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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Αλήθεια και ανοικτή κοινωνία 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί διασκευασμένο απόσπασμα από το έργο του Δ. Δημητράκου 

«Αλήθεια και ανοικτή κοινωνία», που αναρτήθηκε στον ιστότοπο  https://ejournals.epublishing.ekt.gr, 

το 1999. 

 

Σήμερα η ιδέα της ανοιχτής κοινωνίας ξαναβρίσκεται στο προσκήνιο. Όπως, λίγο ως 

πολύ, όλοι γνωρίζουν, η ανοιχτή κοινωνία συνδέεται με τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, και τον σύγχρονο πολιτισμό.  

Αν σημαίνει κάτι αυτός ο όρος, δεν είναι άλλο από αυτό με το οποίο έχουμε 

συνδέσει τις ελευθερίες και τα δικαιώματά μας και γενικότερα, όλα τα πολιτικά και 

πολιτιστικά κεκτημένα του δυτικού πολιτισμού σήμερα, χωρίς, βέβαια, να ξεχνάμε τα 

αρνητικά συνακόλουθά του: τις ανεπιθύμητες συνέπειες της εκβιομηχάνισης και της 

τεχνολογικής ανάπτυξης που είναι η περιβαλλοντική καταστροφή, η  ερήμωση της 

υπαίθρου, το αίσθημα αλλοτρίωσης1 και γενικότερα της απώλειας της θαλπωρής2 που 

προσέφερε η κλειστή κοινότητα. 

Τι σημαίνει, όμως, ανοιχτή κοινωνία; Ο όρος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το 

έργο του Karl Popper «Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της». Η ανοιχτή κοινωνία έχει 

συγκεκριμένα θεσμικά γνωρίσματα - με προεκτάσεις στον κόσμο του πνεύματος: τον κόσμο 

της γνώσης, την πολιτιστική παράδοση και τις νοοτροπίες. Μπορεί η ανοιχτή κοινωνία να 

νοηθεί ως ακηδεμόνευτη κοινωνία. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του Kant στο έργο του πάνω 

στον Διαφωτισμό. Ο άνθρωπος περνάει σ’ ένα στάδιο ωριμότητας όπου καθοδηγείται από 

τον Λόγο3.  

[…] Η κοινωνία αυτή είναι ακηδεμόνευτη, δεν αναγνωρίζει αυθεντίες, δεν δέχεται 

πολιτικά, ιδεολογικά ή δογματικά4 όρια στην ανάπτυξη της γνώσης και δεν είναι συμβατή 

με οποιαδήποτε μορφή απολυταρχίας. Αυτή η ακηδεμόνευτη, ανοιχτή κοινωνία, με 

 
1 Αλλοτρίωση: αποξένωση 

2 Θαλπωρή: (μεταφορικά) η ατμόσφαιρα ζεστασιάς και εγκαρδιότητας, τρυφερότητας 

3 Λόγος: λογική, ορθολογισμός 

4 Δογματικός: αυτός δεν δέχεται αντιρρήσεις, ο απόλυτος 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/


θεσμικά κατοχυρωμένη την κριτική ως μέθοδο σκέψης προϋποθέτει μια ιδιαίτερη σχέση 

μεταξύ θεσμών και γνώσης, κοινωνίας και επιστήμης, πολιτείας και φιλοσοφίας.  

Ας εξετάσουμε τις προϋποθέσεις λειτουργίας της κριτικής σε μια ανοιχτή κοινωνία 

που είναι πολιτικά οργανωμένη ως τέτοια, δηλαδή σε μια δημοκρατική πολιτεία , και να 

δούμε πώς αρθρώνεται η κριτική στους θεσμούς. Για να υπάρχει δυνατότητα κριτικής, 

πρέπει κατ’ ανάγκην να υπάρχει διαφάνεια και ελεγξιμότητα των πολιτικών αποφάσεων και 

γενικότερα των ενεργειών και λειτουργιών της πολιτικής εξουσίας. Πρέπει, επιπροσθέτως, 

οι πολίτες να λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες - να είναι υπεύθυνα και πληροφορημένα 

άτομα, να έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία τους προσφέρουν τον απαραίτητο 

ηθικό χώρο για τη λειτουργία τους ως ελεγκτές και κριτές θεσμών, οργανισμών και 

αποφάσεων. Αυτά ως προς τις γενικές αρχές της ανοιχτής κοινωνίας. Οι προϋποθέσεις της 

τελευταίας συνοψίζονται στις εξής τέσσερις: (α) Θεσμικό πλαίσιο κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας (β) Κυριαρχία του δικαίου και σεβασμός ατομικών δικαιωμάτων (γ) Ανάπτυξη 

μιας κοινωνίας πολιτών παράλληλα με το κράτος (δ) Κυριαρχία της αλήθειας ως 

ρυθμιστικής αρχής. 

 

Α3. Αξιοποιώντας τα στοιχεία του κειμένου αναλαμβάνεις να αναρτήσεις ένα άρθρο (200-

250 λέξεων) στο ιστολόγιο του σχολείου σου, στο οποίο με επιχειρήματα παρουσιάζεις τη 

συμφωνία ή τη διαφωνία σου ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής και υλοποίησης τη ς 

ανοικτής κοινωνίας στην εποχή μας.  
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΣΕΡΚΟ ΜΠΕΚΑΣ (1940-2013) 

[Μικρά Κάτοπτρα] 

Το ποίημα που ακολουθεί είναι απόσπασμα από ένα ευρύτερο ποιητικό έργο του Κούρδου ποιητή 

Σέρκο Μπέκας. Ανήκει στην ποιητική του συλλογή «Μικρά Κάτοπτρα» που εκδόθηκε το 1987. 

 

Στη χώρα μου 

οι εφημερίδες γεννιούνται βουβές 

τα ραδιόφωνα γεννιούνται κουφά 

οι τηλεοράσεις γεννιούνται τυφλές 

κι όσους στη χώρα μου 

θέλουν όλα ετούτα να γεννιούνται γερά κι ελεύθερα 

τους κάνουν βουβούς και τους σκοτώνουν 



τους κάνουν κουφούς και τους σκοτώνουν 

τους κάνουν τυφλούς και τους σκοτώνουν 

τέτοια συμβαίνουν 

στην πατρίδα μου. 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις 

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Να παρουσιάσεις την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του ποιητικού 

υποκειμένου, καθώς και τις συνέπειες που υφίστανται όσοι πολίτες διεκδικούν ελευθερία, 

τεκμηριώνοντας την απάντησή σου με στοιχεία του ποιήματος. Ποιες σκέψεις και 

συναισθήματα σού δημιουργεί αυτό το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα; Ποια θα ήταν η στάση 

σου, αν συνέβαινε κάτι ανάλογο στη δική σου χώρα;  

ή 

2. Σε μια επιστολή συμπαράστασης προς το ποιητικό υποκείμενο, προσπαθείς να τονώσεις 

το ηθικό του, προκειμένου να διεκδικήσει αποτελεσματικότερα την ελευθερία του και τα 

δικαιώματά του.   
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