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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 
Μηράιεο Αγ. Παπαδφπνπινο Οκφηηκνο 
Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πξφεδξνο ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ 
βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε βάζε ην 
ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γπκλάζην» 
Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ 
Αληψληνο . Μπνκπέηζεο 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 

 

Αλαπιεξσηέο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ 
Γεψξγηνο Κ. Παιεφο 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 
Ηγλάηηνο Δ. Υαηδεεπζηξαηίνπ 
Μόνιμος Πάρεδρος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιη. 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ 
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 
25% απφ εζληθνχο πφξνπο. 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
ηέιια σηεξίνπ, Νομικός,  

Δκπαιδεσηικός Β/θμιας Δκπ/ζης  
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε, Νομικός,  

Δκπαιδεσηικός Β/θμιας Δκπ/ζης  
Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ, Κοινωνιο- 

λόγος, Δκπ. Β/θμιας Δκπαίδεσζης 
 

ΚΡΗΣΔ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Αλαζηαζία Αζαλαζνχια-Ρέππα 

Αναπλ. Καθηγήηρια ηης Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΔ  
Βαζίιεηνο Μπνχξκπνπιαο 

Στολικός Σύμβοσλος  
νθία Ρνδίηνπ, Ννκηθφο,  

Δκπαιδεσηικός Β/θμιας Δκπ/ζης 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Κιεηψ Γθημειή 

Σκιηζογράθος-Δικονογράθος 
 

 
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 

Αληψληνο Μαζηξαπάο, Φιλόλογος,  



ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 

Παχινο Μάξαληνο, Σύμβοσλος  
Νομικών/Πολιηικών Δπιζη. ζηο Π.Ι.  

Νηθφιανο Πεηξφπνπινο  
Σύμβοσλος Κοινωνιολογίας ζηο Π.Ι. 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

Παχινο Μάξαληνο, Σύμβοσλος  
Νομικών/Πολιηικών Δπιζη. ζηο Π.Ι. 

 
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ - 
MULTIMEDIA A.E.» 

 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΓΗΑ 

ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΟΡΑΖ 
Ομάδα Δργαζίας Υποσργείοσ 

Παιδείας, Για Βίοσ Μάθηζης και 
Θρηζκεσμάηων 

 
 

 

http://www.ypepth.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.ypepth.gr/
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5 Κνηλσληθνπνίεζε 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 ηαμείδηνλ» ηνπ Γ. 

Βηδπελνχ (πνπ έγηλε ηαηλία απφ ηνλ 
Λ. Παπαζηάζε), «Σν παιηφ ζρνιείν» 
Γ. Ησάλλνπ, θαζψο επίζεο θαη 
θιαζηθά κπζηζηνξήκαηα φπσο  
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«Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηηα» ηνπ Οπ. 
αίμπεξ (πνπ έγηλε ηαηλία απφ ηνλ 
Φ. Σδεθηξέιιη), «Ζ Παλαγία ησλ 
Παξηζίσλ» ηνπ Β. Οπγθψ, πεξηγξά-
θνπλ ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο 
θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αηφκσλ ζε 
δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο. 
 

Σαηλίεο «Ο θχθινο ησλ ρακέ- 
λσλ 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 
θνηλσληθψλ 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  
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Π. Γνπέεξ ζα ζε βνεζήζεη λα 
θαηαλνήζεηο ηνπο θηλδχλνπο ηεο 
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 
θαηαζθεπάδεη ε ηειενπηηθή εηθφλα. 

 
Αλ επηζθεθζείο ηηο ηζηνζειί- 
δεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο  
Νέαο Γεληάο 

(www.neagenia.gr) ζα βξεηο ηε 
ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
παηδηνχ θαη ζα δηαπηζηψζεηο πφζα 
δηθαηψκαηα θαηνρχξσζε ε Γηεζλήο 
Κνηλφηεηα γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε 
ηνπ Παηδηνχ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
www.synigoros.gr ηνλ ηξφπν πνπ 
επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνπο ν πλή-
γνξνο ηνπ παηδηνχ. Ζ Γηεζλήο 
Ακλεζηία (www.amnesty.gr) θαιεί 
ζε δηακαξηπξία ελάληηα ζηελ θαηα-
πάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παη-
δηψλ θαη ησλ λέσλ ηεο ειηθίαο ζνπ 
ζε πνιιέο θνηλσλίεο ηνπ πιαλήηε. 
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 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 δηακνξθσκέλε πξνζσ-
πηθφηεηα θαη λα κελ είκαζηε ζε 
ζέζε λα ζπκκεηάζρνπκε ζηελ θνη-
λσληθή δσή. Σν βάδηζκα, ε νκηιία, 
ε ζπκπεξηθνξά, νη ζρέζεηο καο κε 
ηνπο άιινπο είλαη δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ καζαίλνπκε κέζα απφ ηε ζπκ-
κεηνρή 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 πνιη-
ηηζκφο, απηφ ην ζχλνιν γλψζεσλ, 
αμηψλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, 

κεηαβηβάδεηαη ζην άηνκν κέζα απφ 
ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίε-
ζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην άηνκν 
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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. 

 Κνηλσληθνπνίεζε είλαη ε εζσηε-
ξίθεπζε 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 εμαζθαιίδε-
ηαη ε ζπλέρεηα ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε 
θνηλσλίαο ή θνηλσληθήο νκάδαο. 
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θση. 5.1. Ζ εμέιημε  
ηνπ αλζξώπνπ,  
ζύκθσλα κε ηνλ Γαξ- 
βίλν, είλαη απνηέιε-

ζκα βηνινγηθώλ κεηαβνιώλ θαη 
θνηλσληθήο δσήο 5 εθαηνκκπξίσλ 
ρξόλσλ. Με ηελ θνηλσληθνπνίεζε 
πξαγκαηνπνηείηαη ν «εμαλζξσπη-
ζκφο» ηνπ αηφκνπ. Ο Σαξδάλ 
κπνξεί λα είλαη έλαο σξαίνο κχζνο, 
αιιά αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, πνπ 
έρνπλ ππάξμεη ζηελ πξαγκαηηθφηε-
ηα (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 
απνκνλσκέλα απφ ηελ αλζξψπηλε 
θνηλσλία δελ κπφξεζαλ λα 
απνθηήζνπλ βαζηθέο αλζξψπηλεο 
ζπκπεξηθνξέο φπσο ε φξζηα 
ζηάζε, ε νκηιία, ε επηθνηλσλία θαη  
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άιια ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ 
πνιηηηζκνχ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε 
αληίζηνηρα παξαδείγκαηα απφ ηελ 
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
 

Γπηηθφο ή  Φπιή ή Έζλνο 
Σξίηνο Κφζκνο 
 
 

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 δηαπαηδαγσ-
γνχζε απηφλνκα άηνκα, ελψ ε 
ζπαξηηαηηθή θνηλσλία θνηλσλη-
θνπνηνχζε ηνπο λένπο κε ζηφρν ηελ 
ππνηαγή ηνπο ζην θξάηνο.  

 β. από επνρή ζε επνρή, αλ κειε-
ηήζνπκε π.ρ. ηελ επνρή ηεο 
ηνπξθνθξαηνχκελεο Διιάδαο, ζα 
δηαπηζηψζνπκε φηη γίλνληαλ γάκνη 
ζε κηθξή ειηθία γηα ιφγνπο νηθνλν-
κηθνχο (ζπλέλσζε πεξηνπζηψλ), 
πξάγκα πνπ ζήκεξα δε γίλεηαη, 
γηαηί ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
νξγάλσζε δελ απαηηεί ηέηνηνπ 
είδνπο θαλφλεο.  
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 γ. από θνηλσληθή νκάδα ζε θνη-
λσληθή νκάδα, π.ρ. νη αιινδαπνί 
πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηε ρψξα 
καο θνηλσληθνπνηνχληαη κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο ηεο ειιεληθήο θνηλσ-
λίαο, αιιά δηαηεξνχλ ηαπηφρξνλα 
θαη κεηαβηβάδνπλ ηα ηδηαίηεξα πνιη-
ηηζκηθά 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 ζπληαμη-
νχρνο, 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. 
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 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 θνηλσληθή δσή. Σαπηφρξν-
λα φκσο, γίλεηαη κέξνο ελφο ζπλφ-
ινπ κε ην νπνίν κνηξάδεηαη θνηλέο 
πεπνηζήζεηο, γιψζζα, ηζηνξία θαη 
παξάδνζε. Απνθηά ηελ αίζζεζε 
ηνπ «εκείο». 
 Απφ ηε κηα πιεπξά, ινηπφλ, ε 
θνηλσλία πξνζπαζεί λα δηακνξθψ-
ζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ 
φζν ην δπλαηφλ πην νκνηφκνξθεο, 
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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 αξξαβσληά- 
ζκαηα», πίλαθαο ηνπ Λ.  
Γύδε. ηελ ηνπξθνθξα- 
ηνχκελε Διιάδα 

ππήξρε ε ζπλήζεηα νη νηθνγέλεηεο 
λα αξξαβσληάδνπλ ηα παηδηά ζε 
κηθξή ειηθία. Πφζν θαζνξηζηηθφο 
είλαη ν ξφινο ηεο ζχγρξνλεο νηθν-
γέλεηαο ζηελ επηινγή ζπληξφθνπ; 
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θση. 5.3 Π. Πηθάζν  
«Θνξίηζη 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 
 

Κνηλσληθνπνίεζε 
 

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 ηπ-
πηθνί (π.ρ. νηθνγέλεηα, εθπαίδεπζε) 
θαη άιινη άηππνη ζεζκνί (π.ρ. 
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παξέεο ζπλνκειίθσλ) (βι. θεθ. 4). 
Οη βαζηθφηεξνη θνξείο πνπ αζθνχλ 
θνηλσληθνπνίεζε είλαη:  

 α. Η νηθνγέλεηα. Απνηειεί πξσ-
ηνγελή θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο, 
γηαηί αλαιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε 
ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ θαη ην επε-
ξεάδεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο ηνπ, κεηαθέξνληάο ηνπ αμίεο, 
πξφηππα θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθν-
ξάο. ην πιαίζην ησλ νηθνγελεηαθψλ 
ζρέζεσλ ην άηνκν καζαίλεη ηη είλαη 
απνδεθηφ θαη ηη φρη, ηαπηίδεηαη κε 
αλζξψπνπο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, 
απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξ-
γεί ζρέζεηο θαη, ηειηθά, ζπγθξνηεί 
ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (βι. 2.1.2) 
 ηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο (βι. 4.4) 
ε νηθνγέλεηα είρε απνθιεηζηηθά ζρε-
δφλ ηελ επζχλε ηεο θνηλσληθνπνίε-
ζεο ησλ λέσλ. ηηο ζχγρξνλεο 
θνηλσλίεο, νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο 
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ιεηηνπξγίεο αλαιακβάλνπλ άιινη, 
εμεηδηθεπκέλνη 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 θνηλσληθν-
πνίεζεο, 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 νηθνγέλεηαο, αλα-
ιακβάλεη επζχλεο θαη «δνθηκάδεη» 
ηα πξφηππα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 
πνπ αθνκνίσζε ζην πιαίζην ηεο 
νηθνγέλεηαο. Ζ εθβηνκεράληζε θαη  
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ν εθζπγρξνληζκφο ησλ θνηλσληψλ 
έθαλαλ απαξαίηεηε ηελ 
ππνρξεσηηθή θαη καθξά παξακνλή 
ηνπ αηφκνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
ζεζκνχο θαη αλαβάζκηζαλ ηνλ θαζν-
ξηζηηθφ ξφιν ηνπο. Οη ζχγρξνλεο 
αλάγθεο δηακφξθσζαλ εθπαηδεπηη-
θνχο 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  
πεξηζζφηεξεο απφ  
κηα ηειενξάζεηο θαη 

ζε θάζε άηνκν πεξηζζφηεξεο απφ 
10 ψξεο ηειεζέαζεο ηελ εβδνκάδα. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη ε  

22 / 40 



νηθνγελεηαθή ζπγθέληξσζε γχξσ 
απφ ηελ ηειεφξαζε ζε ιίγν ζα 
απνηειεί παξειζφλ. Αληίζεηα κε ηελ 
παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα, 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 καζε- 
ηηθνύο δηαγσληζκνύο  
ηνπ Τπνπξγείνπ  
Δζληθήο Παηδείαο. Ζ 

ζχγρξνλε Πνιηηεία έρεη ηελ απν-
θιεηζηηθή επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο 
ησλ λέσλ. ην πιαίζην ηεο θνηλσ-
ληθνπνίεζεο, λέα πξνγξάκκαηα 
εηζάγνληαη ζηα ζρνιεία, φπσο 
πξνγξάκκαηα πνιηηηζκνχ, αγσγήο  
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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. Η ζξεζθεία. Σα ζξεζθεπηηθά 
ήζε θαη έζηκα απνηεινχλ έλα απφ 
ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε 
θνηλσλίαο. Πεξηιακβάλνπλ αμίεο θαη 
πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ επε-
ξεάδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, 
άξα θαη ην πεξηερφκελν ηεο θνηλσλη-
θνπνίεζεο. Ζ ζξεζθεία επηδξά ζηνλ 
ηξφπν πνπ ην άηνκν βιέπεη ηνλ 
θφζκν θαη ηε δσή (ζηελ θνζκνζεσ-
ξία ηνπ). Ζ αληηκεηψπηζε πνιιψλ 
ζεκάησλ, απφ ηα πην θαζεκεξηλά, 
φπσο ε δηαηξνθή θαη ε ελδπκαζία, 
κέρξη ηα πην πνιχπινθα δεηήκαηα 
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ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο επεξε-
άδνληαη απφ ηε ζξεζθεία θάζε 
θνηλσλίαο, ε νπνία απνηειεί 
ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θαη 
θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 
ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ. 

 δ. Σν θξάηνο. Σν ζχγρξνλν θξά-
ηνο επεξεάδεη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 
ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο θνηλσληθήο 
δσήο. Οη λφκνη πνπ ζεζκνζεηεί επη-
δξνχλ ζηελ νηθνγέλεηα (π.ρ. δεηή-
καηα γνληθήο κέξηκλαο, θαη θαθν-
πνίεζεο παηδηψλ, θιεξνλνκηθά), 
ζηελ εθπαίδεπζε (νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο), ζηελ εθθιεζία, ζηελ 
νηθνλνκία, ζηελ πνιηηηθή. Με απηφλ 
ηνλ ηξφπν επεκβαίλεη θαζνξηζηηθά 
ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίε-
ζεο πνπ αζθνχλ φινη νη θνξείο. 

 ε. Οη παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ. 
Απνηεινχλ, καδί κε ηε γεηηνληά, 
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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» ζχκθσ-
λα κε ηνπο θαλφλεο, λα βηψλνπλ 
ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα, 
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ζέζεηο θαη ξφινπο, δηακνξθψλν-
ληαο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 
   

θση. 5.5 Αιιειεγγύε  
ζην πιαίζην νκάδαο  
ζπλνκειίθσλ: Μέζα  
απφ ηελ νκάδα  
ζπλνκειίθσλ ην  
παηδί καζαίλεη ηνπο 

ξφινπο, ηνπο θαλφλεο, ηηο αμίεο θαη 
δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  
 Να ζρνιηάζεηε ηελ θσηνγξαθία 
ζηελ ηάμε. 

 

 ζη. Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο 
(ΜΜΔ). Σα ΜΜΔ (ηχπνο, βηβιία, 
ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θηλεκαην-
γξάθνο, δηαδίθηπν) είλαη ζεκαληηθνί 
θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο. Ζ θνηλσ-
ληθνπνίεζε δελ απνηειεί θαλεξή 
ιεηηνπξγία ηνπο (βι. θεθ. 4.2), φκσο 
ε επηξξνή ηνπο ζην άηνκν 
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αλαπηχρζεθε θπξίσο κεηά ηελ πα-
γθφζκηα επέθηαζε ηεο ηειενπηηθήο 
εηθφλαο θαη ηελ έθξεμε ηεο 
ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ, 
ζηνλ 20φ αηψλα. 
 ε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο 
θνξείο, ηα ΜΜΔ ιεηηνπξγνχλ:  

 α) απξόζσπα, εθφζνλ κεηαδί-
δνπλ 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 

28 / 41 



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). 
 
 
 

 

 

 

 

* 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 δηαζέ-
ηνπλ 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 ζεκαληη- 
θνύο θνξείο θνηλσλη-

θνπνίεζεο ησλ ζύγρξνλσλ λέσλ θαη 
πεγέο γλώζεο. Απφ πνιινχο 
θαηαγγέιινληαη ηα πξφηππα πνπ 
ζπρλά πξνβάιινπλ σο αξλεηηθά 
(π.ρ. βία, θαηαλαισηηζκφο). 
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 Πφζε επζχλε έρνπλ νη ηειεζεαηέο-
ρξήζηεο γη’ απηφ; ε πνην βαζκφ 
κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ηα ΜΜΔ 
απνηειεζκαηηθά, εθφζνλ ζαλ 
επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαη γηα ην 
θέξδνο; Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε. 
 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 
 
 
 

 

Φνξείο 
θνηλσληθν-

πνίεζεο 

νηθνγέλεηα 

ζρνιείν 

ζξεζθεία 

θξάηνο 

ΜΜΔ 

παξέεο  
ζπλνκειίθσλ 
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5.3 Σξφπνη θνηλσληθνπνίεζεο 
 

Οη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο ρξε-
ζηκνπνηνχλ 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 ζπζηάζεηο. Σν 
«κάισκα» ή ην «κπξάβν» πνπ ιέεη 
κηα κεηέξα ζην παηδί ηεο, ε εληνιή 
ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ γηα 
ηνλ ηξφπν ελδπκαζίαο ησλ καζε-
ηψλ, ην λεχκα επηδνθηκαζίαο ή 
απνδνθηκαζίαο ελφο θίινπ καο, ε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ νηθνγελεηαθνχ 
καο πεξηβάιινληνο απέλαληη ζε 
αλζξψπνπο απφ άιιεο θπιέο ή 
ρψξεο, είλαη ειάρηζηα παξαδείγκα-
ηα εληνιψλ θαη ζπζηάζεσλ πνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 
θνξείο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο,  
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β) Σαύηηζε κε ζπγθεθξηκέλα πξφηπ-
πα πνπ πξνβάιιεη ε θνηλσλία γηα 
λα γίλνπλ νη ζπκπεξηθνξέο φζν ην 
δπλαηφλ πην νκνηφκνξθεο. Ο 
άλζξσπνο ηαπηίδεηαη κε άηνκα, 
νκάδεο, ξφινπο. Απηφ ηνπ παξέρεη 
αθελφο ηε δπλαηφηεηα λα κάζεη θαη 
λα εθθξαζηεί, αθεηέξνπ λα αλαπηχ-
μεη ηελ αίζζεζε ηνπ «εκείο». Σα 
πξφηππα πνπ πξνβάιιεη ε ζχγρξν-
λε θνηλσλία είλαη πνιιά θαη ζπρλά 
αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο (π.ρ. θαηα-
λαισηηθφ πξφηππν απφ ηα ΜΜΔ, 
αληηθαηαλαισηηθφ απφ ηα ζρνιηθά 
βηβιία). Ζ επηινγή πξνηχπνπ ηαχ-
ηηζεο, πνπ ζα θάλεη ην άηνκν, απν-
ηειεί έθθξαζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 
θαη ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπ.  

γ) Κνηλσληθή θξηηηθή. Απνηειείηαη 
είηε απφ ηελ άηππε έθθξαζε (ζεηηθή 
ή αξλεηηθή) ηεο θνηλήο γλψκεο 
πξνο ην πξφζσπφ καο (κε ζρφιηα, 
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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. 
 

θση. 5.8 Οη  
ζύγρξνλεο θνηλσλίεο  
είλαη πνιπθσληθέο.  
Απηφ ζεκαίλεη φηη  
ζπλππάξρνπλ νκάδεο  
κε δηαθνξεηηθέο ηδεν- 
ινγίεο, αμίεο θαη 

πξφηππα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 
ζπρλφ ην θαηλφκελν νη θνξείο 
θνηλσληθνπνίεζεο λα πξνβάιινπλ 
πξφηππα αληηθαηηθά γηα ηνπο  
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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 ειεπζεξίαο. 
Τπάξρνπλ θίλδπλνη ζηελ νκαιή 
θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ φηαλ ηα 
πξφηππα πνπ πξνβάιινληαη απφ 
ηνπο δηάθνξνπο θνξείο θνηλσληθν-
πνίεζεο (νηθνγέλεηα, παξέεο, ΜΜΔ) 
ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο; Πνηα 
ηειηθά είλαη ηα πξφηππα πνπ ππεξη-
ζρχνπλ; Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 

 
 
 

Σξόπνη θνηλσληθνπνίεζεο 

 

Δληνιέο 
ζπζηάζεηο 

Σαύηηζε 
(αίζζεζε ηνπ 

«εκείο») 

 

Κνηλσληθή 
θξηηηθή 
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5.4 Ο θνηλσληθφο έιεγρνο 
 

Πνιιέο θνξέο, σο λέα κέιε κηαο 
νκάδαο (λένη καζεηέο, νδεγνί, εξγα-
δφκελνη) ζπκβαίλεη λα ζπλεηδεην-
πνηνχκε ηε ζεκαζία ελφο θαλφλα 
κεηά ηελ πνηλή πνπ επηβάιιεηαη ζε 
φζνπο ηνλ παξαβαίλνπλ ή ηελ 
επηβξάβεπζε φζσλ ηνλ αθνινπ-
ζνχλ. 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 ιεηηνπξ-
γία ηεο. Όινη καο έρνπκε κάζεη λα 
αλακέλνπκε θάπνηα έλδεημε απφξ-
ξηςεο ή απνδνρήο ηεο ζπκπεξηθν-
ξάο καο: έλα βιέκκα πεξηθξφλεζεο 
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ή κηα θηινθξφλεζε δειψλνπλ αληί-
ζηνηρα φηη παξαβήθακε ή αθνινπ-
ζήζακε 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 επηβξαβεύ-
ζεσλ, 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.  
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Οη επηβξαβεχζεηο (ζεηηθφο 
θνηλσληθφο έιεγρνο) παξνηξχλνπλ 
ηα άηνκα γηα ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ην ξφιν 
ησλ επηβξαβεχζεσλ ζην ζρνιείν. 
 

θση. 5.10. Πηθεην- 
θνξία ηνπ ειιεληθνύ  
ηκήκαηνο ηεο Γηεζ- 
λνύο 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 δεκφ-
ζην ιηζνβνιηζκφ ηνπο. Ζ αλάγθε 
πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο, κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεί κέζα πνπ  
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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 αθν-
ξά ηελ παξάβαζε ησλ λφκσλ. Ο 
άηππνο θνηλσληθφο έιεγρνο πεξηια-
βάλεη ηηο ππνδείμεηο, ηηο παξαηεξή-
ζεηο, ηηο γλψκεο θαη ηελ θξηηηθή πνπ 
εθθξάδνπλ ηα κέιε ησλ θνηλσληθψλ 
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νκάδσλ πνπ αλήθνπκε (γνλείο, 
θίινη, γείηνλεο, ζπλάδειθνη).  

 β. Θεηηθόο, αξλεηηθόο: Ο ζεηηθφο 
θνηλσληθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 
ηηο επηβξαβεχζεηο θαη ηηο αληακνη-
βέο θαη ν αξλεηηθφο ηηο δηάθνξεο 
θπξψζεηο θαη πνηλέο. Ζ ζπκπεξηθν-
ξά καο ζην ζρνιείν π.ρ. δηακνξθψ-
λεηαη ηφζν απφ ην θφβν ηεο πνηλήο 
(κε απνβνιή ή ηηκσξία) φζν θαη απφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αληακνηβήο (κε 
θαινχο βαζκνχο θαη έπαηλν).  

 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 εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Τπάξ-
ρεη φκσο θαη κηα κνξθή εζσηεξηθνχ 
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ειέγρνπ, ν απηνέιεγρνο. Με ηε 
δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 
καζαίλνπκε ηνπο θαλφλεο, ηηο απα-
γνξεχζεηο 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 έ-
γηλαλ κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ 
απφ παξαδνζηαθέο ζε ζχγρξνλεο, 
επεξέαζαλ θαη άιιαμαλ θαη ηνλ 
θνηλσληθφ έιεγρν. Ο μπινδαξκφο 
π.ρ. απνηεινχζε ζπλεζηζκέλε 
κνξθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ απφ 
ηνπο γνλείο ή ην δάζθαιν. ήκεξα 
απαγνξεχεηαη θαη ηα εθπαηδεπηηθά 
ζπζηήκαηα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

αλεθηηθά ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 
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 Ζ δεκηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ 
δεκνθξαηηθψλ θξαηψλ νδήγεζε 

ζηε δηακφξθσζε ηεο γξαπηήο 
λνκνζεζίαο (λφκνη) θαη ηνπ ζπζηή-
καηνο δηθαηνζχλεο θαη ζσθξνλη-
ζκνχ (δηθαζηήξηα). θνπφο ηεο 
ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο 
είλαη ε πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφ-
ηεηαο. Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 
επηβνιή πνηλψλ (θαηαζηνιή), απηή 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ 
πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα 
ηνπ παξαβάηε. Ζ βία θαη ν θαηαλα-
γθαζκφο απαγνξεχνληαη. Μφλνλ ε 
πνιηηεία έρεη ην δηθαίσκα θαηαλα-
γθαζκνχ (θξάηεζε - θπιάθηζε) 
αιιά πάληα κε ηελ εγγχεζε ησλ 

λφκσλ θαη ηεο αλεμάξηεηεο 

δηθαηνζύλεο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε 
επαλέληαμε ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσ-
ληθφ ζχλνιν νδεγνχλ ζηαδηαθά 
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ζηελ θαηάξγεζε ησλ αζχισλ, ηεο 
ζαλαηηθήο πνηλήο, ησλ αλακνξθσ-
ηεξίσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ζ νξγάλσζε 
πξνγξακκάησλ επαλέληαμεο 
απνθπιαθηζκέλσλ, αξσγήο θαη 
θνηλσληθήο εξγαζίαο εμππεξεηεί 
απηνχο αθξηβψο ηνπο ζηφρνπο. 
 
 

θση. 5.11 Ο βαιθαλην- 
λίθεο γηαηξφο Γξ.  
Λακπξάθεο εκπνδίδε- 
ηαη απφ ηελ Αζηπλν-

κία λα πξαγκαηνπνηήζεη πνξεία 
εηξήλεο ζηνλ Μαξαζψλα 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.  
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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 παηδα-
γσγηθή 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. 

Κνηλσ- 
ληθόο 

έιεγρνο 
Πξνιεπηηθόο - 
θαηαζηαιηηθόο 

Δζσηεξηθόο 
(απηνέιεγρνο) 

Σππηθόο - άηππνο 

Αξλεηηθόο - ζεηηθόο 
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2. Με βάζε ηηο γλψζεηο πνπ απν-
θηήζαηε γηα ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεη-
αο 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 (θσηνγξαθί-
εο, καξηπξίεο, άξζξα) γηα έλα απφ 
ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 
θεθάιαην (ζαλαηηθή πνηλή, ζρνιηθέο 
ηηκσξίεο, αιιαγέο ζηνλ 
θνηλσληθνπνηεηηθφ ξφιν ηεο 
νηθνγέλεηαο, ΜΜΔ). 
4. Να πξαγκαηνπνηήζεηε κηθξή 
έξεπλα ζην ζρνιείν γηα ην βαζκφ 
πνπ νη ζπκκαζεηέο ζαο ρξεζηκν-
πνηνχλ ηα ΜΜΔ (εθεκεξίδεο, πεξην-
δηθά, ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξάθν,  
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δηαδίθηπν). Μπνξείηε επίζεο λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε κηθξή έξεπλα 
ζηα πξνγξάκκαηα ηειενπηηθψλ 
θαλαιηψλ γηα ην πνζνζηφ ησλ 
ελεκεξσηηθψλ/επηκνξθσηηθψλ  
εθπνκπψλ πνπ δηαζέηνπλ ζην 
εβδνκαδηαίν ηνπο πξφγξακκα. 
5. Να επηιέμεηε θαη λα παξνπζηάζε-
ηε έλα ζεκαληηθφ πξφζσπν πνπ 
ππέζηε δηψμεηο γηα ηηο ηδέεο ηνπ. 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο  
ηνπ καζεηή 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπ-
δήηεζε 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 δηαδηθα-

ζία κάζεζεο. Ση καζαίλεη ην άηνκν; 
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2. Γηαηί ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ λένπ είλαη 
ζήκεξα πην ζεκαληηθφο; 
3. Γηαηί ην θξάηνο ζήκεξα επεκβαί-

λεη θαζνξηζηηθά ζηελ θνηλσληθνπνί-
εζε; 
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 

48 / 45 



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 Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα 
 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη ζπλέπεηεο  
 Αίηηα θαη αληηκεηψπηζε 
 Φηψρεηα, αλεξγία, θαηαλαισηη- 

ζκφο, αγσγή θαηαλαισηψλ 
 Σξνραία αηπρήκαηα,  

θπθινθνξηαθή αγσγή  
 Αζιεηηζκφο θαη βία 
 

Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα  
είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φισλ 

ησλ θνηλσληψλ. Οη θνηλσληθνί ζε-
ζκνί, 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. 
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«Ζ Εσή ελ ηάθσ» ηνπ ηξ. Μπξηβή-
ιε, «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. σηεξί-
νπ πεξηγξάθνπλ ηα αδηέμνδα ησλ 
αηφκσλ πνπ βηψλνπλ θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα, 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, «Γελλεκέ-
λνο 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 πξνηείλνληαη ζην βηβιίν  
αλαθέξνληαη ζε θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα. Πεξηβαιινληηθέο θαη 
αλζξσπηζηηθέο Οξγαλψζεηο δξα-
ζηεξηνπνηνχληαη 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 πεξη-
βάιινλ, 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 πξν-
βιήκαηα ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε 
αλαπεξίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 
πξσηαζιεηηζκνχ θαη ηεο ρξήζεο  
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απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ απφ ηνπο 
αζιεηέο. 
 
ην θεθάιαην απηφ ζα γλσξίζεηο κε-
ξηθά 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 πξνζσ-
πηθή αζθάιεηα. πρλά, νη καζεηέο 
δηαθφπηνπλ ηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε γηα λα εξγαζζνχλ. 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:  
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 α) επεξεάδνπλ αξλεηηθά έλα 
ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ θνηλσληθνύ 
ζπλόινπ, π.ρ. νη απμεκέλνη δείθηεο 
αλεξγίαο ζεκαίλνπλ φηη κεγάιν 
πνζνζηφ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 
δηαβίσζεο ή θαη επηβίσζεο. πρλά, 
έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα κπνξεί λα 
κε γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα άηνκα 
πνπ ην πθίζηαληαη, αιιά απφ ηνπο 
επηζηήκνλεο ή απφ ηα ΜΜΔ π.ρ. ην 
θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο παηδηθήο 
παρπζαξθίαο εληνπίζηεθε απφ 
ηνπο επηζηήκνλεο νη νπνίνη θαη 
νξγάλσζαλ 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 
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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 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 πξνζσ-
πηθφ θφζηνο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 
πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ηνπ. 
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 ηελ θνηλσλία, εθφζνλ ηα θνηλσ-
ληθά 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 ελεκε- 
ξσζείηε γηα ηε δξάζε 

ησλ Οξγαλψζεσλ απφ ην δηαδίθηπν 
(www.msf.gr, www.mdgreece.gr). 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα 
άιιεο Οξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξην-
πνηνχληαη ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ 
πξνβιεκάησλ. 
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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 ελεκεξσ-
ζείηε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα 
άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη 
γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
ηα άηνκα πνπ ηα αληηκεησπίδνπλ 
κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 
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6.2 Αίηηα θαη αληηκεηψπηζε 
 

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

 α) Η 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 αληζφηε-
ηεο πνπ ππάξρνπλ ζπλδένληαη κε 
ηα πην ζεκαληηθά απφ ηα θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα, φπσο ε θηψρεηα, ε 
αλεξγία, ε βία, ε κεηαλάζηεπζε θαη 
ν ξαηζηζκφο. 
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 β) Η θνηλσληθή κεηαβνιή (βι. 
Κεθ. 3.5) απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 
φισλ ησλ θνηλσληψλ. ηηο ζχγρξν-
λεο θνηλσλίεο, νη ηαρχηαηεο θνηλσ-
ληθέο 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. Οξηζκέλα 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 (αηνκνθε-
ληξηθή πξνζέγγηζε). ην πιαίζην 
απηφ πξνβιέπεηαη ε εθπαίδεπζε, 
θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ησλ 
αηφκσλ ζε ζέκαηα π.ρ. νδηθήο 
αζθάιεηαο, επαγγεικαηηθνχ πξνζα-
λαηνιηζκνχ, ζεκάησλ πγείαο, ψζηε 
ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα αληηκεησ-
πίδνπλ ηα πξνβιήκαηα, μεπεξλψ-
ληαο αξλεηηθέο λννηξνπίεο. 

  Σελ πξνζπάζεηα αιιαγώλ 
ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε 
(θνηλσληνθεληξηθή πξνζέγγηζε). 
 ήκεξα, ε αληηκεηψπηζε ησλ θνη-
λσληθψλ πξνβιεκάησλ απαηηεί ην 
ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν παξαπάλσ 
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πξνζεγγίζεσλ. Δμάιινπ, ε κειέηε 
θαη ν ζρεδηαζκφο ιχζεσλ ζηα 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα πξαγκαην-
πνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία επηζηε-
κφλσλ δηάθνξσλ θιάδσλ. Φπρνιφ-
γνη, θνηλσληνιφγνη, αξρηηέθηνλεο 
θαη πνιενδφκνη κειεηνχλ π.ρ. ηα 
πξνβιήκαηα βίαο θαη θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο 
κεγαινππφιεηο θαη πξνηείλνπλ λέεο 
κνξθέο ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ. 
 Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγα-

ζίαο 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 επαγγεικα-
ηηθή θαηάξηηζε αλέξγσλ, ε παξνρή 
θαηνηθίαο, ε επηδφηεζε ζέζεσλ εξ-
γαζίαο θ.ά. ηελ θαηεχζπλζε επίιπ-
ζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 
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εληάζζεηαη θαη ε δξάζε ησλ Με 

Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ ΜΚΟ 
(βι. Κεθ.2.3) θαη ησλ δηάθνξσλ 
θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, φπσο ην 
νηθνινγηθφ, ην γπλαηθείν, ην 
αληηξαηζηζηηθφ θίλεκα. 
 Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα θνηλσ-
ληθά 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 
απαζρνινχλ δηεζλείο Οξγαληζκνχο 
(ΟΖΔ, Unicef) θαη δηεζλείο ΜΚΟ θαη 
θηλήκαηα (βι. Κεθ. 14.3). 
 

θση.6.3 Δθαηνκκύξηα  
παηδηά ζηνλ θόζκν  
είλαη εθηεζεηκέλα ζε  
ηδηαίηεξνπο θηλδύλνπο  
ιόγσ ησλ πνιέκσλ θαη 

ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ.  
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ΟΥΗ ΣΖ 
ΞΔΝΟΦΟΒΗΑ 

 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 ξαηζηζκνχ 
θαηά ησλ αιινδαπψλ.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε κε 
πνηνπο ηξφπνπο ε ηζφηεηα θαη ε 
αμηνπξέπεηα ζα γίλνληαη ζεβαζηέο 
γηα φια ηα άηνκα. 
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«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) 
 

θση. 6.5 «Οη γνύλεο έρνπλ  
δήηεζε, νη θώθηεο έρνπλ  
πέλζνο» Απηφλ ηνλ θφζκν  
δελ ηνλ θιεξνλνκήζακε 

απφ ηνπο γνλείο καο, ηνλ δαλεηζηή-
θακε απφ ηα παηδηά καο. Μφλν ην 
1/5 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο θαηαηάζ-
ζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «θαηαλα-
ισηψλ», αιιά απηή ε θαηαλάισζε 

απνηειεί παξάγνληα θαηαζηξνθήο 
ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, 
εμαθάληζεο εηδψλ θαη ξχπαλζεο 
πδάηηλσλ πφξσλ θαη σθεαλψλ. 
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε 
ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
θαηαλαισηή πνπ βνεζνχλ ζηε 
δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αίηηα 
θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ 

Κνηλσληθέο 
αληζόηεηεο 

Κνηλσληθή 
κεηαβνιή 

 

Νννηξνπίεο 

Δπίιπζε 
θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ 

Κνηλσληθή 
πνιηηηθή 

ΜΚΟ 

Γηεζλείο 
Οξγαληζκνί 
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6.3 Φηψρεηα, αλεξγία, θαηαλαισ-
ηηζκφο, αγσγή θαηαλαισηή 
 

Ζ θηψρεηα απνηειεί ην βαζηθφ θνη-
λσληθφ πξφβιεκα φισλ ησλ θνη-
λσληψλ ζήκεξα. Ζ θαηαπνιέκεζή 
ηεο 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 
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άζηεγνη απνηεινχλ ζπλεζηζκέλν 
θαηλφκελν φισλ ησλ Γπηηθψλ 
κεγαινππφιεσλ.  

 Ζ ζρεηηθή θηώρεηα είλαη ε θαηά-
ζηαζε ζηελ νπνία ηα άηνκα δηαζέ-
ηνπλ έλα βαζηθφ εηζφδεκα πνπ 
εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζή ηνπο, δελ 
θαιχπηεη φκσο ην θαηαλαισηηθφ 
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 βαζη-
θέο αλάγθεο ελφο λνηθνθπξηνχ θαη 
απνηεινχλ δείθηε ζρεηηθήο θηψ-
ρεηαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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The cost of your 
week’s coffee 

could help 
provide Zoe’s 

village with clean 
water 

 

 

θση.6.6 «Σν θό- 
ζηνο ηνπ εβδνκα- 
δηαίνπ ζαο θαθέ,  
κπνξεί λα εθνδηά- 
ζεη ην ρσξηό ηεο  
Εσήο κε θαζαξό  
λεξό», αλαθέξεη  
ε ιεδάληα ηεο θα- 
κπάληαο ελάληηα  
ζηε θηψρεηα. Ζ  
θηψρεηα πιήηηεη  
πιεζπζκνχο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ αιιά θαη 
ησλ αλαπηπγκέλσλ θνηλσληψλ πνπ 
ε πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη θάησ ησλ 
δεθαηεζζάξσλ εηψλ. Μεγάινο 
αξηζκφο επίζεο είλαη άλσ ησλ 65 
εηψλ θαη πνιινί είλαη αλάπεξνη. 
ηε δηεχζπλζε www.yomag.net, ζα 
βξείηε έλα δηθηπαθφ πεξηνδηθφ γηα  
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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 θαηαλνκή 
ηνπ εηζνδήκαηνο, ζηηο αιιαγέο ηεο 
ηερλνινγίαο, ζηηο πξνθαηαιήςεηο 
θαη ην ξαηζηζκφ, αιιά θαη ζηελ 
παξανηθνλνκία*, πνπ ζηεξεί απφ ην 
θξάηνο εηζνδήκαηα γηα πξνγξάκκα-
ηα θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Ζ αλεξ-
γία, επίζεο, απνηειεί ζεκαληηθή 
αηηία ηεο θηψρεηαο, ηδηαίηεξα φηαλ 
είλαη παξαηεηακέλε θαη αθνξά 
άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ 
έρνπλ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 Οη ζπλέπεηεο ηεο θηώρεηαο είλαη 
ηδηαίηεξα έληνλεο ηφζν ζηα άηνκα, 
ηα νπνία βξίζθνληαη απνθιεηζκέλα 
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απφ πνιιά αγαζά θαη δξαζηεξηφ-
ηεηεο, φζν θαη ζηελ θνηλσλία, αθνχ 
ε θηψρεηα απνηειεί αηηία πνιιψλ 
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε 
κεηαλάζηεπζε, ε μελνθνβία, ν 
ξαηζηζκφο, ε εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε 
βία. 
 
ηηο επόκελεο ζειίδεο θαίλεηαη ν 
πίλαθαο 6.1 
 Έλα ζηα ηέζζεξα άηνκα βξίζθεηαη 
ζηα όξηα ζρεηηθήο θηώρεηαο ζηελ 
Δπξώπε ησλ 15. Σα ζηνηρεία δίλνληαη 
ρσξίο 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 
θνηλσ-
ληθέο 

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 

Λνπμεκβνχξ- 
γν 

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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Τπνζηηηζκόο ζηνλ θόζκν 
Πάλσ από έλα δηζεθαηνκκύξην 

άλζξσπνη δνπλ ζε ζπλζήθεο 
απόιπηεο θηώρεηαο κε ιηγόηεξν 
από έλα δνιάξην ηελ εκέξα, θαη 
840 εθαηνκκύξηα εμαθνινπζνύλ 

λα πεζαίλνπλ από πείλα ε 
ππνζηηηζκό. 

 

Πνζνζηό ππνζηηηζκέλσλ ζε ζύ-
γθξηζε κε ηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό 
 

 

<5%  6-10%  11-20%   21-30%  

 >31%      Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 
 

ΠΖΓΖ: FAQ  REUTERS 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ Δ 
ΣΑΓΗΟ ΜΔΣΑΒΑΖ* 

8% 

10% 

16% 33% 10% 

ΒΟΡΔΗΑ ΑΦΡΗΚΖ 
ΚΑΗ ΜΔΖ 
ΑΝΑΣΟΛΖ 

ΑΗΑ ΚΑΗ 
ΔΗΡΖΝΗΚΟ 

ΤΠΟΑΥΑ-
ΡΗΑ ΑΦΡΗΚΖ 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ  
ΑΜΔΡΗΚΖ 

ΚΑΗ 
ΚΑΡΑΨΒΗΚΖ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ΚΑΚ, ΒΑΛΣΗΚΔ ΥΧΡΔ ΚΑΗ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ 
 
 

πίλαθαο 6.2  
Παγθόζκηνο ππνζηηηζκόο. 
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Η 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 ηέινο δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ 
εηζνδήκαηνο θαη ηνπ εζληθνχ θαη 
παγθφζκηνπ πινχηνπ. 
 εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 
νδεγεί ζηε θηψρεηα ζήκεξα είλαη ν 

θαηαλαισηηζκόο ησλ δπηηθψλ θνη-
λσληψλ. 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 
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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 ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα παξα-
γσγή πεξηζζφηεξσλ θαηαλαισηη-
θψλ αγαζψλ. Απηή ε ππεξεθκεηάι-
ιεπζε έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα 
ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 
ε νπνία νδεγεί ζε θηψρεηα θαη 
ππνζηηηζκφ αθφκα πεξηζζφηεξεο 
αλαπηπζζφκελεο θνηλσλίεο. 

 Η αγσγή ηνπ θαηαλαισηή έρεη 
ζηφρν λα ελεκεξψζεη ηνλ πνιίηε 
θαη λα ηνλ επαηζζεηνπνηήζεη ψζηε 
λα θαηαλαιψλεη κε βάζε ηηο 
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πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη φρη ηηο 
ηερλεηέο αλάγθεο πνπ θαηαζθεπάδεη 
θπξίσο ε δηαθήκηζε. Ο ππεχζπλνο 
θαη ελεκεξσκέλνο θαηαλαισηήο 
ελδηαθέξεηαη γηα ηε βηψζηκε - 

αεηθφξν αλάπηπμε* φινπ ηνπ πια-

λήηε θαη αζθεί πηέζεηο γηα ζσζηή 
ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζήκεξα θαη 
ζην κέιινλ ε επηβίσζε φισλ ησλ 
αλζξψπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 
 

 

 

 

 

 

*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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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.4 Σξνραία αηπρήκαηα, 
θπθινθνξηαθή αγσγή 
 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηνλ ηε-
ιεπηαίν αηψλα νδήγεζε ζηε καδηθή 
παξαγσγή απηνθηλήησλ, ηα νπνία 
απνηεινχλ ζήκεξα βαζηθφ κέζν 
κεηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο. Ζ αλά-
πηπμε ησλ πφιεσλ, νη απνζηάζεηο 
ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο θαη θαηνηθίαο, 

Φηώρεηα 
απόιπηε 

ζρεηηθή 

Αληηκεηώπηζε 
θηώρεηαο 

Ιζόηεηα 
επθαηξηώλ 

Μείσζε 
θαηαλαισ-

ηηζκνύ 
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ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ν 
θαηαλαισηηζκφο νδεγνχλ ζηελ 
αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο απηνθηλή-
ησλ (ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαινγεί 
πεξίπνπ 1,5 απηνθίλεην γηα θάζε 
λνηθνθπξηφ). 
 Σα δεδνκέλα απηά ζπλδένληαη κε 
ην ηεξάζηην πξφβιεκα ησηξνραίσλ 
αηπρεκάησλ. Σα ηξνραία αηπρήκαηα 

είλαη ζήκεξα ε αηηία ζαλάηνπ 120 

επξσπαίσλ πνιηηψλ θαζεκεξηλά. Ζ 
θαηάζηαζε απηή γηα ηελ Δπξψπε 
ηζνδπλακεί κε κία πηψζε επηβαηη-
θνχ αεξνπιάλνπ ηελ εκέξα! ηελ 
Διιάδα ηα ηξνραία απνηεινχλ αηηία 
ζαλάηνπ 6 αηφκσλ εκεξεζίσο, ελψ 
ε ρψξα καο θαηέρεη ην ζιηβεξφ πξν-
λφκην λα έξρεηαη πξψηε ζε ζαλά-
ηνπο απφ ηξνραία θαη ζε ζπλνιηθφ 
αξηζκφ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 
Αληίζεηα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
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παξνπζηάδεηαη κείσζε ηφζν ησλ 
ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ ιφγσ ηεο 
ρξήζεο ηεο δψλεο αζθαιείαο θαη 
ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηα απηνθί-
λεηα (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 αλαπεξίεο. 
Ζ επζχλε απηή ππάξρεη αλεμάξηεηα 
απφ ην εάλ ν νδεγφο ηεξνχζε φιεο 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 
Κπθινθνξίαο (ζήκαλζε, ηαρχηεηα).  
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Με ηελ απφθαζε απηή, ε νπνία 
δεζκεχεη ηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο, 
θαζηεξψλεηαη πξφζζεηε ππνρξέσ-
ζε ησλ νδεγψλ λα παίξλνπλ 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 ζπκβαίλνπλ 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 
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ζηηο δηαζηαπξψζεηο, ην ζπρλφ έιεγ-
ρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ, 
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο  
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), ζπκπεξηθέξν-
ληαη ξηςνθίλδπλα θαη αλεχζπλα σο 
πεδνί θαη νδεγνί θαη ρξεζηκνπνη-
νχλ ηα νρήκαηα σο κέζα επίδεημεο 
ηθαλνηήησλ θαη φρη σο κέζα 
αζθαινχο κεηαθνξάο δηθήο ηνπο 
θαη ησλ επηβαηψλ πνπ ηνπο εκπη-
ζηεχνληαη. Οη ζπλέπεηεο ησλ ηξν-
ραίσλ αηπρεκάησλ είλαη αηνκηθέο, 
φπσο ηξαπκαηηζκνί, ζσκαηηθέο 
αλαπεξίεο, ςπρηθά ηξαχκαηα, ζάλα-
ηνο θαη θνηλσληθέο, φπσο αλαπε-
ξίεο ή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη 
ηδηαίηεξα ησλ λέσλ πνπ απνηεινχλ 
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παξαγσγηθφ πιεζπζκφ, ηεξάζηην 
θφζηνο ζε ψξεο εξγαζίαο, αιιά θαη 
θφζηνο πεξίζαιςεο, λνζειείαο, 
επαλέληαμεο ησλ αλαπήξσλ θ.ι.π. 
 εκαληηθφ κέζν πξφιεςεο ησλ 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη ε εθαξ-
κνγή ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

ησλ λέσλ θπξίσο αηφκσλ. Ζ θπθιν-
θνξηαθή 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 θπθινθν-
ξίαο 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, πξν-
ζεθηηθφο έιεγρνο δηαζηαπξψζεσλ, 
ηήξεζε νξίσλ ηαρχηεηαο θ.ά.) 
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 γηα ζέκαηα φπσο νη πνηλέο ησλ θπ-
θινθνξηαθψλ παξαβάζεσλ, ε θπ-
θινθνξία αηφκσλ κε αλαπεξίεοθ.ά. 
 
 

Μαύξε 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. 

85 / 53 



 

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 ζπδή-
ηεζε γηα ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθιν-
θνξίαο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηή-
ζεηε πιηθφ πνπ ζα αληιήζεηε απφ 
ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Μεηαθνξψλ (www.gov.gr). 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Αηηίεο 
ηξνραίσλ 

 

Δπζύλεο 
θξάηνπο 

Δπζύλεο 
νδεγώλ  

θαη πεδώλ 
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6.5 Αζιεηηζκφο θαη βία 
 

Απφ ηελ πξσηφγνλε ήδε θνηλσλία 
νη άλζξσπνη εθπαηδεχνληαη θαη 
ςπραγσγνχληαη κε ην νκαδηθφ παη-
ρλίδη. Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ 
ην παηρλίδη, σο κέζν θνηλσληθνπνί-
εζεο θαη ςπραγσγίαο, εμειίζζεηαη 
ζε νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ζεζκφ, 

ηνλ αζιεηηζκό. ηελ ειιεληθή αξ-
ραηφηεηα 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 
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κνξθέο, εθθξάδνληαο ηηο αμίεο θαη 
ηα πξφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζε θά-
ζε επνρή θαη θνηλσλία. Ο νξγαλσ-
κέλνο 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 

89 / 54 



γηα ην θαηλφκελν ηεο εκπνξεπκα-

ηνπνίεζεο ηνπ αζιεηηζκνύ 
(αζιεηηθέο εηαηξίεο, ΜΜΔ, εηαηξίεο 
αζιεηηθψλ εηδψλ). πλέπεηα ηεο 
ζχλδεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ κε ηελ 
αγνξά είλαη ε εκθάληζε αξλεηηθψλ 
θαηλνκέλσλ, φπσο ν πξσηαζιεηη-
ζκφο κε θάζε κέζνλ θαη ε βία πνπ 
ζπρλά παξνπζηάδεηαη, ηδηαίηεξα ζηα 
νκαδηθά αζιήκαηα.  

 α) Πξσηαζιεηηζκόο. Σν «γξήγν-
ξα, ςειά, δπλαηά» ηεο αξραίαο 
Διιάδαο, γίλεηαη ζήκεξα «γξεγνξφ-
ηεξα , ςειφηεξα, δπλαηφηεξα». Ο 
πξσηαζιεηηζκφο ζήκεξα πξνβάι-
ιεη 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 
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ησλ αζιεηψλ, ε επέκβαζε ηεο 
ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο ζηε 
δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ επηδφζε-
σλ, κε ηε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ 
νπζηψλ (ληφπηγθ), ε θαιιηέξγεηα 
αηζζεκάησλ θαλαηηζκνχ ζηνπο 
θηιάζινπο απφ ηα ηεξάζηηα 
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ ΜΜΔ. 
 

θση.6.8 Παξνιπκπηαθνί  
αγώλεο Οη Παξνιπκπηα- 
θνί Αγψλεο καο κεηαθέ- 
ξνπλ ζε κηα ραξά γηνξηήο  
πνπ μεπεξλά θάζε αλα- 
πεξία. Οη αγψλεο απηνί  
εθθξάδνπλ ηηο ηέζζεξηο 

αμίεο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ 
ηνπο αγψλεο: ηελ επίδνζε, ηε δχ-
λακε, ηελ έκπλεπζε θαη ηε γηνξηή. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο 
αμίεο απηέο πνπ είλαη αμίεο φισλ 
ησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ. 
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θση.6.9. Πνδνζθαηξη- 
θόο αγώλαο. 
Ζ Πνιηηεία πξνβιέπεη  
απζηεξέο πνηλέο γηα  
φζνπο θίιαζινπο  
δεκηνπξγνχλ επεηζφ- 
δηα ζηε δηάξθεηα ησλ 

αγψλσλ θαη απαγνξεχεη ηελ 
αλάθιεζε ησλ πνηλψλ θπιάθηζεο. 
Οη απζηεξέο πνηλέο είλαη απαξαίηε-
ηεο, πφζν φκσο κπνξνχλ λα εθαξ-
κνζηνχλ 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 
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θηιάζινπο, 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 βξίζθν-
ληαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε 
απηψλ ησλ κνξθψλ αζιεηηζκνχ θαη  
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 
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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 γεπέδσλ απφ 

θηιάζινπο, αξηζκεκέλα εηζηηήξηα, 

απνθιεηζκφο απφ ηνπο αγψλεο ησλ 
νπαδψλ πνπ βηαηνπξαγνχλ). 
Δμάιινπ, απαηηείηαη θαηάιιειε 
θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ζα δίλεη 
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ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ λέσλ 
(αλεξγία, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, 
απνμέλσζε ζηηο κεγαινππφιεηο), 
εθφζνλ απηά απνηεινχλ ζπρλά ηηο 
αηηίεο ηεο λεαληθήο βίαο. 
 
 

 

θση.6.10. Σν «επ  
αγσλίδεζζαη» ζηνπο   
Οιπκπηαθνύο αγώλεο  
ηεο Αζήλαο ην 2004.  
Μεηά ηελ έληαζε ηεο  
πάιεο, ε θηιία ησλ  
δχν πξσηαζιεηψλ  
ζπκβνιίδεη ηε ζπλεχ-

ξεζε 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 ζή-
κεξα απηφλ ην ραξαθηήξα γηνξηήο 
πνπ πξέπεη λα έρνπλ φινη νη 
αζιεηηθνί αγψλεο; 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
 

1. Απφ ηηο εηδήζεηο ζηελ ηειεφξαζε 
θαη ηνλ ηχπν λα θαηαγξάςεηε έλα 
θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ παξνπ-
ζηάδεηαη. Να εμεγήζεηε γηαηί 
απνηειεί θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη 
λα πξνηείλεηε ιχζεηο. 
2. Να θηηάμεηε έλα θάθειν «Κνηλσ-
ληθή Πνιηηηθή» ζηελ ηάμε. Να ρσξη-
ζηείηε ζε νκάδεο, λα επηιέμεηε αλά 
νκάδα έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα 
απφ απηά πνπ παξνπζηάδνληαη  

Πξνβιήκαηα 
αζιεηηζκνύ 

εκπνξεπκα-
ηνπνίεζε 

πξσηαζιε-
ηηζκόο 

βία 
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ζην βηβιίν ζαο (θηψρεηα, αλεξγία, 
ηξνραία αηπρήκαηα, βία ζηα γήπε-
δα). 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. 
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4. εκαληηθά θνηλσληθά πξνβιήκα-
ηα (θηψρεηα, κεηαλάζηεπζε) 
δεκηνπξγνχλ θαη ηα ηνπηθά θαη πα-
γθφζκηα πξνβιήκαηα πεξηβάιιν-
ληνο (βι. θεθ. 12.6). Γηαιέμηε έλα 
πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα (ηνπηθφ 
ή δηεζλέο) θαη θαηαγξάςηε ηηο θνη-
λσληθέο ηνπ ζπλέπεηεο. Πιεξνθν-
ξίεο 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 ζρν-
ιηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Λα 
αμηνπνηήζεηε ηηο γλώζεηο ζαο από ην 
κάζεκα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε σο 
πεγέο πιεξνθόξεζεο θαη ηνπο 
δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ έρεηε 
γλσξίζεη. Θαιή επηηπρία. 
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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 ηηο πα-
ξαθάησ εξσηήζεηο. Όπνπ ζπλαληάο 
δπζθνιία, κπνξείο λα ζπκβνπιεπ-
ηείο ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Να αλαθέξεηο δχν θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα θαη λα εμεγήζεηο γηαηί 
δελ απνηεινχλ αηνκηθφ πξφβιεκα. 
2. Πνηα άιια θνηλσληθά πξνβιήκα-

ηα ζπλδένληαη κε ηε θηψρεηα; 
3. Να αλαθέξεηο ηηο ζπλέπεηεο ζην 

άηνκν θαη ηελ θνηλσλία ηεο θηψρεη-
αο θαη ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 
4. Πνηεο νη δηαθνξέο απφιπηεο θαη 

ζρεηηθήο θηψρεηαο; 
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5. Να ζπλδέζεηο ηε θηψρεηα κε ηνλ 
θαηαλαισηηζκφ θαη ηελ εκπνξεπκα-
ηνπνίεζε 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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Μέξνο Β 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σν άηνκν θαη ε πνιηηεία 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

7 Σν άηνκν θαη ε πνιηηεία 
 

 Κνηλσλία θαη πνιηηεία 
 Έζλνο - παηξίδα  
 Πνιίηεο - πνιηηηθή 
 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα,  
κειεηψληαο ηελ θνηλσλία, 

γλψξηζεο ηνπο θνηλσληθνχο θαλφ-
λεο θαη ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. 
Μειεηψληαο απηά ηα θνηλσληθά 
θαηλφκελα, θαηαλφεζεο φηη νη θνη-
λσληθνί θαλφλεο θαη ν θνηλσληθφο 
έιεγρνο ζήκεξα δηακνξθψλνληαη 
βαζηθά απφ ηελ νξγαλσκέλε 
Πνιηηεία. Μπνξείο λα επαλαιάβεηο 
απηέο ηηο έλλνηεο γηα λα θαηαλνή-
ζεηο ηε ζεκαζία ηεο ζχγρξνλεο 
Πνιηηείαο. 
 

«Σα δίθαηα ηνπ Ρήγα» απφ ηα  
Νενειιεληθά ζνπ  

αλαγλψζκαηα ζα ζε βνεζήζνπλ λα  
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αληηιεθζείο πφζν ζεκαληηθή ππήξ-
με ε αλάγθε ηεο ειεχζεξεο δεκν-
θξαηηθήο Πνιηηείαο ζηηο εζληθναπε-
ιεπζεξσηηθέο 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 αλεμαξηε-
ζία ηεο παηξίδαο ηνπο. Ζ ηαηλία «Ση 
έθαλεο ζηνλ Πφιεκν Θαλάζε»  
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παξαπέκπεη ζηνλ εζληθναπειεπζε-
ξσηηθφ αγψλα ησλ Διιήλσλ 
ελάληηα ζηνλ Ναδηζκφ. 

 
Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο  
έρνπλ αλάγθε απφ ηνλ  
ελεξγφ πνιίηε, ν νπνίνο  
δξαζηεξηνπνηείηαη 

θαζεκεξηλά ηφζν ζηα ηνπηθά φζν 
θαη ζηα δηεζλή πξνβιήκαηα, πνπ 
είλαη θνηλά γηα φιε ηελ αλζξσπφηε-
ηα. Απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Γ.Γ. 
Νέαο Γεληάο (www.neagenia.gr ) ζα 
ελεκεξσζείο γηα ηξφπνπο θνηλσλη-
θήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ, γηα ηελ 
πχιε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ζα ζπκ-
κεηάζρεηο ζε θνηλσληθφ δηάινγν γηα 
ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο. 
 
Σν θεθάιαην απηφ ζα ζε βνεζήζεη 
λα θαηαλνήζεηο ηε ζεκαζία ηεο 
ζπκκεηνρήο ζνπ σο πνιίηε ζηε  
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ζχγρξνλε ειιεληθή Πνιηηεία. Ζ 
αλεμαξηεζία θαη ε δεκνθξαηία, πνπ 
απνιακβάλεηο ζήκεξα, είλαη απνηέ-
ιεζκα 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 ζε-
ζκνχο 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 

107 / 60 



(Μ. Αιεμάλδξνπ, Ρσκατθή, Βπδαληη-
λή, θ.ά.) νη πνιηηηθνί θαη ζηξαηησ-
ηηθνί κεραληζκνί, νη εγεκφλεο θαη 
βαζηιείο αξγφηεξα θαη ζηα ζχγ-
ρξνλα 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 
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ηεο απφιπηεο εμνπζίαο ηνπ κνλάξ-
ρε απφ ηελ εμνπζία ησλ πνιηηψλ. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλεηαη 
ε έλλνηα ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηη-
θήο Πνιηηείαο, κε βάζε ηελ ηζφηεηα 
ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο 
απφ ηελ απφιπηε εμνπζία ηνπ 

κνλάξρε. ηε ζχγρξνλε Πνιηηεία 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 
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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 
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία φισλ 
ζρεδφλ ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ. Ζ 
εθπαίδεπζε (ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
εθπαηδεπηεξίσλ, ππνρξεψζεηο θαη 
δηθαηψκαηα ζπνπδαζηψλ, θαζεγε-
ηψλ, δηεπζπληψλ, εμεηάζεηο, πηπρία), 
ε νηθνλνκία (ζπλζήθεο θαη ακνηβή 
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εξγαζίαο, ρξήκα, ηξάπεδεο, εηαη-
ξίεο, ηηκέο), ε ςπραγσγία (αζιεηη-
ζκφο, ΜΜΔ, ζεάκαηα), ε νηθνγέλεηα 
(γάκνο, ζρέζεηο ζπδχγσλ, ζρέζεηο 
γνλέσλ θαη παηδηψλ, ιχζε ηνπ 
γάκνπ), ε επηβνιή πνηλψλ (δηθα-
ζηήξηα, ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα), 
ξπζκίδνληαη ζήκεξα, απφ έλα 
ζχλνιν θαλφλσλ-λφκσλ πνπ 
ζεζπίδεη ε Πνιηηεία. 
 
 

θση. 7.1 Ινπδνβίθνο  
ΗΓ΄ «ειέσ ζενύ»  
βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο  
ηελ πεξίνδν ηεο απν- 
ιπηαξρίαο, Κνπζείν  
ηνπ Ινύβξνπ ηελ 

ηζηνξία ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ 
πνιιέο ππήξμαλ νη κνξθέο πνιηηηθήο 
νξγάλσζεο, κέρξη ηε ζύγρξνλε 
δεκνθξαηηθή Πνιηηεία, ζηελ νπνία ν 
ιαόο κε ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπ  
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(Βνπιή) απνθαζίδεη ηνπο θαλόλεο 
ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. 
 

θση 7.2 Ο Αξηζηνηέ- 
ιεο (δεμηά) κε ηνλ  
Πιάησλα, ζε ιεπην- 
κέξεηα από ηνλ πίλαθα  
ηνπ Ραθαήι «Αθαδε- 
κία ηνπ Πιάησλα». Ο  
Αξηζηνηέιεο (384-322 

π.Υ) ππνζηήξηδε φηη αλ θαη ηα κέιε 
ησλ θνηλσληψλ έξρνληαη θαη παξέξ-
ρνληαη, νη θνηλσλίεο παξακέλνπλ 
θαη απηφ ην νθείινπλ ζηελ πνιηηηθή 
ηνπο νξγάλσζε, δειαδή ζην 
πνιίηεπκα. Γελ ζεσξεί θακία κνξθή 
πνιηηηθήο νξγάλσζεο άξηζηε, εάλ 
δελ εμππεξεηεί ηε δηθαηνζχλε θαη ην 
θνηλφ θαιφ. Αθφκα θαη ε δεκνθξαηη-
θή Πνιηηεία, εάλ εμππεξεηεί πξν-
ζσπηθά 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 ρξεζηκν-
πνηνχληαη θαη νη δχν γηα λα δειψ-
ζνπλ 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 πξνζδηνξί-
δεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζχλνξα θαη 
έρεη νξηζκέλν πιεζπζκφ, ην ιαφ.  
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Σν θξάηνο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα 
ηνπ ππεθφνπ, δειαδή απηνχ πνπ 
ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο. Ζ Πνιηηεία, 
είλαη ε νξγαλσκέλε θνηλσληθή ζπκ-
βίσζε ειεχζεξσλ θαη ζπκκέηνρσλ 
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 

Η ζύγ-
ρξνλε 

πνιηηεία 
θαζνξί-

δεη: 

 

Καλό-
λεο  
λόκνπο 

 

Τπνρξε-
ώζεηο 

δηθαηώ-
καηα 

 

Πνηλέο 
θπξώ-
ζεηο 
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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 πιε-
ζπζκψλ ζε έλα ηφπν δεκηνχξγεζε 
θνηλά ζηνηρεία πνιηηηζκνχ, φπσο 
είλαη ε γιψζζα, νη κχζνη, ε νηθνλν-
κία, 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 
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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 νλνκάζηεθε, ην έζλνο-παηξί-
δα ζπλδέεηαη κε ηνπο αγψλεο γηα 
δεκνθξαηία θαη εζληθή αλεμαξηεζία. 

Οη επαλαζηάζεηο απηήο ηεο πεξηφ-
δνπ πξνβάιινπλ ηελ απειεπζέξσ-
ζε 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 θξα-
ηψλ, κε βάζε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα 
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ησλ πνιηηψλ ηνπο (Διιάδα-
Έιιελεο, Γαιιία-Γάιινη).  

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

ηεο Οκνγέλεηαο). 
  

θση. 7.4 ηκόλ Κπνιη- 
βάξ (1783-1830), ν  
ζξπιηθφο «ειεπζεξσ- 
ηήο ηεο Βελεδνπέιαο,  
ηνπ Πεξνχ, ηεο 

Βνιηβίαο, ηνπ Ηζεκεξηλνχ, ηεο 
Κνινκβίαο θαη ηνπ Παλακά απφ ηνλ 
ηζπαληθφ δπγφ. «Δκπξφο ηέθλα ηεο 
παηξίδαο» αξρίδεη ε πεξίθεκε Μαζ-
ζαιηψηηδα, εζληθφο χκλνο γηα  
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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 
πνιππφζεηεο ειεπζεξίαο θαη 
αλεμαξηεζίαο. ήκεξα, ζε πνιιά 
θξάηε νη ιανί αγσλίδνληαη αθφκα 
γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο 
ηνπο. ηα πεξηζζφηεξα φκσο ζχγ-
ρξνλα δεκνθξαηηθά θξάηε, φπσο ε 
Διιάδα, ε εζληθή αλεμαξηεζία είλαη 
θαηνρπξσκέλε, ε δσή, ε ειεπζεξία 
θαη ε ηζφηεηα πξνζηαηεχνληαη 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηε κνξ-
θή πνπ πξέπεη λα έρεη ν παηξησηη-
ζκφο ζήκεξα γηα ηνπο πνιίηεο ησλ 
ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ θξαηψλ. 
 

 ήκεξα, ππάξρνπλ παγθφζκηα 
200 θξάηε θαη ρηιηάδεο έζλε  
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θαη εζλφηεηεο. Σν θξάηνο ζπλδέε-

ηαη κε ζπγθεθξηκέλν έδαθνο 
(δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα ζύλνξα), 
ιαό (κόληκν πιεζπζκό θαηνίθσλ) 
θαη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή εμνπ-
ζία. 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. Ηηαιφο, Πνισλφο, Έιιελαο) 

ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηελ επξσ-
πατθή 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 πα-
ηξίδα (παηξησηηζκφο) ζεκαίλεη ππε-
ξάζπηζε ηεο εηξήλεο, ηεο δεκνθξα-
ηίαο θαη ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ 
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κέζα απφ ην δηάινγν, ηε ζπλεξγα-
ζία θαη ηνπο ακνηβαίνπο ζπκβηβα-
ζκνχο κε ηα άιια θξάηε πνπ ζπκ-
βηψλνπλ 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 επαλαπαηξη-
ζζέληεο θαη ηνπο παιηλλνζηνχληεο 
(πάιη+λφζηνο) Έιιελεο ηεο 
πεξηνρήο ζαο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζθίηζν. 7.1 Οη ζύγρξνλεο θνηλσλίεο 
είλαη πνιππνιηηηζκηθέο. 

 1  2  3  4  5 
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.1. Δίκαη Αιβαλίδα. Πεγαίλσ ζην 

Γπκλάζην. Θέισ λα ζπνπδάζσ θαη 
λα εξγαζηψ ηελ Διιάδα 

.2. Δίκαη Πνισλφο. Οη γνλείο κνπ 

θαη εγψ εξγαδφκαζηε ζηελ Διιάδα 

.3. Δίκαη απφ ην νπδάλ. πνπδάδσ 

ζηελ Ηαηξηθή ζηελ Αζήλα 

.4. Δίκαη Κνχξδνο πξφζθπγαο 

.5. Δίκαη απφ ηηο Φηιηππίλεο. Οη 

γνλείο κνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα 
θαη εγψ θνηηψ ζην Γπκλάζην 
 

ηε ρψξα καο άλζξσπνη απφ 
δηάθνξεο ρψξεο θαη έζλε δνπλ, 
ζπνπδάδνπλ θαη εξγάδνληαη. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα 
ζεηηθά ζηνηρεία απφ απηήλ ηελ 

εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ. Να 

παξνπζηάζηε ζηελ ηάμε ζηνηρεία 
απφ ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ 
αιινδαπψλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 
θαη ηνπηθήο ζαο θνηλφηεηαο. 

121 / 63 



 

Πεγή: «Αλ νη άλζξσπνη νθείινπλ λα 
είλαη θαινί σο ζπκπνιίηεο θαη ζπκπα-
ηξηώηεο, λα είλαη δειαδή θαινί άλ-
ζξσπνη ζηε ρώξα θαη ζην ζπίηη ηνπο, 
δελ νθείινπλ ην ίδην λα είλαη θαινί 
γείηνλεο; Ζ εμέιημε ηεο θνπιηνύξαο 
θαη ηεο θνηλσλίαο απαηηνύλ πάληνηε 
ηνλ «άιιν» (γείηνλα, αιινδαπό, 
άλζξσπν), ρσξίο ηνλ νπνίν δελ 
ππάξρεη θαιιηέξγεηα, εμέιημε θαη 
απόιαπζε ησλ πνιηηηζκώλ πνπ 
απνηεινύλ θνηλή πεξηνπζία ηεο 
αλζξσπόηεηαο.» Βέτθνο Θ., 
Δζληθηζκόο θαη εζληθή ηαπηόηεηα.  
 Λα ζρνιηάζεηε ην απόζπαζκα. 
 
 

7.3 Πνιίηεο θαη Πνιηηηθή 
 

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

δξαζηεξηόηεηα ησλ αηόκσλ θαη 
ησλ νκάδσλ πνπ αθνξά ηε ζπι-
ινγηθή δσή. Πνιηηηθέο επνκέλσο 
δελ είλαη κφλνλ νη δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ αθνξνχλ 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 πε-
ξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηέο καο 
(π.ρ. σο νδεγψλ, πεδψλ, εξγαδνκέ-
λσλ, θαηαλαισηψλ) αθνξνχλ ηελ 
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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 πεξηζζφ-
ηεξεο δξαζηεξηφηεηεο καο είλαη 
πνιηηηθέο, δεκηνπξγνχλ θαη ηηο αληί-
ζηνηρεο επζχλεο ησλ πνιηηψλ γηα: 

 α) Δλεκέξσζε γηα ηα θνηλσληθά 
θαη πνιηηηθά δεηήκαηα 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 
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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 αιιειεγγχεο 
πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ 
πνιηηηθή απηή δξαζηεξηνπνίεζε 
αθνξά ηφζν ηνλ ηνπηθφ (ζρνιείν, 
γεηηνληά, Γήκνο) φζν θαη ην εζληθφ, 
επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 
(π.ρ. ζέκαηα πεξηβάιινληνο, 
ξαηζηζκνχ, θηψρεηαο, εηξήλεο). 
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θση. 7.6 Πνξεία  
ελάληηα ζηνλ πόιεκν  
«...Καη είκαζηε νη ίδηνη  
πνπ θξνληίδνπκε θαη  
γηα ηα δηθά καο θαη 

γηα ηα πνιηηηθά καδί πξάγκαηα, 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 άλ-
ζξσπν 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 απέ-
ρεη απφ ηηο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο, 
θαιφο παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο 
είλαη ν αθνζησκέλνο ζηελ θαζαξή 
παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία, θαιφο  
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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). 
Να ζπδεηήζεηε πξσηνβνπιίεο 
εζεινληηθήο δξάζεο ζηελ ηνπηθή 
ζαο θνηλφηεηα (π.ρ. αλαθχθισζε,  
ζρνιηθνί ηξνρνλφκνη, βνήζεηα ζε 
επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο,  

ΔΘΔΛΟΝΣΖ  
ΓΗΑ ΣΖ ΦΤΖ 
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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 κεηαθν-
ξάο, ε πξνηίκεζε ησλ ηνπηθψλ θα-
ηαζηεκάησλ θαη πξντφλησλ, ε ζπκ-
κεηνρή ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ  

ΦΡΟΤΣΑ ΦΟΤΡΝΟ 

ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ 

     ΠΡΟ 

   ΜΔΣΡΟ 
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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. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Έζλνο 
εζληθέο 

επαλαζηάζεηο 
εζληθά 
θξάηε 

 Έδαθνο, Λαόο, Δμνπζία Κξάηνο 

Τπνρξεώζεηο 
πνιίηε 

ελεκέξσζε γηα ηνπηθά, εζληθά, 
παγθόζκηα πξνβιήκαηα 

ζπκκεηνρή ζηελ 
θνηλσληθή δσή 
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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 Διιελη-
ζκνχ (www.sae.gr) θαη λα αληιήζε-
ηε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Έιιελεο 
ηεο δηαζπνξάο. Αληίζηνηρα κπνξεί-
ηε 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  
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(αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή θνηλσλία) 
θαη λα εμεγήζεηε ηνλ πνιηηηθφ ηνπο 
ραξαθηήξα. ηε ζπλέρεηα λα αλαθέ-
ξεηε ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο 
ζαο σο ελεξγψλ πνιηηψλ. 
5. Να ελεκεξσζείηε απφ ηελ ηνπηθή 
ζαο θνηλφηεηα γηα πξνγξάκκαηα 
θνηλσληθνχ εζεινληηζκνχ. Να νξγα-
λψζεηε 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  
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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 επαγγέικα-
ηνο είλαη θαη  πνιηηηθή ελέξγεηα; 
 
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα 
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή 
απάληεζε: 
1. ηε ζχγρξνλε Πνιηηεία: 
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α. Οη πνιίηεο ππαθνχνπλ ρσξίο  
λα ζπκκεηέρνπλ  
β. Οη πνιίηεο απνθαζίδνπλ κφλνη  
ηνπο γηα ηα ζέκαηα ηνπ θξάηνπο 
γ. Οη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ  
ελεξγά ζηελ πνιηηηθή θαη απνθα- 
ζίδνπλ 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) 
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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 Πνιηηείαο; Πνηεο 
ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη κηα ηέηνηα 
άπνςε; 

134 / 65 



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 γλψ-
ξηζεο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 
Απφ ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ζνπ 
κπνξείο λα δηαβάζεηο ηε Γαιιηθή 
Δπαλάζηαζε θαη ην Γηαθσηηζκφ. 
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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. 

136 / 66 



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 πξνεγνχκε-
λα θεθάιαηα, νη θνηλσλίεο, γηα λα 
δηαηεξήζνπλ ηε ζπλνρή ηνπο θαη λα 
εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπο 
ζην κέιινλ, θαζηέξσζαλ 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 θξά-

ηνπο. Πνιίηεπκα, είλαη ν ηξόπνο 

νξγάλσζεο θαη άζθεζεο ηεο 
θξαηηθήο εμνπζίαο.  

 Σα πνιηηεχκαηα, δηαθξίλνληαη ζε: 
  Μνλαξρηθά, απηά δειαδή ζηα 
νπνία είηε φιεο νη εμνπζίεο 
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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 νιη-
γαξρηθά πνιηηεχκαηα εκθαλίδνληαη 
ζπλήζσο κε ηε κνξθή ησλ ζηξαηησ-
ηηθψλ δηθηαηνξηψλ. Οη δηθηαηνξίεο 
θαηαξγνχλ ηηο δεκνθξαηηθά εθιεγ-
κέλεο 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. 
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ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Γεκνθξαηία 
 
ην ζρνιείν, ζηηο νκάδεο ή ζηελ 
παξέα, κηιάκε ζπρλά γηα δεκνθξα-
ηηθέο δηαδηθαζίεο. Δλλννχκε φηη 
έρνπκε φινη ην δηθαίσκα λα ζπκκε-
ηέρνπκε ειεχζεξα ζε κηα νκαδηθή 
δξαζηεξηφηεηα. Όηαλ παίξλνληαη 
φκσο απνθάζεηο, 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 δεκν- 
θξαηηθό πνιίηεπκα. Απηφ δε  
ζεκαίλεη φηη θαηνρπξψλνπλ 

φια ηηο αξρέο ηνπ. Πνιιέο παξαβηά-
ζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
θαηαγγέιινληαη δηεζλψο. 
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε παξα-
δείγκαηα απφ ηελ επηθαηξφηεηα. 
 

 Γεκνθξαηία (δήκνο + θξάηνο) 
είλαη ην πνιίηεπκα, ζχκθσλα κε ην 
νπνίν ν ιαφο απνθαζίδεη είηε ν 
ίδηνο (άκεζα), είηε κε ηνπο αληηπξν-
ζψπνπο ηνπ (έκκεζα), γηα ηελ 
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ, κε 
βάζε ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο. Σα 
ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά πνιηηεχκα-
ηα αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ ζπειιψ-
δεηο θαη ζθιεξνχο θνηλσληθνχο αγψ-
λεο. Απνηεινχλ δχζθνιε κνξθή 
δηαθπβέξλεζεο ηφζν σο πξνο ηελ 
ίδξπζή ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηε 
δηαηήξεζή ηνπο. Απαηηνχλ ηελ ελεξ-
γνπνίεζε ηνπ πνιίηε θαη ηε ζπλερή 
επαγξχπλεζή ηνπ (βι. θεθ. 9).  
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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 παξάδεηγκα ζε 
κεξηθνχο, παξά πνπ μεζεθψλνπκε 
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 Πεξηθιή. Ζ δεκνθξα-
ηία σο ιέμε θαη σο πνιίηεπκα 
γελλήζεθε θαη θαηαμηψζεθε ζηελ 
Αξραία Αζήλα. Δίρε πξνεηνηκαζηεί 
κε ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ φισλα 
(594 π.Υ), ζεκειηψζεθε απφ ηνλ  
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Κιεηζζέλε (508 π.Υ), δηθαηψζεθε κε 
ηηο λίθεο ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέ-
κνπο( 492-479 π.Υ) θαη εδξαηψζεθε  
κε ηελ εκπλεπζκέλε πνιηηηθή θαη 
πνιηηηζκηθή δξάζε ηνπ Πεξηθιή 
(445-429 π.Υ).  
 

Σα Γεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα 
δηαθξίλνληαη ζε δχν επξείεο 
θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη:  

 Α. Η 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 θξά-
ηε, ε άκεζε δεκνθξαηία κε απηήλ ηε 
κνξθή δελ είλαη εθηθηή. Χζηφζν, ηα 
πληάγκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ 
ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπ-
κάησλ πξνβιέπνπλ ζηνηρεία 
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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. Η αληηπξνζσπεπηηθή δεκν-
θξαηία: είλαη ην πνιίηεπκα ζην 
νπνίν πεγή εμνπζίαο είλαη ν ιαφο, 
 

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

*Λατθή 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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ν νπνίνο φκσο αζθεί ηελ εμνπζία 
κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ, ησλ 
βνπιεπηψλ. Απηνί αλαιακβάλνπλ 
λα «εθπξνζσπήζνπλ» ηα ζπκθέξν-
ληα ή ηηο απφςεηο ηνπ. Σα ζχγρξνλα 
δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα είλαη αληη-
πξνζσπεπηηθά, δηαθέξνπλ φκσο 
ζηνλ ηξφπν εθινγήο θαη ζηηο αξκν-
δηφηεηεο ησλ πνιηηεηαθψλ ηνπο 
νξγάλσλ θαη ηνπ αξρεγνχ ηνπ θξά-
ηνπο. Οη ζχγρξνλεο αληηπξνζσπεπ-
ηηθέο δεκνθξαηίεο δηαθξίλνληαη ζε: 

  Βαζηιεπόκελε Κνηλνβνπιεπηη-
θή 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 
νπζηαζηηθέο πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο 
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(Μ. Βξεηαλία, Βέιγην, Οιιαλδία, 
Γαλία, νπεδία, Ννξβεγία, Ηζπαλία). 

  Πξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπ-
ιεπηηθή Γεκνθξαηία: Καη ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε ε εθιεγκέλε απφ ην 
ιαφ θπβέξλεζε παίξλεη ηηο πνιηηη-
θέο απνθάζεηο. Αξρεγφο ηνπ θξά-
ηνπο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκν-
θξαηίαο, 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 Γεκνθξαηίαο είλαη 
θαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη 
Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο, ε νπνία 
δελ εθιέγεηαη απφ ην ιαφ αιιά 
ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Γεκνθξαηίαο. Ο Πξφεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο εθιέγεηαη είηε άκεζα 
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απφ ην ιαφ είηε απφ εηδηθφ ζψκα 
εθιεθηφξσλ θαη δηαζέηεη νπζηαζηη-
θέο πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο (Ζ.Π.Α., 
Κχπξνο, Ρσζία). 
 

θση. 8.3 Γηαδήισζε  
θνηηεηώλ. Ο Κνξλήιηνο  
Καζηνξηάδεο, πνιηηη- 
θφο επηζηήκνλαο, ζε  
νκηιία ηνπ γηα ηελ  
Αξραία Διιεληθή 

Γεκνθξαηία θαη ηε ζεκαζία ηεο 
ζήκεξα, αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ 
εθινγή αληηπξνζψπσλ: «Ο Ρνπζ-
ζψ, έγξαθε γηα ηνπο Άγγινπο (γηαηί 
ηφηε κφλν ε Αγγιία είρε Κνηλνβνχ-
ιην): «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  
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αληηπξνζσπεπηηθέο δεκνθξαηίεο, 
νχηε απηή ε ειεπζεξία δελ ηζρχεη, 
αθνχ νη πνιηηηθέο επηινγέο καο ζηηο 
εθινγέο θαζνξίδνληαη απφ ηα ππάξ-
ρνληα 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 
κεηαιιαγκέλα πξντφληα, ε ξχπαλ-
ζε απφ ηα απηνθίλεηα θ.ά. παίξλν-
ληαη άκεζα απφ ηνπο πνιίηεο.  
 Πφζν είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε 
ζπκκεηνρή ελεκεξσκέλσλ θαη 
ελεξγψλ πνιηηψλ κε δηαδηθαζίεο 
φπσο νη παξαπάλσ; 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 

Πνιηηεύκαηα 

Μνλαξρία 

Οιηγαξρία 

Γεκνθξαηία 

 

Άκεζε Αληηπξνζσ- 
πεπηηθή 

Βαζηιεπόκελε 

Πξνεδξεπόκελε 

Πξνεδξηθή 
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8.2 Σν Πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο 
 

ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΙΗΣΔΤΚΑΣΟ 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΒΟΤΙΖ 
ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
 
 
 

 
 

ΘΤΒΔΡΛΖΖ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ΙΑΟ  
(ΔΘΙΟΓΗΘΟ ΧΚΑ) 

 
 

ΑΚΔΖ ΓΖΚΟ- 
ΘΡΑΣΗΑ (ΓΖΚΟΦΖΦΗΚΑ) 

ΑΛΣΗΠΡΟΧΠΔΤΣΗΘΖ ΓΖΚΟ-
ΘΡΑΣΗΑ (ΔΘΙΟΓΔ) ΘΟΚΚΑΣΑ 
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ηελ πξνεγνύκελε ζειίδα θαίλεηαη ν 
πίλαθαο 8.1 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

πνιηηεύκαηνο 
 

Σελ 21ε Απξηιίνπ 1967, ε δηθηαηνξία 
δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξα-
ηηθνχ πνιηηεχκαηνο ζηε ρψξα καο 
κε βίαην θαη απηαξρηθφ ηξφπν. ηηο 
8 Γεθεκβξίνπ 1974, ιίγνπο κήλεο 
κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, 
πξαγκαηνπνηήζεθε δεκνςήθηζκα, 

κε ην νπνίν ην 69,18% ηνπ Διιελη-

θνχ ιανχ, απνθάζηζε λα θαηαξγή-
ζεη 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 
Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία. 

Δηδηθφηεξα: 
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  Δίλαη Γεκνθξαηία, γηαηί φιεο νη 
εμνπζίεο πεγάδνπλ 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 Γεκν-
θξαηία, γηαηί αξρεγφο ηνπ θξάηνπο 
είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
έλαο Έιιελαο πνιίηεο πνπ εθιέ-
γεηαη απφ ην Κνηλνβνχιην (Βνπιή). 

  Δίλαη Κνηλνβνπιεπηηθή, γηαηί ν 
ιαφο αζθεί ηελ εμνπζία κέζα απφ 
ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ (Βνπιεπ-
ηέο) ζην Κνηλνβνχιην, απφ ην νπνίν 
πξνέξρεηαη ε Κπβέξλεζε, ε νπνία 
θπβεξλά ηε ρψξα (βι. θεθ.10) θαη 
εθιέγεηαη ν Πξφεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 
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8.3 Ση είλαη χληαγκα 
 

Όηαλ μέζπαζε ε Γαιιηθή Δπαλά-
ζηαζε, ζηνπο δξφκνπο ηνπ 
Παξηζηνχ αληερνχζε ην ζχλζεκα 
«Constitution» (χληαγκα). Όηαλ 
μέζπαζε ε Δπαλάζηαζε ελάληηα 
ζηελ απνιπηαξρηθή κνλαξρία ηνπ 
Όζσλα, ηε λχρηα ηεο 3εο επηεκ-
βξίνπ 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; 

 Γηαηί ην ύληαγκα, φπσο ζα δνχ-
κε, πξνζθέξεη έλα ζηαζεξφ φξην 
αζθάιεηαο γηα ηνλ πνιίηε, κηα λνκη-
θή πξνζηαζία απφ ηελ απζαηξεζία 
ηνπ απνιπηαξρηθνχ κνλάξρε 
παιαηφηεξα αιιά θαη γεληθφηεξα 
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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 πξέ-
πεη λα ζηεξίδνληαη ζην χληαγκα, 
π.ρ. ε ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ 
θαηνρπξψζεθε 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 θξα-
ηηθψλ νξγάλσλ ψζηε λα παξεκπν-
δίδνληαη ηπρφλ απζαηξεζίεο ζε 
βάξνο ησλ πνιηηψλ. 
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  Καηνρπξώλεη ηα δηθαηψκαηα 
ησλ πνιηηψλ θαη θαζνξίδεη ηηο 
βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
 Οξηζκέλα πληάγκαηα πξνβιέ-
πνπλ φηη ηα άξζξα ηνπο κπνξνχλ 
λα αλαζεσξεζνχλ (αιιάμνπλ) ή λα 
θαηαξγεζνχλ εχθνια. Σα πληάγκα-
ηα 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 ζπλαίλε-
ζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, εηδη-
θή, 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  
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ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη νξη-
ζκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηα αηνκηθά 
δηθαηψκαηα. Αλαζεσξήζεθε 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  
εληνπίδνληαη 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. 
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θση. 8.5 Δπέηεηνο ηεο  
εμέγεξζεο ηνπ Πνιπ- 
ηερλείνπ. Σν χληαγ- 
κα πξνζηαηεχεηαη 

απφ ηελ Πνιηηεία. Απνηειεζκαηηθφ-
ηεξν φκσο πξνζηάηε ηνπ πληάγκα-
ηνο απνηειεί ν ιαφο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο. «Ζ 
ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο επαθίεηαη 
ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ Διιήλσλ 
πνπ δηθαηνχληαη θαη ππνρξενχληαη 
λα αληηζηέθνληαη κε θάζε κέζν ελα-
ληίνλ νπνηνπδήπνηε επηρεηξεί λα ην 
θαηαιχζεη κε ηε βία». Άξζξν 120 
πληάγκαηνο Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
επηαεηνχο δηθηαηνξίαο πνπ βίαηα 
θαηέιπζε ην χληαγκα ν ιαφο αγσ-
λίζηεθε κε θάζε κέζν ελάληηά ηεο. 
 Να αλαδεηήζεηε ζηνηρεία γηα ηελ 
αληηδηθηαηνξηθή δξάζε ηνπ ιανχ 
καο θαηά ηελ πεξίνδν  
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ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974) θαη λα 
ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 
 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 

Σν πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο είλαη 
Πξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή 

Γεκνθξαηία 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Θεκειηώδεο  
λόκνο  

 Ρπζκίδεη  

ηελ θξαηηθή  
εμνπζία 

 Καηνρπξώλεη  
δηθαηώκαηα

ύληαγκα 
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8.4 Βαζηθέο αξρέο  
ηνπ πληάγκαηνο 

 

Σα πληάγκαηα ησλ ζχγρξνλσλ 
Γεκνθξαηηθψλ θξαηψλ, ζηα νπνία 
αλήθεη θαη ε ρψξα καο, ζηεξίδνληαη 
ζε βαζηθέο αξρέο πνπ δηακνξθψζε-
θαλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξψ-
ησλ 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. 
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8.4.1. Ιατθή Θπξηαξρία 
 
Με βάζε ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπ-

ξηαξρίαο, πεγή όισλ ησλ εμνπζηώλ 
είλαη ν ιαόο. ε φια ηα δεκνθξαηη-
θά πληάγκαηα θνξπθαίν άξζξν 
είλαη απηφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη 
«φιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ απφ ην 
Λαφ θαη αζθνχληαη ππέξ απηνχ θαη 
ηνπ έζλνπο» (άξζξν 1 πλη.). Ζ ιατ-
θή θπξηαξρία ζηεξίδεηαη ζηελ ειεπ-
ζεξία θαη ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ. 
Οη αμίεο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο 
πξψηεο δηαθεξχμεηο ησλ αζηηθψλ 
επαλαζηάζεσλ σο ζεκειηαθέο θαη 
αδηαπξαγκάηεπηεο. Γη’ απηφ ην ιφγν 
ην άξζξν 1 ηνπ πληάγκαηφο καο 
πνπ θαηνρπξψλεη ηε ιατθή θπξηαξ-
ρία ζαλ «ζεκέιην ηνπ πνιηηεχκαηφο 
καο» δελ αλαζεσξείηαη. 
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 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 θαην-
ρπξψλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθφηεξεο 
δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο. 
πγθεθξηκέλα: 
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 Κάζε ηέζζεξα ρξφληα ν ιαφο εθιέ-
γεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ (Βνπ-
ιεπηέο, 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 
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αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο φπσο 
νξίδεη ην χληαγκα θαη νη λφκνη. 
 

θση. 8.6 πλεδξίαζε  
ηεο 7εο ζπλόδνπ ηεο  
Βνπιήο ησλ Δθήβσλ  
«... ζέινπκε επίζεο ε 

Βνπιή ησλ Δθήβσλ λα ζεζκνζε-
ηεζεί σο φξγαλν πνπ ζα έρεη ιφγν 
θαη δηθαίσκα παξέκβαζεο ζηελ 
νπνηαδήπνηε απφθαζε πνπ αθνξά 
ηνπο λένπο θαη ην κέιινλ ηνπο. Γελ 
ζέινπκε λα ζπλεξρφκαζηε εζηκνηπ-
πηθά κηα θνξά ην ρξφλν αιιά δηαξ-
θψο, 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 κπξσ-
δηέο ηνπ. ζέινπκε λα ηα θάλνπκε 
φια κε ην δηθφ καο ηξφπν... γηα λα 
καο κείλεη θαη θάηη ειεπζεξία ζθέςεο  
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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 ληψζνπ-
κε!!» Απφζπαζκα απφ ηελ εηζήγε-
ζε 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 
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ησλ πνιηηψλ, γξακκέλα ζε έλα 
χληαγκα. 
 Σν θξάηνο δηθαίνπ δεκηνπξγείηαη 
κε ηε ςήθηζε ησλ πξψησλ 
πληαγκάησλ, κε ηα νπνία θαηνρπ-
ξψλεηαη ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ λα 
εθιέγεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ 
(βνπιεπηέο) θαη απηνί λα ςεθίδνπλ 
λφκνπο, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 
ππαθνχνπλ φια ηα θξαηηθά φξγαλα. 

Κξάηνο 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 
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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). 
Οη παξαπάλσ αξρέο ηνπ θξάηνπο 
δηθαίνπ θαηνρπξψλνληαη ζε φια ηα 
ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά θξάηε, 
εθηφο απφ ηα αζηπλνκηθά-
απηαξρηθά θξάηε, ηα νπνία ζηελ 
Ηζηνξία γλσξίζακε σο κνλαξρία, 
δηθηαηνξία ή θαζηζηηθφ θαζεζηψο. 
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ΜΑ ΣΗ ΕΖΣΟΤΝ 

ΔΠΗΣΔΛΟΤ; 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 εμνπ-
ζία κε ηε ζεηξά ηεο λα είλαη πξφζπ-
κε λα δερηεί απηφλ ηνλ έιεγρν. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηέηνηεο 
κνξθέο ειέγρνπ. 
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θση. 8.8 ηα άξζξα 6,  
7 θαη 8 ηνπ πληάγκα- 
ηνο πεξηγξάθεηαη ε  
θαηνρχξσζε ηεο  
πξνζσπηθήο αζθάιεη-

αο ηνπ πνιίηε απφ ηπρφλ 
απζαηξεζίεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. 
Καηνρπξψλνληαη ζηα παξαπάλσ  
άξζξα ηνπ πληάγκαηνο κεηαμχ 
άιισλ: ε έθδνζε δηθαζηηθνχ εληάι-
καηνο 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. 
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 Να ζπδεηήζεηε ζηε ηάμε ηε ζνβα-
ξφηεηα θαηνρχξσζεο ελφο ηέηνηνπ  
δηθαηψκαηνο γηα ηνλ πνιίηε θαη λα 
αληαιιάμεηε απφςεηο ζρεηηθά κε 
ηελ θαηνρχξσζε άιισλ δηθαησκά-
ησλ ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ. 
 
 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
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Κξάηνο  
Γηθαίνπ 

Αξρή 
λνκηκόηεηαο 

Αλεμαξηεζία 
δηθαζηώλ 

Πξνζηαζία 
δηθαησκάησλ 
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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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