
 

 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 
 

 

    Στη συνείδηση πολλών ανθρώπων η αμφισβήτηση έχει ταυτιστεί 

με την άρνηση, την απόρριψη, τη σύγκρουση και τη διάλυση. Η 

αμφισβήτηση, όμως, είναι πάνω απ΄ όλα η αιτία στην οποία 

οφείλεται η εξέλιξη και η πρόοδος του πολιτισμού. 

    Σε διάφορες ιστορικές περιόδους, και ειδικότερα σε περιόδους 

κρίσης και μεταβατικές, αναπτύχθηκαν έντονα κοινωνικά φαινόμενα 

αμφισβήτησης, που άλλοτε πήραν τη μορφή προσωπικής ή ομαδικής 

διαμαρτυρίας και άλλοτε εξελίχτηκαν σε πνευματικά και κοινωνικά 

κινήματα. Πειστικά παραδείγματα είναι η Σοφιστική, ο Ευρωπαϊκός 

Διαφωτισμός, ο Υπερρεαλισμός όπου πρωτοστάτησαν νέοι ή 

άνθρωποι με νέες αντιλήψεις. 

   

ΟΡΙΣΜΟΣ:  Αμφισβήτηση είναι η μη παραδοχή του κύρους ή της 

αξίας που έχει κάποιος κοινωνικός ή πολιτικός θεσμός, ιδεολογία, 

γνώση, πρόσωπο ή έργο και κλιμακώνεται από την απλή έκφραση 

διαφωνίας ως την απόρριψη, το μηδενισμό και τη ρήξη. 

 

ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 

- Εκπληκτική ανάπτυξη της επιστήμης, αλλά και πολύπλοκα, 

επικίνδυνα προβλήματα. 

- Οικονομική ανάπτυξη, αφθονία αγαθών, αλλά και άνιση 

κατανομή του πλούτου, ανεργία, φτώχεια, πείνα. 

- Διακήρυξη δικαιωμάτων, αλλά και ρατσιστικές διακρίσεις. 

- Παγκοσμιοποίηση, αλλά και εμμονή στις εθνικές παραδόσεις και 

ιδιαιτερότητες. 

- Ευδαιμονισμός, αλλά και ανηθικότητα. 

- Ευχερής διάδοση της γνώσης, αλλά και αποπροσανατολισμός και 

σύγχυση. 

- Ορθολογισμός, αλλά και ιδεοληψία και προκαταλήψεις. 

 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 

 

- Η ίδια η αντίφαση ενέχει το σπόρο της αμφιβολίας και κλονίζει 

την πίστη στον πολιτισμό μας. 

- Η ύπαρξή τους στον πολιτισμό μας ωθεί, εύλογα, τους 

ανθρώπους να αναζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα τις 

υπερβούν. 

- Είναι φυσική τα τάση του ανθρώπου να μην αρκείται σ΄ αυτό που 

ήδη υπάρχει, πολύ δε περισσότερο, όταν αυτό είναι αντιφατικό, 

αλλά να επιδιώκει το νέο, το καλύτερο. 



 

 

- Οι αντιφάσεις του πολιτισμού μας, τελικά, δεν είναι παρά η 

ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Χρειάζεται, επομένως, ο 

εξορθολογισμός του. 

 

ΑΙΤΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

- Έχουν αναπτυγμένη ευαισθησία, κυρίως σε ζητήματα ελευθερίας 

και δικαιοσύνης. 

- Δύσκολα συμβιβάζονται. 

- Οραματίζονται έναν καλύτερο κόσμο. 

- Είναι αυθόρμητοι, ενθουσιώδεις και αντιδρούν χωρίς 

υστεροβουλία. 

- Διαθέτουν φαντασία και θέλουν να πρωτοτυπούν. Είναι 

νεωτεριστές και καινοτόμοι. 

 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ: 

-Την οικογένεια. Όχι τόσο το θεσμό, όσο τις οικογενειακές αρχές 

και το ρόλο των γονιών. 

-Το εκπαιδευτικό σύστημα: περιεχόμενο σπουδών, διδάσκοντες, 

«ισότητα» ευκαιριών, σύστημα αξιολόγησης. 

-Θρησκευτικές, πνευματικές ηγεσίες και κάθε λογής αυθεντία. 

-Κοινωνικές ανισότητες, αδικίες και διακρίσεις. 

-Την κατεστημένη πολιτική οργάνωση και διακυβέρνηση, καθώς και 

τις ηγεσίες  

που τις εκφράζουν. 

-Στοιχεία της παράδοσης. 

-Συνήθειες, πεποιθήσεις, καθιερωμένες αντιλήψεις για την ζωή, τις 

ανθρώπινες σχέσεις, τη φιλία, τον έρωτα, την ψυχαγωγία. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΟΝΙΜΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ 

 

1. Διαδίδονται γνώσεις και ιδέες, αναπτύσσεται η φαντασία, 

οξύνεται η κρίση των ανθρώπων και βελτιώνονται ποιοτικά τα 

αξιολογικά τους κριτήρια. 

2. Απελευθερώνεται η σκέψη των ανθρώπων από προκαταλήψεις, 

ιδεολογήματα, δόγματα, «είδωλα». 

3. Αναθεωρούνται ιδέες, γνώσεις και μέθοδοι, προοδεύει η 

επιστήμη. 

4. Εγκαινιάζονται νέες τεχνοτροπίες και πρωτότυπες δημιουργίες 

στην τέχνη. 

5. Μεταρρυθμίσεις, εξεγέρσεις, επαναστάσεις για δικαιότερες και 

πιο φιλελεύθερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. 

6. Βελτιώνεται η λειτουργία των θεσμών, όπως της εκπαίδευσης. 



 

 

7. Εξυγίανση της ηθικής ζωής με τη στηλίτευση φαινομένων 

εξαχρείωσης και υποκρισίας. 

8. Εξέλιξη τεχνικών μέσων, ευρεσιτεχνίες, νέες μέθοδοι οργάνωσης 

των επιχειρήσεων, αλλαγή των συνθηκών και των σχέσεων 

εργασίας, αποδοτικότητα στην οικονομία. 

9. Εγκαταλείπονται παραδοσιακές μορφές ζωής και αξίες που 

αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη του πολιτισμού. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΟΝΙΜΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ 

 

Η αμφισβήτηση είναι γόνιμη, αν: 

- Κρίνονται και επικρίνονται τα τρωτά σημεία του πολιτισμού μας 

και η αμφισβήτησή του αφορά στην εξυγίανσή του. 

- Συνοδεύεται από δημιουργικές, εποικοδομητικές προτάσεις και 

ενέργειες. 

- Γίνεται με γνώση, περίσκεψη και υπευθυνότητα. 

- Γίνεται με ευγένεια, ανεκτικότητα και διαλλακτικότητα. 

 

Αντίθετα, δεν είναι γόνιμη, αν: 

- περιορίζεται μόνο στην απόρριψη και το μηδενισμό. 

- Καταλήγει σε υπερβολές που οδηγούν σε διάφορα αντικοινωνικά 

φαινόμενα: εξαλλοσύνη, βία, βανδαλισμούς.  

 

Η γόνιμη αμφισβήτηση γίνεται δύναμη προώθησης του πολιτισμού. 

 

 

 

 

 

 
 


