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Τι είναι; 
 
Ο τυπικός ορισμός της αρμονίας αναφέρεται σε 
μια κατάσταση ισορροπίας σε μια ανθρώπινη 
σχέση. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία κατά 
την οποία τα άτομα προσπαθούν αδιάκοπα να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες του άλλου, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια αλληλοεξαρτώμενη 
συντροφικότητα και συνεργασία στο πλαίσιο της 
ανθρώπινης επικοινωνίας. Αν και η επιδίωξη μιας 
αρμονικής κατάστασης αλληλεπίδρασης αποτελεί 
στόχο για όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, κάθε 
κοινωνία τείνει να έχει διαφορετική έμφαση στην 
πρακτική πλευρά της έννοιας. 
 
Ποιος χρησιμοποιεί την έννοια; 
 
Παρ' όλο που η αρμονία αποτελεί έναν κοινό στόχο 
των ανθρώπινων κοινωνιών, ο κινεζικός λαός δίνει 
στην έννοια αυτή τη μεγαλύτερη έμφαση. Ο 
κινεζικός πολιτισμός αντιμετωπίζει την αρμονία (he 
xie) ως την ύψιστη αξία. Μόνο μέσω της αρμονίας 
μπορεί να επιτευχθεί ένα δίκτυο ανθρωπίνων 
σχέσεων χωρίς συγκρούσεις. Η αρμονία είναι αυτή 
που αντικατοπτρίζει το έμμεσο, λεπτό, 
προσαρμοστικό, συναινετικό και ευχάριστο ύφος 
της κινεζικής επικοινωνίας, σε αντίθεση με το 
άμεσο, εκφραστικό, διαλεκτικό, διαιρετικό και 
κηρυγματικό ύφος επικοινωνίας της Δύσης, που 
υπαγορεύεται από την αξιολογική αρχή της 
αντιπαράθεσης. Έτσι, η ικανότητα ανάπτυξης και 
διατήρησης της αρμονίας στη διαδικασία της 
επικοινωνίας γίνεται ο κύριος παράγοντας για να 
κρίνουμε αν ένα άτομο είναι κοινωνικά και ηθικά 
ικανό στην κινεζική κοινωνία.  

 
 

Πώς σχετίζεται με τον 
διαπολιτισμικό διάλογο;  
Αν αντιμετωπίσουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο ως 
ένα ατέρμονο παιχνίδι δύο ατόμων διαφορετικών 
πολιτισμών, τα οποία έχουν ως στόχο να αυξήσουν 
το επίπεδο της αμοιβαίας κατανόησης, να 
ενδυναμώσουν την ισχύ του αμοιβαίου σεβασμού 
και να επεκτείνουν το χώρο της αμοιβαίας 
αποδοχής, τότε ο διαπολιτισμικός διάλογος θα 
πρέπει να αναφέρεται σε μια αρμονική κατάσταση 
ισορροπίας και συμπαραγωγής, η οποία 
προέρχεται από την αμοιβαία ανταλλαγή λεκτικών 
και μη λεκτικών μηνυμάτων μεταξύ yin και yang ή 
των δύο αντίθετων πόλων. Η αρμονία είναι αυτή 
που λειαίνει τα όρια των yin και yang με την 
ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας, μέσα στην 
οποία διαλύονται τα στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις, και ενεργοποιείται η 
αλληλοδιείσδυση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
δύο πλευρών. 
 

Τι δουλειά παραμένει να γίνει; 
 
Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο αλληλένδετος και 
αλληλοεξαρτώμενος, το πώς θα καλλιεργήσουμε και 
θα διατηρήσουμε μια πολυπολιτισμική συνύπαρξη 
ώστε να καθιερώσουμε μια παγκόσμια πολιτιστική 
κουλτούρα, θα απαιτήσει πρώτα την καλλιέργεια 
μιας παγκόσμιας κοινότητας η οποία θα εμπεριέχει 
ως αναπόσπαστο κομμάτι της την αρμονική 
αλληλεπίδραση. Με άλλα λόγια, η αρμονία δεν είναι 
μόνο μια έννοια για την ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά 
και σημαντική στην πρακτική της εφαρμογή. 
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Επιπλέον, οι ερευνητές θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν την αρμονία όχι μόνο ως τον τελικό 
σκοπό της ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά και ως το 
μέσο για την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. 
Η ενσωμάτωση των θεωρητικών και πρακτικών 
πτυχών της έννοιας αντανακλά την αξία και τον 
κρίσιμο ρόλο της σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία. 
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