
 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Κριτική ονομάζεται η ικανότητα του ανθρώπου να μη 

δέχεται αβασάνιστα και παθητικά ιδέες και απόψεις, αντίθετα 

να τις επεξεργάζεται δημιουργικά. Η δυνατότητα αυτή 

σημασιολόγησης των δεδομένων, αποδοχής και απόρριψης, 

δηλαδή εκφοράς προσωπικής αξιολογικής άποψης, δικαιολογεί 

και το χαρακτηρισμό του ανθρώπου ως έλλογου όντος. 
 

ΕΙΔΗ / ΜΟΡΦΕΣ 
 
 Η κριτική είναι συνυφασμένη με τον άνθρωπο και 

πιστοποιεί της ειδοποιό διαφορά του από τα άλλα όντα, τη 

σκέψη. Ακριβώς γι’ αυτό είναι έκδηλη σε όλες τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

 Δημόσια ή κοινωνική κριτική 
Αξιολογεί τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα και τους 

θεσμούς. 

 Αυτοκριτική 
Η κριτική που είναι εστιασμένη και στον εσωτερικό 

κόσμο, την προσωπικότητα του ίδιου του φορέα της. 

 

Ανάλογα με το στόχο που εξυπηρετεί κάθε φορά, 

μπορούμε να μιλήσουμε για:  

καλοπροαίρετη και αντικειμενική, όσο και για 

κακοπροαίρετη και υστερόβουλη κριτική. 

 

 Μια τελευταία διάκριση μπορεί να γίνει με βάση τη μορφή 

που προσλαμβάνει: 

Μπορεί δηλαδή η κριτική να συνιστά αποδοχή και επιδοκιμασία 

του αντικειμένου αξιολόγησης (θετική κριτική), οπότε 

χρησιμοποιεί ως μέσο τον έπαινο, ή να αποτελεί άρνηση, 

στηλίτευσή του (αρνητική κριτική), οπότε το μέσο της είναι ο 

ψόγος.                        



     Θ Ε Τ Ι Κ Α    Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  
 
 

1. Η κριτική ικανότητα βοηθά το άτομο να μην άγεται από 

τις απόψεις των άλλων και να μη γίνεται φερέφωνο. Ως 

συνώνυμη της πνευματικής εγρήγορσης συνεπάγεται τον 

έλεγχο και εξαλείφει πλάνες, απάτες, προκαταλήψεις και 

προλήψεις. Έτσι συμβάλλει στη «εκκαθάριση», την 

εξυγίανση του πνεύματος, γίνεται παράγοντας διανοητικής 

υγείας και ελευθερίας, καλλιεργεί την οξύνοια, ωθεί στο 

γόνιμο προβληματισμό και στην αναζήτηση της αλήθειας. 

2. Εστιασμένη στον ίδιο της το φορέα η κριτική 

μετατρέπεται σε αυτοκριτική. Μαζί με το άμεσο 

επακόλουθό της, τον αυτοέλεγχο, οδηγεί το άτομο στη 

βελτίωση της προσωπικότητας του, στην ενίσχυση των 

θετικών γνωρισμάτων του και την άμβλυνση των 

ελαττωμάτων του. Με άλλα λόγια, κάνοντας δυνατή την 

κατάκτηση της αυτογνωσίας. Καθιστά υλοποιήσιμο και 

στον ύψιστο στόχο της αυτοπραγμάτωσης.  

3. Η κοινωνία ως συμβιωτική ομάδα ωφελείται από την 

άσκησή της. Νοούμενη ως χρέος η κριτική καλλιεργεί στο 

άτομο το αίσθημα της κοινωνική ευθύνης
.
 ως διαδικασία 

διαλόγου αποδιώχνει την αδιαλλαξία και διευκολύνει τις 

συναινετικές διαδικασίες, ώστε να αντιμετωπίζονται τα 

κοινωνικά προβλήματα. Αποτελεί εναλλακτική 

δυνατότητα για την αποτροπή κοινωνικοανατρεπτικών 

τάσεων που βρίσκουν γόνιμη έξοδο μέσω μιας 

καλοπροαίρετης αντιπαράθεσης γνωμών. Έτσι 

διασφαλίζεται η κοινωνική ισορροπία. 

4. Η κριτική αποτελεί βέβαια και το στυλοβάτη της 

δημοκρατίας. Ο κριτικά σκεπτόμενος είναι ενεργός 

πολίτης που ελέγχει, αξιολογεί και ασκεί πίεση στην 

εξουσία, ώστε να λειτουργεί με γνώμονα το κοινό 

συμφέρον. Μια τέτοια συμμετοχή είναι βασική και 

αναγκαία προϋπόθεση του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

5. Ο κριτικά σκεπτόμενος άνθρωπος έχει την ικανότητα να 

μην υποκύπτει στα ξένα πολιτιστικά δεδομένα, αλλά 



αντίθετα να αντιστέκεται σθεναρά στην πολιτιστική 

αλλοτρίωση που υφίσταται ο ιδιαίτερος πολιτισμός μας, τα 

ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις μας. Έτσι ο πολιτισμός 

εμπλουτίζεται όχι με τυχαία, αλλά με σωστά επιλεγμένα 

στοιχεία, που λειτουργούν ως δημιουργική πνοή, πνοή 

ανανέωσης και εκσυγχρονισμού, και όχι ως στοιχεία 

ισοπεδωτικά. 

6. Η επιστήμη προωθείται χάρη στην κατάρριψη των 

προκαταλήψεων και των αυθεντιών και τη διάνοιξη νέων 

οριζόντων που επιτυγχάνει η άσκηση εποικοδομητικής 

κριτικής. 

7. Η τέχνη προάγεται, καθώς η καλλιτεχνική κριτική είναι 

αυτή που επαινεί εμπνευσμένες προσπάθειες, επισημαίνει 

ατέλειες ή υποδεικνύει στο δημιουργό δρόμους βελτίωσης, 

ώστε να δώσει ακόμα πιο αξιόλογα έργα. 

8. Ο άνθρωπος γενικά κατανοεί τις αδυναμίες που τον οδήγησαν σε 

λάθη και ατέλειες και εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε να τις 

απαλείψει. Διορθώνει τα λάθη του, συμπληρώνει τις ελλείψεις του 

και, κατά συνέπεια, το έργο του γίνεται άρτιο. 
 

     Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Α   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
 

1. Η ευμενή κριτική μπορεί να καλλιεργήσει την 

αυταρέσκεια και να καταλήξει έτσι σε αλαζονεία. 

2. Αν δεν είναι αντικειμενική, συντελεί ώστε να σχηματίσει 

μια ψευδή εικόνα για τον εαυτό του ο κρινόμενος, που 

νομίζει ότι διαθέτει ανύπαρκτα προτερήματα. Για το λόγο 

αυτό δεν έχει αυτογνωσία και, επομένως, όχι μόνο δε 

βελτιώνεται, αλλά μπορεί να υποπέσει και σε σφάλματα. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση η κριτική μετατρέπεται σε 

κολακεία. 

3. Η δυσμενής κριτική μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση, 

αποθάρρυνση και απαισιοδοξία, πολύ περισσότερο όταν 

είναι άδικη.  

4. Αποτέλεσμα της δυσμενούς κριτικής μπορεί να είναι 

απώλεια της αυτοπεποίθησης, που μπορεί να προκαλέσει 



αισθήματα μειονεξίας, έλλειψη ενδιαφέροντος και 

διάθεσης για δημιουργία. 

5. Εφόσον ο κρινόμενος δεν έχει την ωριμότητα και την 

προσήνεια να δεχτεί τη δυσμενή κριτική, αυτή μπορεί να 

γίνει η αιτία διάλυσης σχέσεων, ακόμη και εκδήλωσης 

επιθετικότητας. 

6. ΠΑΡΑΚΡΙΤΙΚΗ ονομάζεται η κριτική που ξεφεύγει από 

τα όρια της ευπρέπειας και εκπίπτει σε κακοήθεια, 

χοντροκοπιά, κουτσομπολιό και μονομέρεια. Εκδηλώνεται 

ως ροπή προς την αποδοκιμασία, την κατάκριση, το 

χλευασμό κι επίμονη αποχή από τη θετική κριτική. 

Αποτελεί εύκολη και αβασάνιστη τοποθέτηση, που δεν 

πληροί καμιά από τις προϋποθέσεις άσκησης 

εποικοδομητικής κριτικής. 

 

Στις μέρες μας  εφησυχασμός              δείγματα 

     +       πνευματικής  

  άκριτη αποδοχή δεδομένων    ρηχότητας 

 

ΑΙΤΙΑ 
 

1. Σε μια εποχή με χαρακτηριστικό τη βιομηχανοποίηση και 

αυτοσκοπό τη μαζική παραγωγή αγαθών, οι προτεραιότητες 

του ανθρώπου προσλαμβάνουν στενά υλιστικό χαρακτήρα. 

Σε μια κοινωνία ευδαιμονιστική η ενασχόληση με το πνεύμα 

και η καλλιέργεια των δυνατοτήτων του θεωρείται περιττή, 

χρονοβόρα και άσκοπη. 

2. Σε μια εποχή ρευστή και ραγδαία εξελισσόμενη οι ρυθμοί 

παρασύρουν το άτομο, αυξάνουν τις υποχρεώσεις του και 

του στερούν τη δυνατότητα της περισυλλογής και της 

διαμόρφωσης προσωπικής βιοθεωρία, ώστε να μπορεί να 

παίρνει προσωπική θέση στα διάφορα ζητήματα. 

3. Σε μια κοινωνία αστικοποιημένη το συλλογικό πνεύμα 

εκλείπει και ο ατομικισμός εμφανίζεται κυρίαρχος. Ο 

άνθρωπος αλλοτριωμένος, αδιαφορεί για τα δημόσια 

πράγματα, δεν παρακολουθεί κοινωνικοπολιτικά δρώμενα, 

δεν προβληματίζεται, δε δραστηριοποιείται για την ενίσχυση 



θετικών εξελίξεων ή την αποτροπή αρνητικών. Ιδιωτεύει και 

επιδεικνύει αμέλεια όσον αφορά το κοινωνικοπολιτικό του 

χρέος που ακούει στο όνομα «άσκηση κριτικής». 

4. Η παιδεία έχει χαρακτήρα μονολιθικό, εξειδικευμένο και 

χρησιμοθηρικό. Οι γενικές γνώσεις και οι ανθρωπιστικές 

σπουδές υποβαθμίζονται στο όνομα της τεχνοκρατικής 

γνώσης. Έτσι διαμορφώνονται τεχνοκράτες, άνθρωποι 

μονομερείς και μονοδιάστατοι, χωρίς κριτική σκέψη και 

κοινωνική ευαισθησία και όχι κριτικοί σκεπτόμενοι και 

κοινωνικά ευαίσθητοι
.
 άνθρωποι εθισμένοι στην παθητική 

πρόσληψη και αποθήκευση και όχι στην ενεργητική 

αφομοίωση γνώσεων
. 
άνθρωποι στεγανοί, δίχως εποπτεία και 

ικανότητα παρέμβασης στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

5. Τα ΜΜΕ ωθούν σε μια επιδερμική αντιμετώπιση των 

δεδομένων και δεν ενθαρρύνουν την ουσιαστική συμμετοχή 

της σκέψης. Δημιουργούν την εντύπωση ότι μπορούν να 

παρέχουν ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση για όλα 

τα θέματα και έτσι αποστασιοποιούν το μέσο άνθρωπο από 

την προσωπική αναζήτηση. Τον βομβαρδίζουν μ’ έναν 

τεράστιο όγκο πληροφοριών που δεν μπορεί να επεξεργαστεί 

και αποδέχεται παθητικά. Το πλήθος τους όμως τον 

παραπλανά, ώστε να αρκείται σε μια ψευδαίσθηση γνώσης, 

σε μια επίφαση μόρφωσης. 

 

Α Ι Τ Ι Α   Π Α Ρ Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η Σ 
 

1. Ψυχολογικοί παράγοντες όπως συμπλέγματα κατωτερότητας 

ή ανωτερότητας, που θολώνουν την κρίση και οδηγούν στη 

μεροληψία, καθώς και μικρόψυχα πάθη, όπως ο φθόνος και η 

ζήλια που επισύρονται από την αντικειμενική αξία του 

κρινόμενου, μπορεί να ευθύνονται για την εκτροπή στην 

κακόβουλη κριτική. 

2. Οι πνευματικοί παράγοντες, όπως η ατελής καλλιέργεια, η 

έλλειψη κριτηρίων αξιολόγησης, μπορεί να είναι 

συνυπεύθυνοι. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται στη 

συνείδηση κάποια στερεότυπα και προκαταλήψεις, που 

εμποδίζουν την ανάπτυξη της ορθής κρίσης, μια και υπάρχει 



μια ήδη προσχηματισμένη και συναισθηματικά φορτισμένη 

κρίση, με βάση την οποία γίνονται όλες οι αξιολογήσεις. 

3. Η κρίση των ηθικών αξιών και η συνακόλουθη κατάργηση 

κάθε ορίου και μέτρου καθιστούν τον άνθρωπο ασύδοτο. 

Δίχως ηθικούς φραγμούς, υποκύπτει στα χαμηλά του 

ένστικτα, γίνεται μικροπρεπής και απολύει κάθε σεβασμό 

προς το συνάνθρωπο. 

4. Η θεοποίηση του χρήματος και η επικρατούσα ηθική του 

συμφέροντος νομιμοποιούν οποιαδήποτε προσπάθεια οδηγεί 

στον επιθυμητό στόχο, το κέρδος. Έτσι τα ΜΜΕ 

εμπορευματοποιούνται κι αυτοί που εξ επαγγέλματος ασκούν 

κριτική, καταφεύγουν χωρίς ενδοιασμό σ’ αυτή τη μορφή 

κριτικής, που είναι περισσότερο εμπορεύσιμη, άρα 

κερδοφόρα. 

5. Ο στείρος ανταγωνισμός και αριβισμός στο πολιτικό, 

επαγγελματικό, καλλιτεχνικό και επιστημονικό πεδίο 

ευθύνονται για τη μικρόψυχη και ιδιοτελή κριτική που 

ασκείται μεταξύ συναδέλφων ή ομοτέχνων. 

6. Αυτό το πρότυπο συμπεριφοράς, που δίνεται τόσο από τα 

μέσα, όσο και από την πνευματική ηγεσία, είναι αυτό που 

ακολουθείται από κάθε πολίτη που ως παθητικός δέκτης 

μιμείται άκριτα κι ως άνθρωπος ευθυνόφοβος βρίσκει 

επιχειρήματα ενοχοποιητικά. 

 

Λ Υ Σ Ε Ι Σ – Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ 
 Οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, εκπαίδευση, ΜΜΕ, 

πνευματικοί άνθρωποι) θα μπορούσαν, με την πειθώ και το 

παράδειγμά τους, να διαμορφώσουν κριτικά σκεπτόμενα και ηθικά 

ευαίσθητα άτομα, ικανά να εκπληρώσουν το διττό τους χρέος: 

1) Απέναντι στον εαυτό τους, ώστε να δικαιώσουν το όνομά 

τους ως άνθρωποι, δηλαδή ως αξιοπρεπείς οντότητες που 

ανελίσσονται, ακεραιώνονται και αυτοπραγματώνονται. 

2) Απέναντι στην κοινωνία, στην οποία οφείλουν την ενεργή 

παρουσία και υπεύθυνη συμμετοχή τους, που πραγματώνεται 

και μέσω της άσκησης μιας απροκάλυπτης, νηφάλιας, 

αντικειμενικής, καλόπιστης, δίκαιης κριτικής. 
 



       

ΚΡΙΤΙΚΗ  ΕΡΓΟΥ  ΤΕΧΝΗΣ 

 
Ρόλος του κριτικού- Σχέση του κριτικού με το δημιουργό 

και το έργο τέχνης 

 

 Η κριτική αποτελεί τις προσωπικές γνώμες και αντιλήψεις για  

     τις αρετές ή τα σφάλματα κάποιου καλλιτεχνικού έργου.  

     Ο κριτικός μελετά το έργο, το ερμηνεύει αναλύοντάς το στα 

     συστατικά του, το ελέγχει και βγάζει συμπεράσματα για τα  

 προτερήματα και ελαττώματά του. 

 Ο κριτικός στέκεται ανάμεσα στο δημιουργό και το έργο του 

και στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Ενημερώνει τους 

φιλότεχνους για τις νέες εκθέσεις έργων τέχνης, τις νέες 

κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικές παραστάσεις, τις νέες 

κυκλοφορίες βιβλίων, για την εμφάνιση νέων καλλιτεχνών. 

  Ιδιαίτερα τα άτομα που δεν είναι μυημένα στα μυστικά της 

τέχνης, αναζητούν κάποια ουσιαστική και μεθοδική 

κατατόπιση και συμβουλή από κάποιον ειδικό, πιο 

ενημερωμένο, που έχει περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη 

εμπειρία και πιο αναπτυγμένη ευαισθησία. Θέλουν να 

συγκρίνουν τη δική τους κρίση με την κρίση του ειδικού, να 

τη διορθώσουν, να αποσαφηνίσουν όσα δεν κατάλαβαν. 

 Σήμερα ο κυριευμένος από το άγχος κάτοικος των 

μεγαλουπόλεων, επειδή καταπονείται σωματικά και ψυχικά, 

κατά τον εργάσιμο χρόνο, αναζητεί θορυβώδεις και εύκολες 

μορφές διασκέδασης και εκτόνωσης. Έτσι δεν έρχεται σε 

επαφή με τη γοητεία και τη συγκίνηση των γνήσιων έργων 

τέχνης. Ο κριτικός ανακινεί το ενδιαφέρον του για την τέχνη 

και τον βοηθά σταδιακά να μυηθεί στο χώρο της. 

 Ο κριτικός αποτιμά την αξία ή την απαξία του έργου τέχνης, 

εντοπίζει τις αρετές ή τα σφάλματά του. Με τις ουσιαστικές 

προτάσεις του, βοηθά τον καλλιτέχνη να βελτιώσει την 

τεχνική του και να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του. 

 Συχνά, όμως, ο κριτικός παίρνει τη στάση του κριτή-δικαστή, 

γεγονός που τον φέρνει σε αντίθεση με το δημιουργό, ο 



οποίος τον αισθάνεται ως αντίδικο. Μια τέτοια στάση του 

κριτικού είναι ατελέσφορη. Συχνά, λοιπόν, οδηγεί στον 

εγωισμό και στην αλαζονεία, ακόμη και στην αυθάδεια. 

Παρασύρεται από προσωπικά πάθη, ιδεολογικές διαφορές, 

συγκρούσεις συμφερόντων και φτάνει στο σημείο να 

παρανοεί το ρόλο του. 

 Το έργο του κριτικού δεν περιορίζεται στο να κρίνει την 

ουσία του μηνύματος του καλλιτέχνη. Καλείται κυρίως να 

κρίνει πόσο είναι σωστή και επιτυχημένη η μετάβαση από τη 

σύλληψη του έργου στην εκτέλεσή του. 

 Το έργο του κριτικού δεν περιορίζεται στο να κρίνει την 

ουσία του μηνύματος του καλλιτέχνη. Καλείται κυρίως στο 

να κρίνει πόσο είναι σωστή και επιτυχημένη η μετάβαση από 

τη σύλληψη του έργου στην εκτέλεσή του. Πρέπει να νιώσει 

τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο καλλιτέχνης, να 

συμμεριστεί την αγωνία του, ώστε να μπορέσει να 

αξιολογήσει τις επιλογές του και ανάλογα να τις αποδεχτεί ή 

να τις απορρίψει. 

 Ορισμένες φορές ο κριτικός προσεγγίζει τα έργα των οποίων 

κρίνει, μετρά και αποτιμά την αξία μέσα από τη σύγκριση με 

άλλα έργα, σύγχρονα αλλά και παλαιότερα. 

 Η κριτική χωρίς το προϋπάρχον έργο τέχνης δεν μπορεί να 

γεννηθεί, να υπάρξει. Ο κριτικός δεν παράγει από μόνος του 

ένα δικό του έργο, αλλά έχει συνεχώς την ανάγκη από το έργο 

του άλλου για να εργαστεί και να κερδίσει τη δική του 

παρουσία και ταυτότητα. 

 

 

Α Ρ Ε Τ Ε Σ  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Υ 
 

 Για τον κριτικό που έχει συνείδηση του έργου και του ρόλου 

του, η άσκηση κριτικής ενέχει μεγάλη ευθύνη. 

Αντιλαμβάνεται ότι την ώρα που κρίνει, κρίνεται και ο ίδιος. 

Το σφάλμα είναι ανθρώπινο, αλλά όταν αυτό γίνέται κανόνας, 

δεν υπάρχει δικαιολογία. 

 Η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα θεωρούνται 

αυτονόητες υποχρεώσεις του κριτικού. Απαιτούμε από τον 



κριτικό να μην κρίνει επηρεασμένος από φιλίες ή έχθρες, από 

προσωπικές προτιμήσεις ή αντιπάθειες, να ξεχάσει για μια 

στιγμή το δημιουργό και να στραφεί στο έργο. 

 Ο κριτικός θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις, πείρα, ευαισθησία, 

οξυδέρκεια. 

 Επιβάλλεται να γνωρίζει ιστορία της τέχνης, εφόσον πολλές 

φορές ένα έργο γίνεται κατανοητό, αν τοποθετηθεί σωστά 

στην ιστορική του θέση. 

 Οφείλει, ακόμη, να παρακολουθεί δύο άλλους κλάδους, την 

ψυχολογία και την κοινωνιολογία, ώστε να πλησιάσει 

ευκολότερα τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα και τα 

δημιουργήματά τους, να τα αξιολογεί σωστά. 

 Οφείλει, να προσεγγίζει το έργο του καλλιτέχνη με αγάπη και 

συμπάθεια, έστω και αν μέσα από τη μελέτη του καταλήγει σε 

αρνητικές διαπιστώσεις. Αν όμως διαπιστώσει περίπτωση 

αλαζονείας και αυθάδειας του δημιουργού, τότε ο κριτικός 

έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα. 

 Η γλώσσα της κριτικής πρέπει να είναι κατανοητή από το 

φιλότεχνο που ζητεί βοήθεια, εφόσον ο κριτικός είναι ο 

ειδικός που στέκεται ανάμεσα στο δημιουργό και το δέκτη και 

βοηθά στο πλησίασμα των δύο. 
 
 

 


