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Διάλογος – πότε και πως µιλάνε οι χαρακτήρες 
 

 
 
 

Ο διάλογος και η µεταφορά της 

προφορικότητας σε µια αφήγηση είναι 

έννοιες µάλλον παρεξηγηµένες. Οι 

περισσότεροι αναγνώστες - και ίσως κάποιοι 

δηµιουργοί - θεωρούν ότι ο διάλογος είναι 

απλά ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται 

κάθε τόσο για να δώσουµε ζωντάνια σε µια 

αφήγηση ή ότι επιλέγεται όταν θέλουµε να 

σπάσουµε τη µονοτονία του πεζού κειµένου. 

Ότι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα 

ευχάριστο διάλειµµα στον χείµαρρο της 

αφήγησης.   

Είναι όµως έτσι; Δίνουµε στους χαρακτήρες 

µας τον λόγο τυχαία; Και σε αυτή την περίπτωση πώς µιλάνε; Κι αν µιλάνε 

σε µια δεδοµένη στιγµή, γιατί δεν µιλάνε σε µια άλλη; 

Μια πρακτική διάκριση στα είδη κειµένου που µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε στην αφήγησή µας στην µικρή (διήγηµα-νουβέλα) ή στη 

µεγάλη φόρµα (µυθιστόρηµα) είναι η ακόλουθη: 

1. Δράση (µια σκηνή που προάγει την πλοκή µέσω της αλλαγής µιας 

κατάστασης, συνθήκης, καθώς οι χαρακτήρες µας κινούνται) 

 2. Διάλογος (οι χαρακτήρες µας µιλούν µεταξύ τους) 
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 3. Περιγραφή (ο αφηγητής ή κάποιος χαρακτήρας δίνει στοιχεία για 

τον χώρο, τον χρόνο, τη συνθήκη, την ατµόσφαιρα, ό,τι τον 

περιβάλλει κ.λπ.) 

 4. Εσωτερικός µονόλογος (ο χαρακτήρας µας τα λέει µε τον εαυτό του 

κι εµείς διαβάζουµε τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του) 

 5. Αναδροµή (έρχεται στο φως κάποιο στοιχείο από το παρελθόν που 

συνδέεται µε τον τρέχοντα χρόνο της αφήγησης). 

Σε αυτό το σχήµα βλέπουµε ότι ο διάλογος είναι µόνο ένα από τα είδη 

κειµένου που µπορούµε να αξιοποιήσουµε σε µια αφήγηση, αλλά είναι το 

πρώτο που θα εξετάσουµε σε λεπτοµέρεια προκειµένου να αρχίσουµε να 

δίνουµε άµεσα φωνή στους χαρακτήρες µας που µελετήσαµε στην 

προηγούµενη ενότητα. Σε επόµενες ενότητες, µιλώντας για τον ρυθµό και το 

ύφος του κειµένου, θα εξετάσουµε τις λεπτοµέρειες των άλλων 

αφηγηµατικών ειδών. 

Πότε λοιπόν χρησιµοποιώ τον διάλογο; Ποιά είναι τα στοιχεία που 

δικαιολογούν τη χρήση του; Και πώς ελέγχω αν είναι όντως χρήσιµος; Για 

να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήµατα προσωπικά εξετάζω κάθε φορά αν 

πληρεί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: 

ü προάγει τη δράση; εξελίσσει την πλοκή; 

ü προάγει τον χαρακτήρα; µου τον συστήνει πιο άµεσα; 

ü προσθέτει κάποιο στοιχείο που είναι πιο δύσκολο να αποδοθεί 

µε άλλο τρόπο; (π.χ. στην ατµόσφαιρα του έργου, στην 

αποκάλυψη στοιχείων που έρχονται στο φως σε σχέση µε το 

µυστήριο κ.λπ.) 

Φυσικά υπάρχουν πολλοί δηµιουργοί που τους αρκεί ένα από τα παραπάνω 

στοιχεία προκειµένου να εισάγουν τον διάλογο στην αφήγησή τους. Εγώ 

προτιµώ πλέον να τηρώ τον κανόνα των 2/3, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις 

που ο διάλογος χρησιµοποιείται χωρίς να ικανοποιεί κανένα από τα 

παραπάνω στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται µάλλον για στοιχείο 

που πρέπει να δουλευτεί περαιτέρω στην αφήγησή µου. 

Τον διάλογο συνήθως τον αποτυπώνουµε είτε µέσα σε εισαγωγικά «….» είτε 

µε τι χρήση της παύλας ‘-‘ 
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Ας δούµε όµως ένα παράδειγµα µε ένα δείγµα διαλόγου από τον Ζαν Κλωντ 

Ιζζό, ώστε να εξετάσουµε αν προάγονται κάποια από τα στοιχεία που 

αναφέραµε µόλις για τον διάλογο. 
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Στοιχεία που λαµβάνουµε υπόψη µας χτίζοντας διαλόγους 

 

Όσο κι αν µοιάζει απλός, ο διάλογος είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία στο 

χτίσιµό της. Πόσο δύσκολο είναι άραγε να αναπαραστήσουµε µια συνοµιλία; 

Κάθε µέρα συναναστρεφόµαστε µε κόσµο και κουβεντιάζουµε. Αν ηχογραφήσετε 

κουβέντες µε φίλους σας θα δείτε ότι ο πραγµατικός προφορικός λόγος και ο 

διάλογος έχει στοιχεία εξαιρετικά δύσκολα να αποτυπωθούν σε ένα κείµενο. 

Συχνά οι συνοµιλίες µας είναι αποσπασµατικές, χαοτικές, µε πολλές 

επαναλήψεις και κύκλους ή 

περιττά και φλύαρα στοιχεία. Αν 

προσπαθήσετε να 

αποµαγνητοφωνήσετε έναν τέτοιο 

διάλογο ή µια τηλεφωνική 

συνοµιλία ανάµεσα σε 

ανυποψίαστους συµµετέχοντες 

θα διαπιστώσετε ότι προκύπτει 

ένα κείµενο που είναι αδύνατον 

να ενταχθεί σε οποιαδήποτε 

αφήγηση χωρίς επεξεργασία. Ο 

φυσικός διάλογος σπάνια µπορεί 

να αποτελεί στοιχείο ενός 

κειµένου χωρίς την παρέµβαση 



	 	 Ευτυχία	Γιαννάκη		 	 --		 	Αστυνομική	αφήγηση	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 [	Κεφάλαιο	6]		

5	

του συγγραφέα. Θα έλεγα µάλιστα να δοκιµάσετε να κάνετε αυτή την άσκηση 

µόνοι σας. Θα εκπλαγείτε όταν θα δείτε στο χαρτί πόσο απέχει η προφορικότητα 

από τον γραπτό λόγο. Κάντε το ίδιο καταγράφοντας ένα απόσπασµα διαλόγου 

από κάποια ταινία ή σειρά. Βάλτε τα δίπλα δίπλα και δείτε πόσο διαφέρει το 

σενάριο από µια πραγµατική τηλεφωνική συνοµιλία που καταγράψατε για 

παράδειγµα. 

Ο διάλογος στο κείµενό µας χρειάζεται να είναι ουσιαστικός, αληθοφανής και 

πειστικός, αφού κάθε χαρακτήρας πρέπει να χρησιµοποιεί την δικιά του 

ιδιαίτερη φωνή έχοντας κατακτήσει το ύφος και τον ρυθµό που του ταιριάζει, 

διατηρώντας την όποια προφορικότητα, χωρίς ταυτόχρονα όµως να πλατειάζει, να 

επαναλαµβάνει, να φέρνει κύκλους ή να εκφέρει πολλές φράσεις ή λέξεις που 

περιττεύουν. 

Πώς µπορεί λοιπόν κανείς να δουλέψει στην ουσία έναν διάλογο; 

Τα στοιχεία που θεωρώ σηµαντικά και συχνά µε βοηθούν στο χτίσιµο των 

διαλόγων και του ρυθµού του είναι τα ακόλουθα: 

ü γνωρίζω πολύ καλά τους χαρακτήρες µου. Έχω ήδη στο µυαλό µου τα 

χαρακτηριστικά τους µε τις διαδικασίες που περιγράφηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα. Σηµειώνω ποιες λέξεις χρησιµοποιούν, ποιες 

φράσεις επαναλαµβάνουν ενδεχοµένως, πως κάνουν χιούµορ ή πως 

αντιδρούν όταν είναι εκνευρισµένοι. Αναρωτιέµαι συνεχώς αν οι λέξεις που 

επιλέγω ταιριάζουν µε την ιδιοσυγκρασία, την ηλικία, την κοινωνική και 

οικονοµική τους τάξη, το µέρος όπου ζουν, τις συνήθειές τους, το 

παρελθόν, τις µνήµες και τα ερεθίσµατά τους 

ü φροντίζω να έχω καθαρή την συναισθηµατική τους κατάσταση όταν 

συναντιόνται µε κάποιον άλλον χαρακτήρα ή προσέρχονται στον διάλογο. 

Αυτή η συνάντηση αναµένεται να επηρεάσει και τους δύο περισσότερο ή 

λιγότερο, διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης. Οι υπαρξιστές έλεγαν ότι 

είµαστε οι συναντήσεις µας, όπου η συνάντηση µε το άλλο άτοµο ορίζεται 

ως το στοιχείο που µας καθορίζει και διαµορφώνει αυτό που είµαστε 

τελικά. Κάθε διάλογος στην αφήγησή σας πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένα 

τέτοιο σηµαντικό συµβάν, µε όρους υπαρξιστικής συνάντησης. Πώς θα 

αντιδράσουν οι χαρακτήρες σας σε ένα εµπόδιο; Σε µια απάντηση που δεν 

περίµεναν; Τι θα σκεφτούν; Πως θα θα αναδιπλωθούν; Πώς θα αλλάξουν; 
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Οτιδήποτε του συµβαίνει θα πρέπει να δικαιολογείται από όσα θα 

ειπωθούν µεταξύ τους. Παρακολουθείστε την αλλαγή τους. Τη 

συναισθηµατική τους µετατόπιση όσο συµβαίνει αυτή η συνάντηση 

ü φροντίζω να κάνω οικονοµία σε βαθµό όµως που να µην καταργείται η 

αίσθηση της προφορικότητας. Δεν µπορεί όλα όσα λένε να περιστρέφονται 

γύρω από τη δράση ή ό,τι άλλο θέλω να προάγω µέσω του διαλόγου. Θα 

χρειαστεί να υπάρχουν και πιο χαλαρά σηµεία ή ανάπαυλες για να 

σκεφτεί ο καθένας. Αυτά τα σηµεία χαλάρωσης είναι ιδανικά για να 

περάσουµε δευτερεύοντα στοιχεία του χαρακτήρα (τι του αρέσει να τρώει, 

πως ντύνεται, αν ιδρώνει εύκολα κ.λπ.) 

ü δεν φοβάµαι τη χρήση αποσπασµατικών φράσεων. Συχνά αποδίδουν την 

προφορικότητα πολύ καλύτερα από µια ορθά συντεταγµένη και πλήρη 

φράση. Οι χαρακτήρες δεν µπορούν να µιλούν όπως γράφουµε τον πεζό 

λόγο ή όπως γράφουν οι ίδιοι 

ü δεν φιλτράρω κάποια αδόκιµα συνδετικά ή και λάθη που στον πεζό λόγο 

δεν υπάρχουν. Φιλτράρω επιφωνήµατα, κοµπιάσµατα που στον προφορικό 

λόγο είναι συχνά, αλλά στον γραπτό µεταφέρουν την αίσθηση της 

αµηχανίας 

ü αποφεύγω ο ένας να λέει το όνοµα του άλλου όταν µιλάνε µεταξύ τους 

εκτός κι αν συστήνονται. Στην πραγµατικότητα οι άνθρωποι πολύ σπάνια 

χρησιµοποιούν µεταξύ τους τα ονόµατά τους όταν µιλάνε. 

ü κόβω τις φράσεις που αναµασούν τις ίδιες πληροφορίες ή που 

υπεραναλύουν την οπτική ή την φιλοσοφία του χαρακτήρα. Ο αναγνώστης 

µε λίγα στοιχεία µπορεί να εξάγει τα συµπεράσµατά του για τον τρόπο 

σκέψης και τα πιστεύω του εκάστοτε χαρακτήρα 

ü  παρεµβάλω φράσεις που κατατοπίζουν τον αναγνώστη χωρίς να χρειαστεί 

να µιλήσει ο χαρακτήρας. Για παράδειγµα θα γράψω «τα χέρια του 

ίδρωναν» κι αυτό είναι αρκετό για να καταλάβει ο αναγνώστης ότι είναι 

φοβισµένος και να µε γλιτώσει από πολλά που θα χρειαζόταν να πει για να 

καταλάβουµε ότι είναι φοβισµένος 

ü δεν χρησιµοποιώ κατ’ επανάληψη πολλούς ιδιωµατισµούς ή ντοπιολαλιές. 

Ο αναγνώστης αντιλαµβάνεται το στοιχείο της κατασκευής σε οτιδήποτε 
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δεν του είναι ιδιαίτερα γνώριµο. Σε οτιδήποτε ξεχωριστό χρειάζεται να τηρώ 

ένα µέτρο στη χρήση του εκτός κι αν έχω τους λόγους µου να υπερβάλλω 

ü προσέχω το επάγγελµα, τις γνώσεις και τις εµπειρίες του χαρακτήρα µου. 

Αλλιώς µιλάει ένας δικηγόρος, ένας αστυνοµικός, ένας ψαράς, µία 

δασκάλα, µία ψυχολόγος. Οι σηµαντικές διαφορές τους πρέπει να 

αποτυπώνονται µε έναν τρόπο. Η δασκάλα δεν θα αποκαλέσει ποτέ γκάνι 

ένα όπλο, όπως θα κάνει ενδεχοµένως το µέλος µιας συµµορίας. Η αργκό 

είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη όταν µιλούν παραβατικοί ή νεότερες ηλικίες. 

Ένας αστυνοµικός θα χρησιµοποιήσει ορολογία της γραφειοκρατίας της 

δουλειά του, θα πει για παράδειγµα ότι θα χρειαστεί να γίνει µια ΕΔΕ, 

Ένορκη Διοικητική 

Εξέταση, ένας νεαρός θα 

πει µάλλον ότι χρειάζεται 

να κοιτάξουν τα εσωτερικά 

τους ή τα δικά τους οι 

µπάτσοι. 

ü θεωρώ ότι ο αναγνώστης 

µου είναι πολύ έξυπνος 

και µπορεί µε ελάχιστα 

στοιχεία να αντιληφθεί τα 

στοιχεία του χαρακτήρα 

και όσα θέλω να του πω µε 

τον διάλογο. Δεν υποτιµώ 

την αντίληψή του 

επαναλαµβάνοντας τα ίδια 

στοιχεία. (Αυτό το στοιχείο συγκρατείστε το γενικά για τις αφηγήσεις σας. 

Θεωρείτε πάντα ότι ο αναγνώστη σας είναι έξυπνος). 

ü δεν µεταφέρω πολλές πληροφορίες σε µια πρόταση, καθώς αποκαλύπτω 

στοιχεία του µυστηρίου µου, π.χ. κατά τη διάρκεια µιας ανάκρισης. Δίνω 

τις πληροφορίες προοδευτικά και µε φυσική ροή, συνήθως µε 

ερωταπαντήσεις που πιέζουν κάπως τον ανακρινόµενο 

ü πολλές σκέψεις ή αποκαλύψεις ή διαλευκάνσεις µπορούν να γίνουν 

αφότου ολοκληρωθεί ο διάλογος ή µια ανάκριση και καθώς οι χαρακτήρες 
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έχουν τον χρόνο να επεξεργαστούν όσα άκουσαν. Δεν χρειάζεται όλα να 

λυθούν όσο κρατάει ο διάλογος. 

 

Μερικά τελευταία σχόλια για να ελέγξετε τον διάλογο 

 

Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε έναν διάλογο που φτιάξατε είναι να: 

- προάγει δύο τουλάχιστον από τα τρία στοιχεία: χαρακτήρα, πλοκή, 

κάποιο άλλο στοιχείο της αφήγησης (π.χ. ατµόσφαιρα) 

- µην υποτιµά τον αναγνώστη, τον οποίο θεωρούµε πάντοτε έξυπνο 

- κάνει οικονοµία, να µην πλατειάζει και να µην περιέχει περιττά 

στοιχεία, να είναι όσο πιο κοφτός γίνεται. Ξαναπεράστε τον κόβοντας 

τα περιττά στοιχεία 

- µην µιλούν όλοι οι συµµετέχοντες µε τον ίδιο τρόπο και σε κάθε 

περίπτωση να µεταφέρουν τη συναισθηµατική τους κατάσταση. Είτε 

συγκρούονται, είτε συµφωνούν, επηρεάζονται και αλλάζουν µετά από 

κάθε συνάντηση  

- µην λέγονται πολλά στοιχεία, πολύ σύντοµα 

- µπορείτε να τον διαβάσετε δυνατά και να σας φαίνεται πειστικός 

Νοµίζω πως είστε έτοιµοι να περάσετε στις επόµενες ασκήσεις µας J 
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Άσκηση για το µυθιστόρηµα ή το διήγηµα που δουλεύετε  
(προαιρετικά την µοιράζεστε µαζί µου αν θέλετε βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο) 

 

Επιλέξετε τυχαία µία σκηνή από το διήγηµα ή το µυθιστόρηµα στο οποίο 

δουλεύετε και αποτυπώστε τους διαλόγους ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους 

χαρακτήρες σας. 

- Δώστε έµφαση στον τρόπο που εναλλάσσετε ενδεχοµένως τον διάλογο 

µε τη δράση και την περιγραφή ή τους εσωτερικούς µονολόγους και 

τις αναδροµές που µπορεί να κάνει κάποιος χαρακτήρας.  

- Προσπαθήστε να γράψετε τον ίδιο διάλογο δύο ή τρεις φορές, 

αλλάζοντας κάθε φορά ελαφρώς τη συναισθηµατική κατάσταση ενός 

χαρακτήρα που προσέρχεται στον διάλογο. Βάλτε κάποιον να είναι 

λίγο πιο νευρικός ή κάπως πιο αφηρηµένος κ.λπ. από εκδοχή σε 

εκδοχή. Πώς αλλάζει η σκηνή σας; Μήπως αποκτά ένα νέο 

ενδιαφέρον; 

- Σκεφτείτε ίσως κάτι απρόοπτο, έστω και µικρό που διαταράσσει την 

κανονικότητα της σκηνής όπως την είχατε αρχικά σκεφτεί. 

Έχετε στο µυαλό σας: 

- πώς προάγει τους χαρακτήρες σας ο κάθε διάλογος 

- πώς προάγει την πλοκή; 

- ποιό άλλο στοιχείο της αφήγησης ενδεχοµένως προάγεται; 

- τι αλλάζει σε καθέναν από τους χαρακτήρες σας µετά από αυτή τη 

συνάντηση; 

 

Καλή δουλειά!  


