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1. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 Γέλλεζε ηεο θνηλσληνινγίαο 

 Δθαξκνγή ηεο “θνηλσληνινγηθήο θαληαζίαο” 

 Θεκειησηέο ηεο θνηλσληνινγίαο (Κνλη, Μαξμ, Νηπξθέκ, Βέκπεξ) 

 Κνηλσληνινγηθέο ζρνιέο 

 Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο θνηλσληνινγίαο 

 

1.1 Η γέλλεζε ηεο θνηλσληνινγίαο 

 Πόηε, πνύ θαη γηαηί γελληέηαη ε θνηλσληνινγία (θνηλσληθό θαη ηζηνξηθό πιαίζην); 

 

o ηελ Γπηηθή Δπξψπε ηνλ 19ν αηψλα. 

o Δπεηδή είλαη κηα πεξίνδνο ξαγδαίσλ αιιαγψλ ζηελ Δπξψπε (Βηνκεραληθή 

θαη Γαιιηθήεπαλάζηαζε). πγθεθξηκέλα, εηζαγσγή ησλ κεραλψλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο, αλάπηπμε ζηδεξνδξφκσλ, έμνδνο εξγαηψλ απφ ηελ 

χπαηζξν, εκθάληζε εξγαηηθήο ηάμεο, αζηηθνπνίεζε. πλνπηηθά, δηαιχνληαη 

παξαδνζηαθνί θνηλσληθνί δεζκνί, δεκηνπξγνχληαη λέεο ηερληθέο παξαγσγήο 

θαη αλαδχνληαη λέεο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

 

 Πνην είλαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο θνηλσληνινγίαο; 

 Ζ θνηλσληνινγία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηα εμήο: 

 

o ηα θνηλσληθά θαηλφκελα 

o ηε δξάζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

o ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκνπ θαη νκάδσλ 

o ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

o ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο 

o ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνηλσληψλ 

 

1.2 Κνηλσληνινγηθή ζεψξεζε 
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Τη είλαη ε “θνηλσληνινγηθή θαληαζία”; 

 

o Δίλαη ε ηθαλφηεηα λα ζπλδένπκε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξνζσπηθή καο 

δσή (βηνγξαθία) κε επξχηεξα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα (ηζηνξία). 

Παξάδεηγκα: δελκπνξψ λα θαηαλνήζσ ηελ απψιεηα ηεο εξγαζίαο ελφο 

αηφκνπ αλ δελ ηελ πξνζεγγίζσ ζε ζπλάξηεζε κε επξχηεξεο δηαδηθαζίεο 

φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε απνβηνκεράληζε,ε παγθνζκηνπνίεζε θνθ. 

 

1.2.2 Οη ζεκειησηέο ηεο θνηλσληνινγίαο 

Τη πξέπεη λα ζπκάκαη από ηνλ Αύγνπζην Κνλη; 

o Δίλαη απηφο πνπ πξνηείλεη ηνλ φξν “θνηλσληνινγία” γηα ηε λέα επηζηήκε. 

o Τπνζηήξηδε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεζφδσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηε 

κειέηε ησλθνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ (απηφ νλνκάδεηαη ζεηηθηζκφο) 

o Γηαηππψλεη ηνλ λφκν ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ: 

 

 ζενινγηθφ: ν θφζκνο εξκελεχεηαη σο έξγν ζενηήησλ 

 κεηαθπζηθφ: ν θφζκνο εξκελεχεηαη κε πξνζθπγή ζε αθεξεκέλεο 

έλλνηεο 

 ζεηηθφ: ν θφζκνο εξκελεχεηαη κε βάζε ηελ επηζηήκε θαη ηε 

ινγηθή 

 

Τη πξέπεη λα ζπκάκαη από ηνλ Κ. Μαξμ; 

o Τπνζηεξίδεη φηη ζηφρνο δελ πξέπεη λα είλαη κφλν ε εξκελεία αιιά θαη ε 

αιιαγή ηνπθφζκνπ 

o Αλαιχεη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα 

o Θεσξεί σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο ηζηνξίαο ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ (ε 

ζχγθξνπζεαλάκεζα ζε αληίπαιεο θνηλσληθέο ηάμεηο πρ θαπηηαιηζηήο - 

πξνιεηάξηνο) 
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o Οη κηζζνί ησλ εξγαηψλ δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πιήξε αμία ησλ αγαζψλ πνπ 

παξάγνπλ(ππεξαμία) 

o Ο εθάζηνηε ηξφπνο παξαγσγήο (θαπηηαιηζηηθφο, θενπδαξρηθφο θνθ) 

θαζνξίδεη ηηο πνιη-ηηθέο, πλεπκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσλίαο  

(βάζε             επνηθνδφκεκα). Παξάδεηγκα: ην θξάηνο, νη λφκνη, ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θιπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα θαη εμππεξεηνχλ ηνπο 

θαπηηαιηζηέο. 

Τη πξέπεη λα ζπκάκαη από ηνλ Δ. Νηπξθέκ; 

o Γηα ηνλ Νηπξθέκ ε θνηλσλία είλαη κηα εζηθή ελφηεηα αηφκσλ πνπ 

κνηξάδνληαη ηηο ίδηεοαμίεο, θαλφλεο, ζπλαηζζήκαηα θιπ. Απηφ 

ζπγθξνηεί ηε “ζπιινγηθή ζπλείδεζε”. 

o Ζ θνηλσληθή ζπλνρή ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο εθθξάδεηαη σο “θνηλσληθή 

αιιειεγγχε” 

 

 νη πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο ζηεξίδνληαλ ζηε κεραληθή αιιειεγγχε 

 νη βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ζηεξίδνληαη ζηελ νξγαληθή αιιειεγγχε (ν 

θαηακεξηζκφοεξγαζίαο δεκηνπξγεί ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο) 

 

o Αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο απηνθηνλίαο εηζάγνληαο 

ηε ζηαηηζηηθή κειέηεηεο. Πξνζδηνξίδεη ηξεηο ηχπνπο 

απηνθηνληψλ: 

 εγσηζηηθή: φηαλ δελ ππάξρνπλ δπλαηνί θνηλσληθνί δεζκνί  

 αιηξνπηζηηθή: φηαλ νη θνηλσληθνί δεζκνί είλαη πνιχ δπλαηνί  

 λνκηθή: ζε πεξηφδνπο θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο (νηθνλνκηθή θξίζεο 

θιπ. 

Τη πξέπεη λα ζπκάκαη από ηνλ Μ. Βέκπεξ; 

o Πηζηεχεη φηη απηφ πνπ θπξίσο δηαθνξνπνηεί ηηο πξνβηνκεραληθέο απφ ηηο 

βηνκεραληθέοθνηλσλίεο είλαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δεχηεξσλ 
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o Θεσξεί φηη ε θνηλσληνινγία πξέπεη λα αλαθαιχπηεη ηα πξνζσπηθά λνήκαηα 

θαη ηηο αμίεο ηνπ δξψληνο ππνθεηκέλνπ. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηοαηηίεο ηεο πξέπεη λα “κπνχκε ζηε ζέζε ηνπ 

άιινπ”. 

o Γηαθξίλεη ηελ θνηλσληθή δξάζε ησλ αηφκσλ ζε: 

 νξζνινγηθή σο πξνο ηνλ ζθνπφ 

 ζε ζρέζε κε κηα αμία 

 ζπγθηλεζηαθή 

 παξαδνζηαθή 

 

o Υξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ Ηδεαηνχ Σχπνπ: έλα εξγαιείν πνπ καο 

βνεζάεη λα ζπγθξίλνπκε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ 

“απφιπηε” εηθφλα ηνπ. Παξάδεηγκα: ε γξαθεηνθξαηία ζε έλα θξάηνο 

ζπγθξηλφκελε κε ηε γξαθεηνθξαηία ζηελαπφιπηε ηεο κνξθή 

 

1.2.3 Κνηλσληνινγηθέο ζρνιέο 

Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζρνιήο ηνπ ιεηηνπξγηζκνύ; 

o Παξαιιειηζκφο ηεο θνηλσλία κε έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ. 

 Καη ηα δπν πξέπεη λα θαιχςνπλ κηα ζεηξά αλαγθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζνπλ. 

 Καη ηα δπν απνηεινχλ έλα κεγάιν ζχζηεκα ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ 

επηκέξνπο αιιειεμαξηψκελα ζπζηήκαηα (πρ εθπαηδεπηηθφ, πνιηηηθφ ή 

αλαπλεπζηηθφ, θπθινθνξηθφ θιπ) θαη ζεζκνχο πνπ επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο 

θαη ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο 

 Οη ιεηηνπξγίεο ρσξίδνληαη ζε έθδειεο (θαλεξέο) θαη ζε ιαλζάλνπζεο 

(θξπθέο) 

o Σν ζχζηεκα ηείλεη πξνο ηελ ηζνξξνπία θαη ηε ζηαζεξφηεηα 

o Σα άηνκα αζθνχλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο 
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o Ζ θνηλσλία θνηλσληθνπνηεί ηα άηνκα ψζηε λα ελζηεξληζηνχλ θνηλνχο 

θψδηθεο θαη αμίεο πξνθεηκέλνπ λα επηθξαηεί θνηλσληθή επξπζκία θαη 

λα “ρηηζηεί” ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε. 

 

Βαζηθνί εθπξφζσπνη: 

Σ. Πάξζνλο  

 Ζ θνηλσληθή δσή είλαη έλα ζχζηεκα 

 Πιέγκα ζρέζεσλ πνπ ηείλνπλ πξνο ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

ηζνξξνπία 

 Ζ αξρή ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

[ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε κε ηε βηνινγία, δηεπθνιχλεη ζηε 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο] 

 

Ρ. Μέξηνλ  

 Δμεηδίθεπζε ην ιεηηνπξγηζηηθφ κνληέιν 

 Δπηζήκαλε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ιεηηνπξγίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε νηθνγέλεηα πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσλίεο σο πξνο ηε κνξθή θαη ηηο ιεηηνπξγία ηεο.  

 

Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζρνιήο ηεο ζπκβνιηθήο 

αιιειεπίδξαζεο; 

o Ζ θνηλσλία είλαη κηα δηαξθήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαληηδξψλησλ 

αηφκσλ. 

o Σα άηνκα δηαληηδξνχλ κέζσ ζπκβφισλ (ιέμεηο, ρεηξνλνκίεο, γθξηκάηζεο 

θιπ) ζηα νπνίαδίλνπλ ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα (εξκελεία). 

o Καηνπηξηθφο εαπηφο: δηακνξθψλνπκε ηελ απηνεηθφλα καο αλάινγα κε ην 

πσο θαληαδφκαζηε φηη καο βιέπνπλ νη άιινη. 

o εκαληηθνί άιινη: ηα άηνκα πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ απηνεηθφλα 

καο θαη ηεζπκπεξηθνξά καο. 
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o Ζ θνηλσληθή δσή παξαιιειίδεηαη κε ζεαηξηθή παξάζηαζε: παίμηκν ξφισλ, 

πξνζθήλην,παξαζθήλην, ζθεληθά θιπ. 

Βαζηθνί εθπξφζσπνη: 

Σζ. Κνχιευ  

 Κνηλσληθφο θαζξεθηηζκφο ηνπ εαπηνχ καο [θαηνπηξηθφο εαπηφο] 

 Ζ απηνεηθφλα εμαξηάηαη απφ ηελ ηαπηφηεηα ησλ άιισλ 

(ζεκαληηθνχο άιινπο)  

 

 Τν παηδί δηακνξθώλεη ηελ απηνεηθόλα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλάινγα κε ην πώο θαληάδεηαη όηη ην βιέπνπλ νη άιινη. Αλ 

θαληάδεηαη όηη νη άιινη έρνπλ ζεηηθή εηθόλα γη’ απηό, όηη νη 

άιινη επηδνθηκάδνπλ ηηο ελδερόκελεο πξάμεηο ηνπ, ζα αηζζαλζεί 

πεξεθάληα, ελώ αληίζεηα αλ θαληάδεηαη όηη νη άιινη έρνπλ 

αξλεηηθή εηθόλα γη’ απηό θαη απνδνθηκάδνπλ ηηο ελδερόκελεο 

πξάμεηο ηνπ, ζα αηζζαλζεί ληξνπή θαη ηαπείλσζε.  

 

Δ. Γθφθκαλ  

 Ζ θνηλσληθή δσή ζην πξνζθήλην 

 Παξαζηάζεηο επί ζθελήο 

 Τπφδεζε ηππηθψλ ξφισλ 

 ην παξαζθήλην- ραιάξσζε-εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ 

 

Η έλλνηα ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

ηεο ζρνιήο ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο (ρνιή ηνπ 

Κνλζηξνπθηηβηζκνχ): 

 Ζ θνηλσληθή δσή είλαη θιεηζηή 

 Με επαλαδηαπξαγκάηεπζε ε θαηαζθεπή θνηλσληθψλ θφζκσλ. 
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Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζρνιήο ησλ ζπγθξνύζεσλ; 

Πεγή έκπλεπζεο: Κ. Μάξμ  

o Ζ πάιε ησλ ηάμεσλ είλαη ν κνριφο ηεο ηζηνξίαο. 

o ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη  αληηπαιφηεηα θαπηηαιηζηψλ-

εξγαηψλ. 

o Ο εξγαδφκελνο παξάγεη ππεξαμία (νη κηζζνί ησλ εξγαηψλ δελ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πιήξε αμία ησλ αγαζψλ πνπ παξάγνπλ. Σα 

αγαζά πνπ παξάγνπλ, πέξα απφ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

ακνηβή ηνπο,  είλαη ην θέξδνο ηνπ θεθαηνινθξάηε, δειαδή ε 

ππεξαμία. 

 

SOS:  Τπεξαμία Σύκθσλα κε ηνλ Μάξμ, νη κηζζνί ησλ εξγαηώλ δελ 

αληηζηνηρνύλ ζηελ πιήξε αμία ησλ αγαζώλ πνπ παξάγνπλ. Έλα κόλν 

κέξνο ηνπ εξγάζηκνπ ρξόλνπ ηνπο αληηζηνηρεί ζηελ παξαγσγή αγαζώλ ίζεο 

αμίαο κε ηηο δαπάλεο ησλ δηθώλ ηνπο αλαγθώλ ζπληήξεζεο (ειάρηζηνο 

κηζζόο). Τα αγαζά πνπ παξάγνπλ ηνλ ππόινηπν εξγάζηκν  ρξόλν ηνπο 

αληηζηνηρνύλ ζηελ επηπιένλ αμία, δειαδή ζηελ ππεξαμία, ηελ νπνία 

ηδηνπνηνύληαη νη θαπηηαιηζηέο κε ηε κνξθή ηνπ θέξδνπο.  

  

Βαζηθφο εθπξφζσπνο: 

Ρ. Νηάξεληνξθ 

o Ζ θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ αληζφηεηεο, ζπγθξνχζεηο θαη 

αληαγσληζκνχο κεηαμχ νκάδσλ κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 

o Οη ζπγθξνχζεηο δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ 

αιιά θαη ηελάληζε θαηαλνκή θνηλσληθήο/πνιηηηθήο δχλακεο. 

o Οη θπξίαξρεο νκάδεο επηδηψθνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζρέζεσλ θαη 

νη θπξηαξρνχκελεο ηελ αλαηξνπή ηνπο. 
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1.4 Η ρξεζηκφηεηα ηεο θνηλσληνινγίαο 

Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο θνηλσληνινγίαο; 

o Ζ θνηλσληνινγία δηαθσηίδεη ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο δεηεκάησλ ή 

θαηλνκέλσλ (πρ απηνθηνλίεο θαη νηθνλνκηθή θξίζε) 

o Σα πνξίζκαηα ησλ θνηλσληνινγηθψλ εξεπλψλ έρνπλ πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

o Οη κέζνδνη, νη νπηηθέο θαη ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ηεο θνηλσληνινγίαο 

ρξεζηκνπνηνχληα εθηελψο απφ ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο επηζηήκεο (πρ ε 

λνκηθήελδηαθέξεηαη γηα ηηο θνηλσληθέο αηηίεο ηνπ εγθιήκαηνο). 

o Ζ θνηλσληνινγία ζπκβάιιεη ζηελ απειεπζέξσζε απφ ηε κνηξνιαηξία. 

Μπνξεί λα βνεζήζεη ηνπ αλζξψπνπο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θχξηνη ηεο 

ζπιινγηθήο ηνπο κνίξαο (ρεηξαθέηεζε). 

 

2. ΜΟΡΦΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ 

2.1Απφ ηελ αγξνηηθή θνηλσλία ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

 

Πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο 

 Αγξνηηθέο θνηλσλίεο ( ν ηειεπηαίνο θαη ν  πνιπζχλζεηνο ηχπνο 

πξνβηνκεραληθήο θνηλσλίαο). Υαξαθηεξίδνληαη απφ: 

o Σε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ αγξφηε-θαιιηεξγεηή ζε έλαλ 

ηφπν (είηε σο ηδηνθηήηε γεο είηε σο εμαξηεκέλνπ θαιιηεξγεηή) 

θαη  

o Σε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο, ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ε νηθνλνκία κηαο θνηλσλίαο.  

Δπίζεο ζπλαληψληαη θάησ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Έηζη 

έρνπκε: 

1. Γνπινθηεηηθέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο π.ρ. Αξραία Διιάδα, 

Ρψκε, λφηηεο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α., Λαηηληθή Ακεξηθή: ζηήξημαλ 

ηελ παξαγσγή ηνπο ζε έλα επξχ ζηξψκα θαιιηεξγεηψλ πνπ δελ 
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ακείβνληαλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ζεσξνχληαλ «εξγαιεία» θαη 

«εμαξηήκαηα»ηεο γεο θαη νλνκάδνληαλ δνχινη.  

2. Φενπδαξρηθέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο: ε θενπδαξρία ππήξμε έλα 

ζχζηεκα ζην νπνίν νη δχν βαζηθέο ηάμεηο ήηαλ νη θενπδάξρεο θαη 

νη δνπινπάξνηθνη. Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θενπδαξρηθνχ 

ηξφπνπ παξαγσγήο ήηαλ ηα εμήο:  

 

 Ζ θπξηαξρία  ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηε βηνηερλία 

θαη άξα ε ππεξνρή ηνπ ρσξηνχ έλαληη ηεο πφιεο.  

 Ζ θαηνρή γεο απφ ηνπο θενπδάξρεο.  

 Σν δηθαίσκα ηνπ θενπδάξρε λα δηψρλεη απφ ηε γε ηνλ αγξφηε 

φπνηε ην επηζπκνχζε θαη ε απαίηεζε ηεο αγγαξείαο.  

 Ζ ζπκπεξίιεςε ζηελ ηδηνθηεζία ησλ θενπδαξρψλ, φρη απιψο γεο, 

αιιά ρσξηψλ θαη πφιεσλ.  

 Σε δηαθνξνπνίεζε ηνπ δνπινπάξνηθνπ απφ ηνλ δνχιν, αθνχ ν 

πξψηνο είρε δηθά ηνπ κέζα παξαγσγήο, δψα θαη θξάηαγε γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ έλα κέξνο ηεο παξαγσγήο.  

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ ππεξπξντφληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δνπινπάξνηθσλ πνπ ηελ θαξπσλφηαλ ν θενπδάξρεο.  

SOS Τπεξπξντφλ: Σν πιεφλαζκα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαη δε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξαγσγνχ, αιιά δηαηίζεηαη ζηελ 

αγνξά.  

 

                         Ζ εμαζιίσζε ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ θαη ζηηο 

δνπινθηεηηθέο θαη ζηηο θενπδαξρηθέο θνηλσλίεο εμεγεί θαη ην κεγάιν 

αξηζκφ πξφσξσλ ζαλάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηέο ηηο θνηλσλίεο. Άξα, 

νη άλζξσπνη είραλ κηθξή πξνζδνθψκελε δσή, δειαδή κηθξέο 

πηζαλφηεηεο λα θηάζνπλ ζε θάπνηα κεγάιε ειηθία εμαηηίαο ησλ 
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επηδεκηψλ θαη ησλ ιηκψλ πνπ πξνθαινχληαλ απφ κηα θαθή ζνδεηά ή 

αθφκε εμαηηίαο ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο. Δμάιινπ ζηηο κηθξέο 

πηζαλφηεηεο γηα κεγάιε πξνζδνθψκελε δσή. Οθεηιφηαλ ε πςειή 

γελλεηηθφηεηα ηελ επνρή εθείλε.  

 

                  Οη αγξνηηθέο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ πνιινχο 

κειεηεηέο σο «θιεηζηέο θαη ζρεηηθά απηάξθεηο θνηλσλίεο». Αιιά: 

 Ζ ηζηνξία φκσο δείρλεη φηη ζρεδφλ πάληα ππήξραλ αγνξέο, φπνπ νη 

αγξφηεο πνπινχζαλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, ζηνπο θιεξηθνχο, 

ζηνπο αλζξψπνπο ησλ φπισλ ή ηεο δηνίθεζεο θάπνηα πξντφληα 

απφ απηά πνπ παξήγαγαλ (ππεξπξντφλ).  

 Δίλαη επνκέλσο βέβαην φηη απηά πνπ ρξεηαδφηαλ ν θαζέλαο ηα 

έβξηζθε ζηελ αγνξά, ε νπνία ππφ κηα επξεία έλλνηα, ζεκαίλεη 

ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. Καη νη ζρέζεηο απηέο αλαηξνχλ ην 

ραξαθηεξηζκφ κηαο αγξνηηθήο θνηλσλίαο σο ππνηίζεηαη θιεηζηήο 

θαη απηάξθνπο νηθνλνκίαο.  

 

Βηνκεραληθή θνηλσλία  Ζ κεηάβαζε ζηε βηνκεραληθή θνηλσλία δελ 

ήηαλ κηα απιή ππφζεζε. Ήηαλ κηα καθξά δηαδηθαζία, κε αθεηεξία ην 10
ν
 

θαη ηνλ 11
ν
 αηψλα.. 

 

Καηά ηνλ 11
ν
 αηψλα αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα δηαπηζηψλνληαη αιιαγέο:  

 Αχμεζε παξαγσγήο ( εηζαγσγή αξφηξνπ θαη ρξήζε αιφγνπ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γεο) 

 Αλάπηπμε εκπνξίνπ: ην πιεφλαζκα ηεο παξαγσγήο άξρηζε λα 

πσιείηαη ζηελ αγνξά (εκπνξεπκαηηθή νηθνλνκία) 

εθρξεκαηηζκφο ηεο νηθνλνκίαο 
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 Αλάπηπμε πφιεσλ: ηζρπξνπνηνχληαη νη πφιεηο σο αλεμάξηεηα θαη 

απηνδχλακα πνιηηηθφ-δηνηθεηηθά θέληξα, πνπ επεξεάδνπλ πιένλ 

ηηο εμειίμεηο ζηε Γ. Δπξψπε. 

 Μεγάιεο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο:εκθαλίδεηαη ν πξφδξνκνο ησλ 

κεγάισλ εξγνζηαζίσλ ε καληθαθηνχξα πνπ απαζρνιεί εξγάεο πνπ 

ακείβνληαη κε κηζζφ. 

 Νέεο θνηλσληθέο ηάμεηο: δεκηνπξγείηαη κηα ηάμε βηνηερλψλ θαη 

εκπφξσλ θαη αξγφηεξα ηξαπεδηηψλ. Ζ λέα αζηηθή ηάμε 

ηζρπξνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη δεηά ηε ζπκκεηνρή θαη ζηελ πνιηηηθή 

εμνπζία.  

 

 Ση ζεκαίλεη βηνκεραληθή επαλάζηαζε; 

 εκαίλεη φηη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, πνπ έιαβε 

ρὠξα ζηελ Αγγιία, νδήγεζε ζε κηα επαλάζηαζε βηνκεραληθνχ ηχπνπ 

πνπ πεξηειάκβαλε:  

o Σελ εθηεηακέλε εηζαγσγή ησλ κεραλψλ ζηε βηνηερληθή παξαγσγή 

θαη ηε δεκηνπξγία ησλ κεγάισλ κεραλνθίλεησλ εξγνζηαζίσλ. 

o Σε κηζζσηή εξγαζία, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ν εξγάηεο έρεη 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγνδφηε.  

o Σελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ δηάθνξσλ αγαζψλ θαη κε 

κεηνκέλν θφζηνο. Σε δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο αγνξάο πνπ δελ 

εμαξηηφηαλ απφ ηελ ππάξρνπζα δήηεζε αιιά απφ ηελ ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο αγαζψλ.  

o Αζηηθνπνίεζε.  

Μεηαβηνκεραληθή θνηλσλία ή θνηλσλία ηεο γλψζεο   

o Μεηάβαζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηνλ πξσηνγελή θαη ην δεπηεξνγελή 

ηνκέα  ηεο παξαγσγήο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (παξνρή ππεξεζηψλ 

π.ρ. ηαηξηθψλ, λνκηθψλ, ηξαπεδηηψλ, δηδαθηηθψλ, ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ)  
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o Κιεηδί ε πιεξνθνξία (ιήςε απνθάζεσλ, παξαγσγηθφηεηα) 

o Δπέθηαζε γλψζεσλ 

o Δπίζεο: κεηάβαζε απφ ηε κεραληθή δχλακε ζηε δχλακε ηνπ 

εγθεθάινπ ( γη’ απηφ ην ιφγν νλνκάδεηαη θνηλσλία ηεο γλψζεο) 

αμηνπνίεζε αλζξψπηλεο επθπΐαο θαη ινγηθήο.  

 

2.2 χρξνλεο θνηλσλίεο  

 πρλά ν φξνο είλαη ζπλψλπκνο κε απηνλ ηεο αλαπηπγκέλεο 

θνηλσλίαο πνπ ζεκαίλεη «εμειηγκέλε ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο, χπαξμε θξάηνπο θαη γξαθεηνθξαηίαο ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα 

θαη πςειφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα».  

Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο:  

o Φηψρεηα 

o Παηδηθή ζλεζηκφηεηα 

o Αλχπαξθηεο ζπλζήθεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

o Αλαιθαβεηηζκφο 

 

2.2.1. Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ 

Απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα ψεο 20

ν
  απνηθίεο 

1. Υψξεο ηνπ πξψηνπ θφζκνπ  

 

 θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ΖΠΑ, 

Καλαδάο, Ηαπσλία, Νέα Εειαλδία 

 είλαη βηνκεραληθέο θνηλσλίεο. Ζ ηδηνθηεζία ζηα κέζα 

παξαγσγήο είλαη αηνκηθή θαη θπξηαξρεί ε ειεχζεξε αγνξά. 

 Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζηηο πφιεηο θαη 

θσκνπφιεηο. Έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη 

κε ηε γεσξγία. 

 έρνπλ ζνβαξέο ηαμηθέο αληζφηεηεο.  
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2. Υψξεο ηνπ δεχηεξνπ θφζκνπ 

 

 ήκεξα δελ ππάξρνπλ πηα θαη έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί ή 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο ηνπ πξψηνπ 

θφζκνπ (π.ρ. ΔΓ θαη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο)  

 Οη νηθνλνκίεο ηνπο ήηαλ θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα κέζα παξαγσγήο αλήθαλ ζηελ ηδηνθηεζία 

ηνπ θξάηνπο. Σν θξάηνο θαζφξηδε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

κε θξηηήξην, φρη ην θέξδνο, αιιά ηηο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ.  

 Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζηηο πφιεηο.  

 Τπήξραλ θαη θνηλσληθέο ηάμεηο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο. 

 

3. Υψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ 

 

 Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γεο, ελψ ε νηθνλνκία ηνπο είλαη είηε θεληξηθά ζρεδηαζκέλε είηε 

ειεχζεξε. 

 πλήζσο ελλννχκε απηέο ζηηο νπνίεο επηθξαηνχλ πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, φπσο θηψρεηα, παηδηθή ζλεζηκφηεηα, αλχπαξθηεο 

ζπλζήθεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνιχ ρακειφ θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα, εθηεηακέλνο αλαιθαβεηηζκφο θηι 

  Οη πην πνιιέο εμ απηψλ απνηέιεζαλ θαηά ην παξειζφλ 

αληηθείκελν απνηθηνθξαηηθήο εθκεηάιιεπζεο, ελψ νη παξνχζεο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ησλ ρσξψλ απηψλ 

(πρ δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα) είλαη παξάγσγα ηεο εθκεηάιιεπζεο 

απηήο.  
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4. Υψξεο ηεηάξηνπ θφζκνπ 

 

 Τπάξρεη ζήκεξα θαη είλαη δίπια καο 

 Πξφθηεη γηα ηνπο αζηέγνπο ησλ κεγάισλ πφιεσλ, ησλ 

νπνίσλ ην επίπεδν δσήο αληηζηνηρεί ζηνπο εμαζιησκέλνπο 

ησλ θνηλσληψλ ηνπ Σξίηνπ θφζκνπ.  

 Τη ζεκαίλεη αλάπηπμε; 

 

 Γάιινη θνηλσληνιφγνη ζεσξνχλ φηη αλαπηπγκέλε είλαη κηα 

θνηλσλία φηαλ έρεη πςειφ επίπεδν ηαηξηθήο, δεκφζηαο θαη δσξεάλ 

πεξίζαιςεο, δσξεάλ παηδείαο, ζηέγαζεο γηα φινλ ηνλ ιαφ, 

λνκνζεζία πνπ λα πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θηι 

 Άιινη πάιη δίλνπλ βαξχηεηα ζην πφζεο επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

εμαγσγέο, ηη θέξδε πξαγκαηνπνηνχλ, πφζα πινία κε ηε ζεκαία ηεο 

ρψξαο πιένπλ ζηε ζάιαζζα θηι 

ΟΜΧ: 

                Αλάπηπμε ζεσξείηαη ε ηερλνινγηθή θαη νηθνλκηθή 

σξηκφηεηα κηαο θνηλσλίαο. Σν δήηεκα είλαη πνηνο σθειείηαη απφ ηελ 

αλάπηπμε θαη αλ ηειηθά απηή δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο γηα λα δήζνπλ 

νη άλζξσπνη θαιχηεξα θαη φρη γηα λα απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπο νη ιίγνη 

ζε βάξνο ησλ πνιιψλ.  

                    Δίλαη γεγνλφο φηη απηφ πνπ θαζφξηζε ηε δηάθξηζε ησλ 

θνηλσληψλ ζε «αλαπηπγκέλεο» θαη «ππαλάπηπθηεο» είλαη ε ζχγθιηζε 

ή ε απφθιηζή ηνπο απφ ηηο αμίεο θαη ηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά πξφηππα ησλ ρσξψλ ηνπ Πξψηνπ Κφζκνπ.  

 

Θεσξίεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

 Αλαθέξνπλ φηη ε επίζεκε εθπαίδεπζε έρεη κηα αηηηψδε ζρέζε 

κε ηελ νηθνλνκηθε αλάπηπμε. Γηαηείλνληαη φηη ε πνηφηεηα ηεο 
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εθπαίδεπζεο θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζε δπηηθέο αμίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζε ζηφρνπο φπσο είλαη ε ηθαλνπνίεζε 

βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, δηαηξνθή, ζηέγαζε, ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, κφξθσζε θαη άιινηε ε αλάπηπμε πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαρψξεζε αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (ρσξίο φκσο λα 

δηεπθξηλίδεηαη αλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη.).   

 

Θεσξία ηεο εμάξηεζεο  

 

 Τπνζηεξίδνπλ φηη νη ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ δελ κπφξεζαλ λα 

αλαπηπρζνχλ απηφλνκα, επεηδή πξνζδέζεθαλ ζην άξκα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ κε ζρέζε εμάξηεζεο. Έηζη, νη δπηηθέο ρψξεο 

εμειίρζεθαλ ζε θαπηηαιηζηηθέο δπλάκεηο φρη κφλν κέζα απφ ηελ 

ηδηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ησλ δηθψλ ηνπο εξγαηψλ, αιιά θαη κέζα 

απφ ηελ ηδηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πεγψλ θαη θζελψλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ ησλ ρσξψλ ηνπ Σξίηνπ 

Κφζκνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη δεκηνπξγεζεη έλα ζχζηεκα ζην 

νπνίν νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο (ΖΠΑ, Ηαπσλία) ιεηηνπξγνχλ σο κηα 

παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή ηάμε (ε νπνία αλαθέξεηαη σο 

«κεηξφπνιε», «θέληξν», «ππξήλαο»), ελψ νη ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο (νη νπνίεο αλαθέξνληαη σο «πεξηθέξεηα») 

παίδνπλ ην ξφιν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ πθίζηαηαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ζε δηεζλέο επίπεδν.  
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3. ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

3.1 Οη ζηφρνη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ε ζεκαζία ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ άλζξσπν 

 Ζ θνηλσληθνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία:  

 

 Ζ θνηλσλία πξνβάιιεη κέζσ ησλ θνξέσλ θνηλσληθνπνίεζεο 

(άηνκα π.ρ. έλαο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο, νκάδεο π.ρ. παξέεο, 

ζεζκνί π.ρ νηθνγέλεηα, εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα), ζηα άηνκα ηα 

ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο (π.ρ. αμίεο, πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, 

θαλφλεο θηι).  

 Σα άηνκα θαινχληαη λα αθνκνηψζνπλ (εζσηεξηθεχζνπλ) φζα ε 

θνηλσλία πξνβάιιεη, λα δηακνξθψζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο 

θαη έηζη, λα εληαρζνχλ νκαιά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (π.ρ. έληαμε 

ζε νκάδεο).  

Δπνκέλσο: Χο θνηλσληθνπνίεζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ έλαο 

βηνινγηθφο νξγαληζκφο κεηαηξέπεηαη ζε άλζξσπν... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θυμθκείτε τθν ιςτορία: 

 «Σο αγριόπαιδο του 

Αβερόν» και άλλεσ 

ιςτορίεσ κοινωνικισ 

απομόνωςθσ.. 



 

Διαμαντοποφλου Αργυρϊ- Φιλόλογοσ 

 Φπρνθνηλσληθνί κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ επηηειείηαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε: 

 

 Μάζεζε: 

 

o Δίλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απνθηάκε γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο.  

o εκαληηθνί παξάγνληεο κάζεζεο είλαη νη θιίζεηο, νη 

ξνπέο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, θαζψο επίζεο θαη ε 

αληίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

ελζάξξπλζε-θνηλσληθή θξηηηθή, ζπζηάζεηο, ππνδείμεηο, 

παξαδεηγκαηηζκφο) 

o Ζ θνηλσληθή κάζεζε επηηπγράλεηαη θαη κέζσ κίκεζεο. 

 

 Δζσηεξίθεπζε 

o Γειαδή, αθνκνίσζε, ελζσκάησζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Δίλαη δειαδή ε πηνζέηεζε ησλ 

αμηψλ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλσλίαο (αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

βάζεη ησλ νπνίσλ θνηλσληθνπνηείηαη ην άηνκν).  

 

 Σαχηηζε 

o Με ηελ ηαχηηζε αλαγλσξίδνπκε ηνλ εαπηφ καο ζε άιινπο (π.ρ. ζε 

έλαλ θαιιηηέρλε, ζε έλαλ αζιεηή θηι). Ζ ηαχηηζε (ζπλεηδεηή ή 

αζπλείδεηε) δελ είλαη απφιπηε γηαηί ην άηνκν δηαηεξεί απηνλνκία 

ζε ζρέζε κε ηα πξφζσπα πνπ ηαπηίδεηαη.  

  

ΟΜΧ: 

 Σα άηνκα δελ είλαη παζεηηθνί δέθηεο νχηε απνδέρνληαη άθξηηα ηα 

πξνβαιιφκελα πξφηππα. Σν ηη ζα απνδερηεί ή φρη έλα άηνκν 
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εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζέζεηο ηνπ, ηα βηψκαηά ηνπ θαη ηα θνηλσληθά 

εξεζίζκαηα. Παξφιν φηη ηα άηνκα νθείινπλ λα ελαξκνλίζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κε φζα νξίδνπλ νη λφκνη ή ε θνηλσληθή εζηθή, ε 

θνηλσληθνπνίεζε δελ είλαη απνηέιεζκα ηππνπνηεκέλεο κάζεζεο. 

Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο επηξξνέο πνπ δέρεηαη ην άηνκν θαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ θαηαλνεί θάζε θνξά ηνλ ξφιν ηνπ. 

 Παηδηά ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο δηακνξθψλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

 

         

       Η θνηλσληθνπνίεζε είλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία –θνηλσλία 

θαη άηνκν αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο (ζρέζε δηαιεθηηθή) 

 

     Σν άηνκν είλαη ζπγρξφλσο δέθηεο (πηνζεηεί ζηνηρεία απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ) αιιά θαη πνκπφο (κπνξεί λα επεξεάζεη κε ηε ηάζε ή 

ηελ αληίδξαζή ηνπ ηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο π.ρ. αληίδξαζε 

αηφκνπ ζε απηαξρηθή θνηλσληθνπνίεζε).  

    

          Η θνηλσληθνπνίεζε είλαη κηα εμειηθηηθή θαη δπλακηθή 

     δηαδηθαζία.. 

 

      Γειαδή πξνζδηνξίδεηαη ηζηνξηθά (ζην ρξφλν) θαη θνηλσληθά (ζην 

ρψξν) θαη βνεζάεη ην άηνκν λα θαηαλνεί ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη 

(ζπλζέηνπκε απφ κηθξή ειηθία σο ηα γεξαηεηά ηηο εηθφλεο γηα ηνλ θφζκν, 

ηηο επεμεξγαδφκαζηε θαη κε ηνλ δηθφ καο ηξφπν ηηο κεηαηξέπνπκε ζε 

πξνζσπηθέο εηθφλεο).  

 

 

 



 

Διαμαντοποφλου Αργυρϊ- Φιλόλογοσ 

            Με ηελ θνηλσληθνπνίεζε δνκείηαη ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα 

 

o Γειαδή απνθηάκε ηελ αίζζεζε ηνπ «εκείο»(ηελ αίζζεζε φηη 

αλήθνπκε ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν κε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά) 

o Κνηλσληθνπνηεκέλν είλαη ην άηνκν πνπ εληάζζεηαη ζε νκάδεο 

(ζπγγελείο, ζπκκαζεηέο, θίινη θηι) θαη αηζζάλεηαη κέινο ηνπο 

ρσξίο βέβαηα λα ππνηάζζεηαη θαη λα ράλεη ηελ κνλαδηθφηεηά ηνπ. 

 

3.2 Αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ εαπηνχ-Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Οη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ζπκθσλνχλ ζην φηη 

θάζε άηνκν απφ ηε γέλλεζή ηνπ δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ην θνηλσληθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ.  

 

1. Φπραλαιπηηθή ζεσξία θαη Κνηλσληθνπνίεζε 

 Ηδξπηήο ηεο ν Ε. Φξφηλη 

Αλέπηπμε κηα ςπραλαιπηηθή κέζνδν. Γηαηχπσζε ηελ ζεσξία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρεη δχν δηαζηάζεηο:  

 

o Φπρνζεμνπαιηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ( ζηαδηαθά ην άηνκν 

θαηαζηέιιεη ηηο ζεμνπαιηθέο θαη επηζεηηθέο ηνπ λφξκεο θαη 

ηαπηίδεηαη κε ηα θνηλσληθά πξφηππα. Αλαιπηηθφηεξα: 

 ηνκαηηθφ ζηάδην (1
ν
 έηνο): Ζ θχξηα πεγή επραξίζηεζεο 

είλαη ν ζειαζκφο.  

 Πξσθηηθφ ζηάδην (2
ν
 -3

ν
 έηνο): Σν παηδί θαιείηαη λα 

απνθηήζεη έιεγρν ησλ ζθηθηήξσλ (ελνχξεζε, εγθφπξηζε). 

Κχξην ραξααθηεξηζηηθφ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ είλαη ε ηάζε γηα 

απηνλνκία θαη ν αξλεηηζκφο. 
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 Φαιιηθφ ζηάδην (3
ν
-7

ν
 έηνο): ην παηδί απνθηά επίγλσζε ησλ 

δηαθνξψλ ζηα γελλεηηθά φξγαλα ησλ δχν θχισλ. Παξάιιεια 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αγάπε ηνπ πξνο ηνπο γνλείο, αλ θαη πιένλ 

ε αγάπε γηα ηνλ γνλέα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ απμάλεηαη. 

(νηδηπφδεην ζχκπιεγκα, ζχκπιεγκα ηεο Ζιέθηξαο). 

 ηάδην ηεο ιαλζάλνπζαο ζεμνπαιηθφηεηαο (7
ν
 -11

ν
 έηνο): ην 

παηδί παγψλεη ην δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπ. Σαπηίδεηαη 

κε δηάθνξεο νκάδεο γηα λα απνθηήζεη ηελ αίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ. Απηέο νη νκάδεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ άηνκα ηνπ 

ίδηνπ θχινπ. 

 ηάδην ηεο γελεηήζηαο ζεμνπαιηθφηεηαο (12
ν
-19

ν
): είλαη 

πεξίνδνο έληνλσλ ςπρηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη αιινπξφζαιιεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

 

Δπνκέλσο: ε αλάπηπμε είλαη νκαιή φηαλ ην άηνκν θαηνξζψλεη ζε 

θάζε ζηάδην λα ηζνξξνπήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελνξκήζεσλ 

θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, παξνπζηάδεηαη ε θαζήισζή ηνπ ζην ζηάδην απηφ, κε 

απνηέιεζκα λα έρεη κεησκέλε πξνζαξκνγή ζηα επφκελα. 

Γηαθνξεηηθά, ην άηνκν παιηλδξνκεί ζε κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

κηθξφηεξεο ειηθίαο, πξνθεηκένπ λα αληιήζεη ηθαλνπνίεζε. 

 

o Φπρηθή νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο: 

 

 Δθείλν (Id)  είλαη ην ζχλνιν ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ θαη 

ησλ ελνξκήζεσλ-ελζηίθησλ ηνπ αηφκνπ. Λεηηνπξγεί κε ηελ 

αξρή ηεο επραξίζηεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε 

ηνπ πφλνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Δίλαη ην απξφζηην κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο.  
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 Τπεξεγψ (superego) είλαη ην θνκκάηη/ ε δνκή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο εζηθέο αξρέο ηεο 

θνηλσλίαο καο φπσο κεηαθέξνληαη ζην άηνκν απφ ηνπο γνλείο 

ηνπ-είλαη απηφ πνπ απνθαινχκε ζπλείδεζε θαη είλαη ε πεγή 

ησλ ελνρψλ. Σν εθείλν θαη ην ππεξεγψ βξίζθνληαη ζε κηα πάιε. 

Όηαλ ην εγψ δελ κπνξεί λα ιχζε θαη λα ζπκβηβάζεη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ εθείλν θαη ηνπ ππεξεγψ δεκηνπξγείηαη άγρνο. Σν 

άγρνο είλαη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα φηη ην εγψ δελ ηα έρεη 

θαηαθέξεη ζην ξφιν ηνπ.  

 Δγψ (ego)  Ο ξφινο ηνπ είλαη λα κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ 

εθείλν, ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ππεξεγψ. Δίλαη ην 

ζπλεηδεηφ. Απνηειεί ην νξγαλσκέλν κέξνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο καο θαη πεξηιακβάλεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

φπσο εθηίκεζε ησλ δηάθνξσλ θαηαζηάζεσλ, ν έιεγρνο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε θξίζε, ε ζπκβαβαζηηθφηεηα, ε αλεχξεζε 

ιχζεσλ ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα θηι. 

 

 Μεραληζκνί Άκπλαο: είλαη ςπρνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε αζπλείδεηα γηα λα θαηαπνιεκήζνπκε ην άγρνο 

θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα είλαη 

ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ην Δγψ δηεπζεηεί ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ελνξκήζεσλ ηνπ Δθείλνπ θαη ησλ 

αμηψλ ηνπ Τπεξεγψ. Οπζηαζηηθά δελ κεηαβάιινπλ ηηο εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο αιιά κεηαβάιινπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 Οη πην βαζηθνί κεραληζκνί άκπλαο είλαη: (ζει 56 ζρ. Βηβι.) 

 Απψζεζε 

 Άξλεζε 

 Παιηλδξφκεζε 
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 Πξνβνιή 

 Μεηάζεζε 

 Μεηνπζίσζε 

 Δθινγίθεπζε  

 

2. ρνιή θνηλσληθήο (ζπκβνιηθήο) αιιειεπίδξαζεο (Σδ. Μίλη) 

Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε: δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε ζηελή 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε δχν (ή πεξηζζφηεξνπο) 

αλζξψπνπο (κε ην παηρλίδη, ηε ζπλαλαζηξνθή θηι) νδεγεί ζηε 

δηακφξθσζε κέξα κε ηε κέξα κηαο ζρεδφλ ηδησηηθήο γιψζζαο, ελφο 

θψδηθα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ νπνίνπ παξάγνληαη 

λνήκαηα θαη ζπκβνιηζκνί. 

 

 ηάδηα θνηλσληθήο αλάπηπμεο παηδηνχ:  

o Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην: ε ζπκπεξηθνξά είλαη αζπληφληζηε, 

δνθηκαζηηθή, ηπραία θαη ζπλνδεχεηαη απφ κηκήζεηο.  

o ηάδην αηνκηθνχ παηρληδηνχ:  ην παηδί παίδεη δηάθνξνπο ξφινπο 

(π.ρ. καζεηήο-δάζθαινο, γηαηξφο- αζζελήο). Οη «ζεκαληηθνί 

άιινη»(άηνκα θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο) επεξεάδνπλ ηε 

δηακφξθσζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο.  

o ηάδην νκαδηθνχ παηρληδηνχ: ζην παηλίδη ηψξα ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη θνηλσληθνί ξφινη (θαλφλεο, πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, πξνζδνθίεο). Σν παηδί αθνκνηψλεη ηηο ζηάζεηο θαη 

αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο- «γεληθεπκέλν φιν». Έηζη εμειίζζνληαη ζε 

θνηλσληθά φληα.  
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 Γηρνηφκεζε  ηνπ εαπηνχ ζε «Δκέ» θαη «Δγψ» 

o Σν «Δκέ» αληηπξνζσπεχεη ηελ θνηλσλία (φιν ην ζχζηεκα αμηψλ 

θαη πξνηχπσλ πνπ αθνκνηψλνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. 

o Σν «Δγψ» αληηπξνζσπεχεη ηηο παξνξκήζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη 

ην απζφξκεην θαη απξφβιεπην θνκκάηη ηνπ εαπηνχ. 

 

3. Η ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε, ε θνηλσληθνπνίεζε απνζθνπεί ζε: 

o ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

o ηελ απνδνρή ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο απφ ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο 

o ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ 

o ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

 

4. Μαξμηζηηθή ζεψξεζε:νη καξμηζηέο πξνζεγγίδνπλ ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε σο δηαδηθαζία  δηαηψληζεο ηεο 

θαζεζηεθπίαο ηάμεο ησλ πξαγκάησλ: 

o ηε δηαηψληζε ηνπ θαηεζηεκέλνπ 

o ηελ εθκάζεζε ηεο απνδνρήο ηεο θνηλσληθήο ζέζεο/ηάμεο 

o ηε ζπληήξεζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ 

πξνλνκίσλ ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ.  

 

3.3 Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

 Κνηλσληθφο ζεζκφο είλαη ε επηδίσμε θάπνηνπ θνηλσληθά 

ζεκαληηθνχ ζθνπνχ κε θνηλσληθά παξαδεθηνχο ηξφπνπο αηνκηθήο 

ή ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξά θαη δξάζεο. Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζεζκνχ ηα άηνκα θαηαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη ξφινπο 

(ηεξαξρηθή δνκή).  
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 Πρ. Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλαο θνηλσληθά ζεκαληηθφο ζθνπφο 

(έρεη ζεκαζία γηα νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν ή γηα 

θάπνην ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ).  

 Ζ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζεζκφο.  

 Οη ηξφπνη πνπ επηδηψθεηαη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο δελ 

πξέπεη λα είλαη αληίζεηνη κε ηνπο λφκνπο ηεο θνηλσλίαο  ή 

ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ ε θνηλσλία απνδέρεηαη σο 

« ζσζηνχο».  

 Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ζπλαληάκε 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη ζέζεηο (π.ρ. Γηεπζπληήο, 

θαζεγεηήο, καζεηήο θηι) 

 ηηο θνηλσλίεο  καο πνιιέο θνξέο νη ζεζκνί ηαπηίδνληαη κε 

ηνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο..απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη 

θνηλσλίεο πνπ δνχκε είλαη θπξίσο ηππηθά νξγαλσκέλεο 

(ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα νξγάλσζεο).  

 Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο:  είλαη ηα άηνκα, νη νκάδεο ή νη 

ζεζκνί πνπ ζπληεινχλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ. Οη 

θνξείο απηνί κπνξεί λα είλαη α) ζεζκνπνηεκέλνη (π.ρ εθπαίδεπζε) 

ή β) κε ζεζκνπνηεκέλνη (π.ρ παξέεο). 

 

Μηα άιιε δηάθξηζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθνπνίεζεο είλαη:  

o Πξσηνγελείο θνξείο:  νη ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο 

«ζηελέο», πξνζσπηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο (π.ρ. παξέα, 

νηθνγέλεηα) 

o Γεπηεξνγελείο θνξείο:  νη ζρέζεηο είλαη «ηππηθέο» θαη 

ξπζκίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (π.ρ. ζρέζε εξγνδφηε-

εξγαδφκελνπ) 
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3.3.1 Πξσηνγελείο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

1. Πξσηνγελείο θνξείο:  

 Οηθνγέλεηα:   

o Γηακνξθψλεη ζεκαληηθά ηνπο θαλφλεο, ηηο ζπλήζεηεο, ηηο αμίεο θαη 

ηηο αληηιήςεηο ηνπ παηδηνχ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ. 

o Απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θνξέα ηφζν γηα ηελ 

επηβίσζε φζν θαη γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ 

θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία.  

o Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη αθφκα θαη ζήκεξα πνπ νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ κειψλ είλαη πην ραιαξέο απφ φ,ηη παιηφηεξα (π.ρ. δηαδχγηα, 

απηνλνκία θηι), νη λένη έρνπλ αλάγθε ηελ νηθνγέλεηα. 

(αιιειεγγχε κειψλ:  ζηελή ή ραιαξή ζχλδεζε ησλ κειψλ). 

 

 Παξέα ζπλνκηιήθσλ:  

o Γηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο, ηε ζθέςε θαη ηα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο.  

o Ζ απνδνρή ησλ θαλφλσλ ηεο νκάδαο (π.ρ. γισζζηθφο θψδηθαο, 

ληχζηκν) ζηνηρείν πνπ επλνεί ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ».  

o Με ηελ παξέα ηα παηδηά αλεμαξηεηνπνηνχληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, 

αλαπηχζζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο  (π.ρ. 

επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία, νκαδηθφηεηα). Τπάξρεη σζηφζν ε 

πηζαλφηεηα λα αθνινπζήζνπλ αξλεηηθά πξφηππα ζπκπεπξηθνξάο 

(π.ρ. εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, ρνπιηγθαληζκφο) ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα αληηδξάζνπλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινπλ θαη λα 

πξνβάιινπλ κηα θαθψο ελλννχκελε αλεμαξηεζία.  
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3.3.2 Γεπηεξνγελείο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

2. Γεπηεξνγελείο θνξείο:  

 ρνιείν:  

o Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο κεηαβηβάδεη ζηε λέα γεληά 

ηηο θνηλέο παξαδφζεηο, αιιά θαη ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε ηεο 

θνηλσλίαο. 

o Λεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα σο πξνο ηελ 

εθκάζεζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο.  

o πλδέεηαη κε ηηο αλάγθεο γηα ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε ηεο λέαο γεληάο θαη γηα ηελ απφθηεζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (θξηηηθή ζθέςε, ζπλεξγαζία, 

νκαδηθφηεηα). 

 Θξεζθεία:  

o Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ ζξεζθεπηηθνπ δφγκαηνο θαη ηηο 

ζξεζεπηηθέο ηειεηέο επηβεβαηψλεηαη ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ησλ 

νκνζξήζθσλ  (π.ρ « εκείο νη ρξηζηηαλνί», « εκείο νη 

κνπζνπικάλνη») εληζρχνληαη ηα ηδαληθά θαη νη αμίεο ηεο θνηλσλίαο 

(Νηπξθέκ). 

o Δπεξεάδεη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ νκνζξήζθσλ αηφκσλ. 

o Γηακνξθψλεη ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπο. 

o Γξαζηεξηνπνηείηαη κε παξεκβάζεηο θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. 

ζπζζίηηα γηα απφξνπο).  

 

 Μ.Μ.Δ.: 

o Φπραγσγνχλ, ελεκεξψλνπλ, κνξθψλνπλ, αζθνχλ θξηηηθή 

(εηιηθξηλή ή ηδηνηειή) επεξεάδνληαο ηελ θνηλή γλψκε, 

πξνβάιινπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, αλαδεηθλχνπλ θνηλσληθνχο 
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ξφινπο, θαηαζθεπάδνπλ είδσια. Μπνξνχλ λα επεξεάδνπλ βαζηά 

ηε ζθέςε ησλ αηφκσλ, αιιά θαη νιφθιεξε ηε ζπκπεπξηθνξά ηνπο.  

o Ζ κίκεζε ή ε ηαχηηζε ησλ λέσλ κε δηάθνξα πξνβαιιφκελα θαη 

θαηαζθεπαζκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο αληαλαθιά ηηο αλάγθεο 

ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο αγνξάο θαη φρη ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο.   

 

 Κξάηνο:  

o Δπηβάιιεη θαλφλεο ζε φια ηα επίπεδα θαη επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο 

ησλ αλζξψπσλ (επίπεδν νηθνλνκηθφ- π.ρ. θνξνινγία, θνηλσληθφ – 

π.ρ. εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξφλνηα, πνιηηηθφ π.ρ. ειεπζεξία).  

o Αζθεί επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θνξέσλ 

θνηλσληθνπνίεζεο (π.ρ. κε ηελ αλακφξθσζε ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ).  

o Γηακνξθψλεη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ θπβεξλσκέλσλ ( π.ρ. 

ε ζπκπεξηθνξά θαη ην ήζνο ησλ θπβεξλψλησλ επεξεάδεη ην 

αίζζεκα δηθαίνπ ηνπ πνιίηε, παξάγεη ή ππνλνκεχεη ηε δηαθαλεηα, 

ηελ ηζνλνκία θηι).  

 

3.4 Κνηλσληθφο έιεγρνο- Μνξθέο θνηλσληθνχ ειέγρνπ 

 

 Κνηλσληθφο έιεγρνο:   

o Δίλαη ην ζχλνιν ησλ κεραληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα θνηλσλία 

γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο νη αμίεο ηεο θαη λα εθαξκνζηνχλ νη 

θαλφλεο απφ ηα κέιε ηεο. 

o Αζθείηαη φηαλ δελ έρνπλ εζσηεξηθεπζεη απνηειεζκαηηθά απφ ηα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο νη αμίεο θαη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ππάξρνπλ απνθιίζεηο.  

o Ο ζηφρνο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ έρεη πξνιεπηηθφ θαη 

θαηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα.  
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 Μνξθέο θνηλσληθνχ ειέγρνπ:  

o Ο ηππηθφο θνηλσληθφο έιεγρνο είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο έιεγρνο 

πνπ αζθείηαη απφ ην θξάηνο θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηνπ (π.ρ. 

αζηπλνκία, δηθαζηήξηα) θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ 

ηηκσξία. Οη πνηλέο πνπ πξνβιέπνπλ νη λφκνη αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία αμηψλ/  αγαζψλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (δσή, ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, αμηνπξέπεηα 

θηι).  

o Ο άηππνο θνηλσληθφο έιεγρνο είλαη ν κε ζεζκνζεηεκέλνο 

έιεγρνο θαη αζθείηαη φηαλ θάπνηνο απνθιίλεη απφ ηα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο ηεο νκάδαο. ηεξίδεηαη ζηα ήζε, έζηκα, παξαδφζεηο 

θαη αζθείηαη κ πξνζσπηθέο εθδειψζεηο επηδνθηκαζίεο ή  

απνδνθηκαζίαο (π.ρ. κνξθαζκνί, ζρφιηα, ρεηξνλνκίεο θηι). 

Δθαξκφδεηαη  ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ιηγφηεξν 

«ζεκαληηθψλ» θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο.  

o Απηνέιεγρνο: είλαη νη θξαγκνί πνπ ζέηνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (είηε γηαηί θνβνχληαη ηελ ηηκσξία είηε γηαηί 

έρνπλ απνδερηεί ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο). Όζν 

πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηφζν πην 

απνηειεζκαηηθφο είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο.  

 

 Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο (ηηκσξίεο) ηνπ ηππηθνχ ή άηππνπ 

ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαγθαζηηθά, ππάξρνπλ θαη νη 

επηβξαβεχζεηο (εκςχρσζε, αληακνηβή, αλαγλψξηζε). 

 Αληί ηνπ φξνπ «θνηλσληθφο έιεγρνο» ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε 

ηνπο φξνπο «θνηλσληθή πξνζαξκνγή», «ελζσκάησζε» ή 

«έληαμε».  
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3.5 Η θνηλσληθνπνίεζε σο ζπλερήο δηαδηθαζία θνηλσληθήο κάζεζεο 

 

o Ζ δηαδηθαζία θνηλσληθήο κάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. (δηαδηθαζία ζπλερήο θαη 

αδηάιεηπηε- δηά βίνπ θνηλσληθή κάζεζε).  

o Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα άηνκα αλαιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπο δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ξφινπο (θνηλσληθφο ξφινο 

είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλακέλνληαη απφ έλα 

άηνκν ην νπνίν θαηέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζέζε π.ρ. 

παηδί, ζχδπγνο, γνλέαο, παππνχο θηι). Μέζα απφ ηελ αλάιεςε 

ησλ λέσλ ξφισλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά ε εθκάζεζε ησλ 

λέσλ ππνρξεψζεσλ θαη ε επίγλσζε ησλ λέσλ δηθαησκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο απηνχο.  

o Δπίζεο, ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ ην άηνκν κπνξεί λα αλαιάβεη 

θάπνηνπο ξφινπο ππνρξεσηηθνχο ή έθηαθηνπο (θαληάξνο, 

αζζελήο, νηθφηξνθνο, έγθιεηζηνο ζε ίδξπκα θηι). Όηαλ απηέο νη 

έθηαθηεο πεξίνδνη ηεξκαηηζηνχλ (π.ρ. ην άηνκν απνιχεηαη απφ ηνλ 

ζηξαηφ, απνθπιαθίδεηαη, απνθαζίζηαηαη ε πγεία ηνπ), ζα πξέπεη 

λα επαλεληαρηεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηή ε δηαδηθαζία 

επαλαζχλδεζεο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν νλνκάδεηαη 

επαλαθνηλσληθνπνίεζε.  

o Οη ξφινη πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ηα άηνκα 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ κηα θνηλσλία ζε κηα άιιε, φπσο είλαη 

θπζηθφ, επηπιένλ φκσο θάζε άηνκα «παίδεη», «εξκελεχεη» ην ξφιν 

ηνπ κε έλα δηθφ ηνπ ηξφπν.  
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5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ 

5.1 Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαιεί ην παηδί (κέζσ ηεο έληαμεο ζε 

νκάδεο ζπλνκηιήθσλ):  

 Να αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε ηεξαξρία δε ζηεξίδεηαη αλαγθαζηηθά ζε 

βηνινγηθέο βάζεηο 

 Να αλαιάβεη επζχλεο 

 Να απνθαζίδεη απηφλνκα 

 

 ηφρνη ηεο κάζεζεο, πνπ απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο ηεο γλψζεο 

(UNESCO):  

 Να κάζεη ζην άηνκν πψο λα καζαίλεη, δειαδή πψο λα 

απνθηά ηα εξγαιεία ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ 

 Να ηνπ κάζεη πψο λα ελεξγεί, έηζη ψζηε λα είλαη 

παξαγσγηθφ ζην ρψξν ηνπ, 

 Να ηνπ κάζεη πψο λα δεη καδί κε άιινπο (ζπκκεηνρή- 

ζπλεξγαζία) 

 Να ηνπ κάζεη πψο λα ππάξρεη (ειεπζεξία ζθέςεο, θξίζεο, 

έθθξαζεο αηζζεκάησλ θαη θαληαζίαο) γηα λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη- θαηά ην δπλαηφ- 

ηε δσή ηνπ.  

 

 Ο εθπαηδεπηηθφο κεραληζκφο εθπιεξψλεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο 

(θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο- Κξ. Νηε Μνληηκπέξ):  

 Γηαθπιάηηεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ παξειζφληνο (δηαίσληζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη πξνεγνχκελεο γεληέο) 
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 Γηαζθαιίδεη ηε κεηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνχ (κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

δεκηνπξγείηαη ν «θαιιηεξγεκέλνο» άλζξσπνο κηαο θνηλσλίαο) 

 πληεεί ζηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπ αηφκνπ, ε νπνία κπνξεί λα 

ιάβεη δχν κνξθέο:  εζηθή θαη λνεηηθή. 

 Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη ηελ επζχλε λα εμνπιίδεη ηα άηνκα 

κε ίδηεο θαηεγνξίεο ζθέςεο. Λφγσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ε 

εθπαίδεπζε ζεσξήζεθε σο ηδενινγηθφο κεραληζκφο 

αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο (αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο).  

 πκβάιιεη ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ 

(έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο).  

 

Λεηηνπξγίεο εθπαίδεπζεο 

 

 

 

    Έθδειε ιεηηνπξγία:                               Άδειε (θξπθή) ιεηηνπξγία:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Η μετάδοςθ των γνϊςεων, 

των προτφπων και των 

αξιϊν. Σα ςτοιχεία αυτά, 

ςτο βακμό που 

εςωτερικεφονται και 

αφομοιϊνονται από τουσ 

μακθτζσ, οδθγοφν τθ δράςθ 

τουσ ςε ζνα κοινό 

προςανατολιςμό (« 

ομοιομορφοποίθςθ» και « 

κανονικοποιςθ» 

ςυμπεριφορϊν.  

Είναι θ αναπαραγωγι των 

κοινωνικϊν ανιςοτιτων 

(π.χ. ο προςανατολιςμόσ 

των πιο «αδφνατων» 

μακθτϊν προσ τθν τεχνικι 

εκπαίδευςθ- αποκλειςμόσ/ 

περικωριοποίθςθ των 

παιδιϊν που προζρχονται 

από τα λαϊκά και τα μεςαία 

ςτρϊματα).  
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           Οη έθδειεο ή νη άδειεο ιεηηνπξγίεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εμαξηψληαη απφ ην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσλίαο.  

 

5.2 Η εθπαίδεπζε σο παξάγνληαο αλαπαξαγσγήο θαη αιιαγήο ηεο 

θνηλσλίαο 

5.2.1 Η εθπαίδεπζε σο παξάγνληαο αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο 

 

 Ση ζεκαίλεη αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσλίαο θαη ηη αθξηβψο αλαπαξάγεη 

ην ζρνιείν;  

 

 

Σν ζρνιείν:  

o Αλαπαξάγεη θαη κεηαδίδεη ηνλ πνιηηηζκφ καο θνηλσλίαο ζηε λέα 

γεληά (π.ρ. δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο) 

o Γηακνξθψλεη θαη αλαπαξάγεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα (ηειεηέο, 

ζχκβνια/ ζεκαία, νη εζληθέο επέηεηνη, ζπκβνιηθέο ρξνλνινγίεο 

θηι) 

 

 χκθσλα κε ηνλ Γάιιν θνηλσληνιφγν Π.Μπνπξληηέ:  

 Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο ζχζηεκα επηινγήο πνπ 

επλνεί ηηο αλψηεξεο ηάμεηο ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ  

 Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ 

ηίηιν ζπνπδψλ είλαη ζηελ νπζία κηα απνλνκή ηδηφηεησλ ζην 

καζεηή (π.ρ. ζεηηθή/ ιίαλ θαιψο ή αξλεηηθή/ απνξξίπηεηαη πνπ 

ηζνχηαη κε ζηηγκαηηζκφ) θαη θαηαηάζζεη ηα άηνκα ζε 

ηεξαξρεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

 Ο ηίηινο ζπνπδψλ ιεηηνπξγεί θαη σο απφδεημε φηη απηφο πνπ ηνλ 

θαηέρεη ζπλδέεηαη κε κηα θνπιηνχξα πνπ απνθηηέηαηα απφ ηε 
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ζρνιηθή εθκάζεζε. Όπνηνο δε δηαζέηεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

θνπιηνχξα εθηνπίδεηαη ζε αδηαβάζκεηα ηλζηηηνχηα ή ζε 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο.  

 

 Άιινη θνηλσληνιφγνη πηζηεχνπλ φηη νη ηίηινη ζπνπδψλ είλαη 

εγγπήζεηο «λνεκνζχλεο», νη νπνίνη ήξζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηνπο παιηνχο ηίηινπο επγελείαο (θενπδαξρηθή θνηλσλία) ή, αθφκε, 

ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. Γεληθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ηίηινπο πνπ 

δηθαηψλνπλ απηνχο πνπ αηζζάλνληαη ήδε θπξίαξρνη.  

 

 

 

 Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα :  

 

o Δκθαλίδεη σο «θπζηθέο»  ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, αθνχ ηηο 

κεηαηξέπεη ζε αληζφηεηεο θνπιηνχξαο θαη επθπΐαο (δειαδή 

κεηαηξέπεη ηα θνηλσληθά πξνλφκηα ζε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, έηζη 

πνπ π.ρ. θάπνηνη λα θαίλεηαη φηη είλαη « θπζηθά» πξννξηζκέλνη γηα 

αλψηεξεο ζπνπδέο θαη θάπνηνη γηα ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ζπνπδέο).  

o Αλαπαξάγεη ηελ ηαμηθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο (π.ρ. ε ζρνιηθή 

«ζηαδηνδξνκία» ησλ καζεηψλ δελ είλαη άζρεηε κε ηελ θνηλσληθή 

ηνπο πξνέιεπζε.  
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5.2.2 Η εθπαίδεπζε σο παξάγνληαο αιιαγήο ηεο θνηλσλίαο 

 

 J.J. Rousseau θαη ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

o Οη άλζξσπνη γελληνχληαη ίζηνη, κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ζπλεπψο 

ε θνηλσλία πξέπεη λα επηβξαβεχεη ηνλ θαζέλαλ αλάινγα κε ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ θαη φρη αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή ηνπ. 

o Ζ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζεσξήζεθε σο ηζφηεηα 

παξαθνινχζεζεο θάπνηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ. 

Απφ εθεί θαη πέξα ηφζν ν ίδηνο ν καζεηήο φζν θαη νη γνλείο ηνπ 

είραλ ηελ επζχλε λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πξνζθνξά απηή.  

 

 Μεηά ηε Γαιιηθή θαη ηελ Βηνκεραληθή επαλάζηαζε ν κεραληζκφο 

ηεο εθπαίδεπζεο – ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ- θιήζεθε λα 

πξνσζήζεη:   

o Σελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

o Αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ 

o Σελ έληαμή ηνπο ζηηο πθηζηάκελεο θνηλσληθέο (εξγαζηαθέο ή 

άιιεο) δνκέο. 

o Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη θαη’ επέθηαζε, 

ηεο θνηλσλίαο (κέζσ ηεο αιιαγήο ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, 

λννηξνπηψλ).  

 

 

5.3 Δθπαηδεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο 

  Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

γξήγνξεο ζπιινγήο, αμηνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο θαη κεηάδνζεο κεγάινπ 

φγθνπ πιεξνθνξηψλ.  
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Πολίτεσ:  ωσ ςθμαντικότερα 

προςόντα για τουσ πολίτεσ των 

προθγμζνων κοινωνιϊν 

κεωροφνται θ εφευρετικότθτα και 

θ δθμιουργικότθτα. Σα 

ςυγκεκριμζνα προςόντα τον 

βοθκοφν ςτθ ςυνεχι 

επαγγελματικι εξζλιξθ.  

Κράτη: όςον αφορά τθν 

ανταγωνιςτικότθτα των κρατϊν 

πολλοί κεωροφν ότι διεξάγεται ζνασ 

ιδιόμορφοσ «πόλεμοσ»  ανάμεςα 

τουσ ςχετικά με τθν αναβάκμιςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με ςτόχο 

αυτό να μπορεί να παράγει 

αξιοηιλευτθ επιςτθμονικι γνϊςθ 

και να βοθκά τουσ νζουσ να 

λειτουργοφν αποτελεςματικά ςε μια 

«δικτυακι κοινωνία» .  

τθ ςφγχρονη κοινωνία είναι απαραίτθτθ θ ςφνδεςθ 

τθσ εκπαίδευςθσ με τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. Η 

ειςαγωγι τθσ πλθροφορίασ ζχει ςκοπό να προωκιςει 

τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με H/Y, να βοθκιςει ςτθ 

μάκθςθ άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων και να 

αποτελζςει εργαλείο για τθν αντιμετϊπιςθ 

μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Επίςθσ, οι νζεσ τεχνολογίεσ 

μποροφν να βοθκιςουν ςτθ μακθςιακι διδικαςία 

κάνοντασ προςιτζσ ςτο δάςκαλο και το μακθτι 

γνϊςεισ και πλθροφορίεσ που παλαιότερα κα 

απαιτοφςαν χρόνο να ααποκτθκοφν.  
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 Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε (ηειεθπαίδεπζε) : 

o Μεηψλεη ηνλ άκεζν θαη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ηαπηφρξνλα φκσο θαζηζηά εθηθηή ηε ζχλδεζε ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ κε ηα αγαζά ηεο εθπαίδεπζεο.  

o Με ηνπο ηερλνινγηθνχο απηνχο κεηαζρεκαηηζκνχο άιιαμε ε ίδηα ε 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, αθνχ ακθηζβεηείηαη πηα ν θιαζηθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ/ καζεηή. 

o Δπίζεο, ζήκεξα είλαη απαξαίηεηε ε αλαπξνζαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξνο λέεο 

κεζφδνπο κάζεζεο, ζηηο νπνίεο θπξίαξρε ζέζε ζα έρεη ε κεραλή 

θαη φρη ν άλζξσπνο.  

 

Βαζηθέο έλλνηεο πνπ νξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ αηφκσλ κε ηελ ηερλνινγία 

είλαη:  

 Ζ εμνηθείσζε (γλψζε θαη ηερλνινγία κε θνηλσληθέο αλαθνξέο) 

 Ζ εμεηδίθεπζε (ζηνπο ρψξνπο ηεο δνπιεηάο) 

 

Η ζρέζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο 

 Ζ κεξηθή εμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο κνξθέο 

«αλαιθαβεηηζκνχ»:  

 Απφ ηε κία φζνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ « πιεξνθνξία»  

ζεσξνχληαη «ςεθηαθά αλαιθάβεηνη».  

 Απφ ηελ άιιε φκσο έρεη δηαπηζησζεί φηη νη θαλαηηθνί ρξήζηεο ηεο 

ιεγφκελεο «θνηλσλίαο ηεο γλψζεο» δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα κε επρέξεηα θαη αθξίβεηα, δελ 

κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ βαζηθά γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο 
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ηνπο ή δπζθνιεχνληαη λα θάλνπλ εχθνινπο, ινγηθνχο, απινχο 

ζπιινγηζκνχο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Πνιινί ζεσξνχλ φηη ε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε γλψζεο. 

o Άιινη ζεσξνχλ φηη ε γλψζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζπνπδή, ηε 

κειέηε, ηελ επαιήζεπζε θαη φηη νη πιεξνθνξίεο δελ ηαπηίδνληαη 

κε ηηο γλψζεηο, αθνχ νη ηειεπηαίεο πξνυπνζέηνπλ κηα αλαιπηηθή 

θξηηηθή ζθέςε. 

o Άιινη επηζεκαίλνπλ φηη, ελψ ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο παιαηφηεξα 

ήηαλ κηα πξνζπάζεηα πνπ απαηηνχζε κφρζν, ζήκεξα κε φιεο απηέο 

ηηο ηερλνινγίεο, έρεη θαηαληήζεη κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη εληππψζεσλ.  

o Κάπνηνη άιινη αληηηείλνπλ φηη ν θαηαηγηζκφο  ησλ πιεξνθνξηψλ 

απνηειεί θνκβηθφ ζηνηρείν ηεο επνρήο καο θαη απηφ δελ πξέπεη λα 

αγλνεζεί.  

 Αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο απφςεηο, δελ κπνξνχκε λα κελ 

παξαδερηνχκε φηη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί 

πνιχ εχθνια θαη γξήνγξα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν θαη λα 

Η πληροφορία 

αποτελεί γνώςη;  
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ελεκεξσζεί γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ παγθφζκηα 

θνηλφηεηα.  

 Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αιιειεγγχεο πξνο ηηο θνηλσλίεο ή ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ηελ 

έρνπλ αλάγθε, αιιά θαη ηε δηακαξηπξία απέλαληη ζε θαηλφκελα πνπ 

πξνζβάιινπλ ηελ αλαζξψπηλε αμηνπξέπεηα ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

6. ΔΡΓΑΙΑ, ΑΝΔΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΑΝΙΟΣΗΣΔ 

6.1 Ο ξφινο ηεο εξγαζίαο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ 

Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ξόινπ ηεο εξγαζηαο ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ 

(νηθνλνκηθή, θνηλσληθή δηάξζξσζε):  

 Αξραία Αζήλα/ Ρσκαίνη (δεκηνπξγεί ρεηξψλαθηεο- δνχινη), 

(βάλαπζνο/ πλεπκαηηθέο ελαζρνιήζεηο) 

 Μεζαίσλαο (ζξεζθεία- εξγαζία, εξγαζία σο δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα) 

 Βηνκεραληθή επαλάζηαζε (κηζζσηή εξγαζία: Μ/ Βέκπεξ 

ζξεζθεία- εξγαζία, Λνχζεξνο εξγαζία- εζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δξγαηηθή ηάμε- ππεξαμία. Γηθαηψκαηα παηδηνχ) 

 ήκεξα δηεχξπλζε ησλ ηνκέσλ εξγαζίαο (θαηακεξηζκφο έξγνπ, 

δηθαηψκαηα, εξγαζηαθή θνπιηνχξα, αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο) 

 

** θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο:ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ή ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ.  
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6.1.1 Οξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη κνξθέο εξγαζίαο 

 Ο θαηακεξηζκόο εξγαζίαο εξκελεύεηαη δηαθνξεηηθά από ηνπο 

Κνηλσληνιφγνπο:  

o Νηπθέξκ:  νξγαληθή αιιειεγγχε, θνηλά ζπκθέξνληα, ζπλνρή 

ηεο θνηλσλίαο. Οη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ θνηλά 

ζπκθέξνληα: λα είλαη θεξδνθφξα ε επηρείξεζε, ψζηε απφ ηε 

κηα πιεπξά ν επηρεηξεκαηίαο λα ζεσξεί φηη ηνλ ζπκθέξεη λα 

επελδχεη ζε απηή θαη λα δηαηεξεί ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη απφ 

ηελ άιιε νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ εξγαζία. 

o Μάξμ: ηδηνθηήηεο- εξγάηεο, δηαλνκή πινχηνπ, ππεξαμία, 

δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα. Καη’απηφλ θέξλεη ζε αληίζεζε ηνπο 

εξγνδφηεο κε ηνπο εξγαδφκελνπο. Δξγάηεο θαη εξγνδφηεο 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε γηα ηε δηαλνκή πινχηνπ  πάιε ησλ 

ηάμεσλ.  

Γηα άιινπο επηζηήκνλεο  

o Σέηινξ: α) ε εξγαζία εθηειείηααη νξηδφληηα, διδ θάζε εξγάηεο 

εθηειεί έλαο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο θηηάρλνληαο έλα κφλν 

κέξνο. β) ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη νξγαλσκέλε θάζεηε, διδ 

κηο νκάδα εηδηθψλ ζρεδηάδεη ην πξντφλ θαη νη εξγάηεο εθηεινχλ. (ν 

θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ θαηάιιειε ζέζε) 

o Φφξλη: Μεραλνπνηεκέλε εξγαζία, ζπλαξκνιφγεζε, θηλεηηθφηεηα 

αληηθεηκέλσλ, νη εξγάηεο δελ κεηαθηλνχληαη αιιά ηα πξντφληα 

έξρνληαη κπξνζηά ηνπο.  

 

ΟΜΟΙΟΣΗΣΔ: 

 Οη εξγάηεο εθηεινχλ έλα ηκήκα ηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο γίλεηαη απφ νκάδεο εηδηθψλ θαη νη 

εξγάηεο απιψο εθηεινχλ. 
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ΓΙΑΦΟΡΑ:  

ην ηετινξηθφ ζχζηεκα νη εξγάηεο κεηαθηλνχληαη κέζα ζην εξγνζηάζην, 

ελψ ζην θνξληηθφ παξακέλνπλ ζηαζεξνί ζε κηα ζέζε θαη ηα εμαξηήκαηα 

ηνπ πξντφληνο πεξλνχλ απφ κπξνζηά ηνπο.  

 

Καη ηα δύν κνληέια (Τέηινξ, Φόξλη) επέηξεςαλ: 

 Μείσζε κε σθέιηκνπ ρξφλνπ 

 Μείσζε ρεηξσλαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

 Αχμεζε ξπζκνχ εξγαζίαο 

 Μαδηθή παξαγσγή 

 Μαδηθή ελζσκάησζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (κεηαλάζηεο) 

 Μεραλνπνίεζε εξγνζηαζίσλ 

 

Σε δεθαεηία ηνπ ’30 νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ζρνιηάδνπλ ηηο 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηνπ Σετινξηζκνχ: 

[απνκφλσζε εξγαδνκέλνπ (αιιφηξησζε)-ν εξγάηεο σο εμάξηεκα] 

 

 Μάγην: 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

 Αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 Κξηηηθή ζην ηετινξηθό –θνξληηθό ζύζηεκα (απνθιεηζκφ 

δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ, θαληαζίαο, ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο, 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο)  

 

Γεθαεηία ηνπ ’60, ακθηζβήηεζε ηνπ Τετινξηζκνύ: 

 Γεξκαλία, Volkswagen εκηαπηφλνκεο νκάδεο εξγαηψλ 

 Ηηαιία Fiat (ηκεκαηηθά ζπκβνχιηα, θαηαλνκή ζέζεσλ εξγαζίαο) 

 Γαιιία Citroen (απεξγίεο –αληηδξάζεηο) 
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6.1.2 Νέεο κνξθέο απαζρφιεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεχνολογικζσ αλλαγζσ 

Αλλαγζσ ςτθν οργανωτικι δομι τθσ κοινωνίασ 

Η ιεραρχία των 

υπαλλιλων ζχει 

αλλάξει Αλλαγζσ ςτθν 

εργαςιακι κουλτοφρα 

Διαφοροποίθςθ 

προςόντων, γνϊςεων, 

δεξιοτιτων 
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 πλέπεηεο ησλ αιιαγψλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εξγαζίαο:  

 ΔΤΔΛΙΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

 

o Ζ εξγαζία γίλεηαη επέιηθηε, θηλεηηθή, πξνζσξηλή (κεξηθή 

απαζρφιεζε, εξγαζία κε βάξδηεο, εξγαζία ζηε βάζε θπιηφκελνπ 

σξαξίνπ, εξγαζία ηηο Κπξηαθέο θαη γεληθφηεξα θαηά ηηο αξγίεο, 

εξγαζία απφ απφζηαζε φπσο ε ηειεξγαζία)  

o Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο εμαηνκηθεχνληαη (αηνκηθέο έλαληη 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ), ζηελ ίδηα επηρείξεζε θαη κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ίδηαο ηεξαξρηθήο ηάμεο παξαηεξνχληαη 

δηαθνξεηηθά επίπεδα κηζζψλ, απνδνρψλ, δηαθνξεηηθά σξάξηα 

εξγαζίαο θιπ.  

o Πεξηθνπέο κηζζψλ, καδηθέο απνιχζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία 

«ηερλνινγηθήο» αλαδηάξζξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαηαζηξαηήγεζε εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, πεξηθνπέο θνηλσληθψλ 

επηδνκάησλ θιπ. 

o Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο νλνκάδνληαη «γθξίδεο» γηαηί 

δελ παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, 

επηδφκαηα, άδεηεο αζθάιηζε. Παξαδείγκαηα: o εξγαζία κε 

ζχζηεκα «θαζφλ», o εξγαζία εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

εξγνδφηε, o δαλεηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ (επελνηθίαζε) 

 

 Δξγαζία απφ απφζηαζε (ηειεξγαζία) 

Μνξθέο:  

o Ζ πξψηε κνξθή κνηάδεη κε ηελ εξγαζία- θαζφλ (κε ην θνκκάηη) ηνπ 

19νπ αηψλα. ’ απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε αλεμάξηεηνπο 

εξγαδφκελνπο ή ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ δε δηαρσξίδνπλ ην 

ρψξν εξγαζίαο απφ ην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπο.ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπο.  
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o  Ζ δεχηεξε κνξθή δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πξψηε ιφγσ ηεο 

δηθηχσζεο πνπ ζπλδέεη ηνπο ππνινγηζηέο κεηαμχ ηνπο. Οη 

εξγαδφκελνη ζπλεξγάδνληαη κέζσ κηαο ηξάπεδαο δεδνκέλσλ.  

o  Ζ ηειεπηαία κνξθή ιεηηνπξγεί σο κηα ππεξεζία ηεο θεληξηθήο 

επηρείξεζεο. Αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ θαη έρεη 

αλαπηπρζεί σο δίθηπν ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ 

απαηηνχληαη έμνδα ελνηθίνπ γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

6.2 Φηψρεηα, πινχηνο, θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ζπλέπεηεο 

 Τη είλαη ε θηώρεηα; Πώο νξίδεηαη; Υπάξρεη έλαο νξηζκόο ή ε ζεκαζία 

ηεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ θνηλσλία;  

 

Ζ θηψρεηα σο θαηλφκελν ππήξρε πάληα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

θνηλσληψλ (δνπινθηεηηθέο, θενπδαξρηθέο ή θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο). Ο 

νξηζκφο φκσο ηεο θηψρεηαο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ππφ εμέηαζε 

θνηλσλία θαη ηζηνξηθή πεξίνδν. 

 

 Ζ θηψρεηα, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ε αλεξγία απνηεινχλ 

ζχλζεηα δηεζλή θαηλφκελα. Καζνξίδνληαη απφ:  

 Οηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (φπσο ε άληζε θαηαλνκή ηνπ 

πινχηνπ)ηνπ πινχηνπ)  

 Πνιηηηθνχο παξάγνληεο (φπσο ε αληζφηεηα ζηε θνξνινγία)  

 Κνηλσληθνχο παξάγνληεο (φπσο ν ξαηζηζκφο, ε πξνθαηάιεςε, ε 

έιιεηςε αιιειεγγχεο, νη δηαθξίζεηο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο) 

 

6.2.1 Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

 

 ε θάζε θνηλσλία ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ πνπ 

έρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία σο πξνο ην επίπεδν δσήο, ηηο 



 

Διαμαντοποφλου Αργυρϊ- Φιλόλογοσ 

νηθνλνκηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηηο αμίεο ηνπο.ή 

ηηο αμίεο ηνπο. Ζ θαηάηαμε ζε κηα ηεξαξρεκέλε θιίκαθα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ κε θνηλά νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ή αμηαθά 

ζηνηρεία νλνκάδεηαη θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. 

 Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο είλαη νη 

θνηλσληθέο ηάμεηο. Οη θνηλσληθέο ηάμεηο είλαη νη θνηλσληθέο 

νκάδεο ησλ νπνίσλ ηα κέιε έρνπλ:  

 

o ηελ ίδηα ζέζε σο πξνο ηα κέζα παξαγσγήο (ηδηνθηήηεο ή φρη).  

o έλα ζρεηηθά θνηλφ ηξφπν δσήο.  

o ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα. 

 

 Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πάλσ ζην δήηεκα ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ  

1. Καξι Μαξμ  

o Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο ηάμεηο κεηαμχ ηνπο δελ είλαη ην 

εηζφδεκα, ε θχζε ηεο εξγαζίαο (ρεηξσλαθηηθή ή φρη) ή ε 

άζθεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επαγγεικάησλ αιιά:  

o ε ζέζε θάζε ηάμεο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο.  

o Ζ αζηηθή ηάμε είλαη ηδηνθηήηξηα ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ελψ 

ε εξγαηηθή ηάμε ην κφλν πνπ θαηέρεη (θαη πνπιά έλαληη ελφο 

κηζζνχ) είλαη ε εξγαηηθή δχλακε.  

 

2. Μαμ Βέκπεξ  

Κνηλσληθή Γηαζηξσκάησζε:  

 Ο πξψηνο ηχπνο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ 

θαζελφο ζηελ ηεξαξρία ηνπ γνήηξνπ. Κάζε νκάδα απφ ην 

ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ 

ηξφπν δσήο, έλα θαηαλαισηηθφ πξφηππν, έλα ζχλνιν ηεξαξρία 
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ηνπ γνήηξνπ. Κάζε νκάδα απφ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ ηξφπν δσήο, έλα 

θαηαλαισηηθφ πξφηππν, έλα ζχλνιν ηδηαίηεξσλ αμηψλ.  

 Ο δεχηεξνο ηχπνο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηεο 

θνηλσληθήο δχλακεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα αζθήζεη έλα άηνκν ζηε 

δξάζε κηαο νκάδαο. 

 Ο ηξίηνο ηχπνο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο είλαη απηφο ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Ζ θνηλσληθή ηάμε αλαθέξεηαη σο έλα 

ζχλνιν αηφκσλ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά, 

έρνπλ δειαδή θνηλά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ηα νπνία 

θξνληίδνπλ λα ηα ππεξαζπίδνληαη. 

 

 

 Κνηλσληθέο αληζφηεηεο  

 

Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

αληζφηεηαο. Σα άηνκα δελ έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε.δηαζηξσκάησζε. Παξφηη ε ηζφηεηα είλαη ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε αμία, εληνχηνηο νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αληζφηεηεο αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο 

δηεπξχλνληαη παγθνζκίσο. 

Οξηζκφο:  

Αληζφηεηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πινχην, ηελ εθπαίδεπζε, 

ηνλζρέζε κε ηνλ πινχην, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ πγεία 

θ.ά., νη νπνίεο εθιακβάλνληαη σο άδηθεο. 
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 Οηθνλνκηθέο αληζφηεηεο: αληηζηνηρνχλ ζηε δηαθνξά ζέζεο 

ησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φπσο επίζεο ζηε 

δηαθνξά σο πξνο ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ πεξηνπζία.  

 Κνηλσληθέο αληζφηεηεο: φπσο γηα παξάδεηγκα νη αληζφηεηεο 

πξφζβαζεο ζε αλαγθαία αγαζά γηα ηελ επηβίσζε, ζε 

ππεξεζίεο πγείαο, νη εθπαηδεπηηθέο, νη πνιηηηζκηθέο 

αληζφηεηεο θ.ά., έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ. 

 Πνιηηηζκηθέο θνηλσληθέο: φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πξντφληα 

πνιηηηζκνχ. 

 

6.2.3 πλέπεηεο αλέξγηαο, θηψρεηαο  θαη αληζνηήησλ  

 Ζ αληζφηεηα, ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

θνηλσληθή, εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ 

αλζξψπσλ. 

 

 Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο: Όζνη ράλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κπνξεί 

λα εμαλαγθαζηνχλ ζε κεηαλάζηεπζε, ελψ ζπγρξφλσο απνθιείνληαη 

απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. εμαλαγθαζηνχλ ζε 

κεηαλάζηεπζε, ελψ ζπγρξφλσο απνθιείνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν.  

 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ επεξεάδεηαη ε ςπρνινγία θαη ε απηνεηθφλα 

ηνπο. Ζ αλεξγία θαη ε θηψρεηα ζπλδένληαη κε ηελ πγεία, ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ην πξνζδφθηκν φξην επηβίσζεο. πλδένληαη 

επίζεο κε ηνλ αιθννιηζκφ, ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ δηαδπγίσλ, ηελ μελνθνβία, ην ξαηζηζκφ θαη ηελ 

έμαξζε ηεο βίαο. 
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                       Πξνζνρή: πλδένληαη δε ζεκαίλεη φηη ηαπηίδνληαη ή φηη 

απνηεινχλ απνθιεηζηηθή αηηία.απνθιεηζηηθή αηηία. Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

αλεξγίαο κε άιινπο παξάγνληεο (π.ρ. πξνβιεκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε 

θηι.) απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. 

 

Απνηέιεζκα ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, είλαη ε ζηαδηαθή απαμίσζε ησλ 

γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απνθηεζείζαο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

ησλθαη ηεο απνθηεζείζαο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ αλέξγσλ, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηα πξνγξάκκαηα επαλαθαηάξηηζήο ηνπο. 

 

 Πνιινί θνηλσληνιφγνη ζπζρεηίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα κε ηελ 

πγεία θαη ηε δπλαηφηεηα (ή ηελ αδπλακία) πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ ζε 

ππεξεζίεο πεξίζαιςεο. 

 

o Μηα ζρεηηθή κειέηε, ε νπνία ηεθκεξίσζε ζηαηηζηηθά ηε ζρέζε 

νηθνλνκηθήο αλέρεηαο θαη πγείαο, έγηλε απφ νκάδα Διιήλσλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ (πίλαθαο 6.4).  

o Καηαζθεχαζαλ έλα δείθηε έθβαζεο λνζειείαο (ίαζεο ή ζαλάηνπ) 

θαη ηνλ ζπλέθξηλαλ κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

λνζειεπνκέλσλ.  

o Με δεδνκέλε ηε ζλεηφηεηα ελφο λνζήκαηνο, ν αξηζκφο ησλ 

ηαζέλησλ κε άπνξσλ αζζελψλ ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ απφξσλ. 

o Αληίζηξνθα, ηα πνζνζηά ησλ αζζελψλ πνπ πέζαλαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ήηαλ πςειφηεξα ζηνπο απφξνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο κε απφξνπο. 
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 Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο νδεγνχλ ζηαηηζηηθά θαη ζε αληζφηεηεο 

ζηελ πεξίζαιςε θαη ηελ πγεία. Τπνγξακκίδεηαη ε ιέμε ζηαηηζηηθά, 

δηφηη νη ζπλέπεηεο ηεο θηψρεηαο (φπσο θαη ηνπ πινχηνπ), είηε 

αθνξνχλ ηελ πγεία είηε άιια αηνκηθά είηε αθνξνχλ ηελ πγεία είηε 

άιια αηνκηθά δηθαηψκαηα, δελ είλαη απφιπηεο, δεδνκέλνπ φηη ε πγεία 

ησλ αλζξψπσλ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξάγνληα ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. 

 

 

6.2.4 Παηδηθή εξγαζία 

 Γηαηί ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν παηδηά πνπ εξγάδνληαη; 

Απηφ νθείιεηαη:  

o ε πνιέκνπο θαη εκθχιηεο ζπξξάμεηο φπνπ ηα παηδηά ράλνπλ ηνπο 

γνλείο ηνπο.  

o ηε θηψρεηα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη αθφκε πην βαξηά φηαλ είλαη 

πνιχηεθλε. 

o ηελ θαζνιηθή θηψρεηα κηαο ρψξαο (Αθξηθή, Αζία) πνπ αλαγθάδεη 

ηα παηδηά λα κεηαλαζηεχνπλ ή λα εξγάδνληαη ζε ζπλζήθεο 

ζθιαβηάο.  

 

6.3 Αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο 

 

Αληηκεηψπηζε αληζνηήησλ:  

 Υψξεο κε ειεχζεξε νηθνλνκία (ελεξγνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ 

αηφκσλ λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο) 

 Κεληξηθά ζρεδηαζκέλεο νηθνλνκίεο (θξάηνο) 

 Γξάζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ (ζπλδηθάηα) 

 Σν θξάηνο (γεξκαληθφ ζχζηεκα 1949, θξάηνο πξφλνηαο, 

αλαθαηαλνκή πινχηνπ) 
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Υαξαθηεξηζηηθά θξάηνπο πξφλνηαο: 

 Αλαθέξεηαη πξψηε θνξά ζην γεξκαληθφ ζχληαγκα ηνπ 1949 

Οδεγεί ζε κηα πνιηηηθή παξνρψλ πξνο ηα νηθνλνκηθά αζζελέζηεξα 

ζηξψκαηα 

 Πνιηηηθή κηζζψλ (ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, επηδφκαηα) 

 Φνξνινγηθή πνιηηηθή (κείσζε θφξσλ γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο) 

 Κνηλσληθή αζθάιζε 

 Πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

 Πξφζβαζε ζε αγαζά πνιηηηζκνχ 

 

Πψο κπνξεί ην άηνκν λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο;  

 Να θξνληίζεη γηα ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε 

 Καηάξηηζε θαη επαλαθαηάξηηζή ηνπ 

 Να είλαη ελεξγφο πνιίηεο 

 Να δηεθδηθεί θαιχηεξνπο φξνπο θαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο 

 

7. ΜΟΡΦΔ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΒΑΔΙ ΣΗ ΔΞΟΤΙΑ 

7.1 Κνηλσλίεο κε ή ρσξίο θξαηηθή νξγάλσζε- Θεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε 

 

 ηηο θνηλσλίεο ρσξίο θξαηηθή νξγάλσζε ππήξρε έλαο αξρεγφο 

(επίιπζε δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο νηθνγέλεηεο, αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο θπιήο/ θνηλσληθφ γφεηξν- εθπιήξσζε ξφινπ) 

 Γηάθξηζε δχλακεο (επηβνιή ζέιεζεο/ έθθξαζε ζπκθεξφλησλ- 

εμνπζίαο (λφκηκε ρξήζε βίαο)  
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Πίλαθαο 7.1 SOS 

Κνηλσλία ρσξίο θξαηηθή δνκή Κνηλσλία κε θξαηηθή δνκή 

Άηππνη κεραληζκνί δηαθπβέξλεζεο. Πνιηηηθνί κεραληζκνί ή 

θπβεξλεηηθνί ζεζκνί πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ άιιεο 

νξγαλψζεηο. 

Κνηλσλία κε αζαθή εδαθηθή φξηα. Ζ εμνπζία αζθείηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ θαη 

ζπγθεθξηκέλε επηθξάηεηα. 

Οη δηαθσλίεο θαη νη απνθάζεηο 

ξπζκίδνληαη απφ νηθνγελεηαθέο ή 

ζπγγεληθέο νκάδεο ή, ζε 

κεγαιχηεξεο θπιεηηθέο δνκέο, απφ 

έλαλ αξρεγφ κε ηελ ππνζηήξημε 

ελφο ζπκβνπιίνπ. 

Ννκηθφ ζχζηεκα πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δπλαλφηεηά 

ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί έλλνκε βία. 

Οη ζρέζεηο θαη νη ζπλαιιαγέο 

θαζνξίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

απφ ηα έζηκα. 

Σα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

θπβέξλεζεο (π.ρ. ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην, δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

ζηξαηνο) θαζνξίδνληαη απφ ην 

χληαγκα.  

 

 

 Βέκπεξ:  

o Γχλακε σο ηθαλφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(επηβνιή απφςεσλ- επεξεαζκφο ηνπ πιήζνπο) 

o Άιιν είδνο δχλακεο είλαη ε εμνπζία (ρξήζε βίαο, απεηιή ρξήζε 

βίαο)  
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ηάδην νξζνινγηθνπνίεζεο – θξάηνο 

1. Βέκπεξ:  

 Γξαθεηνθξαηία 

 Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

 Ηεξαξρία 

2. Κφλη:  

 Κξάηνο σο απνηέιεζκα αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ θνηλσληψλ 

(πνιππινθφηεηα) 

 

3. Μάξμ:  

 Γηαθνξνπνίεζε θνηλσλίαο (θάηνρνη παξαγσγήο- εξγάηεο/ 

θξάηνο ππεξέηεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ) 

 

7.1.1 Μνξθέο εμνπζίαο 

Βέκπεξ ηξεηο ηχπνη λνκηκνπνηεκέλεο εμνπζίαο 

 Παξαδνζηαθή εμνπζία εζηκηθφ δίθαην, παηέξαο-αξρεγφο, 

αγξνηηθή θνηλσλία, πεξίπησζε βαζηιέσλ 

 Υαξηζκαηηθή εμνπζία εμαηξεηηθή πξνζσπηθφηεηα, δχλακε 

αθνζίσζεο, εκπηζηνζχλε ηεο θνηλσλίαο πξνο απηφ ην πξφζσπν 

 Οξζνινγηθή εμνπζία λνκηκφηεηα κέζσ ζεζκψλ 

 

7.1.2 πγθξφηεζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο θαη ζπζηήκαηα 

δηαθπβέξλεζεο 

 Οξηζκφο έζλνπο:  

 Έζλνο ηαχηηζε κε ιαφ (γαιιηθή επαλάζηαζε) 

 Έζλνο- θνηλφ παξειζφλ, θνηλή ηζηνξία θαη θνηλή παξάδνζε πνπ 

ζπλδέεη ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο (Ρνκαληηζκφο- Γεξκαλία) 

 Γέλλεζε θξάηνπο (13
νο

 – 15
νο

 αηψλαο): εγεκφλαο βαζηιηάο- αζηηθή 

ηάμε 
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 Σέζζεξηο γεληέο εζλψλ- θξαηψλ 

 Πξψηε γεληά (19
νο

 αηψλαο): αληίδξαζε ζηηο θενπδαξρηθέο δνκέο 

 Γεχηεξε γεληά (20
νο

 αηψλαο): δηάιπζε ησλ απηνθξαηνξηψλ, λέα 

θξάηε, ζχλζεηεο δνκέο (Γηνπγθνζιαβία) 

 Σξίηε γεληά (1945- ηέινο απνηθηνθξαηίαο): π.ρ. Αιγεξία 

 Σέηαξηε γεληά:  θαηάξξεπζε ρσξψλ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ 1989 

 

 Ζ έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο:  

 Σνκείο Πιάησλαο θαη Αξηζηνηέιεο 

 Υξηζηηαληζκφο (αλαίξζε ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο) 

 χγρξνλα θξάηε- δηαθπβέξλεζε- δεκνθξαηία (άκεζε 

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία)  

 

 

πγθεληξσηηθά:  

Ιδεψδεο δηαδηθαζία ζεκειίσζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο 

Οινθιεξσηηθφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο 

ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα:  

 Ο ιαφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάδεη ειεχζεξα ηελ άπνςή ηνπ 

γηα ηε δηαθπβέξλεζε. Τπάξρεη 

ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ε νπνία 

ζεσξείηαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηχπνπ 

ησ πνιηηψλ. 

 

 

 

Ο νινθιεξσηηζκφο βξίζθεηαη ζηνλ 

αληίζεην πφιν απφ ηε δεκνθξαηία.  

 Έλαο θπβεξλήηεο θαηέρεη 

απφιπηε δχλακε θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα ειέγρεη φιε ηελ 

θνηλσλία. 

 Ζ δηθηαηνξία είλαη κηα κνξθή 

νινθιεξσηηθνχ θαζεζηψηνο. 

Απνηειεί απηαξρηθφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο, πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηε βία. 
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Υαξαθηεξηζηηθά:  

 Αξρή ηεο αληηπξφζσπεπζεο 

 Γηνίθεζε πνπ ππεξεηεί ηε γεληθή 

βνχιεζε 

 Γηαθάλεηα ζηελ άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο 

 Γηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ 

(λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, 

δηθαζηηθή) 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

 Δπηβνιή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ηδενινγίαο. 

 Ύπαξμε κνλνθνκκαηηζκνχ, 

ππάξρεη δειαδή έλα κφλν θφκκα 

ζε φιν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα.  

 Ύπαξμε ελφο νξγαλσκέλνπ 

ζρεδίνπ εθθνβηζκνχ ησλ πνιηηψλ. 

 Απφιπηνο έιεγρνο ηνπ ζηξαηνχ, 

κε ζθνπφ ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

φξγαλν πνπ αζθεί έιεγρν ζε φιεο 

ηηο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο, 

πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο. 

 Απφιπηνο έιεγρνο ησλ ΜΜΔ (π.ρ. 

κε ηελ επηβνιή ινγνθξηζίαο ζηηο 

εηδήζεηο θαη ζηηο αλαιχζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ. Ζ ινγνθξηζία 

επεθηείλεηαη θαη ζε θάζε κνξθή 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο) 

 Διεγρφκελε θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε απφ ην θξάηνο 

νηθνλνκία.  

 

 

 Απηαξρηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο:  

 Γελ απέρεη πνιχ απφ ηνλ νινθιεξσηηζκφ. 

 Ο θπβεξλήηεο κπνξεί λα είλαη είηε αηξεηφο είηε κε αηξεηφο. 

 Ο θπβεξλήηεο επηηξέπεη έλαλ βαζκφ αηνκηθήο ειεπζεξίαο ζηνπο 

πνιίηεο, ρσξίο φκσο λα επηηξέπεη ηε ιατθή ζπκκεηνρή ζηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο (π.ρ. κέζσ θνηλνβνπθίνπ πνπ 

αλαδεηθλχεηαη κε ειεχζεξεο εθινγέο). 
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 Παξάδεηγκα: ν άρεο ηεο Πεξζίαο. 

 

 χκθσλα κε ηνλ Μίθειο ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαη ζε άιια ζπζηήκαηα.  

 

 

 

 

7.2 Κνηλσληθέο βάζεηο ηεο εμνπζίαο 

 Ζ δεκνθξαηία είλαη έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε 

ιατθή βνχιεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σξεηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εμνπζία 

o ην κνληέιν ησλ ειίη  

o ην πινπξαιηζηηθφ κνληέιν  

o ην καξμηζηηθφ κνληέιν 

 

 

Δίλαη φκσο έηζη; Δίλαη ε 

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία έλα 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν φινη 

παίξλνπλ κέξνο ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ή αζθνχλ εμνπζία; 
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1. Σν κνληέιν ησλ ειίη 

Δθπξφζσπνη:  

-Β. Παξέην (Vilfredo Pareto 1848-1923)  

-Ρ. Μίθειο (Robert Michels 1876-1936)  

-Σζ. Ρ. Μηιο (Charles Wright Mills 1916-1962) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηιο:  

Υσξίδεηαη ζε:   

o ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΛΙΣ  

Απνηειείηαη απφ ηελ εγεηηθή νκάδα πνπ εκθαλίδεηαη σο θχξηνο θνξέαο 

άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη πεξηιακβάλεη φρη κφλν απηνχο πνπ 

παίξλνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο, αιιά θαη απηνχο πνπ αζθνχλ αληηπνιίηεπζε 

θαη εθθξάδνπλ θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα. 

 

o ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΛΙΣ  

Απνηειείηαη θπξίσο απφ δηεπζπληέο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, 

κεγαινκεηφρνπο θαη πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

 

Διίη είλαη νη πξψηνη, νη 

δηαιερηνί, νη άξηζηνη κηαο 

θαηεγνξίαο πξνζψπσλ. 
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Απηή ε ειίη ιεηηνπξγεί σο νκάδα πίεζεο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ειίη κε 

ζηφρν ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο, ελψ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ληψζεη φηη ηα ζπκθέξνληά ηεο απεηινχληαη, κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 

ζηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο. 

 

o ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΔΛΙΣ  

 Απνηειείηαη απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε ησλ έλνπισλ δπλάκεσλ, ησλ 

ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ηεο αζηπλνκίαο. Ο ξφινο ηνπο είλαη ηφζν 

ζεκαληηθφο, πνπ εληάζζεηαη ζηηο γξακκέο ηεο ηζχλνπζαο ειίη.  

 

 Σν κνληέιν ησλ ειίη αθνξά θπξίσο ηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία. Γείρλεη 

ηελ θαζνιηθή θπξηαξρία ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα πάλσ ζηνλ πνιηηηθφ. 

Απηή ε θπξηαξρία κεηαζρεκαηίδεη ηελ πνιηηηθή ζε δηαρείξηζε 

ηερλνδηνηθεηηθήο θχζεσο. 

Οη ηερλνθξάηεο είλαη ζχκβνπινη ζε θπβεξλεηηθά γξαθεία πνπ πξνηείλνπλ 

ηελ επίιπζε δηάθνξσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κε βάζε νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα, παξαγλσξίδνληαο έηζη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο.  

Mε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ εθθξάδεηαη ε ιατθή βνχιεζε, ελψ 

κεζνδεχεηαη ε πξφζβαζε νξγαλσκέλσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηζρπξψλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θπβέξλεζε, είηε άκεζα είηε έκκεζα (φπσο 

π.ρ. κέζσ ηεο δηαπινθήο θαη ηεο ζχκπιεπζεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

κεραληζκνχ κε ηε βηνκεραλία φπισλ θαη ηεο απφ θνηλνχ δηακφξθσζεο 

ακπληηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο). 
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Ππξακίδα ηνπ Μίιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πινπξαιηζηηθφ κφληειν 

Δθπξφζσπνη (Ηζρπξίδνληαη φηη ε δχλακε δηαρέεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσλίαο):  

- Νηαι 

- Αξφλ 

- Γθαικπξέηζ 

 

o Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θινλίδνληαη απφ ζπγθξνχζεηο.  

o Ζ θνηλσληθή δσή δηαθξίλεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο γχξσ 

απφ ηνπο νπνίνπο νη πνιίηεο νξγαλψλνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο.  

o Δθθξαζηέο απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ είλαη ηα θηλήκαηα, 

ηα θφκκαηα θαη νη δηάθνξεο ελψζεηο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

γηα ην πνηνο ζα έρεη ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ θνηλσλία. 

  

 χκθσλα κε ην πινπξαιηζηηθφ κνληέιν νη πνιηηηθέο απνθάζεηο είλαη 

απνηέιεζκα δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπκβηβαζκψλ αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ελψζεηο θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Κακία απφ απηέο ηηο 

νκάδεο δε θαίλεηαη λα θξαηά ζηα ρέξηα ηεο φιε ηε δχλακε. 

 Οη ειίη ησλ ηνκέσλ απηψλ -είηε ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο είηε 

αληαγσλίδεηαη ν έλαο ηνλ άιινλ- εθθξάδνπλ αηηήκαηα θαη πηέζεηο ηεο 

θνηλσληθήο βάζεο.  

Α 
(κυβζρνθςθ, ςτρατιωτικοί, διευκυντζσ 

μεγάλων επιχειριςεων) 

Β 
(διάφορεσ ομάδεσ ςυμφερόντων)  

Γ  
(μαηικι κοινωνία, λαόσ) 
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 Κάζε ειίη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη βέην θαη λα αλαηξέςεη ηηο 

απνθάζεηο ησλ άιισλ.  

 H εμνπζία δελ αζθείηαη κφλν απφ κηα δηεπζπληηθή ηάμε (ην επίπεδν Α ηεο 

ππξακίδαο ηνπ Μηιο) αιιά θαη απφ ηηο ειίη ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ, φπσο 

είλαη νη δηαλννχκελνη, νη ζπγγξαθείο θαη νη επηζηήκνλεο, νη αξρεγνί ηνπ 

ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο θιπ. 

 ηα πινπξαιηζηηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα νη έρνληεο εμνπζία 

ραιηλαγσγνχληαη απφ ηνπο λφκνπο θαη ειέγρνληαη ζεζκηθά απφ ην θξάηνο. 

Οη δηάθνξεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ απνιακβάλνπλ έλα πςειφ πνζνζηφ 

απηνλνκίαο.  

 

3. Μαξμηζηηθφ κνληέιν 

Δθπξφζσπνη:  

- Μάξμ 

- Αιηνπζέξ 

 

 

H καξμηζηηθή νπηηθή ζεσξεί φηη ηφζν ε ειηηίζηηθε φζν θαη ε πινπξαιηζηηθή 

άπνςε ζπγθαιχπηνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή εληζρχνπλ ηελ απηαπάηε ηεο 

χπαξμεο απηφλνκνπ πνιηηηθνχ πεδίνπ. Ο Μαξμ ηζρπξίζηεθε φηη ην θξάηνο 

ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ. 

Ο Μαξμ ζεσξεί πσο ράξε ζηνπο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο θαηαζηνιήο πνπ 

δηαζέηεη έλα Κξάηνο κπνξεί λα αζθεί ηελ εμνπζία ηνπ ζηα εξγαηηθά ζηξψκαηα. 

Οη θπξηφηεξνη κεραληζκνί θαηαζηνιήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θξάηνο είλαη ε 

αζηπλνκία, ν ζηξαηφο, ηα δηθαζηήξηα, νη θπιαθέο.  

 O Λνπί Αιηνπζέξ επεξεαζκέλνο απφ ηε ζθέςε ηνπ Μαξμ αλέθεξε πσο ε 

θπξίαξρε ηδενινγία αλαπαξάγεηαη κέζα απφ ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο 

ηνπ Κξάηνπο (ΗΜΚ). Οη ΗΜΚ κπνξεί λα είλαη είηε δεκφζηνη είηε ηδησηηθνί θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ πεηζψ θαη ηελ πξνπαγάλδα.  
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Οη ηδενινγηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 

Αιηνπζέξ, επεηδή νη κεραληζκνί θαηαζηνιήο δελ αξθνχλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ εγεκνλία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. 

 

7.3 Πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

Σα πνιηηηθά θφκκαηα θαη νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ 

ηνπο πνιίηεο γηα ην δίθαην ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ απφςεψλ ηνπο, ψζηε λα 

δηεπξχλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο.  

 

 

 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Καταςταλτικοί Μηχανιςμοί 

(Αςτυνομία, τρατόσ, Φυλακζσ) 

Ιδεολογικοί Μηχανιςμοί 

Πολιτικόσ 

ιδεολογικόσ 

μθχανιςμόσ 

(Κόμματα) 

Ιδεολογικόσ 

μθχανιςμόσ 

πλθροφόρθςθσ 

(ΜΜΕ) 
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7.3.1 Πνιηηηθά θφκκαηα (ππιψλεο ηεο δεκνθξαηίαο)  

 

 Μπφι θαη Πέηεξο: παξαηεξνχλ φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα δηαθξίλνληαη 

απφ ηξία ζηνηρεία: 

 Κνηλφ ζηφρν (πνιηηηθή εμνπζία, ζπλεξγαζία) 

 Βαζκφ νξγάλσζεο 

 Δμσθνηλνβνπιεπηηθή ππνζηήξημεο (ζπλδηθάηα, θηλήκαηα) 

 

Ο ξφινο ησλ θνκκάησλ: 

 Πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε  

 Δλεξγνπνίεζε πνιηηψλ 

 Μεηαβίβαζε πνιηηηθψλ εζψλ 

 Άξα θνξείο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο 

 Γηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εμνπζίαο. 

 ηαζεξνπνηεηηθνί κεραληζκνί ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (κνξθνπνίεζε 

θαη κεηαηξνπή ηεο ιατθήο βνχιεζεο ζε πνιηηηθφ ιφγν) 

 

 Παξαηεξείηαη φηη ηα θφκκαηα έρνπλ επεθηείλεη ηελ επηξξνή θαη ηνλ έιεγρφ 

ηνπο ζε πνιιά θηλήκαηα θαη ζε δηάθνξεο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο, έρνληαο 

ζε γεληθέο γξακκέο ππνθαηαζηήζεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο, νη γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, ηα 

θηλήκαηα εηξήλεο ειέγρνληαη άκεζα απφ δηάθνξα πνιηηηθά θφκκαηα, 

γη’απηφ θαη θάζε θφκκα «έρεη» ηε δηθή ηνπ γπλαηθεία νξγάλσζε ή ην δηθφ 

ηνπ θίλεκα εηξήλεο. Ο ζηφρνο ησλ θνκκάησλ δελ είλαη άιινο απφ ηε 

δηεχξπλζε ηεο εθινγηθήο ηνπο βάζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηδενινγηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπο. 

 

7.3.2 Οκάδεο ζπκθεξφλησλ 

 

Οκάδεο πίεζεο ή νκάδεο ζπκθεξφλησλ ή ιφκπη: 

 πλεθηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο 
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 Πξνψζεζε αηηεκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ 

 Άζθεζε πίεζεο θαη επηξξνήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδεο πίεζεο:  

 

 

 

 

Οκάδεο ζπκθεξφλησλ                                 Οκάδεο γλψκεο  

(εξγαηηθά ζπλδηθάηα)                               (θνηλσληθέο αμίεο: νηθνινγηθέο   

                                                                 νξγαλψζεηο, ελψζεηο θαηαλαισηψλ) 

 

 Γηαθνξέο νκάδσλ πίεζεο απφ ηα θφκκαηα: 

 Γελ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάξηηζε ηεο εμνπζίαο 

 Γελ αζρνινχληαη κε επξχηεξα πνιηηηθά ζέκαηα 

 

  

                        Βέβαηα, νη νκάδεο πίεζεο κπνξεί λα κε ζηνρεχνπλ ζηελ  

                         θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο, εληνχηνηο φκσο κπνξνχλ λα 

κεηεμειηρζνχλ ζε θφκκαηα, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κφκκαηνο ησλ 

Πξαζίλσλ ζηε Γεξκαλία, ην νπνίν αξρηθά ήηαλ κηα νηθνινγηθή νκάδα.  

 

Ρφινο νκάδσλ πίεζεο:  

 πλνκηινχλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ λνκνζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Πρόκειται για ςυνεκτικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ που δραςτθριοποιοφνται 

οργανωμζνα με ςκοπό τθν προϊκθςθ αιτθμάτων και ςυμφερόντων. Η 

προϊκθςθ των αιτθμάτων τουσ γίνεται μζςω τθσ πίεςθσ ι τθσ επιρροισ 

που αςκοφν κατά τισ διαδικαςίεσ λιψθσ πολιτικϊν αποφάςεων.  
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 Υξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο επηξξνήο (απνθιεηζκφο δξφκσλ 

θηι) 

 πλδένληαη κε ην πνιηηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη 

(πνιηπηθή ηδενινγία, θφκκαηα) 

 Όπσο θαη ηα θφκκαηα δηακνξθψλνπλ πνιηηηθέο ηάμεηο θαη 

θνηλσληθνπνηνχλ πνιηηηθά έλα άηνκν (παξάδεηγκα ζπκκεηνρή, 

πξνάζπηζε ζπκθεξφλησλ)  

 Λεηηνπξγία θνκκάησλ, ζπκβνιή νκάδσλ πίεζεο, πνηφηεηα ζπκκεηνρήο 

θαη εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πνιίηε.  

 

7.3.4 Πνιηηηθή θαη εθινγηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υαξαθηεξηζηηθά πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο:  

 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε (ζπκκεηνρή, δηακφξθσζε, αιιειέπηδξαζε 

πνιηηηθψλ αμηψλ, ξφινο ζεζκψλ) 

 Πνιηηηθή ζηάζε (κεηαλαζηεπηηθφ, ρσξηζκφο εθθιεζίαο)  

 Οη πνιηηηθέο ζηάζεηο επεξεάδνπλ ηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ελφο 

αηφκνπ 

 Ζ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη απφ:  

 Κνηλσληθνχο παξάγνληεο (δεκνθξαηηθά ζπλζήκαηα: ζπκκεηνρή ζε 

εθινγέο) 

 Αηνκηθνχο παξάγνληεο(θχιν- γπλαίθεο κεησκέλν ελδηαθέξνλ, ειηθία- 

άλδξεο ειηθίαο 30-44 εηψλ πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο, κνξθσηηθφ 

θεθάιαην, επάγγεικα)  

Με τον όρο πολιτικι ςυμπεριφορά εννοοφμε 

με τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 

εκφράηει, δραςτθριοποίειται και ςυμμετζχει 

ωσ πολίτθσ ςε ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ, ςε 

ςωματεία, ςυλλόγουσ, εκελοντικζσ 

οργανϊςεισ, λζςχεσ, κόμματα και εκλογικζσ 

διαδικαςίεσ.  
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 Απηφ ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ πξέπεη λα εξκελεπηεί ζε ζρέζε κε ηελ άληζε 

θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ, πνπ είλαη αληηθεηκεληθφ θνηλσληθφ δεδνκέλν, αιιά θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ εζσηεξίθεπζε απηήο ηεο αληζφηεηαο (σο κεηνλεμίαο) απφ ην γπλαηθείν 

θχιν. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην πνιηηηθφ ζηίβν είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε γεληθφηεξεο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

θχισλ (π.ρ. άλδξαο ζην θαθελείν, γπλαίθα ζην ζπίηη). Οη πξαθηηθέο απηέο 

δελ είλαη άζρεηεο κε ηελ νπζία ηεο δεκνθξαηίαο. « Ο εθδεκνθξαηηζκφο ηνπ 

ηδησηηθνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ δεκνζίνπ».  

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Πνιηηηθή αιινηξίσζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τον όρο πολιτικι αλλοτρίωςθ εννοοφμε 

τθν αποξζνωςθ, τθν αδιαφορία, τθν αίςκθςθ 

του ατόμου ότι θ ςυμμετοχι του ςτον 

πολιτικό γίγνεςκαι δε μετρά, τθ δυςπιςτία 

του ζναντι των κυβερνϊντων και γενικά τθν 

απομάκρυνςι του από τισ πολιτικζσ 

διαδικαςίεσ και τισ πολιτικζσ εξελίξεισ.  
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πγθεθξηκέλα απνηειεί:  

 Πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη ζην επίπεδν ζηάζεσλ, 

αληηιήςεσλ θαη πνιηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (αδξαλνπνίεζε, κε 

ζπκκεηνρή ζε θφκκαηα θαη ελδερφκελα ζε εθινγηθέο δηαδηθαζίεο).  

 Γηακνξθψλνληαη ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο κε απαμίσζε ηεο πνιηηηθήο θαη 

ησλ πνιηηηθψλ.  

 Έξεπλεο δείρλνπλ ην ρακειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηα θφκκαηα. 

 Υακειή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ.  

 

πγθξηηηθά ζηνηρεία κε άιιεο ρψξεο:  

 ην έλα αξλεηηθφ άθξν βξίζθεηαη ε Διιάδα κε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ 

λέσλ ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ θαη ζην άιιν βξίζθεηαη ε νπεδία φπνπ 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λέσλ δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο (δηαθνξνπνίεζε  βνξξά- λφηνπ: πξφβιεκα γηα ηε λφηηα 

Δπξψπε).  

 Απηφ επεμεγείηαη απφ ην γεγνγφο πσο  νη λένη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζηε θηιηθή παξέα.  

 

 

 Αίηηα πνιηηηθήο αιινηξίσζεο:  

 πλζεηφηεηα ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ 

 Παγθνζκηνπνήζε 

 Τπέξ- θξαηηθνί ζεζκνί 

 Γεκηνπξγία δηεζλψλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ 

 Γεληθφηεξε θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο 

(θαηαλαισηηζκφο, θαξηεξηζκφο) 

 Δηδηθφηεξνη παζνγφλνη παξάγνληεο γηα ηελ Διιάδα (ξνπζθέηη, κέζν, 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο, αλνκία) 

 

 Ο Ν. Μπφκπην ηζρπξίδεηαη φηη ε δεκνθξαηία είλαη ε θαη’ εμνρήλ 

δηαθπβέξλεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνπο λφκνπο. Απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ 
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νπνία έλα δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο παξαβιέπεη απηήλ ηελ αξρή, 

κεηαζηξέθεηαη πνιχ γξήγνξα απφ δεκνθξαηία ζε κηα απηαξρηθή κνξθή 

εμνπζίαο.  

 

Αληηκεηψπηζε πνιηηηθήο αιινηξίσζεο:  

 πιινγηθέο πξνζπάζεηεο  

 Πνιηηηθή θπβεξλφλησλ (έιεγρνο δηαπινθήο, εμάιεηςε πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ, αμηνθξαηία, θξάηνο δηθαίνπ, αλάθηεζε εκπηζηνζχλεο) 

 Αλάιεςε ξφινπ ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ 

 Πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν 

 Ρφινο νηθνγέλεηα (δήηεκα ηζφηεηαο αγνξηψλ-θνξηηζηψλ θαη κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα) 

 πκκεηνρή πνιηηψλ ζε πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο (θφκκαηα-νξγαλψζεηο) 

 

 

 

 

 

9. ΑΠΟΚΛΙΝΟΤΑ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

9.1 Οη έλλνηεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο- Σν 

έγθιεκα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποκλίνουςα ςυμπεριφορά είναι θ κοινωνικι 

απαράδεκτθ ςυμπεριφορά, αυτι που αντιβαίνει 

ςτουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ και ςτισ αξίεσ τθσ 

κοινωνίασ. Σο περιεχόμενο τθσ αποκλίνουςασ 

ςυμπεριφοράσ αλλάηει από κοινωνία  ςε 

κοινωνία. 
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 Ζ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη:  

 Δγθιεκαηηθφηεηα 

 Παξαβαηηθφηεηα (γηα πξάμεηο πνπ δελ ζεσξνχληαη ζνβαξέο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ εμειίζζεηαη θαη ν νξηζκφο ηνπ εγθιήκαηνο 

κε απνηέιεζκα θάπνηεο παξαβαηηθέο πξάμεηο λα απνθνηλσληθνπνηνχληαη 

(κνηρεία, νηθνγελεηαθφ δίθαην 1983), ελψ θάπνηεο άιιεο λα 

πνηληθνπνηνχληαη (παξελφριεζε γπλαηθψλ, αληηγξαθή πξνγξακκάησλ 

ινγηζκηθνχ)  

 

9.2 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο- Γχν 

θνηλσληνινγηθέο νπηηθέο 

 

Καηά ηελ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο απνθιίλνπζαο ππάξρνπλ δχν 

νπηηθέο πνπ επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ πψο «παξάγεηαη» κηα εγθιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

 

 

Σο ζγκλημα είναι μια μορφι αποκλίνουςασ 

ςυμπεριφοράσ πο προβάλλει τισ αξίεσ που κατά 

τισ κοινωνικο—πολιτικζσ αντιλιψεισ μιασ 

κοινωνίασ είναι βαςικζσ για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

φπαρξισ τθσ , για αυτό και θ κοινωνία επιηθτεί 

τθν επιβολι κυρϊςεων που κίγουν ςοβαρά 

μζχρι και κεμελιϊδθ αγακά του δράςτθ τουσ.  
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 Η εγθιεκαηθφηεηα απαζρφιεζε ηνπο ζηνραζηέο ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα: 

 

 Σε γαιιν-βειγηθή ζρνιή (1825) (Quetelet, Guerry) θξππηνγξάθεζε 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαηά ρψξα θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζχλδεζε κε 

πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο.  

 Σελ ηηαιηθή ζρνιή (1876) (Lombroso) επηθέληξσζε ζε 

θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 Καηά ηνλ 20
ν
 αηψλα αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο :  

 χλδεζε εγθιεκαηηθφηεηαο κε γελεηηθέο, ςπρηθέο θαη δηαλνεηηθέο 

δηαηαξαρέο.  

 χλδεζε κε θνηλσληθνχο παξάγνληεο (θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο)  

 

 

 

 Ζ θνηλσληνινγηθή ζεψξεζε αζρνιείηαη κε δχν νπηηθέο ηεο απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ νξίδεη κηα εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά: 

 Έγθιεκα είλαη φ,ηη απνδνθηκάδεηαη απφ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο 

(ζπλαηλεηηθφ πξφηππν)  

 Ζ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπγθξνχζεσλ-

ζπκθεξφλησλ:  

o Δπηξξνή απφ ζρνιή αιιειεπίδξαζεο 

o Δπηξξνή απφ καξμηζηηθή ζρνιή ησλ ζπγθξνχζεσλ 

o Δπηξξνή απφ  (κε καξμηζηηθή) θξηηηθή ζρνιή ηεο ζχγθξνπζεο 
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Κοινωνιολογικζσ θεωρίεσ 

Συναινετικό 

πρότυπο 

Θεωρίεσ 

ςφγκρουςησ 

Ανομία 
Κοινωνική 

οικολόγια 
χολι 

ςυμβολικισ 

αλλθλεπίδρας

θσ 

Μαρξιςτική 

ςχολή 

ςυγκροφςεων 

Κριτική ςχολή 

των 

ςυγκροφςεων 
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9.2.1 Θεσξίεο ηεο ζπλαίλεζεο: αλνκία θαη θνηλσληθή νηθνινγία 

 

1. ρνιή Αλνκίαο (Νηπξθέκ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ Νηπξθέκ, ε αλνκία είλαη έλα θνηλσληθφ 

θαηλφκελν θαη σο ηέηνην πξέπεη λα κειεηάηαη. Δμάιινπ νη ηαρχηαηεο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζχγρξνλν θφζκν νδεγνχλ ζπρλά ζηελ 

αλνκία.  

 

 

Ζ θνηλσληθή 

ζπλνρή ησλ 

κειψλ κηαο 

θνηλσλίαο 

εθθξάδεηαη σο 

«θνηλσληθή 

αιιειεγγχε». 

 

 

 

 

 

 

Ζ ιεηηνπξγία κηαο 

θνηλσλίαο 

βαζίδεηαη ζηε 

ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε, νπνία 

θαζνξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε ζηηο 

ζχγρξνλεο 

βηνκεραληθέο 

θνηλσλίεο ζα πξέπεη 

λα θαζνξίδεη ην 

ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

ξφισλ.  

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθή 

αιιειεγγχε 

πιινγηθή 

ζπλείδεζε 

Αμίεο 

Καλφλεο 
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2. Αλνκία θαηά ηνλ Μέξηνλ 

Ο Ακεξηθαλφο θνηλσληνιφγνο Μέξηνλ ζεσξείηαη απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο 

επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο. Γηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ζην Robert Merton (1910-2003) 

αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Κνινχκπηα, 

ελψ ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάιπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο 

παξέθθιηζεο ηνπ ράξηζαλ δηεζλή αλαγλψξηζε. Γηαηχπσζε ηε δηθή ηνπ 

ζεσξία: 

 Βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αλνκίαο (Νηπξθέκ) 

 Υξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο ζθνπφο θαη κέζα γηα ηελ επίηεπμε αηνκηθψλ 

ζηφρσλ. 

 Όηαλ νη θαλφλεο ζπγθξνχνληαη κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηφηε 

έρνπκε αλνκία.  

  

Γηα παξάδεηγκα, ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία ν γεληθά απνδεθηόο ζθνπόο είλαη ε 

πιηθή επηηπρία, ελώ ηα κέζα πξνθεηκελνπ λα επηηεπρζεί απηόο ν ζθνπόο είλαη ε 

απηνπεηζαξρία, ε κόξθσζε θαη ε ζθιεξή δνπιεηά. Κάπνηα άηνκα όκσο 

επηδηώθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπο κε άιια κέζα, θάπνηεο θνξέο 

αληηζπκβαηηθά ή ακθηζβεηνύλ ηνπο ζθνπνύο θαη ηα απνδεθηά κέζα επίηεπμήο 

ηνπο.  

 

 Ο Μέξηνλ δηέθξηλε 5 ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο κε ζπλδπαζκφ ζθνπψλ θαη 

κέζσλ: 

 πκκφξθσζε 

 Καηλνηνκία 

 Σππνιαηξία 

 Αλαρσξεηηζκφ 

 Δπαλάζηαζε  
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Αλαιπηηθφηεξα:  

Σχπνη ζπκπεξηθνξάο Μέζα θνπνί Παξαδείγκαηα 

πκκφξθσζε: 

Σν άηνκν απνδέρεηαη ηνλ ζθνπφ 

πνπ ζέηεη ε θνηλσλία θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηα γεληθψο 

απνδεθηά κέζα γηα λα ηνλ 

πξαγκαηνπνηήζεη είηε ηειηθά ηα 

θαηαθέξλεη είηε φρη. Ζ 

πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ 

εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

απηή.  

+ + Κάπνηνο πνπ απνδέρεηαη ην 

πξφηππν ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

θνηλσλίαο γηα λα γίλεη 

νηθνλνκηθά επηηπρεκέλνο θαη 

κε λφκηκα κέζα αλνίγεη κηα 

επηρείξεζε. 

Καηλνηνκία: 

Σν άηνκν απνδέρεηαη ηνλ γεληθά 

απνδεθηφ ζθνπφ, αιιά δελ 

αθνινπζεί ηνπο θνηλσληθά 

απνδεθηνχο ηξφπνπο (π.ρ. 

ζθιεξή εξγαζία θηι) 

πξνθεηκέλνπ λλα πεηχρεη ηνλ 

ζθνπφ απηφ. Αληηζέησο, 

αθνινπζεί λένπο ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο (π.ρ. θινπή) πνπ ηνλ 

νδεγνχλ ζε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά.  

- + Κάπνηνο πνπ απνδέρεηαη ην 

πξφηππν ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

θνηλσλίαο γηα πινπηηζκφ, 

αιιά πξνζπαζεί λα ηνλ 

πεηχρεη κε παξάλνκα κέζα 

(εγθιεκαηίαο). 

Σππνιαηξία: 

Σν άηνκν απνδέρεηαη ηα κέηξα, 

έρνληαο ιεζκνλήζεη φκσο ηνλ 

ζθνπφ θαη ηηο αμίεο πνπ 

βξίζθνληαη πίζσ απφ απηφλ. 

Τπαθνχεη δειαδή ζηνπο 

λφκνπο, ρσξίο λα έρεη ζηνλ λνπ 

ηνπ ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αμίεο 

πνπ ππεξεηνχλ νη λφκνη απηνί.  

+ - Πξφθεηηαη γηα ηππνιάηξεο, 

αλζξψπνπο δειαδή πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη ν ηχπνο θαη φρη ε 

νπζία. Παξάδεηγκα:ν 

γξαθεηνθξάηεο δηνηθεηηθφο 

ππάιιεινο ή θάπνηνο πνπ 

θάλεη κηα δνπιεηά πνπ δελ 

ηνπ πξνθαιεί θαλέλα 

ελδηαθέξνλ.  

Αλαρσξεηηζκφο: 

Σν άηνκν απνξξίπηεη θαη ηνλ 

- + Παξαδείγκαηα: νη ρίπηο, νη 

κνλαρνί, νη 



 

Διαμαντοποφλου Αργυρϊ- Φιλόλογοσ 

γεληθά απνδεθηφ ζθνπφ (π.ρ. 

ηελ πιηθή επηηπρία) θαη ηα 

γεληθψο απνδεθηά κέζα γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ (π.ρ. ζθιεξή 

δνπιεηά θηι) 

ηνμηθνεμαξηεκέλνη 

Δπαλάζηαζε: 

Απνξξίπηεη ηα κέζα θαη ηνπο 

ζθνπνχο πνπ ζέηεη ε θνηλσλία, 

ηνπνζεηψληαο φκσο ζηε ζέζε 

ηνπο θαηλνχξγηα. 

+/ - +/- Παξαδείγκαηα: θνηλσληθνί 

επαλαζηάηεο, θνπκκνπληζηέο, 

αλαξρηθνί, θεκηλίζηξηεο θηι 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ζ αλνκία πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ θαλφλσλ θαη 

πξαγκαηηθφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί έληαζε ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ αηφκσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ αλνκία απμάλεηαη φηαλ ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκηηψλ 

ζθνπψλ θαη ησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΚΑΝΟΝΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΤΓΚΡΟΤΗ 

ΑΝΟΜΙΑ ΚΟΠΟΙ ΜΕΑ 
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3. Οηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληνινγηθήο ζρνιήο ηνπ ηθάγνπ: 

 Δκθαλίζηεθε ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

 Υσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα πφιε-

κπνξεί λα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

 Ζ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη 

θάπνηνο 

 Όηαλ ην πεξηβάιινλ ηνπ δελ δηαθξίλεηαη απφ ηζνξξνπία πξνθαιείηαη 

απνδηνξγάλσζε 

 Ζ αληηκεηψπηζε ηεο παξέθθιηζεο γίλεηαη κε αλαβάζκηζε ησλ 

απνδηνξγαλσκέλσλ πεξηνρψλ 

 

 Ζ αλσλπκία θαη ε καδηθνπνίεζε ησλ ρψξσλ, ε αλσλπκία ηνπ πιήζνπο, νη 

ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλππαξμία θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, ε θαηάιπζε ηεο γεηηνληάο, ν αηνκηθηζκφο, ε αδηαθνξία ηνπ 

θαζελφο γηα ην δηπιαλφ ηνπ, ε γελίθεπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο 

θνηλσληθήο αιινηξίσζεο, ε πιεκκειήο πξνζηαζία απφ ηα ελδεδεηγκέλα 

φξγαλα θαη θνξείο είλαη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε γελίθεπζε ηεο 

ζπκαηνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

9.2.2 Θεσξίεο ηεο ζχγθξνπζεο γηα ηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά 

 Με ηνλ φξν ζεσξίεο ηεο ζχγθξνπζεο νξίδνπκε ην έγθιεκα σο κηα 

πξάμε, ε νπνία ακθηζβεηεί ηηο αμίεο ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο 

(θαλφλεο, εζηθή). 

Αλνκία επνκέλσο ππάξρεη φηαλ δηαρσξίδνληαη νη ζθνπνί 

πνπ κηα θνηλσλία ππνδεηθλχεη ζηα άηνκα θαη ηα λφκηκα 

κέζα πνπ ηνπ παξέρνληαη γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζθνπψλ.  
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 πκβνιηθή αιιειεπίδξαζε:   

Δδψ ππάξρνπλ νη έλλνηεο:  

 Υαξαθηεξηζκνχ 

 Δηηθέηαο  

 

Γηαθξίλεη δχν παξεθθιίζεηο:   

 Πξσηνγελή παξέθθιηζε (αξρηθή πξάμε παξάβαζεο) 

 Γεπηεξνγελήο παξέθθιηζε (παξέκβαζε θνηλσληθνχ ειέγρνπ, αζηπλνκία) 

 

Οη ραξαθηεξηζκνί θαη νη εηηθέηεο επηβάιινληαη ζπλήζσο από ηηο θπξίαξρεο 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηνπο θνξείο θνηλσληθνύ ειέγρνπ, πνπ ηηο 

αληηπξνζσπεύνπλ, ζε κέιε αλίζρπξσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (π.ρ. θησρνύο, 

αλαιθάβεηνπο, κεηνλόηεηεο).  

 

 

Θεσξίεο ηεο ζχγθξνπζεο 

πκβνιηθή 

αιιειεπίδξαζε Μαξμηζηηθή ζεσξία 
Με καξμηζηηθή 

θξαηηθή ζεσξία 



 

Διαμαντοποφλου Αργυρϊ- Φιλόλογοσ 

 Η καξμηζηηθή ζεσξία + Κξηηηθή ζεσξία ηεο ζχγξθξνπζεο:   

Οκνηφηεηεο:  

 Έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

 Τπνζηεξίρζεθαλ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

 Τπνγξακκίδνπλ ην ξφιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ εγθιήκαηνο 

 Δπηθεληξψλνληαη ζηα εγθιήκαηα ηνπ « ιεπθνχ θνιάξνπ» (αλψηεξσλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ) 

 Πεξηνξίδνληαη ζηελ αλαθνξά ζηα εγθιήκαηα ησλ αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ 

 

Γηαθνξέο:  

 Ζ καξμηζηηθή ζεσξία (πνπ αλαπηχρζεθε πξψηα) ππνγξακκίδεη ηνλ 

νηθνλνκηθφ παξάγνληα, άξα ε ηζρπξή θαπηηαιηζηηθή ηαμε ρεηξίδεηαη θαη 

ηα ζέκαηα ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, δηφηη απνζθνπεί ζηε 

δηαηήξεζε ηεο θαηνρήο ησλ κέζσλ παξαγσγήο.  

 Ζ θξηηηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

νηθνλνκηθή ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. 

 Τπνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο (θαζνξηζκφο πνηληθνχ 

δηθαίνπ θαη εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ). 

 

 

 

9.3 Η αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο: 

ζσθξνληζκφο, θνηλσληθή επαλέληαμε θαη πξφιεςε 

 

 Αληηεγθιεκαηηθή πνιηηηθή είλαη νη δξάζεηο ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθιεκάησλ.  
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Ζ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή δηαγξάθεηαη ζε ηξία επίπεδα: 

 

   Πξφιεςε                                                      Καηαζηνιή 

 

 

              Κνηλσληθή επαλέληαμε 

Αλαιπηηθφηεξα:  

o Πξφιεςε: δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη ε πνιηηεία θαη ε θνηλσλία πξηλ 

απφ ηελ ηέιεζε κηαο απνθιίλνπζαο πξάμεο.  

o Καηαζηνιή: δξάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ 

εγθιήκαηνο, δειαδή ε επηβνιή πνηλψλ ζηνπο παξαβάηεο.  

o Κνηλσληθή επαλέληαμε: δξάζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε πνιηηεία θαη ε 

θνηλσλία γηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ ήδε ηηκσξεζεί γηα κηα εγθιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, κε ζθνπφ λα απνηξαπεί ε ηπρφλ επαλάιεςε απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

9.3.2 Πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο- εγθιεκαηηθφηεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πξφιεςε ή, φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη, θνηλσληθή 

αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή αλαπηχζζεηαη ζε ρψξνπο 

εθηφο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δελ 

πξνυπνζέηεη ηε δηάπξαμε εγθιήκαηνο. Τινπνηείηαη κε 

εθαξκνγή κέηξσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, κε 

αζηπλνκηθή επηηήξεζε, θαζψο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ (απιψλ πνιηηψλ). 
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 Ζ πνιηηηθή πξφιεςε δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ηχπνπο:  

 Πξσηνγελή πξφιεςε: Αθνξά ηα κέηξα πνπ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ εγθιεκαηνγφλσλ 

παξαγφλησλ   Π.ρ. εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ, αληηκεηψπηζε 

θηψρεηαο, δσξεάλ εθπαίδεπζε θαη κέηξα γηα ηε ζηήξημε ηεο 

νηθνγέλεηαο.  

 Γεπηεξνγελή πξφιεςε:  Αθνξά ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα εηδηθέο 

θνηλσληθέο νκάδεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη επηξξεπείο γηα ηελ ηέιεζε 

παξαβαηηθψλ πξάμεσλ ( Π.ρ. πεξηζσξηαθνί, ηνμηθνεμαξηεκέλνη) 

 Σξηηνγελή πξφιεςε: . Αθνξά ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη ζε άηνκα ηα 

νπνία, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, θξίλνληαη επηθίλδπλα θαη ηα 

νπνία έρνπλ ήδε ζηηγκαηηζηεί  Π.ρ. πξψελ παξαβάηεο, 

απνθπιαθηζκέλνη.  

 

 Καη νη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πινπνηνχληαη 

κέζα απφ ηηο δξάζεηο αξθεηψλ θνξέσλ, θξαηηθψλ ή κε θξαηηθψλ. 

 Ζ αζηπλνκηθή επηηήξεζε κε ηε κνξθή ηεο πεξηπνιίαο, φπσο θαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ γηα ηε κεηαρείξηζε επαίζζεησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ είλαη παξαδείγκαηα πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο απφ θνξείο ηνπ 

επίζεκνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

 H εθαξκνγή κέηξσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα απφ θξαηηθνχο ή ηνπηθνχο 

θνηλσληθνχο θνξείο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί ην θαθφ ζηε ξίδα ηνπ (π.ρ. κέηξα ζηήξημεο ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ απεηινχληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ). 
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 Ρφινο ηεο πνιηηείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ ησλ πνιηηψλ:  

 Πξσηνγελήο πξφιεςε:  

o Πνιηηεία:  θαηαπνιέκεζε θηψρεηαο θαη αλεξγίαο 

o Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ:  θαηαπνιέκεζε ξαηζηζκνχ 

 Γεπηεξνγελήο πξφιεςε:  

o Πνιηηεία: δεκηνπξγία θέληξσλ απεμάξηεζεο, μελψλσλ γηα ηνπο 

άζηεγνπο θαη πξνψζεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ επαλέληαμήο ηνπο. 

o Κνηλσλία πνιηηψλ: έιεγρνο πξνθαηαιήςεσλ. 

 Σξηηνγελήο πξφιεςε:  

o Πνιηηεία:  δεκηνπξγία μελψλσλ απνθπιαθηζκέλσλ. 

o Κνηλσλία πνιηηψλ:  νξγάλσζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο επαλέληαμεο 

απνθπιαθηζκέλσλ, πξφζιεςε απνθπιαθηζκέλσλ απφ εξγνδφηεο.  

  

 

 

 

 

 

 

10. ΔΣΔΡΟΣΗΣΑ, ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΑΙ 

ΓΙΑΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΥΔΔΙ 

10.1 Δηεξφηεηα, πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ππνθνπιηνχξεο ζηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή θνηλσλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πνιηηηζκφο νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν απφ 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, πξαθηηθέο, ζηάζεηο, αμίεο, 

ζπκπεξηθνξέο θαη θψδηθεο (γισζζηθνχο θαη 

εμσγισζζηθνχο) 
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 Γεκηνπξγία ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκνχ θάζε θνηλσλίαο κε βάζε δεδνκέλα:   

 Γεσγξαθηθά 

 Κνηλσληθά 

Ο πνιηηηζκφο είλαη έλλνηεο, νη νπνίεο αιιάδνπλ απφ θνηλσλία 

ζε θνηλσλία, θαη κε βάζε απηέο νη άλζξσπνη 

αληηιακβάλνληαη, γηα παξάδεηγκα, κηα πξνζβνιή θαη πψο λα 

απαληήζνπλ ζε απηήλ, θαηαλννχλ ηα λεχκαηα, ηηο ρεηξνλνκίεο 

θαη αλαγλσξίδνπλ φ,ηη είλαη πνιηηηζκηθά νηθείν. 

Ζ δηάδνζε ησλ ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκάησλ θαη ησλ 

ζπλεζεηψλ άιισλ ιαψλ ζε 

κηα θνηλσλία έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ελφο ησλ νπνίσλ ηελ αξρηθή 

πξνέιεπζε είλαη δχζθνιν λα 

αλαγλσξίζνπκε. 

Κάζε θνηλσλία ηα 

πνιηηηζκηθά δάλεηα κε ην 

θαη ζχκθσλα κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο.  
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 Πνιηηηθά 

 Οηθνλνκηθά 

 Λανγξαθηθά 

 Ηζηνξηθά 

 Δπηξξνέο – δάλεηα πνπ έρεη δερζεί 

 

 

 Οη πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιηηηζκηθή 

νκνηνγέλεηα θαη εληφο ησλ θνηλσληψλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο  (λένη-  

ειηθησκέλνη, εκεδαπνί -αιινδαπνί θηι) 

 

 

 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ππνπνιηηηζκνχ ή ππνθνπιηνχξαο είλαη:  

 Ζ χπαξμε κηαο ππννκάδαο εληφο ηεο θνηλσλίαο, κε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο αμίεο  (ηζηγγάλνη ζηελ Διιάδα, νκάδεο λέσλ κε δηαθνξεηηθφ 

γισζζηθφ θψδηθα). 

 Κακία ππνθνπιηνχξα δελ είλαη θαηψηεξε γηα ηελ θνηλσληνινγία. 

 Οη ππννκάδεο ζε κηα θνηλσλία κπνξεί λα είλαη επάισηεο. 
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Τπνπνιηηηζκφο ή ππνθνπιηνχξα είλαη ηκήκα ηνπ 

θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ κηαο θνηλσλίαο, ην νπνίν 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο νξηζκέλεο αμίεο, θαλφλεο, 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ή ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηεί.  

Ο φξνο «ππνπνιηηηζκφο» 

πξνζδηνξίδεη δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

θαηλφκελα. Γελ έρεη αμηνινγηθή 

ζεκαζία.  

Τπνπνιηηηζκφο 

 ην «ππν» ηνπ φξνπ δε ζεκαίλεη 

ππνηίκεζε ή θαησηεξφηεηα, αιιά 

ηελ χπαξμε κηαο ππννκάδαο 

εληφο ηεο θνηλσλίαο κε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο αμίεο, 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο θαη 

δηαθνξεηηθή γιψζζα 
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10.1.1 Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ (κεηαλάζηεπζε- παιηλλφζηεζε)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαλάζηεπζεο:  

 Μεηαθίλεζε πιεζπζκνχ γηα νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο 

 Μεηαλάζηεπζε σο παξάγνληεο πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ 

 Δηδηθέο θαηεγνξίεο (νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, πνιηηηθνί πξφζθπγεο) 

 

 Λφγνη κεηαλάζηεπζεο:  

 Ο ππεξπιεζπζκφο 

 Ζ έιιεηςε απνζεκάησλ ηεο γεο 

 Ζ θηψρεηα 

 Οη θαηαπηεζηηθέο θνηλσλίεο 

 Ζ πξφθιεζε λα βξνπλ είηε λέεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη 

θαιχηεξεο πιηθέο απνδνρέο είηε επθαηξίεο γηα θαιχηεξεο ζπνπδέο.  

Μετανάστευση: είλαη ε 

κεηαθίλεζε πιεζπζκηαθώλ 

νκάδσλ από ηε ρώξα θαηαγσγήο 

ηνπο ζε κηα άιιε, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

νηθνλνκηθνύο, θνηλσληθνύο θαη 

πνιηηηθνύο ιόγνπο.  
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 Ζ επηδίσμε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε λα δηαηεξήζνπλ έλα 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο είηε λα αλαπηχμνπλ έλαλ θαηλνχξην.  

 

 Η κεηαλάζηεπζε ρσξίδεηαη ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή:  

 Δζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ε κεηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζε 

αλζξψπσλ απφ κία πεξηνρή ζε άιιε κέζα ζηελ ίδηα ρψξα. 

 Δμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ε κεηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζε 

αλζξψπσλ απφ κ ηα ρψξα ζε κία άιιε ρψξα.  

 

 

 Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο σο πνιππνιηηηζκηθέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οη κεηαλάζηεο ρσξίδνληαη ζε :  

Α) νηθνλνκηθνχο πξφζθπγεο: Άηνκα πνπ ιφγσ ησλ δχζθνισλ νηθνλνκηθν-

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζηε ρψξα ηνπο κεηαθηλνχληαη ζε κηα άιιε ρψξα 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ θαιχηεξνπο φξνπο 

Β) πνιηηηθνί πξφζθπγεο: Άηνκα ηα νπνία εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο ιφγσ 

ησλ πνιηηηθψλ δηψμεσλ πνπ πθίζηαληαη ζ’ απηήλ. 

 

 

 

 

Πνιππνιηηηζκηθφηεηα: είλαη ε ζπλχπαξμε 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ 

ζην πιαίζην κηαο ρψξαο (δειαδή νκάδσλ 

κεηαλαζηψλ ή δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ 

νκάδσλ). 
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 Μεγάια κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα: 

 Ζ Διιάδα έσο πξφζθαηα ππήξμε πεγή θηελψλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ γηα 

πνιιέο ρψξεο.  

 ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα 400.000 Έιιελεο κεηαλάζηεπζαλ ζε 

ππεξπφληηεο ρψξεο (θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α.). 

 Mεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, θαη ηδηαίηεξα ζην δηάζηεκα 1955-

1977, 1.200.000 άηνκα κεηαθηλήζεθαλ θπξίσο πξνο ηε Γπηηθή Δπξψπε 

θαη δεπηεξεπφλησο πξνο ηηο ππεξπφληηεο ρψξεο. 

 

 Αηηίεο  

Οη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηνπο Έιιελεο ζηε κεηαλάζηεπζε ήηαλ θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο: θηψρεηα, εκθχιηα ζχγθξνπζε θαη απνπζία 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα.  

 

 

 

 

 Ση ζεκαίλεη ν φξνο πξφζθπγαο;  

 ηελ ειιεληθή ζπλείδεζε ν φξνο έρεη ζπλδεζεί θπξίσο κε ηελ 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή (1922), θαηά ηελ νπνία 1,2 εθαηνκκχξηα 

Έιιελεο εθηνπίζηεθαλ βίαηα απφ ηηο εζηίεο ηνπο θαη εγθαηαζηάζεθαλ 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

 ήκεξα, ν φξνο «πξφζθπγαο», ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

(1951), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ην 1969, «εθαξκφδεηαη ζε φινπο 

φζνη, εμαηηίαο εμσηεξηθψλ επηζέζεσλ, θαηνρήο, μέλεο θπξηαξρίαο ή 

γεγνλφησλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε δεκφζηα ηάμε ζε νπνηδήπνηε κέξνο ή 

ζε νιφθιεξε ηε ρψξα πξνέιεπζεο...είλαη αλαγθαζκέλνη λα 

εγθαηαιείςνπλ ην ζπλήζε ηφπν δηακνλήο ηνπο, γηα λα βξνπλ θαηαθχγην 

ζε κηα άιιε ρψξα, εθηφο απφ απηήλ ηεο πξνέιεπζεο ή ηζαγέλεηάο ηνπο». 

(Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο) 
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 Υαξαθηεξηζηηθά κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:  

 Ζ πνιηηηθή γθαζηαξκπάηηεξ αληηκεησπίδεη ηνπο κεηαλάζηεο σο 

θηινμελνχκελνπο εξγάηεο (Γεξκαλία- Διιάδα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, 

π.ρ Μαλσιάδα) 

Παιιηλνζηνχληεο  

Οη Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο πνπ επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα ηε 

δεθαεηία ηνπ 1920 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ή Έιιελεο 

κεηαλάζηεο πνπ επέζηξεςαλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο 

θαη εηδηθφηεξα απφ ηε Γεξκαλία κεηά ηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 

1973 ή ν επαλαπαηξηζκφο ησλ Διιήλσλ Πνληίσλ απφ ηηο ρψξεο 

ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο κεηά ηε δηάιπζή ηεο (1989).  

Παιηλλφζηεζε  

Ζ εθνχζηα επηζηξνθή ησλ Διιήλσλ 

κεηαλαζηψλ/νκνγελψλ ζηε ρψξα 

γέλλεζεο/θαηαγσγήο. 
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 Ζ πνιηηηθή ηεο αθνκνίσζεο – ζπγρψλεπζε ησλ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο 

εζληθήο πξνέιεπζεο ζηα θπξίαξρα εζληθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο ππνδνρήο  

 Ζ πνιηηηθή ηεο έληαμεο- ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ- αξρή 

ηζφηεηαο επθαηξηψλ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία:  

 Ζ Διιάδα απφ ρψξα εμαγσγήο κεηαλαζηψλ κέρξη ην 1970 εμειίρηεθε 

ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. Ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 πξαγκαηνπνηείηαη ε είζνδνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θαη θνξπθψλεηαη ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990.  

πλέπεηεο 

 

Α. Σα δηάθνξα θχκαηα 

παιηλλφζηεζεο ή επαλαπαηξηζκνχ 

ησλ Διιήλσλ ζπλέβαιαλ ζηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. 

Β. Οη παιιηλνζηνχληεο, σο θνξείο 

λέσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, 

ζπληέιεζαλ ζηελ πνιηηηζκηθή 

πνηθηιία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

θαη ζηελ εκθάληζε λέσλ  

ππνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. 
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 Σα επίζεκα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 αλεβάδνπλ ηνπο 

αιινδαπνχο ζηελ Διιάδα ζε 762.151 άηνκα. εκεηψλεηαη φηη ν 

αξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο αιινδαπνχο (απφ ππεξπφληηεο 

ρψξεο, βαιθαληθέο ρψξεο, θ.ά.). Ο πξαγκαηηθφο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο, εθηφο Δ.Δ., ππνινγίδεηαη 

φηη αλέξρεηαη ζε 1.000.000 πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο είλαη λφκηκνη θαη νη ππφινηπνη παξάλνκνη (ρσξίο θάξηα 

παξακνλήο θαη εξγαζίαο). 

 

 

 

10.1.2 Γηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη κεηνλφηεηεο ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο 

 

 Η έλλνηα ηεο κεηνλφηεηαο πεξηιακβάλεη:  

 Σνπο «δηαθνξεηηθνχο», δειαδή πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

 Σνπο αξηζκεηηθά ιηγφηεξνπο 

ΟΜΧ:  

Γηα ηελ θνηλσληνινγία ε έλλνηα ηεο κεηνλφηεηαο είλαη ζρεηηθή, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα είλαη κεηνλφηεηα (καχξνη ηεο 

λνηίνπ Αθξηθήο).  

 

 Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ πξνζηαηεχνληαη:  

 Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο δηαθνξεηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο 

κεηνλνηηθήο νκάδαο. 

 Ζ θαηνρχξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ειεπζεξηψλ ηνπο, δειαδή ην 

δηθαίσκα ζηελ απξφζθνπηε ιαηξεία θαη ην δηθαίσκα ζηελ ίδξπζε 

ηφπσλ ιαηξείαο.  



 

Διαμαντοποφλου Αργυρϊ- Φιλόλογοσ 

 Ζ θαηνρχξσζε ησλ γισζζηθψλ ειεπζεξηψλ ηνπο, δειαδή ην δηθαίσκα 

ζηεελ απξφζθνπηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην 

δεκφζην βίν. 

 Σν δηθαίσκα ζηελ πνιηηηθή αληηπξνζψπεπζε. 

 Σν δηθαίσκα ζηελ επηθνηλσλία κε κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο.  

 

 

 

10.2 Πξνθαηάιεςε θαη ξαηζηζκφο 

10.2.1 ηεξεφηππα, πξνθαηάιεςε, ξαηζηζκφο, ζνβηληζκφο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υαξαθηεξηζηηθά ζηεξενηχπσλ:  

 Οξίδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 πλήζσο ελλννχκε ηδέεο πνπ βαζίδνληαη ζε δηαζηξέβισζε, ππεξβνιή 

θαη ππεξαπινχζηεπζε (ε πνιηηηθή είλαη δηαθζαξκέλε, νη αιινδαπνί 

είλαη εγθιεκαηίεο). 

 Μαζαίλνληαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε. 

 Ο βαζκφο αθνκνίσζήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ππνθεηκεληθνχο (εκπεηξίεο, 

βηψκαηα) θαη αληηθεηκεληθνχο (θαλφλεο, αμίεο) παξάγνληεο.  

 

 

 

ηεξεφηππν είλαη κηα θιηζέ ζθέςε, κηα 

πξνθαηαζθεπαζκέλε θαη γεληθεπκέλε ηδέα πνπ δελ 

αληαπφθξηλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη καο εκπνδίδεη λα 

απνθηήζνπκε νξζνινγηθή αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα.  
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 πζρέηηζε πξνθαηάιεςεο κε ζηεξεφηππα:  

 Άκεζε ζχλδεζή ηνπο 

 Αξλεηηθή γλψκε εθ ησλ πξνηέξσλ 

 Γελ αιιάδνπλ εχθνια 

 Μπνξεί λα ζπλππάξρνπλ αιιά θαη’ αλάγθε ε πξνθαηάιεςε δελ 

εθδειψλεηαη σο ερζξηθή ζπκπεξηθνξά 

 

  

 

 

 

 

  

 Υαξαθηεξηζηηθά ξαηζηζκνχ:  

 Οηθνδνκείηαη απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο 

 Ζ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε εηδηθνχο λφκνπο.  

 

 Κνηλσληθφο ξαηζηζκφο (ελδεδεηγκέλνο θνηλσληνινγηθφο φξνο)  

 Αθνξά ηα εμήο ζηνηρεία:  

 Υξψκα 

 Φχιν 

 Ζιηθία 

 Θξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα 

Πξνθαηάιεςε είλαη ε δηακνξθσκέλε εθ ησλ 

πξνηέξσλ αξλεηηθή γλψκε, θξίζε ή ζηάζε, ρσξίο ηε 

ζε βάζνο έξεπλα ησλ πξαγκάησλ. 

Ραηζηζκφο:  

Ζ πξνθαηάιεςε έλαληη κηαο θπιεηηθήο, εζληθήο, θνηλσληθήο, 

ζξεζθεπηηθήο θηι νκάδαο θαη εθδειψλεηαη κε ηε δπζκελή 

δηάθξηζε, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

απηήο ηεο νκάδαο.  
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 εμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο 

 σκαηηθέο αλαπεξίεο 

ΟΜΧ Σν πεξηερφκελφ ηνπ δηαθνξνπνηείηαη αλαινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ 

θνηλσλία. 

 

 Φπιή:  

 Απνηειεί κηα απζαίξεηε «θαηαζθεπή», ε νπνία δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ή κε ηα επίπεδα λνεκνζχλεο ησλ θπιεηηθψλ νκάδσλ θαη 

απνζθνπεί ζηελ παξαπιάλεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ζηε λνκηκνπνίεζε 

ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο.  

 Ο Λεβί-ηξνο επηθξίλεη ηηο βηνινγηθέο αλαθνξέο, φπσο θαη ηηο 

ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο, πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ 

έλλνηα ηεο ηεξάξρεζεο ησλ πνιηηηζκψλ (λνεκνζχλε κεηαμχ καχξσλ θαη 

ιεπθψλ, επηζηεκνληθφε ξαηζηζκφο). 

 Γηαθεξχμεηο UNESCO (19549-1951)  δελ ππάξρεη επνκέλσο θακηά 

επηζηεκνληθή απφδεημε πνπ λα ζπλδέεη νπνηνδήπνηε θπιεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ  κε θιεξνλνκηθή αλσηεξφηεη ή θαησηεξφηεηα θάπνησλ 

νκάδσλ). 

 Γηα ηνπο θνηλσληνιφγνπο νη δηακνξθσκέλεο θνηλσληθέο ζηάζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ είλαη πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθέο απφ φ,ηη νη θπζηθέο δηαθνξέο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

νβηληζκφο:  θαλαηηθή θηινπαηξία 

(<φλνκα Γάιινπ θαλαηηθνχ 

παηξηψηε, ηνπ νβέλ)  

Παηξησηηζκφο 

ε αληδηνηειή αγάπε πξνο ηελ 

παηξίδα. Οδεγεί θάπνηνλ ζηε ζπζία 

γηα απηήλ, αιιά δελ ππνηηκά ηελ 

παηξίδα άιισλ ιαψλ. 
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10.2.2 Σα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ 

1. Κνηλσληθά αίηηα:  

 Κνηλσληθή εθκάζεζε  δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο. 

 Έθθξαζε ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ ή ησλ ΜΜΔ. 

 Δγγεγξακκέλεο ζηε ζπλείδεζε παξαζηάζεηο. 

 

2. Οηθνλνκηθά αίηηα:  

 Γηάθξηζε ησλ θπιψλ ζε αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο (16
νο

 αηψλαο, 

αλαθάιπςε ηνπ λένπ θφζκνπ, απνηθηνθξάηεο- ηζαγελείο) 

 Αλάδεημε βηνινγηθήο δηαθνξάο 

 Δθκεηάιιεπζε ηδεψλ απφ Υίηιεξ 

 

3. Φπρνδπλακηθά αίηηα:  

 Οη δηαθνξεηηθνί άιινη σο εμηιαζηήξηα ζχκαηα (π.ρ. Δβξαίνη, Γεχηεξνο 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο) ηνπο δηαθνξεηηθνχο άιινπο θνξηψλνπκε 

αζπλείδεηα φια ηα δεηλά ηεο δσήο καο, φπσο νη Δβξαίνη ηεο Παιαηάο 

Γηαζήθεο θφξησζαλ ζηνλ ηξάγν ηηο ακαξηίεο ηνπο θαη ηνλ μαπφζηεηιαλ 

ζην δάζνο («απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο»). 

 Σα ζηεξεφηππα καο εκπνδίδνπλ λα ζθεθηνχκε ινγηθά. 

 

Δζληθηζκφο 

Φαλαηηθή εμχκλεζε θάζε φςεο ηεο εζληθήο δσήο 

θαζψο θαη ε ππνηίκεζε θαη θαηαπνιέκεζε θάζε μέλνπ 

ζηνηρείνπ, δειαδή θάζε ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηαο 

άιισλ ιαψλ. Αλαγνξεχεη ζε ππέξηαζηε εζηθή 

ππνρξέσζε ηελ αθνζίσζε ζην νηθείν έζλνο. Γη’ απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ αιιεινζθνησκφ αθφκα θαη 

γεηηφλσλ, θίισλ ή ζπγγελψλ.  
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πλέπεηεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ:  

 Γπζκελήο δηάθξηζε αηφκσλ 

 Πεξηζσξηνπνίεζε θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

 Βίαηεο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε νκάδεο 

 

 

 

 

 

10.3 Πφιεκνο, ηξνκνθξαηία: κνξθέο, αίηηα θαη ζπλέπεηεο 

10.3.1 Πφιεκνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πνιέκσλ:  

 Γπζδηάθξηηα ηα ζηνηρεία ηαμηλφκεζεο ελφο πνιέκνπ 

 Κχξηα δηάθξηζε πνιέκσλ κεηαμχ θξαηψλ (θαηαθηεηηθφο, 

εζληθναπειεπζεξσηηθφο, ζξεζθεπηηθφο πφιεκνο) 

 Κχξηα δηάθξηζε πνιέκσλ εληφο ηνπ θξάηνπο (επαλάζηαζε, εκθχιηνο) 

 

Αίηηα πνιέκσλ: 

 Ο πφιεκνο ζεσξείηαη απνηέιεζκα επηζεηηθήο θχζεο θαη ησλ ελζηίθησλ 

(βηνινγηθά αίηηα, βην- θνηλσληνινγία). 

Πόλεμοσ είναι θ οργανωμζνθ ςφρραξθ ανάμεςα ςε δφο ι 

περιςςότερα κράτθ ι ανάμεςα ςε κοινωνικζσ ομάδεσ μζςα ςτο ίδιο 

κράτοσ (εμφφλιοσ πόλεμοσ), με ςτόχο τθν κατάκτθςθ εδάφουσ και 

πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν ι τθν ιδεολογικι επικράτθςθ. Είναι 

ακραία μορφι βίασ με τθν οποία κάκε εμπόλεμο μζροσ προςπακεί 

να επιβάλει τθ βοφλθςι του ςτο άλλο μζροσ με τθ χριςθ των 

όπλων.  
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 Μνξθή πνιηηηζκνχ, θνπιηνχξαο, ζπκβφισλ, αμηψλ, νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, δηαπινθή κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ 

θξαηψλ  ζχγρξνλε θνηλσληνινγία.  

 

πλέπεηεο πνιέκσλ 

 Απψιεηα δσήο 

 Θάλαηνο παηδηψλ- αλήιηθνη ζηξαηηψηεο 

 Άζηεγνη πξφζθπγεο 

 Σξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 

 Καηαζηξνθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 

10.3.2 Σξνκνθξαηία 

Ο φξνο ηξνκνθξαηία ζπλδέεηαη:  

 Με ηα αθξαία κέηξα πνπ πήξε ν Ρνβεζπηέξνο ηελ πεξίνδν ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο ελαληίνλ ησλ αληεπαλαζηαηψλ. 

 Κνηλσληνινγηθά ζεσξείηαη παξάλνκα θαη εγθιεκαηηθή πξάμε κέζσ 

«πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο».  

 Μπνξεί λα πξνέιζεη απφ κε θξαηηθνχο φζν θαη απφ θξαηηθνχο παίθηεο.  

 Πξφζθαηεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο- κειεηψληαη σο θνηλσληθφ 

θαηλφκελν, ηδηαίηεξε αμηνπνίεζε πιηθνχ- νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο 

αλαδεηνχλ ηηο ξίδεο ηεο ηξνκνθξαηίαο: ζηε θηψρεηα, ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ, 

ζπγθξνχζεηο ζξεζθεηψλ, νηθνλνκίεο ρσξψλ, φπσο θαη ζηηο κεηαβαηηθέο 

πεξηφδνπο σο εθθνζκίθεπζε*.  

 

*εθθνζκίθεπζε: ε απνκάθξπλζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ θεδεκνλία ζξεζθεπηηθψλ ζεζκψλ 

θαη ζπκβφισλ. Πεξηιακβάλεη ηε ζεζκηθή θαη πνιηηηζηθή πιεπξά ηεο θνηλσλίαο θαη 

εθδειψλεηαη κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ηε ρεηξαθέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ 

αλαπαξάζηεψλ ηνπο απφ θάζε ζξεζθεπηηθή αλαθνξά, ηε ζπγθξφηεζε ηνκέσλ γλψζεο 

αλεμάξηεησλ απφ ηε ζξεζθεία. ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, ε ζξεζθεία παίδεη φιν θαη 

κηθξφηεξν ξφιν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Σν θξάηνο έρεη πξνσζήζεη απηή ηελ θαηάζηαζε 

ζεσξψληαο ε ζξεζθεία δήηεκα πξνζσπηθήο ζπλείδεζεο θαη παίξλνληαο κέηξα φπσο ε 

αθαίξεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ απφ ηα ζρνιεία θηι. 
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10.3.3 πλέπεηεο θαη αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

Γεληθέο επηπηψζεηο 

 Απψιεηεο δσψλ 

 Σξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 

 Οηθνλνκηθή χθεζε 

 Δλίζρπζε ζηεξεφηππσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απηνδηθία  

 Γεκηνπξγία αθξαίσλ θαζηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

 Πεξηζηνιή δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ 

 Δλίζρπζε πνιέκσλ 

 

Δίλαη γλσζηό όηη ηα θξάηε πξνζπαζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ηξνκνθξαηία 

θπξίσο κε λνκνζεηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα (θαηαδίσμε, πόιεκνο, ζύιιεςε, 

θπιάθηζε, εμόλησζε θηι). Αλακθίβνια ηα κέηξα απηά κπνξνύλ λα έρνπλ θάπνηα 

βξαρππξόζεζκα απνηειέζκαηα, αιιά γηα ηε καθξνπξόζεζκε αληηκεηώπηζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζα πξέπεη ε δηεζλήο θνηλόηεηα λα επηιύζεη ηα νηθνλνκηθά, ηα 

πνιηηηθά θαη ηα πνιηηηζκηθά πξνβιήκαηα πνπ ηελ γελλνύλ.  

 

10.4 Αληηκεηψπηζε ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηεο νξγαλσκέλεο βίαο 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνθαηάιεςεο- νξγαλσκέλεο βίαο 

 Ρφινο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ(λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο) 

 Ρφινο ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ 

 Αηνκηθφ επίπεδν θαηαλφεζεο 

 Ρφινο νηθνγέλεηαο 

 Ρφινο ΜΜΔ 

 Ρφινο ζρνιείνπ (πνιπηηζκηθή ζρεηηθφηεηα/ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

επηθνηλσλία, αιιειεγγχε) 

 

Αμίδεη λα πξνζηεζεί φηη κέζα απφ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία 

δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα «δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία», ην ζρνιείν θαη 



 

Διαμαντοποφλου Αργυρϊ- Φιλόλογοσ 

επξχηεξα ε θνηλσλία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή πξνέιεπζή ηνπο.  

Έηζη ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ: 

 Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

 Κξάηνο 

 Με θπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο  (Μ.Κ.Ο.) 


