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«Οι άνθρωποι σπεύδουν να ασκήσουν  

κριτική για να μην κριθούν οι ίδιοι.» 

Albert Camus  1913-1960, Γάλλος  

συγγραφέας Νόμπελ Λογοτεχνίας 1957 

 

 

Η αξία της κριτικής και οι προϋποθέσεις για τη σωστή άσκησή της. 

 

Κάθε ανθρώπινη ενέργεια υπόκειται σε κριτική. Ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά 

του ατόμου, οι επιδιώξεις του και τα μέσα με τα οποία πραγματοποιεί τους σκοπούς του, οι 

ιδέες και οι απόψεις του ελέγχονται  από το άμεσο περιβάλλον του και επιδοκιμάζονται ή 

αποδοκιμάζονται. Στην πολιτική ζωή κρίνονται συνεχώς οι αποφάσεις και οι πράξεις όσων 

χειρίζονται τις τύχες ενός λαού. Κρίνονται επίσης οι κοινωνικοί θεσμοί και οι κοινωνικές 

καταστάσεις και ανάλογα επιδιώκεται η διατήρησή τους ή η αντικατάστασή τους με άλλες 

μορφές. Κυρίως όμως συναντά  κανείς την κριτική στο χώρο των δημιουργημάτων του 

πνεύματος και ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική δημιουργία. 

Σκοπός της κριτικής δεν μπορεί να είναι άλλος από την εύρεση της αλήθειας, την επισήμανση  

του ορθού, του καλού και του ωραίου και τη διάκρισή τους από το εσφαλμένο, το κακό και 

το άσχημο. Η αξία της είναι ανυπολόγιστη, όταν κινείται σεκάποια όρια και όταν υπάρχον οι 

προϋποθέσεις για τη σωστή άσκησή της. 

Πολλοί όμως ταυτίζουν την κριτική με την επίκριση. Είτε από  υπερβολική 

αυστηρότητα είτε από εμπάθεια, νομίζουν ότι το έργο του κριτή είναι να επισημαίνει μόνο το 

κακό, την παρέκκλιση, και να το καυτηριάζει. Έτσι κρίνουν και επικρίνουν τους πάντες και 

τα πάντα χωρίς μάλιστα να προτείνουν μια λύση ή να υποδεικνύουν το σωστό. 

Κατακεραυνώνουν από το ύψος της περιωπής τους όλα τα συμπτώματα της σύγχρονης 

πνευματικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, δεν αφήνουν απαρατήρητο κανένα 

παραστράτημα. Μια τέτοια κριτική, όσες φορές εκδηλώθηκε, έβλαψε παρά ωφέλησε. Η 

περιστολή του  κακού ή η αποφυγή του, που είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της 

επίκρισης, σπάνια επιτυγχάνεται. Εκείνο που προκαλεί με βεβαιότητα είναι η αντίδραση, το 

σταμάτημα φιλότιμων προσπαθειών, η ηττοπάθεια και απογοήτευση. Καθώς μάλιστα δεν 

συνοδεύεται από συγκεκριμένες θετικές προτάσεις, προκαλεί σύγχυση και αμηχανία. 

Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι το μυστικό της κριτικής βρίσκεται στην επισήμανση των 

αρετών και πλεονεκτημάτων και στην επιδοκιμασία τους. Ο έπαινος αναμφίβολα είναι 

χρήσιμος, γιατί δίνει ώθηση για καινούριες και τελειότερες δημιουργίες. Είναι όμως και 

επικίνδυνος, γιατί δημιουργεί ψευδαισθήσεις και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που μπορούν να 

αποβούν μοιραίες.  Συχνά τέτοια  κριτική στάθηκε αιτία να προβληθούν ασήμαντοι, να 

εκτιμηθούν έργα χωρίς καμιά  ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία. Αυτά τελικά σημαίνουν 

παραπλάνηση και νόθευση των κριτηρίων των άλλων. 

Η ορθή κριτική διαθέτει και βέλη επικριτικά και λόγους εγκωμιαστικούς. «Κρίνω» 

σημαίνει πως δεν κτυπώ μόνο αυτό που νομίζω κακό για να το περιστείλω, αλλά επισημαίνω 

και το καλό για να το αναδείξω και να το προωθήσω. Για να είναι μάλιστα πιο 

αποτελεσματική, έχει στις  αποσκευές της και λύσεις  για υποδείξεις για να βελτιωθεί μια 

κατάσταση, να εκτελεστεί καλύτερα ένα έργο. Αυτό βοηθάει τον κρινόμενο  να βελτιώσει την 

ποιότητα της δουλειάς του. Έτσι η κριτική μεταβάλλεται σε δύναμη δημιουργική. Ο κριτικός 

της καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορεί να γίνει ο παιδαγωγός του κοινού, αφού είναι σε θέση 

να ανακαλύψει το πραγματικά ωραίο και να το παρουσιάσει στους άλλους βοηθώντας τους 

ταυτόχρονα να το προσεγγίσουν και να το χαρούν. Είναι με άλλα λόγια η γέφυρα που ενώνει 

το δημιουργό με το κοινωνικό σώμα. Εκτός από αυτό μπορεί ο ικανός κριτικός με τις 



συγκεκριμένες υποδείξεις του να ενθαρρύνει νέες καλλιτεχνικές τάσεις και να ενισχύσει 

πρωτοβουλίες για ανανέωση των καλλιτεχνικών μορφών. 

Όπου όμως κι αν εκδηλώνεται η κριτική, θα έχει ποιότητα και συνεπώς 

αποτελεσματικότητα, όταν αυτός που την ασκεί διαθέτει ευρύτητα πνεύματος, πείρα και 

ευαισθησία. Πέρα από τον επιστημονικό εξοπλισμό, πρέπει ακόμη ο κριτικός να διακρίνεται 

για την εντιμότητα και την αμεροληψία και να είναι λυτρωμένος από το φθόνο και τη 

μικροψυχία. Κριτική, τέλος, δεν μπορεί να υπάρξει και να αναπτυχθεί, όταν δεν είναι 

εξασφαλισμένη η ελεύθερη έκφραση του καθενός. 

Διατυπώνεται όμως από ορισμένους η αντίρρηση πως, κι αν ακόμη υπάρχουν οι 

παραπάνω προϋποθέσεις, η κριτική σχετική αξία έχει, αφού πάσχει σε κάθε περίπτωση από 

υποκειμενισμό. Μέτρα, λένε, αντικειμενικά για την αξιολόγηση κάποιας πράξης ή ενός 

καλλιτεχνικού έργου δεν υπάρχουν. Επομένως ό, τι μας λέει ο κριτικός είναι απλώς και μόνο 

η γνώμη του και συχνά υπάρχουν τόσες γνώμες, όσες είναι και οι κριτικές. Θα μπορούσαμε 

να απαντήσουμε πως, αν ο κριτικός διαθέτει πνεύμα ελεύθερο, λυτρωμένο από εμπάθειες και 

προκαταλήψεις, αν διαθέτει επαρκή  πνευματικό  εξοπλισμό, οξύνοια και ευαισθησία, θα 

μπορέσει να φτάσει σε σωστά σε γενικές γραμμές συμπεράσματα. Αλλά κι αν δε συμβεί 

αυτό, θα προκαλέσει με τη διατύπωση της άποψης του γόνιμο διάλογο από τον οποίο θα 

προκύψει σίγουρα κέρδος. Είναι πολύ σημαντικό ότι η κριτική έχει τη δύναμη, αν δε λύνει, 

τουλάχιστον να θέτει προβλήματα και να μας αφυπνίζει. 

 
Γ. Ν. Δαρδιώτης, Μια μέθοδος προσέγγισης του μαθήματος της έκθεσης, σσ. 270-272 

 

 

1. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου σε 100-200 λέξεις. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Τι δηλώνει καθεμιά από τις παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις του κειμένου 

επίσης,  όμως, έτσι, γιατί, με άλλα λόγια, επομένως  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 



3. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε μια συνώνυμη: 

υπόκειται,  παρέκκλιση,  περιστείλω,προσεγγίσουν,  αμεροληψία 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Ποια τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου του κειμένου; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Μπορείς να καταλάβεις τον κακό 

κριτικό από το γεγονός ότι αρχίζει και 

μιλά για τον ποιητή και όχι για το 

ποίημα.» 

Ezra Pound 1885-1972, Αμερικανός 

ποιητής 

 

Ο κριτικός και ο ρόλος του 

 
[…] Κάθε εποχή κοιτάζει την τέχνη διαφορετικά και της ζητεί πράγματα 

διάφορα. Τούτο είναι αληθινό, όχι μόνο όταν παρατηρούμε ότι συγγραφείς που δοξάστηκαν 

σαν ημίθεοι  από τη μια γενιά, λησμονήθηκαν ολότελα  από την άλλη∙ αλλά και όταν 

φροντίσουμε να ερευνήσουμε πόσο ανόμοιες απαιτήσεις μπόρεσαν να ικανοποιήσουν οι ίδιοι 

συγγραφείς σε λίγων χρόνων απόσταση. Άλλωστε ξέρουμε ότι ένας ποιητής που διαρκεί δε 

μιλάει (μήτε σωπαίνει) πάντα με τον ίδιο απολύτως τρόπο. Γι’ αυτό χρειάζεται ο κριτικός. Η 

αποστολή του δεν είναι αποστολή ενός απλού εξηγητή. Όπως έλεγα στις προηγούμενες 

σελίδες ότι ο ποιητής δεν έχει άλλο τρόπο να υπηρετήσει την αλήθεια παρά προσπαθώντας να 

εκφράσει τη δική του  αλήθεια, αλήθεια μιας εποχής, που δεν αποκλείεται να είναι κι ένα 

κομμάτι της αλήθειας άλλων εποχών, αν έχει την τύχη να είναι μεγάλος∙ έτσι και ο άξιος 

κριτικός, για να επιτύχει στο έργο του, πρέπει ν’ ανακαλύψει ένα κομμάτι της αλήθειας: να 

παρουσιάσει δηλαδή ένα σύνολο από τα γνωστά και τα καινούργια έργα, φωτίζοντάς το έτσι, 

ώστε να είναι διάφορο, και να συμπληρώνει την αλήθεια που του παραδώσανε οι παλαιοί. Ή 

ακόμη καλύτερα:  να παρουσιάσει μια όψη της τέχνης τέτοια που την συνθέτουν τα παλαιά 

έργα, αλλαγμένα (μολονότι πάντα πιστά στον εαυτό τους) από τα νεότερα έργα που ήρθαν να 

προστεθούν σ’ αυτά, και από την καινούργια και τη μοναδική προοπτική του. 

Έτσι, ο κριτικός κάνει έργο ευαισθησίας, γιατί γίνεται ο δείκτης της  ευαισθησίας ενός 

κόσμου, πράγμα που μπορεί να είναι – τουλάχιστο από τούτη την άποψη –όσο σημαντικό και 

το έργο του ποιητή. Γιατί κι αυτός γίνεται, με κάποιον τρόπο, η πυξίδα της ευαισθησίας μιας 

εποχής, μολονότι δεν είναι αυτή η μοναδική αρετή του. Και όσο η μαγνητική αυτή βελόνα 

είναι η συνισταμένη περισσότερων αισθανόμαστε την τέχνη που τριγύρω μας υπάρχει και το 

μέρος της υπάρχουσας τέχνης που παραδεχτήκαμε είναι που βαραίνει – συνήθως 

περισσότερο από τον εαυτό μας – στην κρίση μας για τα καινούργια έργα. Γιατί όσο είναι 

αληθινό πως ύστερα από την επαφή μας μ’ ένα έργο άγνωστο γινόμαστε διαφορετικοί από 

ό,τι ήμασταν προτού το γνωρίσουμε, άλλο τόσο είναι αληθινό πως τις αισθητικές μας κρίσεις, 

τις περισσότερες φορές, δεν τις κάνουμε δυστυχώς εμείς, αλλά η τέχνη που έχουμε μέσα μας  

και κουβαλάμε μαζί μας. Κάθε παραδοχή ενός καινούργιου έργου, αναγκάζοντάς μας να 

εγκαταλείψουμε ένα κομμάτι από το παλιό, είναι μια θυσία. Η θυσία ενός πράγματος που 

αγαπήσαμε και το κρατήσαμε με στοργή μέσα στην ψυχή μας.  Ο ρόλος του κριτικού είναι, 

αν μπορώ να πω, ο ρόλος του ραβδοσκόπου1. Βρίσκει μέσα μας τις νέες πηγές ευαισθησίας, 

τις πηγές που κάνουν τα τέλματα τρεχάμενα νερά. Και η βέργα που κρατάει στα χέρια του 

δεν είναι η αφηρημένη σκέψη, αλλά η γνωστή τέχνη στην ιστορική στιγμή του. Χρέος του να 

την κάνει όσο μπορεί πιο αποτελεσματική. 

 

 

 

 

________________________ 
1Ραβδοσκόπος: πρόσωπο που εντοπίζει υπόγειες πηγές, ύδατα, μέταλλα ή θαμμένους θησαυρούς με τη 

βοηθητική χρήση ράβδου ή εκκρεμούς. 

 



 

 

Έτσι, μου φαίνεται πως δε στέκει να ξαφνιαζόμαστε όταν βλέπουμε τις αδικίες της 

κριτικής των περασμένων εποχών. Η αποστολή του κριτικού δεν είναι να απονέμει τη  

δικαιοσύνη, αλλά να ολοκληρώνει μια ορισμένη ευαισθησία. Χωρίς φυσικά να εννοούμε, μ’ 

ένα τέτοιο λόγο, ότι ο καλός κριτικός είναι ένα ψυχανεμιζόμενος2 αρειμάνιος3, που βάζει το  

αίσθημα πάνω από την κρίση. Όπως ο ποιητής κάνει ποιήματα, και με τα ποιήματά του είναι 

αποτελεσματικός, ο κριτικός δεν έχει κανένα άλλο μέσο παρά την κριτική του σκέψη, σαν 

αποτέλεσμα του προσανατολισμού της ευαισθησίας μας. Ωστόσο, ανθρώπινη σκέψη και 

ανθρώπινη ευαισθησία δε σημαίνουν ποτέ καθαρή αλήθεια, αλλά ένα μείγμα αλήθειας και 

πλάνης. Γι’ αυτό είναι σωστό ν’ αλλάζουν οι γνώμες, για να μετατοπίζεται τουλάχιστο η 

πλάνη, αφού ποτέ δε θα μπορέσει να λείψει. […] 

Γιώργος Σεφέρης 

«Δοκιμές» 

 

 

 

 

 

1. Ποιος είναι σύμφωνα με το κείμενο ο ρόλος του κριτικού της τέχνης; 

 

2. Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειμένου. 

 

 

3. «Κάθε εποχή κοιτάζει την τέχνη διαφορετικά και της ζητεί πράγματα διάφορα.» Αν 

συμφωνείτε με την παραπάνω άποψη να δώσετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε μια 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 

 

 

 

 
«Ένας καλός θεατρικός κριτικός είναι αυτός που 

αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στο θέατρο της εποχής 

του. Ένας σπουδαίος θεατρικός κριτικός είναι 

αυτός που αντιλαμβάνεται τι δεν συμβαίνει στο 

θέατρο της εποχής του.» 

Kenneth Tynan 1927-19… Βρετανός κριτικός 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

2 Ψυχανεμίζομαι: υποψιάζομαι, αντιλαμβάνομαι κάτι με τρόπο διαισθητικό (όχι μέσω λογικής διεργασίας) 

3 Αρειμάνιος: (<άρειος< Άρης): άγριος, πολεμοχαρής  
 



 

Κριτική και δημιουργία. Η λειτουργία της κριτικής 

 
Στη σύγχρονη κοινωνία , με την αφάνταστα περίπλοκη δομή και την πολλαπλότητα 

των συνθετικών της στοιχείων, το έργο της τέχνης, χωρίς να έχει χάσει την αξία του ή τη 

λειτουργική του σημασία, κινδυνεύει να αποξενωθεί από τη μάζα των ανθρώπων που 

κινούνται ασθμαίνοντας και συνωστίζονται μέσα στις απάνθρωπες πολιτείες, χάνοντας κάθε 

μέρα και ένα κομμάτι από την ανθρώπινη μορφή τους και τον ανθρώπινο λόγο τους. Αυτήν 

ακριβώς την κρίσιμη στιγμή που η πνοή της τέχνης μπορεί και πρέπει να ανακουφίσει και να 

βοηθήσει τον άνθρωπο, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η επαφή ανάμεσα στα έργα της τέχνης 

και στους αποδέκτες τους. Ο κίνδυνος είναι διττός∙ όσο ο δέκτης απομονώνεται από το έργο, 

τόσο  και ο δημιουργός του χάνει  τις αληθινές κινητήριες δυνάμεις και κλείνεται σε μιαν 

αυτάρεσκα ερμητική περιοχή, όπου καλλιεργεί μια διάλεκτο ολοένα και πιο ακατάληπτη για 

τους άλλους∙ ο φόβος του αγοραίου τον οδηγεί στη μόνωση, όπου όμως και το πιο πολύτιμο 

μέταλλο παύει να έχει οποιαδήποτε αξία. 

 Μέσα σ’ αυτή την πολύπλοκη κοινωνία ανάμεσα στο δημιουργό και στο έργο του 

στέκεται ο κριτικός που ασκεί ένα λειτούργημα σημαντικό και υπεύθυνο. Και αποφασιστικό. 

Τόσο πιο υπεύθυνο και αποφασιστικό, όσο η απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους και στο 

δημιουργό γίνεται μεγαλύτερη και όσο τα δημιουργήματα πληθαίνουν και κατακλύζουν την 

«αγορά». Χρησιμοποίησα σκόπιμα τη λέξη «αγορά» για να δηλώσω μιαν ακόμα ιδιότητα του 

έργου της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία. Είτε μας αρέσει είτε όχι το έργο της τέχνης έχει 

μεταβληθεί σε εμπόρευμα που «διακινείται» με χίλιους τρόπους και με τις πιο σύγχρονες 

οικονομικές μεθόδους. Έτσι ανάμεσα στο δημιουργό και το κοινό μεσολαβούν πάρα πολλοί 

παράγοντες που επηρεάζουν και τους δύο, πράμα που σημαίνει πως τελικά επιδρούν και στο 

ίδιο το έργο της τέχνης. 

 Για τον κριτικό που έχει συνείδηση του έργου του και του ρόλου του, αυτή η κρίσιμη 

στιγμή παρουσιάζεται κάθε φορά που έχει να γράψει την κριτική του. Ξέρει πως την ώρα που 

κρίνει κρίνεται και ο ίδιος, πρώτα πρώτα από τον ίδιο τον εαυτό του, τον πιο αδέκαστο και 

γνήσιο κριτή. Το σφάλμα είναι ανθρώπινο, αλλά όταν το σφάλμα γίνει ο κανόνας δεν έχει 

δικαιολογία ούτε συγγνώμη. Στο σημείο αυτό προκύπτουν δύο θέματα: η ικανότητα και η 

εντιμότητα του κριτικού. Και τα δύο είναι συνυφασμένα με ολόκληρο το πλέγμα που 

συγκροτεί την πνευματική και ηθική υπόσταση του κριτικού. Η απαίτηση της αμεροληψίας 

και της αντικειμενικότητας είναι κάτι που δεν εννοεί κανείς να την συζητήσει· όλοι θεωρούν 

αυτονόητες υποχρεώσεις του κριτικού αυτές τις δύο ιδιότητες, δεν τις ονομάζω καν αρετές. 

Αλλά θα θυμηθώ τον ιδρυτή της εφημερίδας «LeMonde», Hubert Beuve Mery, ο οποίος σε 

μια ομιλία του τον περασμένο χειμώνα έθεσε το θέμα της αλήθειας σχετικά με τα μέσα 

ενημέρωσης και συγκεκριμένα με τις εφημερίδες. Ο δημοσιογράφος, είπε, έχει υποχρέωση να 

γράφει την αλήθεια∙ δεν υπάρχει πρόβλημα σ’ αυτό∙ το πρόβλημα είναι: ποια είναι η αλήθεια 

και πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι’ αυτήν; Θέλω να πω: ποιος μπορεί να καθορίσει με 

ακρίβεια και με ασφάλεια τι είναι αντικειμενικότητα και αμεροληψία∙ ακόμα πιο πέρα: ποιος 

μπορεί είναι βέβαιος πως είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός; Αν λ.χ. ένας κριτικός πει 

πως η Α καλλιτεχνική τάση δεν έχει δικαίωση, πως μπορεί να κρίνει αμερόληπτα και 

αντικειμενικά ένα ζωγράφο που την εκπροσωπεί;  

 Ή αν ένας κριτικός συγκινηθεί από το έργο ενός ζωγράφου για λόγους 

υποκειμενικούς, πώς θα απαλλαγεί από την προσωπική αυτή στάση για να μιλήσει γι’ αυτό 

αντικειμενικά; Το θέμα δεν είναι ούτε τόσο απλό ούτε τόσο εύκολο όσο θα το νόμιζε κανείς 

και οι προεκτάσεις του, ψυχολογικές, πνευματικές και τελικά κοινωνιολογικές είναι τόσες και 

τέτοιες, που μπορούν να γίνουν θέμα ιδιαίτερης μελέτης. Τελικά θα φτάναμε στο ίδιο 

ερώτημα του ιδρυτή του Monde, που είναι και το βασικό πρόβλημα της ανθρώπινης ζωής και 

της φιλοσοφίας: τι είναι αλήθεια; Στην περίπτωσή μας, αφού βρισκόμαστε στην περιοχή του 



«πρακτικού» και όχι του «καθαρού» λόγου, μπορούμε να αποκριθούμε με απλό ανθρώπινο 

τρόπο. Όταν λέμε αμεροληψία και αντικειμενικότητα απαιτούμε από τον κριτικό να μην 

κρίνει επηρεασμένος από φιλίες και έχθρες, από προσωπικές προτιμήσεις ή αντιπάθειες, να 

αποβάλει κάθε εσκαμμένη4 διάθεση για έπαινο ή για ψόγο, να ξεχάσει για μια στιγμή το 

δημιουργό και να δει το έργο αυτό καθαυτό, να ξεχάσει ακόμα τις δικές του ιδέες ή τις δικές 

του προσδοκίες και να μεταφερθεί στο χώρο που του προσφέρει το έργο. Έτσι θα βρίσκεται 

όσο μπορεί πιο κοντά σ’ αυτό που ονομάζουμε αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Δεν 

μπορεί όμως να είναι βέβαιος πως έτσι θα φτάσει στην ορθή κρίση. Γι’ αυτήν δεν είναι 

αρκετές αυτές μόνον οι ιδιότητες∙ αυτές αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπει 

στο σωστό δρόμο, η πορεία του από ’δω και πέρα είναι και δύσκολη και απαιτεί πολλά ακόμα 

εφόδια. 

 Δίπλα στην εντιμότητα είπα ότι χρειάζεται και ικανότητα∙ αυτή η έννοια είναι ακόμα 

πιο σύνθετη και πολύπλοκη. Περιέχει όλο το πνευματικό και ψυχικό φορτίο του κριτικού, και 

τις γνώσεις του και την πείρα του και την ευαισθησία του και την οξυδέρκειά του. Για όσους 

δεν παρακολουθούν συστηματικά και μεθοδικά τα καλλιτεχνικά προβλήματα είναι δύσκολο 

να γνωρίζουν ή και να φανταστούν τα ανυπέρβλητα κάποτε εμπόδια που αντιμετωπίζει ο 

κριτικός για να φτάσει στην ορθή κρίση. Γι’ αυτό όταν πέσει έξω στην κρίση του η ειρωνεία 

και ο χλευασμός ακόμα είναι πιο εύκολη αντίδραση. Ωστόσο ο κριτικός βρίσκεται κάποτε – 

και τότες ακριβώς δοκιμάζεται – μπροστά σ’ ένα έργο απροσδόκητο, με μια σύνθεση ολότελα 

επαναστατική, με συστατικά στοιχεία που δεν εντάσσονται σε κανένα γνωστό σχήμα ή σε 

καμιά καθιερωμένη μορφή. Με άλλα λόγια είναι σα να βρίσκεται   μπροστά  σ’ ένα κείμενο 

γραμμένο σε μια νέα, άγνωστη γλώσσα, ή αν η γλώσσα προσφέρει κάποιες γνώριμες λέξεις, η 

γραμματική και η σύνταξη των λέξεων αυτών αποτελούν ένα νέο σύστημα που τις αλλοιώνει 

ουσιαστικά και ριζικά. Αυτό το παράξενο κείμενο πρέπει ο κριτικός να το 

αποκρυπτογραφήσει, να το ερμηνεύσει και να το αξιολογήσει. Κάποτε το κατορθώνει∙ πολλές 

φορές αποτυγχάνει. 

 Νομίζω πως ο κριτικός είναι αδύνατο να κάνει σωστά τη δουλειά του αν δεν γνωρίζει 

καλά την ιστορία της Τέχνης. Αυτή η γνώση αποτελεί το πρωταρχικό και απαραίτητο εφόδιο 

για όποιον αποφασίζει να κάνει κριτική τέχνης. Ο κριτικός  και ο ιστορικός της τέχνης 

έχουν δύο διαφορετικούς στόχους και ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους για να 

επιτελέσουν το έργο τους. Αλλά ο κριτικός που δε γνωρίζει την ιστορία μπορεί να φτάσει να 

έχει, κατά την πλατωνική έκφραση, σωστή «δόξα» (γνώμη), όχι όμως εξακριβωμένη και 

ασφαλή «γνώση» του αντικειμένου του, γιατί αυτό, το σύγχρονο έργο της τέχνης, είναι 

έκγονο5 μιας μακρότατης γενεαλογίας και γίνεται κατανοητό μόνο αν τοποθετηθεί σωστά 

στην ιστορική του θέση. 

 Η γνώση όμως της ιστορίας της τέχνης, δεν είναι αρκετή για τον κριτικό της τέχνης, 

στις μέρες μας. Παράλληλα μ’ αυτήν οφείλει να παρακολουθεί δυο άλλους κλάδους της 

επιστήμης: την ψυχολογία και την κοινωνιολογία και έναν κλάδο ακόμα πιο πρόσφατο, την 

ιστορική ψυχολογία, που με τις πρωτοποριακές έρευνες του Neyerson στη Γαλλία  έχει 

ανοίξει καινούριους δρόμους στη μελέτη των ανθρωπιστικών σπουδών και των πνευματικών 

εκδηλώσεων του ανθρώπου. Η κριτική που δεν εδράζεται σε τέτοιες επιστημονικές γνώσεις 

και δεν αντλεί στοιχεία από τόσο σημαντικούς ανθρωπολογικούς κλάδους, αλλά αφήνεται σε 

μιαν αμφίβολη δεκτικότητα και σε παραφιλολογικές συζητήσεις  είναι αδύνατο να πλησιάσει 

τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα και τα δημιουργήματά τους, πολύ λιγότερο μπορεί να τα  

 

 

 
_____________________ 

4 Εσκαμμένος :αυτός που ξεπερνά τα συνήθη ή τα επιτρεπτά όρια 

5Έκγονος: ο εγγονός 

 



κατανοήσει και να τα αξιολογήσει σωστά, αδυνατεί με άλλα λόγια να επιτελέσει το έργο της 

και να βοηθήσει όσους περιμένουν απ’ αυτήν κάποια βοήθεια και καθοδήγηση. Η 

αναλυτικότερη εξέταση αυτής της πλευράς του θέματος, όσο ενδιαφέρον κι αν παρουσιάζει 

δεν μπορεί να γίνει σ’ αυτόν εδώ το χώρο, φτάνει μόνο να επισημανθεί. Απομένουν πολλά 

ακόμα για να προσδιοριστεί σε όλη του την έκταση το έργο του κριτικού και η λειτουργία της 

κριτικής. Θα περιοριστώ όμως σε δύο ακόμη σημεία που θεωρώ περισσότερο αξιοσημείωτα: 

τη διάθεση με την οποία πλησιάζει ο κριτικός το έργο που κρίνει και τον τρόπο με τον οποίον 

εκφράζει την κρίση του και την αποτίμησή του. 

 Η γνώση μας και η σοφία η πιο πλατιά διαλύονται μέσα στο θόρυβο των ίδιων μας 

των λόγων, αν δεν θερμαίνονται και δεν ποτίζονται από την αγάπη. Αυτή η διάθεση να 

πλησιάσεις τους άλλους ανθρώπους  και τα δημιουργήματά τους  με αγάπη και συμπάθεια, με 

την θέληση να καταλάβεις την προσφορά τους και τη συμβολή του καθενός στην 

αγωνιζόμενη ανθρώπινη ομάδα, αυτή είναι ο μόνος δρόμος που σου επιτρέπει μιαν αληθινή 

και ακριβοδίκαιη προσπέλαση στην ουσία της ζωής. Περισσότερο από κάθε άλλον έχει 

ανάγκη μιας τέτοιας στάσης, όποιος θέλει να κατανοήσει τα ανθρώπινα έργα, μάλιστα τα 

έργα της τέχνης που είναι δημιουργήματα της αγάπης και του πάθους, του πόνου και της 

ελπίδας των δημιουργών τους. Αν αληθινά πιστεύουμε πως το έργο της τέχνης αποτελεί την 

έκφραση και των πιο γνήσιων σκιρτημάτων της ανθρώπινης ψυχής, καθώς συμπυκνώνονται     

σε μια αισθητή μορφή από το δημιουργό, που συλλαμβάνει με ενοραματικό και προφητικό 

τρόπο τα μηνύματα του καιρού του, με άλλα λόγια των συνανθρώπων του, πώς μπορούμε να 

το πλησιάσουμε με άλλο τρόπο παρά με άκρα αγάπη και ταπεινοφροσύνη; Μόνο, αν, 

αντικρίζοντάς το με τέτοια διάθεση, πεισθούμε είτε για την αδυναμία του να μορφοποιήσει 

ικανοποιητικά όσα εξαγγέλλει είτε για την κενότητα του περιεχομένου του είτε για την 

κιβδηλεία του, μόνο τότε έχουμε και δικαίωμα και υποχρέωση να αποκαλύψουμε και στους 

άλλους αυτό που εμείς με λύπη διαπιστώσαμε. Και αν αληθινά ξεκινήσαμε με όλα τα εφόδια 

και τις αγαθές προθέσεις και όμως καταλήξαμε σε αρνητικές διαπιστώσεις, τότε δε μας 

απομένει διάθεση για αυθαιρεσία και αυθάδεια, αλλά απογοήτευση και συμπάθεια  για την 

αποτυχία μιας ευγενικιάς ίσως, καλοπροαίρετης, νόμιμα φιλόδοξης, αλλά άχρηστης και 

ασήμαντης προσπάθειας.  Πιστεύω πως και τα κακά έργα τις περισσότερες φορές δεν είναι 

δημιουργήματα κακής πρόθεσης, αλλά αδυναμίας. Υπάρχει ωστόσο και η περίπτωση της 

αλαζονείας και αυθάδειας του δημιουργού, που δεν είναι αδύνατο να διαπιστωθεί και από τον 

πιο καλοπροαίρετο κριτικό∙ τότε ο κριτικός όχι μόνο έχει το δικαίωμα, αλλά την υποχρέωση, 

να χρησιμοποιήσει ανάλογη γλώσσα, δίκαιη αλλά σκληρή και αποφασιστική, εξουθενωτική 

για τη βέβηλη στάση σ’ ένα ιερό χώρο, όπως είναι πάντα ο χώρος της τέχνης. 

 Απομένει τέλος να μιλήσουμε για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κριτικός ασκώντας 

το έργο του. Σ’ ένα πρόσφατο έργο του ο μεγάλος Άγγλος ιστορικός της τέχνης 

Ε.Η.Gombrich παρωδώντας της τεχνοκριτικές που συχνά δημοσιεύονται αι στα πιο έγκυρα 

περιοδικά , δίνει ένα δείγμα γραφής μιας τέτοιας κριτικής, όπου ο κενός βερμπαλισμός 

μάταια προσπαθεί να καλυφθεί κάτω από μια ψευδοφιλοσοφική και ακατανόητη 

φρασεολογία, με αμφίβολους τεχνικούς ή αισθητικούς όρους, με νεολογισμούς φραστικούς 

που προδίνουν την προσπάθεια να επιδειχθεί ανύπαρκτη γνώση και πνευματική ενημέρωση. 

Όσοι γράφουν μ’ αυτό τον τρόπο ξεχνούν πως η αληθινή σοφία φορά πάντα το μανδύα της 

απλότητας και δε φοβάται, αντίθετα επιδιώκει τον «κοινό λόγον» όπως θα έλεγε ο φιλόσοφος 

που έχουν αποκαλέσει σκοτεινό, ο Ηράκλειτος. «Κοινός λόγος» δε σημαίνει ποτέ «λόγος 

αγοραίος», αλλά η αποφυγή του αγοραίου δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε αποκρυφισμούς ούτε 

η καινολογία πρέπει να μεταβάλλεται σε κενολογία. Ειδικά για τη γλώσσα της κριτικής 

οφείλουμε να θυμόμαστε πως πρέπει να είναι κατανοητή από το φιλότεχνο που ζητά 

βοήθεια, αν πιστεύουμε πως ο κριτικός παίζει το ρόλου του ερευνητή, του «ειδικού»  που 

στέκεται ανάμεσα στο δημιουργό και στο θεατή, που μπορεί να βοηθήσει στο πλησίασμα 

των δύο. Αλλιώς ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στο θεατή παρεμβάλλεται ένα ακόμη 



παράγοντας, απομακρυσμένος και από τον έναν και από τον άλλον, άχρηστος και για τους 

δύο, με άλλα λόγια άχρηστος για την ανθρώπινη ομάδα την οποία τάχθηκε να υπηρετεί. 

 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Περιοδ. «Χρονικό ‘73» (απόσπασμα) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Να χωρίσετε το κείμενο σε νοηματικές ενότητες και να γράψετε έναν τίτλο για την 

καθεμιά. Στη συνέχεια να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 120 λέξεις. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Να αναπτύξετε σε 80-100 λέξεις το περιεχόμενο καθεμιάς από τις παρακάτω σκέψεις του 

συγγραφέα. 

α) «Είτε μας αρέσει είτε όχι το έργο της τέχνης έχει μεταβληθεί σε εμπόρευμα που 

«διακινείται» με χίλιους τρόπους και με τις πιο σύγχρονες οικονομικές μεθόδους» 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



β) «Ο κριτικός και ο ιστορικός της τέχνης έχουν δύο διαφορετικούς στόχους και 

ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους για να επιτελέσουν το έργο τους» 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

γ) «Ειδικά για τη γλώσσα της κριτικής οφείλουμε να θυμόμαστε πως πρέπει να είναι 

κατανοητή από το φιλότεχνο που ζητά βοήθεια, αν πιστεύουμε πως ο κριτικός παίζει 

το ρόλο του ερευνητή, του «ειδικού» που στέκεται ανάμεσα στο δημιουργό και στο 

θεατή, που μπορεί να βοηθήσει στο πλησιάσμα των δύο.» 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η αξιολόγηση ως λειτουργία εκπαιδευτική 
 

Οι πολιτικά συγκροτημένες κοινωνίες αναθέτουν στην εκπαίδευση, σαν ειδικό φορέα, 

ορισμένο έργο αγωγής. Στα δημοκρατικά πολιτεύματα ο εκπαιδευτικός φορέας γίνεται διπλά 

υπεύθυνος: και παρέχει αγωγή και ελέγχει το αποτέλεσμα του έργου του. Άλλες παράλληλες 

μορφές είναι η επιστημονική παιδαγωγική εποπτεία, που παίρνει πια ολοένα συμβουλευτικό 

πιο πολύ χαρακτήρα, και η διοικητική εποπτεία, που περιλαμβάνει και την αξιολόγηση του 

προσωπικού της εκπαίδευσης. Αυτά δεν ανήκουν στο θέμα του συνεδρίου μας. 

 

Η αξιολόγηση του μαθητή λοιπόν είναι η αναγνώριση θετικής ή αρνητικής αξίας στο 

αποτέλεσμα του έργου της εκπαίδευσης πάνω στο μαθητή. Αυτό για μας σημαίνει ότι κάτω 

από το πρίσμα των σύγχρονων αντιλήψεων της παιδαγωγικής επιστήμης υιοθετούμε τις 

ακόλουθες βασικές παραδοχές: 

1. Η αξιολόγηση λειτουργεί αμφίδρομα, έτσι ώστε  σε κάθε συγκεκριμένο μαθητή 

αξιολογούμε και το αποτέλεσμα του ίδιου του εκπαιδευτικού μας έργου και την 

προσωπική δική του πρόοδο. 

2. Η αξιολόγηση του μαθητή λειτουργεί σε δύο διαστάσεις: 

α. Αφορά και τη συγκρότηση της προσωπικότητας του. 

β. Αφορά και τις επιδόσεις που παρουσιάζει στη μάθηση. 

 

Με την αξιολόγηση δηλαδή του μαθητή ελέγχουμε, από τη μια, πόσο ικανοποιητικά ή όχι 

μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι στόχοι που έχουν ταχθεί στο έργο μας κι αν, από την άλλη, ο 

εκπαιδευτικός ανέπτυξε τις ιδιότητες και ανύψωσε τις ικανότητες για τοις οποίες παρέχεται η 

αγωγή. 

 

Παραπέρα ακόμα, στην πρόοδο του ίδιου του μαθητή, ελέγχουμε από ένα μέρος τη 

διαμόρφωση του νέου ανθρώπου σε άρτια προσωπικότητα, κατά το μέτρο της σταδιακής του 

ατομικής ανάπτυξης, ενώ από το άλλο μέρος ελέγχουμε πόσο ικανοποιητικές – ικανοποιητικά 

υψηλές – είναι οι επιδόσεις που ο μαθητής σταθεροποιεί κάθε φορά 

 

Αξιολογούμε λοιπόν κατά τρόπο συνεχή και πολλαπλό σε κάθε βήμα το έργο μας. 

 

Η στενή αυτή σύνδεση της λειτουργίας της αξιολόγησης με το έργο της εκπαίδευσης γίνεται 

ακόμα ποιο ισχυρή, όσο μεθοδικότερα επιτελείται ολοένα το εκπαιδευτικό έργο, 

ακολουθώντας τις προόδους της παιδαγωγικής επιστήμης. Όμως εδώ ακριβώς υπάρχει 

πρόβλημα. Η μεθοδολογική αρχή της αντικειμενικότητας ισχύει γενικά για κάθε επιστήμη. 

Αλλά ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες, στις επιστήμες του ανθρώπου, η επιστημονική 

αντικειμενικότητα υπαγορεύει ακριβώς την αποφυγή αξιολογήσεων. Κάτι σαν το επίτευγμα 

της αξιολογικής ανεξαρτησίας, την γνωστή από το MaxWeber    «Wertfreiheit» (value-

freedom), όπως μεταφράστηκε: - Να μην εμπλέκονται οι κοινωνικές επιστήμες, οι επιστήμες 

του ανθρώπου, σε διατύπωση αξιολογικών κρίσεων. Γιατί αυτές παρέχουν έδαφος για 

διείσδυση κυριαρχικών ιδεολογικών επιδράσεων, που εμποδίζουν ή νοθεύουν την 

αντικειμενικότητα της κρίσης και απειλούν την επιστημονική ανεξαρτησία. 

 

Κι όμως στον κατεξοχήν χώρο, που καλύπτει η παιδαγωγική επιστήμη, αποφυγή 

αξιολογήσεων είναι αδιανόητη. Γιατί δε συμβιβάζεται με τη συνεχή και πολύμορφη 

αξιολόγηση που είναι ιδιότητα σύμφυτη με την καθημερινή εφαρμογή της παιδαγωγικής, 

δηλαδή την εκπαίδευση. Να ποια ριζικά αντινομία υπάρχει πραγματικά στο έργο της 

εκπαίδευσης. Και το ξεπέρασμα της αντινομίας αυτής συντελείται πάλι μέσα στην ίδια την 

εκπαίδευση. 



 

Αξιοθεσία και εκπαίδευση: - Η εκπαίδευση, και κάθε άλλη επίσης μορφή αγωγής, 

μεταβιβάζει αξίες, άμεσα ή έμμεσα. Δηλαδή ορισμένες από τις ομάδες αξιών ενός 

συγκεκριμένου πολιτισμού τις μετοχετεύει6 απευθείας η εκπαίδευση: αξίες γνωστικές, 

κάποιες από τις κοινωνικές, ακόμα λιγότερες από τις αισθητικές, τις πολιτικές ή τις 

θρησκευτικές. Αυτές απαρτίζουν την ιδιαίτερη αξιοθεσία της εκπαίδευσης κι αυτές τη 

χαρακτηρίζουνε, σαν ειδική περιοχή της κοινωνικής δραστηριότητας. Βρίσκουν όλες μαζί τη 

συγκρότησή τους, κάτω από την ευρύτερη και περιεκτική αξία της μάθησης.  

– Για όλες τις άλλες αξίες του δοσμένου πολιτισμού, που δεν επιλέχτηκαν για να 

μεταβιβαστούν μέσα από την εκπαίδευση, άρα δεν περικλείονται στο αξιοθετικό σύστημα της 

μάθησης, το σχολείο παίζει ρόλο σιωπηλό, υποβοηθητικό. Η εκπαίδευση προπαρασκευάζει 

έμμεσα τους εκπαιδευόμενους για την οικείωση αυτών των αξιών. Παθητικά δηλαδή γίνονται 

αποδεκτές οι αξίες του κέρδους, του ωφελιμιστικού ανταγωνισμού και της ατομικής 

προβολής, που κυριαρχούν στον κοινωνικό περίγυρο, αλλά δεν τις μεταβιβάζει άμεσα το 

σχολείο: αξίες οικονομικές, πρακτικές, πολιτικές, όσο κι αν στέκονται έξω από την 

αναγνωρισμένη μάθηση, διοχετεύονται κι αυτές από τη ζωή και η πίεσή τους γίνεται 

καθημερινά αισθητή και στο σχολείο – στην ανταγωνιστική στάση του μαθητή σε θέματα 

επίδοσης, βαθμολογίας, εξέτασης και στον ωφελιμιστικό τρόπο που ωμά πολλές φορές 

επηρεάζει τις επιλογές του ακόμα και στη μάθηση […]. 

 

 

Βαθμολογία 

 

 

1. Η βαθμολόγηση και η τεχνική της 

 

Η βαθμολόγηση, όπως γίνεται φανερό από τα προηγούμενα, είναι μέτρηση 

προσανατολισμένη αξιολογικά. Όπως δηλαδή για μια απλή μέτρηση, έτσι και για τη 

βαθμολόγηση γίνεται χρήση αριθμητικών κλιμάκων. Αλλά για κάθε κλίμακα είναι δοσμένος 

ένα ποιοτικός χαρακτηρισμός του «αρνητικού» και του «θετικού»  άκρου και μ’ αυτό το 

χαρακτηριστικό η κλίμακα συσχετίζεται με το αναγνωρισμένο σύστημα των αξιολογήσεων. 

Στην εκπαίδευση, για οποιαδήποτε βαθμολογική κλίμακα, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ποιος 

βαθμός αντιπροσωπεύει το «άριστα» (όπου «άριστα» είναι η «θετική» αξιολογική έκφραση 

ποιοτικού χαρακτήρα). Αλλού το «άριστα» αντιπροσωπεύεται από τον αριθμητικά 

μεγαλύτερο βαθμό της κλίμακας (όπως π.χ. στη δική μας εκπαίδευση το 10 ή το 20 κ.ο.κ.). 

Αλλού ο μεγαλύτερος βαθμός της κλίμακας αντιπροσωπεύει την κατώτερη «αρνητική» 

αξιολόγηση, ενώ η «θετική» αντιπροσωπεύεται από τον πιο μικρό βαθμό. (Αυτό συμβαίνει 

π.χ. σε σχολεία της Γερμανίας, όπου η κλίμακα έχει για «άριστα» το 0 και κατεβαίνει 

προχωρώντας 1,2,3κ.ο.κ – Το ίδιο ισχύει ουσιαστικά και για τους αγγλικούς χαρακτηρισμούς 

με το αλφάβητο A, B, C, αφού το Α, πρώτο γράμμα της σειράς, αντιπροσωπεύει το «άριστα» 

και η βαθμολογία κατεβαίνει προχωρώντας στο Β κτλ.: δεν πρόκειται βέβαια για 

«ποιοτικούς» χαρακτηρισμούς, όπως έσπευσαν να τους θεωρήσουν πολλοί με την πρόσφατη 

καθιέρωσή του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσή μας). Οι βαθμολογικές κλίμακες λοιπόν 

παραπέμπουν άμεσα βασική αξιολογική διάκριση «καλός» - «κακός» ή «επιτυχημένος» - 

«αποτυχημένος». Είναι αρκετά συνηθισμένο – αλλά όχι και απαραίτητο – να υπάρχει κι ένας 

βαθμός ανάμεσα στα δύο άκρα, που να δηλώνει το κατώτερο όριο του «παραδεκτού» (π.χ. σε 

μας η «βάση» 10 κτλ., ενώ εξάλλου δεν υπάρχει βαθμολογική «βάση» για την εισαγωγή στα 

Α.Ε.Ι.). 

 
________________________________ 
6 Μετοχετεύω: διοχετεύω (νερό) σε κανάλι (οχετό) και το μεταφέρω σε άλλον τόπο 



Η βαθμολογία στην εκπαίδευση αποτελεί επινόηση των νεότερων χρόνων. Ιστορικά φαίνεται 

ότι άρχισε από την έννοια ενός κατώτατου «παραδεκτού» βαθμού και γύρω απ’ αυτόν 

αναπτύχθηκαν στη συνέχεια κλιμακώσεις από 2 αρχικά βαθμούς προς τα πάνω και 2 προς τα 

κάτω (πεντάβαθμη κλίμακα), ύστερα 4 και 4 (εννεάβαθμη κλίμακα) κτλ. – Η έννοια της 

βαθμολογικής κλίμακας είναι, όπως ξέρουμε ω ς σήμερα, δεμένη αποκλειστικά με την μορφή 

μιας κλειστής ακολουθίας  αριθμών, 0-10, ή 0-20 (που είναι και η επικρατέστερη μορφή), 1-

20, 1-40 κ.ο.κ. – Θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστούν και ανοιχτές βαθμολογικές 

κλίμακες ή άλλες τεχνικές βαθμολόγησης, κατάλληλες για τις κάθε είδους αξιολογικές 

ανάγκες. 

 

2. Βαθμολογία και αξιολόγηση 

 

Η βαθμολογία είναι λοιπόν μια εκτίμηση μετρική με διαβαθμίσεις προαξιολογημένες. Και 

είναι ακριβώς η τελική φάση όπου αποκρυσταλλώνεται η εκπαιδευτική αξιολόγηση. Μέσα 

από αυτήν περνάει, όπως είδαμε, η αξιοθεσία της κοινωνίας και φτάνει ως το δέκτη της 

εκπαίδευσης, το μαθητή. Όμως η «μετοχέτευση» αυτή αρχίζει από αλλού. 

 

Η άμεση μεταβίβαση αξιών αρχίζει με τον καθορισμό των αντικειμένων εκπαίδευσης από το 

αναλυτικό πρόγραμμα. Ο μαθητής θα κριθεί και οι επιδόσεις του πάνω σε κάποιο αντικείμενο 

μάθησης (π.χ. μάθημα) θα εκτιμηθούν, μόνο αν το αντικείμενο (μάθημα) περιλαμβάνεται  σ’ 

αυτά που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή τον επίσημα νομοθετημένο 

πίνακα των αντικειμένων εκπαίδευσης. Καμιά εξέταση δεν μπορεί να γίνει πάνω σε 

αντικείμενα που δεν εντάσσονται σ’ αυτό τον πίνακα και καμιά βαθμολογία δεν έχει νόημα – 

ούτε «αξία» - έξω από τα πλαίσια της νομοθεσίας που κάθε φορά ισχύει για την εκπαίδευση. 

(Κανένα νόημα δεν έχει να εξετάσω και να βαθμολογήσω π.χ. στην στενογραφία ένα μαθητή, 

έστω κι αν έχει πράγματι «άριστη» γνώση στενογραφίας, αφού τέτοιο αντικείμενο δεν 

προβλέπεται στην εκπαίδευση) 

 

Από κει και πέρα ανοίγεται το πεδίο της έμμεσης μεταβίβασης αξιών, που επίσημα δεν 

αναγνωρίζονται από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η μεταβίβαση αυτή ενεργείται κυρίως 

από άλλους κοινωνικούς φορείς αγωγής, έξω από την εκπαίδευση. Αλλά εκδηλώνεται και στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης μέσα από τις αντιδράσεις των μαθητών στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, μέσα από τις ατομικές και ομαδικές επιλογές των οικογενειών πάνω στο είδος 

της εκπαίδευσης των παιδιών τους, μέσα από τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που έχει από 

την εκπαίδευση το κοινωνικό σύνολο που την αποδέχεται και τη συντηρεί. 

 

Υπάρχει μόνο μια περίπτωση να μη διαφοροποιείται η μετοχέτευση αξιών από την 

εκπαίδευση σε άμεση και έμμεση: αν το σύνολο των αξιών του πολιτισμού της δοσμένης 

κοινωνίας αντιπροσωπευόταν σύμμετρα στην εκπαίδευση που παρέχεται σ’ αυτή την 

κοινωνία. Πράγμα που θα σήμαινε ότι συμπίπτουν στις κύριες γραμμές τους η κοινωνική 

αξιοθεσία γενικά και η αξιοθεσία της μάθησης. Όπου αυτή η σύμπτωση δεν υπάρχει πάντα 

παραμένει ανάμεσα στις κοινωνικές αξιολογήσεις και στην  εκπαιδευτική αξιολόγηση ένα 

χαρακτηριστικό άνοιγμα. Στα όρια του ανοίγματος αυτού διαχωρίζεται το παιδαγωγικό 

πνεύμα από την εκπαιδευτική πράξη. 

 

Το παιδαγωγικό πνεύμα στην ευρύτητά του τείνει να αγκαλιάσει ολόκληρο το αξιολογικό 

πλάτος του ιστορικά δοσμένου πολιτισμού. Η εκπαιδευτική πρακτική, σαν συγκεκριμένη 

κοινωνική λειτουργία, είναι ταγμένη να κινείται στα πιο ειδικά όρια της αυστηρά 

πραγματοποιημένης για την εκπαίδευση αξιολογίας. Κι εδώ ακριβώς υπεισέρχεται η 



αναγκαία διάκριση της αξιολόγησης με τη βαθμολογία, διάκριση όχι τεχνική, αλλά 

ουσιαστική, γενικά βαθμολογία και αξιολόγηση δεν ταυτίζονται. 

Η βαθμολογία έχει, όπως αναλύθηκε, ένα καθορισμένο αξιολογικό περιεχόμενο. Δεν κλείνει 

όμως όλο το αξιολογικό περιεχόμενο που άμεσα ή έμμεσα είναι δυνατό να χωράει στην 

εκπαίδευση. Οι αξιολογήσεις που συντελούνται μέσα στην ευρύτερη σφαίρα των 

παιδαγωγικών αναζητήσεων δεν έχουν το αντίστοιχό τους στις συγκεκριμένες αξιολογικές 

πράξεις, που αφορούν τα αντικείμενα της μάθησης και εκφράζονται με την νομοθετημένη 

βαθμολογία. Θεωρητικά, μια τέτοια αντιστοιχία θα ήταν αυτονόητη και οποιαδήποτε 

διάκριση αξιολόγησης και βαθμολογίας θα μπορούσε να θεωρείται περιττή, μόνο στην 

περίπτωση μιας κοινωνίας όπου η μάθηση θ’ αναγνωριζόταν σαν υπέρτατη, καθολική αξία, 

σαν αυτοαξία, όπου δηλαδή και η αγωγή θ’ αποτελούσε αυτοσκοπό. 

 

Η οριακή αυτή περίπτωση μπορεί να ισχύει σαν υποκειμενική πραγματικότητα στη 

συνείδηση οποιουδήποτε ανθρώπου, εύλογα βέβαια στη συνείδηση του εκπαιδευτικού. 

Αντικειμενικά όμως, για την κοινωνική πραγματικότητα που μας περιβάλλει και της 

ανήκουμε, παρόμοια κορυφαία τοποθέτηση της αξίας της μάθησης ίσως είναι μόνο ιδανικά 

δυνατή. 
 

Κ. Πετρόπουλος, Εισήγηση στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ, Μάρτιος 1985 

 

 

 

1. Σε μια παράγραφο 80 περίπου λέξεων να αναπτύξετε το περιεχόμενο των εννοιών 

αξιολόγηση και βαθμολογία με τη μέθοδο της σύγκρισης – αντίθεσης. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

2. Βασισμένοι στο κείμενο να απαντήσετε συνοπτικά στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

α) Στην 4η και 5η παράγραφο του κειμένου ο εισηγητής υποστηρίζει πως στο έργο της 

εκπαίδευσης υπάρχει μια ριζική αντινομία. Ποια είναι αυτή; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

β) Ποιες αξίες διοχετεύει η αγωγή απευθείας στο μαθητή; Ποιες άλλες αξίες του 

κοινωνικού περιβάλλοντος μεταβιβάζει έμμεσα στο μαθητή; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

γ) Ποια παραδείγματα βαθμολογήσεων αναφέρει ο συγγραφέας; Σε ποιο σημείο 

συγκλίνουν οι διαφορετικοί αυτοί τρόποι βαθμολόγησης; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

δ) Με βάση το κείμενο να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΑΘΗΤΗ 

 

 

 

 

  

ΓΙΑ ΤΟΝ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

 

 

 

 

 

  

 

 



ε) Πώς κρίνετε το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης στο ελληνικό σχολείο; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

στ)  Ποιες προτάσεις θα κάνατε για τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης των 

μαθητών; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Στη συμπλήρωση του πίνακα όπως και για τις ερωτήσεις ε και στ μπορούν να βοηθήσουν και 

οι παρακάτω προβληματισμοί: 

 

1. Η βαθμολογία βοηθά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου; 

 

2. Ποια άλλα συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν για τον εκπαιδευτικό; 

 

3. Βοηθά η βαθμολογία την ψυχολογία ή αυτοεκτίμηση του μαθητή ή το αντίθετο; 

 

4. Έχετε νιώσει ποτέ τη βαθμολόγηση ως ένα είδος τιμωρίας; 

 

5. Η βαθμολογία λειτουργεί ανταγωνιστικά μεταξύ των μαθητών; 

 

6. Υπάρχουν ενιαία κριτήρια αξιολόγησης από τάξη σε τάξη; 

 

7. Μπορεί ένας βαθμός, ένας αριθμός να αξιολογήσει επαρκώς την επίδοση του 

μαθητή; 

 



Η επιδίωξη ή, έστω, η διακήρυξη της αντικειμενικότητας κατέχει πάντα μια καίρια 

θέση στη δημοσιογραφική δεοντολογία. Αναγράφεται σε όλος τους Κώδικες Δεοντολογίας, 

συχνά στις προγραμματικές επαγγελίες, καμιά φορά και στις προμετωπίδες των εφημερίδων. 

Η βαρύνουσα σημασία που της αποδίδεται υπογραμμίζεται με την αντιδιαστολή ανάμεσα 

στην αντικειμενικότητα της ειδησεογραφίας και στον επιτρεπόμενο υποκειμενικό 

χρωματισμό  της αρθρογραφίας. Και, βέβαια, υποτίθεται ότι αφορά όλα τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας, έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τώρα και ιστοσελίδες του Διαδικτύου. 

Παντού, τα γεγονότα υποτίθεται ότι εμφανίζονται όπως πραγματικά είναι χωρίς 

διαστρεβλώσεις, ανακριβείς προσθήκες ή σκόπιμες παραλείψεις. 

Η εικόνα είναι ειδυλλιακή αλλά εξωπραγματική. Γιατί παραγνωρίζει τη σημασία της 

παρουσίασης του γεγονότος: το ίδιο το γεγονός, χωρίς καμία αλλοίωση, έχει διαφορετική 

επίπτωση στη λεγόμενη κοινή γνώμη, ανάλογα με το πώς θα παρουσιασθεί. Άλλη σημασία 

αποκτά το γεγονός που παρουσιάζεται στην πρώτη σελίδα (ή στην αρχή της ροής των 

ειδήσεων) κι άλλη αυτό που πνίγεται σε κάποια εσωτερική σελίδα (ή ανάμεσα  σε άλλες 

ειδήσεις), άλλη το γεγονός που θεωρείται άξιο να υπογραμμισθεί με πολύ χώρο ή χρόνο κι 

άλλη εκείνο που κάπου αναφέρεται παρενθετικά και συνοπτικά. Ακόμα, το μέγεθος των 

τυπογραφικών στοιχείων ή ο τίτλος, ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή  

μπορούν να κάνουν το ίδιο γεγονός να φαίνεται διαφορετικό.  

Ας παραδεχτούμε ότι αυτές οι παραβιάσεις της αντικειμενικότητας είναι, ως έναν 

βαθμό, αναπόφευκτες. Επιτέλους, η είδηση κάπως πρέπει να παρουσιασθεί και κάποιος 

πρέπει να αποφασίσει για τον τρόπο της παρουσίασής της. Με τι κριτήριο θα κριθεί η 

αντικειμενικότητα της παρουσίασης; (…) 

 Η κύρια μέθοδος κατασκευής γεγονότων παίρνει συχνά τη μορφή πρόβλεψής τους. 

(…) Ας πάρουμε, για παράδειγμα, μια αναγγελλόμενη απεργία ή μια αναγγελλόμενη πορεία 

κάποιου ορισμένου κλάδου, από τις συνηθισμένες, ας πούμε «ρουτίνας». Ως ένα μεγάλο 

βαθμό, η επιτυχία της εξαρτάται από τη δημοσιευόμενη πρόβλεψη της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας: η είδηση  ότι «καθολική αναμένεται η συμμετοχή στη σημερινή απεργία» ή 

«μεγαλειώδης προβλέπεται η αυριανή πορεία» μπορεί να αποτελέσει σημαντική παρακίνηση 

για τους κάθε λογής διστακτικούς. (…) 

 Άλλωστε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας αρέσει ο χαρακτηρισμός ως «τέταρτης 

εξουσίας» (παράλληλα προς τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική), γιατί τους 

αναγνωρίζει μια δύναμη επίδρασης στο δημόσιο βίο. Και εξουσία μεν σίγουρα υπάρχει, το 

ερώτημα είναι αν μπορεί να μπει στη ίδια μοίρα με τις άλλες τρεις. Γιατί, ενώ η δημοκρατική 

νομιμοποίηση των τριών άλλων εξουσιών στηρίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στη λαϊκή κυριαρχία, 

μετέωρη παραμένει η νομιμοποίηση της εξουσίας που ασκούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 

(…) 

 Συνεπώς, επιβάλλεται η αφύπνιση της προσοχής των αναγνωστών ή των θεατών 

μπροστά σε κάποιες παγίδες που στήνονται καμιά φορά, ώστε ν’ ακτινογραφείται η 

πραγματικότητα που συχνά συγκαλύπτεται ή εξωραΐζεται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η 

ελευθερία του Τύπου και των άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας είναι αγαθό 

αναμφισβήτητο. Και τούτο γιατί, αν η ελευθερία του τύπου κρύβει κάποιους κινδύνους, η 

έλλειψή της είναι, ένα κακό απόλυτο, όπως κάθε σύμπτωμα ολοκληρωτισμού. 

 

(Διασκευή άρθρου του Γεωργίου Κουμάντου από τον ημερήσιο τύπο) 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις. 

Μονάδες 25 

 

 

Β.1. Να διατυπώσετε έναν τίτλο με σχόλιο κι έναν χωρίς σχόλιο για το κείμενο που σας 

δόθηκε. 

Μονάδες 6 

 

 

Β.2.«Ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή μπορεί να κάνει το ίδιο 

γεγονός να φαίνεται διαφορετικό».  

Χρησιμοποιώντας τη φράση αυτή ως θεματική περίοδο να αναπτύξετε μια παράγραφο 

με δικά σας παραδείγματα. 

Μονάδες 5 

Β.3.εμφανίζονται, συνοπτικά, διαφορετικό, σημαντική, αναμφισβήτητο. 

Να δώσετε για την καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου μια συνώνυμη και 

μια αντώνυμη. 

Μονάδες 10 

 

 

Β.4. Με ποιον τρόπο οι λέξεις γιατί, ενώ της πέμπτης παραγράφου συνδέουν τις προτάσεις 

μεταξύ τους;   

Μονάδες 4 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Το σχολείο μας οργανώνει μια συνάντηση μαθητών – εκπροσώπων των σχολικών 

μονάδων της περιοχής σας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής να παρουσιάσετε μια 

εισήγηση σχετικά με την αναγκαιότητα της κριτικής ικανότητας του εφήβου και τους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να καλλιεργηθεί στη σύγχρονη κοινωνία της 

πληροφορίας. (500-600 λέξεις) 

Μονάδες 50 

 

 

(ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

2002 Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
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Η έκδοση των Απάντων του Καβάφη και τ’ αποκηρυγμένα 

 

 
 Τρία χρόνια πέρασαν περίπου από την ημέρα που πέθανε ο Αλεξανδρινός ποιητής 

Καβάφης, και φέτος, ο κυριότερος κληρονόμος του, μας έδωσε, για πρώτη φορά, σε βιβλίο, 

το έργο του. Έτσι και οι πολλοί θα μπορέσουν επιτέλους ν’ αποκτήσουν τα πολυθρύλητα 

τούτα ποιήματα για τα οποία τόσος έγινε λόγος τα τελευταία χρόνια, θα μπορέσουν να τα 

απολαύσουν και μερικοί να τα κρίνουν ως σύνολο. 

 Ως εμφάνιση το βιβλίο είναι «χάρμα οφθαλμών». Μάταια ζητάμε να βρούμε και 

δεύτερο νεοέλληνα ποιητή που να είχε σ’ αυτό τουλάχιστο το κεφάλαιο, την τύχη του 

Καβάφη. Ο Τ.  Καλμούχος έκανε μια θαυμαστήν εργασία που τον τιμά ως καλλιτέχνη. Η 

καλαισθησία του μας έδωσε υπόδειγμα διακοσμήσεως και παρουσιάσεως βιβλίου. Χάρη στο 

καλλιτεχνικό του αίσθημα κατόρθωσε να δημιουργήσει και να περιβάλει με μια ζεστή 

ατμόσφαιρα  το, κάποτε ψυχρό, ποιητικό τούτο έργο. Αναμφιβόλως η εργασία του συχνά 

προσθέτει στο κείμενο. Κάποτε μάλιστα ο Καλμούχος, με σχεδόν τίποτα, γίνεται ελαφρά 

ποιητικότερος κι από τον ίδιο τον ποιητή. Αν μπορούσε κανείς να μιλήσει λεπτομερέστερα, 

και τι δεν θα είχε να εγκωμιάσει. Η σελίδα 139 λ.χ., που περιέχει το ποίημα «Εις την 

ΙταλικήνΠαραλίαν»  είν’ εκτελεσμένη με μιαν απαράμιλλη λεπτότητα. Εκείνες οι αρχαίες 

«νηες» που επαναλαμβάνονται σε τεθλασμένη, ανάμεσα  στους διχοτομημένους στίχους, 

δίνοντας έτσι την εντύπωση ενός ελαφρού κυματισμού θάλασσας είναι ένα εύρημα 

πραγματικού καλλιτέχνη και προδίδει μιαν αισθαντικότητα όχι τυχαία. Η σελίδα 33 επίσης, 

στην οποία διαβάζουμε το «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», και που τελειώνει με μιαν ίσια 

γραμμή γης – εντύπωση, της Αλεξάντρειας, που έχει το πέλαγος, όποιος την πρωτοβλέπει δεν 

είναι λιγότερο επιτυχημένη. Γενικά η αντίληψη που ακολούθησε ο Καλμούχος για να 

διακοσμήσει το βιβλίο αυτό μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Σ’ ένα μόνο σημείο δε 

συμφωνούμε, κι αυτό είναι το πορτραίτο. Το βρίσκουμε κάπως αδύνατο, όχι ψεύτικο. Αν 

μάλιστα σκεπάσουμε το πάνω του μέρος, παρατηρούμε ότι από τη μύτη και κάτω του λείπει 

ολότελα κάθε στερεότητα. Ο Καλμούχος μας έδωσε έναν Καβάφη «νοστιμούτσικο», όπως θα 

έλεγε κι ο ίδιος, αν ζούσε. Είναι το πορτραίτο που ήθελε ο Καβάφης. Όσο το δυνατό πιο 

retouche7. Ο Καλμούχος – καλλιτέχνης υπεχώρησε στη γνωστή αδυναμία του Καβάφη – 

ανθρώπου. Και όμως, ένα πορτραίτο με περισσότερο χαρακτήρα, κάτι σαν τη δουλειά του 

Κεφαλληνού, ή επιτέλους μια φωτογραφία χαρακτηριστική, σαν εκείνη που του τράβηξε ο 

Τόμπρος, είναι ό,τι θα ταίριαζε περισσότερο. 

 Για τα ποιήματα δε θα μιλήσουμε. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε στα βιβλία μας. 

Πολύς λόγος έγινε ωστόσο για τη χρονολογική τους κατάταξη που, κατά λάθος, την 

αποδίδουν στην πρωτοβουλία εκείνων που επιμελήθηκαν την έκδοση. Πράγματι η 

χρονολογική κατάταξη είν’ η καλύτερη, και είν’ αυτή που ακολουθήσαμε κι εμείς στην 

ανάλυσή μας. Μα είναι η καλύτερη γιατί τόσον η ιδέα της όσο κι η εφαρμογή της ανήκουν 

αποκλειστικά στον Καβάφη. Σ’ όλους, εδώ στην Αλεξάντρεια, που διανοούνται, είναι γνωστό 

ότι έτσι κατέτασσε τα ποιήματά του ο ίδιος. Κι όσοι κατέχουν συλλογές από κείνες που 

μοίραζε στους θαυμαστές του ενόσω ζούσε, μπορούν ευκολότατα να εξακριβώσουν αυτό που 

λέγω. Δεν έχουν παρά να συμβουλευτούν τον πίνακα των περιεχομένων που υπάρχει 

τυπωμένος στο τέλος καθεμιά, και που είναι, τις περισσότερες φορές, συμπληρωμένος 

ιδιόχειρα από τον ποιητή. 

 

 

 

_________________________ 
7 Retouche:επεξεργασία μιας φωτογραφίας μετά την εμφάνισή της για την αισθητική της βελτίωση 



 Και τώρα κάτι άλλο. Καλό θα ήταν νομίζουμε τούτη την έκδοση να την ακολουθούσε 

κάποτε, και μια δεύτερη κριτική όμως έκδοση που να περιλαμβάνει κάθε τί που μας έμεινε 

από τον ποιητή. Δεν ξέρουμε αν σκέπτεται το πράμα ο κληρονόμος του. Δηλαδή θα ήταν 

απαραίτητο ν’ αποκτήσουμε μια ολοκληρωτική έκδοση των Απάντων του, στην οποία να 

συμπεριληφθούν και να σχολιαστούν όχι μόνο οι μεταφράσεις του και τα δύο – τρία σύντομα 

πεζά που έγραψε, όχι μόνο οι διάφορες παραλλαγές ποιημάτων του, μα κι όλα εκείνα τα 

ποιήματα που αποκήρυξε ο ίδιος. Έτσι ο μελετητής του, στο μέλλον, θα είχε μια πλήρη 

εικόνα της προόδου και της εξελίξεως του έργου του. Γιατί ο Καβάφης, όπως γνωρίζουν όσοι 

διάβασαν τη μελέτη μας, από τα 1886 που πρωτοεμφανίζεται (σε ηλικία 23 χρονών) ως τα 

1900, έγραψε μια σειρά ποιημάτων που απεκήρυξε αργότερα, μα που είναι ωστόσο 

σημαντικά για όποιον θα ’θελε να τον μελετήσει γιατί δείχνουν τη σοβαρή επίδραση που 

είχαν απάνω του οι καθαρευουσιάνοι ποιητές του καιρού του, δείχνουν τις αμφιταλαντεύσεις 

του, δείχνουν την προσπάθεια της ατομικότητάς του να εκδηλωθεί και να βρει την 

προσωπική της έκφραση. Ένα μεγάλο μέρος απ’ τα ποιήματ’ αυτά τα μαζέψαμε, όταν 

αποφασίζαμε άλλοτε να τον μελετήσουμε σοβαρά, με πολύ κόπο, σε παληά λησμονημένα 

περιοδικά ή ημερολόγια της εποχής εκείνης, και τρία πάλι τα οφείλουμε στην ευεργετική 

περιέργεια του Γ. Κατσίμπαλη. Πιστεύουμε δε πως, εάν ενταθούν κάπως οι αναζητήσεις, θα 

μπορούσαμε να είχαμε κι άλλα. 

 Απ’ αυτήν ακριβώς την ιδέα ξεκινώντας τα Τα Νέα Γράμματα, ανέλαβαν την 

πρωτοβουλία ν’ αναδημοσιεύσουν  την πρώτη σειρά, ελπίζοντας ότι θα βρεθούν σύντομα κι 

άλλοι να τη συμπληρώσουν. Έτσι, αν ο κληρονόμος του ποιητή, ή κανένας άλλος χορηγός, 

θελήσει μια μέρα να μας χαρίσει και την κριτική έκδοση των Απάντων του Καβάφη, θα βρει 

έτοιμο ένα μεγάλο μέρος από το υλικό που θα χρησιμοποιήσει. 

 
ΤΙΜΟΣ ΜΑΛΑΝΟΣ 

Κριτικό σημείωμα από τον 

Τίμο Μαλάνο στο περ. «Τα 

Νέα Γράμματα» για την 1η 

έκδοση των απάντων 

Καβάφη. 

 

 

 

1. Να καταστρώσετε το διάγραμμα της βιβλιοκριτικής που διαβάσατε. 

(Υπενθυμίζουμε ότι συνήθως σε μια κριτική διακρίνουμε ένα πληροφοριακό μέρος, τα 

οποία διατυπώνονται οι αξιολογικές κρίσεις και τέλος τον προβληματισμό και τις 

προτάσεις του κριτικού για το θέμα).  Για το διάγραμμα να ακολουθήσετε το υπόδειγμα 

της σελ. 256 του βιβλίου Έκθεση – Έκφραση της Β΄ Λυκείου. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 



2. Να χαρακτηρίσετε το ύφος του κριτικού (απλό, περίπλοκο, δηκτικό, φυσικό/ανεπιτήδευτο, 

ευτράπελο, λιτό, πυκνό, εξεζητημένο…) και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (βλ. σελ. 

172, Το ύφος του κριτικού, Έκθεση Β΄ Λυκείου). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. χορηγός, χρονολογική, διχοτομημένος, πρωτοβουλία, φωτογραφία, κληρονόμος, 

καλαισθησία, ατμόσφαιρα: Με καθένα από τα συνθετικά των παραπάνω λέξεων να 

δημιουργήσετε μια νέα λέξη απλή, σύνθετη η παραγωγή. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Να δικαιολογήσετε σε κάθε περίπτωση τη χρήση των σημείων στίξης. 

- «χάρμα οφθαλμών» 

_____________________________________________________________________ 

 

- «εις ιταλικήν παραλίαν» 

_____________________________________________________________________ 

 

- «νοστιμούτσικο» 

_____________________________________________________________________ 

 

- (σε ηλικία 23 ετών) 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Να γράψετε μια δική σας βιβλιοκριτική για ένα βιβλίο που διαβάσατε ή μια οποιαδήποτε 

έκδοση ή λεύκωμα που αποκτήσατε (έκτασης 500 περίπου λέξεων). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

 

«Κάνω κριτική δημιουργώντας 

και όχι ψάχνοντας να βρω λάθη» 

Μιχαήλ Άγγελος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

 

 

          ΘΕΩΡΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

«Ο χρόνος είναι ο μόνος κριτικός  

χωρίς προσωπική φιλοδοξία» 

JohnSteinbeck (1902-1968) 

Νόμπελ Λογοτεχνίας 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όλοι θέλουν ν’ αλλάξουν τον κόσμο 

μα κανένας δεν θέλει ν’ αλλάξει τον 

εαυτό του». 

Λέων Τολστόι 

 

 

 

 

 

 



 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

Κριτική (σχολιασμός, κρίση, εκτίμηση, αξιολόγηση) 

Α) έκφραση γνώμης για κάποιον/κάτι, ο εντοπισμός των θετικών και των αρνητικών 

Β) η τεκμηριωμένη αξιολόγηση ενός έργου και των συντελεστών του, η θετική ή 

αρνητική αποτίμησή του με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

 

[Κριτικάρω: ασκώ κριτική με την πρόθεση να τονίσω της αρνητικές πλευρές και να 

υποτιμήσω τις θετικές ενός προσώπου ή ενός έργου]. 

 

_____________________ 

 

 

2.      στον εαυτό μας (αυτοκριτική, αυτοαξιολόγηση) 

 

στην κοινωνία  (στους κοινωνικούς θεσμούς και 

κανόνες) 

     

στην επιστήμη 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

(αξιολόγηση, έλεγχος)           στην πολιτική 

  

στην εκπαίδευση (αξιολόγηση του μαθητή, 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου) 

 

στην τέχνη 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ 

ΣΕ ΚΡΙΤΙΚΗ 
 

__________________ 

 

3. 

βιβλίο      μουσική   τηλεόραση    ραδιόφωνο 

 

 

λογοτεχνία         εικαστικά 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
 

θέατρο          χορός 

 

 

κινηματογράφος     νέες καλλιτεχνικές τάσεις και ρεύματα       αθλητικοί αγώνες

  

 



Αξία και αναγκαιότητα της κριτικής 

 
1) Η άσκηση κριτικής συμβάλλει στην ατομική βελτίωση και συγκεκριμένα στη 

διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης, στη διανοητική ανάπτυξη, στην πνευματική 

αφύπνιση, στην ψυχολογική στήριξη (αυτοπεποίθηση μέσω της αυτοαξιολόγησης), στην 

ηθική βελτίωση (μέσω της προβολής υγιών προτύπων), 

2) Ωθεί στο γόνιμο προβληματισμό  και στη διαμόρφωση μεθόδων για την πραγματοποίηση 

των στόχων μας. Η κριτική μας απομακρύνει από προλήψεις και στερεότυπα, αφού 

βασίζεται στο ορθό λόγο, στην τίμια και ειλικρινή επιχειρηματολογία. 

3) Συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο και εξέλιξη αφού καλλιεργεί το αίσθημα της 

κοινωνική ευθύνης. Διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη 

εποικοδομητικού και γόνιμου διαλόγου μέσω καλοπροαίρετης αντιπαράθεσης γνωμών. 

Παράλληλα συντελεί στην ειρηνική επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. 

4) Ενισχύει το δημοκρατικό πολίτευμα, αφού προωθεί τον έλεγχο των κοινωνικών θεσμών 

και κανόνων, αποτρέπει τον κίνδυνον συνταγματικών εκτροπών , αξιολογεί την επίσημη 

εξουσία και γενικά ελέγχει κάθε ενέργεια που μπορεί να απειλήσει το δημόσιο 

συμφέρον. [Ενεργός πολίτης είναι ο κριτικά σκεπτόμενος πολίτης που περιφρουρεί τις 

δημοκρατικές κατακτήσεις και συμβάλλει στη θωράκιση της ισότητας και ισονομίας]. Η 

κριτική περιορίζει την κρατική αυθαιρεσία και το λαϊκισμό από όπου κι αν προέρχεται. 

5) Η κριτική αποτελεί αντίσταση στην πολιτιστική υποβάθμιση, στην 

εμπορευματοποιημένη κουλτούρα, στη μαζοποίηση και στον κομφορμισμό, στοιχεία που 

απειλούν την ατομικότητα αλλά και το συλλογικό πνεύμα, αλλοτριώνουν την προσωπική 

έκφραση διαμορφώνοντας τη λογική του «κοινού γούστου». 

6) Η κριτική προάγει την τέχνη, αφού αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει τον καλλιτέχνη με το 

κοινωνικό σώμα (Ε.Π. Παπανούτσος). Ο κριτικός ασκεί ένα λειτούργημα σημαντικό και 

υπεύθυνο, «τόσο πιο υπεύθυνο και αποφασιστικό, όσο η απόσταση ανάμεσα στους 

ανθρώπους και στο δημιουργό γίνεται μεγαλύτερη και όσο τα δημιουργήματα 

πληθαίνουν και κατακλύζουν μια ακόμη ιδιότητα του έργου τέχνης στη σύγχρονη 

κοινωνία.»  

(Μανόλης Ανδρόνικος) 

 

 

 

«Όπως η γη όσο γόνιμη και αν είναι δεν μπορεί 

να κάνει τίποτα χωρίς καλλιέργεια, έτσι και ο 

νους χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να δώσει 

καλό καρπό» 

Πλούταρχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τρόποι για την καλλιέργεια της γόνιμης κριτικής 
 

Σημαντικός είναι ο ρόλος των φορέων κοινωνικοποίησης. Συγκεκριμένα: 

α)Οι γονείς οφείλουν να δίνουν τα κατάλληλα μορφωτικά ερεθίσματα στους νέους και να 

προωθούν το γόνιμο διάλογο και την ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσά τους, ώστε να 

εθίζουν στο δημιουργικό προβληματισμό και στη νηφάλια ανταλλαγή απόψεων. 

β)Το σχολείο οφείλει να αναπτύσσει την κριτική σκέψη των μαθητών και να εξοικειώνει 

το μαθητή με την τέχνη, τον πολιτισμό, την πνευματική διανόηση, την πολιτική και 

κοινωνική πραγματικότητα. (βλ. φυλλάδιο ΤΕΧΝΗ, κείμενο Γ.  Μπαμπινιώτη, Ζώνες 

πολιτισμού στα σχολεία). Όσο το εκπαιδευτικό σύστημα μαστίζεται από τη 

συσσώρευση γνώσεων, τη στείρα αποστήθιση, την άγονη αναπαραγωγή κατεστημένων 

αντιλήψεων τόσο θα διαιωνίζεται η ακαμψία, η ακρισία, η πνευματική αβουλία των 

νέων ανθρώπων. 

γ)Τα Μ.Μ.Ε.: Η έγκυρη, έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση των πολιτών θα συμβάλει στη 

διαμόρφωση υπεύθυνου κριτικού λόγου. Οι αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας 

αποτελούν ασπίδα ενάντια στον πολιτικό λαϊκισμό, τον προπαγανδιστικό λόγο  και σε 

κάθε μορφή ευτέλειας που νεκρώνει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την πολιτική 

και κοινωνική κρίση του πολίτη. Οφείλουν να προωθούν τις γόνιμες παρεμβάσεις των 

πνευματικών ανθρώπων που παραγκωνίζονται από τις τηλεοπτικές μετρήσεις 

ακροαματικότητας, τα υπερκαταναλωτικά πρότυπα και το «λαϊφστάιλ». 

δ)Η πολιτεία οφείλει να θέσει την παιδεία σε απόλυτη προτεραιότητα, να δώσει έμφαση 

στον πολιτισμό, τη δια βίου μάθηση, την επιμόρφωση αλλά και την αυτομόρφωση των 

πολιτών. Αναγκαία είναι και η προώθηση του καλού βιβλίου (επιστημονικού, 

λογοτεχνικού, φιλοσοφικού κ.τ.λ.), η ενίσχυση της τέχνης ιδιαίτερα των νέων και 

ελπιδοφόρων καλλιτεχνών, η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και δημοτικών 

βιβλιοθηκών. 

ε)Το αντιπροσωπευτικό σύστημα δεν μπορεί να λογαριάζεται για δημοκρατία, αν κεντρικό 

λειτουργικό του άξονα δεν έχει, όχι το κουνοβούλιο αλλά το σχολείο, τους 

εκπαιδευτικούς θεσμού – σήμερα και τον κοινωνικό έλεγχο της τηλεόρασης. Μόνο 

κοινωνίες με πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα (στην πράξη) τη συνεχή άνοδο της 

κατά κεφαλήν καλλιέργειας μπορούν να γεύονται τα αγαθά της δημοκρατίας. 

(Γιανναράς) 

 

 

 

 

 

 

«Έχει δικαίωμα να ασκεί 

κριτική εκείνος που έχει διάθεση 

να βοηθήσει» 

Αβραάμ Λίνκολν (1809-1865), 

Αμερικανός πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 



 

 

Προϋποθέσεις για την άσκηση εποικοδομητικής κριτικής – τεχνοκριτικής 
 

 

βαθιά γνώση 

Ο σωστός κριτικός   αντικειμενικότητα 

οφείλει να έχει         αμεροληψία 

ανιδιοτέλεια 

συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης 

 

 

Απουσία εμπάθειας  

Η κριτική του     Γλώσσα κατανοητή από τον φιλότεχνο αναγνώστη 

οφείλει να διαθέτει   Ισχυρή τεκμηρίωση 

Εμπεριστατωμένη ανάλυση 

 

 

Και να καταλήγει σε αντιπροτάσεις, επισημάνσεις, λύσεις, υποδείξεις 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ 

Η ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 

Αρνητικές επιδράσεις της κριτικής 

 
Η κακόβουλη, εμπαθής, αβασάνιστη ή ιδιοτελής κριτική παίρνει τη μορφή κολακείας, 

συκοφαντίας ή προπαγάνδας. 

• Αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, παγιδεύει το λαϊκό αίσθημα, υπονομεύει την 

ελεύθερη  έκφραση και το δημοκρατικό ήθος των πολιτών. 

• Χειραγωγεί το άτομο καθιστώντας το έρμαιο πολιτικών συμφερόντων. 

• Προσβάλλει την καλλιτεχνική έκφραση οδηγώντας τον καλλιτέχνη στην παραίτηση. 

• Διαστρεβλώνει το αισθητικό ή πολιτικό κριτήριο του λαού και εμποδίζει την ορθή 

κρίση. 

• Υπηρετεί τον πολιτικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό αριβισμό (= καιροσκοπισμό, 

τυχοδιωκτισμό). 

 

 

Τα αίτια της απουσίας εποικοδομητικής κριτικής στις μέρες μας 
• Η κυρίαρχη υλιστική αντίληψη ζωής, ο υπερκαταναλωτισμός και η επικράτηση του 

ατομικού συμφέροντος έναντι του συλλογικού οδηγούν στηνκοινωνική και πολιτική 

απάθεια, στην απουσία γόνιμου προβληματισμού για την αντιμετώπιση των εκάστοτε 

κοινωνικών προβλημάτων.  

 

• Ο γρήγορος και εντατικός ρυθμός της ζωής στερεί τη δυνατότητα της περισυλλογής, 

της εμβάθυνσης, του δημιουργικού στοχασμού.  

 



• Ο χρησιμοθηρικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης υποβαθμίζει τη γενική γνώσηκαι 

εμποδίζει την καλλιέργεια ανθρωπιστικού πνεύματος που βασίζεται στον ορθό λόγο, 

την κριτική σκέψη και την ενεργητική στάση απέναντι στο κοινωνικό και πολιτικό 

γίγνεσθαι.  

• Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αφυπνίζουν πλέον τους πολίτες αντικαθιστούν την 

ουσιαστική ενημέρωση και την ποιότητα των πληροφοριών με θέματα που 

εφησυχάζουν, αδρανοποιούν, οδηγούν τον πολίτη στην αποστασιοποίηση από τις 

πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. 

 

 
«Ο φίλος που κρύβει τα ελαττώματά µας 

είναι λιγότερος χρήσιμος από τον εχθρό 

που µας  κατηγορεί.» 

Φραγκίσκος Βάκων, 1561-1625,  

 Άγγλος φιλόσοφος 

 

 

Πόσο εύκολα δεχόμαστε την κριτική των άλλων; 
 

• Δύσκολα δεχόμαστε μια αρνητική κριτική για τον εαυτό μας. Ο εγωισμός μας 

επαναστατεί και η ψυχραιμία μας χάνεται ιδιαίτερα όταν η κριτική που μας ακούν 

παραβλέπει τη θετική αποτίμηση του έργου μας ή της συμπεριφοράς μας και 

στρέφεται αποκλειστικά στα μειονεκτήματα ή τα αδύναμα σημεία μας. 

• Δεν δεχόμαστε κριτική για τον εαυτό μας και στις περιπτώσεις που α) δεν είμαστε 

σίγουροι για τις προθέσεις του κρίνοντος, β)  για την ικανότητα του να μας κρίνει και 

γ) όταν οι κρίσεις που ακούγονται για μας είναι ατεκμηρίωτες ή συκοφαντικές. 

• Ο φανατισμός (πολιτικός, θρησκευτικός, αθλητικός, …) δε μας επιτρέπει να 

αποδεχτούμε  ακόμα και την καλοπροαίρετη και αντικειμενική κριτική. 

• Ο φόβος της απόρριψης και υποτίμησης του εαυτού μας μετά από μια αρνητική 

κριτική, δε μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε με αυτοπεποίθηση, 

ψυχραιμία και νηφαλιότητα την κριτική. 

• Συχνά πιστεύουμε πως κάποιοι άνθρωποι δε δικαιούνται να μας κρίνουν ή ότι κάποιοι 

είναι υπεράνω κριτικής και διστάζουμε να τους κρίνουμε. Ωστόσο η απροκάλυπτη και 

εμπεριστατωμένη κριτική ακόμα και αν είναι αρνητική μπορεί να συμβάλλει στη 

βελτίωση του χαρακτήρα μας και των προσπαθειών μας. 

• Απορρίπτουμε τέλος την κριτική των άλλων, όταν οι ίδιοι δεν έχουμε προχωρήσει σε 

αυτοκριτική  και αυτοέλεγχο, δεν έχουμε επίγνωση των προτερημάτων και αδυναμιών 

μας, άρα δεν έχουμε αυτογνωσία (γνώθι σεαυτόν). 

 

 

 
«Κρίνε τον εαυτό σου αλλά 

μην απελπίζεσαι εξαιτίας του» 

Επίκτητος 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ – (ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) – ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ 

 

• Συνειδητοποίηση των προτερημάτων και ελαττωμάτων μας,  των ικανοτήτων και των 

αδυναμιών μας. 

 

• Προσέγγιση της αλήθειας  και απόκτηση αντικειμενικής θεώρησης των γεγονότων. 

 

• Ανάδειξη εσφαλμένων επιλογών, ατυχών συμπεριφορών. 

 

• Απόκτηση ενεργητικής στάσης στα πράγματα. 

 

• Διαμόρφωση εκείνου του συστήματος αξιών που οδηγεί στην κατάκτηση της 

εσωτερικής, της ηθικής μας ελευθερίας. 

 

• Συμβολή στην αρμονική κοινωνική συνύπαρξη. 

 

• Αποφυγή ακροτήτων και κάθε είδους φανατισμού – εδραίωση της δημοκρατίας. 

 

• Ενίσχυση της ανεκτικότητας, της συνεργασίας του διαλόγου. 

 

• Ορθή επιλογή προτεραιοτήτων  και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

 

• Η εθνική αυτογνωσία συμβάλλει στην αποβολή των συμπλεγμάτων κατωτερότητας, του 

εθνικού ξιπασμού και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική πρόοδο και 

ανάπτυξη. 

 

 

ΩΣΤΟΣΟ 

 

 

Η υπερβολική κριτική 

 

• Περιορίζει τον αυθορμητισμό, την αυτενέργεια του ατόμου. 

 

• Μας κατακλύζει με ανασφάλεια και αισθήματα μειονεξίας και κατωτερότητας. 

 

• Εμποδίζει τις υγιείς κοινωνικές σχέσεις. 

 

• Οδηγεί στην εσωστρέφεια, την αβουλία και την παθητικότητα. 

 

• Καθιστά το άτομα εύκολο θύμα της πολιτικής προπαγάνδας και του κάθε είδους 

φανατισμού. 

 

 

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ 



 

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 
«Να κάνεις αυτά που νομίζεις πως είναι 

σωστά, έστω κι αν κρίνοντας αυτά 

πρόκειται να σε κακολογήσουν. Γιατί ο 

όχλος είναι κακός κριτής κάθε καλού 

πράγματος.» 

Πυθαγόρας (580-490π.Χ.) 

 

1.  Ως ειδικός κοινωνιολογικός όρος ο αυτοέλεγχος δηλώνει μια εσωτερική μορφή ελέγχου 

από το ίδιο το άτομο, ο οποίος δρα προκαταβολικά και παρεμποδίζει το σχηματισμό 

συμπεριφοράς μη επιθυμητής. Με άλλα λόγια, το άτομο είτε γιατί έχει αποδεχθεί του 

κοινωνικούς κανόνες ως λογικούς, είτε γιατί φοβάται την τιμωρία που θα υποστεί, 

αυτοελέγχεται και αυτορυθμίζεται ως προς τη συμπεριφορά και τις πράξεις του. 

(Β. Γκιζέλη, Απλά μαθήματα κοινωνιολογίας) 

 

2.   Έτσι με τον αυτοέλεγχο το άτομο «εκλογικεύει» τις επιθυμίες, τις σκέψεις, τις ενέργειές 

του ώστε να μην οδηγείται σε αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά. Ο αυτοέλεγχος 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του εναρμονισμένου κοινωνικά και υγιούς πνευματικά 

πολίτη, ο οποίος με την αυτοσυγκράτηση, την αυτοκυριαρχία, την ψύχραιμη διαχείριση 

προβλημάτων και κρίσεων συμβάλλει στην ήρεμη κοινωνική συμβίωση. 

 

 
«Η αυτοκριτική έχει ένα προνόμιο: 

Όταν κατηγορούμε τον εαυτό μας, 

έχουμε την εντύπωση πως κανένας 

άλλος δεν έχει δικαίωμα να μας 

κατηγορήσει.» 

Oscar Wilde (1854-1900). Ιρλανδός συγγραφέας 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ:  

ΜΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

1. Κριτική σκέψη είναι η νοητική λειτουργία που συνίσταται από ένα ευρύ φάσμα 

δεξιοτήτων µε κυρίαρχες την ικανότητα του ατόμου να διαμορφώνει προσωπική 

άποψη για το περιβάλλον του, την ικανότητα να κρίνει αντικειμενικά και να ελέγχει 

λογικά ιδέες και αντιλήψεις που δέχεται και τέλος την ικανότητα της αξιολόγησης 

κυρίαρχων θεωριών. Η μέθοδος των ερωτήσεων του Σωκράτη, γνωστή ως Μαιευτική, 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πρώτη μέθοδος για την καλλιέργεια και διδασκαλία της 

κριτικής σκέψης. Σύμφωνα µε αυτήν ο Σωκράτης προσποιούμενος την πλήρη άγνοια 

για το θέμα που συζητούσε κάθε φορά, με μια σειρά ερωτήσεων προσπαθούσε να 

εκμαιεύσει την αλήθεια από το συνομιλητή του.  

2. Το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν αναπτύσσει επαρκώς την κριτική σκέψη 

των μαθητών. 

 

 



Αίτια:  
 

1. Η εμμονή στη δασκαλοκεντρική μάθηση περιορίζει την ενεργητική συμμετοχή του 

μαθητή στη διδακτική πράξη.  

2. Η τυποποιημένη διδασκαλία ενισχύει την αποστήθιση ενώ το περιεχόμενο πολλών 

βιβλίων εξακολουθεί να µην παρέχει ερεθίσματα στο μαθητή για προβληματισμό και 

στοχασμό.  

3. Ο υποβαθμισμένος ρόλος της τέχνης και της αισθητικής αγωγής στο σχολείο στερεί 

από το μαθητή τα κατάλληλα πολιτιστικά και μορφωτικά ερεθίσματα που διευρύνουν 

τους πνευματικούς του ορίζοντες και την κριτική του ικανότητα. 

4. Η υποβάθμιση της γενικής παιδείας, ο αυστηρά  εξειδικευτικός χαρακτήρας της 

εκπαίδευσης (ιδιαιτέρως στο Λύκειο) αποδυναμώνει την αναλυτική και συνθετική 

ικανότητα των μαθητών (στοιχεία που ενισχύουν και ολοκληρώνουν την 

εγκυκλοπαιδική τους γνώση, τη σφαιρική τους ενημέρωση, άρα, και την κριτική τους 

σκέψη). 

 

 

 
«Η δική μου τέχνη της μαιεύσεως διαθέτει όσα και η τέχνη που 

ασκούν οι μαίες, διαφέρει όμως στο ότι εγώ ξεγεννώ άνδρες και όχι 

γυναίκες και στο ότι επιβλέπουν τον τοκετό των ψυχών τους και όχι 

των σωμάτων τους. Το σπουδαιότερο γνώρισμα της δικής μας 

τέχνης είναι όμως ότι μπορεί να ελέγχει με κάθε τρόπο εάν η σκέψη 

του νέου γεννά φαντασιοκοπίες και ψεύδη ή κάτι γόνιμο και 

αληθές.» 

Σωκράτης (στον Θεαίτητο του Πλάτωνα) 

 

 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Τρόποι για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών 

 

1. Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει ανάγκη από μια διδασκαλία βασισμένη στο διάλογο και 

στην ελεύθερη και απροκατάληπτη ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων 

2. Μέσα από την εφαρμογή ορθολογιστικών διαδικασιών ο δάσκαλος καλείται να 

αναδείξει τον υγιή στοχασμό των μαθητών. Με άλλα λόγια ο μαθητής πέρα από τις 

υποκειμενικές του κρίσεις μαθαίνει μέσω της διδασκαλίας να αιτιολογεί, να 

αποδεικνύει και να διατυπώνει εύστοχα (προφορικά και γραπτά) την άποψή του. 

3. Παράλληλα, η οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, 

όχι με χαρακτήρα αποσπασματικό αλλά θεσμικό θα ενισχύσουν την κριτική σκέψη 

αφού μέσω αυτών οι μαθητές θα καλλιεργήσουν δεξιότητες (όπως ο σχεδιασμός, η 

οργάνωση, η επικοινωνία, η διαχείριση προβλημάτων) και αρετές (όπως η 

αντικειμενικότητα, ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη, η άμιλλα κ.τ.λ.) 

4. Είναι απαραίτητο να προωθηθούν αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών 

(συνδυαστικές ερωτήσεις, βιβλιογραφία κ.τ.λ.) που εμποδίζουν τη στείρα 

απομνημόνευση κα απονεκρώνουν την κρίση και τη δημιουργική σκέψη. 

5. Η προώθηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης θα περιορίσει τη 

μαθητική αδιαφορία και παραίτηση από τη σχολική πράξη, θα κινητοποιήσει τις υγιείς 

νοητικές και συναισθηματικές δυνάμεις του μαθητή και μαζί με τις άλλες 



παραμέτρους θα συμβάλει σταδιακά αλλά σταθερά στην κατάκτηση του βασικού 

στόχου της εκπαίδευσης: τη δημιουργία του σκεπτόμενου ανθρώπου. 

6. Το σχολείο και ο δάσκαλος οφείλουν να οπλίσουν τη νέα γενιά με τα κατάλληλα 

εφόδια ώστε με κριτικό νου να αντιμετωπίσουν τον καταιγισμό πληροφοριών από τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας. («Όσο σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν 

και να αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, άλλο τόσο είναι σημαντικό να μάθουν να 

διαβάζουν και να αναλύουν εφημερίδες, τηλεόραση, κινηματογράφο. Την εποχή της 

εικόνας η μάχη ενάντια στον «εικονικό αναλφαβητισμό» ίσως θα πρέπει να ξεκινήσει 

από το ίδιο το επίσημο σχολείο. Τα Μ.Μ.Ε. δεν είναι ούτε «καλά», ούτε «κακά», ούτε 

«ουδέτερα», είναι όμως αντανάκλαση μιας πραγματικότητας. Επειδή είναι δυνατόν να 

«παιδεύουν, να εκπαιδεύουν, και να παρα-παιδεύουν, να μορφώνουν, να 

διαμορφώνουν και να παραμορφώνουν», η ανάγκη να εξοπλιστεί η νέα γενιά με τα 

κατάλληλα εφόδια για την καλύτερη χρήση τους προβάλει όσο ποτέ άλλοτε».  Π. 

Πάντζου, Το παράλληλο σχολείο, από το περιοδικό τύπο). 

 

 


