
 

 
 

Α. Ορισμός : 

Η αντίληψη που ασπάζεται η πλειονότητα του κοινωνικού συνόλου σχετικά με 

θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

 

Β. Παράγοντες που τη διαμορφώνουν : 

α) οι καθιερωμένες από τη παράδοση αντιλήψεις, αξίες και αρχές 

β) το πνευματικό και πολιτισμικό επίπεδο της κοινωνίας, η μορφωτική στάθμη 

των μελών του  

γ) οι πληροφορίες, οι απόψεις, τα πρότυπα και οι αξίες που προβάλλονται από 

τα Μ.Μ.Ε. 

δ) οι ιδέες που πρεσβεύουν και η στάση που υιοθετούν επιφανή μέλη της 

κοινωνίας (πνευματικοί άνθρωποι, πολιτικοί κ.τ.λ.) 

 

Γ. Αιτίες χειραγώγησης της κοινής γνώμης : 

α) η αδυναμία των πολιτών να κρίνουν τα μεταδιδόμενα μηνύματα 

β) το μειωμένο ενδιαφέρον για τα κοινά και η έλλειψη καλλιεργημένης 

πολιτικής συνείδησης 

γ) η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση που ασκείται από τα Μ.Μ.Ε. 

δ) η πολιτική δημαγωγία και ο λαϊκισμός 

 

Δ. Θετική επίδραση της κοινής γνώμης : 

α) φανερώνει τις αποδεκτές από την κοινωνία αντιλήψεις, αξίες, αρχές και 

συμβάλλει στη διαμόρφωση των αντιλήψεων του ατόμου 

β) συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση και τη χάραξη της πολιτικής, διαδραματίζει 

ρυθμιστικό ρόλο στα κοινά και ενισχύει το δημοκρατικό πολίτευμα 

γ) αποτελεί μέσο άσκησης πίεσης στην εξουσία, που συμβάλλει στον έλεγχο των 

φορέων και των διεκδικητών της και στο στιγματισμό ή την επιβράβευση των 

πρακτικών τους 

 

Ε. Αρνητική επίδραση της κοινής γνώμης : 

α) συνήθως υιοθετεί αρνητική στάση απέναντι σε καθετί το νέο 

β) καλλιεργεί τάσεις κομφορμισμού, ωθεί προς τη μαζοποίηση 

γ) τις πιο πολλές φορές είναι κατευθυνόμενη 

δ) υποκαθιστά τον ενεργητικό ρόλο του λαού στα κοινωνικά και πολιτικά 

πράγματα 

ε) ελέγχεται και χειραγωγείται 



 

 

Στ. Η στάση του ατόμου απέναντι στην κοινή γνώμη : 

α) Η στάση του πρέπει να ρυθμίζεται με τελικό κριτήριο τις προσωπικές του 

πεποιθήσεις 

β) προσεκτική αξιολόγηση των απόψεων που πρεσβεύει και των στάσεων που 

υιοθετεί η κοινή γνώμη 

γ) να αποδέχεται τις θέσεις της κοινής γνώμης ύστερα από αυστηρό έλεγχο 

δ) ν’ απορρίπτει την κοινή γνώμη αν οι θέσεις της αποδειχθούν λανθασμένες 

 

 


