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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 απαξαί-
ηεηεο γηα ηελ πνιηηηθή ζνπ παηδεία, 
απνηεινχλ επθαηξίεο λα αλαπηχμεηο 
δηάινγν, λα ζπλεξγαζηείο κε ηνπο 
ζπκκαζεηέο ζνπ, λα δξαζηεξηνπνη-
εζείο 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 
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ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ 
ζην κάζεκα. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε 
ζα πξνβιεκαηηζηείο γηα ηα πνηθίια 
ζέκαηα θαη ζα δηακνξθψζεηο ηηο δη-
θέο ζνπ ζέζεηο, γλψκεο θαη απφςεηο. 
Έρεη αθφκα πνιιέο ηδέεο γηα δξα-
ζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο, γηαηί ε 

γλψζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηη-
θήο 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 αλαδε-
ηήζεηο ηε βνήζεηα κηαο ππεξεζίαο, 
λα θαηαλνήζεηο θαη λα πάξεηο ζέζε 
γηα έλα πξφβιεκα, φπσο απηφ  
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ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ πνιέκνπ ή 
ηνπ ξαηζηζκνχ. 
Σν βηβιίν ζνπ δίλεη πνιιέο επθαη-
ξίεο λα γλσξίζεηο ηνπο ηξφπνπο κε 
ηνπο νπνίνπο ζα αλαδεηάο ηηο πιε-
ξνθνξίεο 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, πα-
ξνπζηάδεη ηελ θνηλσληθή πξαγκα-
ηηθφηεηα πνπ δεηο ζήκεξα θαη ηνπο 
ηξφπνπο πνπ απηή νξγαλψλεηαη 
(Κεθάιαηα 1-6). 
Ζ δεχηεξε ηελ νξγάλσζε ηεο 
Πνιηηείαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεηο 
σο λένο θαη απξηαλφο πνιίηεο 
(Κεθάιαηα 7-12). 
Ζ ηξίηε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
ζηελ νπνία επίζεο αλήθεηο 
(Κεθάιαην 13).  
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Ζ ηέηαξηε ηε Γηεζλή Κνηλφηεηα, ηελ 
παγθφζκηα δειαδή θνηλσλία, ηεο 
νπνίαο είζαη κέινο (Κεθάιαην 14). 
Καη νη ηέζζεξηο ελφηεηεο νξγα-
λψλνληαη ζε επηκέξνπο Κεθάιαηα 
θαη καζήκαηα. Κάζε κάζεκα, γηα λα 
ζε βνεζήζεη, έρεη γξακκέλεο έληνλα 
ηηο ιέμεηο - θιεηδηά θαη ζην ηέινο αλα-
θέξεη 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 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 
θαη β) απφθηεζεο απφ ηνλ πνιίηε 
βαζηθψλ γλψζεσλ ζε ζέκαηα 
πνηθίισλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ, 
ψζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη 
ππεχζπλα ζηα δηάθνξα ζέκαηα. 
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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 αμηνπνί-
εζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο 
πεξηνρήο ζνπ, ή λα επηιέμεηο ηνπο 
βνπιεπηέο ή επξσβνπιεπηέο ζνπ κε 
βάζε θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ζρε-
ηηθά ζέκαηα. Γηα λα ηνπνζεηεζείο 
ζσζηά θαη ππεχζπλα ζε απηά ηα 
δεηήκαηα απαηηείηαη λα έρεηο βαζη-
θέο 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 κέ-
γεζνο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο θεξαίεο 
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ή ηηο γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο 
ηάζεο ελφο αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ 
ζην λνκφ, βηνινγίαο γηα λα θαηαλν-
ήζεηο ηελ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ 
αθηηλνβνιηψλ ζηα θχηηαξα θαη ην 
γελεηηθφ πιηθφ (DNA). Παξάιιεια 
πξέπεη λα έρεηο βαζηθέο γλψζεηο 
θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσ-
ζεο, γηα λα γλσξίδεηο ηνπο αξκφδη-
νπο 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 επη-
δξάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ νη-
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θνλνκία θαη ηελ θνηλσλία επξχηεξα. 
Σέινο, ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ 
ηφπνπ ζνπ, ζα ζε βνεζήζεη λα γλσ-
ξίζεηο θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη 
λα ππνζηεξίμεηο ηηο νξζφηεξεο ιχ-
ζεηο. ήκεξα, νη επηζηήκεο πξέπεη 
λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα πξνηείλνπλ 
απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζηα δηάθν-
ξα ζέκαηα (δηεπηζηεκνληθφηεηα) θαη 
ηα άηνκα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 
ζπλδπάζνπλ βαζηθέο γλψζεηο απφ 
φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο 
γηα λα ηνπνζεηνχληαη ζηα πνιχπιν-
θα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχ-
ληαη. Απηφ απαηηεί κηαλ αιιαγή ζηνλ 
ηξφπν ζθέςεο θαη εθπαίδεπζεο 
(γλψζεο), πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεί 
ηελ θξίζε θαη λα ζπλδπάδεη γλψζεηο 
απφ δηάθνξνπο ηνκείο (δηαζεκαηηθή 
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο). 
ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη 
Πνιηηηθήο Αγσγήο ζα απνθηήζεηο 
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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 Πνιηηείαο θαη ηελ 
πνιηηηθή δξάζε θαη ηέινο ηνπ Γηεζ-
λνχο Γηθαίνπ, πνπ αζρνιείηαη κε 
ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Παξάι-
ιεια, ζα θαιιηεξγήζεηο ηηο γλψζεηο 
ζνπ ζηελ Ηζηνξία, ηε Βηνινγία,  
ηε Φπζηθή, ηελ Οηθνλνκία, ηελ Σέ-
ρλε (Λνγνηερλία, θηλεκαηνγξάθνο, 
Εσγξαθηθή) θαη ηε Γεσγξαθία. 
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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; Δπηζηή-
κνλεο θαη Οηθνινγηθέο 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  
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Polytechnic, θαηαζθεχαζαλ νηθν-
ινγηθφ νηθηαθφ ςπγείν, αληηθαζηζηψ-
ληαο ην θξένλ κε πξνπάλην. Μεηά 
απφ πηέζεηο Οηθνινγηθψλ Οξγαλψ-
ζεσλ θαη πνιηηψλ νη Γηεζλείο πλ-
δηαζθέςεηο γηα ην πεξηβάιινλ απα-
γφξεπζαλ ηε ρξήζε ηνπ θξένληνο 
ζηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε αλάιν-
γεο πεξηπηψζεηο απφ ηελ επηθαηξφ-
ηεηα πνπ γλσξίδεηε. Γηαηί ζήκεξα ν 
πνιίηεο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη 
θαη λα δηαζέηεη βαζηθέο επηζηεκνλη-
θέο γλψζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο; 
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Καηάζηαζε ηνπ θφζκνπ 

 Καηά 
θεθαιήλ 
εηζφδεκα 

(δνι. HΠΑ) 

Πξνζ-
δφθηκν 

φξην 
δσήο 

Αλαινγία 
εγγξακ-
κάησλ 

ελειίθσλ 

Καηάζηαζε 
παηδηθήο 

ζλεζηκφηε-
ηαο 

Τπνζαρά-
ξηα 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 
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 Καηά 
θεθαιήλ 
εηζφδεκα 

(δνι. ΖΠΑ) 

Πξνζ-
δφθηκν 

φξην 
δσήο 

Αλαινγία 
εγγξακ-
κάησλ 

ελειίθσλ 

Καηάζηα- 
ζε παηδη-
θήο ζλεζη-
κφηεηαο 

Λαη. 
Ακεξηθή - 
Καξατβηθή 

3.362 70 85 34 

Πξψελ 
Αλαη. 
ρψξεο - 
Βαιηηθή 

1.742 69 96 41 

Βηνκεραλη-
θέο ρψξεο 

26.214 78 97 7 
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 Καηά 
θεθαιήλ 
εηζφδεκα 

(δνι. ΖΠΑ) 

Πξνζ-
δφθηκν 

φξην 
δσήο 

Αλαινγία 
εγγξακ-
κάησλ 

ελειίθσλ 

Καηάζηα- 
ζε παηδη-
θήο ζλεζη-
κφηεηαο 

Αλαπηπζ-
ζφκελεο 
ρψξεο 

1.154 62 67 90 

Διάρηζηα 
αλαπηπγκέ-
λεο ρψξεο 

277 49 43 158 

Παγθφζκηα 5.073 63 70 82 

ΔΛΛΑΓΑ 11.660 78 97 8 
 

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

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

πίλαθαο 2. Πεγή ΟΗΔ 2004 
 

 

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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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. 
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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 πνιηηη- 

ζκνχ πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 
ηε ζπκπεξηθνξά φισλ καο. 
 

Μπνξείο λα δηαβάζεηο ινγν- 
ηερληθά έξγα απφ ηα Νενει- 

ιεληθά 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 Ρνβηλ-
ζψλ Κξνχζνο» ηνπ Νη. Νηαθφε  
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πεξηγξάθνπλ γιαθπξά ηελ 
επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δσή θαη ηελ 
πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ. 
 

Δθηφο απφ ηε ινγνηερλία  
θαη ν θηλεκαηνγξάθνο 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 «Μνληέξ-
λνη θαηξνί» ηνπ Σζάξιπ Σζάπιηλ, 
«Αγέιαζηνο πέηξα» ηνπ Φ. Κνπηζά-
θηε, «Έλα αγξίκη ζηελ πφιε» ηνπ 
Φ. Σξπθψ, αιιά θαη φιεο νη ηαηλίεο, 
πνπ πξνηείλνληαη ζηα επφκελα 
θεθάιαηα, ζα ζνπ δείμνπλ ηηο 
επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ  
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πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε 
ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 

 
Σν δηαδίθηπν απνηειεί  
ζήκεξα έλα ζεκαληηθφ  
κέζν γηα άληιεζε πιεξν- 
θνξηψλ, ελεκέξσζε θαη  

γλψζε. Μπνξείο λα ην ρξεζηκν-
πνηείο 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 αληί-
ζηνηρα. Απφ απηέο ηηο ηζηνζειίδεο 
κπνξείο λα αλαδεηήζεηο πιεξνθν-
ξίεο γηα δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 
θαη θνηλσλίεο. Μπνξείο λα ηηο  
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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 ραξαθηε-
ξηζηηθφ 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 αλ-
ζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν, φινη καο ζήκεξα δηαζέηνπκε: 
 Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλά κε 
φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ πια-
λήηε. Αλεμάξηεηα απφ ηηο επηκέξνπο 
δηαθνξέο ηνπο νη άλζξσπνη ζε φινλ 
ηνλ πιαλήηε, δνπλ, επηθνηλσλνχλ, 
επεκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ, 
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εληάζζνληαη ζε κηθξέο ή κεγάιεο 
νκάδεο θαη δεκηνπξγνχλ, ηθαλνπνη-
ψληαο θνηλέο αλάγθεο θαη ζηφρνπο. 
 Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλά κε 
νξηζκέλνπο κφλνλ αλζξψπνπο, απ-
ηνχο 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 ηερλν-
ινγηθά επηηεχγκαηα, πεξηιακβάλεη 
ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη ζπ-
κπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ, ηνπο 
ηξφπνπο πνπ δνπλ, εξγάδνληαη, ζπ-
κπεξηθέξνληαη θαη ςπραγσγνχληαη. 
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1.2 Ση είλαη θνηλσλία 
 

ηα καζήκαηα ηηο Ηζηνξίαο 
γλψξηζεο ηηο αξραίεο θνηλσλίεο (ηεο 
Μεζνπνηακίαο, ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ 
Διιεληθνχ ρψξνπ) θαη αξγφηεξα ηε 
Ρσκατθή, ηε Βπδαληηλή, ηε Μεζαησ-
ληθή θαη ηε βηνκεραληθή θνηλσλία. 
ηε Γεσγξαθία κειέηεζεο ηε 
ζχγρξνλε Διιεληθή, Ακεξηθαληθή, 
Αηγππηηαθή θνηλσλία. Γλψξηζεο 
απηέο ηηο θνηλσλίεο κειεηψληαο ηνλ 
πιηθφ (ηξφπν δσήο, ηερλνινγία, 
ηξφπνπο παξαγσγήο, ηέρλεο) θαη 
πλεπκαηηθφ (γιψζζα, λφκνπο, ζξε-
ζθεία, αμίεο, επηζηήκεο, γξάκκαηα) 
πνιηηηζκφ ηνπο. Ο πνιηηηζκφο επν-
κέλσο είλαη απηφο πνπ ραξαθηεξίδεη 
θάζε θνηλσλία θαη ηε δηαθξίλεη απφ 
ηηο άιιεο. 

 Κνηλσλία είλαη έλα ζρεηηθά 
κεγάιν θαη νξγαλσκέλν ζύλνιν 
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αλζξώπσλ πνπ έρεη δηάξθεηα ζην 
ρξόλν θαη δηαθξίλεηαη κε βάζε ηνλ 
πνιηηηζκό ηνπ.  
Δπνκέλσο, ε θνηλσλία 
 Δίλαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν 
αηφκσλ θαη φρη έλα απιφ άζξνηζκα, 
εθφζνλ κέζα απφ ηηο νξγαλσκέλεο 
ζρέζεηο 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 ζπγθε-
θξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν, έρεη έλα 

δηθφ ηεο ηξφπν νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο. Απνηειείηαη απφ επη-
κέξνπο θνηλσληθέο νκάδεο (θεθ. 2) 
θαη θνηλσληθέο ηάμεηο (θεθ. 3), νξγα-
λψλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο 
θνηλσληθνχο θαλφλεο (θεθ. 3) θαη 
ζεζκνχο, φπσο π.ρ. ε νηθνγέλεηα 
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θαη ην ζρνιείν (θεθ. 4). Ζ θνηλσλία 
κεηαθέξεη ζηα λέα κέιε ηεο ην 
ζχλνιν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θαη ηα 
ειέγρεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφ-
λσλ (θεθ. 5), ελψ αληηκεησπίδεη 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα γηα ηα 
νπνία πξνσζεί ιχζεηο (θεθ. 6). 
Σέινο δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηηο 
άιιεο θνηλσλίεο θαη κεηαβάιιεηαη, 
δειαδή αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ, ρσξίο λα ράλεη ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ ηε δηαθξί-
λνπλ απφ ηηο άιιεο θνηλσλίεο. 
 
 
 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο 1.1 Οη 
θπξηόηεξεο δηαθνξέο ηεο 
αλζξώπηλεο θνηλσλίαο από ηηο 
κνξθέο ζπιινγηθήο δσήο ησλ δώσλ. 

33 / 12 



 

 
 

                          Αλζξψπσλ Εψσλ 

Μνξθή Κνηλσλία Αγέιε κήλνο 
Κπςέιε 

πγθξφηεζε Λνγηθή θαη (ή) πλαη-
ζζεκαηηθή δεκηνπξγία 

Δλζηηθηψδεο 

Μνξθή Πνηθίιιεη ζην ρψξν, κε-
ηαβάιιεηαη ζην ρξφλν 

ηαζεξή ζην 
ρψξν θαη ρξφλν 

Δμάξηεζε απφ 
άκεζν θπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Πεξηνξηζκέλε 
(αληηζηξφθσο αλάινγε 
κε ηελ ηερλνινγία) 

Άκεζε θαη 
απφιπηε 

Γπλαηφηεηα 
δεκηνπξγίαο 
ηερλεηνχ πε-
ξηβάιινληνο 

Απεξηφξηζηε 
(πεξηνξίδεηαη κφλν 
απφ ηελ ηερλνινγία) 

Πεξηνξηζκέλε 
(θπξίσο ζηελ 

θαηαζθεπή 
θσιηάο) 

ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΒΙΩΗ 
 



 Αθνχ κειεηήζεηε ηνλ παξαπάλσ 
πίλαθα, λα ζπδεηήζεηε ηηο δηαθνξέο 
πνπ εληνπίδεηε κε βάζε ηηο γλψζεηο 
ζαο απφ ηε Βηνινγία. 
 
 

θση. 1.1 Καηαπιηζκόο  
ειιήλσλ ηζηγγάλσλ.  
Κάζε θνηλσλία ζε  
θάζε ρξνληθή ζηηγκή  
ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνπο επηκέξνπο πνιηηηζκνχο πνπ 
ζπκβηψλνπλ ζηνπο θφιπνπο ηεο. Οη 
πξφζθπγεο ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Μ. 
Αζίαο, νη ηζηγγάλνη θαη πνιινί άιινη 
πνιηηηζκνί ππήξμαλ θαζνξηζηηθνί 
ζηε δηακφξθσζε ηεο λενειιεληθήο 
θνηλσλίαο.  
 Να ζπδεηήζεηε γηα ηνπο επηκέ-
ξνπο πνιηηηζκνχο πνπ ζπλππάξ-
ρνπλ ζηελ ηνπηθή ζαο θνηλφηεηα. 
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1.3 Αηνκηθή θαη θνηλσληθή  
ζπκπεξηθνξά 

 

 Με ηε γέλλεζή ηνπ ην λέν κέινο 

ηεο θνηλσλίαο έρεη ηα ηδηαίηεξα αην-
κηθά ραξαθηεξηζηηθά (βηνινγηθά) 
πνπ ην δηαθξίλνπλ απφ φια ηα άιια 
κέιε ηεο. Ζ θνηλσλία κεηαθέξεη ζην 
λέν κέινο ηεο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, 
επηδξψληαο θαζνξηζηηθά ζηε δηα-
κφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Ζ γιψζζα, 
νη θαλφλεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 
νηθνγέλεηα θαη ζηελ επξχηεξε θνη-
λσλία, ε ζξεζθεία θ.ι.π. απνηεινχλ 

ηα θνηλσληθά-πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάζε θνηλσλία 
κεηαβηβάδεη ζηα άηνκα-κέιε ηεο.  
 Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη ε ζπκπε-
ξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη κνλαδηθή, 
εθφζνλ θάζε άηνκν δηαζέηεη κνλα-
δηθά βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, δεη 
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ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάι-
ινληα θαη δέρεηαη δηαθνξεηηθά ηηο 
επηδξάζεηο ηεο θνηλσλίαο δηακνξ-
θψλνληαο 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 ρα-
ξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ νη άλ-
ζξσπνη (βηνινγηθά θαη ςπρνινγηθά) 
θαη ζηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ ηνπο κεηαβηβάδεη ε θνηλσλία. 
 

θση.1.2. Οη ρψξνη ζπλα- 
ληήζεσλ θαη ςπραγσγίαο  
θαη γεληθφηεξα ν ηξφπνο  
δσήο απνθηά έλα νκνηφ-

κνξθν ραξαθηήξα θαη γη’ απηφ 
πνιινί κηινχλ ζήκεξα γηα ηελ 
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«παγθφζκηα θνηλσλία».  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα αίηηα 
απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Πφζν ζεκα-
ληηθφ είλαη λα έξζνπλ θνληά νη αλζξψ-
πηλεο θνηλσλίεο; Πφζν ζεκαληηθή 

είλαη επίζεο ε δηαηήξεζε ηνπ πνιη-
ηηζκνχ πνπ δηαθξίλεη θάζε θνηλσλία; 
 
 
 
 

θση. 1.3.  
«Ο άλζξσπνο είλαη  
πξντφλ θαη δεκηνπξ- 
γφο 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.  
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Ο άλζξσπνο θαζνξίδεηαη απφ ην 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Παξ’ φια 
απηά νη άλζξσπνη δελ είλαη νκνηφ-
κνξθεο κεραλέο πνπ ε θνηλσλία 
απιά θαηαζθεπάδεη, αιιά κνλαδηθέο 
πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο 
ζπκβάιινπλ θαη επεξεάδνπλ ηε 
δεκηνπξγία θαη ηελ αιιαγή ηεο. 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

  Κνηλσλία.. 
 

 Οξγαλσκέλν ζύλνιν 
 ρεηηθά Απηόλνκν 

 

 
 
 
 
 
 

Αηνκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά 

(βηνινγηθά-
ςπρνινγηθά) 

θνηλσληθά 
ραξαθηεξηζηηθά 

(πνιηηηζκόο) 

πκπεξηθνξά 
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2 Κνηλσληθέο 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 ηα- 
κπάθνο», απφ ηε ζπιινγή 

δηεγεκάησλ ηνπ Γ. Υαηδή «Σν ηέινο  
ηεο κηθξήο καο πφιεο», αλαθέξεηαη 
ζηε ιεηηνπξγία ησλ επαγγεικαηηθψλ  
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νκάδσλ ζηελ Διιάδα ηνλ πεξαζκέ-
λν 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 

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

Απφ ηνλ ηζηνρψξν ηεο  
Γεληθήο Γξακκαηείαο 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  
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Καηαλαισηψλ (www.inka.gr), 
νκάδεο λέσλ ( πνπ ζα βξεηο απφ ηηο 
«ελδηαθέξνπζεο ζπλδέζεηο» ηνπ 
ηζηνρψξνπ 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 ραξαθηεξηζηη- 
θά 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 κεηακθηεζκέλν 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 πξνζδηνξί-
ζνπκε. Μφλνλ αλ επηζθεπηφκαζηαλ 
έλαλ άιινλ πιαλήηε ζα αξθνχζε ε 
ηαπηφηεηα «Άλζξσπνο: θάηνηθνο 
ηεο γεο» γηα λα καο πξνζδηνξίζεη.  
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 Όινη αλήθνπκε ζε κηα θνηλσλία 

ζπκκεηέρνληαο ζε πνιιέο θνηλσ-
ληθέο νκάδεο. Απφ ηε ζπκκεηνρή 
καο ζε απηέο ηηο νκάδεο απνθηάκε 
κηα πξνζσπηθφηεηα θαη κηα ηαπηφ-
ηεηα πνπ καο ραξαθηεξίδνπλ θαη 
καο δηαθξίλνπλ απφ ηνπο άιινπο. 
Ενχκε π.ρ. ζε έλα ρσξηφ ή ζε κία 
πφιε, κεγαιψλνπκε ζε κηα ζπγθε-
θξηκέλε 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.  

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

έρνπλ: α) ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε 
θαη απηφ ηηο δηαθξίλεη απφ ηηο ηπραί-
εο ζπλαζξνίζεηο αηφκσλ, φπσο ηα 
άηνκα πνπ πεξηκέλνπλ ζε κία ζηά-

ζε, β) ζπρλή επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο, γ) θνηλνύο ζθνπνύο πνπ 
κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθνί, 
νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, θνηλά ελδηα-

θέξνληα θ.ά. θαη δ) κέζα απφ ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο ηηο νκάδεο 
ηα άηνκα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη απν-

θηνχλ 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. 
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YOUTH 
CLUB 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σθίηζν 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. 
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Ο εζεινληηζκφο αλαπηχζζεηαη 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, 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 
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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 νξγά-
λσζή ηνπο ζε νκάδεο πεξηζζφηεξν 
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 δεπηε-
ξνγελείο θαη ζε νκάδεο αλνηθηέο θαη 
θιεηζηέο. 

1. Πξσηνγελείο είλαη νη νκάδεο ζηηο 
νπνίεο εληάζζνληαη φια ηα άηνκα, 
φπσο ε νηθνγέλεηα θαη νη παξέεο 
ησλ ζπλνκειίθσλ. Οη νκάδεο απηέο 
έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηε 
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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 επαγγει-
καηηθέο , νη πνιηηηθέο νκάδεο ή νη 
νκάδεο ελδηαθεξφλησλ. Οη νκάδεο 
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 
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ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 
ελφο επαγγεικαηηθνχ ζσκαηείνπ. 

Αληίζεηα θιεηζηέο είλαη νη νκάδεο 
πνπ ζέηνπλ απζηεξέο πξνυπνζέ-
ζεηο γηα ηελ έληαμε ζε απηέο, φπσο 
π.ρ. νη αδειθφηεηεο, νη θιεηζηέο 
ιέζρεο ή νη ζπκκνξίεο πνπ ππάξ-
ρνπλ 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 
εζληθέο, γισζζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 
πνιηηηζκηθέο νκάδεο, κε δηαθνξεηη-
θέο αμίεο, απφςεηο θαη ηδενινγίεο. Ζ 
ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηα άηνκα 
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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, 
δειαδή αξλεηηθψλ ζπλήζσο 
αληηιήςεσλ θαη εηθφλσλ γηα άηνκα 
άιισλ νκάδσλ, πνπ δε βαζίδνληαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη πην ζπλε-
ζηζκέλεο 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 

κεηαρείξηζε επάισησλ θνηλσληθώλ 
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νκάδσλ, φπσο π.ρ. νη γπλαίθεο, νη 
αιινδαπνί, νη ηζηγγάλνη, ηα άηνκα 
κε αλαπεξίεο. Ο απνθιεηζκφο 
απηψλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 
(ξαηζηζκφο) θαηαπαηά ην ζεκειηψ-
δεο δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ λα δεη 
ρσξίο δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθήο ή 
ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο, θχινπ ή 
αλαπεξίαο. 
 

 

 

θση.2.3 Χνξσδία. Σα  
κέιε κηαο ρνξσδίαο,  
κηαο ζεαηξηθήο  
νκάδαο, αιιά θαη 

κηαο Κπβέξλεζεο ή ελφο θφκκαηνο 
ζπλεξγάδνληαη, ππαθνχνπλ ζε 
θαλφλεο, αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζχλ-
ζεηο πνπ θαζνξίδεη ν αξρεγφο ηεο 
νκάδαο (καέζηξνο, ζθελνζέηεο, 
Πξσζππνπξγφο, πξφεδξνο). 
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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 παξα-
δείγκαηα δεπηεξνγελψλ νκάδσλ. Να 
ζπδεηήζεηε γηα ηηο νκάδεο πνπ ζα 
ζέιαηε λα ζπκκεηάζρεηε ζην κέιινλ. 
 

 

 
 
 
 
θση.2.5 Ο Μάξηηλ Λνύζεξ Κηλγθ ην 
1963, εθθσλώληαο ηνλ πεξίθεκν 

ιόγν ηνπ «I have a dream» 
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«Έρσ έλα φλεηξν φηη θάπνηα κέξα 
ηα ηέζζεξα κηθξά παηδηά κνπ ζα  
δήζνπλ ζε κηα ρψξα φπνπ δε ζα 
θξίλνληαη απφ 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 απαξάδε-
θηε ζησπή ησλ θαιψλ....» 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα 
νκάδεο πνπ θηλδπλεχνπλ ζήκεξα 
λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαθξίζεσλ. 
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Αιήζεηα, είδεο  
ηνλ θαηλνχξγην  

πξντζηάκελν; Λέλε φηη  
είλαη ζπκπαζέζηαηε 

 

ΓΤΝΑΙΚΑ 
ΔΙΝΑΙ;!; 

 

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

Σξέρα γχξεπε κ’ φινπο απηνχο 
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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! 
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ηηο δχν πξνεγνχκελεο ζειίδεο 
θαίλνληαη πίλαθεο 2.1.α, β. Ο 
ξαηζηζκφο αξρίδεη φηαλ ε δηαθνξά, 
πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή, πξνβάι-
ιεηαη 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 ζπλεζηζκέ-
λεο πξνθαηαιήςεηο πνπ νδεγνχλ 
ζε ξαηζηζκφ. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Υαξαθηεξηζηηθά 
Οκάδαο 

Οξγάλσζε 

Κνηλνί  
ζθνπνί 

Κνηλή 
ηαπηόηεηα 

Δίδε 
Οκάδσλ 

Πξσηνγελείο 
δεπηεξνγελείο 

Αλνηρηέο 
Κιεηζηέο 
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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 

λνηψζεη ηελ αίζζεζε ηνλ «εκείο». 
Οη άλζξσπνη είλαη φληα θνηλσληθά, 
πνπ ρξεηάδνληαη ηελ επηθνηλσλία 
θαη ηε ζπλεξγαζία γηα λα επηβηψ-
ζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ. Άιινη 
ιφγνη έληαμεο ησλ αηφκσλ ζε 
νκάδεο κπνξεί λα είλαη: 
 Σα θνηλά ελδηαθέξνληα ή ηα θνηλά 
νηθνλνκηθά ή επαγγεικαηηθά ζπκ-
θέξνληα. Απηά νδεγνχλ ζε έληαμε 
ζε αζιεηηθνχο ή πνιηηηζηηθνχο 
πιιφγνπο, ζε πνιηηηθά θφκκαηα 
θαη λενιαίεο, ζε νκάδεο πίεζεο 
(σκαηεία, Οξγαλψζεηο, χιινγνη), 
ζε θηλήκαηα, φπσο ην νηθνινγηθφ ή 
ην θίλεκα αηφκσλ κε αλαπεξίεο,  
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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 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 θπζηθφ λα 
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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 «γιψζ-
ζα», φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη κε κηα 
παξέα ζπκκαζεηψλ ή κε ηνπο ζπλα-
δέιθνπο ζε έλα ρψξν εξγαζίαο. 
 Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν θνη-
λφο ζηφρνο πάςεη λα ππάξρεη, είηε 
γηαηί έρεη επηηεπρζεί είηε γηαηί άιια-
μαλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ αηφκσλ, 
είηε γηαηί ππήξμαλ δηαθσλίεο ή 
απνηπρίεο, ε θνηλσληθή νκάδα κπν-
ξεί λα δηαιπζεί, φπσο ζπλέβε ζην 
παξειζφλ κε ηε Φηιηθή Δηαηξεία ή 
ηηο νκάδεο αγξνηψλ πνπ επεμεξγά-
δνληαλ αγξνηηθά πξντφληα θαη δηα-
ιχζεθαλ κε ηελ εθβηνκεράληζε ηεο 
ρψξαο. Όηαλ δηακνξθψλνληαη λέεο 
αλάγθεο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 
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θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαηαξ-
γνχληαη 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. 
 

θση. 2.6 Οκάδεο  
θνηηεηώλ ζηελ  
θαηάιεςε ηεο Νν- 
κηθήο ζηε δηάξθεηα 
ηεο δηθηαηνξίαο. 

 

θση. 2.7 Αληηπνιεκη- 
θή δηαδήισζε νκά- 
δσλ θνηηεηώλ ζηελ  
Οπάζηγθηνλ, ηε  
δεθαεηία ηνλ ’60.  
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Οη νκάδεο δεκηνπξγνχληαη φηαλ 
εμππεξεηνχλ θάπνηεο αλάγθεο θαη 
δηαιχνληαη φηαλ νη ζηφρνη ηνπο ηθα-
λνπνηεζνχλ. Οη νκάδεο θνηηεηψλ 
ζηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο (1967-
1974) ηθαλνπνίεζαλ ην ζηφρν ηνπο 
πνπ ήηαλ ε αλαηξνπή ηνπ δηθηαηνξη-
θνχ θαζεζηψηνο. Με ηνλ ίδην ηξφπν 
έπαςαλ λα ππάξρνπλ νη αληηπνιε-
κηθέο νκάδεο ζηελ Ακεξηθή ηνπ ’60, 
φηαλ ηειείσζε ν πφιεκνο ζην Βηεη-
λάκ. 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 θνη- 
λσληθή εμέιημε πνι- 
ιέο επαγγεικαηηθέο  
νκάδεο εμαθαλίδνληαη 

θαη λέεο δεκηνπξγνχληαη γηα λα  
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αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 
θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα 
επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ ράλν-
ληαη. Μπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζηε 
κηθξή έξεπλα γηα ηα παξαδνζηαθά 
επαγγέικαηα πνπ ράλνληαη ζηελ 
ηνπηθή ζαο θνηλφηεηα θαη γηα ηα κέ-
ηξα ζηήξημεο νξηζκέλσλ απφ απηά. 

 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
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Λόγνη έληαμεο  
ηεο νκάδαο 

Αίζζεζε  
ηνπ «εκείο» 

Κνηλά 
ελδηαθέξνληα 

Μίκεζε 

Ηγεζία 



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 νκά-
δεο, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, 
νκάδεο πίεζεο (σκαηεία, πιιφ-
γνπο) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ ηνπηθή ζαο θνηλσλία. 
3. Να ελεκεξσζείηε απφ ην 
Γήκν/Κνηλφηεηα γηα ηηο θνηλσληθέο 
νκάδεο πνπ θηλδπλεχνπλ απφ απν-
θιεηζκφ θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα 
ππνζηήξημήο ηνπο. 
4. Ζ ηξίηε ειηθία ζπκκεηέρεη ζε ιηγφ-
ηεξεο νκάδεο. Γηαηί; Καηαγξάςηε ηα 
πξνβιήκαηά ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο 
πφιεηο. Δλεκεξσζείηε απφ ην Γήκν 
γηα ηα ΚΑΠΖ θαη ηηο Λέζρεο Φηιίαο 
ηεο πεξηνρήο ζαο. 
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5. Να θαηαγξάςεηε ζε θαηάινγν ηηο 
νκάδεο αηφκσλ πνπ γίλνληαη αληη-
θείκελν δηαθξίζεσλ. Να θαηαγξάςε-
ηε ηηο πην ζπλεζηζκέλεο αξλεηηθέο 
πξνθαηαιήςεηο γη’ απηέο ηηο νκά-
δεο. Να ζεκεηψζεηε γηαηί απηέο νη 
απφςεηο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. 
 

 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο  
ηνπ καζεηή 

 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη 
ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη αθνχ 
θαηαλφεζεο ηηο έλλνηεο, ζα πξέπεη 
λα κπνξείο λα απαληήζεηο ζηηο πα-
ξαθάησ εξσηήζεηο. Όπνπ ζπλαληάο 
δπζθνιία, κπνξείο λα ζπκβνπιεπ-
ηείο ην αληίζηνηρν κάζεκα. 

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

2. Να αλαθέξεηε δχν παξαδείγκα-
ηα πξνθαηαιήςεσλ πνπ αλαπηχζ-
ζνληαη ζήκεξα θαη λα πξνζδηνξίζε-
ηε 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 
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4. ήκεξα φιεο νη νκάδεο  
είλαη θιεηζηέο     Λ 
5. Οη νκάδεο δηαιχνληαη  
κφλνλ απφ ην θξάηνο     Λ 
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3 Κνηλσληθή Οξγάλσζε  

θαη Κνηλσληθή Μεηαβνιή 
 

 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 θαηαλνή-
ζεηο ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο 
θνηλσλίαο πνπ ζα κειεηήζεηο ζε 
απηφ ην θεθάιαην. 
 

Σν κπζηζηφξεκα ηνπ Ν. Καδα- 
ληδάθε «Καπεηάλ Μηράιεο»,ην 

«Μάλα θνπξάγην» ηνπ Μπ. Μπξερη, 
ην «Έλα παηδί κεηξάεη ηα άζηξα» 
ηνπ Μ. Λνπληέκε παξνπζηάδνπλ  
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άηνκα πνπ αζθνχλ ηνπο θνηλσλη-
θνχο ηνπο ξφινπο κε βάζε ηνπο θνη-
λσληθνχο 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 θνη-
λσλίαο θαη ηε δνπιεία αιιά θαη 
ζηνπο αγψλεο γηα θνηλσληθή κεηα-
βνιή. Σαηλίεο φπσο «Κάλην φπσο ν 
Μπέθακ» ηνπ Σδ. Σδάληα θαη «Γάκνο 
αιά ειιεληθά» ηεο Ν. Βαξληάινο, 
«Γεζπνηλίο εηψλ...39» ηνπ Αι. α-
θειιάξηνπ ζα ζνπ γλσξίζνπλ ηνπο 
δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο θαη ξφινπο 
ζηηο θνηλσλίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Με 
ηηο ηαηλίεο «The wall» ησλ Pink Floyd 
θαη «Αληίν Λέληλ» ηνπ Β. Μπέθεξ ζα  
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γλσξίζεηο αληίζηνηρα ηα θνηηεηηθά 
θηλήκαηα ηνπ 20νπ αηψλα πνπ δηεθ-
δίθεζαλ 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 ζπγθεθξηκέ-
λνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, νη νπνί-
νη 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 
ζπλνρή θαη δηάξθεηα ζην ρξφλν, κε 
απνηέιεζκα νη ζπκπεξηθνξέο ησλ 
αηφκσλ λα είλαη πξνβιέςηκεο. Όηαλ 
νη επνρέο 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 εληάζζεηαη 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, εξγνδφ-
ηεο ή εξγαδφκελνο ζε κηαλ επηρεί-
ξεζε, ζηέιερνο ή απιφ κέινο ελφο 
πνιηηηθνχ θφκκαηνο ή νξγάλσζεο. 
 Απφ ηα παξαδείγκαηα απηά θαηα-
λννχκε φηη θάζε άηνκν θαηαιακβά-
λεη ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζέζε 
ζε θάζε νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη αιιά 
θαη ζηελ θνηλσλία επξχηεξα. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη θαηέρεη πεξηζζφηεξε ή 

ιηγφηεξε εμνπζία/δύλακε ζε ζρέ-
ζε κε ηνπο άιινπο, πεξηζζφηεξεο ή 
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ιηγφηεξεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψ-
καηα. Ο δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ 
έρεη πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο θαη 
δηθαηψκαηα θαη πεξηζζφηεξε εμνπ-
ζία απφ ηνπο καζεηέο, εθφζνλ έρεη 
ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρν-
ιείνπ, ελψ νη καζεηέο έρνπλ βαζηθά 
ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο 
ησλ καζεκάησλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν 
ην ζηέιερνο ελφο θφκκαηνο έρεη 
πεξηζζφηεξε εμνπζία απφ ην απιφ 
κέινο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη παξαπά-
λσ θνηλσληθέο ζέζεηο ηεξαξρνχληαη 
σο ζέζεηο κεγαιχηεξεο θαη κηθξφηε-
ξεο επζχλεο δειαδή κεγαιχηεξεο 
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 
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ηα παηδηά. Γηα λα θαηαθηήζεηο αξγφ-
ηεξα ηε ζέζε ηνπ θνηηεηή ζε κηαλ 
Αλψηαηε ρνιή, ζα απαηηεζεί λα 
έρεηο ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε 
γηα λα αληαπνθξηζείο ζηηο 
Παλειιήληεο Δμεηάζεηο.  
 Σφζν ε ειηθία, φζν θαη ε εθπαί-
δεπζε απνηεινχλ θξηηήξηα γηα λα 
θαηαιάβεη ην άηνκν κηα θνηλσληθή 
ζέζε. Σα θξηηήξηα απηά απνηεινχλ 
ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ. Οη θνηλσληθέο ζέζεηο, 

επνκέλσο, απνδίδνληαη ζηα άηνκα 
κε βάζε ηα θνηλσληθά ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθά. 
 Απφ ην παξάδεηγκα θαηαλννχκε 
φηη άιια θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, 
φπσο ην θχιν, ηα έρνπκε κε ηε γέλ-
λεζή καο (εθ γελεηήο) θαη άιια, φ-
πσο ε κφξθσζε, ηα απνθηνχκε ζηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο καο (επίθηεηα).  
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 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 ραξαθηεξη-
ζηηθά είλαη ε κφξθσζε, ην επάγγε-
ικα, ην θχξνο, ην εηζφδεκα, ν 
πινχηνο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σα 
ραξαθηεξηζηηθά απηά νδεγνχλ ζε 
θνηλσληθέο ζέζεηο πνπ είλαη θαηα-
θηεκέλεο, ηηο θαηαθηάκε δειαδή κε 
βάζε απηά ηα αηνκηθά καο πξνζφ-
ληα. Ζ ζεκαζία πνπ κπνξεί λα 
έρνπλ ηα εθ γελεηήο ή επίθηεηα 
ραξαθηεξηζηηθά γηα λα θαηαιάβεη 
έλα άηνκν θνηλσληθέο ζέζεηο κε 
κεγαιχηεξε εμνπζία, δηαθέξεη απφ 
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θνηλσλία ζε θνηλσλία θαη απφ επν-
ρή ζε επνρή. ηηο παξαδνζηαθέο 
θνηλσλίεο π.ρ. ην λα είζαη γπλαίθα 
απνηειεί, αθφκα θαη ζήκεξα, ραξα-
θηεξηζηηθφ απνθιεηζκνχ απφ ζέζεηο 
εμνπζίαο, ελψ παιαηφηεξα νδεγνχ-
ζε ζηνλ απνθιεηζκφ αθφκα θαη απφ 
ηε ζέζε ηνπ ςεθνθφξνπ. Αληίζεηα 
ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο 
θνηλσλίεο κεγαιχηεξε ζεκαζία 
απνδίδεηαη ζηα επίθηεηα ραξαθηε-
ξηζηηθά (π.ρ. κφξθσζε, δεμηφηεηεο, 
εξγαηηθφηεηα) πνπ νδεγνχλ ζε 
θαηαθηεκέλεο ζέζεηο, εθφζνλ νη 
λφκνη θαηνρπξψλνπλ ηελ ηζφηεηα 
φισλ αλεμάξηεηα απφ δηαθνξέο 
θχινπ, θπιήο, ειηθίαο ή αλαπεξίαο. 
 

 

θση 3.1 Λεπηνκέξεηα  
από ηνλ πίλαθα ηνπ  
Ν. Λύηξα «Λ. Καληα- 
ηδόγινπ», 1886 
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θση.3.2 Λεπηνκέξεηα από  
ηνλ πίλαθα «Οηθνγέλεηα»  
ηνπ Σπ. Βαζηιείνπ, 1948. 

 
 
 
 

 

 

 

θση.3.3 «Κνπινπξνπώιεο» 
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. 
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε άιια 
κέζα δηάθξηζεο ηεο θνηλσληθήο 
ζέζεο ησλ αηφκσλ. 
 

 

θση. 3.4 Ζ Οηθνπκεληθή  
δηαθήξπμε ησλ Αλζξψ- 
πηλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

ΟΖΔ, πνπ έρνπλ δερηεί σο εζσηεξη-
θφ 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 ζπλδέεηαη, 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. Η 

ζπκπεξηθνξά πνπ νθείιεη λα έρεη 
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Κνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
(εθ γελεηήο - επίθηεηα) 

Κνηλσληθέο Θέζεηο 
(δνηέο - θαηαθηεκέλεο) 
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ην άηνκν, επεηδή θαηέρεη κηα ζέζε 
ζε κηα θνηλσληθή νκάδα, πξνζδην-
ξίδεη ηνλ θνηλσληθό ηνπ ξόιν. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ 
πεξηκέλνπκε π.ρ. απφ έλαλ γνλέα, 
δειαδή λα παξέρεη ζηα παηδηά ηνπ 
αγάπε, αζθάιεηα, θξνληίδα θαη ηελ 
θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα 
ην κέιινλ, απνηειεί ην πεξηερφκελν 
ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ γνλέα. 
 Κάζε θνηλσληθή ζέζε ζπλδέεηαη 
κε θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηηο αληί-
ζηνηρεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκα-
ηα. Σνπο ξφινπο απηνχο ηνπο καζαί-
λνπκε 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 
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πξνβιέπνπκε ηελ αληίζηνηρε ζπ-
κπεξηθνξά ησλ άιισλ. Ζ έθθξαζε 
«δε θέξζεθε, φπσο έπξεπε», σο 
γνλέαο, δάζθαινο, γηαηξφο, έρεη 

αθξηβψο απηφ ην λφεκα. Οη θνηλσ-

ληθνί ξόινη πξνζδηνξίδνληαη από 
ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνύο 
θαλόλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπε-
ξηθνξά καο. Οη ζρνιηθνί θαλφλεο 
θαζνξίδνπλ ην ξφιν καο σο καζε-
ηψλ, 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 πξνζσ-
πηθφηεηα. Γη’ απηφ δε ζπκπεξηθέξν-
ληαη φινη π.ρ. νη δάζθαινη, νη γνλείο 
ή νη πνιίηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν. ε 
αληίζεζε επνκέλσο κε ηνπο ζεαηξη-
θνχο ξφινπο, ηνπο νπνίνπο 
«ππνδχνληαη» νη εζνπνηνί κε βάζε 
έλα θαζνξηζκέλν ζελάξην, ηνπο 
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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 γηα- 
ηξνχ ζε έλα Ννζνθνκείν  
ζπλδέεηαη κε ηνπο ξφινπο  
ηεο, δειαδή ηηο ζπκπεξη- 
θνξέο πνπ νθείιεη λα έρεη  
σο γηαηξφο απέλαληη 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο, ζηνπο 
αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο, 
ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ζην πξνζσπηθφ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο 
ζπκπεξηθνξέο πνπ νθείιεη λα έρεη 
ν καζεηήο, κε βάζε ηε ζέζε ηνπ, 
απέλαληη ζηηο δηάθνξεο άιιεο 
θαηεγνξίεο ζέζεσλ ζην ζρνιείν. 
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 Ζ ειεπζεξία πνπ δηαζέηνπκε λα 
πξνζαξκφζνπκε ηνλ θνηλσληθφ καο 
ξφιν ζηελ πξνζσπηθφηεηα καο, 
είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε αλά-
ινγα κε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 
δνχκε. Οη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο 
αθήλνπλ ιηγφηεξα πεξηζψξηα πξν-
ζσπηθήο επηινγήο ζηνπο ηξφπνπο 
ζπκπεξηθνξάο απφ ηηο ζχγρξνλεο 
δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο 
ζέβνληαη ηελ ειεπζεξία φισλ λα 
αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά 
ηνπο, εθφζνλ βέβαηα δελ παξαβηά-
δνπλ ηνπο λφκνπο. 
 Δπεηδή ην άηνκν ζπκκεηέρεη ζε 
πνιιέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη 
θαηέρεη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, αζθεί 
θαη πνιινχο ξφινπο ηαπηφρξνλα. 
πρλά, νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλε-
πάγεηαη έλαο ξφινο έξρνληαη ζε 
ζχγθξνπζε κε ηηο ππνρξεψζεηο 
ελφο άιινπ. Σν θαηλφκελν απηφ 
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νλνκάδεηαη ζύγθξνπζε ξόισλ. Υα-
ξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηε-
ινχλ νη ξφινη ηνπ εξγαδφκελνπ θαη 
ηνπ γνλέα, νη νπνίνη ζπγθξνχνληαη 
ηδηαίηεξα, φηαλ δελ ππάξρνπλ κέηξα 
θνηλσληθήο πξφλνηαο, φπσο νη 
παηδηθνί ζηαζκνί. 
 

θση.3.6  Η είζνδνο  
ζηελ ηξίηε ειηθία  
απαηηεί λέα πξνζαξ- 
κνγή ησλ αηόκσλ 

πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε. πρλά, 
ππάξρεη πξφβιεκα πξνζαξκνγήο 
ζηνπο λένπο ξφινπο πνπ πξέπεη λα 
αλαιάβνπκε. Ζ εθεβεία θαη ε 
ελειηθίσζε, ε κεηαλάζηεπζε, ε 
απφθηεζε παηδηνχ ζε λεαξή ειηθία, 
ε ζπληαμηνδφηεζε, ηα γεξαηεηά 
αιιά θαη ξφινη, φπσο απηνί ηνπ 
καζεηή, ηνπ θνηηεηή, παξνπζηάδνπλ 
πξνβιήκαηα γηαηί απαηηνχλ λέεο  
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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 αληηκεησπί-
δνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο 
ζηνπο λένπο ξφινπο ηνπο. 
 

θση.3.7 Αξραία Τξα- 
γσδία ζην ζέαηξν  
Ηξώδνπ ηνπ Αηηηθνύ. 
Σν θαηλφκελν ηεο  
ζχγθξνπζεο ξφισλ  

ελέπλεπζε ηνπο κεγαιχηεξνπο αξ-
ραίνπο ηξαγσδνχο θαη ζχγρξνλνπο 
δξακαηνπξγνχο. Πξφζσπα φπσο ε 
Αληηγφλε, ν Αγακέκλνλαο, ε Μήδεηα 
απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξα-
δείγκαηα. Οη ζχγρξνλεο δεκνθξαηη-
θέο θνηλσλίεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν  
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αλεθηηθέο ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπε-
ξηθνξέο, 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*  
 

*Κνηλσληθή αμία: ε ζεηηθή εθηίκεζε 
σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο κηαο ηδέαο 
ή κηαο θαηάζηαζεο γηα ηα νπνία ηα 
άηνκα κπνξεί λα αγσλίδνληαη θαη 
λα ζπζηάδνληαη π.ρ. αμία ηεο 
ειεπζεξίαο. 
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θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ  
ηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε 
απηέο. Ζ αμία π.ρ. ηεο δσήο απνηειεί 
κηα ηέηνηα παλαλζξψπηλε αμία. 
Απηέο νη αμίεο εθθξάδνληαη κε ηνπο 

θνηλσληθνύο θαλόλεο. Ζ θνηλσληθή 
αμία ηεο δσήο εθθξάδεηαη ζηηο 
πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο κε ηνλ θνη-
λσληθφ 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 «θαηάιιε-
ινο», έλαο ηξφπνο νκηιίαο «θαιχηε-
ξνο» απφ θάπνηνλ άιινλ. Σν πνηα 
ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη «ζσζηή» 
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 
θνηλσληθνχο θαλφλεο. 

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

 Γεληθνί θνηλσληθνί θαλόλεο είλαη 
απηνί πνπ αθνξνχλ φιν ην θνηλσλη-
θφ ζχλνιν, φπσο ε πξνζηαζία ηεο 
δσήο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, 
ελψ νη εηδηθνί θνηλσληθνί θαλφλεο 
αθνξνχλ επηκέξνπο θνηλσληθέο 
νκάδεο, φπσο νη θαλφλεο πνπ αθν-
ξνχλ ηνπο γηαηξνχο, ηνπο καζεηέο ή 
ηνπο νδεγνχο. 
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 Απζηεξνί θνηλσληθνί θαλόλεο 
είλαη φζνη πξνβιέπνπλ πνηλέο ζε 
φζνπο ηνπο παξαβαίλνπλ, φπσο 
π.ρ. ε απαγφξεπζε θφλνπ, θινπήο, 

εμχβξηζεο, ελψ νη ειαζηηθνί ή ρα-
ιαξνί αληίζεηα αθήλνπλ πεξηζψξηα 
ειεπζεξίαο ζην άηνκν, φπσο π.ρ. ν 
ηξφπνο θαζεκεξηλήο ελδπκαζίαο. 
 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. 
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 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 νηθν-
γέλεηαο θαη θέξνπλ καδί ηηο επζχλεο 
θαη ηα βάξε ηεο. 
 Με ηελ αιιαγή απηψλ ησλ θνηλσ-
ληθψλ 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  
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λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα θχια ζα 
βξείηε ζην ΚΔΘΗ www.kethi.gr . 
Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε αληίζηνη-
ρεο αιιαγέο ησλ θαλφλσλ πνπ 
αθνξνχλ ην ζρνιείν. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Κνηλσληθνί Καλόλεο 
(πξόηππα ζπκπεξηθνξάο) 

Κνηλσληθνύο Ρόινπο 

πξνζδηνξίδνπλ 

Κνηλσληθνί Καλόλεο 

Γεληθνί - Δηδηθνί 

Απζηεξνί - Διαζηηθνί 

Σππηθνί - Άηππνη 
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3.4 Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε,  
θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα 

 

ε θάζε θνηλσλία ηα άηνκα δε δηαζέ-
ηνπλ ηα ίδηα θνηλσληθά ραξαθηεξη-
ζηηθά, φπσο ν πινχηνο, ε κφξθσ-
ζε, ην εηζφδεκα, ην θχξνο. Δμάιινπ, 
αθφκα θαη ζήκεξα, ζε πνιιέο θνη-
λσλίεο θαη νκάδεο ραξαθηεξηζηηθά, 
φπσο ην θχιν, ε θπιή ή ε εζληθή 

πξνέιεπζε νδεγνχλ ζε θνηλσληθή 
αληζόηεηα. Κάζε θνηλσλία αμηνιν-
γεί 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 θπξηαξ-
ρνχλ ζε απηήλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
πεξηζζφηεξε εμνπζία απνδίδεηαη 
π.ρ. ζην αλδξηθφ θχιν θαη ζηε 
ζσκαηηθή δχλακε απφ ηα κέιε ησλ 
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θηελνηξνθηθψλ θνηλσληψλ, ζηελ 
αξηζηνθξαηηθή πξνέιεπζε απφ ηα 
κέιε ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσ-
ληψλ, ζηνλ νηθνλνκηθφ πινχην απφ 
ηα κέιε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

 Ο ηξόπνο πνπ θάζε θνηλσλία ηε-
ξαξρεί ηα άηνκα, κε βάζε ηα θνηλσ-
ληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, νλνκά-
δεηαη θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. 
 ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο 
έρνπλ ππάξμεη πνιιά είδε θνηλσλη-
θήο δηαζηξσκάησζεο, φπσο ε δνπ-
ιεία, νη θάζηεο* ζηελ Ηλδία θ.ά.  
 

*Κάζηα: Κιεηζηφ ζχζηεκα δηαζηξσ-
κάησζεο, 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. 
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ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ην βαζη-
θφ είδνο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησ-

ζεο 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 δηα-
ζηξσκάησζεο 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. 
   

*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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 Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ε 
θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 
ραξαθηεξίδνπλ φιεο ηηο θνηλσλίεο. 
ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, 
φπσο είδακε, ηα άηνκα δελ έρνπλ 
πεξηζψξηα λα θαιπηεξεχζνπλ ηελ 
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 
θαηάζηαζε, εθφζνλ νη ζέζεηο ηνπο 
είλαη δνηέο, 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). 
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θση. 3.9 Μαξία Κηνπξί.  
Ζ πξψηε γπλαίθα πνπ  
ηηκήζεθε κε βξαβείν  
Νφκπει. Οη έξεπλέο  
ηεο γηα ηε ξαδηελέξ-

γεηα ηεο δίλνπλ Νφκπει Φπζηθήο 
(1903) θαη Νφκπει Υεκείαο(1911). 
 
 

 

θση.3.10  
Λίλα Τζαιδάξε.  
Ζ πξψηε Διιελίδα  
ππνπξγφο ην 1956. 

 
θση.3.11 Σεξίλ  
Δκπαληίλ, δηθεγόξνο.  
Ζ πξψηε κνπζνπικά- 
λα κε Νφκπει εηξήλεο  
ην 2003.  

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ην θχιν 
απνηειεί φιν θαη ιηγφηεξν  
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ραξαθηεξηζηηθφ πνπ νδεγεί ζε θνη-
λσληθέο αληζφηεηεο. Οη γπλαίθεο 
εληζρχνληαη κε θαηάιιεια κέηξα 
ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο 
εμνπζίαο ζε πνιινχο ηνκείο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα θνη-
λσληθέο αληζφηεηεο πνπ ζηεξίδν-
ληαη ζην θχιν (www.kethi.gr) 
 

 Αληίζεηα, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσ-
λίεο επηδνηεί έλα αλνηρηφ ζχζηεκα 
δηαζηξσκάησζεο κε ην νπνίν ηα 
άηνκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιά-
μνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
ηνπο θαηάζηαζε. Ζ αιιαγή απηή 
επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηελ 
αιιαγή επαγγέικαηνο, ηελ εξγαζία. 

Απηή ε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο 
ελόο αηόκνπ από κηα θνηλσληθή 
ηάμε ζε άιιε νλνκάδεηαη θνηλσ-
ληθή θηλεηηθόηεηα. 
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 Ζ δσξεάλ παηδεία, ε ελίζρπζε 
θαη θαηάξηηζε ησλ επάισησλ νκά-
δσλ, 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 
νκδσλ, 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 
πεξίπησζε πνπ ην άηνκν απνθηά 
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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 πεξηζζφηε-
ξν ή ιηγφηεξν εηζφδεκα ή θχξνο. 
 Δμάιινπ, νη θνηλσληθνί επηζηήκν-
λεο κειεηνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 
αηφκσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ θνηλσ-

ληθή ηάμε ησλ γνληψλ ηνπο (δηαγε-
λεαθή θηλεηηθόηεηα). Δάλ ηα λέα 
κέιε ηεο θνηλσλίαο παξνπζηάδνπλ 
αλνδηθή θηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε 
ηελ θαηάηαμε ησλ γνληψλ ηνπο, απηφ 
απνηειεί δείθηε θνηλσληθήο αλά-
πηπμεο θαη επεκεξίαο, εθφζνλ ζπλή-
ζσο ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ 
εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφζβαζε ζε 
πεξηζζφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 
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θση. 3.12   ΟΑΔΓ  
Πξνγξάκκαηα θαηάξ- 
ηηζεο.  
ήκεξα ν πην ζπλεζη-

ζκέλνο ιφγνο θνηλσληθήο θηλεηηθφ-
ηεηαο είλαη ε αιιαγή επαγγέικαηνο. 
Πνιιά επαγγέικαηα εμαθαλίδνληαη, 
φπσο ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα 
κηθξνθαηαζθεπαζηψλ θαη ηερληηψλ. 
Νέεο ηερλνινγίεο κπαίλνπλ ζηελ 
παξαγσγή θαη καδί ηνπο λέεο 
εηδηθφηεηεο. Πνιιά επνκέλσο άηνκα 
νδεγνχληαη ζηελ αλεξγία θαη ηελ 
θαζνδηθή θηλεηηθφηεηα. Γη’ απηφ ε 
Πνιηηεία νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο λέσλ ζε λέα επαγγέι-
καηα θαη ηερλνινγίεο.  
 Να ελεκεξσζείηε απφ ηνλ ΟΑΔΓ 
γηα απηά ηα Πξνγξάκκαηα θαη κέζα 
απφ ην κάζεκά ηνπ Δπαγγεικαηη-
θνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 
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θση. 3.13  ηε κεηαπν- 
ιεκηθή Διιάδα ην απν- 
ιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ  
ήηαλ αξθεηφ γηα αλνδηθή  
θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. 

 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε πνηα 
επηπιένλ εθπαηδεπηηθά θαη 
επαγγεικαηηθά πξνζφληα 
απαηηνχληαη ζήκεξα. 

 
Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Κνηλσληθή 
Κηλεηηθόηεη

α 

Αλνδηθή 

Καζνδηθή 

Οξηδόληηα 

Κνηλσληθή Αληζόηεηα 

Κνηλσληθή Γηαζηξσκάησζε 
(Κνηλσληθή Σάμε) 

102 / 26 



3.5 Κνηλσληθή Μεηαβνιή 
 

Ζ νξγάλσζε θάζε θνηλσλίαο δε 
κέλεη αλαιινίσηε ζην ρξφλν. Ήδε, 
γλσξίδεηο φηη ε θνηλσληθή ζέζε ηεο 
Διιελίδαο 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 κεηαβν-
ιψλ κπνξεί λα είλαη: 

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

 κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία, π.ρ. 
ε ζχγρξνλε βηνκεραληθή θνηλσλία, 
πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ παξαδνζηα-
θή αγξνηηθή, νθείιεηαη ζηε βηνκε-
ραληθή επαλάζηαζε (αηκνχ θαη 
ζηδεξνδξφκσλ), ελψ ε ζχγρξνλε 
επαλάζηαζε πςειήο ηερλνινγίαο 
ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο 
κεηαβνιέο, φπσο ε παγθνζκην-
πνίεζε. 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. 
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θση. 3. 14 Σύγρξνλνο  
Γνξπθόξνο  
ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκε- 
λνπ 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  Σηηγκηόηππν  
από ηελ πηώζε ηνπ  
Τείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ,  
πνπ ρώξηδε γηα πνιιέο  
δεθαεηίεο ην Αλαηνιηθό  
από ην Γπηηθό Βεξνιίλν.  

Ο 20νο αηψλαο ππήξμε γεκάηνο απφ 
θάζε είδνπο θνηλσληθέο αλαηξνπέο.  
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Γχν Παγθφζκηνη Πφιεκνη, ε Ρσζηθή 
θαη ε Κηλέδηθε Δπαλάζηαζε, ν πφ-
ιεκνο ζην Βηεηλάκ, ηα θηλήκαηα ηνπ 
’60, ε δεκηνπξγία θαη ε πηψζε ηνπ 
ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, ε θαηάξγε-
ζε ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζηε 
Ν. Αθξηθή, ε δεκηνπξγία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο νδήγεζαλ ζε 
ηεξάζηηεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο. 
 Απφ ηελ Ηζηνξία ζαο, ην δηαδί-
θηπν θαη ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρν-
ιείνπ ζαο ή ηνπ Γήκνπ/Κνηλφηεηαο 
λα ζπγθεληξψζεηε ζηνηρεία γηα έλα 
απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα θαη λα 
ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 
 

Με πνηνλ ηξόπν πξαγκαηνπνηείηαη 
ε θνηλσληθή κεηαβνιή; 
Ζ θνηλσληθή κεηαβνιή: 
 άιινηε γίλεηαη αξγά, φπσο ζηηο 

παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο θνηλσ-
λίεο, νη νπνίεο παξέκελαλ ζρεηηθά 
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ζηαζεξέο γηα πνιινχο αηψλεο θαη 
άιινηε ξαγδαία, φπσο ζηηο ζχγρξν-
λεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο νη νπνί-
εο 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 πξνθαηαιή-
ςεηο πνπ αθνξνχλ ηηο γπλαίθεο. 

 άιινηε επηδηψθεηαη εηξεληθά, π.ρ. 
κέζσ εθινγψλ ή κέζσ αιιαγψλ 
ζηε λνκνζεζία, φπσο ε ηζφηεηα 
ησλ θχισλ πνπ θαηνρπξψζεθε κε 
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λφκν ζηελ Διιάδα κεηά ηελ κεηαπν-

ιίηεπζε θαη άιινηε επαλαζηαηηθά, 
κε εμεγέξζεηο θαη ζπγθξνχζεηο 
θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο ζηε 
Γαιιηθή (1789) ή ζηελ Οθησβξηαλή 
Δπαλάζηαζε (1917). Οη ζπγθξνχ-
ζεηο ραξαθηεξίδνπλ φιεο ηηο 
θνηλσλίεο, εθφζνλ νη δηάθνξεο 
νκάδεο έρνπλ δηαθνξεηηθά 
ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο. 
 

Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ησλ 
θνηλσληθώλ κεηαβνιώλ; 
Οη θνηλσληθέο κεηαβνιέο έρνπλ 
ζπλέπεηεο: 

 ζην άηνκν: Οη θνηλσληθέο κεηαβν-
ιέο βειηηψλνπλ ηηο ζπλζήθεο δσήο 
ζε αξθεηνχο ηνκείο θαη παξέρνπλ 
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηα άηνκα 
γηα αλνδηθή θηλεηηθφηεηα. πρλά 
φκσο νη ξαγδαίνη ξπζκνί ησλ κεηα-
βνιψλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, 
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δεκηνπξγνχλ ζηα άηνκα ςπρνινγη-
θά πξνβιήκαηα (κνλαμηά, αλαζθά-
ιεηα) θαη πξνβιήκαηα θνηλσληθήο 
πξνζαξκνγήο , φπσο ε απνμέλσζε 
θαη ε αιινηξίσζε*. 

 ζηελ θνηλσλία: Ζ θνηλσληθή κεηα-
βνιή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψ-
ξηζκα θάζε θνηλσλίαο. Κνηλσλίεο νη 
νπνίεο δε κεηαβάιινληαη, δελ 
εθζπγρξνλίδνληαη, νδεγνχληαη ζην 
καξαζκφ θαη ηελ εμαθάληζε. Οη δε-
κνθξαηηθέο θαηαθηήζεηο, ε πιαλεηη-
θή επηθνηλσλία, νη επηζηεκνληθέο 
εμειίμεηο απνηεινχλ ζπλέπεηεο ησλ 
θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ ησλ ηειεπ-
ηαίσλ αηψλσλ. Οη ζχγρξνλεο φκσο  
ηαρχηαηεο κεηαβνιέο κπνξεί λα 
 

*Αιινηξίσζε: ε απνμέλσζε ηνπ 
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ απφ ην θπ-
ζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη 
απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. 
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δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα θνη-
λσληθά, φπσο ε αλεξγία, ε θηψ-
ρεηα, νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη 
πεξηβαιινληηθά, φπσο ε επηβάξπλ-
ζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
 

 
 
 
 
 
 

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

πρλά νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο επη-
ιέγνπλ ηελ επαλαθνξά παξαδνζηα-
θψλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο 
θνηλσληθήο δσήο. Σν ηξακ επαλέξ-
ρεηαη ζηελ Αζήλα, σο ήπην κέζν 
κεηαθνξάο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 
ρξεκαηνδνηεί επαγγέικαηα πνπ  
θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε θαη 
κηθξέο παξαδνζηαθέο νηθνηερλίεο. 
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα 
αληίζηνηρα κέηξα πνπ γλσξίδεηε θαη 
αλαπηχζζνληαη ζηελ ηνπηθή ζαο 
θνηλσλία. 

 
Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
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Κνηλσληθή 
Μεηαβνιή: 

Αίηηα: 
Πεξηβάιινλ, 
ηερλνινγία, 

πόιεκνη, 
θηλήκαηα 

Μνξθή: 
Αξγά - 

ξαγδαία, 
εηξεληθά - 

επαλαζηαηηθά 

πλέπεηεο: 
ην άηνκν 

ζηελ θνηλσλία 



Δξγαζίεο - δξαζηεξηφηεηεο 
 

1. Να θέξεηε παξαδείγκαηα ζχ-
γθξνπζεο ξφισλ πνπ παξαηεξείηε 
ζήκεξα. Να αλαθέξεηε ηξφπνπο κε 
ηνπο νπνίνπο ην άηνκν κπνξεί λα 
ηεξαξρήζεη θάζε θνξά ηηο ππνρξεψ-
ζεηο 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. Παξνπ-
ζηάδεηαη 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. 
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5. Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα 
ηππηθψλ-άηππσλ, γεληθψλ-εηδηθψλ 
θαη απζηεξψλ-ειαζηηθψλ θνηλσλη-
θψλ 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 πα-
ξαθάησ εξσηήζεηο. Όπνπ ζπλαληάο 
δπζθνιία, κπνξείο λα ζπκβνπιεπ-
ηείο 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 θνηλσληθά ραξαθηε-
ξηζηηθά. Με ηη είδνπο ζέζεηο ζπλδέν-
ληαη; Πνηα είλαη ζεκαληηθφηεξα 
ζήκεξα θαη γηαηί; 
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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 αληηζηνη-
ρνχλ 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 Κνηλσληθνί 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, ιεη-
ηνπξγνχλ κέζα ζηνπο θνηλσληθνχο 
ζεζκνχο. Μπνξείο λα επαλαιάβεηο 
απηέο ηηο έλλνηεο γηα λα θαηαλνήζεηο 
θαιχηεξα ην θαηλνχξγην θεθάιαην. 
 

Σν έξγν «Ο ηκεκαηάξρεο έξρε- 
ηαη» ηνπ Ε. Παπαλησλίνπ πε-

ξηγξάθεη γιαθπξά ηηο αιιαγέο ησλ 
θνηλσληθψλ ζεζκψλ ηεο ειιεληθήο 
εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηνίθεζεο  
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κεηαπνιεκηθά. Δμάιινπ, κε ηελ ηε-
ιενπηηθή ζεηξά «Σα παηδηά ηεο Γεο» 
ηεο J. M. Auel ζα γλσξίζεηο ηε δεκη-
νπξγία ησλ πξψησλ ζεζκψλ ζηηο 
πξσηφγνλεο θνηλσλίεο, γξακκέλε 
κε ηε κνξθή κπζηζηνξήκαηνο. 
 

Ζ ηαηλία «Ζ ηηκή ηεο αγάπεο»  
ηεο Σ. Μαξθεηάθε αλαθέξε-

ηαη ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ 
ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα 
«Πέηξηλα ρξφληα» ηνπ Π. Βνχιγαξε 
πεξηγξάθνπλ ηηο κεγάιεο αιιαγέο 
ζηνπο ειιεληθνχο πνιηηηθνχο 
ζεζκνχο ζηε δηάξθεηα ησλ 
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. 
 

Οη θνηλσληθνί ζεζκνί απνηε- 
ινχλ ην βαζηθφ ραξαθηεξη- 
ζηηθφ θάζε θνηλσλίαο. Γηα λα 

γλσξίζεηο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 
ζεζκψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ  
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ηηο θνηλσλίεο ηνπ πιαλήηε, φπσο ν 
γάκνο, ε νηθνγέλεηα θ.ι.π. κπνξείο 
λα επηζθεθζείο ηηο ηζηνζειίδεο ησλ 
πεξηνδηθψλ «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 ηθαλνπνηή-
ζνπλ ηηο λέεο αλάγθεο ηεο ειιελη-
θήο θαη επξσπατθήο θνηλσλίαο. 
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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 πξσηφγν-
λε κέρξη ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο, 
γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξε-
ζεί 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, 
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 νη πνιηηηθνί ζεζκνί (π.ρ. ζπκβνχ-
ιην γεξφλησλ, βαζηιεία, Κνηλνβνχ-
ιην) 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 ηθαλνπνηήζνπλ ηηο παξαπά-
λσ 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 δξαζηεξηόηεηεο πνπ 
έρνπλ ζθνπό λα ηθαλνπνηήζνπλ 
ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο 
απνηεινύλ ηνπο ζεζκνύο.  
 Όπσο παξαηεξνχκε, ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεζκψλ είλαη: 
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 έρνπλ ζεκαληηθνύο θνηλσληθνύο 
ζθνπνύο, φπσο είλαη ε κφξθσζε, ε 
παξαγσγή αγαζψλ, ε αζθάιεηα 
θ.ι.π., 

 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 ζπ- 
λεξγαζίαο ζθειεηνχ  
θαη κπτθνχ ζπζηήκαηνο,  
ζπκκεηέρνπλ φκσο θαη  
άιια ζπζηήκαηα, φπσο  

ην θπθινθνξηθφ, αλαπλεπζηηθφ θαη 
λεπξηθφ. Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, 
ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κέζα  
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απφ ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο, φπσο 
ην θπθινθνξηθφ, ην πεπηηθφ, ηα 
αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. 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 νηθνλνκία, ε 
εθπαίδεπζε, ε πνιηηηθή, ε ζξεζθεία, 
ε αλαπαξαγσγή θαη αλαηξνθή ησλ 
λέσλ κειψλ. Κάζε ζχζηεκα έρεη ηα 
φξγαλα ηνπ πνπ είλαη νη ζεζκνί. 
ήκεξα ππάξρνπλ εθαηνληάδεο 
ζεζκνί γηα θάζε ζεκαληηθή ιεηηνπξ-
γία ηεο θνηλσλίαο, φπσο νηθνλνκη-
θνί, πνιηηηθνί θ.ι.π. Ζ δηαθνξά ηεο 
θνηλσλίαο απφ ηνλ αλζξψπηλν 
νξγαληζκφ, είλαη φηη ε θνηλσλία  
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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 παξα-
δείγκαηα νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, 
ζξεζθεπηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ 
ζεζκψλ 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 
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θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ηα 
άηνκα παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη 
αζθνχλ ηνπο ξφινπο ηνπο. Μέζα 
ζην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ π.ρ. δηα-
κνξθψλνληαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο 
κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα αζθνχλ 
ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο 
ζέζεηο (Γηεπζπληήο, θαζεγεηέο, κα-
ζεηέο). Με ηνπο ζεζκνχο επνκέλσο: 
 

 ε θνηλσλία νξγαλώλεηαη θαη εμα-

ζθαιίδεη ηε δηάξθεηά 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. 
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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 

 

 Όζν βέβαηα νη θνηλσλίεο εμειίζ-
ζνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη, λέεο 
θνηλσληθέο αλάγθεο δεκηνπξγνχ-
ληαη θαη καδί ηνπο λένη ζεζκνί. Ζ 
εξγαζία ησλ γπλαηθψλ π.ρ. 
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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 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπ-
ιία ησλ γνλέσλ, ρσξίο λα πξνβιέ-
πεηαη απφ ην λφκν, ελψ ζήκεξα ε 
ζπγθεθξηκέλε αλάγθε θαιχπηεηαη 
απφ ην ζεζκφ ην νινήκεξνπ ζρν-
ιείνπ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ 
ην λφκν. Όηαλ έλαο ζεζκφο δεκηνπξ-
γείηαη κε λφκν, ηφηε ν ζεζκφο είλαη 

ηππηθόο θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξ-

γίαο ηνπ νλνκάδεηαη ζεζκνζέηεζε. 
Όηαλ αληίζεηα εθαξκφδεηαη κε 
πξσηνβνπιία νξηζκέλσλ αηφκσλ 
θαη απνηειεί ζπλήζεηα, ηφηε ν 

ζεζκφο είλαη άηππνο θαη ε 
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ 

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

θση. 4.2 Τν ζήκα ησλ  
Νόκπει Φπζηθώλ  
Δπηζηεκώλ θαη 

Δηξήλεο. Σα βξαβεία Νφκπει 
(www.nobelprizes.com) ζεζκνπνη-
νχληαη 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 παξα-
δφζεηο 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 εξγαδν-
κέλσλ, ή ζηε ζεζκνζέηεζε επίζε-
κσλ αξγηψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε θαη 
άιια αλάινγα παξαδείγκαηα. 
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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 δεκηνπξγήζε-
θε, 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 νηθνγέλεη-
α, ην ζρνιείν θαη ε εθθιεζία, γη’ 
απηφ θαη ν θαζέλαο είρε πνιιέο 
ιεηηνπξγίεο. Ζ εθθιεζία π.ρ. εθηφο 
απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζξεζθεπ-
ηηθήο πίζηεο είρε σο ιεηηνπξγίεο θαη 
ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, ηε βνήζεηα 
ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα θ.ά. Σηο 
ιεηηνπξγίεο απηέο ζήκεξα 
αλαιακβάλνπλ λένη εμεηδηθεπκέλνη 
ζεζκνί, ζπλήζσο θξαηηθνί (ζρνιεία, 
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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 ζρν-
ιείν π.ρ. έρεη σο θχξηα ιεηηνπξγία 
ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη σο δεπ-
ηεξεχνπζεο ηελ θνηλσληθνπνίεζε 
ησλ λέσλ ή ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο 
πξνζαλαηνιηζκφ. 

 θαλεξέο (έθδειεο) ή θξπθέο 
(ιαλζάλνπζεο). Σα ΜΜΔ π.ρ. έρνπλ 
σο θαλεξέο ιεηηνπξγίεο ηελ ελεκέ-
ξσζε, κφξθσζε θαη ςπραγσγία, 
αιιά ηαπηφρξνλα έρνπλ σο απνηέ-
ιεζκα ηελ θαιιηέξγεηα πξνηχπσλ 
ζπκπεξηθνξάο, φπσο π.ρ. ηα θαηα-
λαισηηθά πξφηππα ή ηα πξφηππα 
βίαο (ιαλζάλνπζα ιεηηνπξγία). 
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θση. 4.4 Δπαγγεικαηηθέο Σρνιέο 
ηνλ ΟΑΔΓ. Όζν νη θνηλσλίεο εθ-
ζπγρξνλίδνληαη νη ζεζκνί γίλνληαη 
πνιινί θαη εμεηδηθεπκέλνη. Ζ νηθνγέ-
λεηα θαη αξγφηεξα θαη ην ζρνιείν 
ήηαλ νη βαζηθνί ζεζκνί εθπαίδεπζεο 
θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ 
λέσλ ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία. 
ήκεξα εθαηνληάδεο λένη εμεηδηθεπ-
κέλνη ζεζκνί νξγαλψλνπλ ηελ εθ-
παίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ λέσλ. 
 Να αλαθέξεηε ζηελ ηάμε λένπο 
ζεζκνχο εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο πνπ γλσξίδεηε θαη ηηο 
εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

 

Σ Δ Δ 
ΜΑΘΖΣΔΗΑ 
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θση. 4. 5 Δμέγεξζε ηνλ  
Μάε ηνλ ’68 ζην Παξίζη.  
Οη επαλαζηάζεηο, νη  
εμεγέξζεηο θαη ηα δηάθνξα  
θηλήκαηα νδεγνχλ ζε ζε-

καληηθέο αιιαγέο φισλ ησλ ζεζκψλ. 
 Να αλαδεηήζεηε απφ ηελ ηζηνξία 
ζαο αιιαγέο ζεζκψλ πνπ ήηαλ απν-
ηέιεζκα εμεγέξζεσλ ή θηλεκάησλ 
θαη λα ηηο ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε. 
 

θση. 4.6  Ο ζεζκφο  
ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο  
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

πξέπεη λα εμππεξεηήζεη ηηο λέεο 
αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχλ ε παγθν-
ζκηνπνίεζε, ε εμέιημε ησλ ηερλνιν-
γηψλ, ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. Ζ 
γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ν επαγγει-
καηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε εθπαί-
δεπζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε 
δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  
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εληάζζνληαη πιένλ ζηελ 
εθπαίδεπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ λέσλ απηψλ αλαγθψλ. 
 Να ζπδεηήζεηε γηα ηα λέα απηά 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηνπο ζήκεξα. 

 

4.4 Ζ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ  
ζεζκψλ 

 

Όπσο είδακε νη θνηλσλίεο κεηαβάι-
ινληαη, αιιάδνπλ αξγά ή ξαγδαία, 
επαλαζηαηηθά ή εηξεληθά. Κνηλσληθή 
κεηαβνιή ζεκαίλεη βαζηθά αιιαγή 
ησλ ζεζκψλ, εθφζνλ απηνί απνηε-
ινχλ 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 
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εμεηάζεηο, Αλνηρηφ Παλ/κην θ.ά.), 
νηθνγελεηαθνί ζεζκνί (θαηάξγεζε 
ηεο πξνίθαο, ηζνηηκία ζπδχγσλ, 
πνιηηηθφο γάκνο, απηφκαην δηαδχγην 
θ.ά.), νη νηθνλνκηθνί ζεζκνί (κεξηθή 
απαζρφιεζε θ.ά.), νη πνιηηηθνί ζε-
ζκνί (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 
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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 θα-
ιχηεξα ην ζθνπφ ηνπ, δειαδή ηελ 
εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαί-
δεπζε καζεηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο 
γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη 
γλψζεηο. 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 
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θαη ηεο ειεπζεξίαο αλάπηπμεο ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο αληίζηνηρα. 
 

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 παξαδφ-
ζεηο ηεο θάζε θνηλσλίαο. ηελ 
Διιάδα ν γάκνο κπνξεί λα είλαη 
ζξεζθεπηηθφο ή πνιηηηθφο. 
 Ζ κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο εμαξηά-
ηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην πεξη-
βάιινλ, ε παξάδνζε, ν ραξαθηήξαο 
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο 
επξχηεξα.  
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 ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ζπ-

λαληάκε ηε κνξθή ηεο εθηεηακέλεο 
νηθνγέλεηαο, πνπ ζπλήζσο είλαη 

παηξηαξρηθή, δειαδή αξρεγφο ηεο 
είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία 
άλδξαο. Ζ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα 
πεξηιακβάλεη πνιιέο κηθξφηεξεο 
νηθνγέλεηεο, ζπλήζσο αδειθψλ, νη 
νπνίεο ζπγθαηνηθνχλ κε ηνπο 
γνλείο. ηηο νηθνγέλεηεο απηέο εξγά-
δνληαη φια ηα κέιε ζηελ νηθνγελεηα-
θή επηρείξεζε (αγξνηηθή, θηελνηξν-
θηθή ή νηθνηερλία). Οη δεζκνί ησλ 
κειψλ είλαη ηζρπξνί, εθφζνλ ε 
νηθνγέλεηα έρεη πνιιέο 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 

νηθνγέλεηα. Ζ ππξεληθή νηθνγέλεηα 
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απνηειείηαη απφ ηνπο ζπδχγνπο θαη 
ηα παηδηά θαη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο 
είλαη ε αλαηξνθή θαη θνηλσληθνπνί-
εζε ησλ λέσλ ζε ζπλζήθεο αζθά-
ιεηαο, θξνληίδαο θαη αγάπεο αιιά 
θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ησλ 
ζπδχγσλ. ήκεξα, άιινη εηδηθνί θν-
ξείο έρνπλ αλαιάβεη ηηο ιεηηνπξγίεο 
ηεο παξαδνζηαθήο νηθνγέλεηαο (νη 
επηρεηξήζεηο ηελ παξαγσγή αγα-
ζψλ, ηα λνζνθνκεία ηε θξνληίδα 
ησλ αζζελψλ, νη νίθνη επγεξίαο ηνπο 
ειηθησκέλνπο, ηα ζρνιεία θαη ηα θέ-
ληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηε 
κεηάδνζε γλψζεσλ ζηνπο λένπο). 
 πρλή κνξθή ππξεληθήο νηθνγέ-
λεηαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

είλαη ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, 
ζηελ νπνία ηα παηδηά δνπλ κε ηνλ 
έλα γνλέα, εμαηηίαο ρεξείαο, δηαδπ-
γίνπ ή κεξηθέο θνξέο πξνζσπηθήο 
επηινγήο. Υαξαθηεξηζηηθφ 
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θαηλφκελν πνιιψλ ζχγρξνλσλ θνη-
λσληψλ 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 ραξαθηε- 
ξηζηηθά ηεο θάζε  
νηθνγέλεηαο. Να  
ζρνιηάζεηε ηηο  
δηαθνξέο ησλ ξφισλ. 

 

 
 
 
 
 
 

θση. 4.8 Η νηθνγέλεηα, από ην  
Αλαγλσζηηθό ηεο Α΄ Γεκνηηθνύ γηα  
ηα έηε 1955-1978. 
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο 
αιιαγέο ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο  
ζηελ Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαε-
ηίεο. Με πνηεο άιιεο θνηλσληθέο 
κεηαβνιέο ζπλδένληαη απηέο νη 
αιιαγέο; 
 

 
 
 
 
 
 
θση. 4.9 Η θιόγα ησλ Οιπκπηαθώλ 
Αγώλσλ ζηελ Αζήλα, έζβεζε ην 
2004 από έλα παηδί ησλ παηδηθώλ ρσ-
ξηώλ 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  
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ηα παηδηθά ρσξηά SOS θαη ηηο 
αλάδνρεο νηθνγέλεηεο. Οη αλάδνρεο 
νηθνγέλεηεο αλαιακβάλνπλ ηελ αλα-
ηξνθή ησλ παηδηψλ, ελψ ζηα παηδη-
θά ρσξηά SOS 5-6 παηδηά απνηεινχλ 
κηαλ νηθνγέλεηα κε κηαλ εζειφληξηα 
αλάδνρε κεηέξα www.sos_village.gr 
 

 
Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Λεηηνπξγίεο 
Θεζκώλ 

Κύξηεο -  
Γεπηεξεύνπζεο 

Φαλεξέο - Κξπθέο 

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 πκ-
βνχιηα, 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  
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θνηλσλία (ήζε, έζηκα, παξαδφζεηο) 
ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. 
4. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο κεη-
ψλνληαη φζν ε θνηλσλία εθζπγρξν-
λίδεηαη. Αθνχ ζπδεηήζεηε κε άηνκα 
ηεο ηξίηεο ειηθίαο, λα αλαθέξεηε 
ιεηηνπξγίεο πνπ είρε ε νηθνγέλεηα 
ζηελ επνρή ηνπο. Μπνξείηε λα ζπ-
γθεληξψζεηε καξηπξίεο, θσηνγξα-
θηθφ 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 πα-
ξαθάησ εξσηήζεηο. Όπνπ ζπλαληάο 
δπζθνιία, κπνξείο λα ζπκβνπιεπ-
ηείο ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
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 1. Να αλαθέξεηε ηξεηο εθπαηδεπ-
ηηθνχο ζεζκνχο θαη ηηο αλάγθεο πνπ 
εμππεξεηνχλ. 
 2. Να αλαθέξεηε δχν παξαδείγκα-
ηα 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 
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 δ. ην α θαη β  
 
Γ. Να γξάςεηο ζην θελφ αξηζηεξά 
ηεο Α΄ Οκάδαο δεδνκέλσλ, ην γξάκ-
κα 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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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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