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Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία 
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» 
 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

Γεκήηξηνο Γ. Βιάρνο, Οκφηηκνο Καζ. ηνπ Α.Π.Θ, 
Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηη. 
 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη 
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε 
βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γπκλάζην» 
 
Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη Έξγνπ 

Αληώληνο . Κπνκπέηζεο 
χκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηηνχηνπ 

Γεώξγηνο Θ. Παιεόο 
χκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηηνχηνπ 
 
Αλαπιεξσηέο Δπηζηεµνληθνί Τπεχζπλνη Έξγνπ  

Ηγλάηηνο Δ. Υαηδεεπζηξαηίνπ 
Μφληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγ. Ηλζηηη. 

Γεώξγηνο Υαξ. Πνιύδνο 
Πάξεδξνο ε.ζ. ηνπ Παηδαγ. Ηλζηηηνχηνπ 
 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν θαη 25% απφ εζληθνχο πφξνπο. 



Γχν ιφγηα γηα ηo βηβιίν 
 

Σν βηβιίν πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ έρεη ζηφρν λα ζε 
βνεζήζεη λα γλσξίζεηο ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή θαη 
πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζέκαηα πνπ ζα κειεηήζεηο 
ζε απηφ ην βηβιίν δελ είλαη γλψζεηο γηα απνζηήζηζε, 
είλαη γλψζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ πνιηηηθή ζνπ παηδεία, 
απνηεινχλ επθαηξίεο λα αλαπηχμεηο δηάινγν, λα ζπλεξ-
γαζηείο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ, λα δξαζηεξηνπνηεζείο 
γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα γχξσ ζνπ. Με ηνλ ίδην 
ηξφπν, αχξην σο πνιίηεο, ζα κπνξείο κε δηάινγν θαη 
θνηλσληθή αιιειεγγχε λα ιχλεηο ηα πξνβιήκαηά ζνπ: 
ηα ηνπηθά, ηα εζληθά, ηα επξσπατθά, ηα παγθφζκηα 
πξνβιήκαηα. 
Γηα ην ιφγν απηφ ην βηβιίν έρεη πνιιά επίθαηξα ζρφιηα 
πνπ ζα ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζην 
κάζεκα. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε ζα πξνβιεκαηηζηείο 
γηα ηα πνηθίια ζέκαηα θαη ζα δηακνξθψζεηο ηηο δηθέο 
ζνπ ζέζεηο, γλψκεο θαη απφςεηο. 
Έρεη αθφκα πνιιέο ηδέεο γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη 
εξγαζίεο, γηαηί ε γλψζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο δε ζηακαηά ζε απηφ ην κάζεκα, νχηε 
ζηελ ηάμε ζνπ.  
Ζ γλψζε απηή: 
Απνηππψλεηαη ζηε ινγνηερλία, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, 
ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ ηχπν, γη’ απηφ θαη 
φια απηά ζα ηα βξίζθεηο ζπρλά ζην βηβιίν ζνπ. 
Γνθηκάδεηαη θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ζνπ, φηαλ ζα 
ρξεηαζηεί λα αλαδεηήζεηο ηε βνήζεηα κηαο ππεξεζίαο, 
λα θαηαλνήζεηο θαη λα πάξεηο ζέζε γηα έλα πξφβιεκα, 
φπσο απηφ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ πνιέκνπ ή ηνπ 
ξαηζηζκνχ. 
Σν βηβιίν ζνπ δίλεη πνιιέο επθαηξίεο λα γλσξίζεηο ηνπο 
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα αλαδεηάο ηηο πιεξνθνξίεο  
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θαη ηηο γλψζεηο πνπ ζνπ ρξεηάδνληαη θάζε θνξά ζηε 
δσή. Υσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο ελφηεηεο, φζα θαη 
ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο πνπ 
ζπκκεηέρεηο.  
Ζ πξψηε ελφηεηα, παξνπζηάδεη ηελ θνηλσληθή 
πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεηο ζήκεξα θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ 
απηή νξγαλψλεηαη (Κεθάιαηα 1-6). 
Ζ δεχηεξε ηελ νξγάλσζε ηεο Πνιηηείαο ζηελ νπνία ζπm-
κεηέρεηο σο λένο θαη απξηαλφο πνιίηεο (Κεθάιαηα 7-12). 
Ζ ηξίηε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ νπνία επίζεο 
αλήθεηο (Κεθάιαην 13).  
Ζ ηέηαξηε ηε Γηεζλή Κνηλφηεηα, ηελ παγθφζκηα δειαδή 
θνηλσλία, ηεο νπνίαο είζαη κέινο (Κεθάιαην 14). 
Καη νη ηέζζεξηο ελφηεηεο νξγαλψλνληαη ζε επηκέξνπο 
Κεθάιαηα θαη καζήκαηα. Κάζε κάζεκα, γηα λα ζε 
βνεζήζεη, έρεη γξακκέλεο έληνλα ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη 
ζην ηέινο αλαθέξεη ζε ζρεδηάγξακκα ηηο βαζηθέο 
έλλνηεο. Γηα ηελ επαλάιεςή ζνπ, ζα βξεηο ζην ηέινο 
θάζε Κεθαιαίνπ εξσηήζεηο φισλ ησλ ηχπσλ ζην 
Κξηηήξην Απηναμηνιφγεζήο ζνπ. 
Διπίδνπκε ην βηβιίν λα ζνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα 
ζπλεξγαζηείο κε θέθη θαη ελδηαθέξνλ ζην πιαίζην ηνπ 
καζήκαηνο. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ζ βηβιηνγξαθία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 
θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή. 
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Δηζαγσγή: Αλαγθαηφηεηα ηεο δηαζεκαηηθήο 
πξνζέγγηζεο 
 

 Ζ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν ζχλζεηε θαη παγθφζκηα. Έλα γεγνλφο, 
φπσο π.ρ. ε θαηαζηξνθή ηνπ δάζνπο ζηνλ Ακαδφλην 
έρεη ζπλέπεηεο ζην θιίκα φινπ ηνπ πιαλήηε κε αξλεηηθά 
απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία, ζηελ πγεία θαη ζηε δσή 
φισλ. 
 Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε: α) 
ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ επηζηεκψλ γηα ηελ αληηκεηψπη-
ζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη β) απφθηεζεο απφ ηνλ πνιί-
ηε βαζηθψλ γλψζεσλ ζε ζέκαηα πνηθίισλ επηζηεκνλη-
θψλ ηνκέσλ, ψζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη ππεχζπλα 
ζηα δηάθνξα ζέκαηα. 
 Αχξην, σο πνιίηεο, ζα θιεζείο λα πάξεηο κηα ζέζε 
ζε έλα πξφβιεκα πνπ αθνξά π.ρ. ην πεξηβάιινλ. Θα 
ρξεηαζηεί λα πάξεηο ζέζε δεκφζηα ζε κηα ζπδήηεζε ή 
κηα δηακαξηπξία γηα ηε ρξήζε ελφο θπηνθαξκάθνπ, λα 
επηιέμεηο ηε Γεκνηηθή Αξρή κε βάζε ηηο ζέζεηο ηεο γηα 
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο 
ζνπ, ή λα επηιέμεηο ηνπο βνπιεπηέο ή επξσβνπιεπηέο 
ζνπ κε βάζε θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ζρεηηθά ζέκαηα. 
Γηα λα ηνπνζεηεζείο ζσζηά θαη ππεχζπλα ζε απηά ηα 
δεηήκαηα απαηηείηαη λα έρεηο βαζηθέο γλψζεηο π.ρ. 
ρεκείαο γηα λα γλσξίδεηο πφζν επηθίλδπλεο κπνξεί λα 
είλαη νη ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 
ζπληεξεηηθφ ζηα ηξφθηκα πνπ πξνκεζεχεζαη, θπζηθήο 
γηα λα θαηαλνήζεηο ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο 
θεξαίεο ή ηηο γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο ελφο 
αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ ζην λνκφ, βηνινγίαο γηα λα 
θαηαλνήζεηο ηελ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ 
αθηηλνβνιηψλ ζηα θχηηαξα θαη ην γελεηηθφ πιηθφ (DNA). 
Παξάιιεια πξέπεη λα έρεηο βαζηθέο γλψζεηο θνηλσληθήο  
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θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο, γηα λα γλσξίδεηο ηνπο 
αξκφδηνπο γηα ηα ζέκαηα θνξείο θαη ηνπο ηξφπνπο δηθήο 
ζνπ ελεκέξσζεο θαη παξέκβαζεο (δίθαην, πνιηηηθή 
επηζηήκε), ηελ εζληθή, επξσπατθή (επξσπατθφ δίθαην) 
θαη δηεζλή λνκνζεζία (δηεζλέο δίθαην) πνπ 
πξναζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ζνπ. Σα πξνβιήκαηα ηνπ 
πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα επνκέλσο, 
βαζηθέο γλψζεηο θνηλσληνινγίαο ζα ζε βνεζήζνπλ λα 
θαηαλνήζεηο ηα αίηηα θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ πξνβιήκα-
ηνο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία επξχηεξα. Σέινο, ε 
γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ζνπ, ζα ζε βνεζήζεη λα 
γλσξίζεηο θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα ππνζηεξίμεηο 
ηηο νξζφηεξεο ιχζεηο. ήκεξα, νη επηζηήκεο πξέπεη λα 
ζπλεξγάδνληαη γηα λα πξνηείλνπλ απνηειεζκαηηθέο 
ιχζεηο ζηα δηάθνξα ζέκαηα (δηεπηζηεκνληθφηεηα) θαη ηα 
άηνκα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ βαζηθέο 
γλψζεηο απφ φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο γηα λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα πνπ δεκη-
νπξγνχληαη. Απηφ απαηηεί κηαλ αιιαγή ζηνλ ηξφπν 
ζθέςεο θαη εθπαίδεπζεο (γλψζεο), πνπ πξέπεη λα 
θαιιηεξγεί ηελ θξίζε θαη λα ζπλδπάδεη γλψζεηο απφ δηά-
θνξνπο ηνκείο (δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο). 
 ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο 
ζα απνθηήζεηο γλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 
επηζηήκεο ηεο Κνηλσληνινγίαο, ε νπνία κειεηά ηελ 
νξγάλσζε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κία 
θνηλσλία, ηνπ Γηθαίνπ ην νπνίν έρεη αληηθείκελν ηε 
κειέηε ησλ λφκσλ, ησλ Δπξσπατθψλ πνπδψλ, νη 
νπνίεο αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ε 
νπνία κειεηά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Πνιη-
ηείαο θαη ηελ πνιηηηθή δξάζε θαη ηέινο ηνπ Γηεζλνχο 
Γηθαίνπ, πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 
θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Παξάιιεια, ζα θαι-
ιηεξγήζεηο ηηο γλψζεηο ζνπ ζηελ Ηζηνξία, ηε Βηνινγία, 
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ηε Φπζηθή, ηελ Οηθνλνκία, ηελ Σέρλε (Λνγνηερλία, 
θηλεκαηνγξάθνο, Εσγξαθηθή) θαη ηε Γεσγξαθία. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
θση.1 Ζ ηξχπα ηνπ φδνληνο, φπσο θαηαγξάθεθε απφ ηε 
NASA ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1995, θαιχπηεη έλα κέξνο ηνπ 
Ν. Πφινπ (βηνιεηί ρξψκα) ίζν πεξίπνπ κε ηε Νφηην 
Ακεξηθή. Πνηα ζρέζε κπνξεί λα έρεη ε αγνξά ελφο 
νηθηαθνχ ςπγείνπ ή θιηκαηηζηηθνχ κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 
αηκφζθαηξαο ηνπ πιαλήηε; Δπηζηήκνλεο θαη Οηθνιν-
γηθέο Οξγαλψζεηο απέδεημαλ ηε ζρέζε ηεο ηξχπαο ηνπ 
φδνληνο ζηε ζηξαηφζθαηξα κε ηε ρξήζε θξένληνο ζηα 
ςπγεία θαη ηα θιηκαηηζηηθά. Σν Βξεηαληθφ ηκήκα ηεο 
Greenpeace ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ 
South Bank Polytechnic, θαηαζθεχαζαλ νηθνινγηθφ 
νηθηαθφ ςπγείν, αληηθαζηζηψληαο ην θξένλ κε πξνπά-
λην. Μεηά απφ πηέζεηο Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη 
πνιηηψλ νη Γηεζλείο πλδηαζθέςεηο γηα ην πεξηβάιινλ 
απαγφξεπζαλ ηε ρξήζε ηνπ θξένληνο ζηηο παξαπάλσ 
ζπζθεπέο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε αλάινγεο πεξηπηψζεηο απφ 
ηελ επηθαηξφηεηα πνπ γλσξίδεηε. Γηαηί ζήκεξα ν 
πνιίηεο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα δηαζέηεη 
βαζηθέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο; 
 

9 / 7 



 

Θαηάζηαζε ηνπ θόζκνπ 

 Καηά 
θεθαιήλ 
εηζφδεκα 
(δνι. HΠΑ) 

Πξνζ-
δφθηκν 
φξην 
δσήο 

Αλαινγία 
εγγξακ-
κάησλ 
ελειίθσλ 

Καηάζηα-
ζε παηδη-
θήο ζλεζη-
κφηεηαο 

Τπνζαράξηα 
Αθξηθή 

460 46 50 174 

Μ. Αλαηνιή - 
Β. Αθξηθή 

1.359 67 53 58 

Ν. Αζία 461 63 47 97 

Αλ. Αζία - 
Δηξεληθφο 

1.232 69 81 43 

Λαη. Ακεξηθή 
- Καξατβηθή 

3.362 70 85 34 

Πξψελ Αλαη. 
ρψξεο - 
Βαιηηθή 

1.742 69 96 41 

Βηνκερα-
ληθέο ρψξεο 

26.214 78 97 7 

Αλαπηπζζφ-
κελεο ρψξεο 

1.154 62 67 90 

Διάρηζηα α-
λαπηπγκέλεο 
ρψξεο 

277 49 43 158 

Παγθφζκηα 5.073 63 70 82 

ΔΛΛΑΓΑ 11.660 78 97 8 

πίλαθαο 1. Πεγή Unicef 2004 
  
Οη ζηαηηζηηθνί πίλαθεο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή 
γλψζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ζνβαξά ζέκαηα πνπ 
ελδηαθέξνπλ ηνλ πνιίηε. Ο παξαπάλσ πίλαθαο αθνξά 
ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 
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 Απφ πνηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο απαηηείηαη λα 
έρεη βαζηθέο γλψζεηο ν αλαγλψζηεο γηα λα θαηαλνήζεη 
ζε βάζνο ηελ εηθφλα ηνπ θφζκνπ πνπ δίλεη ν 
ζπγθεθξηκέλνο ζηαηηζηηθφο πίλαθαο; Πφζν ζεκαληηθφ 
είλαη λα αλαγξάθεηαη ε πεγή θαη ε ρξνλνινγία ζε έλαλ 
ζηαηηζηηθφ πίλαθα; Πνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην 
θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο κπνξνχλ λα 
εμαρζνχλ απφ ηνλ πίλαθα; 

 
Υξεκαηνδνηηθό έιιεηκκα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: ΚΑΝΑΓΑ  2: ΓΑΛΛΗΑ  3: ΓΔΡΜΑΝΗΑ  4: ΗΣΑΛΗΑ 
5: ΗΑΠΧΝΗΑ  6: ΑΓΓΛΗΑ 7: ΖΠΑ 

πίλαθαο 2. Πεγή ΟΖΔ 2004 
 
Οη 7 πινπζηφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (G7) δεζκεχηεθαλ 

λα απνδίδνπλ ην 0,7% ηνπ εζληθνχ ηνπο πινχηνπ σο 
επίζεκε βνήζεηα αλάπηπμεο ζηνλ ηξίην θφζκν. Ο 
παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη πφζν εθπιήξσζαλ ηηο 
δεζκεχζεηο ηνπο. 
 Να ζρνιηάζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο. 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο 
 

 Άηνκν «θχζεη θνηλσληθφ νλ» 
 Ση είλαη θνηλσλία 
 Αηνκηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 
 

ην πξψην απηφ θεθάιαην ζα γλσξίζεηο ηηο  
έλλνηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ  
πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε  
ζπκπεξηθνξά φισλ καο. 

 
Μπνξείο λα δηαβάζεηο ινγνηερληθά έξγα απφ  
ηα Νενειιεληθά ζνπ Αλαγλψζκαηα γηα λα  
θαηαλνήζεηο φηη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

αλζξψπσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 
δνπλ. Κιαζηθά ινγνηερληθά έξγα φπσο «Οη Άζιηνη» ηνπ 
Β. Οπγθψ, «Ο Ρνβηλζψλ Κξνχζνο» ηνπ Νη. Νηαθφε 
πεξηγξάθνπλ γιαθπξά ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δσή θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 
αηφκσλ. 
 

Δθηφο απφ ηε ινγνηερλία θαη ν θηλεκαηνγξά- 
θνο είλαη έλα κέζν πνπ κπνξεί λα ζε  
βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηο ηα ζέκαηα πνπ  
ζίγνληαη ζε απηφ ην βηβιίν. ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο κπνξείο λα επηιέμεηο θαη λα δεηο ηηο ηαηλίεο πνπ 
πξνηείλνληαη ζηηο εηζαγσγέο ησλ θεθαιαίσλ. Σαηλίεο 
φπσο «Μνληέξλνη θαηξνί» ηνπ Σζάξιπ Σζάπιηλ, 
«Αγέιαζηνο πέηξα» ηνπ Φ. Κνπηζάθηε, «Έλα αγξίκη 
ζηελ πφιε» ηνπ Φ. Σξπθψ, αιιά θαη φιεο νη ηαηλίεο, 
πνπ πξνηείλνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα, ζα ζνπ 
δείμνπλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο 
ζηε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 
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Σν δηαδίθηπν απνηειεί ζήκεξα έλα ζεκα- 
ληηθφ κέζν γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ,  
ελεκέξσζε θαη γλψζε. Μπνξείο λα ην  
ρξεζηκνπνηείο γηα λα αληιείο πιεξνθνξίεο  
πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ζα επεμεγνχλ  
ην κάζεκά ζνπ. Γηα ην πξψην απηφ 

θεθάιαην κπνξείο λα επηζθεθηείο ηηο ηζηνζειίδεο 
πεξηνδηθψλ φπσο ην «Γαηφξακα» θαη ην National 
Geographic ζηηο δηεπζχλζεηο www.georama.gr θαη 
www.nationalgeographic.gr αληίζηνηρα. Απφ απηέο ηηο 
ηζηνζειίδεο κπνξείο λα αλαδεηήζεηο πιεξνθνξίεο γηα 
δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη θνηλσλίεο. Μπνξείο λα 
ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε θαη λα ελεκεξψζεηο ηνπο 
ζπκκαζεηέο ζνπ. Θα αληηιεθζείο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηηζκψλ, πνπ 
κπνξεί λα δηαθέξνπλ αιιά απνηεινχλ θνηλή αλάγθε θαη 
δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ πιαλήηε. 
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1.1 Άηνκν «θχζεη θνηλσληθφ νλ»  
 

Απφ ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ην αλζξψπηλν είδνο δεη 
θνηλσληθά. Ζ θνηλσληθή ζπκβίσζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 
ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, φπσο είπε ν Αξηζηνηέιεο. Σελ 
«αλζξψπηλε θχζε», φπσο ηελ αληηιακβαλφκαζηε 
ζήκεξα, ηελ νθείινπκε βαζηθά ζηελ θνηλσληθή καο 

ζπκβίσζε. Ζ θνηλσληθόηεηα, δειαδή ε αλάγθε ηνπ 
αλζξψπνπ γηα θνηλσληθή ζπκβίσζε, έρεη σο 
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ 
πνιηηηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φινη καο ζήκεξα 
δηαζέηνπκε: 
 Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλά κε φινπο ηνπο αλζξψ-
πνπο ζηνλ πιαλήηε. Αλεμάξηεηα απφ ηηο επηκέξνπο 
δηαθνξέο ηνπο νη άλζξσπνη ζε φινλ ηνλ πιαλήηε, δνπλ, 
επηθνηλσλνχλ, επεκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ, εληάζζν-
ληαη ζε κηθξέο ή κεγάιεο νκάδεο θαη δεκηνπξγνχλ, 
ηθαλνπνηψληαο θνηλέο αλάγθεο θαη ζηφρνπο. 
 Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλά κε νξηζκέλνπο κφλνλ 
αλζξψπνπο, απηνχο κε ηνπο νπνίνπο κνηξαδφκαζηε 

έλαλ θνηλφ πνιηηηζκό*. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε 
γιψζζα, ε ζξεζθεία, νη αμίεο θ.ά. 
 Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά κνλαδηθά, ηα νπνία 
ραξαθηεξίδνπλ θαη δηαθξίλνπλ ηε κνλαδηθή 
πξνζσπηθφηεηα θάζε αλζξψπνπ. 

 
 
 

* πνιηηηζκφο: Ο πνιηηηζκφο, εθηφο απφ ηε γιψζζα, ηε 

ζξεζθεία, ηηο ηέρλεο, ηα γξάκκαηα θαη ηα ηερλνινγηθά 
επηηεχγκαηα, πεξηιακβάλεη ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο 
θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ, ηνπο ηξφπνπο πνπ 
δνπλ, εξγάδνληαη, ζπκπεξηθέξνληαη θαη ςπραγσγνχληαη. 

15 / 12 



1.2 Ση είλαη θνηλσλία 
 

ηα καζήκαηα ηηο Ηζηνξίαο γλψξηζεο ηηο αξραίεο θνηλσ-
λίεο (ηεο Μεζνπνηακίαο, ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ Διιεληθνχ 
ρψξνπ) θαη αξγφηεξα ηε Ρσκατθή, ηε Βπδαληηλή, ηε Με-
ζαησληθή θαη ηε βηνκεραληθή θνηλσλία. ηε Γεσγξαθία 
κειέηεζεο ηε ζχγρξνλε Διιεληθή, Ακεξηθαληθή, Αηγπ-
πηηαθή θνηλσλία. Γλψξηζεο απηέο ηηο θνηλσλίεο κειεηψ-
ληαο ηνλ πιηθφ (ηξφπν δσήο, ηερλνινγία, ηξφπνπο 
παξαγσγήο, ηέρλεο) θαη πλεπκαηηθφ (γιψζζα, λφκνπο, 
ζξεζθεία, αμίεο, επηζηήκεο, γξάκκαηα) πνιηηηζκφ ηνπο. 
Ο πνιηηηζκφο επνκέλσο είλαη απηφο πνπ ραξαθηεξίδεη 
θάζε θνηλσλία θαη ηε δηαθξίλεη απφ ηηο άιιεο. 

 Θνηλσλία είλαη έλα ζρεηηθά κεγάιν θαη 
νξγαλσκέλν ζύλνιν αλζξώπσλ πνπ έρεη δηάξθεηα 
ζην ρξόλν θαη δηαθξίλεηαη κε βάζε ηνλ πνιηηηζκό ηνπ.  
 Δπνκέλσο, ε θνηλσλία 
 Δίλαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν αηφκσλ θαη φρη έλα απ-
ιφ άζξνηζκα, εθφζνλ κέζα απφ ηηο νξγαλσκέλεο ζρέ-
ζεηο ηνπο νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. 
 Δίλαη ζρεηηθά απηφλνκε, εθφζνλ έρεη έλα δηθφ ηεο 
πνιηηηζκφ αιιά θαη ζπγρξφλσο δέρεηαη επηδξάζεηο απφ 
ηηο άιιεο θνηλσλίεο. 
 Κάζε θνηλσλία, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή 

πεξίνδν, έρεη έλα δηθφ ηεο ηξφπν νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο. Απνηειείηαη απφ επηκέξνπο θνηλσληθέο 
νκάδεο (θεθ. 2) θαη θνηλσληθέο ηάμεηο (θεθ. 3), νξγαλψ-
λεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο 
(θεθ. 3) θαη ζεζκνχο, φπσο π.ρ. ε νηθνγέλεηα θαη ην 
ζρνιείν (θεθ. 4). Ζ θνηλσλία κεηαθέξεη ζηα λέα κέιε ηεο 
ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θαη ηα ειέγρεη γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ θαλφλσλ (θεθ. 5), ελψ αληηκεησπίδεη θνη-
λσληθά πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία πξνσζεί ιχζεηο (θεθ. 
6). Σέινο δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηηο άιιεο θνηλσλίεο 

16 / 12-13 



θαη κεηαβάιιεηαη, δειαδή αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ, ρσξίο λα ράλεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πνπ ηε δηαθξίλνπλ απφ ηηο άιιεο θνηλσλίεο. 

 

ΤΙΙΟΓΗΘΖ ΓΗΑΒΗΩΖ 

 Αλζξώπσλ Εώσλ 

Κνξθή Κνηλσλία Αγέιε κήλνο 
Κπςέιε 

πγθξόηεζε Λνγηθή θαη (ή) πλαη-
ζζεκαηηθή δεκηνπξγία 

Δλζηηθηψδεο 

Κνξθή Πνηθίιιεη ζην ρψξν, κε-
ηαβάιιεηαη ζην ρξφλν 

ηαζεξή ζην 
ρψξν θαη ρξφλν 

Δμάξηεζε από 
άκεζν θπζηθό 
πεξηβάιινλ 

Πεξηνξηζκέλε 
(αληηζηξφθσο αλάινγε 
κε ηελ ηερλνινγία) 

Άκεζε θαη 
απφιπηε 

Γπλαηόηεηα 
δεκηνπξγίαο 
ηερλεηνύ πε-
ξηβάιινληνο 

Απεξηφξηζηε 
(πεξηνξίδεηαη κφλν απφ 
ηελ ηερλνινγία) 

Πεξηνξηζκέλε 
(θπξίσο ζηελ 

θαηαζθεπή 
θσιηάο) 

Πίλαθαο 1.1 Οη θπξηόηεξεο δηαθνξέο ηεο αλζξώπηλεο 
θνηλσλίαο από ηηο κνξθέο ζπιινγηθήο δσήο ησλ δώσλ. 
 Αθνχ κειεηήζεηε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, λα 
ζπδεηήζεηε ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδεηε κε βάζε ηηο 
γλψζεηο ζαο απφ ηε Βηνινγία. 
 

 
θση. 1.1 Θαηαπιηζκόο ειιήλσλ  
ηζηγγάλσλ.  
Κάζε θνηλσλία ζε θάζε ρξνληθή  
ζηηγκή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο  
επηκέξνπο πνιηηηζκνχο πνπ  
ζπκβηψλνπλ ζηνπο θφιπνπο ηεο.  
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Οη πξφζθπγεο ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Μ. Αζίαο, νη ηζηγ-
γάλνη θαη πνιινί άιινη πνιηηηζκνί ππήξμαλ θαζνξηζηη-
θνί ζηε δηακφξθσζε ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο.  
 Να ζπδεηήζεηε γηα ηνπο επηκέξνπο πνιηηηζκνχο πνπ 
ζπλππάξρνπλ ζηελ ηνπηθή ζαο θνηλφηεηα. 

 

1.3 Αηνκηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 
 
 Με ηε γέλλεζή ηνπ ην λέν κέινο ηεο θνηλσλίαο έρεη 

ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (βηνινγηθά) πνπ 
ην δηαθξίλνπλ απφ φια ηα άιια κέιε ηεο. Ζ θνηλσλία 
κεηαθέξεη ζην λέν κέινο ηεο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, επη-
δξψληαο θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσ-
πηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Ζ γιψζζα, νη 
θαλφλεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ 
επξχηεξε θνηλσλία, ε ζξεζθεία θ.ι.π. απνηεινχλ ηα 

θνηλσληθά-πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάζε 
θνηλσλία κεηαβηβάδεη ζηα άηνκα-κέιε ηεο.  
 Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ 
είλαη κνλαδηθή, εθφζνλ θάζε άηνκν δηαζέηεη κνλαδηθά 
βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, δεη ζε δηαθνξεηηθά 
θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη δέρεηαη δηαθνξεηηθά ηηο 
επηδξάζεηο ηεο θνηλσλίαο δηακνξθψλνληαο ηα ηδηαίηεξα 
ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γη’ απηφ αθφκα θαη νη 
ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ, πνπ κεγάισζαλ ζηελ ίδηα 
νηθνγέλεηα, δελ είλαη πνηέ ίδηεο κεηαμχ ηνπο. 

 Οη ζρέζεηο αηφκνπ θαη θνηλσλίαο είλαη ζρέζεηο 
αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα αηνκηθά, κνλαδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη (βηνινγηθά 
θαη ςπρνινγηθά) θαη ζηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ηνπο κεηαβηβάδεη ε θνηλσλία. 
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θση.1.2. Οη ρψξνη ζπλαληήζεσλ θαη  
ςπραγσγίαο θαη γεληθφηεξα ν ηξφπνο  
δσήο απνθηά έλα νκνηφκνξθν ραξα- 
θηήξα θαη γη’ απηφ πνιινί κηινχλ  
ζήκεξα γηα ηελ «παγθφζκηα θνηλσλία».  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα αίηηα 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έξζνπλ 

θνληά νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο; Πφζν ζεκαληηθή είλαη 
επίζεο ε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ δηαθξίλεη 
θάζε θνηλσλία; 
 

θση. 1.3. «Ο άλζξσπνο είλαη  
πξντφλ θαη δεκηνπξγφο ηεο  
θνηλσλίαο» είπε ν Κ. Μαξμ. Ο  
ηξφπνο πνπ εθδειψλνπκε ηα  
ζπλαηζζήκαηά καο, ε ελδπκαζία  
καο, ν ηξφπνο δσήο καο, νη ηδέεο  
θαη γεληθφηεξα ε ζπκπεξηθνξά  
καο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία.    

Ο άλζξσπνο θαζνξίδεηαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάι-
ινλ. Παξ’ φια απηά νη άλζξσπνη δελ είλαη νκνηφκνξθεο 
κεραλέο πνπ ε θνηλσλία απιά θαηαζθεπάδεη, αιιά 
κνλαδηθέο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ θαη 
επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αιιαγή ηεο. 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 
   

 
 
 

 

Αηνκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά 

(βηνινγηθά-
ςπρνινγηθά) 

 

θνηλσληθά 
ραξαθηεξηζηηθά 

(πνιηηηζκόο) 

πκπεξηθνξά 
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2 Θνηλσληθέο Οκάδεο 
 

 Γηαθξίζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά  
ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

 Λφγνη έληαμεο ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο 
 πλνρή θαη δηάιπζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

 
Γηα λα κειεηήζεηο απηφ ην θεθάιαην  
κπνξείο λα επαλαιάβεηο ηηο έλλνηεο ηεο  
θνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο  
ζπκπεξηθνξάο. Θα ζε βνεζήζνπλ λα 

θαηαλνήζεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
 

Σν δηήγεκα «ηνχιαο ν ηακπάθνο», απφ ηε  
ζπιινγή δηεγεκάησλ ηνπ Γ. Υαηδή «Σν  
ηέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο», αλαθέξεηαη 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ζηελ 
Διιάδα ηνλ πεξαζκέλν αηψλα. Λνγνηερληθά έξγα, φπσο 
«Ο Εεηηάλνο» ηνπ Α. Καξθαβίηζα θαη «Ζ Γαιήλε» ηνπ Ζ. 
Βελέδε, αλαθέξνληαη ζηε δηαθνξεηηθή θαη ζπρλά 
αξλεηηθή αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ 
εμαλαγθάδνληαη λα δνπλ ζην πεξηζψξην ηεο δσήο. 
 

Πνιιέο ηαηλίεο αλαθέξνληαη ζηα πξνβιήκαηα  
νκάδσλ πνπ γίλνληαη αληηθείκελν πξνθαηα- 
ιήςεσλ θαη δηαθξίζεσλ. Ζ «Πνιίηηθε θνπδίλα»  
ηνπ Σ. Μπνπικέηε ζέηεη ην πξφβιεκα ησλ 

πξνζθχγσλ ηεο Μ. Αζίαο, «Ζ δσή είλαη σξαία» ηνπ Ρ. 
Μπελίλη αθνξά ηηο δηψμεηο ησλ Δβξαίσλ απφ ην θαζε-
ζηψο ηνπ Υίηιεξ, νη ηαηλίεο «Γθάληη» ηνπ Ρ. Αηηέλκπνξν 
θαη «Λψξελο ηεο Αξαβίαο» ηνπ Νη. Λπλ αλαθέξνληαη 
ζηνπο αγψλεο εζληθψλ νκάδσλ πνπ δέρνληαλ ηηο δηαθξί-
ζεηο θαη ηελ θαηαπίεζε ηελ πεξίνδν ηεο απνηθηνθξαηίαο, 
ε ηαηλία ηεο Σ. Μαξθεηάθε «Λφγηα ηεο ησπήο», γηα  
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ηνπο κε αθνχνληεο, ζέηεη ηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο 
νκάδαο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 
 

 
Απφ ηνλ ηζηνρψξν ηεο Γεληθήο Γξακκαηεί- 
αο Νέαο Γεληάο (www.neagenia.gr) θαη ηνπ  
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο  
(www.ypepth.gr) κπνξείο λα ελεκεξσζείο  
γηα ηε δξάζε εζεινληηθψλ νκάδσλ. Πνιιέο 

θνηλσληθέο νξγαλψζεηο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν, 
φπσο ην Κέληξν Δλεκέξσζεο γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο 
(www.kethi.gr), νκάδεο πίεζεο, φπσο ην Ηλζηηηνχην 
Καηαλαισηψλ (www.inka.gr), νκάδεο λέσλ ( πνπ ζα 
βξεηο απφ ηηο «ελδηαθέξνπζεο ζπλδέζεηο» ηνπ ηζηνρψ-
ξνπ ηεο Γ.Γ.Ν. Γεληάο). Μπνξείο λα ελεκεξσζείο γηα ηε 
δξάζε ηνπο. 
 
 

 

Σν θεθάιαην απηφ ζα ζε βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηο ην 
ζεκαληηθφ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηε 
δηακφξθσζε ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο καο 
ζπκπεξηθνξάο. 
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2.1 Γηαθξίζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά  
ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

 

2.1.1 Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 
 

«Πνηνο είζαη; Πνηνη είλαη νη γνλείο ζνπ; Πνηνο είλαη ν 
ηφπνο πνπ γελλήζεθεο;» ξσηάεη ε Πελειφπε ηνλ κεηακ-
θηεζκέλν ζε δεηηάλν Οδπζζέα. ηελ αξρατθή θνηλσλία 
νηθνγέλεηα θαη παηξίδα αξθνχζαλ γηα λα δειψζνπλ ηελ 
ηαπηφηεηα ελφο αηφκνπ. ήκεξα ζα ρξεηαδφηαλ λα 
ζπκπιεξψζνπκε πνιιέο αθφκα εξσηήζεηο, φπσο 
«Πνην είλαη ην επάγγεικα ζνπ;» «Ση ελδηαθέξνληα 
έρεηο;» ζηελ πξψηε καο γλσξηκία κε έλα άηνκν γηα λα 
ην πξνζδηνξίζνπκε. Μφλνλ αλ επηζθεπηφκαζηαλ έλαλ 
άιινλ πιαλήηε ζα αξθνχζε ε ηαπηφηεηα «Άλζξσπνο: 
θάηνηθνο ηεο γεο» γηα λα καο πξνζδηνξίζεη.  
 Όινη αλήθνπκε ζε κηα θνηλσλία ζπκκεηέρνληαο ζε 

πνιιέο θνηλσληθέο νκάδεο. Απφ ηε ζπκκεηνρή καο ζε 
απηέο ηηο νκάδεο απνθηάκε κηα πξνζσπηθφηεηα θαη κηα 
ηαπηφηεηα πνπ καο ραξαθηεξίδνπλ θαη καο δηαθξίλνπλ 
απφ ηνπο άιινπο. Ενχκε π.ρ. ζε έλα ρσξηφ ή ζε κία 
πφιε, κεγαιψλνπκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα, 
ζπνπδάδνπκε ζε έλα ζρνιείν, ζπκκεηέρνπκε ζε κηα 
ζεαηξηθή ή αζιεηηθή νκάδα θαη επηζπκνχκε λα 
εληαρζνχκε ζε κηαλ εζεινληηθή νκάδα βνήζεηαο αηφκσλ 
κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα.  

 Θνηλσληθή νκάδα είλαη έλα νξγαλσκέλν ζύλνιν 
αηόκσλ, πνπ επηθνηλσλνύλ, έρνπλ θνηλνύο ζθνπνύο 
θαη απνθηνύλ ηελ αίζζεζε ηνπ «εκείο», δειαδή 
ζπλείδεζε όηη απνηεινύλ νκάδα. 
 Οη θνηλσληθέο νκάδεο επνκέλσο, έρνπλ: α) ζπγθε-

θξηκέλε νξγάλσζε θαη απηφ ηηο δηαθξίλεη απφ ηηο ηπραί-
εο ζπλαζξνίζεηο αηφκσλ, φπσο ηα άηνκα πνπ πεξηκέ-

λνπλ ζε κία ζηάζε, β) ζπρλή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, 
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γ) θνηλνύο ζθνπνύο πνπ κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηη-
θνί, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, θνηλά ελδηαθέξνληα θ.ά. θαη 

δ) κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο ηηο νκάδεο 

ηα άηνκα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη απνθηνχλ ηελ αίζζεζε 
ηνπ «εκείο», δειαδή κηα ηαπηφηεηα, θνηλή κε ηα άιια 
κέιε ηεο νκάδαο, φπσο π.ρ. ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 
εζεινληή, ηνπ καζεηή, ηνπ δεκφηε, ηνπ αζιεηή. 
 

 
 
 
 
 
 
 

θίηζν 2.1 Οκάδεο  
ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ.  
ήκεξα ζπκκεηέρεηε ζε  
πνιιέο θνηλσληθέο νκάδεο. 
 Να ηηο θαηαγξάςεηε θαη  
λα ζπδεηήζεηε γη’ απηέο  
ζηελ ηάμε. 

 
θση.2.1 Δζεινληηθή  
απαζρόιεζε παηδηώλ. 
Ο εζεινληηζκφο αλαπηχζζε- 
ηαη ζηελ Διιάδα ζήκεξα θαη  
δεθάδεο νκάδεο εζεινληψλ  
πξνζθέξνπλ θνηλσληθφ 
έξγν ζε πνιινχο ηνκείο. Ζ 

θχιαμε ησλ δαζψλ, ε βνήζεηα θαη ζπλνδεία αηφκσλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο, νη ζρνιηθνί ηξνρνλφκνη, ε 
δελδξνθχηεπζε, ε αηκνδνζία, ε απαζρφιεζε παηδηψλ,  
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απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εζεινληηθέο νκάδεο. 
 Να ζπδεηήζεηε γη’ απηέο ηηο νκάδεο ζηελ ηάμε. 
 
 

 
 
 

 
θση.2.2 Παξέα λέσλ. 
Ζ παξέα είλαη πξσηνγελήο  
θνηλσληθή νκάδα 

 

2.1.2 Γηαθξίζεηο ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 
 

Οη θνηλσληθέο νκάδεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ, κε βάζε 
ην κέγεζφο ηνπο ζε κηθξέο ή κεγάιεο (ρσξηφ - αζιεηηθή 
νκάδα) κε βάζε ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε νκάδεο πεξηζ-
ζφηεξν ή ιηγφηεξν νξγαλσκέλεο (ζρνιείν - παξέα), κε 
βάζε ηε δηάξθεηα ηνπο ζε νκάδεο κεγάιεο δηάξθεηαο ή 
πξνζσξηλέο (νηθνγέλεηα - επηηξνπή δηακαξηπξίαο). 
 Δθηφο απφ απηέο ηηο δηαθξίζεηο, νη νκάδεο 
δηαθξίλνληαη ζε νκάδεο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο 
θαη ζε νκάδεο αλνηθηέο θαη θιεηζηέο. 

 1. Πξσηνγελείο είλαη νη νκάδεο ζηηο νπνίεο εληάζ-
ζνληαη φια ηα άηνκα, φπσο ε νηθνγέλεηα θαη νη παξέεο 
ησλ ζπλνκειίθσλ. Οη νκάδεο απηέο έρνπλ κεγάιε 
επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 
αηφκνπ, εθφζνλ ζε απηέο ην άηνκν δεη θαη ζπκκεηέρεη 
νινθιεξσηηθά. Γεπηεξνγελείο είλαη νη νκάδεο ζηηο 
νπνίεο ην άηνκν εληάζζεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, 
ζπλήζσο κε δηθή ηνπ επηινγή, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ ή ζπκθέξνληνο. 

 Γεπηεξνγελείο είλαη νη επαγγεικαηηθέο , νη πνιηηη-
θέο νκάδεο ή νη νκάδεο ελδηαθεξφλησλ. Οη νκάδεο 
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απηέο επηδξνχλ ζε νξηζκέλεο κφλνλ πιεπξέο ηεο δσήο 
ηνπ αηφκνπ. 

 2. Αλνηθηέο είλαη νη νκάδεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 
ζπκκεηέρεη ειεχζεξα φπνηνο ζπκθσλεί κε ηνπο ζθνπνχο 
θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 
ζρεδφλ φιεο νη νκάδεο είλαη αλνηθηέο γηα φια ηα άηνκα 
ή γηα φζα έρνπλ ηηο αλάινγεο πξνυπνζέζεηο, φπσο 
ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ελφο επαγγεικαηηθνχ 

ζσκαηείνπ. Αληίζεηα θιεηζηέο είλαη νη νκάδεο πνπ 
ζέηνπλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ζε 
απηέο, φπσο π.ρ. νη αδειθφηεηεο, νη θιεηζηέο ιέζρεο ή 
νη ζπκκνξίεο πνπ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα ζε 
νξηζκέλεο θνηλσλίεο. Οη νκάδεο απηέο έρνπλ έληνλε ηε 
δηάθξηζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο «εκείο» θαη 
ζηνπο εθηφο ηεο νκάδαο νη «άιινη». 

 Πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο νκάδσλ  
 Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πνιππνιηηηζκηθέο, 
γηαηί ζε απηέο ζπκβηψλνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εζλη-
θέο, γισζζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζκηθέο νκάδεο, κε 
δηαθνξεηηθέο αμίεο, απφςεηο θαη ηδενινγίεο. Ζ ζχγρξνλε 
δεκνθξαηηθή θνηλσλία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηα άηνκα 
φισλ ησλ νκάδσλ ζπλζήθεο ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο. 
πρλά ε ηαπηφηεηα πνπ δίλεη ζηα άηνκα ε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζε κία νκάδα (π.ρ. Έιιελαο ή ρξηζηηαλφο ή νπαδφο 
αζιεηηθήο νκάδαο) ηα νδεγεί ζε αξλεηηθέο ζηάζεηο 
απέλαληη ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Οη αξλεηηθέο 

απηέο ζηάζεηο είλαη απνηέιεζκα πξνθαηαιήςεσλ, δε-
ιαδή αξλεηηθψλ ζπλήζσο αληηιήςεσλ θαη εηθφλσλ γηα 
άηνκα άιισλ νκάδσλ, πνπ δε βαζίδνληαη ζηελ πξαγκα-
ηηθφηεηα. Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο πξνθαηαιήςεσλ 
είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηε θπιή, ηελ ειηθία, 
ηε ζξεζθεία, ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ην θνηλσληθφ 
ζηξψκα ή ηελ πγεία ησλ αηφκσλ. Οη πξνθαηαιήςεηο 
απηέο νδεγνχλ ζε αξλεηηθέο δηαθξίζεηο, άληζε δειαδή 
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κεηαρείξηζε επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, φπσο π.ρ. 
νη γπλαίθεο, νη αιινδαπνί, νη ηζηγγάλνη, ηα άηνκα κε 
αλαπεξίεο. Ο απνθιεηζκφο απηψλ ησλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ (ξαηζηζκφο) θαηαπαηά ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα 
θάζε αλζξψπνπ λα δεη ρσξίο δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθήο ή 
ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο, θχινπ ή αλαπεξίαο. 
 

 
 

θση.2.3 Υνξσδία. Σα κέιε κηαο  
ρνξσδίαο, κηαο ζεαηξηθήο  
νκάδαο, αιιά θαη κηαο  
Κπβέξλεζεο ή ελφο θφκκαηνο  
ζπλεξγάδνληαη, ππαθνχνπλ ζε  
θαλφλεο, αθνινπζνχλ ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ θαζνξίδεη ν αξρεγφο ηεο νκάδαο 
(καέζηξνο, ζθελνζέηεο, Πξσζππνπξγφο, πξφεδξνο). 
 

θση.2.4  Οκάδα αξραηνιόγσλ ζε  
αλαζθαθή ζηελ Αληίπαξν. Ζ  
νκάδα επηζηεκφλσλ πνπ  
ζπλεξγάδνληαη γηα έλα  
εξεπλεηηθφ έξγν απνηεινχλ  
δεπηεξνγελή νκάδα. 

 Να αλαθέξεηε θαη άιια παξαδείγκαηα δεπηεξνγελψλ 
νκάδσλ. Να ζπδεηήζεηε γηα ηηο νκάδεο πνπ ζα ζέιαηε 
λα ζπκκεηάζρεηε ζην κέιινλ. 
 

 

θση.2.5 Ο Κάξηηλ Ινύζεξ  
Θηλγθ ην 1963, εθθσλώληαο ηνλ   
πεξίθεκν ιόγν ηνπ «I have a  
dream» 
«Έρσ έλα φλεηξν φηη θάπνηα  
κέξα ηα ηέζζεξα κηθξά παηδηά 

κνπ ζα δήζνπλ ζε κηα ρψξα φπνπ δε ζα θξίλνληαη απφ  
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ΓΤΛΑΗΘΑ 
ΔΗΛΑΗ;!; 

 Σνλ είδαηε απηφλ;… Ση ήηαλε ηψξα;  
Σνχξθνο; Άξαβαο; Μαξνθηλφο; 

Σξέρα γχξεπε κ’ φινπο απηνχο 

ηελ απφρξσζε ηνπ δέξκαηφο ηνπο, αιιά απφ ην 
πεξηερφκελν ηνπ ραξαθηήξα ηνπο... Όηη κηα κέξα κηθξά 
καχξα αγφξηα θαη θνξίηζηα ζα κπνξνχλ λα ελψζνπλ ηα 
ρέξηα ηνπο καδί κε ηα ιεπθά παηδηά ζαλ αδέξθηα... 
Δθείλν γηα ην νπνίν ε δηθηά καο γεληά ζα κεηαληψζεη 
πηθξά δελ ζα είλαη ηφζν ε ζθιεξφηεηα θαη νη αδηθίεο 
ησλ θαθψλ αλζξψπσλ, φζν ε απαξάδεθηε ζησπή ησλ 
θαιψλ....» 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα νκάδεο πνπ 
θηλδπλεχνπλ ζήκεξα λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαθξίζεσλ. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αιήζεηα, είδεο ηνλ θαηλνχξγην  
πξντζηάκελν; Λέλε φηη  

είλαη ζπκπαζέζηαηε 
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 Δγψ ιέσ φηη ζα ’πξεπε λα θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα 
λα εληαρζνχλ, δε λνκίδεηε; Δλ πάζε πεξηπηψζεη, 
θαιέ κνπ θχξηε, έλα είλαη ζίγνπξν: νη άλζξσπνη 

απηνί δελ είλαη ζαλ εζάο ή ζαλ εκέλα!… 

 Κη εγψ πνπ είκαη γηνο απηνχ ηνπ Άξαβα, 
κπνξψ λα ζαο πσ φηη φινη πξέπεη λα 

θάλνπλ πξνζπάζεηεο θαιέ κνπ θχξηε!! 

 Άξπα ηελ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
πίλαθεο 2.1.α, β. Ο ξαηζηζκφο αξρίδεη φηαλ ε δηαθνξά, 
πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή, πξνβάιιεηαη γηα λα 
δηθαηνινγήζεη κηαλ επίζεζε. Δπίζεζε πνπ ζηεξίδεηαη 
ζηελ αληθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ θαη έλαξμεο 
δηαιφγνπ.  
 Να ζρνιηάζεηε ηα ζθίηζα ζηελ ηάμε θαη λα 
ζπδεηήζεηε ζπλεζηζκέλεο πξνθαηαιήςεηο πνπ νδεγνχλ 
ζε ξαηζηζκφ. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

2.2 Λφγνη έληαμεο ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο 
 

Πξσηαξρηθφο ιφγνο έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζηηο νκάδεο 
είλαη ε αλάγθε ηνπ λα αλήθεη ζε έλα ζχλνιν θαη λα λνηψ-

ζεη ηελ αίζζεζε ηνλ «εκείο». Οη άλζξσπνη είλαη φληα 
θνηλσληθά, πνπ ρξεηάδνληαη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπ-
λεξγαζία γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ. Άιινη 
ιφγνη έληαμεο ησλ αηφκσλ ζε νκάδεο κπνξεί λα είλαη: 
 Σα θνηλά ελδηαθέξνληα ή ηα θνηλά νηθνλνκηθά ή 
επαγγεικαηηθά ζπκθέξνληα. Απηά νδεγνχλ ζε έληαμε 
ζε αζιεηηθνχο ή πνιηηηζηηθνχο πιιφγνπο, ζε πνιηηηθά 
θφκκαηα θαη λενιαίεο, ζε νκάδεο πίεζεο (σκαηεία, Οξ-
γαλψζεηο, χιινγνη), ζε θηλήκαηα, φπσο ην νηθνινγηθφ 
ή ην θίλεκα αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζε εζεινληηθέο 
νκάδεο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. 
 Ζ ηάζε γηα ηαχηηζε-κίκεζε θαη ε αλάγθε απφθηεζεο 
ηαπηφηεηαο πνπ λα δηαθξίλεη ηα άηνκα. Απηή ε ηάζε 
απνηειεί ζπλεζηζκέλν ιφγν έληαμεο ησλ λέσλ ζε 

Υαξαθηεξηζηηθά Οκάδαο 

Οξγάλσζε 

Θνηλνί  
ζθνπνί 

Θνηλή 
ηαπηόηεηα 

Δίδε Οκάδσλ 

Πξσηνγελείο 
δεπηεξνγελείο 

Αλνηρηέο Θιεηζηέο 
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νκάδεο πνπ μερσξίδνπλ γηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ 
ηδενινγία ηνπο, φπσο π.ρ. νη νκάδεο κνπζηθψλ 
ελδηαθεξφλησλ, ξνθ, ρέβπ κέηαι, ληνπ γνπέτβ. 
 Ζ αλάγθε θάπνησλ λα αλαδεηρηνχλ ζε εγέηεο. 
 

2.3 πλνρή θαη δηάιπζε ηεο νκάδαο 
 

Βαζηθή επηδίσμε θάζε νκάδαο είλαη λα εμαζθαιίδεη θαη 
λα δηαηεξεί ηε ζπλνρή ηεο. Όζν εμππεξεηείηαη ν θνηλφο 
ζθνπφο θαη επηηπγράλνληαη νη θνηλνί ζηφρνη, είλαη θπζη-
θφ λα εληζρχνληαη νη δεζκνί ησλ κειψλ ηεο θνηλσληθήο 
νκάδαο. Σα κέιε επηθνηλσλνχλ ζπρλά κεηαμχ ηνπο, 
ππαθνχνπλ ζε θνηλνχο θαλφλεο, έρνπλ θνηλέο αμίεο θαη 
εκπεηξίεο, ρξεζηκνπνηνχλ κηα θνηλή «γιψζζα», φπσο 
π.ρ. ζπκβαίλεη κε κηα παξέα ζπκκαζεηψλ ή κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζε έλα ρψξν εξγαζίαο. 
 Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν θνηλφο ζηφρνο πάςεη 
λα ππάξρεη, είηε γηαηί έρεη επηηεπρζεί είηε γηαηί άιιαμαλ 
ηα ελδηαθέξνληα ησλ αηφκσλ, είηε γηαηί ππήξμαλ δηα-
θσλίεο ή απνηπρίεο, ε θνηλσληθή νκάδα κπνξεί λα 
δηαιπζεί, φπσο ζπλέβε ζην παξειζφλ κε ηε Φηιηθή 
Δηαηξεία ή ηηο νκάδεο αγξνηψλ πνπ επεμεξγάδνληαλ 
αγξνηηθά πξντφληα θαη δηαιχζεθαλ κε ηελ εθβηνκερά-
ληζε ηεο ρψξαο. Όηαλ δηακνξθψλνληαη λέεο αλάγθεο 
θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο 
θαηαξγνχληαη θαη δεκηνπξγνχληαη λέεο, νη νπνίεο 
δίλνπλ λέεο ηαπηφηεηεο ζηα άηνκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
κε ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο έπαςαλ λα ππάξρνπλ νη 
νκάδεο θνηηεηψλ πνπ ελαληηψζεθαλ ζην θαζεζηψο θαη 
δεκηνπξγήζεθαλ λέεο νκάδεο κε άιινπο ζηφρνπο, φπσο 
νη θνηηεηηθνί ζχιινγνη. 
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θση. 2.6 Οκάδεο θνηηεηώλ  
ζηελ θαηάιεςε ηεο Λνκηθήο  
ζηε δηάξθεηα ηεο  
δηθηαηνξίαο. 

 

 

 

θση. 2.7 Αληηπνιεκηθή  
δηαδήισζε νκάδσλ θνηηεηώλ  
ζηελ Οπάζηγθηνλ, ηε δεθαεηία  
ηνλ ’60.  
Οη νκάδεο δεκηνπξγνχληαη φηαλ  
εμππεξεηνχλ θάπνηεο αλάγθεο 

θαη δηαιχνληαη φηαλ νη ζηφρνη ηνπο ηθαλνπνηεζνχλ. Οη 
νκάδεο θνηηεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο (1967-
1974) ηθαλνπνίεζαλ ην ζηφρν ηνπο πνπ ήηαλ ε 
αλαηξνπή ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο. Με ηνλ ίδην 
ηξφπν έπαςαλ λα ππάξρνπλ νη αληηπνιεκηθέο νκάδεο 
ζηελ Ακεξηθή ηνπ ’60, φηαλ ηειείσζε ν πφιεκνο ζην 
Βηεηλάκ. Α Απφ ηηο γλψζεηο ζαο ζηελ Ηζηνξία λα 
αλαθέξεηε νκάδεο νη νπνίεο κε ηε δξάζε ηνπο άιιαμαλ 
ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο. 
 

θση. 2.8 Με ηελ θνηλσληθή εμέιημε  
πνιιέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο  
εμαθαλίδνληαη θαη λέεο δεκηνπξ- 
γνχληαη γηα λα αληαπνθξηζνχλ  
ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ  
ζπλφινπ.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ ράλνληαη. Μπνξείηε λα 
πξαγκαηνπνηήζηε κηθξή έξεπλα γηα ηα παξαδνζηαθά  
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επαγγέικαηα πνπ ράλνληαη ζηελ ηνπηθή ζαο θνηλφηεηα 
θαη γηα ηα κέηξα ζηήξημεο νξηζκέλσλ απφ απηά. 

 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Δξγαζίεο - δξαζηεξηφηεηεο 

1. Πψο εμεγείηε ηε ιατθή έθθξαζε «Γείμε κνπ ην θίιν 
ζνπ λα ζνπ πσ πνηνο είζαη;» κε βάζε ηηο γλψζεηο ζαο 
απφ ην θεθάιαην; 
2. Να θαηαγξάςεηε εζεινληηθέο νκάδεο, Με Κπβεξλεηη-
θέο Οξγαλψζεηο, νκάδεο πίεζεο (σκαηεία, πιιφγνπο) 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή ζαο θνηλσλία. 
3. Να ελεκεξσζείηε απφ ην Γήκν/Κνηλφηεηα γηα ηηο 
θνηλσληθέο νκάδεο πνπ θηλδπλεχνπλ απφ απνθιεηζκφ 
θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα ππνζηήξημήο ηνπο. 
4. Ζ ηξίηε ειηθία ζπκκεηέρεη ζε ιηγφηεξεο νκάδεο. Γηαηί; 
Καηαγξάςηε ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο πφιεηο. 
Δλεκεξσζείηε απφ ην Γήκν γηα ηα ΚΑΠΖ θαη ηηο Λέζρεο 
Φηιίαο ηεο πεξηνρήο ζαο. 
5. Να θαηαγξάςεηε ζε θαηάινγν ηηο νκάδεο αηφκσλ πνπ 
γίλνληαη αληηθείκελν δηαθξίζεσλ. Να θαηαγξάςεηε ηηο 
πην ζπλεζηζκέλεο αξλεηηθέο πξνθαηαιήςεηο γη’ απηέο 
ηηο νκάδεο. Να ζεκεηψζεηε γηαηί απηέο νη απφςεηο δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ιόγνη έληαμεο ηεο νκάδαο 

Αίζζεζε  
ηνπ «εκείο» 

Θνηλά 
ελδηαθέξνληα 

 

Κίκεζε 
 

Ζγεζία 
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Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη αθνχ θαηαλφεζεο ηηο έλλνηεο, ζα πξέπεη λα κπνξείο 
λα απαληήζεηο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Όπνπ 
ζπλαληάο δπζθνιία, κπνξείο λα ζπκβνπιεπηείο ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. 

1. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ πξσηνγελψλ θαη 
δεπηεξνγελψλ νκάδσλ; Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα 
απφ θάζε θαηεγνξία. 

2. Να αλαθέξεηε δχν παξαδείγκαηα 
πξνθαηαιήςεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζήκεξα θαη λα 
πξνζδηνξίζεηε ηηο αξλεηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο. 

3.Μέζα απφ ην παξάδεηγκα κηαο νκάδαο λα 
αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο έληαμεο ησλ αηφκσλ ζηελ 
νκάδα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
νδεγήζνπλ ζηε δηάιπζε ηεο. 
 
Β. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο 
ή ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην αληίζηνηρν 
γξάκκα 
1. Σν επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν  

είλαη πξσηνγελήο νκάδα     Λ  
2. Οη θνηλσληθέο νκάδεο  

έρνπλ θνηλνχο ζθνπνχο    Λ 
3. Οη πξνθαηαιήςεηο νδεγνχλ ζην ξαηζηζκφ     Λ 
4. ήκεξα φιεο νη νκάδεο είλαη θιεηζηέο     Λ 
5. Οη νκάδεο δηαιχνληαη κφλνλ απφ ην θξάηνο     Λ 
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3 Θνηλσληθή Οξγάλσζε θαη  

Θνηλσληθή Κεηαβνιή 

 

 θνηλσληθή ζέζε 
 θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 
 θνηλσληθφο ξφινο 
 θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα 
 θνηλσληθνί θαλφλεο 
 θνηλσληθή κεηαβνιή 
 

Οη έλλνηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο  
νκάδαο ζα ζνπ είλαη ρξήζηκεο γηα λα  
θαηαλνήζεηο ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο 

θνηλσλίαο πνπ ζα κειεηήζεηο ζε απηφ ην θεθάιαην. 

 
Σν κπζηζηφξεκα ηνπ Ν. Καδαληδάθε «Καπεηάλ  
Μηράιεο», ην «Μάλα θνπξάγην» ηνπ Μπ. Μπξερη, 

ην «Έλα παηδί κεηξάεη ηα άζηξα» ηνπ Μ. Λνπληέκε 
παξνπζηάδνπλ άηνκα πνπ αζθνχλ ηνπο θνηλσληθνχο 
ηνπο ξφινπο κε βάζε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο αιιά 
θαη κε βάζε ηε κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηά ηνπο πνπ 
ζπρλά κπνξεί λα ηνπο θέξλεη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ 
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπο. 

 
Ζ ηαηλία «πάξηαθνο» ηνπ η. Κηνχκπξηθ  
αλαθέξεηαη ζηε δηαζηξσκάησζε ηεο  
Ρσκατθήο θνηλσλίαο θαη ηε δνπιεία αιιά θαη 

ζηνπο αγψλεο γηα θνηλσληθή κεηαβνιή. Σαηλίεο φπσο 
«Κάλην φπσο ν Μπέθακ» ηνπ Σδ. Σδάληα θαη «Γάκνο 
αιά ειιεληθά» ηεο Ν. Βαξληάινο, «Γεζπνηλίο εηψλ...39» 
ηνπ Αι. αθειιάξηνπ ζα ζνπ γλσξίζνπλ ηνπο δηαθνξε-
ηηθνχο θαλφλεο θαη ξφινπο ζηηο θνηλσλίεο ηνπ 20νπ 
αηψλα. Με ηηο ηαηλίεο «The wall» ησλ Pink Floyd θαη  
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«Αληίν Λέληλ» ηνπ Β. Μπέθεξ ζα γλσξίζεηο αληίζηνηρα 
ηα θνηηεηηθά θηλήκαηα ηνπ 20νπ αηψλα πνπ δηεθδίθεζαλ 
θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ θνηλσληθή αιιαγή 
πνπ επέθεξε ε πηψζε ηνπ ηείρνπο ζην Αλαηνιηθφ 
Βεξνιίλν. 
 
Σν θεθάιαην απηφ ζα ζε βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηο φηη 
θάζε θνηλσλία νξγαλψλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο 
θνηλσληθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε βάζε 
ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο 
ξφινπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε θνηλσλία απνθηά ζπλν-
ρή θαη δηάξθεηα ζην ρξφλν, κε απνηέιεζκα νη ζπκπεξη-
θνξέο ησλ αηφκσλ λα είλαη πξνβιέςηκεο. Όηαλ νη επν-
ρέο αιιάδνπλ, κεηαβάιινληαη θαη νη θνηλσλίεο, αιιάδεη 
δειαδή φιε ε παξαπάλσ θνηλσληθή ηνπο νξγάλσζε. 
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3.1 Ζ θνηλσληθή ζέζε 
 

Δίδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, φηη ην άηνκν εληάζ-
ζεηαη ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δσήο ηνπ. ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρεη, 
θαηαιακβάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζέζε. Δίλαη 
γνληφο ή παηδί ζε κηαλ νηθνγέλεηα, δάζθαινο ή καζεηήο 
ζε έλα ζρνιείν, εξγνδφηεο ή εξγαδφκελνο ζε κηαλ 
επηρείξεζε, ζηέιερνο ή απιφ κέινο ελφο πνιηηηθνχ 
θφκκαηνο ή νξγάλσζεο. 
 Απφ ηα παξαδείγκαηα απηά θαηαλννχκε φηη θάζε 
άηνκν θαηαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζέζε ζε 
θάζε νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη αιιά θαη ζηελ θνηλσλία 
επξχηεξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηέρεη πεξηζζφηεξε ή 

ιηγφηεξε εμνπζία/δύλακε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, 
πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκα-
ηα. Ο δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ έρεη πεξηζζφηεξεο 
ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα θαη πεξηζζφηεξε εμνπζία 
απφ ηνπο καζεηέο, εθφζνλ έρεη ηελ επζχλε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ νη καζεηέο έρνπλ βαζηθά 
ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ. Με 
ηνλ ίδην ηξφπν ην ζηέιερνο ελφο θφκκαηνο έρεη πεξηζ-
ζφηεξε εμνπζία απφ ην απιφ κέινο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
νη παξαπάλσ θνηλσληθέο ζέζεηο ηεξαξρνχληαη σο ζέζεηο 
κεγαιχηεξεο θαη κηθξφηεξεο επζχλεο δειαδή κεγαιχηε-
ξεο θαη κηθξφηεξεο εμνπζίαο-δχλακεο.  

 Πώο όκσο θαηαιακβάλεη έλα άηνκν κηα θνηλσληθή 
ζέζε;  
 Γηα λα ζνπ δνζεί ε ζέζε ηνπ καζεηή ζην Γεκνηηθφ 
αξθνχζε ε ειηθία ζνπ, εθφζνλ ζηελ Διιάδα ε θνίηεζε 
είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα παηδηά. Γηα λα θαηαθηήζεηο 
αξγφηεξα ηε ζέζε ηνπ θνηηεηή ζε κηαλ Αλψηαηε ρνιή, 
ζα απαηηεζεί λα έρεηο ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε γηα 
λα αληαπνθξηζείο ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο.  
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 Σφζν ε ειηθία, φζν θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινχλ 
θξηηήξηα γηα λα θαηαιάβεη ην άηνκν κηα θνηλσληθή ζέζε. 
Σα θξηηήξηα απηά απνηεινχλ ηα θνηλσληθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ αηφκνπ. Οη θνηλσληθέο ζέζεηο, επνκέλσο, 

απνδίδνληαη ζηα άηνκα κε βάζε ηα θνηλσληθά ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθά. 
 Απφ ην παξάδεηγκα θαηαλννχκε φηη άιια θνηλσλη-
θά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ηα έρνπκε κε ηε 
γέλλεζή καο (εθ γελεηήο) θαη άιια, φπσο ε κφξθσζε, 
ηα απνθηνχκε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο (επίθηεηα).  

 Δθ γελεηήο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ε 
θπιεηηθή, εζληθή ή θνηλσληθή πξνέιεπζε καο ηα 
ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

νδεγνχλ ζε θνηλσληθέο ζέζεηο πνπ είλαη δνηέο, καο 
δίδνληαη δειαδή ιφγσ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 
φρη ιφγσ ησλ πξνζσπηθψλ καο ηθαλνηήησλ. 

 Δπίθηεηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε κφξθσ-
ζε, ην επάγγεικα, ην θχξνο, ην εηζφδεκα, ν πινχηνο, νη 
θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά νδεγνχλ 
ζε θνηλσληθέο ζέζεηο πνπ είλαη θαηαθηεκέλεο, ηηο 
θαηαθηάκε δειαδή κε βάζε απηά ηα αηνκηθά καο 
πξνζφληα. Ζ ζεκαζία πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα εθ 
γελεηήο ή επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα θαηαιάβεη 
έλα άηνκν θνηλσληθέο ζέζεηο κε κεγαιχηεξε εμνπζία, 
δηαθέξεη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία θαη απφ επνρή ζε 
επνρή. ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο π.ρ. ην λα είζαη 
γπλαίθα απνηειεί, αθφκα θαη ζήκεξα, ραξαθηεξηζηηθφ 
απνθιεηζκνχ απφ ζέζεηο εμνπζίαο, ελψ παιαηφηεξα 
νδεγνχζε ζηνλ απνθιεηζκφ αθφκα θαη απφ ηε ζέζε ηνπ 
ςεθνθφξνπ. Αληίζεηα ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο 
θνηλσλίεο κεγαιχηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηα 
επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. κφξθσζε, δεμηφηεηεο, 
εξγαηηθφηεηα) πνπ νδεγνχλ ζε θαηαθηεκέλεο ζέζεηο, 
εθφζνλ νη λφκνη θαηνρπξψλνπλ ηελ ηζφηεηα φισλ 
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αλεμάξηεηα απφ δηαθνξέο θχινπ, θπιήο, ειηθίαο ή 
αλαπεξίαο. 
 

 

θση 3.1 Ιεπηνκέξεηα από ηνλ  
πίλαθα ηνπ Λ. Ιύηξα «Ι.  
Θαληαδόγινπ», 1886 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
θση.3.2 Ιεπηνκέξεηα από ηνλ πίλαθα  
«Οηθνγέλεηα» ηνπ π. Βαζηιείνπ, 1948. 

 
 
 
 

 

θση.3.3 «Θνπινπξνπώιεο» 
πίλαθαο ηνπ Θεόθηινπ 1933. 
ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ε 

ελδπκαζία δήισλε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ αηφκνπ. ηηο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, κε εμαίξεζε ηηο επαγγεικαηηθέο 
ζηνιέο (π.ρ. γηαηξνί, ζηξαηησηηθνί), ε ελδπκαζία παχεη 
λα απνηειεί κέζν δηάθξηζεο ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ 
αηφκσλ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε άιια κέζα δηάθξηζεο ηεο 
θνηλσληθήο ζέζεο ησλ αηφκσλ. 
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θση. 3.4 Ζ Οηθνπκεληθή δηαθήξπμε ησλ  
Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ,  
πνπ έρνπλ δερηεί σο εζσηεξηθφ δίθαην  
φια ζρεδφλ ηα θξάηε, θαηνρπξψλεη ηελ  
ηζφηεηα φισλ, αλεμάξηεηα απφ γιψζζα,  
θπιή, θχιν, ζξεζθεία ή αλαπεξία. 

Αθφκα φκσο θαη ζήκεξα, παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, 
δελ έρνπλ πάςεη λα απνθιείνπλ άηνκα απφ θνηλσληθέο 
ζέζεηο εμνπζίαο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηε ζεκαζία θαηνρχξσζεο 
ηεο αμηνθξαηίαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ 
θαηάθηεζε θνηλσληθψλ ζέζεσλ κε κεγαιχηεξε εμνπζία. 
 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 

 
 

3.2 Ο θνηλσληθφο ξφινο 
 

Ζ θνηλσληθή ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ζην ζρνιείν ζπλδέε-
ηαη, φπσο είδακε, κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα 
ηνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
πλδέεηαη επνκέλσο, κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ νθείιεη 
λα έρεη ν Γηεπζπληήο απέλαληη ζηνπο πξντζηακέλνπο 
ηνπ, ζηνπο θαζεγεηέο, ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο 

ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ νθείιεη λα έρεη ην 

άηνκν, επεηδή θαηέρεη κηα ζέζε ζε κηα θνηλσληθή νκά-
δα, πξνζδηνξίδεη ηνλ θνηλσληθό ηνπ ξόιν. Ζ ζπγθε-
θξηκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηκέλνπκε π.ρ. απφ έλαλ 
γνλέα, δειαδή λα παξέρεη ζηα παηδηά ηνπ αγάπε, αζ-
θάιεηα, θξνληίδα θαη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο 

Θνηλσληθά 
Υαξαθηεξηζηηθά 

(εθ γελεηήο - επίθηεηα) 

Θνηλσληθέο Θέζεηο 
(δνηέο - θαηαθηεκέλεο) 
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γηα ην κέιινλ, απνηειεί ην πεξηερφκελν ηνπ θνηλσληθνχ 
ξφινπ ηνπ γνλέα. Κάζε θνηλσληθή ζέζε ζπλδέεηαη κε 
θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο 
θαη δηθαηψκαηα. Σνπο ξφινπο απηνχο ηνπο καζαίλνπκε 
απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο καο κέζα απφ ην 
παηρλίδη θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαη ζρνιηθή δσή (βι. θεθ. 
5). Με απηφλ ηνλ ηξφπν γλσξίδνπκε πνηα ζπκπεξηθνξά 
πεξηκέλνπλ νη άιινη απφ εκάο, φηαλ αζθνχκε έλα ξφιν 
(π.ρ. ηνπ θίινπ, ηνπ καζεηή, ηνπ αδεξθνχ), αιιά θαη 
πξνβιέπνπκε ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. 
Ζ έθθξαζε «δε θέξζεθε, φπσο έπξεπε», σο γνλέαο, 

δάζθαινο, γηαηξφο, έρεη αθξηβψο απηφ ην λφεκα. Οη θνη-

λσληθνί ξόινη πξνζδηνξίδνληαη από ζπγθεθξηκέλνπο 
θνηλσληθνύο θαλόλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 
καο. Οη ζρνιηθνί θαλφλεο θαζνξίδνπλ ην ξφιν καο σο 
καζεηψλ, νη θαλφλεο ηεο Πνιηηείαο ην ξφιν καο σο 
πνιηηψλ θ.ι.π. Κάζε άηνκν φκσο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνζαξκφζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηα θάζε ξφιν ζηε 
δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Γη’ απηφ δε ζπκπεξηθέξνληαη 
φινη π.ρ. νη δάζθαινη, νη γνλείο ή νη πνιίηεο κε ηνλ ίδην 
ηξφπν. ε αληίζεζε επνκέλσο κε ηνπο ζεαηξηθνχο 
ξφινπο, ηνπο νπνίνπο «ππνδχνληαη» νη εζνπνηνί κε 
βάζε έλα θαζνξηζκέλν ζελάξην, ηνπο θνηλσληθνχο καο 
ξφινπο ηνπο δνχκε δηαθνξεηηθά ν θαζέλαο θαη κέζα απφ 
απηνχο δηακνξθψλνπκε θαη εκθαλίδνπκε ζηελ θνηλσλία 
ηελ πξνζσπηθφηεηά καο. 

  

θση. 3.5  Ζ ζέζε κηαο γηαηξνχ ζε έλα  
Ννζνθνκείν ζπλδέεηαη κε ηνπο ξφινπο  
ηεο, δειαδή ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ  
νθείιεη λα έρεη σο γηαηξφο απέλαληη  
ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο, ζηνπο αζζελείο  
θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο, ζηε Γηεχζπλζε  
ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην πξνζσπηθφ. 
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ν-
θείιεη λα έρεη ν καζεηήο, κε βάζε ηε ζέζε ηνπ, απέλαληη 
ζηηο δηάθνξεο άιιεο θαηεγνξίεο ζέζεσλ ζην ζρνιείν. 

 
 Ζ ειεπζεξία πνπ δηαζέηνπκε λα πξνζαξκφζνπκε 
ηνλ θνηλσληθφ καο ξφιν ζηελ πξνζσπηθφηεηα καο, 
είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε αλάινγα κε ηελ θνηλσλία 
ζηελ νπνία δνχκε. Οη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο αθήλνπλ 
ιηγφηεξα πεξηζψξηα πξνζσπηθήο επηινγήο ζηνπο ηξφ-
πνπο ζπκπεξηθνξάο απφ ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο 
θνηλσλίεο, νη νπνίεο ζέβνληαη ηελ ειεπζεξία φισλ λα 
αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, εθφζνλ 
βέβαηα δελ παξαβηάδνπλ ηνπο λφκνπο. 
 Δπεηδή ην άηνκν ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο θνηλσληθέο 
νκάδεο θαη θαηέρεη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, αζθεί θαη πνι-
ινχο ξφινπο ηαπηφρξνλα. πρλά, νη ππνρξεψζεηο πνπ 
ζπλεπάγεηαη έλαο ξφινο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο 
ππνρξεψζεηο ελφο άιινπ. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδε-

ηαη ζύγθξνπζε ξόισλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
απνηεινχλ νη ξφινη ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ γνλέα, νη 
νπνίνη ζπγθξνχνληαη ηδηαίηεξα, φηαλ δελ ππάξρνπλ 
κέηξα θνηλσληθήο πξφλνηαο, φπσο νη παηδηθνί ζηαζκνί. 
 

θση.3.6  Ζ είζνδνο ζηελ ηξίηε ειη- 
θία απαηηεί λέα πξνζαξκνγή ησλ  
αηόκσλ πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηή- 
ξημε. πρλά, ππάξρεη πξφβιεκα  
πξνζαξκνγήο ζηνπο λένπο ξφ- 
ινπο πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπκε. 

Ζ εθεβεία θαη ε ελειηθίσζε, ε κεηαλάζηεπζε, ε απφθηε-
ζε παηδηνχ ζε λεαξή ειηθία, ε ζπληαμηνδφηεζε, ηα 
γεξαηεηά αιιά θαη ξφινη, φπσο απηνί ηνπ καζεηή, ηνπ 
θνηηεηή, παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα γηαηί απαηηνχλ  
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λέεο ζπκπεξηθνξέο, γηα ηηο νπνίεο ηα άηνκα κπνξεί λα 
κελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλα. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα πξνβιήκαηα απηά. Να 
πξνηείλεηε ηξφπνπο βνήζεηαο ησλ παξαπάλσ νκάδσλ 
αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 
πξνζαξκνγήο ζηνπο λένπο ξφινπο ηνπο. 
 

θση.3.7 Αξραία Σξαγσδία ζην  
ζέαηξν Ζξώδνπ ηνπ Αηηηθνύ. 
Σν θαηλφκελν ηεο ζχγθξνπζεο  
ξφισλ ελέπλεπζε ηνπο κεγαιχ- 
ηεξνπο αξραίνπο ηξαγσδνχο θαη  
ζχγρξνλνπο δξακαηνπξγνχο.  
Πξφζσπα φπσο ε Αληηγφλε, ν  
Αγακέκλνλαο, ε Μήδεηα απνηε-

ινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. Οη ζχγρξνλεο 
δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν  
αλεθηηθέο ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, κεηψλνληαο 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ ηξαγηθψλ 
ζπγθξνχζεσλ. Ζ Πνιηηεία ζήκεξα ιακβάλεη κέηξα 
βνεζεηηθά γηα αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο, φπσο γηα ηηο 
ζπγθξνχζεηο ζηνπο ξφινπο ησλ εξγαδφκελσλ - γνληψλ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα απηά ηα κέηξα. 

 

3.3 Οη θνηλσληθνί θαλφλεο 
 

Όιεο νη θνηλσλίεο έρνπλ θάπνηα ηδεψδε, θάπνηεο 
θνηλσληθέο αμίεο* θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ  
ηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο. Ζ αμία π.ρ. 
ηεο δσήο απνηειεί κηα ηέηνηα παλαλζξψπηλε αμία. 
 

*Θνηλσληθή αμία: ε ζεηηθή εθηίκεζε σο ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθήο κηαο ηδέαο ή κηαο θαηάζηαζεο γηα ηα νπνία 
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ηα άηνκα κπνξεί λα αγσλίδνληαη θαη λα ζπζηάδνληαη π.ρ. 
αμία ηεο ειεπζεξίαο. 

Απηέο νη αμίεο εθθξάδνληαη κε ηνπο θνηλσληθνύο 
θαλόλεο. Ζ θνηλσληθή αμία ηεο δσήο εθθξάδεηαη ζηηο 
πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο κε ηνλ θνηλσληθφ θαλφλα ηεο 
απαγφξεπζεο ηεο αθαίξεζεο ή ηεο απεηιήο ηεο δσήο 
ηνπ αηφκνπ. 
 Όινη καο γλσξίδνπκε φηη, ζε θάζε θνηλσλία ή 
νκάδα, κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη 
«ζσζηή», έλαο ηξφπνο ληπζίκαηνο «θαηάιιεινο», έλαο 
ηξφπνο νκηιίαο «θαιχηεξνο» απφ θάπνηνλ άιινλ. Σν 
πνηα ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη «ζσζηή» θαζνξίδεηαη απφ 
ηνπο αληίζηνηρνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο. 

 Οη θνηλσληθνί θαλόλεο είλαη πξόηππα ζπκπεξη-
θνξάο πνπ δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηηο θνηλσληθέο 
αμίεο θάζε θνηλσλίαο ή θνηλσληθήο νκάδαο. Ζ 
θνηλσληθή αμία π.ρ. ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, πνπ 
ραξαθηεξίδεη ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, 
δηακφξθσζε θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θνηλσληθνχο θαλφ-
λεο πνπ νξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο ζηνπο 
ξφινπο ηεο σο ζπδχγνπ, κεηέξαο, εξγαδφκελεο θ.ά. 
 
Δίδε θνηλσληθψλ θαλφλσλ 

 Γεληθνί θνηλσληθνί θαλόλεο είλαη απηνί πνπ αθνξνχλ 
φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο ε πξνζηαζία ηεο δσήο, 
ηεο ηζφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ελψ νη εηδηθνί θνηλσληθνί 
θαλφλεο αθνξνχλ επηκέξνπο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο 
νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο γηαηξνχο, ηνπο καζεηέο ή 
ηνπο νδεγνχο. 

 Απζηεξνί θνηλσληθνί θαλόλεο είλαη φζνη πξνβιέπνπλ 
πνηλέο ζε φζνπο ηνπο παξαβαίλνπλ, φπσο π.ρ. ε απα-

γφξεπζε θφλνπ, θινπήο, εμχβξηζεο, ελψ νη ειαζηηθνί ή 
ραιαξνί αληίζεηα αθήλνπλ πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζην 
άηνκν, φπσο π.ρ. ν ηξφπνο θαζεκεξηλήο ελδπκαζίαο. 
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 Σππηθνί θνηλσληθνί θαλφλεο είλαη φινη νη γξαπηνί 
θαλφλεο-λφκνη ηνπ θξάηνπο (βι. Β΄ Μέξνο), ελψ άηππνη 
θαλφλεο είλαη ηα άγξαθα έζηκα θαη ζπλήζεηεο, φπσο π.ρ. 
νη θαλφλεο επγέλεηαο ή ηα έζηκα ηεο απνθξηάο. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
θση.3.8 Οη αιιαγέο ησλ θαλόλσλ Οηθνγελεηαθνύ Γηθαίνπ. 
 Σν 1982 άιιαμαλ νη θαλφλεο ηνπ Οηθνγελεηαθνχ 
Γηθαίνπ. Μέρξη ηφηε νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 
νηθνγέλεηα απνηεινχζαλ πξνλφκην ησλ αλδξψλ, νη 
νπνίνη είραλ θαη φια ηα νηθνγελεηαθά βάξε, ελψ νη 
γπλαίθεο πεξηνξίδνληαλ ζην ξφιν ηεο λνηθνθπξάο. Μεηά 
ηελ αιιαγή νη ζχδπγνη ζπλαπνθαζίδνπλ πιένλ ηζφηηκα 
γηα φια ηα ζέκαηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη θέξνπλ καδί ηηο 
επζχλεο θαη ηα βάξε ηεο. 
 Με ηελ αιιαγή απηψλ ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ 
άιιαμε ηαπηφρξνλα ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 
νηθνγέλεηα θαη επνκέλσο νη ξφινη ηεο σο κεηέξαο θαη 
ζπδχγνπ. 
 Να ζρνιηάζεηε απηέο ηηο αιιαγέο. Με πνηεο αιιαγέο 
ζηνπο ξφινπο θαη ηηο ζέζεηο ηεο γπλαίθαο ζπλδένληαη; 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε  
λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα θχια ζα βξείηε ζην ΚΔΘΗ 
www.kethi.gr . 
Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε αληίζηνηρεο αιιαγέο ησλ 
θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.4 Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε,  
θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα 

 

ε θάζε θνηλσλία ηα άηνκα δε δηαζέηνπλ ηα ίδηα 
θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ν πινχηνο, ε 
κφξθσζε, ην εηζφδεκα, ην θχξνο. Δμάιινπ, αθφκα θαη 
ζήκεξα, ζε πνιιέο θνηλσλίεο θαη νκάδεο 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε θπιή ή ε εζληθή 

πξνέιεπζε νδεγνχλ ζε θνηλσληθή αληζόηεηα. Κάζε 
θνηλσλία αμηνινγεί θαη θαηαηάζζεη ηα θνηλσληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη κέζα απφ απηά ηεξαξρεί ηα άηνκα 
πνπ ηα θαηέρνπλ. Ζ θαηάηαμε απηή γίλεηαη κε βάζε ηηο 
αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηα 
ζπκθέξνληα πνπ θπξηαξρνχλ ζε απηήλ. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν πεξηζζφηεξε εμνπζία απνδίδεηαη π.ρ. ζην 
αλδξηθφ θχιν θαη ζηε ζσκαηηθή δχλακε απφ ηα κέιε 

Θνηλσληθνί Θαλόλεο 
(πξόηππα ζπκπεξηθνξάο) 

Θνηλσληθνύο Ρόινπο 

πξνζδηνξίδνπλ 

Θνηλσληθνί Θαλόλεο 

Γεληθνί - Δηδηθνί 

Απζηεξνί - Διαζηηθνί 

Σππηθνί - Άηππνη 
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ησλ θηελνηξνθηθψλ θνηλσληψλ, ζηελ αξηζηνθξαηηθή 
πξνέιεπζε απφ ηα κέιε ησλ παξαδνζηαθψλ 
θνηλσληψλ, ζηνλ νηθνλνκηθφ πινχην απφ ηα κέιε ηεο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

 Ο ηξόπνο πνπ θάζε θνηλσλία ηεξαξρεί ηα άηνκα, 
κε βάζε ηα θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, 
νλνκάδεηαη θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. 
 ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο έρνπλ ππάξμεη 
πνιιά είδε θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο, φπσο ε 
δνπιεία, νη θάζηεο* ζηελ Ηλδία θ.ά. ηηο ζχγρξνλεο 
θνηλσλίεο ην βαζηθφ είδνο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο 

είλαη ε θνηλσληθή ηάμε, ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα άηνκα 
κε θνηλά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκθέξνληα, 
π.ρ. εξγαηηθή, αγξνηηθή, αζηηθή ηάμε**. 
 Οη ζπλέπεηεο ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο 
επεξεάδνπλ φιε ηελ θνηλσληθή καο δσή, ηηο αληηιήςεηο 
καο γηα ηνλ θφζκν, ηηο πνιηηηθέο καο επηινγέο, ηελ πγεία 
καο, ηε ζηαδηνδξνκία καο θ.ι.π. 
 Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ε θνηλσληθή δηαζηξσ-
κάησζε ραξαθηεξίδνπλ φιεο ηηο θνηλσλίεο. ηηο παξα-
δνζηαθέο θνηλσλίεο, φπσο είδακε, ηα άηνκα δελ έρνπλ 
πεξηζψξηα λα θαιπηεξεχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσ-
ληθή ηνπο θαηάζηαζε, εθφζνλ νη ζέζεηο ηνπο είλαη δνηέο, 
   

*Θάζηα: Κιεηζηφ ζχζηεκα δηαζηξσκάησζεο, ζην νπνίν 
ε ζέζε ηνπ αηφκνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε γέλλεζή ηνπ. Οη 
θάζηεο ππήξμαλ θπξίαξρν ζχζηεκα δηαζηξσκάησζεο 
ζηελ Ηλδηθή θνηλσλία γηα ιφγνπο ζξεζθεπηηθνχο θαη 
θαηαξγήζεθαλ κε λφκν ην 1949. 

**Αζηηθή ηάμε: Ζ θνηλσληθή ηάμε ησλ εκπφξσλ θαη 
επηρεηξεκαηηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνπο λεφηεξνπο 
ρξφλνπο κε ην ηέινο ηεο θενπδαξρίαο. ηελ αζηηθή ηάμε 
ζήκεξα εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 
εληάζζνληαη θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηηο ππεξεζίεο.
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θαζνξίδνληαη δειαδή απφ ηε γέλλεζή ηνπο. Ο δνχινο, ν 
δνπινπάξνηθνο ζηε θενπδαξρία ή ν Ηλδφο ηνπ 19νπ 
αηψλα πνπ αλήθε ζηελ θαηψηεξε θάζηα, γλψξηδαλ φηη 
ζα έθιεηλαλ ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπο ζηελ ίδηα αθξηβψο 
ζέζε κε απηήλ πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ ηελ νηθνγέλεηά 
ηνπο (θιεηζηφ ζχζηεκα δηαζηξσκάησζεο). 
 

 
 

θση. 3.9 Καξία Θηνπξί.  
Ζ πξψηε γπλαίθα πνπ ηηκήζεθε κε  
βξαβείν Νφκπει. Οη έξεπλέο ηεο  
γηα ηε ξαδηελέξγεηα ηεο δίλνπλ  
Νφκπει Φπζηθήο (1903) θαη  
Νφκπει Υεκείαο(1911). 

 
 

 

 
 

 

 

θση.3.10 Ιίλα Σζαιδάξε. Ζ πξψηε  
Διιελίδα ππνπξγφο ην 1956. 

 

 
θση.3.11 εξίλ Δκπαληίλ, δηθεγό- 
ξνο. Ζ πξψηε κνπζνπικάλα κε  
Νφκπει εηξήλεο ην 2003. ηηο  

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ην θχιν  
απνηειεί φιν θαη ιηγφηεξν ραξα-

θηεξηζηηθφ πνπ νδεγεί ζε θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Οη 
γπλαίθεο εληζρχνληαη κε θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα 
θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο εμνπζίαο ζε πνιινχο ηνκείο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα θνηλσληθέο αληζφηεηεο 
πνπ ζηεξίδνληαη ζην θχιν (www.kethi.gr) 
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 Αληίζεηα, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο επηδνηεί έλα 
αλνηρηφ ζχζηεκα δηαζηξσκάησζεο κε ην νπνίν ηα 
άηνκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ηελ νηθνλν-
κηθή θαη θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ αιιαγή απηή 
επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 

ηελ αιιαγή επαγγέικαηνο, ηελ εξγαζία. Απηή ε δπλα-

ηόηεηα κεηαθίλεζεο ελόο αηόκνπ από κηα θνηλσληθή 
ηάμε ζε άιιε νλνκάδεηαη θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα. 
 Ζ δσξεάλ παηδεία, ε ελίζρπζε θαη θαηάξηηζε ησλ 
επάισησλ νκάδσλ, φπσο νη άλεξγνη, νη γπλαίθεο, ηα 
άηνκα κε αλαπεξίεο, νη λένη, νη κεηαλάζηεο, είλαη κέηξα 

πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ηζόηεηα επθαηξηώλ γηα φια ηα 
κέιε ηεο θνηλσλίαο. Σα κέηξα απηά δελ θαηαξγνχλ 
βέβαηα ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζε βάξνο ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, παξέρνπλ φκσο 
ζηα άηνκα ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο 
ηνπο ζέζεο, δίλνληαο ηνπο ηηο επθαηξίεο πνπ ζηεξνχληαη 
γηα λα θαιπηεξεχζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε. 
 Ζ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη:  

α) αλνδηθή, φηαλ ην άηνκν θηλείηαη απφ θαηψηεξεο ζε 
αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησ-
ζε πνπ ην άηνκν απνθηά επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή 
έλα πηπρίν,  

β) θαζνδηθή, φηαλ πρ. έλα άηνκν ράλεη ηελ εξγαζία ή 
ηελ πεξηνπζία ηνπ, ή 

γ) νξηδόληηα, φηαλ έλα άηνκν π.ρ. αιιάδεη εξγαζία, 
ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη απνθηά πεξηζζφηεξν ή 
ιηγφηεξν εηζφδεκα ή θχξνο. 
 Δμάιινπ, νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο κειεηνχλ ηελ 
θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ θνηλσληθή 

ηάμε ησλ γνληψλ ηνπο (δηαγελεαθή θηλεηηθόηεηα). Δάλ 
ηα λέα κέιε ηεο θνηλσλίαο παξνπζηάδνπλ αλνδηθή 
θηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηάηαμε ησλ γνληψλ 
ηνπο, απηφ απνηειεί δείθηε θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη 
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επεκεξίαο, εθφζνλ ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε 
ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξα 
αγαζά θαη ππεξεζίεο. 
 

θση. 3.12   ΟΑΔΓ Πξνγξάκκαηα  
θαηάξηηζεο.  
ήκεξα ν πην ζπλεζηζκέλνο ιφγνο  
θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο είλαη ε  
αιιαγή επαγγέικαηνο. Πνιιά  
επαγγέικαηα εμαθαλίδνληαη, φπσο 

ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα κηθξνθαηαζθεπαζηψλ 
θαη ηερληηψλ. Νέεο ηερλνινγίεο κπαίλνπλ ζηελ παξαγσ-
γή θαη καδί ηνπο λέεο εηδηθφηεηεο. Πνιιά επνκέλσο άην-
κα νδεγνχληαη ζηελ αλεξγία θαη ηελ θαζνδηθή θηλεηηθφ-
ηεηα. Γη’ απηφ ε Πνιηηεία νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο λέσλ ζε λέα επαγγέικαηα θαη ηερλνινγίεο.  
 Να ελεκεξσζείηε απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα απηά ηα 
Πξνγξάκκαηα θαη κέζα απφ ην κάζεκά ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 
 
θση. 3.13  ηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα  
ην απνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ ήηαλ  
αξθεηφ γηα αλνδηθή θνηλσληθή  
θηλεηηθφηεηα. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε πνηα  
επηπιένλ εθπαηδεπηηθά θαη  
επαγγεικαηηθά πξνζφληα  
απαηηνχληαη ζήκεξα. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

3.5 Κνηλσληθή Μεηαβνιή 
 

Ζ νξγάλσζε θάζε θνηλσλίαο δε κέλεη αλαιινίσηε ζην 
ρξφλν. Ήδε, γλσξίδεηο φηη ε θνηλσληθή ζέζε ηεο Διιε-
λίδαο άιιαμε ηα ηειεπηαία κφιηο ρξφληα, ελψ απφ ην 
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζνπ έρεηο γλσξίζεη ηηο ηεξάζηηεο 
θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ ειιεληθή 
θνηλσλία ζηε δηάξθεηα ησλ δχν πεξίπνπ αηψλσλ 
χπαξμεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

 
Πνηεο είλαη νη αηηίεο ησλ θνηλσληθώλ κεηαβνιώλ; 
Οη αηηίεο ησλ θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ κπνξεί λα είλαη: 

 αιιαγέο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, π.ρ. νη αιιαγέο ηνπ 
θιίκαηνο θαη ε μεξαζία ζηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή 
νδεγνχλ ζε κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, ζε πξνβιήκαηα 
ππνζηηηζκνχ θαη ζε θνηλσληθέο κεηαβνιέο, 

 κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία, π.ρ. ε ζχγρξνλε 
βηνκεραληθή θνηλσλία, πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ 
παξαδνζηαθή αγξνηηθή, νθείιεηαη ζηε βηνκεραληθή 

Θνηλσληθή Θηλεηηθόηεηα 

Αλνδηθή Θαζνδηθή Οξηδόληηα 

Θνηλσληθή 
Αληζόηεηα 

Θνηλσληθή Γηαζηξσκάησζε  
(Θνηλσληθή Σάμε) 
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επαλάζηαζε (αηκνχ θαη ζηδεξνδξφκσλ), ελψ ε 
ζχγρξνλε επαλάζηαζε πςειήο ηερλνινγίαο ζπλδέεηαη 
κε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο κεηαβνιέο, φπσο ε 
παγθνζκηνπνίεζε. Σέινο, νη κεηαβνιέο κπνξεί λα 
νθείινληαη ζε: 

 πνιέκνπο, επαλαζηάζεηο θαη θνηλσληθά θηλήκαηα, 
φπσο νη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ε 
επαλάζηαζε ζηελ Κίλα θαη ηε Ρσζία, ν Β΄ Παγθφζκηνο 
Πφιεκνο ζηε Γεξκαλία ή ην γπλαηθείν θίλεκα ζηηο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. 
 

θση. 3. 14 ύγρξνλνο Γνξπθόξνο  
ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ε  
ηερλνινγηθή επαλάζηαζε έγηλε αηηία  
ξαγδαίσλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ. Απηέο  
νη αιιαγέο νδεγνχλ ζην θαηλφκελν ηεο  
παγθνζκηνπνίεζεο πνπ επεξεάδεη ηνλ  

ραξαθηήξα φισλ ησλ θνηλσληψλ ζήκεξα. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 
 

θση.3.15  ηηγκηόηππν από ηελ πηώζε  
ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, πνπ  
ρώξηδε γηα πνιιέο δεθαεηίεο ην  
Αλαηνιηθό από ην Γπηηθό Βεξνιίλν.  
Ο 20νο αηψλαο ππήξμε γεκάηνο απφ  
θάζε είδνπο θνηλσληθέο αλαηξνπέο.  
Γχν Παγθφζκηνη Πφιεκνη, ε Ρσζηθή  
θαη ε Κηλέδηθε Δπαλάζηαζε, ν  
πφιεκνο ζην Βηεηλάκ, ηα θηλήκαηα 

ηνπ ’60, ε δεκηνπξγία θαη ε πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ 
Βεξνιίλνπ, ε θαηάξγεζε ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ 
ζηε Ν. Αθξηθή, ε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
νδήγεζαλ ζε ηεξάζηηεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο. 
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 Απφ ηελ Ηζηνξία ζαο, ην δηαδίθηπν θαη ηε βηβιηνζήθε 
ηνπ ζρνιείνπ ζαο ή ηνπ Γήκνπ/Κνηλφηεηαο λα 
ζπγθεληξψζεηε ζηνηρεία γηα έλα απφ ηα παξαπάλσ 
γεγνλφηα θαη λα ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 

 
Κε πνηνλ ηξόπν πξαγκαηνπνηείηαη ε θνηλσληθή 
κεηαβνιή; 
Ζ θνηλσληθή κεηαβνιή: 

 άιινηε γίλεηαη αξγά, φπσο ζηηο παξαδνζηαθέο 
αγξνηηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο παξέκελαλ ζρεηηθά 
ζηαζεξέο γηα πνιινχο αηψλεο θαη άιινηε ξαγδαία, 
φπσο ζηηο ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο νη νπνίεο 
κεηαβάιινληαη ηαρχηαηα εμαηηίαο ησλ ηερλνινγηθψλ 
επαλαζηάζεσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ζηνηρεία 
ηεο θνηλσλίαο πνπ κεηαβάιινληαη ηαρχηεξα είλαη ν 
πιηθφο πνιηηηζκφο θαη ε ηερλνινγία. Πην αξγά θαη 
δχζθνια αιιάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη αμίεο θαη 
νη λννηξνπίεο, π.ρ. ε θνηλσληθή κεηαβνιή ηεο ειιεληθήο 
θνηλσλίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ξαγδαία, εμαηηίαο 
ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, αιιά ζπρλά παξακέλνπλ 
παξαδνζηαθέο λννηξνπίεο, φπσο νη πξνθαηαιήςεηο 
πνπ αθνξνχλ ηηο γπλαίθεο. 

 άιινηε επηδηψθεηαη εηξεληθά, π.ρ. κέζσ εθινγψλ ή 
κέζσ αιιαγψλ ζηε λνκνζεζία, φπσο ε ηζφηεηα ησλ 
θχισλ πνπ θαηνρπξψζεθε κε λφκν ζηελ Διιάδα κεηά 
ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη άιινηε επαλαζηαηηθά, κε 
εμεγέξζεηο θαη ζπγθξνχζεηο θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο 
ζηε Γαιιηθή (1789) ή ζηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε 
(1917). Οη ζπγθξνχζεηο ραξαθηεξίδνπλ φιεο ηηο θνηλσ-
λίεο, εθφζνλ νη δηάθνξεο νκάδεο έρνπλ δηαθνξεηηθά 
ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο. 
 

Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ησλ θνηλσληθώλ κεηαβνιώλ; 
Οη θνηλσληθέο κεηαβνιέο έρνπλ ζπλέπεηεο: 
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 ζην άηνκν: Οη θνηλσληθέο κεηαβνιέο βειηηψλνπλ ηηο 
ζπλζήθεο δσήο ζε αξθεηνχο ηνκείο θαη παξέρνπλ πεξηζ-
ζφηεξεο επθαηξίεο ζηα άηνκα γηα αλνδηθή θηλεηηθφηεηα. 
πρλά φκσο νη ξαγδαίνη ξπζκνί ησλ κεηαβνιψλ ζηηο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, δεκηνπξγνχλ ζηα άηνκα 
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (κνλαμηά, αλαζθάιεηα) θαη 
πξνβιήκαηα θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο , φπσο ε 
απνμέλσζε θαη ε αιινηξίσζε*. 

 ζηελ θνηλσλία: Ζ θνηλσληθή κεηαβνιή απνηειεί 
ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θάζε θνηλσλίαο. Κνηλσλίεο 
νη νπνίεο δε κεηαβάιινληαη, δελ εθζπγρξνλίδνληαη, νδε-
γνχληαη ζην καξαζκφ θαη ηελ εμαθάληζε. Οη δεκνθξαηη-
θέο θαηαθηήζεηο, ε πιαλεηηθή επηθνηλσλία, νη επηζηεκν-
ληθέο εμειίμεηο απνηεινχλ ζπλέπεηεο ησλ θνηλσληθψλ 
κεηαβνιψλ ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ. Οη ζχγρξνλεο 
φκσο ηαρχηαηεο κεηαβνιέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 
πξνβιήκαηα θνηλσληθά, φπσο ε αλεξγία, ε θηψρεηα, νη 
θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη πεξηβαιινληηθά, φπσο ε 
επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

θση. 3.16, 17 Αηηηθό Σξακ (www.tram.gr) 

 
 

*Αιινηξίσζε: ε απνμέλσζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ 
απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη απφ ηηο 
πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. 
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πρλά νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο επηιέγνπλ ηελ 
επαλαθνξά παξαδνζηαθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο 
θνηλσληθήο δσήο. Σν ηξακ επαλέξρεηαη ζηελ Αζήλα, σο 
ήπην κέζν κεηαθνξάο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 
ρξεκαηνδνηεί επαγγέικαηα πνπ θηλδπλεχνπλ κε 
εμαθάληζε θαη κηθξέο παξαδνζηαθέο νηθνηερλίεο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα αληίζηνηρα κέηξα πνπ 
γλσξίδεηε θαη αλαπηχζζνληαη ζηελ ηνπηθή ζαο 
θνηλσλία. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θνηλσληθή  
κεηαβνιή: 

Αίηηα: 
Πεξηβάιινλ, ηερλνινγία, 

πόιεκνη, θηλήκαηα 

Κνξθή: 
Αξγά - ξαγδαία, 

εηξεληθά - επαλαζηαηηθά 

πλέπεηεο: 
ην άηνκν 

ζηελ θνηλσλία 
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Δξγαζίεο - δξαζηεξηφηεηεο 

 
1. Να θέξεηε παξαδείγκαηα ζχγθξνπζεο ξφισλ πνπ 
παξαηεξείηε ζήκεξα. Να αλαθέξεηε ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο ην άηνκν κπνξεί λα ηεξαξρήζεη θάζε θνξά ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ ζπγθξνχνληαη, ψζηε λα έρεη ην 
ιηγφηεξν θφζηνο. 
2. Να αλαθέξεηε ζπγθξνχζεηο ξφισλ απφ θείκελα ησλ 
Νενειιεληθψλ ζαο Αλαγλσζκάησλ. 
3. Να θαηαγξάςεηε ην επάγγεικα θαη ηελ εθπαίδεπζε 
ηνπ παππνχ ζαο θαη ηνπ παηέξα ζαο, ηεο γηαγηάο ζαο 
θαη ηεο κεηέξαο ζαο. Παξνπζηάδεηαη θηλεηηθφηεηα θαη ηη 
είδνπο; 
4. Με βάζε ηηο γλψζεηο ζαο απφ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο 
λα αλαθέξεηε παξαδείγκαηα επαλαζηαηηθψλ θαη 
εηξεληθψλ θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ ζην Νενειιεληθφ 
θξάηνο. 
5. Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα ηππηθψλ-άηππσλ, 
γεληθψλ-εηδηθψλ θαη απζηεξψλ-ειαζηηθψλ θνηλσληθψλ 
θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζρνιείν. 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 
 
 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη αθνχ θαηαλφεζεο ηηο έλλνηεο, ζα πξέπεη λα κπνξείο 
λα απαληήζεηο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Όπνπ 
ζπλαληάο δπζθνιία, κπνξείο λα ζπκβνπιεπηείο ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. 

1. Γψζε δχν παξαδείγκαηα ζχγθξνπζεο ξφισλ. 
2. Πνηνη θαλφλεο πξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ  

καζεηή; Να ηνπο ραξαθηεξίζεηο θαηά είδνο. 
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3. Να δψζεηο δχν παξαδείγκαηα αλνδηθήο θαη δχν  
θαζνδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. 

4. Ση είδνπο θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κηα  
θνηλσλία πνπ αλαπηχζζεηαη; 

5. Πνηεο αιιαγέο νδεγνχλ ζε θνηλσληθή κεηαβνιή; 
6. Πνηεο ζπλέπεηεο έρνπλ νη ζχγρξνλεο ξαγδαίεο  

κεηαβνιέο ζην άηνκν θαη ζηελ θνηλσλία; 
7. Να αλαθέξεηο δχν επίθηεηα θαη δχν εθ γελεηήο θνη-  

λσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Με ηη είδνπο ζέζεηο ζπλδέ-  
νληαη; Πνηα είλαη ζεκαληηθφηεξα ζήκεξα θαη γηαηί; 

 

Β. Να γξάςεηο ζην θελφ αξηζηεξά ηεο Α΄ Οκάδαο 
δεδνκέλσλ, ηα γξάκκαηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο Β΄ 
Οκάδαο πνπ ηαηξηάδνπλ (ε θάζε δεδνκέλν ηεο Α΄ 
Οκάδαο αληηζηνηρνχλ ηξία δεδνκέλα ηεο Β΄ Οκάδαο). 
 

Α΄ Οκάδα                                                       
1.________ απαγφξεπζε θινπήο  
2.________ θαλφλεο θπθινθνξίαο 
3.________ δψξα κεηαμχ ζπγγελψλ 
4.________ ζηξαηησηηθή ζηνιή 
5.________ απνπζίεο καζεηψλ 
6.________ θαζεκεξηλή ελδπκαζία 

 
Β΄ Οκάδα 
α. απζηεξφο θαλφλαο 
β. ειαζηηθφο θαλφλαο 
γ. γεληθφο θαλφλαο 
δ. εηδηθφο θαλφλαο 
ε. ηππηθφο θαλφλαο 
ζη. άηππνο θαλφλαο 
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4 Θνηλσληθνί Θεζκνί 
 

 Ση είλαη ζεζκφο 
 Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ ζεζκψλ 
 Λεηηνπξγίεο ησλ ζεζκψλ 
 Αιιαγή ησλ ζεζκψλ 
 Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο 
 

Οη θνηλσληθέο ζέζεηο, νη ξφινη θαη νη θαλφλεο,  
πνπ κειέηεζεο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην,  
ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηνπο θνηλσληθνχο 

ζεζκνχο. Μπνξείο λα επαλαιάβεηο απηέο ηηο έλλνηεο γηα 
λα θαηαλνήζεηο θαιχηεξα ην θαηλνχξγην θεθάιαην. 
 

Σν έξγν «Ο ηκεκαηάξρεο έξρεηαη» ηνπ Ε. Πα- 
παλησλίνπ πεξηγξάθεη γιαθπξά ηηο αιιαγέο 

ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 
ηεο δηνίθεζεο κεηαπνιεκηθά. Δμάιινπ, κε ηελ ηειενπηη-
θή ζεηξά «Σα παηδηά ηεο Γεο» ηεο J. M. Auel ζα γλσξί-
ζεηο ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ζεζκψλ ζηηο πξσηφγν-
λεο θνηλσλίεο, γξακκέλε κε ηε κνξθή κπζηζηνξήκαηνο. 
 

Ζ ηαηλία «Ζ ηηκή ηεο αγάπεο» ηεο Σ.  
Μαξθεηάθε αλαθέξεηαη ζηελ παξαδνζηαθή  
κνξθή ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα  
«Πέηξηλα ρξφληα» ηνπ Π. Βνχιγαξε πεξηγξά-

θνπλ ηηο κεγάιεο αιιαγέο ζηνπο ειιεληθνχο πνιηηηθνχο 
ζεζκνχο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. 
 

Οη θνηλσληθνί ζεζκνί απνηεινχλ ην βαζηθφ  
ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θνηλσλίαο. Γηα λα  
γλσξίζεηο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζεζκψλ  
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο θνηλσλίεο ηνπ  
πιαλήηε, φπσο ν γάκνο, ε νηθνγέλεηα θ.ι.π.  
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κπνξείο λα επηζθεθζείο ηηο ηζηνζειίδεο ησλ πεξηνδη-
θψλ «Γαηφξακα» (www.georama.gr) θαη «National 
Geographic» (www.nationalgeographic.gr). Δμάιινπ, 
απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Βνπιήο (www.parliament.gr) θαη 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (www.europa.eu.int/hellas) ζα 
ελεκεξσζείο γηα πνιινχο λένπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, 
φπσο απηνί ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ, ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο λέεο αλάγθεο 
ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο θνηλσλίαο. 
 
Σν θεθάιαην απηφ ζα ζε βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηο ηε 
ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
θνηλσλίαο. Θεζκνί φπσο ε νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε, ε 
νηθνλνκία, ε Πνιηηεία, ε ζξεζθεία, ραξαθηεξίδνπλ θάζε 
θνηλσλία θαη κεηαβάιινληαη καδί ηεο. Γη’ απηφ κειέηε 
κηαο θνηλσλίαο ζεκαίλεη βαζηθά κειέηε ησλ θνηλσληθψλ 
ηεο ζεζκψλ. 
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4.1 Ση είλαη θνηλσληθφο ζεζκφο 
 

Κάζε θνηλσλία, απφ ηελ πξσηφγνλε κέρξη ηε ζχγρξνλε 
κνξθή ηεο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξεζεί 
πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο βαζηθέο ηεο αλάγθεο 
(αλαπαξαγσγή λέσλ κειψλ, κεηάδνζε γλψζεο, 
επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θ.ά.). Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ 
απηέο νη αλάγθεο δεκηνπξγήζεθαλ: 

 νη νηθνγελεηαθνί ζεζκνί (π.ρ. ζπγγέλεηα, γάκνο, 
νηθνγέλεηα) γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαπαξαγσγή θαη 
ηε θξνληίδα ησλ λέσλ κειψλ, 

 νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί (π.ρ. ζρνιεία, Παλεπηζηήκηα) 
γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε κεηάδνζε θαη ηελ παξαγσγή 
γλψζεσλ θαη αμηψλ, 

 νη νηθνλνκηθνί ζεζκνί (π.ρ. επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο) 
γηα ηελ παξαγσγή αλαγθαίσλ αγαζψλ, 

 νη πνιηηηθνί ζεζκνί (π.ρ. ζπκβνχιην γεξφλησλ, 
βαζηιεία, Κνηλνβνχιην) γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ 
ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ, 

 νη ζξεζθεπηηθνί ζεζκνί (π.ρ. ηφπνη ιαηξείαο, 
ηεξαηεία) γηα ηηο ζρέζεηο κε ην ζείν. 
 Σα κέιε επνκέλσο ηεο θνηλσλίαο γηα λα ηθαλνπνηή-
ζνπλ ηηο παξαπάλσ αλάγθεο ηνπο αλαπηχζζνπλ 
ζηαζεξέο θαη νξγαλσκέλεο ζρέζεηο (π.ρ. γνλείο-παηδηά, 
δάζθαινη-καζεηέο) θαη δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. 
εθπαίδεπζε, νηθνγέλεηα, εθθιεζία). 

 Οη νξγαλσκέλεο θαη ζηαζεξέο ζρέζεηο θαη δξαζηε-
ξηόηεηεο πνπ έρνπλ ζθνπό λα ηθαλνπνηήζνπλ ζεκα-

ληηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο απνηεινύλ ηνπο ζεζκνύο.  
 Όπσο παξαηεξνχκε, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ ζεζκψλ είλαη: 

 έρνπλ ζεκαληηθνύο θνηλσληθνύο ζθνπνύο, φπσο 
είλαη ε κφξθσζε, ε παξαγσγή αγαζψλ, ε αζθάιεηα 
θ.ι.π., 
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 παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξνί, π.ρ. ν ζεζκφο ηεο 
νηθνγέλεηαο ή ηνπ ζρνιείνπ, παξά ηηο κεηαβνιέο ηνπο, 
δηαηεξνχλ ζρεηηθά ζηαζεξέο ηηο βαζηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 
ησλ αηφκσλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο (γνλείο-παηδηά, 
δάζθαινη-καζεηέο). 
 

θση. 4.1  Αλζξώπηλνο νξγαληζκόο: Ζ  
θίλεζε είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγα- 
ζίαο ζθειεηνχ θαη κπτθνχ ζπζηήκα- 
ηνο, ζπκκεηέρνπλ φκσο θαη άιια  
ζπζηήκαηα, φπσο ην θπθινθνξηθφ,  
αλαπλεπζηηθφ θαη λεπξηθφ. Ο αλζξψ- 
πηλνο νξγαληζκφο, ηθαλνπνηεί ηηο  
αλάγθεο ηνπ κέζα απφ ζπζηήκαηα  
ιεηηνπξγίαο, φπσο ην θπθινθνξηθφ,  
ην πεπηηθφ, ηα αλαπλεπζηηθφ ζχζηε- 
κα. Κάζε ζχζηεκα έρεη επηκέξνπο 

φξγαλα π.ρ. ζηνκάρη, πλεχκνλεο, θαξδηά, εγθέθαινο, 
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε 
πέςε, ε αλαπλνή, ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ε θίλεζε. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε θαη ηελ 
θνηλσλία. Σα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ηεο είλαη ε νηθνλν-
κία, ε εθπαίδεπζε, ε πνιηηηθή, ε ζξεζθεία, ε αλαπαξα-
γσγή θαη αλαηξνθή ησλ λέσλ κειψλ. Κάζε ζχζηεκα 
έρεη ηα φξγαλα ηνπ πνπ είλαη νη ζεζκνί. ήκεξα ππάξ-
ρνπλ εθαηνληάδεο ζεζκνί γηα θάζε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία 
ηεο θνηλσλίαο, φπσο νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί θ.ι.π. Ζ 
δηαθνξά ηεο θνηλσλίαο απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, 
είλαη φηη ε θνηλσλία κπνξεί λα αιιάδεη ζεκειηαθά (αμίεο, 
θαλφλεο, ζεζκνί) θαη λα δηαηεξείηαη ζηε δσή, φπσο ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ επαλαζηάζεσλ, ελψ ζηνλ αλζξψπηλν 
νξγαληζκφ θάηη ηέηνην είλαη αδχλαην.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε παξαδείγκαηα νηθνλνκη-
θψλ, πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ  
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πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Γηα  
θάζε ζεζκφ λα αλαθέξεηε ηηο ζηαζεξέο ζρέζεηο κεηαμχ 
ησλ ξφισλ. 

 

4.2 Αλαγθαηφηεηα ησλ ζεζκψλ 
 

Δάλ ζεσξήζνπκε ηελ θνηλσλία σο έλαλ νξγαληζκφ, νη 
ζεζκνί απνηεινχλ ηα επηκέξνπο φξγαλα ηνπ θαη ηα 
άηνκα ηα θχηηαξα απηψλ ησλ νξγάλσλ. Μέζα ζηνπο 
ζεζκνχο δηακνξθψλνληαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο κε 
βάζε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο 
θαη αζθνχλ ηνπο ξφινπο ηνπο. Μέζα ζην ζεζκφ ηνπ 
ζρνιείνπ π.ρ. δηακνξθψλνληαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο 
κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα αζθνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
ξφινπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζέζεηο 
(Γηεπζπληήο, θαζεγεηέο, καζεηέο). Με ηνπο ζεζκνχο 
επνκέλσο: 

 ε θνηλσλία νξγαλώλεηαη θαη εμαζθαιίδεη ηε δηάξ-
θεηά ηεο κέζα ζην ρξόλν, αλ θαη ηα κέιε ηεο, φπσο θαη 
ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ, δηαξθψο αλαλεψλνληαη, 

 ηα άηνκα καζαίλνπλ ηηο αμίεο, ηνπο θαλόλεο θαη 
ηνπο ξόινπο ηνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαθνινπζεί 
λα ππάξρεη θνηλσληθή δσή. 
 

Βαζηθνί ζεζκνί Αλάγθεο πνπ εμππεξεηνύλ 

Οηθνγελεηαθνί ζεζκνί Βηνινγηθή αλαπαξαγσγή-
Κνηλσληθνπνίεζε 

Οηθνλνκηθνί ζεζκνί Παξαγσγή-Γηαλνκή ησλ αγαζψλ 

Πνιηηηθνί ζεζκνί Γηαρείξηζε εμνπζίαο-Λήςε 
απνθάζεσλ 

Δθπαηδεπηηθνί ζεζκνί Μφξθσζε λέαο γεληάο-
Παξαγσγή λέαο γλψζεο 

Θξεζθεπηηθνί ζεζκνί Πξνζέγγηζε ηνπ ζείνπ 
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 Όζν βέβαηα νη θνηλσλίεο εμειίζζνληαη θαη εθζπγρξν-
λίδνληαη, λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο δεκηνπξγνχληαη θαη 
καδί ηνπο λένη ζεζκνί. Ζ εξγαζία ησλ γπλαηθψλ π.ρ. 
δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε θχιαμεο ησλ καζεηψλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ κεηά ην ζρνιείν θαη νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 
ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ, ηνπ νινήκεξνπ 
ζρνιείνπ. Αξρηθά, ε θχιαμε ησλ καζεηψλ πξαγκαην-
πνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ησλ γνλέσλ, ρσξίο λα 
πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, ελψ ζήκεξα ε ζπγθεθξηκέλε 
αλάγθε θαιχπηεηαη απφ ην ζεζκφ ην νινήκεξνπ 
ζρνιείνπ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. Όηαλ 
έλαο ζεζκφο δεκηνπξγείηαη κε λφκν, ηφηε ν ζεζκφο είλαη 

ηππηθόο θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ νλνκάδεηαη 

ζεζκνζέηεζε. Όηαλ αληίζεηα εθαξκφδεηαη κε πξσην-
βνπιία νξηζκέλσλ αηφκσλ θαη απνηειεί ζπλήζεηα, ηφηε 

ν ζεζκφο είλαη άηππνο θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ 

νλνκάδεηαη ζεζκνπνίεζε. 
 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζρεδφλ φινη νη ζεζκνί 
είλαη ηππηθνί, κε εμαίξεζε νξηζκέλνπο άηππνπο ζεζκνχο 
φπσο θάπνηα έζηκα θαη παξαδφζεηο (έζηκα Υξηζηνπγέλ-
λσλ, απνθξηάο θ.ά.) 
 

θση. 4.2 Σν ζήκα ησλ Λόκπει  
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Δηξήλεο.  
Σα βξαβεία Νφκπει  
(www.nobelprizes.com)  
ζεζκνπνηνχληαη κε ηε δηαζήθε 

ηνπ Άιθξελη Νφκπει ην 1895. Ζ ζεζκνζέηεζή ηνπο 
πξαγκαηνπνηείηαη αξγφηεξα απφ ην νπεδηθφ θξάηνο. 
 Πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηνχλ νη δηάθνξνη ζεζκνί 
βξάβεπζεο επηζηεκφλσλ, θαιιηηερλψλ θαη δηα-
λννπκέλσλ; Πνηνη αλάινγνη ζεζκνί πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ ειιεληθή Πνιηηεία; Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε. 
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θση.4.3 Δνξηαζηηθά έζηκα. 
ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο νη πεξηζζφηεξνη ζεζκνί 
ήηαλ άηππνη, δε ιεηηνπξγνχζαλ δειαδή κε βάζε ην 
λφκν. ήκεξα αθφκα θαη ζεζκνί πνπ αθνξνχλ ηα έζηκα 
θαη ηηο παξαδφζεηο πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη 
γίλνληαη ηππηθνί. Ο άηππνο ζεζκφο ηνπ δψξνπ, ή ησλ 
ενξηψλ, νδήγεζε ζηνπο ηππηθνχο ζεζκνχο ησλ δψξσλ 
ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα ζηνπο κηζζνχο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ή ζηε ζεζκνζέηεζε επίζεκσλ αξγηψλ γηα 
ηνπο εξγαδφκελνπο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε θαη άιια αλάινγα 
παξαδείγκαηα. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Υαξαθηεξηζηηθά ζεζκώλ 

εκαληηθνί ζθνπνί ρεηηθή ζηαζεξόηεηα 

Θεζκνζέηεζε ηππηθνί ζεζκνί 

Θεζκνπνίεζε άηππνη ζεζκνί 
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4.3 Λεηηνπξγίεο ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ 
 

Κάζε θνηλσληθφο ζεζκφο γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο 
ζθνπνχο θαη ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθε, 
έρεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. ηηο παξαδνζηαθέο 
θνηλσλίεο, νη ζεζκνί ήηαλ ιίγνη θαη είραλ πνιιέο 
ιεηηνπξγίεο π.ρ. ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηνπ 19νπ 
αηψλα νη βαζηθνί θνηλσληθνί ζεζκνί ήηαλ ε νηθνγέλεηα, 
ην ζρνιείν θαη ε εθθιεζία, γη’ απηφ θαη ν θαζέλαο είρε 
πνιιέο ιεηηνπξγίεο. Ζ εθθιεζία π.ρ. εθηφο απφ ηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο είρε σο ιεηηνπξ-
γίεο θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, ηε βνήζεηα ησλ αηφκσλ 
κε πξνβιήκαηα θ.ά. Σηο ιεηηνπξγίεο απηέο ζήκεξα 
αλαιακβάλνπλ λένη εμεηδηθεπκέλνη ζεζκνί, ζπλήζσο 
θξαηηθνί (ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηδξχκαηα 
ελίζρπζεο επάισησλ νκάδσλ, λνζνθνκεία) αιιά θαη 
ηδησηηθνί ή αλεμάξηεηνη ζεζκνί (π.ρ. ΜΚΟ, Παηδηθά 
ρσξηά SOS θ.ά.).  
 Οη ιεηηνπξγίεο ησλ ζεζκψλ είλαη: 

 θπξίεο ή δεπηεξεύνπζεο. Σν ζρνιείν π.ρ. έρεη σο 
θχξηα ιεηηνπξγία ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη σο 
δεπηεξεχνπζεο ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ ή ηνλ 
επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. 

 θαλεξέο (έθδειεο) ή θξπθέο (ιαλζάλνπζεο). Σα 
ΜΜΔ π.ρ. έρνπλ σο θαλεξέο ιεηηνπξγίεο ηελ ελεκέξσ-
ζε, κφξθσζε θαη ςπραγσγία, αιιά ηαπηφρξνλα έρνπλ 
σο απνηέιεζκα ηελ θαιιηέξγεηα πξνηχπσλ ζπκπεξηθν-
ξάο, φπσο π.ρ. ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ή ηα 
πξφηππα βίαο (ιαλζάλνπζα ιεηηνπξγία). 
 

4.4 Ζ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ 
 

Όπσο είδακε νη θνηλσλίεο κεηαβάιινληαη, αιιάδνπλ 
αξγά ή ξαγδαία, επαλαζηαηηθά ή εηξεληθά. Κνηλσληθή 
κεηαβνιή ζεκαίλεη βαζηθά αιιαγή ησλ ζεζκψλ, εθφζνλ 
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απηνί απνηεινχλ ηα βαζηθά φξγαλα ιεηηνπξγίαο ηεο 
θνηλσλίαο. Όηαλ επνκέλσο κηιάκε γηα κεηαβνιή ηεο 
ειιεληθήο θνηλσλίαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ελλννχκε 
φηη άιιαμαλ νη ζεζκνί ηεο, π.ρ. νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί 
(καζεηηθέο θνηλφηεηεο, Παλειιήληεο εμεηάζεηο, Αλνηρηφ 
Παλ/κην θ.ά.), νηθνγελεηαθνί ζεζκνί (θαηάξγεζε ηεο 
πξνίθαο, ηζνηηκία ζπδχγσλ, πνιηηηθφο γάκνο, απηφκαην 
δηαδχγην θ.ά.), νη νηθνλνκηθνί ζεζκνί (κεξηθή απαζρφιε-
ζε θ.ά.), νη πνιηηηθνί ζεζκνί (θαηάξγεζε βαζηιείαο, 
έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θ.ά.). Με ηελ αιιαγή 
ησλ ζεζκψλ, αιιάδνπλ νη ζέζεηο, δειαδή ε εμνπζία πνπ 
έρνπλ ηα άηνκα κέζα ζηνπο ζεζκνχο θαη καδί αιιάδνπλ 
νη ξφινη θαη νη θαλφλεο πνπ ηνπο πξνζδηνξίδνπλ.  Με 
ηελ αιιαγή ησλ παξαπάλσ ζεζκψλ ζηελ ειιεληθή 
θνηλσλία άιιαμε π.ρ. ε θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, 
ην πεξηερφκελν ησλ ξφισλ ηνπο (ζχδπγνη, κεηέξεο, 
εξγαδφκελεο) θαη νη θαλφλεο (χληαγκα, Οηθνγελεηαθφ 
Γίθαην). Δμάιινπ, νη αιιαγέο ζε έλα ζεζκφ επεξεάδνπλ 
θαη άιινπο ζεζκνχο, π.ρ. ε κεηαηξνπή ηεο κνξθήο ηεο 
νηθνγέλεηαο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ, 
φπσο νη παηδηθνί ζηαζκνί, ην νινήκεξν ζρνιείν, ηα 
ΚΑΠΖ θ.ά. 

 Οη ζεζκνί αιιάδνπλ φηαλ δελ εμππεξεηνχλ 
ηθαλνπνηεηηθά ηνπο ζθνπνχο ηνπο, φπσο π.ρ. αιιάδεη 
ζπρλά ν ζεζκφο ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, ψζηε λα 
εμππεξεηεί θαιχηεξα ην ζθνπφ ηνπ, δειαδή ηελ 
εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ηηο 
απαξαίηεηεο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη γλψ-

ζεηο. Αθφκα, νη ζεζκνί θαηαξγνύληαη, φηαλ έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο, 
φπσο ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο ή ηεο ζρνιηθήο πνδηάο 
πνπ θαηαξγήζεθαλ εθφζνλ έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε 
ηελ αμία ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο αλάπηπμεο ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο αληίζηνηρα. 
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θση. 4.4 Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο ηνλ  
ΟΑΔΓ. Όζν νη θνηλσλίεο  
εθζπγρξνλίδνληαη νη ζεζκνί γίλνληαη  
πνιινί θαη εμεηδηθεπκέλνη. Ζ  
νηθνγέλεηα θαη αξγφηεξα θαη ην  
ζρνιείν ήηαλ νη βαζηθνί ζεζκνί  
εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ λέσλ ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία. 
ήκεξα εθαηνληάδεο λένη εμεηδηθεπκέλνη ζεζκνί 
νξγαλψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ λέσλ. 
 Να αλαθέξεηε ζηελ ηάμε λένπο ζεζκνχο εθπαίδεπζεο 
θαη θαηάξηηζεο πνπ γλσξίδεηε θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο 
ιεηηνπξγίεο ηνπο. 
 

θση. 4. 5 Δμέγεξζε ηνλ Κάε ηνλ ’68 ζην  
Παξίζη.  
Οη επαλαζηάζεηο, νη εμεγέξζεηο θαη ηα  
δηάθνξα θηλήκαηα νδεγνχλ ζε ζεκα- 
ληηθέο αιιαγέο φισλ ησλ ζεζκψλ. 
 Να αλαδεηήζεηε απφ ηελ ηζηνξία  
ζαο αιιαγέο ζεζκψλ πνπ ήηαλ 

απνηέιεζκα εμεγέξζεσλ ή θηλεκάησλ θαη λα ηηο 
ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε. 
 

θση. 4.6  Ο ζεζκφο ηεο εθπαί- 
δεπζεο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο  
πξέπεη λα εμππεξεηήζεη ηηο λέεο  
αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχλ ε  
παγθνζκηνπνίεζε, ε εμέιημε ησλ 

ηερλνινγηψλ, ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. Ζ γλψζε 
μέλσλ γισζζψλ, ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 
ε εθπαίδεπζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε δηα βίνπ 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε εληάζζνληαη πιένλ ζηελ  

Σ Δ Δ 
ΜΑΘΖΣΔΗΑ 
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εθπαίδεπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ απηψλ 
αλαγθψλ. 
 Να ζπδεηήζεηε γηα ηα λέα απηά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο ζήκεξα. 

 

4.5 Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο 
 

Ζ νηθνγέλεηα είλαη έλαο ζεζκφο πνπ ζπλαληάηαη ζε φιεο 
ηηο θνηλσλίεο. Οη βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο είλαη ε 
δεκηνπξγία, ε αλαηξνθή θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο λέαο 
γεληάο γηα ηελ θνηλσληθή ηεο δσή. πλήζσο ε νηθνγέλεηα 
δεκηνπξγείηαη κε ην γάκν, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη 
απφ ην λφκν, ηε ζξεζθεία θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο θάζε 
θνηλσλίαο. ηελ Διιάδα ν γάκνο κπνξεί λα είλαη 
ζξεζθεπηηθφο ή πνιηηηθφο. 
 Ζ κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο εμαξηάηαη απφ παξάγν-
ληεο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε παξάδνζε, ν ραξαθηήξαο 
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο επξχηεξα.  
 ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ζπλαληάκε ηε κνξθή 

ηεο εθηεηακέλεο νηθνγέλεηαο, πνπ ζπλήζσο είλαη 

παηξηαξρηθή, δειαδή αξρεγφο ηεο είλαη ν κεγαιχηεξνο 
ζε ειηθία άλδξαο. Ζ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα πεξηιακβά-
λεη πνιιέο κηθξφηεξεο νηθνγέλεηεο, ζπλήζσο αδειθψλ, 
νη νπνίεο ζπγθαηνηθνχλ κε ηνπο γνλείο. ηηο νηθνγέλεηεο 
απηέο εξγάδνληαη φια ηα κέιε ζηελ νηθνγελεηαθή επηρεί-
ξεζε (αγξνηηθή, θηελνηξνθηθή ή νηθνηερλία). Οη δεζκνί 
ησλ κειψλ είλαη ηζρπξνί, εθφζνλ ε νηθνγέλεηα έρεη πνι-
ιέο ιεηηνπξγίεο: παξάγεη, εθπαηδεχεη επαγγεικαηηθά ηα 
λέα κέιε, θξνληίδεη ηα αζζελή, αλάπεξα θαη ειηθησκέλα 
κέιε ηεο. 
 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ζηα αζηηθά θέληξα ε 

θχξηα κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε ππξεληθή νηθν-
γέλεηα. Ζ ππξεληθή νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ ηνπο 
ζπδχγνπο θαη ηα παηδηά θαη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη 
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ε αλαηξνθή θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ ζε 
ζπλζήθεο αζθάιεηαο, θξνληίδαο θαη αγάπεο αιιά θαη ε 
ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ησλ ζπδχγσλ. ήκεξα, άιινη 
εηδηθνί θνξείο έρνπλ αλαιάβεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
παξαδνζηαθήο νηθνγέλεηαο (νη επηρεηξήζεηο ηελ 
παξαγσγή αγαζψλ, ηα λνζνθνκεία ηε θξνληίδα ησλ 
αζζελψλ, νη νίθνη επγεξίαο ηνπο ειηθησκέλνπο, ηα 
ζρνιεία θαη ηα θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηε 
κεηάδνζε γλψζεσλ ζηνπο λένπο). 
 πρλή κνξθή ππξεληθήο νηθνγέλεηαο ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, 
ζηελ νπνία ηα παηδηά δνπλ κε ηνλ έλα γνλέα, εμαηηίαο 
ρεξείαο, δηαδπγίνπ ή κεξηθέο θνξέο πξνζσπηθήο επηιν-
γήο. Υαξαθηεξηζηηθφ θαηλφκελν πνιιψλ ζχγρξνλσλ 
θνηλσληψλ είλαη ε ππνγελλεηηθφηεηα, πνπ νθείιεηαη ζε 
δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ην πςειφ θφζηνο αλαηξνθήο 
ησλ παηδηψλ, ε επαγγεικαηηθή θαξηέξα ησλ ζπδχγσλ 
θ.ά. Ζ ρακειή γελλεηηθφηεηα (1.3 παηδηά αλαινγνχλ ζε 
θάζε ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη 1.4 ζηελ Δλσκέλε 
Δπξψπε) ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ φξην δσήο, πνπ 
δηαζθαιίδεη ε επηζηεκνληθή πξφνδνο θαη νη θνηλσληθέο 
παξνρέο, θηλδπλεχνπλ λα κεηαηξέςνπλ πνιιέο δπηηθέο 
θνηλσλίεο, φπσο ε Διιάδα, ζε θνηλσλίεο γεξφλησλ. 
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θση.4.7. Γηεπξπκέλε νηθνγέλεηα  
ζηνλ Έβξν ηε δεθαεηία ηνπ ’50,  
ζύγρξνλε ππξεληθή θαη  
κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα. 
 Να ζπδεηήζεηε ζε νκάδεο ηα  
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε  
νηθνγέλεηαο. Να ζρνιηάζεηε ηηο  
δηαθνξέο ησλ ξφισλ. 

 

 
  
 
 
 
 
 
θση. 4.8 Ζ νηθνγέλεηα, από ην Αλαγλσζηηθό ηεο Α΄ 
Γεκνηηθνύ γηα ηα έηε 1955-1978. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο αιιαγέο ζην ζεζκφ ηεο 
νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Με 
πνηεο άιιεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο ζπλδένληαη απηέο νη 
αιιαγέο; 
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θση. 4.9 Ζ θιόγα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ζηελ Αζήλα, 
έζβεζε ην 2004 από έλα παηδί ησλ παηδηθώλ ρσξηώλ SOS. 
Ζ αγάπε είλαη ν θχξηνο δεζκφο ηεο ζχγρξνλεο 
νηθνγέλεηαο. Ζ αλάγθε απηήο ηεο αγάπεο νδεγεί ζηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ηδξπκάησλ γηα ηα 
παηδηά πνπ ζηεξνχληαη ηνπο γνλείο ηνπο, απφ  
ηα παηδηθά ρσξηά SOS θαη ηηο αλάδνρεο νηθνγέλεηεο. Οη 
αλάδνρεο νηθνγέλεηεο αλαιακβάλνπλ ηελ αλαηξνθή ησλ 
παηδηψλ, ελψ ζηα παηδηθά ρσξηά SOS 5-6 παηδηά 
απνηεινχλ κηαλ νηθνγέλεηα κε κηαλ εζειφληξηα αλάδνρε 
κεηέξα www.sos_village.gr 

 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ιεηηνπξγίεο 
Θεζκώλ 

Θύξηεο - Γεπηεξεύνπζεο 

Φαλεξέο - Θξπθέο 

Οηθνγέλεηα 
Δθηεηακέλε - παηξηαξρηθή 

Ππξεληθή - κνλνγνλετθή 
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Δξγαζίεο - δξαζηεξηφηεηεο 
 
 
1. Οη ζεζκνί δεκηνπξγνχληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ λέεο 
θνηλσληθέο αλάγθεο. Ζ Πξφζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε ζηα 
ζρνιεία, ν ζρνιηθφο ηξνρνλφκνο, ν Δπαγγεικαηηθφο 
Πξνζαλαηνιηζκφο, ηα 15κειή πκβνχιηα, ην Αλνηρηφ 
Παλεπηζηήκην απνηεινχλ λένπο ζεζκνχο ζην ρψξν ηεο 
εθπαίδεπζεο. Να γξάςεηε ηηο αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ 
ζηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ δεζκψλ. 
2. Να ζπδεηήζεηε κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο παππνχδεο 
ζαο γηα ην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ επνρή ηνπο. Να 
θαηαγξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηηο αιιαγέο ηνπ 
ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή κνξθή πνπ γλσξίδεηε. 
3. Κάλεηε κηα κηθξή έξεπλα γηα ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ ζηελ 
ηνπηθή ζαο θνηλσλία (ήζε, έζηκα, παξαδφζεηο) ηνπ 
πξνεγνχκελνπ αηψλα. 
4. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο κεηψλνληαη φζν ε 
θνηλσλία εθζπγρξνλίδεηαη. Αθνχ ζπδεηήζεηε κε άηνκα 
ηεο ηξίηεο ειηθίαο, λα αλαθέξεηε ιεηηνπξγίεο πνπ είρε ε 
νηθνγέλεηα ζηελ επνρή ηνπο. Μπνξείηε λα 
ζπγθεληξψζεηε καξηπξίεο, θσηνγξαθηθφ θαη άιιν 
ιανγξαθηθφ πιηθφ. 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 
 
 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη αθνχ θαηαλφεζεο ηηο έλλνηεο, ζα πξέπεη λα κπνξείο 
λα απαληήζεηο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Όπνπ 
ζπλαληάο δπζθνιία, κπνξείο λα ζπκβνπιεπηείο ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. 

1. Να αλαθέξεηε ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο θαη  
ηηο αλάγθεο πνπ εμππεξεηνχλ. 
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2. Να αλαθέξεηε δχν παξαδείγκαηα αιιαγήο θαη  
θαηάξγεζεο ζεζκψλ 

3. Πνηεο νη θχξηεο θαη πνηεο νη δεπηεξεχνπζεο  
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ; 

4. Πνηεο νη δηαθνξέο κεηαμχ παξαδνζηαθήο θαη  
ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο; 

 
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε 

1. Οη ζεζκνί δεκηνπξγνχληαη: 
α. γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο 
β. γηα λα κάζνπλ ηα άηνκα ηηο αμίεο  

θαη ηνπο θαλφλεο 
γ. γηα λα εμππεξεηήζνπλ απνθιεηζηηθά  

αηνκηθέο επηδηψμεηο 
δ. ην α θαη β  

 
Γ. Να γξάςεηο ζην θελφ αξηζηεξά ηεο Α΄ Οκάδαο 
δεδνκέλσλ, ην γξάκκα ησλ δεδνκέλσλ ηεο Β΄ Οκάδαο 
πνπ ηαηξηάδεη. 
 
Α΄ Οκάδα 
1. ____  αλαπαξαγσγή θαη θξνληίδα λέσλ κειψλ 
2. ____  δηαηήξεζε θαη αχμεζε γλψζεσλ 
3. ____  παξαγσγή αγαζψλ 
4. ____  εμηζνξξφπεζε ζπγθξνχζεσλ 
 
Β΄ Οκάδα  
α. εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί  
β. πνιηηηθνί ζεζκνί  
γ. νηθνγελεηαθνί ζεζκνί  
δ. νηθνλνκηθνί ζεζκνί 
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5 Θνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθόο έιεγρνο 
 

 έλλνηα θαη πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο  
 θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο  
 ηξφπνη θνηλσληθνπνίεζεο  
 θνηλσληθφο έιεγρνο 
 

Γηα λα κειεηήζεηο απηφ ην θεθάιαην πξέπεη  
λα ζπκεζείο ηηο έλλνηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ  
θνηλσληθνχ ζεζκνχ, ηεο νκάδαο, ηεο  
θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη κεηαβνιήο. 

 
Σν δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμεί- 
δηνλ» ηνπ Γ. Βηδπελνχ (πνπ έγηλε ηαηλία απφ  
ηνλ Λ. Παπαζηάζε), «Σν παιηφ ζρνιείν» Γ. 

Ησάλλνπ, θαζψο επίζεο θαη θιαζηθά κπζηζηνξήκαηα 
φπσο «Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηηα» ηνπ Οπ. αίμπεξ (πνπ 
έγηλε ηαηλία απφ ηνλ Φ. Σδεθηξέιιη), «Ζ Παλαγία ησλ 
Παξηζίσλ» ηνπ Β. Οπγθψ, πεξηγξάθνπλ ηηο αμίεο θαη 
ηνπο θαλφλεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αηφκσλ ζε 
δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο. 
 

Σαηλίεο «Ο θχθινο ησλ ρακέλσλ πνηεηψλ»  
ηνπ Π. Γνπέεξ, «Μάτθι Κφιιηλο» ηνπ Ν.  
Σδφξληαλ, «Ο ηειεπηαίνο ησλ Μντθαλψλ» ηνπ  
Μ. Μαλ, «West Side story» ηνπ Σδ. Ρφκπηλο ζα 

ζε βνεζήζνπλ λα δηαπηζηψζεηο ηελ επηξξνή ησλ θνη-
λσληθψλ θαλφλσλ θαη αμηψλ ζηε δσή λέσλ ηεο ειηθίαο 
ζνπ ζε παιαηφηεξεο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. «Ζ 
δσή» ηνπ Νηέηβηλη Γθέηι ζα ζε πξνβιεκαηίζεη ζρεηηθά κε 
ηε ζθιεξφηεηα ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο θαη ην «Truman 
show» ηνπ Π. Γνπέεξ ζα ζε βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηο 
ηνπο θηλδχλνπο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 
θαηαζθεπάδεη ε ηειενπηηθή εηθφλα. 
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Αλ επηζθεθζείο ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Γεληθήο  
Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο (www.neagenia.gr)  
ζα βξεηο ηε ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ  
παηδηνχ θαη ζα δηαπηζηψζεηο πφζα δηθαηψκα- 
ηα θαηνρχξσζε ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα γηα ηε 

ζσζηή αλάπηπμε ηνπ Παηδηνχ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
www.synigoros.gr ηνλ ηξφπν πνπ επηβιέπεη ηελ 
ηήξεζε ηνπο ν πλήγνξνο ηνπ παηδηνχ. Ζ Γηεζλήο 
Ακλεζηία (www.amnesty.gr) θαιεί ζε δηακαξηπξία 
ελάληηα ζηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ηεο ειηθίαο ζνπ ζε πνιιέο 
θνηλσλίεο ηνπ πιαλήηε. 
 
Οη δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο θαη επνρέο, νη δηαθνξεηηθνί 
θαλφλεο θαη αμίεο, ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο ηεο λέαο γεληάο θαη άιινπο 
ηξφπνπο θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 
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5.1 Έλλνηα θαη πεξηερφκελν  
ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

 

Δίλαη θπζηθφ, φηαλ γελληφκαζηε λα κελ έρνπκε δηακνξ-
θσκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη λα κελ είκαζηε ζε ζέζε λα 
ζπκκεηάζρνπκε ζηελ θνηλσληθή δσή. Σν βάδηζκα, ε 
νκηιία, ε ζπκπεξηθνξά, νη ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο 
είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ καζαίλνπκε κέζα απφ ηε 
ζπκκεηνρή καο ζε θνηλσληθέο νκάδεο (βι. θεθ. 2) θαη 
ζεζκνχο (βι. θεθ. 4). 
 Ο πνιηηηζκφο (βι. θεθ. 1) πνπ έρεη θάζε θνηλσλία 
ππάξρεη πξηλ απφ ην θάζε άηνκν θαη ζπλερίδεη λα 
ππάξρεη θαη κεηά απφ απηφ. Ο πνιηηηζκφο, απηφ ην 
ζχλνιν γλψζεσλ, αμηψλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, 

κεηαβηβάδεηαη ζην άηνκν κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 
θνηλσληθνπνίεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην άηνκν 
καζαίλεη πνηεο ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη πνηα κέζα είλαη 
απνδεθηά θαη επηζπκεηά απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (βι. 
θεθ. 3). Ζ γλσζηή ζε φινπο καο «θσλή ηεο ζπλείδεζεο» 
απνηειεί νπζηαζηηθά ην απνηέιεζκα ηεο πεηπρεκέλεο 
θνηλσληθνπνίεζεο. 

 Θνηλσληθνπνίεζε είλαη ε εζσηεξίθεπζε ησλ 
θνηλσληθώλ θαλόλσλ θαη αμηώλ, ε αθνκνίσζε δειαδή 
από ην άηνκν, ησλ πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ 
θάζε θνηλσλία ή θνηλσληθή νκάδα ζεσξεί απνδεθηά.  
 Ζ θνηλσληθνπνίεζε ινηπφλ είλαη κηα δηαδηθαζία 
κάζεζεο θαη κεηαβίβαζεο απφ γεληά ζε γεληά ησλ 
αμηψλ, ησλ πξνηχπσλ, ησλ γλψζεσλ έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε 
θνηλσλίαο ή θνηλσληθήο νκάδαο. 
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θση. 5.1. Ζ εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ,  
ζύκθσλα κε ηνλ Γαξβίλν, είλαη  
απνηέιεζκα βηνινγηθώλ κεηαβνιώλ  
θαη θνηλσληθήο δσήο 5 εθαηνκκπ- 
ξίσλ ρξόλσλ. Με ηελ θνηλσληθν- 
πνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη ν 

«εμαλζξσπηζκφο» ηνπ αηφκνπ. Ο Σαξδάλ κπνξεί λα 
είλαη έλαο σξαίνο κχζνο, αιιά αληίζηνηρεο πεξηπηψ-
ζεηο, πνπ έρνπλ ππάξμεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (φπσο 
ην παηδί ηεο Αβηληφλ πνπ βξέζεθε ζηε Γαιιία ην 19ν 
αηψλα, έρνληαο ραζεί ζην δάζνο απφ βξέθνο), έδεημαλ 
φηη άηνκα πνπ αλαγθάζηεθαλ λα κεγαιψζνπλ απνκν-
λσκέλα απφ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία δελ κπφξεζαλ λα 
απνθηήζνπλ βαζηθέο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο φπσο 
ε φξζηα ζηάζε, ε νκηιία, ε επηθνηλσλία θαη άιια 
ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε αληίζηνηρα παξαδείγκαηα 
απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
 
 

Γπηηθφο ή Σξίηνο Κφζκνο 
Φπιή ή Έζλνο 
Πνιηηηθή Σνπνζέηεζε 
Μφξθσζε 
Κνηλσληθή Σάμε 
Δπάγγεικα 
Οηθνγέλεηα 
 
 
 
ζθίηζν.5.1. Σν άηνκν θνηλσληθν- 
πνηείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο  
ηνπ κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 
νκάδεο. 
 Να ζρνιηάζεηε ζηελ ηάμε ην ζθίηζν. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθνπνίεζεο: 
 1. Δίλαη κηα δηαδηθαζία δπλακηθή, πνπ ζεκαίλεη φηη 
αιιάδεη, κεηαβάιιεηαη: 

 α. από θνηλσλία ζε θνηλσλία, π.ρ. ε αξραία Αζήλα 
δηαπαηδαγσγνχζε απηφλνκα άηνκα, ελψ ε ζπαξηηαηηθή 
θνηλσλία θνηλσληθνπνηνχζε ηνπο λένπο κε ζηφρν ηελ 
ππνηαγή ηνπο ζην θξάηνο.  

 β. από επνρή ζε επνρή, αλ κειεηήζνπκε π.ρ. ηελ 
επνρή ηεο ηνπξθνθξαηνχκελεο Διιάδαο, ζα δηαπηζηψ-
ζνπκε φηη γίλνληαλ γάκνη ζε κηθξή ειηθία γηα ιφγνπο 
νηθνλνκηθνχο (ζπλέλσζε πεξηνπζηψλ), πξάγκα πνπ 
ζήκεξα δε γίλεηαη, γηαηί ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
νξγάλσζε δελ απαηηεί ηέηνηνπ είδνπο θαλφλεο.  

 γ. από θνηλσληθή νκάδα ζε θνηλσληθή νκάδα, π.ρ. 
νη αιινδαπνί πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηε ρψξα καο 
θνηλσληθνπνηνχληαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο 
ειιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά δηαηεξνχλ ηαπηφρξνλα θαη 
κεηαβηβάδνπλ ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία 
ζηα παηδηά ηνπο (γιψζζα, ζξεζθεία θ.η.ι.). 
 2. Δίλαη κηα δηαδηθαζία δηαξθήο. Σν άηνκν ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ εληάζζεηαη ζπλερψο ζε ζεζκνχο 
θαη νκάδεο. Δζχ, π.ρ., σο καζεηήο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 
αχξην ηνπ Λπθείνπ, κεηά σο εξγαδφκελνο, αξγφηεξα σο 
ειηθησκέλνο ζπληαμηνχρνο, ζα πξέπεη λα καζαίλεηο 
δηαξθψο λένπο ξφινπο θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, 
πνπ ζα ζε βνεζνχλ λα πξνζαξκνζηείο ζηηο ζπλζήθεο 
ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ ζηνπο νπνίνπο ζα εληάζζεζαη. 

 3. Δίλαη επίζεο, κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο 
αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ην άηνκν. Ζ θνηλσλία κέζα 
απφ ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο επεξεάδεη ην άηνκν. Με 
ηε ζεηξά ηεο, δέρεηαη θη απηή επηξξνέο - επηδξάζεηο απφ 
ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ αηφκνπ. Με 
ηελ θνηλσληθνπνίεζε ην άηνκν «θαηαπηέδεη» θάπνηεο 
απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ, γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη 
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θνηλσληθή δσή. Σαπηφρξνλα φκσο, γίλεηαη κέξνο ελφο 
ζπλφινπ κε ην νπνίν κνηξάδεηαη θνηλέο πεπνηζήζεηο, 
γιψζζα, ηζηνξία θαη παξάδνζε. Απνθηά ηελ αίζζεζε 
ηνπ «εκείο». 
 Απφ ηε κηα πιεπξά, ινηπφλ, ε θνηλσλία πξνζπαζεί 
λα δηακνξθψζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ φζν ην 
δπλαηφλ πην νκνηφκνξθεο, γηα λα κπνξέζεη λα 
νξγαλσζεί θαιχηεξα. 
 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην άηνκν έρεη πεξηζψξηα 
πξνζσπηθήο δξάζεο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη 
αλάπηπμεο απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηαο (βι. 1.3). 
 

θση.5.2 «Σα αξξαβσληάζκαηα»,  
πίλαθαο ηνπ Ν.Γχδε. ηελ  
ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα ππήξρε  
ε ζπλήζεηα νη νηθνγέλεηεο λα  
αξξαβσληάδνπλ ηα παηδηά ζε κηθξή  
ειηθία. Πφζν θαζνξηζηηθφο είλαη ν  
ξφινο ηεο ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο 

ζηελ επηινγή ζπληξφθνπ; 
 

θση. 5.3 Π. Πηθάζν «Κνξίηζη  
κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε» (1932). 
Σα άηνκα δέρνληαη ηηο θνηλσληθέο  
επηηαγέο, αιιά πάληα έρνπλ  
πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο. Ο Πηθάζν  
ππήξμε ν πξσηνπφξνο δσγξάθνο  
ηνπ 20νπ αηψλα, ν νπνίνο  
ακθηζβήηεζε ηα θπξίαξρα θνηλσληθά 

πξφηππα ηεο επνρήο ηνπ. Οη θνηλσλίεο εμειίρζεθαλ κε 
ηνπο αγψλεο πξσηνπφξσλ κεηαξξπζκηζηψλ ζηνπο 
ρψξνπο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο, ηεο πνιηηηθήο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε αληίζηνηρα παξαδείγκαηα 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

Θνηλσληθνπνίεζε 
 

 

εζσηεξίθεπζε - αθνκνίσζε 
θνηλσληθώλ θαλόλσλ, αμηώλ 

 
 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

 
 Γπλακηθή          δηαξθήο       αιιειεπίδξαζε.  

 
 

5.2 Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 
 

Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο νλνκάδνπκε φινπο ηνπο 
ζεζκνχο θαη ηηο νκάδεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία 
θνηλσληθνπνίεζεο ελφο αηφκνπ. Άιινη απφ απηνχο 
είλαη ηππηθνί (π.ρ. νηθνγέλεηα, εθπαίδεπζε) θαη άιινη 
άηππνη ζεζκνί (π.ρ. παξέεο ζπλνκειίθσλ) (βι. θεθ. 4). 
Οη βαζηθφηεξνη θνξείο πνπ αζθνχλ θνηλσληθνπνίεζε 
είλαη:  

 α. Ζ νηθνγέλεηα. Απνηειεί πξσηνγελή θνξέα 
θνηλσληθνπνίεζεο, γηαηί αλαιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε 
ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ θαη ην επεξεάδεη θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, κεηαθέξνληαο ηνπ αμίεο, πξφηπ-
πα θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. ην πιαίζην ησλ νηθν-
γελεηαθψλ ζρέζεσλ ην άηνκν καζαίλεη ηη είλαη απνδεθηφ 
θαη ηη φρη, ηαπηίδεηαη κε αλζξψπνπο ηνπ πεξηβάιινληφο 
ηνπ, απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο θαη, 
ηειηθά, ζπγθξνηεί ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (βι. 2.1.2) 
 ηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο (βι. 4.4) ε νηθνγέλεηα είρε 
απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ηελ επζχλε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 
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ησλ λέσλ. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, νξηζκέλεο απφ 
απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο αλαιακβάλνπλ άιινη, εμεηδηθεπκέ-
λνη θνξείο, φπσο νη παηδηθνί ζηαζκνί, ηα εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα, θέληξα θαηάξηηζεο θ.η.ι. Απηή ε κείσζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνγέλεηαο δε κεηψλεη ηε ζεκαζία ηεο 
σο βαζηθνχ θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο, εθφζνλ ζην 
πιαίζην ηεο ην άηνκν ζπλερίδεη λα βηψλεη ηηο πξψηεο θαη 
ζεκαληηθφηεξεο επηδξάζεηο.  

 β. Σν ζρνιείν. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ απφ 
ηνπο βαζηθνχο, ηππηθνχο, θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο. Με 
ηελ είζνδφ ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην παηδί 
εγθαηαιείπεη γηα πξψηε θνξά ηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέ-
λεηαο, αλαιακβάλεη επζχλεο θαη «δνθηκάδεη» ηα πξφηππα 
θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνκνίσζε ζην πιαίζην ηεο 
νηθνγέλεηαο. Ζ εθβηνκεράληζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο 
ησλ θνηλσληψλ έθαλαλ απαξαίηεηε ηελ ππνρξεσηηθή 
θαη καθξά παξακνλή ηνπ αηφκνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
ζεζκνχο θαη αλαβάζκηζαλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπο. 
Οη ζχγρξνλεο αλάγθεο δηακφξθσζαλ εθπαηδεπηηθνχο 
ζεζκνχο, φπσο ε ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 
(βι. θεθ. 12), νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηα θέληξα 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 
 

ζθίηζν 5.2 ύγρξνλε νηθνγέλεηα  
ε θάζε δπηηθφ λνηθνθπξηφ  
ζήκεξα αληηζηνηρνχλ πεξηζζφ- 
ηεξεο απφ κηα ηειενξάζεηο θαη  
ζε θάζε άηνκν πεξηζζφηεξεο  
απφ 10 ψξεο ηειεζέαζεο ηελ  
εβδνκάδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη  
αθφκα θαη ε νηθνγελεηαθή  
ζπγθέληξσζε γχξσ απφ ηελ  
ηειεφξαζε ζε ιίγν ζα απνηειεί 

παξειζφλ. Αληίζεηα κε ηελ παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα,  
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ηα κέιε ηεο ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο έρνπλ ειάρηζην 
ρξφλν γηα κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. 
 Να ζπδεηήζεηε ηηο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ θαηλφκελνπ 
ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ. 
 

θση. 5.4 Παξάζηαζε καζεηώλ από  
καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο ηνπ  
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο. Ζ  
ζχγρξνλε Πνιηηεία έρεη ηελ απν- 
θιεηζηηθή επζχλε ηεο εθπαίδεπ- 
ζεο ησλ λέσλ. ην πιαίζην ηεο  
θνηλσληθνπνίεζεο, λέα  
πξνγξάκκαηα εηζάγνληαη ζηα 

ζρνιεία, φπσο πξνγξάκκαηα πνιηηηζκνχ, αγσγήο 
πγείαο, πεξηβάιινληνο, θαηαλαισηή, θαιιηηερληθνί 
καζεηηθνί δηαγσληζκνί θ.ά.  
 Να ζπδεηήζεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά ζηελ ηάμε 
θαη λα νξγαλψζεηε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηθνχ ζαο 
ζρνιείνπ. 

 

 γ. Ζ ζξεζθεία. Σα ζξεζθεπηηθά ήζε θαη έζηκα απν-
ηεινχλ έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε θνηλσ-
λίαο. Πεξηιακβάλνπλ αμίεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 
πνπ επεξεάδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, άξα θαη ην 
πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Ζ ζξεζθεία επηδξά 
ζηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν βιέπεη ηνλ θφζκν θαη ηε δσή 
(ζηελ θνζκνζεσξία ηνπ). Ζ αληηκεηψπηζε πνιιψλ 
ζεκάησλ, απφ ηα πην θαζεκεξηλά, φπσο ε δηαηξνθή θαη 
ε ελδπκαζία, κέρξη ηα πην πνιχπινθα δεηήκαηα ηεο 
θνηλσληθήο νξγάλσζεο επεξεάδνληαη απφ ηε ζξεζθεία 
θάζε θνηλσλίαο, ε νπνία απνηειεί ζηνηρείν ηνπ 
πνιηηηζκνχ ηεο θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 
ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ. 
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 δ. Σν θξάηνο. Σν ζχγρξνλν θξάηνο επεξεάδεη κε ηηο 
απνθάζεηο ηνπ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο θνηλσληθήο δσήο. 
Οη λφκνη πνπ ζεζκνζεηεί επηδξνχλ ζηελ νηθνγέλεηα (π.ρ. 
δεηήκαηα γνληθήο κέξηκλαο, θαη θαθνπνίεζεο παηδηψλ, 
θιεξνλνκηθά), ζηελ εθπαίδεπζε (νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο), ζηελ εθθιεζία, 
ζηελ νηθνλνκία, ζηελ πνιηηηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
επεκβαίλεη θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 
θνηλσληθνπνίεζεο πνπ αζθνχλ φινη νη θνξείο. 

 ε. Οη παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ. Απνηεινχλ, καδί 
κε ηε γεηηνληά, ηνπο κνλαδηθνχο ζρεδφλ άηππνπο αιιά 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο. 
Μέζα απφ ηηο παξέεο, ην παηδί θάλεη ηηο πξψηεο ηνπ 
πξνζπάζεηεο λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θφζκν φπνπ δελ ζα 
ππάξρεη ν απζηεξφο έιεγρνο ησλ «κεγάισλ», ε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαλψλεηαη θαη απνθηά θνηλσληθφ 
ραξαθηήξα, δνθηκάδεη λέεο εκπεηξίεο, θνηλέο κε ηνπο 

θίινπο ηνπ θαη πηζαλφλ δηαθνξεηηθέο απφ ηα πξφηππα 
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Σα παηδηά 
δηακνξθψλνπλ κία λέα αληίιεςε ηνπ «εκείο», κέζα απφ 
ην παηρλίδη θαη ηε ζπλαλαζηξνθή, καζαίλνπλ λα 
αληαγσλίδνληαη θαη λα ζπκβηβάδνληαη, λα ππνινγίδνπλ 
ηνπο άιινπο, λα «παίδνπλ» ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, 
λα βηψλνπλ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα, ζέζεηο θαη 
ξφινπο, δηακνξθψλνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 

 ζη. Κέζα Καδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ΚΚΔ). Σα ΜΜΔ 
(ηχπνο, βηβιία, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξά-
θνο, δηαδίθηπν) είλαη ζεκαληηθνί θνξείο θνηλσληθνπνίε-
ζεο. Ζ θνηλσληθνπνίεζε δελ απνηειεί θαλεξή 
ιεηηνπξγία ηνπο (βι. θεθ. 4.2), φκσο ε επηξξνή ηνπο ζην 
άηνκν αλαπηχρζεθε θπξίσο κεηά ηελ παγθφζκηα 
επέθηαζε ηεο ηειενπηηθήο εηθφλαο θαη ηελ έθξεμε ηεο 
ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ, ζηνλ 20ν αηψλα. 
 ε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο θνξείο, ηα ΜΜΔ 
ιεηηνπξγνχλ:  
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 α) απξόζσπα, εθφζνλ κεηαδίδνπλ ην ίδην κήλπκα 
ζε έλα κεγάιν θνηλφ, ρσξίο δηαθνξνπνίεζε θχινπ, 
ειηθίαο, κφξθσζεο, γη’ απηφ εμάιινπ ιέγνληαη καδηθά, 

θαη β) έκκεζα, γηαηί ζηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο 
παξεκβαίλεη ην «κέζν» (έληππν, ξαδηφθσλν, 
ηειεφξαζε), ζηε δηακφξθσζε ηνπ κελχκαηνο. 
 Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δίλνπλ, ηδηαίηεξα ζηελ 
ηειεφξαζε, ηεξάζηηα εμνπζία. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνβάιιεη πξφηππα θαη αμίεο «θαηεπζχλνληαο» ηα 
άηνκα κε κεγαιχηεξε επθνιία ιφγσ ηεο εηθφλαο. Ζ 
εμνπζία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
ελεκέξσζε, ηελ ςπραγσγία θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 
αηφκσλ (κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε, πνιηηηζηηθέο 
εθπνκπέο θ.η.ι.). πρλά φκσο, νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, 
θπξίσο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, παξεκβαίλνπλ ζηα ΜΜΔ, 
κε απνηέιεζκα ηνλ θίλδπλν παξαπιεξνθφξεζεο* θαη 
θαζνδήγεζεο ησλ λεαξψλ, θπξίσο, αηφκσλ ζε 
αξλεηηθά πξφηππα (π.ρ. βία, θαηαλαισηηζκφο). 

 

 
θση. 5.5 Αιιειεγγύε ζην πιαίζην  
νκάδαο ζπλνκειίθσλ: Μέζα απφ  
ηελ νκάδα ζπλνκειίθσλ ην παηδί  
καζαίλεη ηνπο ξφινπο, ηνπο  
θαλφλεο, ηηο αμίεο θαη δηακνξθψ- 
λεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  
 Να ζρνιηάζεηε ηελ  
θσηνγξαθία ζηελ ηάμε. 

 
 
 

* Παξαπιεξνθόξεζε: δηνρέηεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ 
απνθξχπηνπλ ή δηαζηξεβιψλνπλ, ηελ αιήζεηα γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ. 
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θση. 5.6 Γεκνζηνγξαθηθά ινγόηππα. Όιεο νη εθεκεξίδεο, 
ηα πεξηνδηθά θαη ηα ηειενπηηθά θαλάιηα δηαζέηνπλ 
ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν. Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε 
απφ έλαλ γεληθφ αλαδεηεηή φπσο π.ρ. ην www.in.gr 
 

θση. 5.7 Ζ ηειεόξαζε θαη ην  
δηαδίθηπν απνηεινύλ ζεκαληηθνύο  
θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ  
ζύγρξνλσλ λέσλ θαη πεγέο  
γλώζεο. Απφ πνιινχο θαηαγ- 
γέιινληαη ηα πξφηππα πνπ ζπρλά 

πξνβάιινπλ σο αξλεηηθά (π.ρ. βία, θαηαλαισηηζκφο). 
 Πφζε επζχλε έρνπλ νη ηειεζεαηέο-ρξήζηεο γη’ απηφ; 
ε πνην βαζκφ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ηα ΜΜΔ απνηειε-
ζκαηηθά, εθφζνλ ζαλ επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαη γηα ην 
θέξδνο; Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε. 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
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Φνξείο 
θνηλσληθνπνίεζεο 

νηθνγέλεηα 

ζρνιείν 

ζξεζθεία 

θξάηνο 

ΚΚΔ 

παξέεο ζπλνκειίθσλ 



5.3 Σξφπνη θνηλσληθνπνίεζεο 
 

Οη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχλ πνιινχο 
ηξφπνπο γηα λα κεηαβηβάζνπλ ηνπο θαλφλεο, ηηο αμίεο, 
ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζηα λέα κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

Οη ηξφπνη απηνί κπνξεί λα είλαη: α) Δληνιέο θαη ζπζηά-
ζεηο. Σν «κάισκα» ή ην «κπξάβν» πνπ ιέεη κηα κεηέξα 
ζην παηδί ηεο, ε εληνιή ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ 
γηα ηνλ ηξφπν ελδπκαζίαο ησλ καζεηψλ, ην λεχκα επη-
δνθηκαζίαο ή απνδνθηκαζίαο ελφο θίινπ καο, ε ζπκπε-
ξηθνξά ηνπ νηθνγελεηαθνχ καο πεξηβάιινληνο απέλαληη 
ζε αλζξψπνπο απφ άιιεο θπιέο ή ρψξεο, είλαη 
ειάρηζηα παξαδείγκαηα εληνιψλ θαη ζπζηάζεσλ πνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη θνξείο ηεο θνηλσληθν-

πνίεζεο, β) Σαύηηζε κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πνπ 
πξνβάιιεη ε θνηλσλία γηα λα γίλνπλ νη ζπκπεξηθνξέο 
φζν ην δπλαηφλ πην νκνηφκνξθεο. Ο άλζξσπνο ηαπηί-
δεηαη κε άηνκα, νκάδεο, ξφινπο. Απηφ ηνπ παξέρεη αθε-
λφο ηε δπλαηφηεηα λα κάζεη θαη λα εθθξαζηεί, αθεηέξνπ 
λα αλαπηχμεη ηελ αίζζεζε ηνπ «εκείο». Σα πξφηππα 
πνπ πξνβάιιεη ε ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη πνιιά θαη 
ζπρλά αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο (π.ρ. θαηαλαισηηθφ 
πξφηππν απφ ηα ΜΜΔ, αληηθαηαλαισηηθφ απφ ηα 
ζρνιηθά βηβιία). Ζ επηινγή πξνηχπνπ ηαχηηζεο, πνπ ζα 
θάλεη ην άηνκν, απνηειεί έθθξαζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

θαη ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπ. γ) Θνηλσληθή θξηηηθή. 
Απνηειείηαη είηε απφ ηελ άηππε έθθξαζε (ζεηηθή ή 
αξλεηηθή) ηεο θνηλήο γλψκεο πξνο ην πξφζσπφ καο 
(κε ζρφιηα, θνπηζνκπνιηφ θ.η.ι.), είηε απφ ηελ ηππηθή 
επέκβαζε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ (κε έπαηλν ή πνηλή). 
ηφρνο ηεο λα καο παξνηξχλεη ή λα καο απνζαξξχλεη 
ζε κηα πξάμε. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θνηλσληθή θξηηηθή 
επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά καο, εμαξηάηαη απφ ην πφζν 
δεκφζηα είλαη θαη πφζν ζεκαληηθή γηα ηε δσή καο. 
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θση. 5.8 Οη ζύγρξνλεο θνηλσλίεο  
είλαη πνιπθσληθέο. Απηφ ζεκαίλεη  
φηη ζπλππάξρνπλ νκάδεο κε  
δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο, αμίεο θαη  
πξφηππα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη  
ζπρλφ ην θαηλφκελν νη θνξείο  
θνηλσληθνπνίεζεο λα πξνβάι- 
ινπλ πξφηππα αληηθαηηθά γηα  
ηνπο λένπο. Ζ ειεπζεξία επηινγήο  
είλαη κηα δεκνθξαηηθή αμία κέζα  
απφ ηελ νπνία ηειηθά 

δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηελ αμία απηήο ηεο ειεπζε-
ξίαο. Τπάξρνπλ θίλδπλνη ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε 
ησλ λέσλ φηαλ ηα πξφηππα πνπ πξνβάιινληαη απφ 
ηνπο δηάθνξνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο (νηθνγέλεηα, 
παξέεο, ΜΜΔ) ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο; Πνηα ηειηθά 
είλαη ηα πξφηππα πνπ ππεξηζρχνπλ; Να ζπδεηήζεηε 
ζηελ ηάμε. 

 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 

 
 
 
 

Σξόπνη θνηλσληθνπνίεζεο 

Δληνιέο 
ζπζηάζεηο 

Σαύηηζε 
(αίζζεζε ηνπ «εκείο») 

Θνηλσληθή 
θξηηηθή 
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5.4 Ο θνηλσληθφο έιεγρνο 
 

Πνιιέο θνξέο, σο λέα κέιε κηαο νκάδαο (λένη καζεηέο, 
νδεγνί, εξγαδφκελνη) ζπκβαίλεη λα ζπλεηδεηνπνηνχκε 
ηε ζεκαζία ελφο θαλφλα κεηά ηελ πνηλή πνπ 
επηβάιιεηαη ζε φζνπο ηνλ παξαβαίλνπλ ή ηελ 
επηβξάβεπζε φζσλ ηνλ αθνινπζνχλ. Απφ ηε δεκφζηα 
επίπιεμε ή επηβξάβεπζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ καζαίλνπκε π.ρ. πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ καζεηή πνπ γίλεηαη απνδέθηε ζην ζρνιείν. Κάζε 
θνηλσλία θαη θνηλσληθή νκάδα έρεη, φπσο αλαθέξακε, 
έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ θαλφλσλ ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ 
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο. Όινη καο έρνπκε κάζεη λα 
αλακέλνπκε θάπνηα έλδεημε απφξξηςεο ή απνδνρήο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο καο: έλα βιέκκα πεξηθξφλεζεο ή κηα 
θηινθξφλεζε δειψλνπλ αληίζηνηρα φηη παξαβήθακε ή 
αθνινπζήζακε ηνπο θαλφλεο. Άιινηε απηφ δειψλεηαη κε 
κηα ζνβαξφηεξε ηηκσξία - πνηλή ή κε έλα δεκφζην θαη 
επίζεκν έπαηλν ή αληακνηβή. 

Ο θνηλσληθόο έιεγρνο είλαη έλα ζύλνιν πνηλώλ θαη 
επηβξαβεύζεσλ, ην νπνίν έρεη ζηόρν λα πξνιάβεη ή 
λα επαλαθέξεη θαη λα δηνξζώζεη θάζε ζπκπεξηθνξά 
αληίζεηε κε ηνπο απνδεθηνύο θνηλσληθνύο θαλόλεο 
θαη αμίεο. 
 
 

θση. 5.9 Βξάβεπζε δηεπζπληή  
Ιπθείνπ από ηελ Τπνπξγό  
Παηδείαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ  
ζρνιείνπ ζε δηαγσληζκό ηεο Δ.Δ.  
Οη επηβξαβεχζεηο (ζεηηθφο θνηλσ- 
ληθφο έιεγρνο) παξνηξχλνπλ ηα  
άηνκα γηα ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ην ξφιν ησλ 
επηβξαβεχζεσλ ζην ζρνιείν. 
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θση. 5.10. Πηθεηνθνξία ηνπ  
ειιεληθνύ ηκήκαηνο ηεο Γηεζλνύο  
Ακλεζηίαο ζηελ Αζήλα, θαηά ηεο  
ζαλαηηθήο πνηλήο. 
ε 70 απφ ηηο 200 πεξίπνπ ρψξεο  
παγθφζκηα εθαξκφδεηαη αθφκα ε 

ζαλαηηθή πνηλή κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζε 38 απφ ηηο 52 
Πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ. ε πνιιέο αθφκα ρψξεο φπσο ε 
ανπδηθή Αξαβία, ην Παθηζηάλ, ε Τεκέλε ε ζαλαηηθή 
πνηλή, θπξίσο θαηά γπλαηθψλ, εθηειείηαη κε δεκφζην 
ιηζνβνιηζκφ ηνπο. Ζ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο θνηλσ-
λίαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέζα πνπ πξνζβάιινπλ 
ηνλ πνιηηηζκφ; Μπνξεί ε πνηλή λα θηάλεη ζηελ πιήξε 
εμφλησζε; Να αληαιιάμεηε επηρεηξήκαηα ζηελ ηάμε. 

 

5.5 Σα είδε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ 
 

Κπξηφηεξεο κνξθέο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, νη νπνίεο 
ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο, είλαη:  

 α. Σππηθόο, άηππνο: Ο ηππηθφο θνηλσληθφο έιεγρνο 
πεξηιακβάλεη ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο 
επίζεκνπο θνξείο (φπσο ε αζηπλνκία, ηα δηθαζηήξηα) 
θαη αθνξά ηελ παξάβαζε ησλ λφκσλ. Ο άηππνο 
θνηλσληθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηηο ππνδείμεηο, ηηο 
παξαηεξήζεηο, ηηο γλψκεο θαη ηελ θξηηηθή πνπ 
εθθξάδνπλ ηα κέιε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ 
αλήθνπκε (γνλείο, θίινη, γείηνλεο, ζπλάδειθνη).  

 β. Θεηηθόο, αξλεηηθόο: Ο ζεηηθφο θνηλσληθφο έιεγ-
ρνο πεξηιακβάλεη ηηο επηβξαβεχζεηο θαη ηηο αληακνηβέο 
θαη ν αξλεηηθφο ηηο δηάθνξεο θπξψζεηο θαη πνηλέο. Ζ 
ζπκπεξηθνξά καο ζην ζρνιείν π.ρ. δηακνξθψλεηαη 
ηφζν απφ ην θφβν ηεο πνηλήο (κε απνβνιή ή ηηκσξία) 
φζν θαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αληακνηβήο (κε 
θαινχο βαζκνχο θαη έπαηλν).  
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 γ. Πξνιεπηηθόο, θαηαζηαιηηθόο: Ο πξνιεπηηθφο 
έιεγρνο έρεη σο ζηφρν λα πξνιάβεη ηελ εθδήισζε ηεο 
παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ. Ο θαηαζηαιηηθφο 
θνηλσληθφο έιεγρνο επηβάιιεη πνηλέο φηαλ ηα άηνκα 
πξνρσξνχλ ζε παξάλνκεο πξάμεηο. 

 δ. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ κνξθέο εμσηεξη-
θνχ ειέγρνπ. Τπάξρεη φκσο θαη κηα κνξθή εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ν απηνέιεγρνο. Με ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσλη-
θνπνίεζεο καζαίλνπκε ηνπο θαλφλεο, ηηο απαγνξεχζεηο 
θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, αηζζαλφκαζηε ηχςεηο, ληξνπή, 

κεηακέιεηα γηα θάπνηεο πξάμεηο καο. Ο απηνέιεγρνο 
είλαη απνηέιεζκα ηεο πεηπρεκέλεο θνηλσληθνπνίεζεο 
θαη ζηφρνο ησλ θαλφλσλ ζσθξνληζκνχ ζήκεξα. 

 Οη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο, πνπ έγηλαλ κε ηελ εμέιημε 
ησλ θνηλσληψλ απφ παξαδνζηαθέο ζε ζχγρξνλεο, επε-
ξέαζαλ θαη άιιαμαλ θαη ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. Ο μπιν-
δαξκφο π.ρ. απνηεινχζε ζπλεζηζκέλε κνξθή θνηλσλη-
θνχ ειέγρνπ απφ ηνπο γνλείο ή ην δάζθαιν. ήκεξα 
απαγνξεχεηαη θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα γίλνληαη 
πεξηζζφηεξν αλεθηηθά ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 
 Ζ δεκηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ 

θξαηψλ νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ηεο γξαπηήο 
λνκνζεζίαο (λφκνη) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο 
θαη ζσθξνληζκνχ (δηθαζηήξηα). θνπφο ηεο ζχγρξνλεο 
δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο είλαη ε πξφιεςε ηεο εγθιεκα-
ηηθφηεηαο. Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηβνιή πνηλψλ 
(θαηαζηνιή), απηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ 
πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παξαβάηε. Ζ 
βία θαη ν θαηαλαγθαζκφο απαγνξεχνληαη. Μφλνλ ε 
πνιηηεία έρεη ην δηθαίσκα θαηαλαγθαζκνχ (θξάηεζε - 
θπιάθηζε) αιιά πάληα κε ηελ εγγχεζε ησλ λφκσλ θαη 

ηεο αλεμάξηεηεο δηθαηνζύλεο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε επαλέληαμε ηνπ 
αηφκνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν νδεγνχλ ζηαδηαθά  

89 / 44 



ζηελ θαηάξγεζε ησλ αζχισλ, ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, 
ησλ αλακνξθσηεξίσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο 
θνηλσλίεο. Ζ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ επαλέληαμεο 
απνθπιαθηζκέλσλ, αξσγήο θαη θνηλσληθήο εξγαζίαο 
εμππεξεηεί απηνχο αθξηβψο ηνπο ζηφρνπο. 
 
 

θση. 5.11 Ο βαιθαληνλίθεο γηαηξφο  
Γξ. Λακπξάθεο εκπνδίδεηαη απφ  
ηελ Αζηπλνκία λα πξαγκαηνπνηή- 
ζεη πνξεία εηξήλεο ζηνλ Μαξα- 
ζψλα ην 1963, έλα κήλα πξηλ ηε  
δνινθνλία ηνπ. Πνιινί αθφκα  
πνιηηηθνί φπσο ν Μάξηηλ Λνχζεξ 

Κίλγθ, ν Ν. Μαληέια, ακθηζβήηεζαλ ηνπο θπξίαξρνπο 
θνηλσληθνχο θαλφλεο ηεο επνρήο ηνπο θαη ππέζηεζαλ 
ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν κε θπιαθίζεηο θαη δηψμεηο. 
ήκεξα, ζεσξνχληαη κεγάινη κεηαξξπζκηζηέο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο 
πνπ ππέζηεζαλ θνηλσληθφ έιεγρν. Υξεζηκνπνηείζηε 
παξαδείγκαηα απφ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
θση. 5.12 «Σν μχιν βγήθε απ’ ηνλ παξάδεηζν». Απηή 
ήηαλ ε παηδαγσγηθή αξρή ησλ παξαδνζηαθψλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο 
αξρέο θαη ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο καζεηέο 
ζήκεξα. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δξγαζίεο - δξαζηεξηφηεηεο 

1. Μπνξείηε, αθνχ δηαβάζεηε έλα απφ ηα πξνηεηλφκελα 
δηεγήκαηα (ή θάπνην άιιν δηθήο ζαο επηινγήο), λα 
θαηαγξάςεηε ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζαηε ζηνπο 
ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θνξείο ηεο 
θνηλσληθνπνίεζεο εθείλεο ηεο επνρήο ζε ζρέζε κε 
απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα. 
2. Με βάζε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζαηε γηα ην ζεζκφ 
ηεο νηθνγέλεηαο ζην πξνεγνχκελν θαη ζε απηφ ην 
θεθάιαην, κπνξείηε λα αλαπηχμεηε ηηο δηαθνξέο ζηελ 
θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ ζε κηα ζχγρξνλε-ππξεληθή 
θαη ζε κηα παξαδνζηαθή-εθηεηακέλε νηθνγέλεηα; 
3. Να ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη λα ζπγθεληξψζεηε πιηθφ 
(θσηνγξαθίεο, καξηπξίεο, άξζξα) γηα έλα απφ ηα ζέκαηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην (ζαλαηηθή πνηλή, ζρνιη-
θέο ηηκσξίεο, αιιαγέο ζηνλ θνηλσληθνπνηεηηθφ ξφιν ηεο 
νηθνγέλεηαο, ΜΜΔ). 
4. Να πξαγκαηνπνηήζεηε κηθξή έξεπλα ζην ζρνιείν γηα 
ην βαζκφ πνπ νη ζπκκαζεηέο ζαο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 
ΜΜΔ (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξά-
θν, δηαδίθηπν). Μπνξείηε επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεηε  
κηθξή έξεπλα ζηα πξνγξάκκαηα ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ 
γηα ην πνζνζηφ ησλ ελεκεξσηηθψλ/επηκνξθσηηθψλ  

Θνηλσληθόο 
έιεγρνο 

Πξνιεπηηθόο - θαηαζηαιηηθόο 

Δζσηεξηθόο (απηνέιεγρνο) 

Σππηθόο - άηππνο 

Αξλεηηθόο - ζεηηθόο 
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εθπνκπψλ πνπ δηαζέηνπλ ζην εβδνκαδηαίν ηνπο 
πξφγξακκα. 
5. Να επηιέμεηε θαη λα παξνπζηάζεηε έλα ζεκαληηθφ 
πξφζσπν πνπ ππέζηε δηψμεηο γηα ηηο ηδέεο ηνπ. 
 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ, 
ζα πξέπεη λα κπνξείο λα απαληήζεηο ζχληνκα ζηηο 
παξαθάησ εξσηήζεηο. Όπνπ ζπλαληάο δπζθνιία, 
ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Ζ θνηλσληθνπνίεζε είλαη δηαδηθαζία κάζεζεο.  

Ση καζαίλεη ην άηνκν; 
2. Γηαηί ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε  

ηνπ λένπ είλαη ζήκεξα πην ζεκαληηθφο; 
3. Γηαηί ην θξάηνο ζήκεξα επεκβαίλεη θαζνξηζηηθά  

ζηελ θνηλσληθνπνίεζε; 
4. Πφηε θνηλσληθνπνηνχκαζηε πην ζσζηά: φηαλ νη  

πνηλέο ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά ζηε  
ζπκπεξηθνξά καο; 

5. Πψο ζπλδέεηαη ν απηνέιεγρνο κε ηελ  
θνηλσληθνπνίεζε; 

Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε: 
1. Ζ θνηλσληθνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία  

απνκλεκφλεπζεο θαλφλσλ     Λ 
2. Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί πξσηνγελή  

θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο     Λ 
3. Κχξηα ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ  

είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε     Λ 
4. Ο απηνέιεγρνο είλαη δείγκα επηηπρεκέλεο  

θνηλσληθνπνίεζεο     Λ 
5. Σν άηνκν ζήκεξα δελ έρεη επηινγέο  

ζηα πξφηππα κε ηα νπνία ζα ηαπηηζηεί     Λ 
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6 Θνηλσληθά Πξνβιήκαηα 
 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη ζπλέπεηεο  
 Αίηηα θαη αληηκεηψπηζε 
 Φηψρεηα, αλεξγία, θαηαλαισηηζκφο,  

αγσγή θαηαλαισηψλ 
 Σξνραία αηπρήκαηα, θπθινθνξηαθή αγσγή  
 Αζιεηηζκφο θαη βία 
 

Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα είλαη ραξαθηεξη- 
ζηηθφ φισλ ησλ θνηλσληψλ. Οη θνηλσληθνί  
ζεζκνί, ε θνηλσληθή νξγάλσζε θαη κεηαβνιή  

είλαη έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα λα θαηαλνήζεηο απηφ ην 
θεθάιαην. 
 

Πνιιά ινγνηερληθά έξγα έρνπλ αληηθείκελν ηα  
θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο ηνλ  
πφιεκν θαη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο.« Ζ Εσή 

ελ ηάθσ» ηνπ ηξ. Μπξηβήιε, «Ζ Μάλα» ηνπ Μ. Γθφξθη, 
ην έξγν ηνπ Σδ. ηάτκπεθ « Άλζξσπνη θαη πνληίθηα», 
«Γηα πνηνλ ρηππά ε θακπάλα» ηνπ Δξλ. Υεκηλγνπέε, 
«Μέζα ζηηο θιφγεο» ηεο Γ. σηεξίνπ πεξηγξάθνπλ ηα 
αδηέμνδα ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ θνηλσληθά πξνβιή-
καηα, φπσο ν πφιεκνο, νη αληζφηεηεο θαη ε θηψρεηα. 
 

Οη πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο ηαηλίεο έρνπλ σο  
αληηθείκελν ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα.  
Μπνξείο λα δεηο ηαηλίεο, φπσο «Ο αθήξπρηνο 

πφιεκνο» ηνπ Μ. Μνπξ, «Γελλεκέλνο ηελ 4ε Ηνπιίνπ» 
ηνπ Οι. ηφνπλ, «Ο άλζξσπνο ηεο βξνρήο» ηνπ Μπ. 
Λέβηλζνλ. ζα πξνβιεκαηηζηείο γηα πξνβιήκαηα, φπσο 
ν πφιεκνο, ε θηψρεηα, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θ.ι.π. 
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Οη πεξηζζφηεξνη ηζηνρψξνη πνπ πξνηείλν- 
ληαη ζην βηβιίν αλαθέξνληαη ζε θνηλσληθά  
πξνβιήκαηα. Πεξηβαιινληηθέο θαη αλζξσπη- 
ζηηθέο Οξγαλψζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα  
ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φπσο ε Unicef 

(www.unicef.gr) γηα ηελ πείλα, ε Γηεζλήο Ακλεζηία 
(www.amnesty.gr) γηα ηνλ πφιεκν θαη ηηο δηαθξίζεηο, ε 
WWF (www.wwf.gr) θαη ε Greenpeace 
(www.greenpeace.gr) γηα ην πεξηβάιινλ, ην Ηλζηηηνχην 
Καηαλαισηή γηα ηελ θαηαλάισζε (www.inka.gr). 
Δμάιινπ, κπνξείο λα επηζθεθηείο ηηο ηζηνζειίδεο 
www.anthropos.gr θαη www.nodoping.org γηα λα 
ελεκεξσζείο αληίζηνηρα γηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα 
άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 
πξσηαζιεηηζκνχ θαη ηεο ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ 
νπζηψλ απφ ηνπο αζιεηέο. 
 
ην θεθάιαην απηφ ζα γλσξίζεηο κεξηθά απφ ηα 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
θνηλσλίεο φινπ ηνπ πιαλήηε: ηε θηψρεηα θαη ηελ 
αλεξγία, ηα ηξνραία αηπρήκαηα θαη ηελ αζιεηηθή βία. Θα 
πξνβιεκαηηζηείο θαη ζα ζπδεηήζεηο ηα αίηηα άιια θαη 
ηνπο ηξφπνπο ζπιινγηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 
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6.1 Κνηλσληθά πξνβιήκαηα: 
Πξνζδηνξηζκφο θαη ζπλέπεηεο 

 

Μέρξη ηψξα αλαθεξζήθακε ζηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο 
πνπ δηαζέηεη θάζε θνηλσλία γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο 
αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Αλ θνηηάμνπκε φκσο 
γχξσ καο ζα δηαπηζηψζνπκε φηη δελ έρνπλ φινη νη 
άλζξσπνη ηα ίδηα αγαζά θαη ζε νξηζκέλνπο ιείπνπλ θαη 
ηα πην βαζηθά φπσο, ε ηξνθή, ε ζηέγε, ηα θάξκαθα, ε 
εξγαζία θαη ε πξνζσπηθή αζθάιεηα. πρλά, νη καζεηέο 
δηαθφπηνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα λα εξγα-
ζζνχλ. ηηο πφιεηο εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα, φπσο ε 
βία, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ηα ηξνραία αηπρήκαηα πνπ 
νδεγνχλ ζε εθαηνληάδεο ζχκαηα. Σα πξνβιήκαηα απηά 

απνηεινχλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα γηαηί:  

 α) επεξεάδνπλ αξλεηηθά έλα ζεκαληηθό ηκήκα 
ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, π.ρ. νη απμεκέλνη δείθηεο 
αλεξγίαο ζεκαίλνπλ φηη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θνηλσ-
ληθνχ ζπλφινπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα δηαβίσζεο ή 
θαη επηβίσζεο. πρλά, έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα κπνξεί 
λα κε γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα άηνκα πνπ ην πθίζηα-
ληαη, αιιά απφ ηνπο επηζηήκνλεο ή απφ ηα ΜΜΔ π.ρ. ην 
θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο ελην-
πίζηεθε απφ ηνπο επηζηήκνλεο νη νπνίνη θαη νξγάλσ-
ζαλ ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ πιεζπζκνχ.  

 β) παξαβηάδνπλ ηηο αμίεο θαη ηα ηδεώδε ηνπ 
θνηλσληθνύ ζπλόινπ, φπσο π.ρ. ε παηδηθή εξγαζία, ν 
αλαιθαβεηηζκφο, ε θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ 
παξαβηάδνπλ ηηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο κφξθσζεο θαη 
ηεο απαγφξεπζεο ηεο βίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. 

 γ) νθείινληαη ζε θνηλσληθνύο θαη όρη αηνκηθνύο 
παξάγνληεο, φπσο π.ρ. ε αλεξγία πνπ νθείιεηαη ζηελ 
εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ή ηηο αιιαγέο  
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ζηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο. Με απηφλ 
ηνλ ηξφπν δηαθξίλεηαη ην θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο 
αλεξγίαο απφ ην αηνκηθφ πνπ αθνξά π.ρ. ηελ θαθή 
επηινγή επαγγέικαηνο. 

 δ) κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε ηε ζπιινγηθή 
δξάζε αηόκσλ θαη νκάδσλ θαη κε θνηλσληθά κέηξα 
ηεο Πνιηηείαο.  
Οη ζπλέπεηεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ αθνξνχλ: 
 ην άηνκν, εθφζνλ έρνπλ πξνζσπηθφ θφζηνο πνπ έρεη 
ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ηνπ. 
 ηελ θνηλσλία, εθφζνλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 
νξγάλσζε αιιά θαη επξχηεξα φιε ηελ θνηλσληθή δσή. 
 

θση.6.1 Γηαηξνί ρσξίο ζύλνξα,  
Γηαηξνί ηνπ θόζκνπ. 
Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηε  
δξάζε ησλ Οξγαλψζεσλ απφ ην  
δηαδίθηπν (www.msf.gr,  
www.mdgreece.gr). 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα  
άιιεο Οξγαλψζεηο πνπ δξαζηε-

ξηνπνηνχληαη ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 
 

θση.6.2 η. Υώθηλγθ. Τπάξρνπλ  
άλζξσπνη πνπ επηιέγνπλ, αληί λα  
είλαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο, λα  
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηε ιχζε  
ηνπ. Ο θπζηθφο η. Υψθηλγθ 
απνηειεί έλα ηέηνην παξάδεηγκα.  
Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ  
ηζηνζειίδα www.disability.gr γηα  
λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε  
αλαπεξίεο.  
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα άιια θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα θαη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα 
άηνκα πνπ ηα αληηκεησπίδνπλ κπνξνχλ λα 
δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 

 

6.2 Αίηηα θαη αληηκεηψπηζε 
 

Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα δελ απνηεινχλ θπζηθέο θαη 
αλαπφθεπθηεο θαηαζηάζεηο. Όπσο θάζε πξφβιεκα 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 
αλαδεηνχκε, ψζηε κε θαηάιιεια κέηξα λα ηα επηιχνπκε. 
Οη βαζηθέο αηηίεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ είλαη: 

 α) Ζ θνηλσληθή αληζόηεηα (βι. Κεθ. 3.4.1). Οη 
άλζξσπνη ζην πιαίζην κηαο θνηλσλίαο, αιιά θαη νη φιεο 
νη θνηλσλίεο παγθφζκηα δελ απνιακβάλνπλ ηα ίδηα 
αγαζά θαη ππεξεζίεο. Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ 
ππάξρνπλ ζπλδένληαη κε ηα πην ζεκαληηθά απφ ηα 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φπσο ε θηψρεηα, ε αλεξγία, ε 
βία, ε κεηαλάζηεπζε θαη ν ξαηζηζκφο. 

 β) Ζ θνηλσληθή κεηαβνιή (βι. Κεθ. 3.5) απνηειεί 
ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ θνηλσληψλ. ηηο ζχγρξνλεο 
θνηλσλίεο, νη ηαρχηαηεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο 
απνηεινχλ αηηία πνιιψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ 
ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο π.ρ. νδεγνχλ πνιινχο 
επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο ζε πξνβιήκαηα αλεξγίαο θαη 
εμαθαλίδνπλ παξαδνζηαθά επαγγέικαηα.  

 γ) Οη θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο. Οξη-
ζκέλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο 
λννηξνπίεο πνπ ππήξραλ παιαηφηεξα θαη ζπλερίδνπλ 
λα ππάξρνπλ ζηε λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 
θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ, ε 
εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ ηδηαίηεξα απφ ηα θνξίηζηα, ν 
ξαηζηζκφο, φια απηά ηα θαηλφκελα ζπλδένληαη κε 
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παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ 
ππάξρνπλ αθφκα ζε πνιιέο θνηλσλίεο. 
 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 
πξνυπνζέηεη: 

  ηελ πξνζπάζεηα αιιαγώλ ζηε λννηξνπία ησλ 
αηόκσλ (αηνκνθεληξηθή πξνζέγγηζε). ην πιαίζην απηφ 
πξνβιέπεηαη ε εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε 
ησλ αηφκσλ ζε ζέκαηα π.ρ. νδηθήο αζθάιεηαο, 
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζεκάησλ πγείαο, 
ψζηε ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα 
πξνβιήκαηα, μεπεξλψληαο αξλεηηθέο λννηξνπίεο. 

  Σελ πξνζπάζεηα αιιαγώλ ζηελ θνηλσληθή 
νξγάλσζε (θνηλσληνθεληξηθή πξνζέγγηζε). 
 ήκεξα, ε αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιε-
κάησλ απαηηεί ην ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν παξαπάλσ 
πξνζεγγίζεσλ. Δμάιινπ, ε κειέηε θαη ν ζρεδηαζκφο 
ιχζεσλ ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πξαγκαηνπνηείηαη 
κε ηε ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ δηάθνξσλ θιάδσλ. 
Φπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη, αξρηηέθηνλεο θαη πνιενδφ-
κνη κειεηνχλ π.ρ. ηα πξνβιήκαηα βίαο θαη θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο κεγαινππφιεηο θαη 
πξνηείλνπλ λέεο κνξθέο ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ. 
 Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε ράξαμε 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη ζην πιαίζην ηνπ 
θνηλσληθνχ θξάηνπο (βι. Κεθ. 9.3) κε ηελ θαηνρχξσζε 
κέηξσλ, φπσο ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ηα επηδφκαηα 
αλεξγίαο, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αλέξγσλ, ε πα-
ξνρή θαηνηθίαο, ε επηδφηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θ.ά. ηελ 
θαηεχζπλζε επίιπζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

εληάζζεηαη θαη ε δξάζε ησλ Κε Θπβεξλεηηθώλ 
Οξγαλώζεσλ ΜΚΟ (βι. Κεθ.2.3) θαη ησλ δηάθνξσλ 
θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, φπσο ην νηθνινγηθφ, ην 
γπλαηθείν, ην αληηξαηζηζηηθφ θίλεκα. 
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ΟΥΗ ΣΖ 
ΞΔΝΟΦΟΒΗΑ 

 Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 
ζήκεξα έρνπλ έλα δηεζλή ραξαθηήξα π.ρ. ε θηψρεηα, ε 
αλεξγία, ν ξαηζηζκφο, ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Γηα ην ιφγν απηφ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα απαζρν-
ινχλ δηεζλείο Οξγαληζκνχο (ΟΖΔ, Unicef) θαη δηεζλείο 
ΜΚΟ θαη θηλήκαηα (βι. Κεθ. 14.3). 
 

θση.6.3 Δθαηνκκύξηα παηδηά ζηνλ  
θόζκν είλαη εθηεζεηκέλα ζε ηδηαί- 
ηεξνπο θηλδύλνπο ιόγσ ησλ πνιέ- 
κσλ θαη ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ.  
 Να επηθνηλσλήζεηε κε Με  
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ  
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ  
ηνκέα (UNICEF, Γηαηξνί ηνπ 

Κφζκνπ, Γηαηξνί Υσξίο χλνξα) θαη λα δεηήζεηε λα ζαο 
απνζηείινπλ ζρεηηθφ πιηθφ. 
 

 

 
θση.6.4 Ζ μελνθνβία απνηειεί ηελ  
θχξηα αηηία εθδειψζεσλ ξαηζη- 
ζκνχ θαηά ησλ αιινδαπψλ.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε κε  
πνηνπο ηξφπνπο ε ηζφηεηα θαη ε  
αμηνπξέπεηα ζα γίλνληαη  
ζεβαζηέο γηα φια ηα άηνκα. 

 

«Αλ ζθέθηεζαη έλα ρξόλν κπξνζηά - θύηεςε ζπόξνπο 
Αλ ζθέθηεζαη δέθα ρξόληα κπξνζηά - θύηεςε έλα δέληξν 
Αλ ζθέθηεζαη εθαηό ρξόληα κπξνζηά - κόξθσζε ην ιαό.» 
Kuaan-tzu ( Kίλα 4νο-3νο αηώλαο π.Υ) 
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θση. 6.5 «Οη γνύλεο έρνπλ δήηεζε, νη θώ- 
θηεο έρνπλ πέλζνο» Απηφλ ηνλ θφζκν δελ  
ηνλ θιεξνλνκήζακε απφ ηνπο γνλείο καο,  
ηνλ δαλεηζηήθακε απφ ηα παηδηά καο.  
Μφλν ην 1/5 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο θαηα- 
ηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «θαηαλαισ-

ηψλ», αιιά απηή ε θαηαλάισζε απνηειεί παξάγνληα θα-
ηαζηξνθήο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, εμαθάληζεο 
εηδψλ θαη ξχπαλζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη σθεαλψλ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπ θαηαλαισηή πνπ βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

6.3 Φηψρεηα, αλεξγία, θαηαλαισηηζκφο,  
αγσγή θαηαλαισηή 

 

Ζ θηψρεηα απνηειεί ην βαζηθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα 
φισλ ησλ θνηλσληψλ ζήκεξα. Ζ θαηαπνιέκεζή ηεο 

Αίηηα 
θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ 

Θνηλσληθέο αληζόηεηεο 

Θνηλσληθή κεηαβνιή 

Λννηξνπίεο 

Δπίιπζε 
θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ 

Θνηλσληθή πνιηηηθή 

ΚΘΟ 

Γηεζλείο Οξγαληζκνί 
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The cost of your week’s 
coffee could help provide 
Zoe’s village with clean 

water 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηφζν ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ 
ρσξψλ, φζν θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ΟΖΔ, 
Unicef). Οη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο αλαθέξνληαη ζε δχν 
είδε θηψρεηαο ηελ απφιπηε θαη ηε ζρεηηθή.  

 Ζ απόιπηε θηώρεηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα 
άηνκα δελ θαηέρνπλ νχηε ηα ζηνηρεηψδε αγαζά γηα ηελ 
επηβίσζή ηνπο, φπσο είλαη ε ηξνθή, ην λεξφ, ε ζηέγε. Ζ 
απφιπηε θηψρεηα αθνξά κεγάινπο πιεζπζκνχο ησλ 
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία, 
αιιά παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο, 
εθφζνλ νη άζηεγνη απνηεινχλ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν 
φισλ ησλ Γπηηθψλ κεγαινππφιεσλ.  

 Ζ ζρεηηθή θηώρεηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα 
άηνκα δηαζέηνπλ έλα βαζηθφ εηζφδεκα πνπ εμαζθαιίδεη 
ηελ επηβίσζή ηνπο, δελ θαιχπηεη φκσο ην θαηαλαισηη-
θφ πξφηππν ηεο θάζε θνηλσλίαο. Ζ θάζε θνηλσλία 
θαζνξίδεη επνκέλσο ηα φξηα ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο, π.ρ. 
ζηελ Διιάδα ηνπ ’60 ε θαηνρή ηειεφξαζεο ή 
ηειεθψλνπ δελ απνηεινχζαλ βαζηθέο αλάγθεο, ελψ 
ζήκεξα πεξηιακβάλνληαη ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ελφο 
λνηθνθπξηνχ θαη απνηεινχλ δείθηε ζρεηηθήο θηψρεηαο 
γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
 

θση.6.6 «Σν θόζηνο ηνπ  
εβδνκαδηαίνπ ζαο θαθέ,  
κπνξεί λα εθνδηάζεη ην  
ρσξηό ηεο Εσήο κε θαζαξό  
λεξό», αλαθέξεη ε ιεδάληα  
ηεο θακπάληαο ελάληηα ζηε  
θηψρεηα. Ζ θηψρεηα  
πιήηηεη πιεζπζκνχο ησλ  
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ  
αιιά θαη ησλ αλαπηπγκέ- 
λσλ θνηλσληψλ πνπ ε  
πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη  
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θάησ ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ. Μεγάινο αξηζκφο  
επίζεο είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ θαη πνιινί είλαη αλάπε-
ξνη. ηε δηεχζπλζε www.yomag.net, ζα βξείηε έλα 
δηθηπαθφ πεξηνδηθφ γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο γξακκέλν απφ καζεηέο.  
 Μπνξείηε λα ην επηζθεθζείηε θαη λα εληάμεηε θαη ην 
ζρνιείν ζαο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

 

 Σα αίηηα ηεο θηώρεηαο εληνπίδνληαη ζηελ άληζε θα-
ηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ζηηο αιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο, 
ζηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ην ξαηζηζκφ, αιιά θαη ζηελ 
παξανηθνλνκία*, πνπ ζηεξεί απφ ην θξάηνο εηζνδήκαηα 
γηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Ζ αλεξγία, 
επίζεο, απνηειεί ζεκαληηθή αηηία ηεο θηψρεηαο, ηδηαί-
ηεξα φηαλ είλαη παξαηεηακέλε θαη αθνξά άηνκα κεγαιχ-
ηεξεο ειηθίαο, πνπ έρνπλ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 Οη ζπλέπεηεο ηεο θηώρεηαο είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο 
ηφζν ζηα άηνκα, ηα νπνία βξίζθνληαη απνθιεηζκέλα 
απφ πνιιά αγαζά θαη δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ζηελ 
θνηλσλία, αθνχ ε θηψρεηα απνηειεί αηηία πνιιψλ 
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ε 
μελνθνβία, ν ξαηζηζκφο, ε εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε βία. 
 

ηελ επόκελε ζειίδα θαίλεηαη ν πίλαθαο 6.1 
 Έλα ζηα ηέζζεξα άηνκα βξίζθεηαη ζηα όξηα ζρεηηθήο 
θηώρεηαο ζηελ Δπξώπε ησλ 15. Σα ζηνηρεία δίλνληαη ρσ-
ξίο ηνλ ππνινγηζκό ησλ θνηλσληθώλ παξνρώλ ηνπ θξάηνπο 
(Α΄ ζηήιε) θαη κεηά ηνλ ζρεηηθό ππνινγηζκό ( Β΄ ζηήιε). 
 
 

 

* παξανηθνλνκία: ε κε επίζεκε θαηαγξαθή απφ ην 
θξάηνο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε απνηέιεζκα 
ηε θνξνδηαθπγή. 
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Πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο ζηελ Δπξψπε ησλ «15» (2001) 

ΥΧΡΑ 

Υσξίο 
θνηλσληθέο 

παξνρέο (%) 

Με 
θνηλσληθέο 

παξνρέο (%) 

Καηψθιη θηψρεηαο ζε € 
ην ρξφλν 

Έλα             
άηνκν 

Γχν ελήιηθεο              
κε δχν παηδηά 

Απζηξία 22 12 9.173 19.263 

Βέιγην 23 13 9.295 19.520 

Γαιιία 24 15 8.932 18.756 

Γεξκαλία 21 11 9.455 19.855 

Γαλία 29 10 11.988 25.175 

ΔΛΛΑΓΑ 23 20 4.264 8.955 

Ζλ. Βαζίιεην 29 17 10.632 22.237 

Ηξιαλδία 30 21 8.553 17.961 

Ηζπαλία 23 19 4.416 11.374 

Ηηαιία 22 19 6.240 13.103 

Λνπμεκβνχξγν 23 12 13.863 29.113 

Οιιαλδία 21 11 8.292 17.414 

Πνξηνγαιία 24 20 3.589 7.538 

νπεδία 17 9 10.367 21.770 

Φηλιαλδία 19 11 8.916 18.724 

Δπξψπε ησλ 15 21 15 8.319 17.469 
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8% 

10% 

16% 33% 10% 

ΒΟΡΔΗΑ ΑΦΡΗΚΖ 
ΚΑΗ ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ Δ 
ΣΑΓΗΟ ΜΔΣΑΒΑΖ* 

ΑΗΑ ΚΑΗ 
ΔΗΡΖΝΗΚΟ 

ΤΠΟΑΥΑΡΗΑ 
ΑΦΡΗΚΖ 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ  
ΑΜΔΡΗΚΖ 

ΚΑΗ ΚΑΡΑΨΒΗΚΖ 

Τπνζηηηζκόο ζηνλ θόζκν 
Πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη δνπλ ζε 
ζπλζήθεο απφιπηεο θηψρεηαο κε ιηγφηεξν απφ έλα 

δνιάξην ηελ εκέξα, θαη 840 εθαηνκκχξηα εμαθνινπζνχλ 
λα πεζαίλνπλ απφ πείλα ε ππνζηηηζκφ. 

 

Πνζνζηφ ππνζηηηζκέλσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζπλνιηθφ 
πιεζπζκφ 

<5%  6-10%  11-20%   21-30%   >31%       
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ΚΑΚ, ΒΑΛΣΗΚΔ ΥΧΡΔ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ 
 

ΠΖΓΖ: FAQ  REUTERS 
 

πίλαθαο 6.2 Παγθόζκηνο ππνζηηηζκόο. 
 

Ζ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο απαηηεί κέηξα γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο 
πνιίηεο. Σέηνηα κέηξα είλαη θπξίσο ε εθπαίδεπζε θαη ε 
θαηάξηηζε, κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη 
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ηέινο δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ 
εζληθνχ θαη παγθφζκηνπ πινχηνπ. 
 εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηε θηψρεηα 

ζήκεξα είλαη ν θαηαλαισηηζκόο ησλ δπηηθψλ 
θνηλσληψλ. Ο άθξηηνο θαηαλαισηηζκφο, δειαδή ε 
ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αγαζψλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ θαη νθείιεηαη ζηε 
δηαθήκηζε θαη ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε παξαγσγή 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Με βάζε ηελ Unicef ην 25% 
ηνπ πιεζπζκνχ ππεξθαηαλαιψλεη θαη έλα κέξνο ηνπ 
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα παρπζαξθίαο ηε ζηηγκή πνπ 

ην 75% βξίζθεηαη ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη έλα κέξνο 
ηνπ ππνζηηίδεηαη. Σα εβδνκαδηαία απνξξίκκαηα ελφο 
δπηηθνχ λνηθνθπξηνχ ζα αξθνχζαλ γηα ηελ επηβίσζε 
ησλ παηδηψλ ελφο ρσξηνχ ζηελ Αθξηθή πνπ πιήηηεηαη 
απφ ηνλ ππνζηηηζκφ. 
 Δμάιινπ, ν θαηαλαισηηζκφο νδεγεί ζε ππεξεθκε-
ηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα παξαγσγή 
πεξηζζφηεξσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Απηή ε 
ππεξεθκεηάιιεπζε έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα ηελ 
εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε νπνία νδεγεί ζε 
θηψρεηα θαη ππνζηηηζκφ αθφκα πεξηζζφηεξεο 
αλαπηπζζφκελεο θνηλσλίεο. 

 Ζ αγσγή ηνπ θαηαλαισηή έρεη ζηφρν λα ελεκεξψ-
ζεη ηνλ πνιίηε θαη λα ηνλ επαηζζεηνπνηήζεη ψζηε λα 
θαηαλαιψλεη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη 
φρη ηηο ηερλεηέο αλάγθεο πνπ θαηαζθεπάδεη θπξίσο ε 
δηαθήκηζε. Ο ππεχζπλνο θαη ελεκεξσκέλνο θαηαλαισ-
ηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηε βηψζηκε - αεηθφξν αλάπηπμε* 

 

*Βηώζηκε αλάπηπμε: ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ δελ 
εμαληιεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ πιαλήηε. ηηο 
Γηεζλείο πλδηαζθέςεηο Κξαηψλ γηα ην πεξηβάιινλ 
αλαθέξεηαη θαη σο αεηθφξνο αλάπηπμε. 
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φινπ ηνπ πιαλήηε θαη αζθεί πηέζεηο γηα ζσζηή ρξήζε 
ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ζήκεξα θαη ζην κέιινλ ε επηβίσζε φισλ ησλ 
αλζξψπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

6.4 Σξνραία αηπρήκαηα, θπθινθνξηαθή αγσγή 
 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηνλ ηειεπηαίν αηψλα νδήγεζε 
ζηε καδηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ, ηα νπνία απνηε-
ινχλ ζήκεξα βαζηθφ κέζν κεηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο. 
Ζ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ, νη απνζηάζεηο ηνπ ηφπνπ 
εξγαζίαο θαη θαηνηθίαο, ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ν 
θαηαλαισηηζκφο νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο θπθινθν-
ξίαο απηνθηλήησλ (ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσ-
πατθήο Έλσζεο αλαινγεί πεξίπνπ 1,5 απηνθίλεην γηα 
θάζε λνηθνθπξηφ). 
 Σα δεδνκέλα απηά ζπλδένληαη κε ην ηεξάζηην πξφ-
βιεκα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Σα ηξνραία αηπρήκα-
ηα είλαη ζήκεξα ε αηηία ζαλάηνπ 120 επξσπαίσλ πνιηηψλ 
θαζεκεξηλά. Ζ θαηάζηαζε απηή γηα ηελ Δπξψπε ηζνδπ-
λακεί κε κία πηψζε επηβαηηθνχ αεξνπιάλνπ ηελ εκέξα! 
 ηελ Διιάδα ηα ηξνραία απνηεινχλ αηηία ζαλάηνπ 6 
αηφκσλ εκεξεζίσο, ελψ ε ρψξα καο θαηέρεη ην ζιηβεξφ 
πξνλφκην λα έξρεηαη πξψηε ζε ζαλάηνπο απφ ηξνραία 
θαη ζε ζπλνιηθφ αξηζκφ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

Αληηκεηώπηζε 
θηώρεηαο 

Ηζόηεηα 
επθαηξηώλ 

Κείσζε 
θαηαλαισηηζκνύ 

 

Φηώρεηα 

 

απόιπηε 
 

ζρεηηθή 
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Αληίζεηα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε παξνπζηάδεηαη 
κείσζε ηφζν ησλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ ιφγσ ηεο 
ρξήζεο ηεο δψλεο αζθαιείαο θαη ηεο λέαο ηερλνινγίαο 
ζηα απηνθίλεηα (π.ρ. αεξφζαθνη) φζν θαη ηνπ αξηζκνχ 
ησλ ηξνραίσλ κέζσ απζηεξψλ ειέγρσλ θαη πνηλψλ 
(έιεγρνη νρεκάησλ, ηαρχηεηαο, ρξήζεο αιθνφι θ.ά.).  
  

θση.6.7 Καζεηέο πεδνί. Με  
απφθαζή ηνπ ν Άξεηνο Πάγνο,  
Αλψηαην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο,  
έθξηλε φηη ππάξρεη επζχλε ηνπ  
νδεγνχ πνπ ηξαπκαηίδεη πεδφ,  
φηαλ ν πεδφο είλαη αλήιηθνο,  
ειηθησκέλνο ή άηνκν κε αλαπε-

ξίεο. Ζ επζχλε απηή ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ν 
νδεγφο ηεξνχζε φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 
Κπθινθνξίαο (ζήκαλζε, ηαρχηεηα). Με ηελ απφθαζε 
απηή, ε νπνία δεζκεχεη ηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο, θαζηε-
ξψλεηαη πξφζζεηε ππνρξέσζε ησλ νδεγψλ λα παίξ-
λνπλ φιεο ηηο πξνθπιάμεηο γηα πεδνχο αθφκα θαη εάλ 
απηνί θηλνχληαη αθαηάιιεια ζην δξφκν. Απηφ βέβαηα δε 
κεηψλεη ηελ επζχλε ησλ πεδψλ λα θηλνχληαη πξνζεθηηθά 
ζην δξφκν, αιιά αθνξά εηδηθέο θαηεγνξίεο πεδψλ. 
 Να ζπδεηήζεηε ηελ απφθαζε ζηελ ηάμε. 

 
 Οη πεξίπνπ 2000 ζάλαηνη απφ ηξνραία πνπ ζπκβαί-
λνπλ θάζε ρξφλν ζηε ρψξα καο ηζνδπλακνχλ κε ηελ 
εμαθάληζε κηαο θσκφπνιεο θάζε ρξφλν. Οη αηηίεο ησλ 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ αθνξνχλ: 

 α) ην θξάηνο, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ ζεκάλζεσλ ζηηο 
δηαζηαπξψζεηο, ην ζπρλφ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
νρεκάησλ, ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο  

107 / 52 



ησλ νδεγψλ, ηελ επηβνιή απζηεξψλ πνηλψλ ζε 
πεξίπησζε παξαβάζεσλ θαη  

 β) ηνλ νδεγό θαη ηνλ πεδό, νη νπνίνη παξαβηάδνπλ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ), 
ζπκπεξηθέξνληαη ξηςνθίλδπλα θαη αλεχζπλα σο πεδνί 
θαη νδεγνί θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα νρήκαηα σο κέζα 
επίδεημεο ηθαλνηήησλ θαη φρη σο κέζα αζθαινχο κεηα-
θνξάο δηθήο ηνπο θαη ησλ επηβαηψλ πνπ ηνπο εκπηζηεχ-
νληαη. Οη ζπλέπεηεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη 
αηνκηθέο, φπσο ηξαπκαηηζκνί, ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, 
ςπρηθά ηξαχκαηα, ζάλαηνο θαη θνηλσληθέο, φπσο 
αλαπεξίεο ή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ 
λέσλ πνπ απνηεινχλ παξαγσγηθφ πιεζπζκφ, ηεξάζηην 
θφζηνο ζε ψξεο εξγαζίαο, αιιά θαη θφζηνο πεξίζαι-
ςεο, λνζειείαο, επαλέληαμεο ησλ αλαπήξσλ θ.ι.π. 
 εκαληηθφ κέζν πξφιεςεο ησλ ηξνραίσλ 
αηπρεκάησλ είλαη ε εθαξκνγή ηεο θπθινθνξηαθήο 

αγσγήο ησλ λέσλ θπξίσο αηφκσλ. Ζ θπθινθνξηαθή 
αγσγή εθαξκφδεηαη απφ ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ 
ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηα ζρνιεία θαη ηνπο Γήκνπο θαη 
έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε: 
 γηα ηνπο θαλφλεο νδηθήο θπθινθνξίαο πνπ αθνξνχλ 
ηφζν ηνπο πεδνχο φζν θαη ηνπο νδεγνχο, ψζηε λα 
θπθινθνξνχλ κε αζθάιεηα ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο 
(π.ρ. ρξήζε θξάλνπο απφ νδεγνχο δηθχθισλ, ρξήζε 
δψλεο ζην απηνθίλεην, πξνζεθηηθφο έιεγρνο 
δηαζηαπξψζεσλ, ηήξεζε νξίσλ ηαρχηεηαο θ.ά.) 
 γηα ζέκαηα φπσο νη πνηλέο ησλ θπθινθνξηαθψλ 
παξαβάζεσλ, ε θπθινθνξία αηφκσλ κε αλαπεξίεο θ.ά. 
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Καύξε ιίζηα 

 22.000 ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΑΝΑ ΔΣΟ 

 2.100 ΝΔΚΡΟΗ 

 32.000 ΣΡΑΤΜΑΣΗΔ 

 3.500 ΑΝΑΠΖΡΟΗ 

*Αθνξνύλ ηε δεθαεηία 1991-2001 

πίλαθαο. 6.3 Ζ επζύλε ησλ νδεγώλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα 
ηα ηξνραία αηπρήκαηα. Παξαβηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 
φξηα ηαρχηεηαο, ηελ ηήξεζε ησλ απζηεξψλ θαλνληζκψλ 
γηα ηνπο νδεγνχο επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ, νδεγνχλ 
ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ηξαγηθά αηπρήκαηα.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο επζχλεο ησλ πνιηηψλ 
σο νδεγψλ, πεδψλ θαη επηβαηψλ. 

 

πγθξηηηθόο πίλαθαο παζόλησλ 2003-2002 

 ΠΑΘΟΝΣΔ 2003 % 2002 % 

Ο
Γ

Ζ
Γ

Ο
Η κε δψλε 

2.181 9,8 2.034 8,5 

κε θξάλνο 
2.577 11,6 2.094 8,8 

Υσξίο δψλε  
ή θξάλνο 

8.549 38,5 10.027 42,0 

Δ
Π

ΗΒ
Α

Σ
Δ


 

κε δψλε 
1.039 4,7 911 3,8 

κε θξάλνο 
211 1,0 182 0,8 

Υσξίο δψλε  
ή θξάλνο 

4,513 20,4 5.495 23,0 

 Πεδνί 
3.080 20,4 3.118 13,1 
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ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα θαίλεηαη ν πίλαθαο 6.4. 
Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο (www.ydt.gr ). 
 Να νξγαλψζεηε ζηελ ηάμε ζπδήηεζε γηα ηνλ Κψδηθα 
Οδηθήο Κπθινθνξίαο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
πιηθφ πνπ ζα αληιήζεηε απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ (www.gov.gr). 

 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.5 Αζιεηηζκφο θαη βία 
 

Απφ ηελ πξσηφγνλε ήδε θνηλσλία νη άλζξσπνη 
εθπαηδεχνληαη θαη ςπραγσγνχληαη κε ην νκαδηθφ 
παηρλίδη. Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ην παηρλίδη, σο 
κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο, εμειίζζεηαη 

ζε νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ζεζκφ, ηνλ αζιεηηζκό. ηελ 
ειιεληθή αξραηφηεηα ε εθγχκλαζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε 
ζπκκεηνρή-ζπλαγσληζκφο ησλ αζιεηψλ απνηεινχζαλ 
ην αζιεηηθφ ηδεψδεο. Οη Οιπκπηαθνί αγψλεο έδσζαλ 
ζηνλ αζιεηηζκφ έλα ραξαθηήξα πνπ μεπεξλνχζε ηα 
ζχλνξα ησλ θξαηψλ θαη ηνλ ζπλέδεζαλ κε ηελ εηξήλε 
θαη ηε ζπκθηιίσζε ησλ ιαψλ (νιπκπηαθή εθερεηξία). 
Απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα ν 
αζιεηηζκφο παίξλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο, εθθξάδνληαο 
ηηο αμίεο θαη ηα πξφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε 

 

Αηηίεο ηξνραίσλ 

 

Δπζύλεο θξάηνπο 

Δπζύλεο νδεγώλ  
θαη πεδώλ 
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επνρή θαη θνηλσλία. Ο νξγαλσκέλνο αζιεηηζκφο έρεη 
σο ζηφρνπο: 
 ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ πιεζπζκνχ 
(λνπο πγηήο ελ ζψκαηη πγηεί), 
 ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ κέζα απφ ηελ άκηιια 
θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο, 
 ηελ ςπραγσγία ησλ αηφκσλ, 
 ηε γλσξηκία θαη ηε ζπκθηιίσζε ησλ ιαψλ , κέζα απφ 
ηελ νξγάλσζε δηεζλψλ αγψλσλ. 

 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ν αζιεηηζκόο γίλεηαη 

καδηθόο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαιή θπζηθή 
θαηάζηαζε θαη πγεία φινπ ηνπ πιεζπζκνχ. Παξάιιεια 
φκσο ζήκεξα ν αζιεηηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ αγνξά θαη 
κε ηα ζπκθέξνληα κεγάισλ εηαηξηψλ, γη’ απηφ κηιάκε 

γηα ην θαηλφκελν ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ αζιε-
ηηζκνύ (αζιεηηθέο εηαηξίεο, ΜΜΔ, εηαηξίεο αζιεηηθψλ 
εηδψλ). πλέπεηα ηεο ζχλδεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ κε ηελ 
αγνξά είλαη ε εκθάληζε αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο 
ν πξσηαζιεηηζκφο κε θάζε κέζνλ θαη ε βία πνπ ζπρλά 
παξνπζηάδεηαη, ηδηαίηεξα ζηα νκαδηθά αζιήκαηα.  

 α) Πξσηαζιεηηζκόο. Σν «γξήγνξα, ςειά, δπλαηά» 
ηεο αξραίαο Διιάδαο, γίλεηαη ζήκεξα «γξεγνξφηεξα , 
ςειφηεξα, δπλαηφηεξα». Ο πξσηαζιεηηζκφο ζήκεξα 
πξνβάιιεη θαη θαιιηεξγεί σο ππέξηαηε αμία ηνλ 
αληαγσληζκφ θαη ηε λίθε κε θάζε κέζν. 
 Αξλεηηθά απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ 
είλαη νη κηθξέο ειηθίεο έλαξμεο ηεο πξνπφλεζεο, κε 
ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ησλ αζιεηψλ, ε 
επέκβαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο ζηε 
δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ επηδφζεσλ, κε ηε ρξήζε 
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ (ληφπηγθ), ε θαιιηέξγεηα 
αηζζεκάησλ θαλαηηζκνχ ζηνπο θηιάζινπο απφ ηα 
ηεξάζηηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ ΜΜΔ. 
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θση.6.8 Παξνιπκπηαθνί αγώλεο  
Οη Παξνιπκπηαθνί Αγψλεο καο  
κεηαθέξνπλ ζε κηα ραξά γηνξηήο πνπ  
μεπεξλά θάζε αλαπεξία. Οη αγψλεο  
απηνί εθθξάδνπλ ηηο ηέζζεξηο αμίεο πνπ  
πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο αγψλεο:  
ηελ επίδνζε, ηε δχλακε, ηελ έκπλεπζε  
θαη ηε γηνξηή. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο αμίεο  
απηέο πνπ είλαη αμίεο φισλ ησλ  
αζιεηηθψλ αγψλσλ. 

 
θση.6.9.Πνδνζθαηξηθόο αγώλαο  
Ζ Πνιηηεία πξνβιέπεη απζηεξέο  
πνηλέο γηα φζνπο θίιαζινπο δε- 
κηνπξγνχλ επεηζφδηα ζηε δηάξ- 
θεηα ησλ αγψλσλ θαη απαγνξεχεη  
ηελ αλάθιεζε ησλ πνηλψλ θπιά- 
θηζεο. Οη απζηεξέο πνηλέο είλαη  
απαξαίηεηεο, πφζν φκσο κπν- 
ξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηδηαίηεξα  
ζε λένπο; www.sport.gov.gr. 

 Να ζρνιηάζεηε ηηο δχν απφςεηο ζηελ ηάμε. Πνηα άιια 
κέηξα πξφιεςεο ησλ επεηζνδίσλ θαη ησλ βαλδαιηζκψλ 
ζηα γήπεδα ζα πξνηείλαηε; 

 

 β) Φαηλόκελα βίαο ζηηο ηάμεηο ησλ θηιάζισλ. Σν 
θαηλφκελν ηεο βίαο, πνπ εθδειψλεηαη απφ ηνπο θηιά-
ζινπο, κέζα θαη έμσ απφ ηα γήπεδα, παξνπζηάδεηαη ζε 
πνιιέο θνηλσλίεο, φπσο θαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 
ρξφληα. Αθνξά θπξίσο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο νκαδηθνχ 
αζιεηηζκνχ, φπσο ην πνδφζθαηξν θαη ην κπάζθεη.  

 Οη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ βξίζθνληαη ζηελ εκπνξεπ-
καηνπνίεζε απηψλ ησλ κνξθψλ αζιεηηζκνχ θαη  
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ζηα κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα κε ηα νπνία 
ζπλδένληαη (αζιεηηθέο εηαηξίεο), ζηελ ππεξπξνβνιή 

ησλ αζιεκάησλ απφ ηα ΜΜΔ, εθφζνλ δηαζέηνπλ έλα 
ηεξάζηην θίιαζιν θνηλφ, αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα απφ 
κεξίδα ηνπ ηχπνπ ηνπ θαλαηηζκνχ ησλ θηιάζισλ νη 
νπνίνη κεηαηξέπνληαη ζε νπαδνχο. 
 Ζ γεληθφηεξε θξίζε ησλ αμηψλ θαη ηα θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα (απνμέλσζε, αλεξγία) νδεγνχλ ζπρλά 
ηνπο παζεηηθνχο ζεαηέο-νπαδνχο ζε εθδειψζεηο βίαο, 
ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ ηα γήπεδα. Απνηέιεζκα 
απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο ζε 
εγθαηαζηάζεηο, ζπγθξνχζεηο κε αληίπαινπο θηιάζινπο, 
απνκάθξπλζε πνιιψλ θηιάζισλ απφ ηα γήπεδα, 
θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ.  

 Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ αξλεηηθνχ απηνχ θαηλνκέλνπ 
απαηηεί φρη κφλνλ απζηεξφηεξα θαηαζηαιηηθά κέηξα απφ 
ηελ Πνιηηεία, αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θηιάζισλ θαη 
ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ (π.ρ. νκάδεο πξνζηαζίαο γεπέ-
δσλ απφ θηιάζινπο, αξηζκεκέλα εηζηηήξηα, απνθιεηζκφο 
απφ ηνπο αγψλεο ησλ νπαδψλ πνπ βηαηνπξαγνχλ). 
Δμάιινπ, απαηηείηαη θαηάιιειε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ 
ζα δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ λέσλ (αλεξγία, 
θνλσληθφο απνθιεηζκφο, απνμέλσζε ζηηο 
κεγαινππφιεηο), εθφζνλ απηά απνηεινχλ ζπρλά ηηο 
αηηίεο ηεο λεαληθήο βίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 / 55 



 

θση.6.10. Σν «επ αγσλίδεζζαη»  
ζηνπο  Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηεο  
Αζήλαο ην 2004. Μεηά ηελ έληαζε  
ηεο πάιεο, ε θηιία ησλ δχν πξσ- 
ηαζιεηψλ ζπκβνιίδεη ηε ζπλεχξε- 
ζε ησλ ιαψλ. Γηαηί νη αζιεηηθνί  
αγψλεο πξέπεη λα είλαη πάλσ  
απφ φια γηνξηή, ηφζν γηα ηνπο  
αζιεηέο φζν θαη γηα ηνπο ζεαηέο.  
 Πνηνη παξάγνληεο κεηψλνπλ  
ζήκεξα απηφλ ην ραξαθηήξα  
γηνξηήο πνπ πξέπεη λα έρνπλ  
φινη νη αζιεηηθνί αγψλεο; 

 
 

 

 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πξνβιήκαηα αζιεηηζκνύ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε 

πξσηαζιεηηζκόο 

βία 
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Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
 

1. Απφ ηηο εηδήζεηο ζηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ ηχπν λα 
θαηαγξάςεηε έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ παξνπζηά-
δεηαη. Να εμεγήζεηε γηαηί απνηειεί θνηλσληθφ πξφβιεκα 
θαη λα πξνηείλεηε ιχζεηο. 
2. Να θηηάμεηε έλα θάθειν «Κνηλσληθή Πνιηηηθή» ζηελ 
ηάμε. Να ρσξηζηείηε ζε νκάδεο, λα επηιέμεηε αλά νκάδα 
έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα απφ απηά πνπ παξνπζηάδν-
ληαη ζην βηβιίν ζαο (θηψρεηα, αλεξγία, ηξνραία αηπρή-
καηα, βία ζηα γήπεδα). Να ζπγθεληξψζεηε πιηθφ απφ 
ηνλ ηχπν, ηνλ ηνπηθφ Γήκν, απφ ζπδεηήζεηο ζαο κε 
κεγαιχηεξνπο γηα ηα κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ 
παίξλεη ην θξάηνο ζε ζρέζε κε απηφ. Να ηα ζρνιηάζεηε 
ζηελ ηάμε θαη λα θάλεηε θαη ηηο δηθέο ζαο πξνηάζεηο. 
3. Απφ ηνλ ηχπν θαη ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Γ.Γ. Αζιεηηζκνχ 
(www.sports.gov.gr), κπνξείηε λα ζπγθεληξψζεηε πιηθφ 
γηα αζιήκαηα, επηηπρίεο θαη αζιεηηθά πξνβιήκαηα. Απφ 
ηηο ηζηνζειίδεο ησλ Οξγαλψζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ 
(www.inka.gr , www.ekpizo.gr, www.kekpa.gr) πιηθφ γηα 
ηελ αγσγή θαηαλαισηή. Να παξνπζηάζεηε ην πιηθφ 
ζηελ ηάμε ζαο. 
4. εκαληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα (θηψρεηα, κεηαλά-
ζηεπζε) δεκηνπξγνχλ θαη ηα ηνπηθά θαη παγθφζκηα 
πξνβιήκαηα πεξηβάιινληνο (βι. θεθ. 12.6). Γηαιέμηε 
έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα (ηνπηθφ ή δηεζλέο) θαη 
θαηαγξάςηε ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζπλέπεηεο. Πιεξνθνξίεο 
κπνξείηε λα αληιήζεηε θαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο 
νξγαλψζεηο. 
 
Σώξα πνπ ηειείσζε ην Α΄ Κέξνο ηεο Θνηλσληθήο Αγσγήο, 
κπνξείηε λα ζπλεξγαζηείηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη 
λα εθδώζεηε κηα ζρνιηθή εθεκεξίδα πνπ ζα παξνπζηάδεη 
ζρνιηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Λα αμηνπνηήζεηε ηηο  
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γλώζεηο ζαο από ην κάζεκα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε σο 
πεγέο πιεξνθόξεζεο θαη ηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ 
έρεηε γλσξίζεη. Θαιή επηηπρία. 
 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη αθνχ θαηαλφεζεο ηηο έλλνηεο, ζα πξέπεη λα κπνξείο 
λα απαληήζεηο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Όπνπ 
ζπλαληάο δπζθνιία, κπνξείο λα ζπκβνπιεπηείο ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Να αλαθέξεηο δχν θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη λα  
εμεγήζεηο γηαηί δελ απνηεινχλ αηνκηθφ πξφβιεκα. 
2. Πνηα άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζπλδένληαη κε  
ηε θηψρεηα; 
3. Να αλαθέξεηο ηηο ζπλέπεηεο ζην άηνκν θαη ηελ  
θνηλσλία ηεο θηψρεηαο θαη ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 
4. Πνηεο νη δηαθνξέο απφιπηεο θαη ζρεηηθήο θηψρεηαο; 
5. Να ζπλδέζεηο ηε θηψρεηα κε ηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη  
ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε κε ηελ αζιεηηθή βία. 
6. Ο ππεξθαηαλαισηηζκφο νδεγεί νξηζκέλεο θνηλσλίεο  
ζε θηψρεηα. Να αλαθέξεηο παξαδείγκαηα. 

 

Β. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο 
ή ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην αληίζηνηρν 
γξάκκα 
1. Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα έρνπλ κφλν   
θνηλσληθέο ζπλέπεηεο      Λ 
2. Σα άηνκα πνπ δελ είλαη θαηαλαισηηθά  
βξίζθνληαη ζε ζρεηηθή θηψρεηα      Λ 
3. Βαζηθή αηηία ηεο βίαο ζηα γήπεδα είλαη  
ε εκπνξεπκαηνπνίεζε      Λ 
4. Οη αηηίεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ  
αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην θξάηνο      Λ 
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Κέξνο Β 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σν άηνκν θαη ε πνιηηεία 
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7 Σν άηνκν θαη ε πνιηηεία 
 

 Κνηλσλία θαη πνιηηεία 
 Έζλνο - παηξίδα  
 Πνιίηεο - πνιηηηθή 
 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, κειεηψληαο ηελ  
θνηλσλία, γλψξηζεο ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο  
θαη ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. Μειεηψληαο απηά ηα 

θνηλσληθά θαηλφκελα, θαηαλφεζεο φηη νη θνηλσληθνί 
θαλφλεο θαη ν θνηλσληθφο έιεγρνο ζήκεξα δηακνξθψλν-
ληαη βαζηθά απφ ηελ νξγαλσκέλε Πνιηηεία. Μπνξείο λα 
επαλαιάβεηο απηέο ηηο έλλνηεο γηα λα θαηαλνήζεηο ηε 
ζεκαζία ηεο ζχγρξνλεο Πνιηηείαο. 
 

«Σα δίθαηα ηνπ Ρήγα» απφ ηα Νενειιεληθά ζνπ  
αλαγλψζκαηα ζα ζε βνεζήζνπλ λα αληηιε- 
θζείο πφζν ζεκαληηθή ππήξμε ε αλάγθε ηεο 

ειεχζεξεο δεκνθξαηηθήο Πνιηηείαο ζηηο εζληθναπειεπ-
ζεξσηηθέο επαλαζηάζεηο ηνπ 19νπ αηψλα, φπσο ε 
ειιεληθή. Σα «Μαησκέλα ρψκαηα» ηεο Γηδψο σηεξίνπ 
αλαθέξνληαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ 
αλαγθάδνληαη λα ζηεξεζνχλ ηελ παηξίδα ηνπο. ην 
«Παιάηη ησλ Ολείξσλ», πξνβάιιεηαη ν παλαλζξψπηλνο 
ραξαθηήξαο ησλ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ, κέζα απφ ηε 
καηηά ελφο Αιβαλνχ ινγνηέρλε, ηνπ Ηζκαήι Καληαξέ. 
 

Οη ηαηλίεο «Παηξηψηεο» θαη «Braveheart» ηνπ  
Μει Γθίκπζνλ αλαθέξνληαη ζηνπο αγψλεο ησλ  
ιαψλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο παηξίδαο ηνπο. 

Ζ ηαηλία «Ση έθαλεο ζηνλ Πφιεκν Θαλάζε» παξαπέκπεη 
ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα ησλ Διιήλσλ 
ελάληηα ζηνλ Ναδηζκφ. 
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Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έρνπλ αλάγθε απφ  
ηνλ ελεξγφ πνιίηε, ν νπνίνο δξαζηεξην- 
πνηείηαη θαζεκεξηλά ηφζν ζηα ηνπηθά φζν  
θαη ζηα δηεζλή πξνβιήκαηα, πνπ είλαη  
θνηλά γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα. Απφ ηηο  
ηζηνζειίδεο ηεο Γ.Γ. Νέαο Γεληάο 

(www.neagenia.gr ) ζα ελεκεξσζείο γηα ηξφπνπο 
θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ, γηα ηελ πχιε ηνπ 
εζεινληηζκνχ θαη ζα ζπκκεηάζρεηο ζε θνηλσληθφ 
δηάινγν γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο. 
 
Σν θεθάιαην απηφ ζα ζε βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηο ηε 
ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζνπ σο πνιίηε ζηε ζχγρξνλε 
ειιεληθή Πνιηηεία. Ζ αλεμαξηεζία θαη ε δεκνθξαηία, 
πνπ απνιακβάλεηο ζήκεξα, είλαη απνηέιεζκα 
πνιηηηθψλ αγψλσλ θαη ε δηθή ζνπ πνιηηηθή ζπκκεηνρή 
είλαη εγγχεζε γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο. 
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7.1 Κνηλσλία θαη Πνιηηεία 
 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα κειέηεζεο ηελ θνηλσλία, 
πνπ είλαη ε νξγαλσκέλε θνηλσληθή ζπκβίσζε. Απηή ε 
νξγάλσζε, φπσο έκαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη βαζηθά κε 
ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ηνπο ζεζκνχο. Πνηνο 
φκσο δηακνξθψλεη απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο 
ζεζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ε θνηλσληθή δσή; 

 Κάζε θνηλσλία είλαη πνιηηηθή θνηλσλία, 

παξνπζηάδεη δειαδή κηα πνιηηηθή νξγάλσζε, κε βάζε 
ηελ νπνία ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη νκάδεο έρνπλ ηελ 
εμνπζία λα δηακνξθώλνπλ θαη λα επηβάιινπλ 
θαλόλεο-λόκνπο. ηηο πξσηφγνλεο θπιέο ηελ εμνπζία 
απηή είρε ν θχιαξρνο, ζηελ Αξραία Αίγππην νη ηεξείο, 
ζηηο κεγάιεο Απηνθξαηνξίεο (Μ. Αιεμάλδξνπ, Ρσκατθή, 
Βπδαληηλή, θ.ά.) νη πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί 
κεραληζκνί, νη εγεκφλεο θαη βαζηιείο αξγφηεξα θαη ζηα 
ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά θξάηε ν ιαφο.  
 Ζ έλλνηα ηεο Πνιηηείαο (απφ ηελ αξραία ειιεληθή 
ιέμε «πφιηο»), εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 
αξραία Διιάδα, γηα λα ραζεί απφ ηελ ηζηνξία ησλ 
αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, κε ηελ παξαθκή ηνπ ζεζκνχ 
ηεο πφιεο θξάηνπο. Ζ Αζελατθή Πνιηηεία απνηειεί ηε 
κνξθή πνιηηηθήο νξγάλσζεο, ζηελ νπνία ηα ίδηα ηα 
ειεχζεξα άηνκα(πνιίηεο) απνθαζίδνπλ γηα ηνπο 
θαλφλεο-λφκνπο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θνηλσληθή δσή. 
 Ζ επαλεκθάληζε ηεο Πνιηηείαο γίλεηαη ζηελ 
Δπξψπε κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (18νο αηψλαο), 
φηαλ ν ιαφο δηεθδηθεί ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφιπηεο 
εμνπζίαο ηνπ κνλάξρε απφ ηελ εμνπζία ησλ πνιηηψλ. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλεηαη ε έλλνηα ηεο 
ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθήο Πνιηηείαο, κε βάζε ηελ 
ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο απφ ηελ 

απφιπηε εμνπζία ηνπ κνλάξρε. ηε ζχγρξνλε Πνιηηεία 
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ν ιαφο φρη πιένλ άκεζα (δειαδή ν ίδηνο, φπσο ζηελ 
αξραία Αζήλα), αιιά έκκεζα, δειαδή κέζα απφ ηνπο 
εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ, απνθαζίδεη ηνπο 
λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο νξγαλψλεηαη ε θνηλσληθή 
ζπκβίσζε. Απηφλ ηνλ ηξφπν πνιηηηθήο νξγάλσζεο 
αθνινπζνχλ ηα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα θξάηε ζηε 
δηάξθεηα ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα, ζπρλά κεηά απφ 
αηκαηεξέο ζπγθξνχζεηο θαη επαλαζηάζεηο. Ζ ζχγρξνλε 
Πνιηηεία εθθξάδεη ηε ζέιεζε ησλ πνιηηψλ (ιανχ) ελφο 
θξάηνπο θαη έρεη ηελ εμνπζία λα θαζνξίδεη: 

 Σνπο θαλόλεο-λόκνπο κε ηνπο νπνίνπο νξγαλψλνληαη 
θαη ιεηηνπξγνχλ νη θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί ζεζκνί. 

 Σηο ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ θαη 
ηέινο, 

 Σηο πνηλέο θαη θπξώζεηο ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο 
ησλ θαλφλσλ, κέζα απφ έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα 
δηθαηνζχλεο. 
 ήκεξα, ε ζχγρξνλε Πνιηηεία θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 
πνπ ιεηηνπξγεί ε θνηλσληθή δσή, ξπζκίδνληαο ηελ νξγά-
λσζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ζρεδφλ ησλ θνηλσληθψλ 
ζεζκψλ. Ζ εθπαίδεπζε (ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
εθπαηδεπηεξίσλ, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ζπνπ-
δαζηψλ, θαζεγεηψλ, δηεπζπληψλ, εμεηάζεηο, πηπρία), ε 
νηθνλνκία (ζπλζήθεο θαη ακνηβή εξγαζίαο, ρξήκα, 
ηξάπεδεο, εηαηξίεο, ηηκέο), ε ςπραγσγία (αζιεηηζκφο, 
ΜΜΔ, ζεάκαηα), ε νηθνγέλεηα (γάκνο, ζρέζεηο ζπδχγσλ, 
ζρέζεηο γνλέσλ θαη παηδηψλ, ιχζε ηνπ γάκνπ), ε 
επηβνιή πνηλψλ (δηθαζηήξηα, ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα), 
ξπζκίδνληαη ζήκεξα, απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ-λφκσλ 
πνπ ζεζπίδεη ε Πνιηηεία. 
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θση. 7.1 Ινπδνβίθνο ΗΓ΄ «ειέσ  
ζενύ» βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο ηελ  
πεξίνδν ηεο απνιπηαξρίαο,  
Κνπζείν ηνπ Ινύβξνπ 
ηελ ηζηνξία ησλ αλζξψπηλσλ  
θνηλσληψλ πνιιέο ππήξμαλ νη  
κνξθέο πνιηηηθήο νξγάλσζεο,  
κέρξη ηε ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή  
Πνιηηεία, ζηελ νπνία ν ιαφο κε 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ (Βνπιή) απνθαζίδεη ηνπο 
θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. 

 

θση 7.2 Ο Αξηζηνηέιεο (δεμηά) κε  
ηνλ Πιάησλα, ζε ιεπηνκέξεηα από  
ηνλ πίλαθα ηνπ Ραθαήι «Αθαδεκία  
ηνπ Πιάησλα». Ο Αξηζηνηέιεο  
(384-322π.Υ) ππνζηήξηδε φηη αλ  
θαη ηα κέιε ησλ θνηλσληψλ  
έξρνληαη θαη παξέξρνληαη, νη θνη- 
λσλίεο παξακέλνπλ θαη απηφ ην  
νθείινπλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο  
νξγάλσζε, δειαδή ζην πνιίηεπ- 
κα. Γελ ζεσξεί θακία κνξθή 

πνιηηηθήο νξγάλσζεο άξηζηε, εάλ δελ εμππεξεηεί ηε 
δηθαηνζχλε θαη ην θνηλφ θαιφ. Αθφκα θαη ε δεκνθξαηηθή 
Πνιηηεία, εάλ εμππεξεηεί πξνζσπηθά θαη ηδηνηειή 
ζπκθέξνληα, θαηαιήγεη ζηε δεκαγσγία. 
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ΣΗ ΘΑ ΚΑΝΟΤΜΔ Μ’ 

ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 

ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; 

 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ! 
ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ! 

ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ! 
ΔΗΡΖΝΖ! 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

θση. 7.3 ηα ζχγρξνλα  
θξάηε, νη φξνη θξάηνο θαη  
Πνιηηεία ρξεζηκνπνηνχληαη  
θαη νη δχν γηα λα δειψζνπλ 

ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. Σν θξάηνο (απφ 
ην απνιπηαξρηθφ θξάηνο ηνπ 16νπ αηψλα) ζεκαίλεη 
δχλακε θαη εμνπζία επηβνιήο (θξαηψ= εμνπζηάδσ) ζηα 
φξηα ελφο εδάθνπο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ζπγθεθξη-
κέλα ζχλνξα θαη έρεη νξηζκέλν πιεζπζκφ, ην ιαφ. Σν 
θξάηνο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ππεθφνπ, δειαδή 
απηνχ πνπ ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο. Ζ Πνιηηεία, είλαη ε 
νξγαλσκέλε θνηλσληθή ζπκβίσζε ειεχζεξσλ θαη ζπκ-
κέηνρσλ πνιηηψλ. ήκεξα, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Πνιηηεία, 
σο θνηλσλία ελεξγψλ πνιηηψλ.  
 Να ζρνιηάζεηε ηηο δηαθνξέο ππεθφνπ θαη ζχγρξνλνπ 
πνιίηε. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 

Πνιηηηθή θνηλσλία: πνιηηηθή νξγάλσζε 

Ζ ζύγρξνλε 
πνιηηεία 

θαζνξίδεη: 

 

Θαλόλεο  
λόκνπο 

 

Τπνρξεώζεηο 
δηθαηώκαηα 

 

Πνηλέο 
θπξώζεηο 
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7.2 Έζλνο θαη παηξίδα 
 

Ζ έλλνηα ηεο παηξίδαο, ηνπ ηφπνπ δειαδή κέζα ζηνλ 
νπνίν γελληέηαη θαη δεη ην άηνκν, παξνπζηάδεηαη ζε φιε 
ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Ζ Οδχζζεηα απνηειεί κία απφ 
ηηο πξψηεο πεγέο γηα ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ 
ηφπν-παηξίδα, πεξηγξάθνληαο ην «λφζην», δειαδή ηελ 
επηζηξνθή ζηελ παηξίδα. 
 Ζ κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ζε έλα 
ηφπν δεκηνχξγεζε θνηλά ζηνηρεία πνιηηηζκνχ, φπσο 
είλαη ε γιψζζα, νη κχζνη, ε νηθνλνκία, ηα ήζε-έζηκα θαη 
ε ηερλνινγία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε ε 
ζπλείδεζε ζηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα παηξίδα φηη 
αλήθνπλ ζε κηα θνηλή νκάδα, κε θνηλή ηζηνξία θαη θνηλά 

ζπκθέξνληα , ην έζλνο. Έζλνο επνκέλσο είλαη ε 

κεγάιε αλζξώπηλε νκάδα, πνπ ζπλδέεηαη κε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ηόπν –ρσξίο απαξαίηεηα λα δηακέλεη ζ’ 
απηόλ–, κνηξάδεηαη θνηλό πνιηηηζκό θαη ηζηνξία θαη 
έρεη ζπλείδεζε όηη απνηειεί κηαλ εληαία νκάδα κε 
θνηλέο επηδηώμεηο. 
 Σνλ 19ν αηψλα, αηψλα ησλ εζλψλ φπσο νλνκάζηε-
θε, ην έζλνο-παηξίδα ζπλδέεηαη κε ηνπο αγψλεο γηα 

δεκνθξαηία θαη εζληθή αλεμαξηεζία. Οη επαλαζηάζεηο 
απηήο ηεο πεξηφδνπ πξνβάιινπλ ηελ απειεπζέξσζε 
ηνπ έζλνπο απφ ηε κνλαξρία (Γαιιηθή επαλάζηαζε), ηελ 
απνηθηνθξαηία (επαλαζηάζεηο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή), 
ηελ μέλε θπξηαξρία (Διιεληθή επαλάζηαζε). Οη 
επαλαζηάζεηο απηέο νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 
εζληθψλ θξαηψλ, κε βάζε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ 
πνιηηψλ ηνπο (Διιάδα-Έιιελεο, Γαιιία-Γάιινη).  

 Σν εζληθό θξάηνο δε ζεκαίλεη φηη θάζε έζλνο 
ηαπηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν θξάηνο. ην ειιεληθφ έζλνο 
π.ρ. αλήθνπλ θαη νη απφ θαηαγσγή Έιιελεο πνπ είλαη 
πνιίηεο άιισλ θξαηψλ θαη δηαηεξνχλ ηελ ειιεληθφηεηα 
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ηνπο, ηε ζπλείδεζε δειαδή φηη είλαη Έιιελεο (Έιιελεο 

ηεο Οκνγέλεηαο). 
  

θση. 7.4 ηκόλ Κπνιηβάξ (1783- 
1830), ν ζξπιηθφο «ειεπζεξσηήο  
ηεο Βελεδνπέιαο, ηνπ Πεξνχ, ηεο  
Βνιηβίαο, ηνπ Ηζεκεξηλνχ, ηεο  
Κνινκβίαο θαη ηνπ Παλακά απφ  
ηνλ ηζπαληθφ δπγφ. «Δκπξφο  
ηέθλα ηεο παηξίδαο» αξρίδεη ε  
πεξίθεκε Μαζζαιηψηηδα, εζληθφο 

χκλνο γηα ηνπο Γάιινπο πνιίηεο. «Διεπζεξία ή ζάλαηνο» 
ήηαλ ην ζχλζεκα ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ. Ο 
παηξησηηζκφο ζηνπο αγψλεο απηνχο πξνβάιιεηαη σο 
ζπζία θαη εξσηζκφο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο πνιππφζε-
ηεο ειεπζεξίαο θαη αλεμαξηεζίαο. ήκεξα, ζε πνιιά 
θξάηε νη ιανί αγσλίδνληαη αθφκα γηα ηελ ειεπζεξία ηεο 
παηξίδαο ηνπο. ηα πεξηζζφηεξα φκσο ζχγρξνλα δεκν-
θξαηηθά θξάηε, φπσο ε Διιάδα, ε εζληθή αλεμαξηεζία 
είλαη θαηνρπξσκέλε, ε δσή, ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα 
πξνζηαηεχνληαη 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηε κνξθή πνπ πξέπεη λα 
έρεη ν παηξησηηζκφο ζήκεξα γηα ηνπο πνιίηεο ησλ 
ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ θξαηψλ. 

 
 ήκεξα, ππάξρνπλ παγθφζκηα 200 θξάηε θαη 

ρηιηάδεο έζλε θαη εζλφηεηεο. Σν θξάηνο ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλν έδαθνο (δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα 
ζύλνξα), ιαό (κόληκν πιεζπζκό θαηνίθσλ) θαη 
ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή εμνπζία. Πνιιά θξάηε είλαη 
πνιπεζληθά, νη πνιίηεο ηνπο δειαδή είλαη δηαθνξεηηθψλ 
εζλνηήησλ (π.ρ. ΖΠΑ, Απζηξαιία). 
 ήκεξα, γηα ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα (π.ρ. 
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Ηηαιφο, Πνισλφο, Έιιελαο) ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ 

ηελ επξσπατθή ηαπηόηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην 
έζλνο-παηξίδα γίλεηαη έλα θνκκάηη κηαο Δληαίαο 
Δπξψπεο. Γηα ηνπο πνιίηεο απηψλ ησλ θξαηψλ, φπσο ε 
Διιάδα, αγάπε γηα ηελ παηξίδα (παηξησηηζκφο) 
ζεκαίλεη ππεξάζπηζε ηεο εηξήλεο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη 
ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ κέζα απφ ην δηάινγν, ηε 
ζπλεξγαζία θαη ηνπο ακνηβαίνπο ζπκβηβαζκνχο κε ηα 
άιια θξάηε πνπ ζπκβηψλνπλ ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

θση. 7.5. Από ην 23ν Φεζηηβάι Πνληίσλ ζην Βεξνιίλν, 
ηνλ Ηνύλην ηνπ 2004 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα ηνπο Απφδεκνπο 
Οκνγελείο ηεο Γηαζπνξάο, ηνπο επαλαπαηξηζζέληεο θαη 
ηνπο παιηλλνζηνχληεο (πάιη+λφζηνο) Έιιελεο ηεο  
πεξηνρήο ζαο. 
 

Πεγή: «Αλ νη άλζξσπνη νθείινπλ λα είλαη θαινί σο ζπκπν-
ιίηεο θαη ζπκπαηξηώηεο, λα είλαη δειαδή θαινί άλζξσπνη 
ζηε ρώξα θαη ζην ζπίηη ηνπο, δελ νθείινπλ ην ίδην λα είλαη 
θαινί γείηνλεο; Ζ εμέιημε ηεο θνπιηνύξαο θαη ηεο θνηλσ-
λίαο απαηηνύλ πάληνηε ηνλ «άιιν» (γείηνλα, αιινδαπό, 
άλζξσπν), ρσξίο ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη θαιιηέξγεηα, εμέ-
ιημε θαη απόιαπζε ησλ πνιηηηζκώλ πνπ απνηεινύλ θνηλή 
πεξηνπζία ηεο αλζξσπόηεηαο.» Βέτθνο Θ., Δζληθηζκόο θαη 
εζληθή ηαπηόηεηα.  
 Λα ζρνιηάζεηε ην απόζπαζκα. 
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ζθίηζν. 7.1 Οη ζύγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πνιππνιηηηζκη-
θέο. ηε ρψξα καο άλζξσπνη απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη 
έζλε δνπλ, ζπνπδάδνπλ θαη εξγάδνληαη. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα ζεηηθά ζηνηρεία απφ απ-
ηήλ ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ. Να παξνπζηάζηε 
ζηελ ηάμε ζηνηρεία απφ ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ αιινδα-
πψλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θαη ηνπηθήο ζαο θνηλφηεηαο. 

 
 

7.3 Πνιίηεο θαη Πνιηηηθή 
 

Οη ιέμεηο πνιίηεο θαη πνιηηηθή πξνέξρνληαη απφ ηε ιέμε 
«πφιηο» θαη ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε. 

Πνιηηηθή είλαη θάζε δξαζηεξηόηεηα ησλ αηόκσλ θαη 
ησλ νκάδσλ πνπ αθνξά ηε ζπιινγηθή δσή. Πνιηηηθέο 

 Δίκαη Αιβαλίδα. Πε-
γαίλσ ζην Γπκλάζην. 
Θέισ λα ζπνπδάζσ 
θαη λα εξγαζηψ ηελ 
Διιάδα 

 Δίκαη Πνισλφο. Οη γνλείο 
κνπ θαη εγψ εξγαδφκαζηε 

ζηελ Διιάδα 

 Δίκαη Κνχξδνο 

πξφζθπγαο 

 Δίκαη απφ ην νπδάλ. 
πνπδάδσ ζηελ 

Ηαηξηθή ζηελ Αζήλα 

 Δίκαη απφ ηηο Φηιηππίλεο. 
Οη γνλείο κνπ εξγάδνληαη 
ζηελ Διιάδα θαη εγψ 
θνηηψ ζην Γπκλάζην 
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επνκέλσο δελ είλαη κφλνλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθν-
ξνχλ ηηο εθινγέο, αιιά νη πεξηζζφηεξεο θαζεκεξηλέο καο 
δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ αθνξνχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
Ζ πξνζσπηθή ζνπ επηινγή, π.ρ. λα ζπνπδάζεηο, είλαη 
ζπγρξφλσο θαη πνιηηηθή, εθφζνλ, απαηηείο απφ ηελ 
Πνιηηεία ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ζνπ, ηε δίθαηε 
θαη ηζφηηκε εηζαγσγή ζνπ ζε κηα δεκφζηα ζρνιή, έλα 
ζνβαξφ επίπεδν ζπνπδψλ, νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο 
θαη ηέινο ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ απνθαηάζηαζε. 
 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, νη πεξηζζφηεξεο δξα-
ζηεξηφηεηέο καο (π.ρ. σο νδεγψλ, πεδψλ, εξγαδνκέ-
λσλ, θαηαλαισηψλ) αθνξνχλ ηελ Πνιηηεία. πρλά ηα 
ζπκθέξνληα απηψλ ησλ νκάδσλ πνιηηψλ ζπγθξνχνληαη 
(π.ρ. εξγαδφκελνη-εξγνδφηεο, ηδηνθηήηεο-ελνηθηαζηέο, 
θαηαλαισηέο-παξαγσγνί). Οη ζπγθξνχζεηο απηέο είλαη 
ζεηηθέο γηα ηελ θνηλσλία, εάλ νδεγνχλ ζε δεκνθξαηηθφ 
δηάινγν θαη ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο. Δθφζνλ νη πεξηζ-
ζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο καο είλαη πνιηηηθέο, δεκηνπξ-
γνχλ θαη ηηο αληίζηνηρεο επζχλεο ησλ πνιηηψλ γηα: 

 α) Δλεκέξσζε γηα ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δε-
ηήκαηα ζε ηνπηθό, εζληθό, επξσπατθό θαη παγθόζκην 
επίπεδν. Ζ ελεκέξσζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα θάζε 
απφθαζε θαη δξαζηεξηφηεηα. ήκεξα πνιιά 
πξνβιήκαηα απνθηνχλ δηεζλή ραξαθηήξα (πεξηβάιινλ, 
εξγαζία, εηξήλε) θαη παξάιιεια ε έληαμε ηεο ρψξαο 
καο ζηελ ΔΔ καο δίλεη θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ 
πνιίηε, γη’ απηφ ε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε αθνξά θαη ηελ 
επξσπατθή θαη δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα.  

β) Τπεύζπλε ζπκκεηνρή θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε 
όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο (π.ρ. 
εθπαίδεπζε, πεξηβάιινλ, πγεία, εξγαζία). Ο ζχγρξνλνο 
πνιίηεο δξαζηεξηνπνηείηαη πξνσζψληαο ηνπο ζηφρνπο 
θαη επηδηψμεηο ηνπ, κε αίζζεκα επζχλεο θαη αιιειεγ-
γχεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ πνιηηηθή απηή 
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ΔΘΔΛΟΝΣΖ  
ΓΗΑ ΣΖ ΦΤΖ 

δξαζηεξηνπνίεζε αθνξά ηφζν ηνλ ηνπηθφ (ζρνιείν, 
γεηηνληά, Γήκνο) φζν θαη ην εζληθφ, επξσπατθφ θαη 
δηεζλέο επίπεδν (π.ρ. ζέκαηα πεξηβάιινληνο, 
ξαηζηζκνχ, θηψρεηαο, εηξήλεο). 
 

θση. 7.6 Πνξεία ελάληηα ζηνλ  
πόιεκν «...Καη είκαζηε νη ίδηνη πνπ  
θξνληίδνπκε θαη γηα ηα δηθά καο  
θαη γηα ηα πνιηηηθά καδί πξάγκα- 
ηα, θη ελψ θαζέλαο καο θνηηάδεη ηε  
δνπιεηά ηνπ, άιινο άιιε, δελ  
θαηέρνπκε γη’ απηφ ιηγφηεξν ηα  
πνιηηηθά. Γηαηί είκαζηε νη κφλνη 

πνπ φπνηνλ δελ παίξλεη θαζφινπ κέξνο ζε απηά (ηα 
πνιηηηθά) ηνλ ζεσξνχκε έλαλ άλζξσπν φρη ήζπρν αιιά 
άρξεζην». Απφζπαζκα απφ ηνλ Δπηηάθην πνπ 
εθθψλεζε ν Πεξηθιήο. Θνπθπδίδεο, κεη. Π. Λεθαηζάο. 
«...ήκεξα γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ 
θαιφο πνιίηεο είλαη αηφο πνπ απέρεη απφ ηηο πνιηηηθέο 
ζπδεηήζεηο, θαιφο παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο είλαη ν 
αθνζησκέλνο ζηελ θαζαξή παλεπηζηεκηαθή 
δηδαζθαιία, θαιφο θνηηεηήο ν πνιηηηθά αλίδενο...», 
Σζάηζνο Α., πληαγκαηηθφ Γίθαην. 
 Να ζρνιηάζεηε ζηελ ηάμε ηα απνζπάζκαηα. Πψο 
ζπκκεηέρεηε εζείο ζήκεξα ζηα «θνηλά»; Πνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο ζθνπεχεηε λα αλαπηχμεηε ζην κέιινλ; 
 

θση. 7.7 Ο εζεινληηζκφο απνηειεί  
δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιηηψλ ζην  
πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αιιειεγ- 
γχεο. Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε  
απφ ην ΤΠΔΠΘ (www.ypepth.gr)  
θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο 

Γεληάο (www.neagenia.gr). 
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Να ζπδεηήζεηε πξσηνβνπιίεο εζεινληηθήο δξάζεο 
ζηελ ηνπηθή ζαο θνηλφηεηα (π.ρ. αλαθχθισζε, ζρνιηθνί 
ηξνρνλφκνη, βνήζεηα ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, 
δαλεηζηηθέο βηβιηνζήθεο, ελδνζρνιηθή βνήζεηα ζε 
καζεηέο κηθξφηεξσλ ηάμεσλ θ.ά). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ζθίηζν 7.2 Ζ νηθνλνκία ζηηο πεγέο ελέξγεηαο ζην ζπίηη, 
ε επηινγή ηνπ πνδειάηνπ θαη ησλ καδηθψλ κέζσλ 
ζπγθνηλσλίαο σο κέζσλ κεηαθνξάο, ε πξνηίκεζε ησλ 
ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη πξντφλησλ, ε ζπκκεηνρή 
ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ζπλνηθηαθψλ 
ζπκβνπιίσλ κε πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πνπ καο 
ελδηαθέξνπλ είλαη κεξηθνί ηξφπνη πνιηηηθήο δξάζεο ζε 
ηνπηθφ επίπεδν. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε θαη άιινπο ηξφπνπο 
πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ 
θαη Γηεζλέο επίπεδν. 

ΦΡΟΤΣΑ ΦΟΤΡΝΟ 

ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ 

     ΠΡΟ 
     ΜΔΣΡΟ 

131 / 64 



Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
1. Απφ ηα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο λα 
επηιέμεηε θαη λα ζρνιηάζεηε έλα θείκελν πνπ αθνξά ηελ 
αγάπε γηα ηελ παηξίδα πνπ θηλδπλεχεη (Σνπξθνθξαηία, 
πφιεκνο). ήκεξα δείηε ζε κηα δηαθνξεηηθή επνρή, πψο 
πξέπεη λα εθδειψλεηαη ε αγάπε γηα ηελ παηξίδα ζε 
απηέο ηηο ζπλζήθεο; 
2. Να επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ πκβνπιίνπ 
Απφδεκνπ Διιεληζκνχ (www.sae.gr) θαη λα αληιήζεηε 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο. 
Αληίζηνηρα κπνξείηε λα ζπγθεληξψζεηε ζηνηρεία γηα 
ηνπο απφδεκνπο Έιιελεο ηεο πεξηνρήο ζαο απφ ην 
ηνπηθφ ηζηνξηθφ αξρείν θαη ην Γήκν. 
4. Να θαηαγξάςεηε θαζεκεξηλέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ είλαη πνιηηηθέο (αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή θνηλσλία) 
θαη λα εμεγήζεηε ηνλ πνιηηηθφ ηνπο ραξαθηήξα.  

Έζλνο εζληθέο επαλαζηάζεηο εζληθά θξάηε 

 Έδαθνο  
 Ιαόο 
 Δμνπζία 

 
Θξάηνο 

Τπνρξεώζεηο 
πνιίηε 

ελεκέξσζε γηα ηνπηθά, εζληθά, 
παγθόζκηα πξνβιήκαηα 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή 
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ηε ζπλέρεηα λα αλαθέξεηε ηηο αληίζηνηρεο 
ππνρξεψζεηο ζαο σο ελεξγψλ πνιηηψλ. 
5. Να ελεκεξσζείηε απφ ηελ ηνπηθή ζαο θνηλφηεηα γηα 
πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ εζεινληηζκνχ. Να 
νξγαλψζεηε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ηάμεο ζαο ζε έλα 
ηέηνην πξφγξακκα. 
6. Να επηιέμεηε έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα ηνπηθφ, εζληθφ 
ή δηεζλέο κε ην νπνίν ζα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε 
θαη λα αλαδεηήζεηε Οξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχ-
ληαη ζρεηηθά. Να παξνπζηάζεηε ηελ έξεπλα ζαο ζηελ 
ηάμε. 
 

 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη αθνχ θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο έλλνηεο, ζα πξέπεη 
λα κπνξείο λα απαληήζεηο ζχληνκα ζηηο παξαθάησ 
εξσηήζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο δπζθνιία, 
ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
 1. Πνηα ε δηαθνξά ηεο ζχγρξνλεο Πνιηηείαο απφ ηηο  
 άιιεο κνξθέο πνιηηηθήο νξγάλσζεο; 
 2. Σα έζλε δελ ηαπηίδνληαη κε ηα θξάηε. Να δψζεηο  
 παξαδείγκαηα. 
 3. ε πνηα ζέκαηα ζπκκεηέρεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη  
 ν ελεξγφο πνιίηεο; 
 4. Γηαηί ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο είλαη θαη  
 πνιηηηθή ελέξγεηα; 
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε: 

1. ηε ζχγρξνλε Πνιηηεία: 
α. Οη πνιίηεο ππαθνχνπλ ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ  
β. Οη πνιίηεο απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο γηα ηα  
ζέκαηα ηνπ θξάηνπο 
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γ. Οη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πνιηηηθή  
θαη απνθαζίδνπλ γηα ηα ζέκαηα ηνπ θξάηνπο, κέζσ  
ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 

2. ην ειιεληθφ έζλνο αλήθνπλ: 
α. Όινη φζνη θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα 
β. Όινη φζνη θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα θαη είλαη  
Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη  
γ. Όινη νη απφ θαηαγσγή Έιιελεο, αλεμάξηεηα απφ  
ηνλ ηφπν θαηνηθίαο.  

Γ. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο 
ή ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην αληίζηνηρν 
γξάκκα ( γηα ηηο ζσζηέο θαη Λ γηα ηηο ιαλζαζκέλεο) 

1. Πνιηηηθέο θνηλσλίεο είλαη κφλνλ  
νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο     Λ 

2. Σα εζληθά θξάηε ππήξραλ  
απφ ηελ αξραηφηεηα     Λ 

3. ην ειιεληθφ θξάηνο αλήθνπλ κφλνλ  
νη Έιιελεο θάηνηθνη ηεο ρψξαο    Λ 

4. Ο ζχγρξνλνο πνιίηεο είλαη  
βαζηθά ππήθννο     Λ 

Γ. Να εθθξάζεηο ηηο απφςεηο ζνπ κε επηρεηξήκαηα: 
«Καιφο πνιίηεο είλαη ν θηιήζπρνο πνιίηεο, πνπ δελ 
αζρνιείηαη κε ηα πνιηηηθά θαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα 
εθιέγεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ γηα λα αζρνιεζνχλ κε 
απηά». 
Δίλαη απηή ε εηθφλα ηνπ κέινπο κηαο δεκνθξαηηθήο Πνιη-
ηείαο; Πνηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη κηα ηέηνηα άπνςε; 
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8 Σα πνιηηεύκαηα θαη ην ύληαγκα 
 

 Μνξθέο πνιηηεπκάησλ 
 Σν πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο 
 Ση είλαη χληαγκα 
 Βαζηθέο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο 
 Ζ ιατθή θπξηαξρία 
 Σν θξάηνο δηθαίνπ 
 Σν θνηλσληθφ θξάηνο 
 Ζ δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 
 

Γηα λα κειεηήζεηο απηφ ην θεθάιαην ζα πξέπεη  
λα ζπκεζείο ηηο έλλνηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο  
Πνιηηείαο, ηνπ έζλνπο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ 

πνιίηε, πνπ γλψξηζεο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 
Απφ ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ζνπ κπνξείο λα δηαβάζεηο 
ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ην Γηαθσηηζκφ. 
 

Σα κπζηζηνξήκαηα «Ε» ηνπ Β. Βαζηιηθνχ, «Σνπ  
Έξσηα θαη ηεο ζθηάο» ηεο Ηδακπέι Αιιηέληε, 

«ην Λάζνο» ηνπ Αληψλε ακαξάθε ζα ζνπ γλσξίζνπλ 
ηνπο πνιηηηθνχο αγψλεο ησλ ιαψλ ελάληηα ζε 
απηαξρηθά θαζεζηψηα θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ 
πνιίηε ε δεκνθξαηία θαη ε ειεπζεξία. 
 

Πνιιέο ηαηλίεο φπσο «ν Πηαλίζηαο» ηνπ Ρ.  
Πνιάλζθη, ην «Ακήλ» ηνπ Κ. Γαβξά θαη ην  
«Μπξαδίι» ησλ Μ. Πάηζνλο είλαη ηαηλίεο πνπ  
ζα ζε βνεζήζνπλ λα αληηιεθζείο ηελ αμία ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. 
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Απφ ην site ηεο Βνπιήο (www.parliament.gr)  
κπνξείο λα αληιήζεηο πιεξνθνξίεο γηα ην  
Διιεληθφ Κνηλνβνχιην θαη ην χληαγκα ηεο  
ρψξαο καο. 
 
 

Σν θεθάιαην απηφ ζα ζε βνεζήζεη λα γλσξίζεηο ηε 
ζεκαζία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 
αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ζήκεξα. 
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8.1 Μνξθέο Πνιηηεπκάησλ 
 

Όπσο γλσξίζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη 
θνηλσλίεο, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζπλνρή ηνπο θαη λα 
εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπο ζην κέιινλ, θαζηέξσ-
ζαλ θαλφλεο ππνρξεσηηθνχο γηα φινπο, ηνπο λφκνπο. Οη 
λφκνη δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε ηελ 
Πνιηηεία/Κξάηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη αλαγθαία ε 
ιεηηνπξγία κηαο εμνπζίαο πνπ ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη 
ηνπο λφκνπο.  
 Απηή ε εμνπζία πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ην 

πνιίηεπκα ελφο θξάηνπο. Πνιίηεπκα, είλαη ν ηξόπνο 

νξγάλσζεο θαη άζθεζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.  
 Σα πνιηηεχκαηα, δηαθξίλνληαη ζε: 
  Μνλαξρηθά, απηά δειαδή ζηα νπνία είηε φιεο νη 
εμνπζίεο ζπγθεληξψλνληαη ζην πξφζσπν ηνπ κνλάξρε 
(απφιπηε κνλαξρία), είηε πεξηνξίδνληαη απφ ηελ 
χπαξμε ελφο πληάγκαηνο (πληαγκαηηθή κνλαξρία). 
  Οιηγαξρηθά, απηά ζηα νπνία ε εμνπζία αζθείηαη 
απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ. ήκεξα ηα 
νιηγαξρηθά πνιηηεχκαηα εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κε ηε 
κνξθή ησλ ζηξαηησηηθψλ δηθηαηνξηψλ. Οη δηθηαηνξίεο 
θαηαξγνχλ ηηο δεκνθξαηηθά εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο θαη 
παξακέλνπλ ζηελ εμνπζία δηα ηεο βίαο, ελάληηα ζηε 
ζέιεζε ηνπ ιανχ. 
  Γεκνθξαηηθά είλαη ηα πνιηηεχκαηα ζηα νπνία 
πεγή εμνπζίαο θαη αλψηαην φξγαλν ηεο Πνιηηείαο είλαη 
ν ιαφο. 
 
Γεκνθξαηία 
 

ην ζρνιείν, ζηηο νκάδεο ή ζηελ παξέα, κηιάκε ζπρλά 
γηα δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Δλλννχκε φηη έρνπκε φινη 
ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπκε ειεχζεξα ζε κηα νκαδηθή 
δξαζηεξηφηεηα. Όηαλ παίξλνληαη φκσο απνθάζεηο, 
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ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ άπνςε πνπ 
ππνζηεξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 
ηελ Πνιηηεία. 
 

 
 
 

 

θση. 8.1 Σα πεξηζζόηεξα θξάηε ζήκεξα  
έρνπλ δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα. Απηφ δε ζε- 
καίλεη φηη θαηνρπξψλνπλ φια ηηο αξρέο ηνπ.  
Πνιιέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ  
δηθαησκάησλ θαηαγγέιινληαη δηεζλψο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε παξαδείγκαηα  
απφ ηελ επηθαηξφηεηα. 

 

θση. 8.2 Ο Πεξηθιήο αγνξεύεη  
ζηελ Πλύθα «Σν πνιίηεπκα πνπ  
έρνπκε δε γπξεχεη λα πάξεη ηνπο  
λφκνπο ηνπ απφ ηνπο μέλνπο. Πην  
πνιχ είκαζηε εκείο ην παξάδεηγ- 
κα ζε κεξηθνχο, παξά πνπ μεζε- 
θψλνπκε φηη θάλνπλ νη άιινη. Σν 

φλνκά ηνπ, επεηδή δε δνχκε ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηνπο 
ιίγνπο, παξά ζηνπο πεξηζζνηέξνπο, είλαη θπξηαξρία ηνπ 
δήκνπ, δεκνθξαηία» Θνπθπδίδεο, Δπηηάθηνο ηνπ Πεξη-
θιή. Ζ δεκνθξαηία σο ιέμε θαη σο πνιίηεπκα γελλήζεθε 
θαη θαηαμηψζεθε ζηελ Αξραία Αζήλα. Δίρε πξνεηνηκα-
ζηεί κε ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ φισλα (594 π.Υ), 
ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Κιεηζζέλε (508 π.Υ), δηθαηψζεθε 
κε ηηο λίθεο ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο( 492-479 π.Υ) 
θαη εδξαηψζεθε κε ηελ εκπλεπζκέλε πνιηηηθή θαη 
πνιηηηζκηθή δξάζε ηνπ Πεξηθιή (445-429 π.Υ). 
 

 Γεκνθξαηία (δήκνο + θξάηνο) είλαη ην πνιίηεπκα, 
ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ιαφο απνθαζίδεη είηε ν ίδηνο 
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(άκεζα), είηε κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ (έκκεζα), γηα 
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ, κε βάζε ηελ αξρή 
ηεο πιεηνςεθίαο. Σα ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά πνιηηεχ-
καηα αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ ζπειιψδεηο θαη ζθιεξνχο 
θνηλσληθνχο αγψλεο. Απνηεινχλ δχζθνιε κνξθή δηα-
θπβέξλεζεο ηφζν σο πξνο ηελ ίδξπζή ηνπο, φζν θαη σο 
πξνο ηε δηαηήξεζή ηνπο. Απαηηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ πνιίηε θαη ηε ζπλερή επαγξχπλεζή ηνπ (βι. θεθ. 
9). Σα Γεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν 
επξείεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη:  

 Α. Ζ άκεζε ή ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία: είλαη ην 
πνιίηεπκα ζην νπνίν ν ιαφο αζθεί άκεζα θαη απεπζείαο 
ηελ εμνπζία (Αξραίεο Διιεληθέο πφιεηο - θξάηε, πξψηεο 
Ακεξηθαληθέο θνηλφηεηεο ηνπ 18νπ αηψλα). ήκεξα  
ζηα ζχγρξνλα θξάηε, ε άκεζε δεκνθξαηία κε απηήλ ηε 
κνξθή δελ είλαη εθηθηή. Χζηφζν, ηα πληάγκαηα ησλ 
πεξηζζνηέξσλ ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπκά-
ησλ πξνβιέπνπλ ζηνηρεία άκεζεο δεκνθξαηίαο, φπσο 
ην δεκνςήθηζκα* θαη ε ιατθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία*. 
Παξάιιεια, δηακνξθψλνληαη πξνγξάκκαηα 
ζπκκεηνρήο ηνπ ιανχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ (ειεθηξνληθή δεκνθξαηία ).  

 Β. Ζ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία: είλαη ην πνιί-
ηεπκα ζην νπνίν πεγή εμνπζίαο είλαη ν ιαφο, ν νπνίνο 
φκσο αζθεί ηελ εμνπζία κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ,  
ησλ βνπιεπηψλ. Απηνί αλαιακβάλνπλ λα 
 

*Γεκνςήθηζκα: Ζ έθθξαζε ηεο ζέιεζεο ηνπ ιανχ γηα 
ζπνπδαίν δήηεκα, πνπ εθδειψλεηαη κε γεληθή 
ςεθνθνξία.  

*Ιατθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία: Ζ δπλαηφηεηα πνπ 
έρνπλ νξγαλσκέλεο νκάδεο πνιηηψλ λα πξνηείλνπλ 
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα. Ζ δπλαηφηεηα απηή θαηνρπξψλεηαη ζε 
πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. 
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«εθπξνζσπήζνπλ» ηα ζπκθέξνληα ή ηηο απφςεηο ηνπ. 
Σα ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθά, δηαθέξνπλ φκσο ζηνλ ηξφπν 
εθινγήο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πνιηηεηαθψλ ηνπο 
νξγάλσλ θαη ηνπ αξρεγνχ ηνπ θξάηνπο. Οη ζχγρξνλεο 
αληηπξνζσπεπηηθέο δεκνθξαηίεο δηαθξίλνληαη ζε: 

  Βαζηιεπόκελε Θνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία: Ζ 
θπβέξλεζε πνπ εθιέγεηαη απφ ην ιαφ παίξλεη ηηο 
πνιηηηθέο απνθάζεηο. Ο βαζηιηάο είλαη ν αξρεγφο ηνπ 
θξάηνπο θαη κάιηζηα θιεξνλνκηθφο κε ζπκβνιηθφ ξφιν, 
ελψ πνιηηηθά είλαη αλεχζπλνο, δειαδή δελ έρεη νπζηα-
ζηηθέο πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο (Μ. Βξεηαλία, Βέιγην, 
Οιιαλδία, Γαλία, νπεδία, Ννξβεγία, Ηζπαλία). 

  Πξνεδξεπόκελε Θνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία: 
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εθιεγκέλε απφ ην ιαφ 
θπβέξλεζε παίξλεη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Αξρεγφο  
ηνπ θξάηνπο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, είλαη 
αηξεηφο, εθιέγεηαη δειαδή απφ ηε Βνπιή θαη δελ έρεη 
θαη απηφο νπζηαζηηθέο πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο. (Διιάδα, 
Ηηαιία, Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο). 

  Πξνεδξηθή Γεκνθξαηία: Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκν-
θξαηίαο είλαη θαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη Πξφεδξνο ηεο 
Κπβέξλεζεο, ε νπνία δελ εθιέγεηαη απφ ην ιαφ αιιά 
ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Ο Πξφ-
εδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εθιέγεηαη είηε άκεζα απφ ην ιαφ 
είηε απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ θαη δηαζέηεη νπζηαζηη-
θέο πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο (Ζ.Π.Α., Κχπξνο, Ρσζία). 
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θση. 8.3 Γηαδήισζε θνηηεηώλ. Ο  
Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο, πνιηηηθφο  
επηζηήκνλαο, ζε νκηιία ηνπ γηα ηελ  
Αξραία Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ηε  
ζεκαζία ηεο ζήκεξα, αλαθέξεη ζρε- 
ηηθά κε ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ:  
«Ο Ρνπζζψ, έγξαθε γηα ηνπο Άγ- 
γινπο (γηαηί ηφηε κφλν ε Αγγιία είρε  
Κνηλνβνχιην) : «Οη Άγγινη λνκίδνπλ 

φηη είλαη ειεχζεξνη επεηδή εθιέγνπλ ηνπο βνπιεπηέο 
ηνπο. Δίλαη ειεχζεξνη φκσο κηα κέξα ζηα πέληε ρξφληα». 
 Πνιινί πνιηηηθνί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη 
ζηηο ζχγρξνλεο αληηπξνζσπεπηηθέο δεκνθξαηίεο, νχηε 
απηή ε ειεπζεξία δελ ηζρχεη, αθνχ νη πνιηηηθέο επηινγέο 
καο ζηηο εθινγέο θαζνξίδνληαη απφ ηα ππάξρνληα 
θφκκαηα, ηε δηαθήκηζή ηνπο ζηα ΜΜΔ θ.ά. ήκεξα, ζηελ 
Διβεηία ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεκνςεθίζκαηα (άκεζε 
δεκνθξαηία) γηα ηε ιήςε ζνβαξψλ απνθάζεσλ. ηε 
Γαλία νη απνθάζεηο γηα δεηήκαηα, φπσο ηα κεηαιιαγκέ-
λα πξντφληα, ε ξχπαλζε απφ ηα απηνθίλεηα θ.ά. 
παίξλνληαη άκεζα απφ ηνπο πνιίηεο.  
 Πφζν είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε ζπκκεηνρή ελεκεξσ-
κέλσλ θαη ελεξγψλ πνιηηψλ κε δηαδηθαζίεο φπσο νη 
παξαπάλσ; 
 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
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8.2 Σν Πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο 
 

ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΙΗΣΔΤΚΑΣΟ 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΒΟΤΙΖ 
 
 
 

 

 
ΘΤΒΔΡΛΖΖ 

 

 
 
 
 
 

 
ΙΑΟ (ΔΘΙΟΓΗΘΟ ΧΚΑ) 

 
 
 
 
 
 
 

πίλαθαο 8.1 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεύκαηνο 
 
Σελ 21ε Απξηιίνπ 1967, ε δηθηαηνξία δηέθνςε ηε ιεη-
ηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ζηε ρψξα καο 
κε βίαην θαη απηαξρηθφ ηξφπν. ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1974, 
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ΑΚΔΖ 
ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

(ΓΖΚΟΦΖΦΗΚΑ) 

ΑΛΣΗΠΡΟΧΠΔΤΣΗΘΖ 
ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

(ΔΘΙΟΓΔ) 
ΘΟΚΚΑΣΑ 



ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, πξαγκα-

ηνπνηήζεθε δεκνςήθηζκα, κε ην νπνίν ην 69,18% ηνπ 
Διιεληθνχ ιανχ, απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη ηε 
βαζηιεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο 
ηεο βαζηιείαο ζηε ρψξα καο. 
 Απφ ηηο 11 Ηνπλίνπ 1975, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ 
πληάγκαηνο (άξζξν 1 πλη.) , ην πνιίηεπκα ηεο ρψξαο 

καο είλαη ε Πξνεδξεπόκελε Θνηλνβνπιεπηηθή 
Γεκνθξαηία. Δηδηθφηεξα: 

  Δίλαη Γεκνθξαηία, γηαηί φιεο νη εμνπζίεο πεγά-
δνπλ απφ ην ιαφ, ππάξρνπλ γηα απηφλ θαη αζθνχληαη 
φπσο νξίδεη ην χληαγκα, θαζψο ζα δνχκε παξαθάησ, 
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. 

  Δίλαη Πξνεδξεπόκελε Γεκνθξαηία, γηαηί αξρεγφο 
ηνπ θξάηνπο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, έλαο 
Έιιελαο πνιίηεο πνπ εθιέγεηαη απφ ην Κνηλνβνχιην 
(Βνπιή). 

  Δίλαη Θνηλνβνπιεπηηθή, γηαηί ν ιαφο αζθεί ηελ 
εμνπζία κέζα απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ (Βνπιεπηέο) 
ζην Κνηλνβνχιην, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ε Κπβέξλε-
ζε, ε νπνία θπβεξλά ηε ρψξα (βι. θεθ.10) θαη εθιέγεηαη 
ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 

8.3 Ση είλαη χληαγκα 
 

Όηαλ μέζπαζε ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ζηνπο δξφκνπο 
ηνπ Παξηζηνχ αληερνχζε ην ζχλζεκα «Constitution» 
(χληαγκα). Όηαλ μέζπαζε ε Δπαλάζηαζε ελάληηα ζηελ 
απνιπηαξρηθή κνλαξρία ηνπ Όζσλα, ηε λχρηα ηεο 3εο 
επηεκβξίνπ 1843, νη Έιιελεο δεηνχζαλ λα ςεθηζηεί 
χληαγκα. 
 Γηαηί νη πνιίηεο ζηε Γαιιία, ηελ Διιάδα αιιά θαη ζε 
φιν ηνλ θφζκν απαηηνχλ, κέζα απφ αηκαηεξνχο ζπρλά 
αγψλεο, ηε δεκηνπξγία πληάγκαηνο; 
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 Γηαηί ην ύληαγκα, φπσο ζα δνχκε, πξνζθέξεη έλα 
ζηαζεξφ φξην αζθάιεηαο γηα ηνλ πνιίηε, κηα λνκηθή 
πξνζηαζία απφ ηελ απζαηξεζία ηνπ απνιπηαξρηθνχ 
κνλάξρε παιαηφηεξα αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο θξαηηθήο 
εμνπζίαο ζήκεξα. πγθεθξηκέλα ην χληαγκα: 

  Δίλαη ν ζεκειηώδεο λόκνο ηεο Πνιηηείαο, δειαδή 
αλψηεξνο απφ φινπο ηνπο λφκνπο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη 
φινη νη λφκνη ηεο Πνιηηείαο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζην 
χληαγκα, π.ρ. ε ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαηνρπξψζε-
θε ζην χληαγκα ηνπ 1975. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ αιιαγή ηνπ Οηθνγελεηαθνχ θαη Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ 
ηεο ρψξαο καο, πνπ θαηνρπξψλνπλ πηα ηελ ηζφηηκε 
ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εξγαζία. 

  Ρπζκίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 
θξαηηθήο εμνπζίαο, πξνζδηνξίδνληαο επαθξηβψο ηα 
φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ ψζηε 
λα παξεκπνδίδνληαη ηπρφλ απζαηξεζίεο ζε βάξνο ησλ 
πνιηηψλ. 

  Θαηνρπξώλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη 
θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
 Οξηζκέλα πληάγκαηα πξνβιέπνπλ φηη ηα άξζξα 
ηνπο κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ (αιιάμνπλ) ή λα 
θαηαξγεζνχλ εχθνια. Σα πληάγκαηα απηά νλνκάδνληαη 
ήπηα. ε αληίζεζε κε ηα ήπηα, ππάξρνπλ πληάγκαηα, ηα 
νπνία πξνβιέπνπλ φηη νξηζκέλα άξζξα ηνπο δε κπν-
ξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ, ελψ άιια αλαζεσξνχληαη θάησ 
απφ ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο (επξχηεξε ζπλαίλεζε ησλ 
πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, εηδηθή, ρξνλνβφξα δηαδηθαζία). 

Απηά ηα πληάγκαηα νλνκάδνληαη απζηεξά.  
 Σν χληαγκα ηεο ρψξαο καο πνπ ςεθίζηεθε ην 
1975, σο πξνο ηελ αλαζεψξεζή ηνπ είλαη απζηεξφ, 
γηαηί απαγνξεχεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη νξηζκέλσλ 
δηαηάμεσλ γηα ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα. Αλαζεσξήζεθε 
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δχν θνξέο, ην 1986 θαη ην 2001. ήκεξα αλαθεξφκαζηε 
ζην χληαγκα ηνπ 1975/86/2001 ή χληαγκα ηνπ 2001. 
 

θση. 8.4 Γαιιηθή Δπαλάζηαζε  
Οη απαξρέο ηνπ φξνπ χληαγκα ελην- 
πίδνληαη ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ζηελ  
Αξραία Ρψκε. Σν χληαγκα φκσο κε  
ηε ζεκεξηλή έλλνηα ην ζπλαληάκε  
ζηελ Δπξψπε φηαλ ε αλεξρφκελε 

αζηηθή ηάμε επηθξάηεζε πνιηηηθά έλαληη ησλ κνλαξρηψλ 
( Αζηηθέο επαλαζηάζεηο ζηελ Αγγιία θαη Γαιιία). 
 Απφ ην βηβιίν ηεο Ηζηνξία ζαο λα αλαδεηήζεηε 
ζηνηρεία θαη λα ηα ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε. 
 

θση. 8.5 Δπέηεηνο ηεο εμέγεξζεο  
ηνπ Πνιπηερλείνπ. Σν χληαγκα  
πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ Πνιηηεία.  
Απνηειεζκαηηθφηεξν φκσο πξν- 
ζηάηε ηνπ πληάγκαηνο απνηειεί  
ν ιαφο, ζχκθσλα κε ην άξζξν  
120 ηνπ πληάγκαηνο. «Ζ ηήξεζε 

ηνπ πληάγκαηνο επαθίεηαη ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ 
Διιήλσλ πνπ δηθαηνχληαη θαη ππνρξενχληαη λα αληηζηέ-
θνληαη κε θάζε κέζν ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε επηρεηξεί 
λα ην θαηαιχζεη κε ηε βία». Άξζξν 120 πληάγκαηνο 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηαεηνχο δηθηαηνξίαο πνπ βίαηα 
θαηέιπζε ην χληαγκα ν ιαφο αγσλίζηεθε κε θάζε κέζν 
ελάληηά ηεο. 
 Να αλαδεηήζεηε ζηνηρεία γηα ηελ αληηδηθηαηνξηθή 
δξάζε ηνπ ιανχ καο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο 
(1967-1974) θαη λα ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 

Σν πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο είλαη Πξνεδξεπόκελε 
Θνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία 

 

 
 
 
 
 

8.4 Βαζηθέο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο 
 

Σα πληάγκαηα ησλ ζχγρξνλσλ Γεκνθξαηηθψλ θξαηψλ, 
ζηα νπνία αλήθεη θαη ε ρψξα καο, ζηεξίδνληαη ζε 
βαζηθέο αξρέο πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία 
ησλ πξψησλ κνξθψλ δεκνθξαηίαο (Αξραία Διιάδα) 
θαη δηεθδηθήζεθαλ ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα ζηελ Δπξψπε, 
κέζα απφ ηηο αζηηθέο επαλαζηάζεηο (Αγγιηθή, Γαιιηθή 
επαλάζηαζε). Οη αξρέο απηέο απνηεινχλ βαζηθέο 
ζηαζεξέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο θαη είλαη ε 

αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ε αξρή ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ, αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη ε αξρή ηεο 

δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ. 

 

8.4.1. Ιατθή Θπξηαξρία 
 

Με βάζε ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, πεγή όισλ 
ησλ εμνπζηώλ είλαη ν ιαόο. ε φια ηα δεκνθξαηηθά π-
ληάγκαηα θνξπθαίν άξζξν είλαη απηφ ζην νπνίν αλαθέ-
ξεηαη φηη «φιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ απφ ην Λαφ θαη 
αζθνχληαη ππέξ απηνχ θαη ηνπ έζλνπο» (άξζξν 1 πλη.). 
Ζ ιατθή θπξηαξρία ζηεξίδεηαη ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ 
ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ. Οη αμίεο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο 
πξψηεο δηαθεξχμεηο ησλ αζηηθψλ επαλαζηάζεσλ σο 
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 Θεκειηώδεο λόκνο  
 Ρπζκίδεη ηελ θξαηηθή εμνπζία 
 Θαηνρπξώλεη δηθαηώκαηα

ύληαγκα 



ζεκειηαθέο θαη αδηαπξαγκάηεπηεο. Γη’ απηφ ην ιφγν ην 
άξζξν 1 ηνπ πληάγκαηφο καο πνπ θαηνρπξψλεη ηε 
ιατθή θπξηαξρία ζαλ «ζεκέιην ηνπ πνιηηεχκαηφο καο» 
δελ αλαζεσξείηαη. 
 Με βάζε ηε ιατθή θπξηαξρία, ε εμνπζία ηνπ ιανχ 
αζθείηαη απφ εθείλνπο ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ, δειαδή απφ ην εθινγηθό ζώκα. 
πλεπψο ε ζέιεζε ηνπ θπξίαξρνπ ιανχ είλαη ε ζέιεζε 

ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη κάιηζηα ηεο πιεηνςεθίαο 
ηνπ, ε νπνία εθιέγεη ηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο 
(αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα βι. Κεθ. 10.1). Με βάζε ην 
αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα, ε ιατθή θπξηαξρία 
θαζηεξψλεηαη θαη ζηα Διιεληθά πληάγκαηα, γηα πξψηε 
θνξά ζην χληαγκα ηεο Σξνηδήλαο ην 1827. 
 ήκεξα, ε ιατθή θπξηαξρία θαηνρπξψλεηαη κέζα 
απφ δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθφηεξεο 
δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο. πγθεθξηκέλα: 
 Κάζε ηέζζεξα ρξφληα ν ιαφο εθιέγεη ηνπο αληηπξν-
ζψπνπο ηνπ (Βνπιεπηέο, Γεκάξρνπο θαη Ννκάξρεο). 
 Όινη νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην χληαγκα, κπνξνχλ λα 
είλαη ππνςήθηνη γηα ηα αμηψκαηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ηνπ Βνπιεπηή, Γεκάξρνπ θαη Ννκάξρε. 
 Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο κπνξεί λα δεηήζεη απφ 
ην ιαφ λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ κε δεκνςήθηζκα, γηα 
θξίζηκα εζληθά ζέκαηα, φπσο νξίδεη ην χληαγκα. 
 Οη πνιίηεο έρνπλ δηθαηψκαηα ζπιινγηθήο δξάζεο, 
φπσο ηα δηθαηψκαηα λα ζπγθεληξψλνληαη, λα θηηάρλνπλ 
ζπλεηαηξηζκνχο, λα απεξγνχλ, λα ζπλδηθαιίδνληαη θ.ά. 
 Όια ηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
ζέβνληαη ηηο αξρέο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη λα αζθνχλ 
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο φπσο νξίδεη ην χληαγκα θαη νη 
λφκνη. 
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θση. 8.6 πλεδξίαζε ηεο 7εο  
ζπλόδνπ ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ 
«... ζέινπκε επίζεο ε Βνπιή ησλ  
Δθήβσλ λα ζεζκνζεηεζεί σο  
φξγαλν πνπ ζα έρεη ιφγν θαη  
δηθαίσκα παξέκβαζεο ζηελ 

νπνηαδήπνηε απφθαζε πνπ αθνξά ηνπο λένπο θαη ην 
κέιινλ ηνπο. Γελ ζέινπκε λα ζπλεξρφκαζηε εζηκνηππη-
θά κηα θνξά ην ρξφλν αιιά δηαξθψο, ζέινπκε λα 
ηξππήζνπκε ηνλ νπξαλφ θαη λα πάκε ζηα αζηέξηα, λα 
θαηέβνπκε ζηνλ ππξήλα ηεο γεο, ζέινπκε λα αθνχκε 
ηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ θαη λα βιέπνπκε ηηο κπξσδηέο 
ηνπ. ζέινπκε λα ηα θάλνπκε φια κε ην δηθφ καο ηξφπν... 
γηα λα καο κείλεη θαη θάηη ειεπζεξία ζθέςεο θαη 
έθθξαζεο, δηθαηνζχλε, εηξήλε, δηάινγνο, αμηνθξαηία, 
ζεβαζκφο, ζηνλ άλζξσπν, ηα δψα, ηε θχζε νιφθιεξε... 
Με άιια ιφγηα ζέινπκε αέξα δεκνθξαηηθφ πνπ λα ηνλ 
αλαπλένπκε θαη λα ηνλ ληψζνπκε!!» Απφζπαζκα απφ 
ηελ εηζήγεζε ηεο 5εο επηηξνπήο ηεο 7εο πλφδνπ ηεο 
Βνπιήο ησλ Δθήβσλ. Να αληαιιάμεηε απφςεηο ζρεηηθά 
κε ην αίηεκα πνπ έζεζαλ νη έθεβνη Βνπιεπηέο θαη λα ην 
ζπλδέζεηε κε ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. 
 

8.4.2 Θξάηνο Γηθαίνπ 
 

Σν θξάηνο δηθαίνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ 
ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηνλ 19ν αηψλα, λα πεξηνξίζεη ηελ 
απζαηξεζία ηεο κνλαξρηθήο εμνπζίαο θαη λα δηαζθαιίζεη 
ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, 
γξακκέλα ζε έλα χληαγκα. 
 Σν θξάηνο δηθαίνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε ςήθηζε ησλ 
πξψησλ πληαγκάησλ, κε ηα νπνία θαηνρπξψλεηαη ην 
δηθαίσκα ηνπ ιανχ λα εθιέγεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ 
(βνπιεπηέο) θαη απηνί λα ςεθίδνπλ λφκνπο, ζηνπο 
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 ΜΑ ΣΗ ΕΖΣΟΤΝ 

ΔΠΗΣΔΛΟΤ; 

νπνίνπο πξέπεη λα ππαθνχνπλ φια ηα θξαηηθά φξγαλα. 

Θξάηνο δηθαίνπ ζπγθεθξηκέλα, ζεκαίλεη φηη: 
 Κάζε πξάμε, νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ηεο εμνπζίαο, 
πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα θαη ην λφκν 
(αξρή ηεο λνκηκφηεηαο). Οπνηαδήπνηε απφθαζε 
παίξλεη έλαο Τπνπξγφο, έλαο Γήκαξρνο ή κηα δεκφζηα 
Τπεξεζία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην λφκν π.ρ. ν 
ηξφπνο ζχιιεςεο ελφο πνιίηε απφ έλα αζηπλνκηθφ 
φξγαλν πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο ζηνλ πνηληθφ θψδηθα. 
 Καηνρπξψλεηαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ 
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ζην χληαγκα (π.ρ. 
ειεπζεξία ζθέςεο). 
 Καηνρπξψλεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ απφ ηελ 
επηξξνή ησλ άιισλ θξαηηθψλ νξγάλσλ (π.ρ. κνλάξρεο, 
Κπβέξλεζε). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

θση. 8.7 Γηα λα  
είλαη πεγή φισλ  
ησλ εμνπζηψλ ν  
ιαφο, δελ αξθεί ε  
ζπκκεηνρή ηνπ  
ζηηο εθινγέο.  
Απαηηείηαη λα 

ηνπ αλαγλσξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο λα 
ειέγρεη ηελ εμνπζία αιιά θαη ε εμνπζία κε ηε ζεηξά ηεο 
λα είλαη πξφζπκε λα δερηεί απηφλ ηνλ έιεγρν. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηέηνηεο κνξθέο ειέγρνπ. 
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Οη παξαπάλσ αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαηνρπ-
ξψλνληαη ζε φια ηα ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά θξάηε, 
εθηφο απφ ηα αζηπλνκηθά-απηαξρηθά θξάηε, ηα νπνία 
ζηελ Ηζηνξία γλσξίζακε σο κνλαξρία, δηθηαηνξία ή 
θαζηζηηθφ θαζεζηψο. 
 

θση. 8.8 ηα άξζξα 6, 7θαη 8 ηνπ  
πληάγκαηνο πεξηγξάθεηαη ε  
θαηνρχξσζε ηεο πξνζσπηθήο  
αζθάιεηαο ηνπ πνιίηε απφ ηπρφλ  
απζαηξεζίεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.  
Καηνρπξψλνληαη ζηα παξαπάλσ  
άξζξα ηνπ πληάγκαηνο κεηαμχ  
άιισλ: ε έθδνζε δηθαζηηθνχ 

εληάικαηνο αηηηνινγεκέλνπ απφ ηνλ Δηζαγγειέα γηα ηελ 
ζχιιεςε ελφο πνιίηε, νη πξνζεζκίεο θξάηεζεο θαη 
πξνθπιάθηζεο, ε απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ, ε 
θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα φζνπο άδηθα ή παξάλνκα 
θπιαθίζηεθαλ θαη ν «λφκηκνο δηθαζηήο» δειαδή ην 
αληίζηνηρν κε ην βάξνο ηεο πξάμεο δηθαζηήξην. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηε ηάμε ηε ζνβαξφηεηα 
θαηνρχξσζεο ελφο ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηνλ πνιίηε 
θαη λα αληαιιάμεηε απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 
θαηνρχξσζε άιισλ δηθαησκάησλ ζε έλα θξάηνο 
δηθαίνπ. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
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Θξάηνο  
Γηθαίνπ 

Αξρή λνκηκόηεηαο 

Αλεμαξηεζία δηθαζηώλ 

Πξνζηαζία δηθαησκάησλ 



8.4.3 Θνηλσληθό Θξάηνο 
 

ηηο δεκνθξαηίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ην θξά-
ηνο δηθαίνπ, πξνέθπςαλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ιφγσ 
ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 
ηάμεσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ βηνκε-
ραληθή επαλάζηαζε. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα νη πνιίηεο 
πνπ αλήθαλ ζε ρακειά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 
ζηξψκαηα λα δηεθδηθνχλ, θπξίσο κέζα απφ ηα εξγαηηθά 
ζπλδηθάηα, βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. 
 Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ηε 

κείσζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ δεκηνπξγήζεθε 
ην θνηλσληθφ θξάηνο ή «θξάηνο πξφλνηαο ή επεκεξίαο» 
κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Καηνρπξψλεηαη 
ζηα πληάγκαηα ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ γχξσ ζηα 
κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, θπξίσο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 
Πφιεκν. Γηα λα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα απνιακβάλνπλ 
απηά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δσή ηνπο, ην θνηλσλη-
θφ θξάηνο αλαιακβάλεη ππνρξέσζε λα παξέρεη δσξεάλ 
ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε ηελ ηαηξνθαξκα-
θεπηηθή πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε, αζθάιηζε, ζηέγαζε 
ησλ πνιηηψλ θ.ά. Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ κηα ζεηξά απφ 

δηθαηψκαηα, πνπ νλνκάζηεθαλ θνηλσληθά δηθαηώκαηα, 
ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην χληαγκα π.ρ. ε δεκφζηα 
δσξεάλ παηδεία, ηελ νπνία απνιακβάλνπλ φινη νη 
έιιελεο πνιίηεο (βι. Κεθ.12.5). Καηνρπξψλνληαη επίζεο 
ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζην θαζαξφ πεξηβάιινλ θαη 
εληζρχεηαη ε νηθνγέλεηα (επηδφκαηα πνιπηέθλσλ, 
κεηξφηεηαο θ.ά.) θαη ε πξνζηαζία απφ ηελ Πνιηηεία 
επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 
γηα ηε δηεπθφιπλζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο, επηδφκαηα 
αλεξγίαο θ.ά.). 
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θση. 8.9 Σα παηδηά ηνπ δξόκνπ. Δθαηφ  
εθαηνκκχξηα παηδηά παγθφζκηα δνπλ θαη  
εξγάδνληαη ζηηο πφιεηο ησλ κεγαινππφ- 
ιεσλ. Ζ δσή ζην δξφκν ζέηεη ζε θίλδπλν  
ηε θπζηθή θαη ςπρηθή ηνπο αλάπηπμε θαη  
ζπρλά θαη ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. 
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη  
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζηέγσλ ζηελ  
πφιε ησλ Αζελψλ. Σν 1997, ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ν Γήκνο Αζελαί-
σλ μεθίλεζε πξφγξακκα ζηέγαζεο ησλ αζηέγσλ ηεο 
πφιεο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαιχςεη βα-
ζηθέο αλάγθεο (ζηέγε, ηξνθή) θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 
απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ. Σν πξφγξακκα δηαξθεί απφ 1-
6 κήλεο, ψζηε ηα άηνκα απηά λα μεπεξάζνπλ ηα 
πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα επαλεληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία. 
 Πνηεο άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο έρνπλ αλάγθε 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζήκεξα; Πνηα κέηξα παίξλεη γη’ 
απηέο ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θξάηνο; Να ζπδεηήζεηε 
ζηελ ηάμε. 

 

8.4.4 Αξρή ηεο Γηάθξηζεο ησλ Ιεηηνπξγηώλ 
 

Σα φξγαλα ηνπ θξάηνπο ςεθίδνπλ λφκνπο, δηνηθνχλ 
(εθηεινχλ) εθαξκφδνληαο απηνχο ηνπο λφκνπο θαη 
απνλέκνπλ δηθαηνζχλε, επηιχνληαο ηηο δηαθνξέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Δπνκέλσο 
ε θξαηηθή εμνπζία εθδειψλεηαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο: ηε λνκνζεηηθή, ηελ εθηειεζηηθή θαη ηε 

δηθαζηηθή. 
 Με ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ε θξαηηθή εμνπζία 
κνηξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθά φξγαλα θαη δελ ζπγθεληξψ-
λεηαη ζε έλα απφ απηά, γεγνλφο πνπ ζα νδεγνχζε ζε 
απζαηξεζίεο. 

152 / 73-74 



 Με απηήλ ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηη-
θήο εμνπζίαο είλαη νξγαλσκέλν ην πνιίηεπκά καο. Σν 
άξζξν 26 ηνπ πληάγκαηνο καο θαζνξίδεη ηα θξαηηθά 
φξγαλα πνπ αζθνχλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. ηα 
ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά θξάηε δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε 
γηα ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηεο 
θξαηηθήο εμνπζίαο. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 
ζπλεξγαζία ησλ νξγάλσλ πνπ αζθνχλ θξαηηθέο 
ιεηηνπξγίεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο 
ζρεηηθήο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Σε ζρεηηθή 
δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ αθνινπζεί θαη ην ειιεληθφ 
χληαγκα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζπκκεηέρεη ζηελ άζθεζε 
ηεο λνκνζεηηθήο θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ε 
Βνπιή, θάπνηεο θνξέο, απνθηά δηθαζηηθέο αξκνδηφηε-
ηεο (π.ρ. φηαλ δηθάδεη Τπνπξγνχο) θαη ε Κπβέξλεζε 
λνκνζεηηθέο (πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ*). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Πξάμεηο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ: ε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο, ν 
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 
Κπβέξλεζεο κπνξεί λα εθδφζεη πξάμεηο λνκνζεηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ, πνπ ππνβάιινληαη ζηε Βνπιή γηα 
θχξσζε κέζα ζε 40 εκέξεο. Με ηηο πξάμεηο απηέο 
κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ή λα θαηαξγνχληαη 
ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο. 
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 ΑΝΟΗΞΣΔ ΔΝ 
ΟΝΟΜΑΣΗ ΣΟΤ 

ΝΟΜΟΤ!! 

θση. 8.10 Αξηζηνηέιεο  
Πξψηνο ν Αξηζηνηέιεο ζηα «Πνιηηηθά» ηνπ  
επηζήκαηλε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο  
πνιηηείαο «ζην Βνπιεπφκελν, ζην Πεξί ηαο  
Αξράο θαη ζην Γηθάδνλ». Ζ ζχγρξνλε ζεσξία 

γηα ηελ δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο 
εμνπζίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο ζεσξίεο ηνπ Γάιινπ 
θηινζφθνπ Μνληεζθηέ πνπ επεξέαζαλ ζε κεγάιν 
βαζκφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε Πξέπεη ηα πξάγκαηα 
ζην θξάηνο λα είλαη δηακνξθσκέλα θαηά ηξφπν, ψζηε ε 
εμνπζία λα ζπγθξαηεί ηελ εμνπζία». 
 Να αλαηξέμεηε ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ζαο θαη λα 
κειεηήζεηε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ ν Γάιινο 
θηιφζνθνο ζην «Πλεχκα ησλ Νφκσλ» δεηνχζε ηε 
δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
θση. 8.11 Ζ αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο 
απνηειεί βαζηθή αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Ζ δηθαζηηθή 
ιεηηνπξγία αζθείηαη απφ ηα δηθαζηήξηα θαη απνθιείεηαη 
θάζε δπλαηφηεηα επέκβαζεο ηεο Κπβέξλεζεο. Γηα λα 
είλαη νπζηαζηηθή ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο 
ην χληαγκα θαηνρπξψλεη απζηεξέο θαη αλεμάξηεηεο 
απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ θαη 
παχζεο ησλ δηθαζηψλ. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 

Θνηλσληθό Θξάηνο: κείσζε θνηλσληθώλ αληζνηήησλ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
1. Να κπείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(www.europa.eu.int/hellas/) θαη λα θάλεηε θαηεγνξηνπνί-
εζε ησλ πνιηηεπκάησλ ησλ 25 θξαηψλ-κειψλ. 
2. Να αλαδεηήζεηε ζηνηρεία απφ ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο 
ζαο θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ 
(www.parliament.gr ) ζρεηηθά κε ηε δηαδνρή ησλ 
κνξθψλ ηεο κνλαξρίαο ζηνλ ηφπν καο. 
3. Να ζπγθεληξψζεηε ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
άκεζεο δεκνθξαηίαο ζηελ Αξραία Αζήλα. ήκεξα, ζηηο 
αληηπξνζσπεπηηθέο δεκνθξαηίεο, πψο πηζηεχεηε φηη 
απηή ε ιεηηνπξγία ζα κπνξνχζε λα βξεη θάπνηα πεδία 
εθαξκνγήο; Απηφ ζα πξέπεη λα απνηειεί δηεθδίθεζε γηα 
ηνπο πνιίηεο; 
4. Να αθνχζεηε ηα ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδνχζε ν ιαφο 
καο ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ πνπ θήξπμε ε θαζηζηηθή 
Ηηαιία ζηε ρψξα καο θαη ηελ πεξίνδν ηεο λαδηζηηθήο 
θαηνρήο. Να ηα ζρνιηάζεηε ζε ζρέζε κε ηελ αληίδξαζε 
ηνπ ειιεληθνχ ιάνπ ελάληηα ζηε θαζηζηηθή επηβνιή. 
5. Ο Μπεηφβελ έγξαςε ηε 3ε πκθσλία γηα ηνλ Ναπνιέ-
νληα. Γηαηί άιιαμε γλψκε ζηε ζπλέρεηα θαη ηελ  

155 / 71 

Λνκνζεηηθή  
ιεηηνπξγία 

Βνπιή θαη 
Πξόεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο 

Δθηειεζηηθή 
ιεηηνπξγία 

Θπβέξλεζε θαη 
Πξόεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο 

 

Γηθαζηήξηα 

Γηθαζηηθή 
ιεηηνπξγία 



αθηέξσζε ζηνλ Αλψλπκν Ήξσα; Πνηνο άιινο κεγάινο 
Ηηαιφο κνπζηθφο εκπλεχζηεθε απφ ηνπο απειεπζεξσηη-
θνχο αγψλεο ηνπ ιανχ ηνπ; Να αλαδεηήζεηε 
πιεξνθνξίεο απφ ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ζαο. 
6. «Όζνη ην ράιθαηνλ ρέξη, βαξχ ηνπ θφβνπ αηζζάλνληαη 
δπγφλ δνπιείαο αο έρσζη ζέιεη αξεηήλ θαη ηφικελ ε 
ειεπζεξία». Κάιβνο Αλδξ., «Δηο άκνλ» 
«...Κιείλνπλ δπν ρξφληα πνπ καο έρεη επηβιεζεί έλα 
θαζεζηψο νισζδηφινπ αληίζεην κε ηα ηδεψδε γηα ηα 
νπνία πνιέκεζε ν θφζκνο καο θαη ηφζν πεξίιακπξα ν 
ιαφο καο ζηνλ ηειεπηαίν Παγθφζκην Πφιεκν... Όινη πηα 
ην δηδάρηεθαλ θαη ην μέξνπλ πσο ζηηο δηθηαηνξηθέο 
θαηαζηάζεηο ε αξρή κπνξεί λα κνηάδεη εχθνιε, φκσο ε 
ηξαγσδία πεξηκέλεη αλαπφηξεπηε ζην ηέινο... Όζν κέ-
λεη ε αλσκαιία, ηφζν πξνρσξεί ην θαθφ... Απηή ε αλσ-
καιία πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Δίλαη εζληθή επηηαγή...»  

Γήισζε ηνπ Γ. εθέξε 
ε πνηεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο αλαθέξνληαη ηα δπν απν-
ζπάζκαηα; Να ηα ζρνιηάζεηε σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνιίηε. 
 

 
Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ θαη 
εθφζνλ θνίηαμεο ηηο πεξηιήςεηο θαη θαηαλφεζεο ηηο 
θαηλνχξγηεο έλλνηεο ζα πξέπεη λα κπνξείο λα 
απαληήζεηο ζχληνκα ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ε 
φπνηεο ζπλαληάο δπζθνιία, ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Πνηα πνιηηεχκαηα ζα ραξαθηεξίδακε δεκνθξαηηθά; 
2. Ση ζεκαίλεη ε άπνςε φηη ε δεκνθξαηία είλαη έλα 

πνιίηεπκα δχζθνιν σο πξνο ηελ δηαηήξεζε ηνπ; 
3. Γηαηί ην χληαγκα ζεσξείηαη ν ζεκειηψδεο λφκνο 

ελφο θξάηνπο; 
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4. Πνην χληαγκα ηζρχεη ζήκεξα ζηε ρψξα καο θαη 
πνην πνιίηεπκα θαηνρπξψλεη; 
5. Λατθή θπξηαξρία ζεκαίλεη εμνπζία ηνπ ιανχ. Με πνηα 

έλλνηα ε ιατθή θπξηαξρία θαηνρπξψλεηαη ζην χληαγκα; 
6. Ση ζεκαίλεη γηα έλα θξάηνο λα είλαη θξάηνο δηθαίνπ; 
7. Πνηα είλαη ε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο ζηε ρψξα καο; 
8. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

γηα ηνλ πνιίηε ελφο θξάηνπο;  
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε. 
Σελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία αζθνχλ: 
α. Ζ Βνπιή θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
β. Ζ Κπβέξλεζε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
γ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο  

Γ. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο 
ή ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην αληίζηνηρν 
γξάκκα ( γηα ηηο ζσζηέο θαη Λ γηα ηηο ιαλζαζκέλεο) 
1. Σν πνιίηεπκα ζε έλα θξάηνο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν  
νξγάλσζεο θαη άζθεζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο      Λ 
2. ην πνιίηεπκα ηεο Απφιπηεο Μνλαξρίαο ν  
κνλάξρεο δεζκεχεηαη απφ θαλφλεο δηθαίνπ πνπ  
ζέηεη ν ιαφο      Λ 
3. Σν Πνιίηεπκα ηεο ρψξαο καο είλαη  
Πξνεδξηθή Γεκνθξαηία      Λ 
4. Σν χληαγκα πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηε  
ρψξα καο ςεθίζηεθε ην 1952      Λ 
5. Σν χληαγκα είλαη ν ζεκειηψδεο  
λφκνο ηνπ θξάηνπο      Λ 
6. ην χληαγκα πεξηγξάθνληαη ηα δηθαηψκαηα  
ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο      Λ 
7. Απζηεξφ νλνκάδεηαη ην χληαγκα πνπ  
αλαζεσξείηαη δχζθνια.      Λ 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ 
ηππψλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-θψλ 
Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. 
Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ 
θέξνπλ βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-ηάο 
ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη 
δε θέξεη βηβιηφζεκν, ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν 
παξαβάηεο δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 
1946, 108, A΄). 
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