

 Πνιηηηθόο: ζθνπφ έρεη ηελ επίιπζε επίθαηξσλ πνιηηηθψλ ζεκάησλ κε ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή ζπλαίλεζε. Γηεμάγεηαη ζε επίπεδν πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ/θνκκάησλ, ζην 

θνηλνβνχιην κεηαμχ αληίπαισλ παξαηάμεσλ, κεηαμχ ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ ζηνλ ηχπν, ζηηο ηειενπηηθέο/ ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο ζε κείδνλα πνιηηηθά ζέκαηα. Απφ ηα 

παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ν δηάινγνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο 

θξαηαηήο Γεκνθξαηίαο. 

 Δηεζληζηηθόο: Γηάινγνο κεηαμχ θξαηψλ (ηα πιαίζηα, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο 

ν ΟΗΔ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θιπ.) Πξηλ ηελ ππνγξαθή ζπλζεθψλ, ηελ ηειηθή 

ιήςε ζνβαξφηαησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζε δηάθνξα θξάηε, δηεμάγεηαη ζπδήηεζε 

ησλ αξκνδίσλ πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ ησλ ρσξψλ.  

θνπφο: Η εκπέδσζε ησλ θνηλψλ δπζθνιηψλ ησλ ιαψλ θαη ε πξνζπάζεηα επίιπζήο 

ηνπο κε εηξεληθφ ηξφπν. 

 

 

Πόηε ν δηάινγνο ζεσξείηαη επηηπρήο 
Η επηηπρία ελφο δηαιφγνπ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο 

δηεμάγεηαη. Γεληθά, έλαο δηάινγνο κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρήο, εθφζνλ: 

 Φέξλεη ζε επηθνηλσλία ηνπο αλζξψπνπο. 

 Αίξεη παξεμεγήζεηο θαη ζπκθηιηψλεη. 

 πκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 Μνξθψλεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ βνεζάεη λα βξίζθεη ηελ αιήζεηα 
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Αμία ηνπ δηαιόγνπ 

΄Αλζξσπνο 

 

 Πλεπκαηηθή θαη γισζζηθή θαιιηέξγεηα (θξίζε, επηρεηξεκαηνινγία, γλψζεηο) 

 Απηνγλσζία (εζσηεξηθφο δηάινγνο) 

 Δπηθνηλσλία-ςπρηθή αλαθνχθηζε (δηαπξνζσπηθφο δηάινγνο) 

 Δπηηπγράλεηαη ζπκθηιίσζε, ζπλαίλεζε, αλεθηηθφηεηα, πεηζψ, άξζε κε εηξεληθφ 

ηξφπν ησλ παξεμεγήζεσλ, ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ αληηζέζεσλ. (δηαπξνζσπηθφο 

δηάινγνο) 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζε λένπο θαη 

κεγαιπηέξνπο.(δηαπξνζσπηθφο δηάινγνο) 

 Μεηάδνζε γλψζεσλ, θνηλσληθνπνίεζε, δηαπαηδαγψγεζε ( δηδαθηηθφο-παηδαγσγηθφο) 

 Πνιηηηθνπνίεζε (ελεκέξσζε γηα δηαθνξεηηθέο απφςεηο) 

 Με ηελ αιιεινγλσξηκία ησλ ιαψλ επηηπγράλεηαη  ε δεκηνπξγία  νηθνπκεληθήο 

ζπλείδεζεο 

 

Κνηλσλία-πνιηηηζκόο 

 

 Αληαιιαγή γλψζεσλ, ηδεψλ, εκπεηξηψλ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά 

δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα αλάκεζα ζε επαγγεικαηίεο, ζπλδηθαιηζηέο, 

εζεινληηθέο, αζιεηηθέο, ηνπηθέο θαη άιιεο νξγαλψζεηο. 

 Γηαδίδνληαη γλψζεηο θαη ηδέεο ,πξννδεχεη ε επηζηήκε, απνθαιχπηεηαη ε αιήζεηα. 

(πλεπκαηηθφο δηάινγνο) 

 Δληζρχεηαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα (πνιηηηθφο δηάινγνο), ν πινπξαιηζκφο, ε 

πνιπθσλία, ε ηζεγνξία, ιακβάλνληαη ζσζηέο απνθάζεηο, επηηπγράλνληαη επξχηεξεο 

ζπλεξγαζίεο, ζπλαίλεζε.  

«Ο δηάινγνο είλαη απαξρή θαη νπζία ηεο δεκνθξαηίαο, θαη φζνη είλαη απφιπηα 

βέβαηνη γηα ηηο γλψκεο ηνπο δελ θάλνπλ γηα ηε δεκνθξαηία» (Δ. Παπαλνχηζνο). 

 ΜΜΔ: ειέγρνπλ ηελ εμνπζία, θαηαγγέιινπλ θαη απνηξέπνληαη απζαηξεζίεο, 

θαηλφκελα δηαθζνξάο, δηαπινθήο θαη αλνκίεο. Πξνζθέξνπλ βήκα ψζηε λα 

αθνπζηνχλ νη απφςεηο πνιηηψλ ή επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (κέζσ ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο) 

 

 Σε δηεζλέο επίπεδν 

Με ην δηάινγν  επλνείηαη  ε ζπλεξγαζία  φισλ ησλ ρσξψλ  γηα ηελ αληηκεηψπηζε  

παγθφζκησλ  πξνβιεκάησλ , φπσο ε θηψρεηα , ε αλεξγία , ε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή θ.α 

Απνθεχγνληαη  νη ζπγθξνχζεηο  θαη ε ρξήζε βίαο πνπ δηαησλίδνπλ  θαη βαζαίλνπλ ην ράζκα  

κεηαμχ ησλ ιαψλ , δηαζθαιίδεηαη ε εηξήλε θαη ε αζθάιεηα.  

 

 

Η θξίζε ηνπ δηαιφγνπ-Αηηίεο 

Σε αηνκηθό επίπεδν 

Υακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, άγλνηα πνιιψλ ζεκάησλ, αδπλακία επηρεηξεκαηνινγίαο, 

δνγκαηηζκφο, θαλαηηζκφο, ζηεξεφηππα-πξνθαηαιήςεηο, ξαηζηζκφο, εζληθηζκφο, καδνπνίεζε, 

θνκκαηηθνπνίεζε, κεζζηαληζκφο, έιιεηςε απηνθξηηηθήο 

Σε ζπιινγηθό επίπεδν 

 Κξίζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (αληαγσληζκφο, αηνκηθηζκφο, ρξεζηκνζεξία, 

σθειηκηζκφο, απνμέλσζε). 

 Πνιχσξε εξγαζία, νηθνλνκηθή θξίζε, έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, θξίζε ηνπ 
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νηθνγελεηαθνχ ζεζκνχ. 

 Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο (εθθπιηζηηθά θαηλφκελα ) 

Οηθνγέλεηα 

ρνιείν 

ΜΜΔ 

Πνιηηηθή δσή 

 

Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ελόο δηαιόγνπ-ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο 

 

Δπηηπρεκέλνο  είλαη ν δηάινγνο φηαλ επηηξέπεη  ζην δέθηε  λα πξνζιάβεη  ην κήλπκα ηνπ  

πνκπνχ  θαη λα ην θαηαλνήζεη  θαη λα αληαπνθξηζεί  αλάινγα. Μφλν ηφηε  ε επηθνηλσλία  ησλ 

δηαιεγνκέλσλ  είλαη εθηθηή  θαη πιεξείηαη  ν ζηφρνο ηνπ δηαιφγνπ  πνπ είλαη «ε αλάγθε 

ζπλχπαξμεο  γηα ηελ εχξεζε  ηεο αιήζεηαο , γηα ηε δηαηχπσζε  ηεο πην  ζσζηήο γλψκεο  θαη 

απφθαζεο  κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο  ζπλζήθεο» (Φ.Κ.Βψξνο ) 

 

Οη πξνϋπνζέζεηο  γηα λα είλαη  έλαο δηάινγνο  γφληκνο θαη επνηθνδνκεηηθφο  είλαη νη εμήο:  

Εζσηεξηθέο 

 Η εηιηθξίλεηα 

 Η ζαθήλεηα ζην ιφγν 

 Ο ιφγνο ησλ νκηιεηψλ  λα είλαη ζρεηηθφο  κε ην ζέκα ζπδήηεζεο 

 Η ζε βάζνο γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζπδεηείηαη 

 Η απνπζία θαλαηηζκνχ  θαη δνγκαηηζκνχ, απαιιαγή απφ πξνθαηαιήςεηο θαη 

ηδενιεςίεο 

 Η αληδηνηέιεηα , ε εληηκφηεηα, ε απνπζία εξηζηηθνχ πλεχκαηνο , ε θαινπξναίξεηε 

δηάζεζε 

 Ο ζεβαζκφο , ε αλεθηηθφηεηα  θαη ε κεηξηνπάζεηα  

Εμσηεξηθέο 

 Η δεκνθξαηία: κφλν ε δεκνθξαηία εμαζθαιίδεη  ηελ ειεπζεξία  ζηελ έθθξαζε , ηνλ 

πινπξαιηζκφ  ησλ ηδεψλ , ην ζεβαζκφ  θαη ηελ αλνρή  απέλαληη  ζην δηαθνξεηηθφ  

πνπ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δηαιφγνπ.  

 Η ειεπζεξία: Δπηπιένλ ζ’ έλα  δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα  ππάξρεη ε  απαξαίηεηε  

ειεπζεξία  γηα άζθεζε θξηηηθήο  ρσξίο ην  θφβν  ηεο ινγνθξηζίαο ή ηεο ηηκσξίαο  πνπ 

νπζηαζηηθά θαηαξγεί  ην δηάινγν. 

 Γπλαηφηεηα ηζεγνξίαο, πινπξαιηζκφο 

 Οξγάλσζε ηνπ δηαιφγνπ 
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Αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

 

Η ζεκαζία ηνπ δηαιόγνπ-ζεηηθά απνηειέζκαηα 

 

Σε αηνκηθό επίπεδν 

 

Πλεπκαηηθόο ηνκέαο-αλάπηπμε δηαλνεηηθώλ ηθαλνηήησλ 

Με ην δηάινγν  ην άηνκν νμχλεη ηελ θξίζε ηνπ , εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ  θαη αθππλίδεη  

ην πλεχκα ηνπ εκβαζχλνληαο   ζε θαηλφκελα θαη πξνβιήκαηα  ηεο ζχγρξνλεο δσήο 

.Δπηπιένλ, κε ηελ  έθθξαζε ηεο γλψκεο  θαη ηελ θξηηηθή πνπ πθίζηαηαη απαιιάζζεηαη απφ  

ην δνγκαηηζκφ  θαη ηελ πλεπκαηηθή κνλνκέξεηα , πνπ ην νδεγνχλ  ζηελ πιάλε θαη ην 

θαλαηηζκφ , βξίζθεηαη ζε δηαξθή πλεπκαηηθή εγξήγνξζε θαη θαηαθηά ηελ πλεπκαηηθή ηνπ 

ειεπζεξία  θηάλνληαο ζηελ απηνγλσζία.  

Η δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ πάλσ ζηα δηάθνξα 

ζέκαηα, ζπληζηά πνιχ ζεκαληηθφ φθεινο ηνπ δηαιφγνπ, γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη 

εκπινπηίδεη θαη εληζρχεη ηε ζπιινγηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Αλ, επνκέλσο, ζην 

πιαίζην ελφο νξζνχ δηαιφγνπ, ην άηνκν αθνχζεη κε πξνζνρή ηα αληεπηρεηξήκαηα ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ, θαηνξζψλεη λα πξνζεγγίζεη ην ππφ ζπδήηεζε δήηεκα απφ κία εληειψο λέα 

νπηηθή, πνπ δηαλζίδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο, θαη ζπλάκα ηνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πιεζηάζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε κηα πιεξέζηεξε ζέαζή ηνπ.  

εκαληηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ην δηάινγν είλαη πσο ην άηνκν καζαίλεη λα εθηηκά ηνπο 

ζπλνκηιεηέο εθείλνπο πνπ είλαη θνξείο πξνζσπηθψλ ζέζεσλ, θαη φρη απινί αλακεηαδφηεο 

έηνηκσλ ζθέςεσλ. Γεκηνπξγείηαη, έηζη, κηα νπζηαζηηθή εθηίκεζε, -ηδίσο- πξνο ηνπο 

ζπλνκηιεηέο, πνπ αλ θη έρνπλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε, δηαζέηνπλ ην ζάξξνο θαη 

ηελ πλεπκαηηθή θαζαξφηεηα, ψζηε λα παξνπζηάζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, 

ρσξίο λα επηδηψθνπλ λα γίλνπλ αξεζηνί ζηνπο άιινπο κε ην λα αθνινπζνχλ εθείλεο ηηο 

απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο.  

 

Απηνγλσζία 

Με ηνλ δηάινγν ηίζεληαη ζε δνθηκαζία νη απφςεηο ηνπ αηφκνπ θαη ην σζνχλ έηζη ζε κηα 

δηαξθή αλαδήηεζε ηεο αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο. ην πιαίζην ελφο δηαιφγνπ ην άηνκν έξρεηαη 

ζπρλά αληηκέησπν κε ηηο αδπλακίεο, ηηο ειιείςεηο θαη ηα ηξσηά ζεκεία ησλ ζπιινγηζκψλ ηνπ, 

γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί σο απνηειεζκαηηθφ θίλεηξν γηα ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ 

απφςεψλ ηνπ. Έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα γλσζηηθέο ειιείςεηο, επηθαλεηαθέο πξνζεγγίζεηο, 

αιιά θαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, πνπ δελ είραλ επαξθή ηεθκεξίσζε, σζψληαο ην άηνκν 

λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο απφςεηο ηνπ, ειέγρνληαο εθ λένπ ηελ αιήζεηα θαη ηελ εγθπξφηεηά 

ηνπο. 

 

Ψπρνινγηθόο ηνκέαο-επαθή κε ην ζπλάλζξσπν 

Ο δηάινγνο κε ηνπο άιινπο δηακνξθψλεη έζησ θαη γηα ιίγν ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ αηφκσλ 

πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε. Όηαλ ζπλνκηινχκε κε άιινπο εμσηεξηθεχνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά 

καο, φπσο ηε ιχπε καο, ηε ζηελνρψξηα καο αιιά θαη ηε ραξά καο ,ζηνηρείν ην νπνίν καο 

απνζπκπηέδεη. Βέβαηα, ζε θαζεκεξηλή βάζε ε ζπλνκηιία κε θάπνηνλ ρσξίο ακθηβνιία καο 

απαιιάζζεη απφ ην άγρνο, ηελ έληαζε θαη επνκέλσο καο ραιαξψλεη έζησ θαη ζηηγκηαία. 

Αθφκα, ζπδεηψληαο κε θάπνηνλ κπνξνχκε λα απαιιαγνχκε απφ ην αίζζεκα κνλαμηάο πνπ 

ιακβάλεη αλεζπρεηηθέο εθηάζεηο ζηηο κέξεο καο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε απνκφλσζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ αηφκνπ νθείιεηαη θαη ζηε ζπξξίθλσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

ζην πιαίζην κηαο νηθνγέλεηαο, κηαο εηαηξείαο, κηαο πνιπθαηνηθίαο θιπ. 

 

 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο- επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Ο δηάινγνο δηαζθαιίδεη ηελ αξκνλία ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ζε 

θάζε θνηλσλία ζπλππάξρνπλ άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο κε θάπνηε ηειείσο δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο κεηαμχ ηνπο, ν δηάινγνο απνηειεί ην κφλν κέζν πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο 

εληάζεηο θαη λα πξνζθέξεη ηελ νκαιή επίιπζε ησλ ηπρφλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ. Με ην 
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δηάινγν επλνείηαη  ε πγηήο επηθνηλσλία θαη ε πξνζέγγηζε ησλ  αλζξψπσλ , γεγνλφο  πνπ 

ζπληειεί ζηελ νξζή θαη  έγθαηξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ  θαη ηελ απνθπγή  ησλ εληάζεσλ  

θαη ηεο βίαο. Οη αληηζέζεηο ησλ αλζξψπσλ γεθπξψλνληαη  θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  

ζπζθίγγνληαη .Καηά ζπλέπεηα δηαζθαιίδεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή . 

 

Πνιηηηθνπνίεζε 

Ο δηάινγνο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά  θαη ζηελ νξζή  πνιηηηθνπνίεζε  ηνπ αηφκνπ  θαη ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία  ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Οη πνιίηεο εζίδνληαη  ζην λα 

εθθξάδνπλ  ειεχζεξα  ηε γλψκε ηνπο ελψ παξάιιεια  θαιιηεξγείηαη ν ζεβαζκφο  θαη ε 

αλνρή  ζηελ αληίζεηε  άπνςε. 

 

Οηθνπκεληθό πλεύκα 

Ο δηάινγνο  κεηαμχ ησλ θξαηψλ  απνηειεί πξνυπφζεζε  γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο εηξήλεο .Η 

πξνζέγγηζε  ησλ ιαψλ θαη ε αιιεινγλσξηκία ηνπο  κέζσ ηνπ δηαιφγνπ  ζπκβάιιεη  ψζηε  λα 

αληηιεθζνχλ  ηα θνηλά ζηνηρεία  πνπ ηνπο ζπλδένπλ , ηηο νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν δσήο  θαη 

ζθέςεο , λα εμαιεηθζνχλ  ηα κίζε , νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη εζληθηζηηθέο  ηάζεηο  θαη λα 

γεθπξσζνχλ νη φπνηεο αληηζέζεηο  κέζα απφ ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο  θαη πλεχκα  

ζπκθηιίσζεο .Έηζη, απνθεχγνληαη  νη ζπγθξνχζεηο  θαη ε ρξήζε βίαο πνπ δηαησλίδνπλ  θαη 

βαζαίλνπλ ην ράζκα  κεηαμχ ησλ ιαψλ  θαη επηηπγράλεηαη  ε δεκηνπξγία  νηθνπκεληθήο 

ζπλείδεζεο. Δπίζεο ,κε ην δηάινγν  επλνείηαη  ε ζπλεξγαζία  φισλ ησλ ρσξψλ  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε  παγθφζκησλ  πξνβιεκάησλ , φπσο ε θηψρεηα , ε αλεξγία , ε νηθνινγηθή 

θαηαζηξνθή θ.α 

 

Σε ζπιινγηθό επίπεδν 

 

Πνιηηηθή δσή-δεκνθξαηία-πινπξαιηζκόο 

 Η ειεχζεξε δηαθίλεζε  ησλ ηδεψλ, ν πινπξαιηζκφο  ησλ απφςεσλ  θαη ην πλεχκα 

αλεθηηθφηεηαο  πνπ  πξνσζεί θαηαξγνχλ θάζε είδνπο  θαλαηηζκνχο  θαη εκπάζεηεο έηζη 

επηηπγράλεηαη ε ζπλεξγαζία  θαη ε ζπλαίλεζε  ζηνλ πνιηηηθφ βίν , γεγνλφο  πνπ σζεί ζηε 

ιήςε  νξζφηεξσλ  απνθάζεσλ  θαη ζηελ  εμεχξεζε  ζσζηψλ  ιχζεσλ  ζηα θνηλά 

πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ,  ην άηνκν ελεκεξψλεηαη  κέζσ ηνπ δηαιφγνπ  γηα ηα θνηλσληθά 

δεηήκαηα , επαηζζεηνπνηείηαη  θαη σζείηαη  λα ζπκκεηέρεη  ελεξγά  θαη ππεχζπλα  ζηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή  δσή,  αζθψληαο  θξηηηθή θαη έιεγρν ζηελ εμνπζία επηζεκαίλνληαο  

ηπρφλ παξαιείςεηο  ή απζαηξεζίεο εθ κέξνπο  ηεο  θαη πξνζηαηεχνληαο  ηα δηθαηψκαηά ηνπ. 

Έηζη, νη πνιίηεο δηακνξθψλνπλ πγηή πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη ε δεκνθξαηία εληζρχεηαη. 

 

ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ- ΓΙΑΛΟΓΟ 

Τν δηαδίθηπν θαη ε ζύγρξνλε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ πνιίηε λα 

δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηνπ θίλεκα δηακαξηπξίαο θαη παξέκβαζεο απμάλνληαο ηηο δπλαηόηεηεο 

παξέκβαζεο ηνπ (ελδπλακσκέλνο πνιίηεο-empowered citizen). Ο πνιίηεο κπνξεί λα επηιέμεη 

ηνλ ηξόπν, ηνλ ηόπν θαη ην ξπζκό ελεκέξσζεο θαη ηεο παξέκβαζήο ηνπ, ζπκκεηέρνληαο ζε 

νπνηνδήπνηε βήκα δηαιόγνπ ή παξνπζηάδνληαο ηε δηθή ηνπ «εθεκεξίδα». Η ηερλνινγία δηαζέηεη 

ηα κέζα γηα λα απμεζεί ηόζν ε πνζόηεηα όζν θαη ή πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη παγθνζκίσο. Η ειεθηξνληθή δεκνθξαηία απνηειεί πξντόλ απηήο ηεο έθξεμεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηώλ. Η κεηνπζίσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε γλώζε, ε κεηαηξνπή ηεο 

αληαιιαγήο απόςεσλ ζε νπζηαζηηθό δηάινγν, ε ζύγθξνπζε δηαθνξεηηθώλ θνζκναληηιήςεσλ, ε 

επεμεξγαζία θαη όρη απιή ζπζζώξεπζε ζηνηρείσλ απνηεινύλ επζύλε απηώλ πνπ κεζνιαβνύλ ζ’ 

απηνύο ηνπο λένπο παγθόζκηνπο ρώξνπο. Οη δεκνθξαηίεο καο βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή όηη 

ππάξρεη κηα ειάρηζηε πνζόηεηα πιεξνθνξηώλ ζηηο νπνίεο όινη δηαζέηνπκε πξόζβαζε, ελώ 

απαηηεί ελεκεξσκέλν θαη ελαζρνινύκελν κε ηα θνηλά ζύλνιν πνιηηώλ. 

Η ειεθηξνληθή δεκνθξαηία ζηεξίδεηαη ζε δύν βαζηθνύο άμνλεο: ηελ ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε 

θαη ζπκκεηνρή (e-engagement/e-participation) θαη ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία (e-voting). Η 

έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνύιεπζεο πεξηιακβάλεη ηελ εκπινθή ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά κε ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη βαζηθά ηνπ δηαδηθηύνπ θαζώο θαη άκεζε θαη γξήγνξε πξόζβαζε 

ζηελ πιεξνθόξεζε. Ο πνιίηεο/ρξήζηεο, κπνξεί λα εθθξάδεη ηε γλώκε ηνπ θαη λα παίξλεη κέξνο 
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ζε δεκνζθνπήζεηο, έξεπλεο, online εξσηεκαηνιόγηα ή θαη λα πξνηείλεη ν ίδηνο ζέκαηα πξνο 

ζπδήηεζε. (http://filologikosoikos.blogspot.gr/) 

 

Πνιηηηζκόο 

 

 Επηζηήκεο-γξάκκαηα 

Αιιά θαη ζηελ επξχηεξε  πλεπκαηηθή δσή ν δηάινγνο  απνηειεί παξάγνληα πξνφδνπ , αθνχ 

κε ηε  γφληκε  αληαιιαγή απφςεσλ  θαη ηδεψλ  θαη ηε ζπλεξγαζία  πξνσζείηαη  ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα  θαη αλαπηχζζνληαη νη ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα. 

 Εθπαίδεπζε 

ηελ εθπαίδεπζε  ε εθαξκνγή ηνπ δηαιφγνπ  είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. Καη’ αξράο θαηαξγείηαη 

ν  αληαξφο κνλφινγνο  ηνπ δαζθάινπ  θαη ν καζεηήο ελεξγνπνηείηαη. πκκεηέρεη  άκεζα ζην 

κάζεκα , θαιιηεξγεί  ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα  θαη σζείηαη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα 

απηελεξγεί. Παξάιιεια, ε ζρέζε δηδάζθνληνο θαη δηδαζθφκελνπ γίλεηαη βαζχηεξε  θαη πην 

νπζηαζηηθή , εθφζνλ ε δηδαζθαιία ράλεη ην δαζθαινθεληξηθφ  ραξαθηήξα ηεο θαη αλαηξείηαη 

ε αληίιεςε φηη ν δάζθαινο είλαη απζεληία, ν θάηνρνο ηεο πιήξνπο θαη κνλαδηθήο αιήζεηαο. 

Σέινο , κε ην δηάινγν ζθπξειαηνχληαη δεκνθξαηηθέο ζπλεηδήζεηο, θαζψο δηδάζθεη ην 

ζεβαζκφ ζηελ αληίζεηε άπνςε. 

 Τέρλε : ν θαιιηηέρλεο δελ αξθεί λα έρεη κφλν ηαιέλην. Υξεηάδεηαη λα έρεη ζπλερή 

δηάινγν κε ηε ζθέςε θαη ηα δεκηνπξγήκαηα ησλ νκνηέρλσλ ηνπ. Αλ ζεσξήζεη φηη 

κπνξεί λα απηάξθεο, ζα κείλεη ζηε κεηξηφηεηα. Αιιά θαη ν απνδέθηεο ηεο ηέρλεο 

κπνξεί λα δηαιέγεηαη κε ην αληηθείκελν ηέρλεο (βηβιίν, πίλαθαο δσγξαθηθήο, γιππηφ, 

θηλεκαηνγξάθνο θ.η.ι.)., θαζψο πνιιέο θνξέο ε επαθή καδί ηνπ πξνθαιεί δηάθνξα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ελίνηε αλαπηχζζεηαη κηα άδειε εζσηεξηθή ζρέζε (ηαχηηζε κε ην 

αληηθείκελν ή ην δεκηνπξγφ ηνπ, ζπγθίλεζε …) 

 

 

Αηηίεο εθθπιηζκνύ  ηνπ δηαιόγνπ 

 

Σηις μέρες μας  ο διάλογος  ζηις περιζζόηερες μορθές ηοσ είναι ησπικός , επιθανειακόο Σα 

αίηηα  ηνπ εθθπιηζκνχ  ηεο έλλνηαο ηνπ δηαιφγνπ  είλαη πνιιά  θαη αληρλεχνληαη ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ   ηε ζχγρξνλε  πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε δπζιεηηνπξγία ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθνπνίεζεο.  

 

Πνιηηηθή 

ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο  ε καηαηνδνμία  νξηζκέλσλ  πνιηηηθψλ  αιιά θαη ν θαλαηηζκφο  θαη ν 

ηπθιφο  θνκκαηηζκφο  πνπ δηαθξίλεη  θάπνηεο θνξέο ηνπο νπαδνχο  ησλ  θνκκάησλ  νδεγνχλ 

ζε εθθπιηζκφ ηνπ δηαιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα,  ζπρλά ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο  ν δηάινγνο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν εληππσζηαζκνχ  θαη απηνπξνβνιήο. Καζεκεξηλά παξαθνινπζνχκε 

εθπξνζψπνπο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο αληηπνιίηεπζεο λα κνλνινγνχλ είηε ζηε 

Βνπιή, είηε ζηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο πνπ θηινμελνχληαη, αληί λα δηαιέγνληαη 

πξνζπαζψληαο απφ θνηλνχ λα νδεγήζνπλ ζε ηνκέο ηε ρψξα ηνπο.  

 

Σε δηεζλέο επίπεδν 

 Aλ θαη ε αμία ηνπ δηαθξαηηθνχ δηαιφγνπ είλαη δεδνκέλε, σζηφζν ηα θξάηε ζηηο κεηαμχ ηνπο 

επαθέο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ εληειψο ηππηθψο. Ο 

αληαγσληζκφο ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ ζε 

βαξπζήκαληα δεηήκαηα, φπσο ην ελεξγεηαθφ, 

ην νηθνινγηθφ θιπ θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ ην θαζέλα 

ζέιεη λα ππεξεηήζεη εμαζζελίδνπλ ηε δχλακε ηνπ 

δηαιφγνπ. Γπζηπρψο, ην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν κηαο 

ρψξαο, ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο 

ηζρχνο είλαη νη παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ηεο πνξείαο πνπ 
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ζα αθνινπζήζεη ην θάζε θξάηνο ζην δηεζλέο ζθεληθφ, αλεμάξηεηα απφ ην δηάινγν πνπ έρεη 

πξνεγεζεί. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε αιαδνλεία, ε αδηαιιαμία, ην πάζνο ηεο 

θπξηαξρίαο απνηειψληαο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζρπξψλ ηνπ θφζκνπ, ειαηηψλνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπ πιένλ δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ  

Εληαηηθνί ξπζκνί δσήο, έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

Ο εθθπιηζκφο ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ νθείιεηαη ζην λέν ηξφπν δσήο 

ζηηο κεγαινππφιεηο. Η θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ έρεη πιένλ γίλεη αβίσηε εθφζνλ 

νη ξπζκνί είλαη απνιχησο εμνπζελσηηθνί. Η ππεξεξγαζία θαη ε θάιπςε πνιιαπιψλ -εθηφο 

εξγαζίαο- θαζεκεξηλψλ ππνρξεψζεσλ δελ αθήλνπλ πεξηζψξην γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ 

αλζξψπσλ ζε δηάθνξα επίπεδα (νηθνγελεηαθή εζηία, επαγγεικαηηθφο ρψξνο, θηιηθέο 

ζπληξνθηέο θιπ). Δίλαη γλσζηφ, δειαδή, φηη πνιινί απνθεχγνπλ ην δηάινγν κε νηθεία/ θηιηθά 

πξφζσπα είηε επεηδή είλαη θνξηηζκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη δηθαηνινγεκέλα δελ έρνπλ 

δηάζεζε, είηε επεηδή εμαληινχλ φιν ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ θαζαξά 

αηνκηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Έηζη, ν εθηνπηζκφο ηεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαζηζηά ηηο 

δηαλζξψπηλεο ζρέζεηο εληειψο ηππηθέο δηνγθψλεη ηελ απνκφλσζε ηνπ ζχγρξνλνπ αηφκνπ. 

 

Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

 Η ππεξπξνζηαζία  θαη ε ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα  ησλ γνλέσλ  απέλαληη ζηα παηδηά  

αιιά θαη ν άθξηηνο θηιειεπζεξηζκφο  ζπκβάιινπλ  ζηνλ εθθπιηζκφ  ηνπ δηαιφγνπ 

κέζα ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ .ηελ πξψηε πεξίπησζε ν λένο δελ κπνξεί λα 

απηελεξγήζεη , ζηε δεχηεξε είλαη δπλαηφλ  λα εζηζηεί ζηελ αδηαθνξία θαη ζηελ  

απνραιίλσζε. 

Εθπαίδεπζε 

 Η ηππνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε κεραληζηηθή απνζηήζηζε  αιιά πνιχ ζπρλά  θαη ηα 

ίδηα ηα ζρνιηθά βηβιία  πεξηραξαθψλνπλ ηε ζθέςε  ησλ λέσλ,  ηζνπεδψλνπλ  ηελ 

θξηηηθή ηθαλφηεηα  θαη ηειηθά ηνπ ζηεξνχλ  ηε δπλαηφηεηα  λα ζπλδηαιερζεί  

νπζηαζηηθά  κε ηνπο δηδάζθνληεο. 

ΜΜΕ 

 εκαληηθή εχζχλε θέξνπλ ηα ΜΜΔ , αθνχ ιφγσ  πίεζεο ρξφλνπ  αληί λα γίλεηαη  

νπζηαζηηθή  θαη γφληκε αληαιιαγή απφςεσλ  ζπρλά ηα δηάθνξα ζέκαηα 

πξνζεγγίδνληαη  επηπφιαηα θαη αθξνζηγψο. 

 

Σε  αηνκηθό επίπεδν-πλεπκαηηθή θαη εζηθή θξίζε 

Είναι ένηονη η επικράηηζη ηοσ θαναηιζμού και ηοσ δογμαηιζμού ζηην εποτή μας· , ελψ 

ζχκπησκα θη απηφ, ζε φ, ηη αθνξά ηνπο πνιίηεο, ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αλάγθεο λα 

αηζζαλζνχλ αζθαιείο επηζηξέθνληαο κε εκκνλή ζε απφςεηο, αληηιήςεηο θαη πηζηεχσ 

πξνγελέζηεξσλ επνρψλ. Οη άλζξσπνη ζήκεξα δελ δηαθξίλνληαη γηα ηε δηαιιαθηηθφηεηα θαη 

ηελ άλεζε λα δερηνχλ λέεο αληηιήςεηο. Μνηάδνπλ πεξηζζφηεξν «ηακπνπξσκέλνη» ζηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ζεσξψληαο πσο έηζη ζα δηαθπιάμνπλ, κέξνο ηνπιάρηζηνλ, ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ γλψξηδαλ· ε νπνία θαηαξξέεη ππφ ηηο πηέζεηο κηαο πξσηφθαληεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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Πξνϋπνζέζεηο/Πξνηάζεηο  γηα ηελ θαιιηέξγεηα  θαη ηελ εδξαίσζε  γόληκνπ δηαιόγνπ 

 

Άηνκν 

 Απνδέζκεπζε απφ ην δνγκαηηζκφ θαη επηινγή νξζψλ επηρεηξεκάησλ. Η εκκνλή 

ζε ηδενινγηθά αμηψκαηα εθ κέξνπο ησλ νκηιεηψλ δειψλνπλ είηε έιιεηςε 

πλεπκαηηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ νκηιεηψλ είηε ζέιεζε απφθξπςεο ηεο αιήζεηαο ελφο 

δεηήκαηνο. 

 Αλαγθαίνο φξνο είλαη ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο ζπδήηεζε. Υσξίο απηή, είλαη αδχλαην 

λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην δηάινγν. 

 Απνθπγή πνκπψδνπο χθνπο θαη επίδεημεο ξεηνξηθήο δεηλφηεηαο. Σν 

εθιεπηπζκέλν εθθξαζηηθφ χθνο θαη ν θξνληηζκέλνο ιφγνο δελ νδεγεί πάληνηε ζε ιχζεηο 

αιιά θάπνηεο θνξέο λνζεχεη ηελ αιήζεηα θαη παξαπιαλεί ηνπο ζπλνκηιεηέο, νη 

νπνίνη ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθνχ πλεπκαηηθνχ ππνβάζξνπ. 

 Απηφο πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηάινγν πξνζπαζεί λα πείζεη γηα ηηο ηδέεο ηνπ, θξίλνληαο θαη ηηο 

ηδέεο ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ. Όπια ηνπ είλαη ε ινγηθή, ε εκπεηξία, ε λεθάιηα παξαηήξεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε γλψζε. Με απηά πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ γηα 

ηελ νξζφηεηα ησλ ηδεψλ ηνπ. 

 εβαζκφο πξνο ηνπο ζπλνκηιεηέο θαη ππνκνλή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπιινγηζκψλ 

ηνπο αθφκα θαη αλ δε ζπκθσλνχκε κε απηνχο 

Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

 Καζνξηζηηθή  είλαη ε ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ θαιιηέξγεηα  ηεο δηαιεθηηθήο  

ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ , αθνχ απηή απνηειεί ην πξψην πεδίν έθθξαζεο  ηνπ λένπ 

αηφκνπ. Οη γνλείο πξέπεη λα πξνθαινχλ ην δηάινγν κε ηα παηδηά ηνπο θαζεκεξηλά. Μφλν 

έηζη, ηα ηειεπηαία κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ ζην βεξκπαιηζκφ, θαη λα είλαη θαινπξναίξεηνη 

ζπλνκηιεηέο. Τπνρξέσζε ησλ γνληψλ λα ηα βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ επαξθή εθφδηα 

(έιεγρνο επηρεηξεκάησλ, δεκνθξαηηθφ ήζνο, γφληκεο αληηξξήζεηο θιπ) γηα λα 

δηαιέγνληαη νξζά. 

 Τα ΜΜΕ επηβάιιεηαη  λα αλαζεσξήζνπλ  ηε ζρέζε ηνπο  κε ηνλ ηειεζεαηή 

/αλαγλψζηε/ αθξναηή , ψζηε λα κελ ελδηαθέξνληαη  κφλν γηα ηελ ηειεζέαζε  αιιά θαη 

λα  βνεζνχλ  ζηε δηεχξπλζε  ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ ησλ αηφκσλ. 

 Τν ζρνιείν, πνπ είλαη ν βαζηθφο  θνξέαο γλψζεο  θαη θνηλσληθνπνίεζεο, νθείιεη  λα 

μεθεχγεη  απφ ηελ παξνρή  ηππνπνηεκέλεο  , ε νπνία πεξηραξαθψλεη  θαη λαξθψλεη  ηε 

ζθέςε  θαη θάζε άιιν παξά επλνεί  ην δηάινγν. Ο δάζθαινο πξέπεη  λα εκπλέεη θαη 

λα πξσηνηππεί, λα παξέρεη εξεζίζκαηα, λα ελζαξξχλεη ην λέν, λα ακθηβάιιεη, λα 

πξνβιεκαηίδεηαη θαη ηειηθά λα  δηαιέγεηαη  κε επηρεηξεκαηνινγία  ζπγθξνηεκέλε  

θαη ηεθκεξησκέλε. Η νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, νη αγψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

θαη ην παίμηκν ξφισλ ζα βνεζνχζαλ απνηειεζκαηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
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