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   ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 Είναι η άποψη της πλειοψηφίας του λαού σχετικά με τα 

συμβάντα και γεγονότα της κοινωνικής πραγματικότητας. 

 Είναι η εκφρασμένη κρίση του κοινού, που δρα σε όλες τις 

σφαίρες της κοινωνικής ζωής. 

 Η κοινή γνώμη δεν είναι το αλγεβρικό άθροισμα των 

επιμέρους γνωμών, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο σύγκλισης 

επιμέρους γνωμών στη βάση μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης, 

που πραγματοποιείται μέσα από μηχανισμούς πληροφόρησης 

και επικοινωνίας. 
 

ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 
 

Στατική : εκφράζει τα ήθη, τα έθιμα, τις γενικότερες αντιλήψεις, 

δεισιδαιμονίες, προκαταλήψεις των λαϊκών μαζών. Η στατική 

είναι συντηρητική κοινή γνώμη. 

Δυναμική : είναι η άποψη των πολιτών για ατομικά και 

κοινωνικά προβλήματα. Είναι η άποψη των πολιτών για 

ατομικά και κοινωνικά προβλήματα. Είναι συνήθως 

προοδευτική ή δυναμική κοινή γνώμη. 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 
 

1. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης : 

 με την εξέλιξη και τη διάδοση που έχουν 

 με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, κυρίως 

ανορθόδοξες 

 με την παθητική στάση των ατόμων 

2. Οι παραδόσεις, οι δεισιδαιμονίες, οι προκαταλήψεις του 

λαού. 

3. Το δημοκρατικό πολίτευμα : επιτρέπει την ελεύθερη 

διακίνηση ιδεών. 

4. Η παιδεία :  
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 με τις γνώσεις που παρέχει 

 με τη διαμόρφωση κριτικής ικανότητας. 

5. Πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες. 

6. Τα οικονομικά συμφέροντα : 

 των ατόμων. Υιοθετούν ιδέες που εξυπηρετούν τα 

συμφέροντά τους. 

 των οικονομικών κέντρων. 

7. Οι δημοσκοπήσεις. 

8. Η οικογένεια, οι συναναστροφές, το ευρύτερο περιβάλλον. 

9. Η μόδα.  

10.Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα διάφορα σωματεία. 
 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΓΝΩΜΗΣ 
 

1. Κοινωνικοποιεί το άτομο : 

 αποφεύγει τις συγκρούσεις με τους άλλους 

 αποβάλλει τον ατομικισμό και τον εγωισμό 

2. Πολιτικοποιεί το άτομο :  

 κρίνει και καθορίζει τη συμπεριφορά των πολιτικών 

 αποφεύγει τη δημαγωγία 

 περιορίζονται οι κάθε είδους καταχρήσεις 

 μεταφέρει τη λαϊκή βούληση πάνω σε τοπικά ή 

εθνικά προβλήματα στους υπεύθυνους φορείς. 

3. Ηθικοποιεί το άτομο :  

 περιορίζει την ανηθικότητα 

 περιθωριοποιεί και απομονώνει κοινωνικά τους 

παραβάτες. 

4. Ψυχολογική τόνωση : 

 από την αίσθηση αποδοχής του ατόμου από την 

κοινή γνώμη 

 από την επιβράβευση του ατόμου για την προσφορά 

του. 

5. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής : 

 με την ενημέρωση των ατόμων σε διάφορα θέματα 

 με την πίεση που ασκεί σε διάφορους φορείς για 

εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. 
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ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΓΝΩΜΗΣ 
 

1. Ισοπεδώνει πνευματικά, μαζοποιεί το άτομο. 

2. Επικρατεί πνεύμα συντηρητισμού. 

3. Αποπροσανατολίζει τα άτομα από τις πραγματικές τους 

ανάγκες. 

4. Η κοινή γνώμη δεν εκφράζει πάντα σωστές απόψεις
.
 

παρασύρει το άτομο σε λανθασμένες επιλογές. 

5. Καλλιεργεί την υποκρισία και την προσποίηση. 

6. Επιτρέπει την προπαγάνδα, τη δημαγωγία. 

7. Επικρατούν φαινόμενα φανατισμού, βίας. 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ 

ΓΝΩΜΗ 
 

Τα αποτελέσματα της κοινής γνώμης είναι θετικά και 

αρνητικά. Η στάση, επομένως, του ατόμου απέναντί της θα 

πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με αυτά. 

Η παιδεία του ατόμου θα του επιτρέπει να κάνει τις 

καλύτερες επιλογές για το πότε πρέπει να την ακολουθεί ή να 

την αποφεύγει. Η ανευθυνότητα της κοινής γνώμης πρέπει να 

καθιστά επιφυλακτικά τα άτομα απέναντί της. 

Τα ΜΜΕ πρέπει να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους
.
 Να 

ενημερώνουν με εγκυρότητα χωρίς πρόθεση για προπαγάνδα 

και παραπλάνηση. 

Η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος θα 

επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, δε θα ασκείται 

προπαγάνδα και κατευθυνόμενη πολιτική, για να παρασύρει και 

να διαμορφώνει επίπλαστη κοινή γνώμη. 

Τα άτομα που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη να είναι 

ηθικά και έντιμα και να μην εξυπηρετούν σκοπιμότητες. 


