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 ΓΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΓ ΔΙΑΑΦΗΝΙΓΙ 

 

        Γίκαη γκςζηυ υηη μη απυρεηξ, μη θνίζεηξ θαη μη εθηημήζεηξ γηα ηεκ 

ενμεκεία ηςκ γεγμκυηςκ ηεξ δςήξ δηαθένμοκ απυ άημμμ ζε άημμμ. Καη αοηυ 

είκαη  εφιμγμ, ακ ακαιμγηζημφμε  πςξ υια ηα  μέιε μηαξ θμηκςκίαξ δεκ έπμοκ 

μφηε ηα ίδηα ζομθένμκηα μφηε ηηξ ίδηεξ γκχζεηξ μφηε ηεκ ίδηα θνηηηθή 

ηθακυηεηα. Πανυιε εκ ημφημηξ ηεκ πμιοθςκία, δηαπηζηχκεηαη ζοπκά μηα 

ηαφηηζε ηςκ απυρεχκ ημοξ. Αοηή ε πνμζέγγηζε, ε ζφγθιηζε ηςκ γκςμχκ 

ζπεμαηίδεη ηεκ θμηκή γκχμε. Γπμμέκςξ ε θμηκή γκχμε είκαη ε ηδέα πμο 

ζηςπενά απμδέπμκηαη  ή θαη νεηά εθθνάδμοκ θαηά πιεημρεθία ηα μέιε μηαξ 

θμηκυηεηαξ – ημπηθήξ, εζκηθήξ, δηεζκμφξ -  ακζνχπςκ γηα ζέμαηα θμηκμφ 

εκδηαθένμκημξ. ομπενηιαμβάκεη δε ηε γεκηθή πνμηίμεζε, ηάζεηξ, ζηάζεηξ, 

ήζε θαη έζημα θαη ηεκ ιεγυμεκε «δελαμεκή ηςκ παναδεδεγμέκςκ δμλαζμχκ». 

     

Ιζημνηθή ακαδνμμή 

 

    Η θμηκή γκχμε, ςξ εθδήιςζε ηεξ δεμυζηαξ δςήξ, ζοκακηάηαη απυ ηεκ 

ανπαηυηεηα. Ο ςθνάηεξ ακαθένεηαη ζοπκά ζηε «γκχμε ηςκ πμιιχκ», ηεκ 

μπμία, ςζηυζμ, μ ίδημξ απαληχκεη. Καηά ηεκ πενίμδμ ηεξ Ρςμασθήξ 

Αοημθναημνίαξ  ε θμηκή γκχμε ζεςνήζεθε βάζε ηεξ κμμηθήξ θαη πμιηηηθήξ 

θονηανπίαξ θαη ηαοηίζηεθε με ηε γεκηθή ζέιεζε. Έθημηε μπμνεί κα 

δηαπςνίζηεθε απυ ηηξ ηοπηθέξ πμιηηηθέξ δηαδηθαζίεξ θαη ηα ζεζμμζεηεμέκα 

υνγακα πμο απμθαζίδμοκ θαη θαζμνίδμοκ ηηξ πμιηηηθέξ επηιμγέξ, δεκ έπαρε 

υμςξ κα επενεάδεη ηηξ πνμηημήζεηξ θαη ηε ζομπενηθμνά ηςκ πμιηηχκ, αιιά 

θαη κα ζογθαηαηίζεηαη ή κα ειέγπεη θαη κα θαηεοζφκεη ηεκ θοβενκεηηθή 

πμιηηηθή ζε πμιιέξ πενηπηχζεηξ. Καηά ζοκέπεηα, ε θμηκή γκχμε είκαη μηα 

δφκαμε πμο θακέκαξ δε μπμνεί κα αγκμήζεη ή κα πενηθνμκήζεη, επεηδή 

εθθνάδεη ηε βμφιεζε ηςκ πμιιχκ, ε μπμία ζηα δεμμθναηηθά πμιηηεφμαηα 

εμπκέεη ζεβαζμυ, εκχ  ζηα απμιοηανπηθά ηνυμμ. 

 

Πμημη ηε ιαμβάκμοκ ζμβανά οπόρε 

 

     Με δεδμμέκμ υηη ε θμηκή γκχμε απμηειεί μηα οπμιμγίζημε δφκαμε, είκαη 

θοζηθυ πνχημη απυ υιμοξ μη πμιηηηθμί θαη θμηκςκηθμί πανάγμκηεξ (θοβένκεζε, 

πμιηηηθά θυμμαηα, δηάθμνεξ μαδηθέξ μνγακχζεηξ με ημοξ μεπακηζμμφξ πμο 

δηαζέημοκ – μνγακςμέκα μέιε, ειεγπυμεκα μέζα εκεμένςζεξ, 

πνμπαγακδηζηηθυ οιηθυ-) κα επηδηχθμοκ κα θενδίζμοκ ηεκ εφκμηά ηεξ θαη κα 

πνμζεηαηνηζημφκ ή κα ελμοδεηενχζμοκ ηηξ ακηηδνάζεηξ ηεξ. Δηελάγμοκ ιμηπυκ 

έκακ ζοζηεμαηηθυ αγχκα επενεαζμμφ θαη ζθυπημεξ θαηεφζοκζεξ ηεξ θμηκήξ 
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γκχμεξ , χζηε κα ηε δηαμμνθχκμοκ θαη κα ηεκ πνμζακαημιίδμοκ πανάιιεια με 

ηηξ επηζομίεξ ή ηηξ βιέρεηξ ημοξ. 

 
Πανάγμκηεξ δηαμόνθςζεξ ηεξ θμηκήξ γκώμεξ 

 

    Καζμνηζηηθυξ πανάγμκηαξ δηαμυνθςζεξ ηεξ θμηκήξ γκχμεξ είκαη ηα Μέζα 

Μαδηθήξ Γκεμένςζεξ (ηειευναζε, ναδηυθςκμ, ηφπμξ). Πνςηανπηθυξ ζθμπυξ 

ηςκ ΜΜΓ είκαη ε έγθαηνε θαη ακηηθεημεκηθή πιενμθυνεζε ημο θμηκμφ. Όμςξ 

ζοπκά δεκ πενημνίδμκηαη ζε αοηή ημοξ ηεκ απμζημιή, αιιά επηιεθηηθά 

πανμοζηάδμοκ θαη ενμεκεφμοκ ηα γεγμκυηα, εκχ δεκ είκαη ζπάκηεξ μη 

πενηπηχζεηξ πμο ηα ζέμαηα πμο απαζπμιμφκ ηεκ θμηκή γκχμε επηιέγμκηαη ή 

οπαγμνεφμκηαη απυ ηα ΜΜΓ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πνμδηαζέημοκ ηεκ θμηκή 

γκχμε, ηεξ οπμβάιιμοκ πεπμηζήζεηξ, ηεκ επενεάδμοκ , ηεκ θαηεοζφκμοκ. Σε 

μεγαιφηενε δφκαμε θοζηθά έπεη ε ηειευναζε , πμο με ηεκ εηθυκα δηαζέηεη 

εθπιεθηηθέξ δοκαηυηεηεξ κα πείζεη. Γη‟ αοηυ μάιηζηα ηεξ έπεη απμδμζεί θαη μ 

παναθηενηζμυξ ςξ «ηέηανηε ελμοζία». 

      Πανάγμκηαξ δηαμυνθςζεξ ηεξ θμηκήξ γκχμεξ είκαη θαη μη παναδμζηαθέξ 

εζημηθέξ ανπέξ θαη μη θμηκςκηθέξ δμλαζίεξ, βάζεη ηςκ μπμίςκ πμιιμί 

απμδέπμκηαη ή απμννίπημοκ μηα πνάλε ή  μηα ηδέα. Πνυθεηηαη γηα αοηυ πμο με 

άιια ιυγηα μκμμάδμομε «θμηκςκηθή δεμκημιμγία» θαη ε μπμία είκαη βεβαίςξ 

ελαηνεηηθά πηζακυ κα πενηιαμβάκεη ακηηιήρεηξ ακαπνμκηζηηθέξ, ζηενεμηοπηθέξ 

θαη ακμνζμιμγηθέξ, αιιά επεηδή είκαη δμθημαζμέκεξ θαη έπμοκ νηδχζεη βαζηά 

ζηε ζοκείδεζε ηςκ ακζνχπςκ, θναημφκ δέζμηα ηε ζθέρε ημοξ θαη επμμέκςξ 

ηεκ επενεάδμοκ θαη θαηεοζφκμοκ ηηξ επηιμγέξ ημοξ. 

      Ακ ιάβμομε οπυρε υηη ηε ζθέρε θαη ηεκ θνίζε ημο ακζνχπμο ηε 

δηαμμνθχκεη ε παηδεία, ηυηε είκαη αοημκυεημ υηη ημ μμνθςηηθό επίπεδμ ηςκ 

αηυμςκ, αιιά θαη ηςκ θμηκςκηχκ γεκηθυηενα , δηαδναμαηίδεη ζεμακηηθυηαημ 

νυιμ ζηε δηαμυνθςζε ηεξ θμηκήξ γκχμεξ. „Οζμ πημ ορειυ είκαη ημ επίπεδμ 

αοηυ, ηυζμ πημ ακηηθεημεκηθή, απνμθαηάιεπηε θαη αοηυκμμε είκαη ε θμηκή 

γκχμε. Ακηίζεηα, υζμ πημ παμειυ είκαη ημ μμνθςηηθυ επίπεδμ, ηυζμ πημ 

επηννεπήξ θαη εοάιςηε γίκεηαη ε θμηκή γκχμε απυ πνμθαηαιήρεηξ θαη 

οπμβμιημαίεξ πιενμθμνίεξ, επεηδή δεκ έπεη ηηξ γκχζεηξ θαη ηα απαηημφμεκα 
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θνηηήνηα γηα μνζμιμγηθή ελέηαζε ηςκ γεγμκυηςκ, ηςκ ηδεχκ θαη ηςκ 

πεπμηζήζεςκ, ηςκ ζεμάηςκ γεκηθυηενα ζηα μπμία ακαθένεηαη.  

    Ακ ζημοξ παναπάκς πανάγμκηεξ πνμζζέζμομε θαη ημ ζομθένμκ , αημμηθυ 

θαη γεκηθυηενμ, πμο θαζμνίδεη ηηξ πνμζέζεηξ θαη ηε ζομπενηθμνά ηςκ 

ακζνχπςκ, ημ πμιίηεομα πμο με ημκ έκα ή ημκ άιιμ ηνυπμ δηαμμνθχκεη 

ηδηαίηενεξ ζοκζήθεξ ζπεμαηηζμμφ θαη έθθναζεξ ηεξ θμηκήξ γκχμεξ, θαη ηεκ 

επηννμή πμο αζθμφκ ζημ θμηκυ μνηζμέκα πνόζςπα με λεπςνηζηέξ εγεηηθέξ 

ηθακυηεηεξ, έπμομε ζπεηηθά μιμθιενςμέκε ηεκ εηθυκα ηςκ παναγυκηςκ πμο 

δηαμμνθχκμοκ ηεκ θμηκή γκχμε.      
 

Η αλία ηεξ θμηκήξ γκώμεξ 

    Η αλία ηεξ θμηκήξ γκχμεξ είκαη αδηαμθηζβήηεηε. Πνχηα απυ υια ειέγπεη 

ηεκ θναηηθή ελμοζία θαη απμηνέπεη πηζακέξ αοζαηνεζίεξ ηςκ θναημφκηςκ , 

δηαζθαιίδμκηαξ έηζη ηεκ πμηυηεηα ηεξ δεμμθναηίαξ.  Αζθεί θμηκςκηθυ έιεγπμ 

ζηα ηεθηαηκυμεκα ζε υιμοξ ημοξ ημμείξ ηεξ θμηκςκηθήξ δςήξ θαη οπμδεηθκφεη 

ιφζεηξ ζε πενηπηχζεηξ πμο απμηειμφκ ζμβανά δηιήμμαηα θαη πνμβιεμαηίδμοκ 

ημοξ ανμυδημοξ γηα ηε ιφζε ημοξ. Γλαζθαιίδεη ηεκ θμηκςκηθή ζοκμπή, πμο 

απμηειεί δεημφμεκμ ζηε ζεμενηκή εηδηθά επμπή ημο αημμηζμμφ θαη ημο 

ςπαδειθηζμμφ, εκχ πανάιιεια εμπμδίδεη ηεκ εμθάκηζε ημο αμμναιηζμμφ θαη 

απμθαιφπηεη ημοξ ακάλημοξ αννηβηζηέξ ζομβάιιμκηαξ έηζη ζηεκ εμπέδςζε 

ηεξ αλημθναηίαξ. 

      Απυ ηεκ άιιε πιεονά, υηακ ηηξ επηιμγέξ ημο πμιίηε ή ημο πμιηηηθμφ 

οπαγμνεφεη  μυκμ ε θμηκή γκχμε, ηυηε μπμνμφμε κα μηιάμε γηα ηζμπέδςζε ηεξ 

πνμζςπηθυηεηαξ θαη μαδμπμίεζή ημοξ. ηεκ πενίπηςζε αοηή ε θνηηηθή 

ηθακυηεηα πενημνίδεηαη θαη ηε ζέζε ηεξ θαηαιαμβάκεη ε άθνηηε παναδμπή ημο 

θμηκχξ απμδεθημφ. Συηε δεκ μπμνμφμε κα μηιάμε γηα πμιίηεξ ζε εγνήγμνζε, 

αιιά γηα ζοκηενεηηθέξ πναθηηθέξ πμο μπηζζμδνμμμφκ ηεκ θμηκςκία. 

 

Δεμμζθμπήζεηξ – Ένεοκεξ ηεξ θμηκήξ γκώμεξ 

       Οη δεμμζθμπήζεηξ ζηεκ επμπή μαξ απμηειμφκ ακαπυζπαζημ θμμμάηη ηεξ 

δεμμθναηίαξ θαη ζημηπείμ αδηαπχνηζημ απυ ηε ζφγπνμκε πμιηηηθή δςή. 
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George Gullop ,ο εμπνεσζηής ηων δημοζκοπήζεων 

 

        Οη ένεοκεξ θμηκήξ γκχμεξ, υπςξ έπμοκ θαζηενςζεί κα ιέγμκηαη, έπμοκ 

δηεηζδφζεη ζε υιμοξ ημοξ ημμείξ ηεξ δςήξ θαη θαηαγνάθμοκ ηηξ απυρεηξ θαη 

ηηξ ζέζεηξ ηςκ πμιηηχκ γηα υια ζπεδυκ ηα δεηήμαηα πμο ημοξ απαζπμιμφκ 

είηε πνυθεηηαη γηα μεγάια εζκηθά δήηεμα είηε γηα πνμβιήμαηα πμο 

ακηημεηςπίδμοκ ζηεκ θαζεμενηκυηεηά ημοξ. 

     φμθςκα με ημκ  Καηδμονάθε (1985) , ε δεμμζθυπεζε θμηκήξ γκχμεξ 

απμηειεί δηενεφκεζε ηεξ γκχμεξ πάκς ζε έκα ή πενηζζυηενα ζέμαηα, εκυξ 

ακηηπνμζςπεοηηθμφ δείγμαημξ πιεζοζμμφ, ε μπμία πνμτπμζέηεη επηιμγή ημο 

δείγμαημξ με ηεκ πηζακμζεςνεηηθή δεηγμαημιεπηηθή μέζμδμ, πνήζε 

ενςηεμαημιμγίμο, με ηεκ ηεπκηθή ηεξ αημμηθήξ ζοκέκηεολεξ, ζοιιμγή θαη 

επελενγαζία ηςκ δεδμμέκςκ θαη ζοκαγςγή ζομπεναζμάηςκ γηα ημ ζφκμιμ ημο 

εκ ιυγς πιεζοζμμφ. 

     Υςνίξ ηε ζοκεφνεζε υιςκ αοηχκ ηςκ ζημηπείςκ ακελαηνέηςξ δεκ 

οθίζηαηαη ένεοκα θμηκήξ γκχμεξ. 

 

Ιζημνηθή ακαδνμμή γηα ηηξ δεμμζθμπήζεηξ ζηεκ Γιιάδα  

 

      Η πνχηε ζπεηηθή εμπεηνία ζημκ ημμέα ηςκ πμιηηηθχκ δεμμζθμπήζεςκ 

ζηεκ Γιιάδα ακάγεηαη ζηεκ ηαναγμέκε πενίμδμ ημο Γμθοιίμο Πμιέμμο θαη 
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ζπεηίδεηαη με ηεκ πανμοζία ηεξ «ομμαπηθήξ απμζημιήξ γηα ηεκ 

παναθμιμφζεζε ηςκ Γιιεκηθχκ εθιμγχκ» (AMFOGE), ε μπμία ήνζε ζηεκ 

Γιιάδα γηα κα επηβιέρεη ηε δηελαγςγή ηςκ πνχηςκ μεηαπμιεμηθχκ 

βμοιεοηηθχκ εθιμγχκ ηεξ 31εξ Μανηίμο 1946. Η ομμαπηθή Απμζημιή, 

πναγμαημπμίεζε, μεηαλφ άιιςκ, δεηγμαημιεπηηθή ένεοκα ηεκ επυμεκε ηςκ 

εθιμγχκ, έκα είδμξ δειαδή πνχημμο exit poll, με πνμζςπηθέξ ζοκεκηεφλεηξ 

γηα κα ειέγλεη ηεκ αλημπηζηία ημο εθιμγηθμφ απμηειέζμαημξ, θαζχξ θαη ημ 

μέγεζμξ ηεξ «πμιηηηθήξ απμπήξ». 

     Πέναζακ δέθα πενίπμο πνυκηα έςξ υημο επακαιεθζεί ζηεκ Γιιάδα μηα 

εζκηθμφ επηπέδμο πμιηηηθή δεμμζθυπεζε. ηηξ ανπέξ ημο 1957, με δεδμμέκμ 

ημ έκημκα ακηηδοηηθυ πκεφμα πμο είπε δηαμμνθςζεί ιυγς ημο Κοπνηαθμφ, ημ 

State Department απμθάζηζε κα ζομπενηιάβεη ηεκ Γιιάδα ζηα πιαίζηα μηαξ 

εονφηενεξ ζογθνηηηθήξ εονςπασθήξ ένεοκαξ - ηε ζοκμιηθή εοζφκε ηεξ μπμίαξ 

είπε ακαιάβεη μ George Gallup , παηέναξ ηςκ δεμμζθμπήζεςκ - με 

ακηηθείμεκμ ηηξ ζηάζεηξ ημο θμηκμφ έκακηη ηςκ ΗΠΑ, ηεξ Βμνεημαηιακηηθήξ 

ομμαπίαξ, αιιά θαη γεκηθυηενα δεηήμαηα ελςηενηθήξ πμιηηηθήξ θαη δηεζκχκ 

πμιηηηζηηθχκ επηννμχκ.    

      Όμςξ ε ζοζηεμαηηθή ακάπηολε ηςκ δεμμζθμπήζεςκ ζηεκ Γιιάδα ανπίδεη 

μεηά ημ 1974. Η επηζηεμμκηθή δηενεφκεζε ηεξ ειιεκηθήξ θμηκήξ γκχμεξ 

εμπιμοηίζηεθε ζεμακηηθά με ηε δηελαγςγή θαη ζηεκ Γιιάδα απυ ημ 1981 ημο 

Γονςβανυμεηνμο, ηςκ ηαθηηθχκ ενεοκχκ θμηκήξ γκχμεξ πμο πναγμαημπμηεί 

ε Γονςπασθή Γπηηνμπή ζε υιεξ ηηξ πχνεξ μέιε ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. Η 

ζοκέπεηα αθμνμφζε ηε ζπεηηθή επηηοπία ηςκ δεμμζθμπήζεςκ πμο έγηκακ πνηκ 

απυ ηηξ Γονςεθιμγέξ ημο 1984 θαζχξ θαη ηε δηελαγςγή απυ ημ Γζκηθυ 

Κέκηνμ Κμηκςκηθχκ Γνεοκχκ (ΓΚΚΓ) επηζηεμμκηθχκ ενεοκχκ πμιηηηθήξ 

θμοιημφναξ θαη ζομπενηθμνάξ ζηεκ πενίμδμ 1985 - 1990. 

        ε αοηή ηε μεηαβμιή ζοκηέιεζακ μη μεηαννοζμίζεηξ ζημ μεηαπμιηηεοηηθυ 

θμμμαηηθυ ζφζηεμα αιιά θαη ε ακάπηολε ηεξ ηδηςηηθήξ ηειευναζεξ. 

 

       Ιδηαίηενα απυ ημ 1989 - 90 θαη μεηά, μη πμιηηηθέξ δεμμζθμπήζεηξ 

απμηειμφκ πιέμκ ζηαζενυ ζεμείμ ακαθμνάξ υιςκ ηςκ πμιηηηθχκ ζοδεηήζεςκ 

θαη ε ζοζηεμαηηθή ημοξ πνήζε γεκηθεομέκμ θακυκα γηα ηα πμιηηηθά θυμμαηα. 

 

       Ιδηαίηενε μκεία πνέπεη κα γίκεη θαη ζηε ηειεμπηηθή πνμβμιή ηςκ 

πμιηηηθχκ δεμμζθμπήζεςκ, ε μπμία αθμιμφζεζε ηεκ «έθνελε» ηεξ ηδηςηηθήξ 

ηειευναζεξ ηε δεθαεηία ημο 1990. 

        Οη απαηηήζεηξ ημο ηειεμπηηθμφ πνυκμο ζοκέβαιακ θαζμνηζηηθά ζηεκ 

οημζέηεζε ηςκ δεμμζθμπήζεςκ ελυδμο (exit poll), μη μπμίεξ 
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πναγμαημπμημφκηαη ηεκ εμένα ηςκ εθιμγχκ, με άμεζμ ζηυπμ ηεκ έγθαηνε 

πνυβιερε ημο εθιμγηθμφ απμηειέζμαημξ. Η πνχηε ζπεηηθή ένεοκα 

πναγμαημπμηήζεθε απυ ημ Mega Channel ζηηξ Γονςεθιμγέξ ημο Ιμοκίμο 

1994. 

 

 

 

Γίδε δεμμζθμπήζεςκ 

      Ο υνμξ «δεμμζθυπεζε θμηκήξ γκχμεξ» είκαη πμιφ εονφξ θαη πενηιαμβάκεη 

πμιιά είδε ενεοκχκ. Ακάμεζα ημοξ πενηιαμβάκμκηαη θαη μη πμιηηηθέξ θαη 

εθιμγηθέξ δεμμζθμπήζεηξ. Οη εθιμγηθέξ δεμμζθμπήζεηξ είκαη μηα μμνθή 

πμιηηηθήξ δεμμζθυπεζεξ. 

     Οη πμιηηηθέξ δεμμζθμπήζεηξ έπμοκ ςξ ζηυπμ κα θαηαγνάρμοκ ηηξ γκχμεξ 

ηςκ ενςηχμεκςκ πάκς ζε ζέμαηα πμο μνίδμκηαη ςξ πμιηηηθά εκχ μη 

εθιμγηθέξ δεμμζθμπήζεηξ θαηαγνάθμοκ θονίςξ ή θαη απμθιεηζηηθά ηεκ 

πνυζεζε ρήθμο ηςκ ενςηεζέκηςκ ή ηεκ πνάλε ηεξ ρήθμο (exit - polls), θαηά 

ημκ ίδημ ηνυπμ πμο μη εθιμγέξ θαηαγνάθμοκ ηε ρήθμ ηςκ εθιμγέςκ. 

 

 

 

Η δύκαμε επηννμήξ ηεξ δεμμζθόπεζεξ 

(Οτ! ασηή η αινιγμαηική μεηαβληηή ζσνάρηηζη ηων πολιηικών σπολογιζμών, η κοινή 

γνώμη Χάκζλεϋ Τ.) 

http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AC%CE%BA%CF%83%CE%BB%CE%B5%CF%8B_%CE%A4.&action=edit&redlink=1
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     Πμιιέξ θμνέξ μη δεμμζθμπήζεηξ έπμοκ θαηεγμνεζεί υηη δεμημονγμφκ 

εκηοπχζεηξ. Η θνηηηθή αοηή είκαη ανθεηά επηθακεηαθή θαζχξ οπάνπμοκ 

πμιιμί άιιμη πανάγμκηεξ πμιφ πημ ζεμακηηθμί πμο επενεάδμοκ ηεκ θμηκή 

γκχμε. ε γεκηθέξ γναμμέξ, μη μμνθέξ επηννμήξ θαη μη ζοκέπεηεξ πμο έπμοκ 

απμδμζεί ζηηξ εθιμγηθέξ δεμμζθμπήζεηξ μπμνμφκ κα ζοκμρηζζμφκ ζηα 

αθυιμοζα: 

-παναθηκμφκ ημοξ εθιμγείξ πμο είπακ ζθμπυ κα απέπμοκ, κα ρεθίζμοκ, 

-παναθηκμφκ ημοξ εθιμγείξ πμο είπακ ζθμπυ κα ρεθίζμοκ, κα απέπμοκ, 

-παναθηκμφκ ημοξ εθιμγείξ κα ρεθίζμοκ ηεκ πανάηαλε πμο πνμεγείηαη, 

-παναθηκμφκ ημοξ εθιμγείξ κα ρεθίζμοκ ηεκ πανάηαλε πμο πάκεη έδαθμξ, 

-δεκ αζθμφκ θαμία επίδναζε. 

     Γηα κα είμαζηε υμςξ θαη αθνηβμδίθαημη, πηζακυκ ε ακαθμίκςζε ηςκ 

απμηειεζμάηςκ ηςκ δεμμζθμπήζεςκ κα επενεάδεη ζε θάπμημ βαζμυ ημοξ 

ρεθμθυνμοξ εκημφημηξ ζίγμονα δεκ θαζμνίδεη ηεκ ηειηθή απυθαζε ηεξ ρήθμο 

ημοξ. 

Αιιςζηε πμηέ δεκ μπμνμφμε κα λένμομε πνμξ πηα θαηεφζοκζε αζθείηαη αοηή 

ε επηννμή. 

 

 

 

 

    

 

Η αλημπηζηία ηςκ δεμμζθμπήζεςκ 

 Όπςξ έπεη ήδε πνμακαθενζεί , μη δεμμζθμπήζεηξ απμηειμφκ ζήμενα έκα 

εονέςξ δηαδεδμμέκμ ενγαιείμ δηενεφκεζεξ ηεξ θμηκήξ γκχμεξ πάκς ζε 

πμηθίια δεηήμαηα. Ωζηυζμ έκημκε θνηηηθή έπεη δηαηοπςζεί ζπεηηθά με ημ 

πυζμ αοηέξ απεηθμκίδμοκ αληυπηζηα ηεκ θμηκή γκχμε θαη πμηα θμηκή γκχμε 

ηέιμξ πάκηςκ απμθαιφπημοκ. Φοζηθά, μπμνεί κα πεη θακείξ υηη πνμθακχξ δεκ 

οπάνπεη μία εκηαία, μμμμφζηα θαη αδηαίνεημξ Κμηκή Γκχμε, αιιά πμιιέξ 

γκχμεξ, μη μπμίεξ υμςξ ζογπςκεφμκηαη ζε μία απμθαιμφμεκε “θμηκή γκχμε”, 

πνμθεημέκμο κα βγμοκ πνήζημα ζομπενάζμαηα. Πυζμ πνήζημα, υμςξ είκαη ζη‟ 

αιήζεηα αοηά ηα ζομπενάζμαηα; Καη θονίςξ, πυζμ αληυπηζηα; 
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Λέκε υηη μη ανηζμμί ιέκε πάκηα ηεκ αιήζεηα. Αθυμα θη ακ ηζπφεη αοηυ, ημ 

πνυβιεμα είκαη υηη μ θαζέκαξ δηαβάδεη μηα δηαθμνεηηθή αιήζεηα, αοηή πμο 

πηζηεφεη ή/θαη ημο ηαηνηάδεη. Δε θηαίκε μη θαθυμμηνμη μη ανηζμμί, αοημί ηε 

δμοιεηά ημοξ πνμζπαζμφκ κα θάκμοκ. Αιιά, ςξ οπάιιειμη πμο είκαη, 

οπυθεηκηαη ζηα γμφζηα ηςκ αθεκηηθχκ ημοξ. 

Μήπςξ, ιμηπυκ, μη ανηζμμί δε ιέκε πάκηα ηεκ αιήζεηα; Μήπςξ ιέκε απιά 

ηζημνίεξ πμο ημοξ δηεγμφκηαη αοημί πμο ημοξ “μαγεηνεφμοκ”; Γηαηί αξ μεκ 

λεπκάμε υηη ηηξ δεμμζθμπήζεηξ δεκ ηηξ δηελάγμοκ ακελάνηεηεξ ανπέξ ή 

απυιοηα δηαθακείξ με θοβενκεηηθέξ μνγακχζεηξ, αιιά εηαηνείεξ πμο 

πιενχκμκηαη απυ θάπμο. Καη υηακ αοηυ ημ “θάπμο” βνίζθεηαη ζοπκά ζε 

γναθεία πμιηηηθχκ θμμμάηςκ, απμηειεί ιυγμ ακεζοπίαξ. 
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Γίπακ γηα ηεκ θμηκή γκώμε: 

Δεκ πνέπεη κα πνμζακαημιηδυμαζηε απυ ηεκ θμηκή γκχμε. Δεκ είκαη θάνμξ, 

αιιά πενηπιακχμεκα θχηα Μμνμοά Α. 

Λασθή γκχμε είκαη μηα εηαίνα, ηεκ μπμία πνμζπαζμφμε κα εοπανηζηήζμομε 

πςνίξ κα ζεβυμαζηε Απμιιχκημξ μ Ρυδημξ 

Σμ πνυβαημ ελέθναζε ηε γεκηθή αμεπακία. Ο ιαγυξ ελέθναζε ημ γεκηθυ θυβμ. 

Μεηά ζεθχζεθε ημ ιημκηάνη θη ελέθναζε ηεκ γεκηθή γκχμε Κνίβηκ Φ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%91.&action=edit&redlink=1
http://el.wikiquote.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B9%CE%BD_%CE%A6.&action=edit&redlink=1
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