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Δύο λόγια για το βιβλίοΔύο λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου έχει στόχο να σε βοηθήσει να γνωρίσεις τη σύγχρονη κοινω-
νική και πολιτική πραγματικότητα. Τα θέματα που θα μελετήσεις σε αυτό το βιβλίο δεν είναι γνώ-
σεις για αποστήθιση, είναι γνώσεις απαραίτητες για την πολιτική σου παιδεία, αποτελούν ευκαιρίες
να αναπτύξεις διάλογο, να συνεργαστείς με τους συμμαθητές σου, να δραστηριοποιηθείς για τα
κοινωνικά προβλήματα γύρω σου. Με τον ίδιο τρόπο, αύριο ως πολίτης, θα μπορείς με διάλογο
και κοινωνική αλληλεγγύη να λύνεις τα προβλήματά σου: τα τοπικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά, τα
παγκόσμια προβλήματα.
Για το λόγο αυτό το βιβλίο έχει πολλά επίκαιρα σχόλια που θα συζητήσεις με τους συμμαθητές σου
στο μάθημα. Μέσα από τη συζήτηση θα προβληματιστείς για τα ποικίλα θέματα και θα διαμορφώ-
σεις τις δικές σου θέσεις, γνώμες και απόψεις.
Έχει ακόμα πολλές ιδέες για δραστηριότητες και εργασίες, γιατί η γνώση της κοινωνικής και πο-
λιτικής πραγματικότητας δε σταματά σε αυτό το μάθημα, ούτε στην τάξη σου.
Η γνώση αυτή:
Αποτυπώνεται στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στον τύπο,
γι’ αυτό και όλα αυτά θα τα βρίσκεις συχνά στο βιβλίο σου.
Δοκιμάζεται κάθε στιγμή της ζωής σου, όταν θα χρειαστεί να αναζητήσεις τη βοήθεια μιας υπηρε-
σίας, να κατανοήσεις και να πάρεις θέση για ένα πρόβλημα, όπως αυτό του περιβάλλοντος, του
πολέμου ή του ρατσισμού.
Το βιβλίο σου δίνει πολλές ευκαιρίες να γνωρίσεις τους τρόπους με τους οποίους θα αναζητάς τις
πληροφορίες και τις γνώσεις που σου χρειάζονται κάθε φορά στη ζωή. Χωρίζεται σε τέσσερις με-
γάλες ενότητες, όσα και τα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής που συμμετέχεις.
Η πρώτη ενότητα, παρουσιάζει την κοινωνική πραγματικότητα που ζεις σήμερα και τους τρόπους
που αυτή οργανώνεται (Κεφάλαια 1-6).
Η δεύτερη την οργάνωση της Πολιτείας στην οποία συμμετέχεις ως νέος και αυριανός πολίτης (Κε-
φάλαια 7-12).
Η τρίτη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία επίσης ανήκεις (Κεφάλαιο 13).
Η τέταρτη τη Διεθνή Κοινότητα, την παγκόσμια δηλαδή κοινωνία, της οποίας είσαι μέλος (Κεφά-
λαιο 14).
Και οι τέσσερις ενότητες οργανώνονται σε επιμέρους Κεφάλαια και μαθήματα. Κάθε μάθημα, για
να σε βοηθήσει, έχει γραμμένες έντονα τις λέξεις-κλειδιά και στο τέλος αναφέρει σε σχεδιάγραμμα
τις βασικές έννοιες. Για την επανάληψή σου, θα βρεις στο τέλος κάθε Κεφαλαίου ερωτήσεις όλων
των τύπων στο Κριτήριο Αυτοαξιολόγησής σου.
Ελπίζουμε το βιβλίο να σου δώσει την ευκαιρία να συνεργαστείς με κέφι και ενδιαφέρον στο πλαί-
σιο του μαθήματος.

Η βιβλιογραφία του γνωστικού αντικειμένου καταχωρίζεται στο βιβλίο του καθηγητή.
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Εισαγωγή: Αναγκαιότητα
της διαθεματικής προσέγγισης

Η σύγχρονη πραγματικότητα γίνεται ολοένα και περισ-
σότερο σύνθετη  και παγκόσμια. Ένα γεγονός, όπως
π.χ. η καταστροφή του δάσους στον Αμαζόνιο έχει συ-
νέπειες στο κλίμα όλου του πλανήτη με αρνητικά απο-
τελέσματα στην οικονομία, στην υγεία και στη ζωή όλων.
Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί την ανάγκη: α) συ-
νεργασίας όλων των επιστημών για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων και β) απόκτησης από τον πολίτη βα-
σικών γνώσεων σε θέματα ποικίλων επιστημονικών το-
μέων, ώστε να μπορεί να τοποθετείται υπεύθυνα στα
διάφορα θέματα.
Αύριο, ως πολίτης, θα κληθείς να πάρεις μια θέση σε
ένα πρόβλημα που αφορά π.χ. το περιβάλλον. Θα χρει-
αστεί να πάρεις θέση δημόσια σε μια συζήτηση ή μια
διαμαρτυρία για τη χρήση ενός φυτοφαρμάκου, να επι-
λέξεις τη Δημοτική Αρχή με βάση τις θέσεις της για την
αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής σου, ή να
επιλέξεις τους βουλευτές ή ευρωβουλευτές σου με βάση
και τις απόψεις τους για σχετικά θέματα. Για να τοπο-
θετηθείς σωστά και υπεύθυνα σε αυτά τα ζητήματα
απαιτείται να έχεις βασικές γνώσεις π.χ. χημείας για να
γνωρίζεις πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι οι χημικές
ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ως συντηρητικό στα τρό-
φιμα που προμηθεύεσαι, φυσικής για να κατανοήσεις το
μέγεθος του κινδύνου από τις κεραίες ή τις γραμμές με-
ταφοράς υψηλής τάσης ενός αναπτυξιακού σχεδίου στο
νομό, βιολογίας για να κατανοήσεις την επίδραση των
παραπάνω ακτινοβολιών στα κύτταρα και το γενετικό
υλικό (DNA). Παράλληλα πρέπει να έχεις βασικές γνώ-
σεις κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, για να γνω-
ρίζεις τους αρμόδιους για τα θέματα φορείς και τους
τρόπους δικής σου ενημέρωσης και παρέμβασης (δί-
καιο, πολιτική επιστήμη), την εθνική, ευρωπαϊκή (ευρω-
παϊκό δίκαιο) και διεθνή νομοθεσία (διεθνές δίκαιο)
που προασπίζεται τα δικαιώματά σου. Τα προβλήματα
του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά προβλήματα, επομέ-
νως βασικές γνώσεις κοινωνιολογίας θα σε βοηθήσουν
να κατανοήσεις τα αίτια και τις επιδράσεις του προβλή-
ματος στην οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα.
Τέλος, η γνώση της ιστορίας του τόπου σου, θα σε βοη-
θήσει να γνωρίσεις καλύτερα τις ανάγκες του και να
υποστηρίξεις τις ορθότερες λύσεις. Σήμερα, οι επιστήμες
πρέπει να συνεργάζονται για να προτείνουν αποτελεσμα-
τικές λύσεις στα διάφορα θέματα (διεπιστημονικότητα)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

φωτ. 1 Η τρύπα του όζοντος, όπως καταγρά
φηκε από τη NASA τον Οκτώβριο του 1995,
καλύπτει ένα μέρος του Ν. Πόλου (βιολετί
χρώμα) ίσο περίπου με τη Νότιο Αμερική.
Ποια σχέση μπορεί να έχει η αγορά ενός οι
κιακού ψυγείου ή κλιματιστικού με την κατά
σταση της ατμόσφαιρας του πλανήτη;
Επιστήμονες και Οικολογικές Οργανώσεις
απέδειξαν τη σχέση της τρύπας του όζοντος
στη στρατόσφαιρα με τη χρήση φρέοντος στα
ψυγεία και τα κλιματιστικά. Το Βρετανικό
τμήμα της Greenpeace σε συνεργασία με το
Παν/μιο του South Bank Polytechnic, κατα
σκεύασαν οικολογικό οικιακό ψυγείο, αντικα
θιστώντας το φρέον με προπάνιο. Μετά από
πιέσεις Οικολογικών Οργανώσεων και πολι
τών οι Διεθνείς Συνδιασκέψεις για το περι
βάλλον απαγόρευσαν τη χρήση του φρέοντος
στις παραπάνω συσκευές.
- Να συζητήσετε στην τάξη ανάλογες περι
πτώσεις από την επικαιρότητα που γνωρίζετε.
Γιατί σήμερα ο πολίτης πρέπει να ενημερώνε
ται και να διαθέτει βασικές επιστημονικές
γνώσεις σε διάφορους τομείς;

πίνακας 1. Πηγή Unicef 2004
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και τα άτομα πρέπει να μπορούν να συνδυάσουν βασικές
γνώσεις από όλους τους επιστημονικούς τομείς για να το-
ποθετούνται στα πολύπλοκα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται. Αυτό απαιτεί μιαν αλλαγή στον τρόπο σκέψης
και εκπαίδευσης (γνώσης), που πρέπει να καλλιεργεί
την κρίση και να συνδυάζει γνώσεις από διάφορους το-
μείς (διαθεματική προσέγγιση της γνώσης).
Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής θα
αποκτήσεις γνώσεις που προέρχονται από τις επιστήμες
της Κοινωνιολογίας, η οποία μελετά την οργάνωση των
σχέσεων που αναπτύσσονται σε μία κοινωνία, του Δι-
καίου το οποίο έχει αντικείμενο τη μελέτη των νόμων,
των Ευρωπαϊκών Σπουδών, οι οποίες αφορούν την ορ-
γάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Πολιτικής Επιστήμης, η οποία μελετά την οργάνωση και
λειτουργία της Πολιτείας και την πολιτική δράση και
τέλος του Διεθνούς Δικαίου, που ασχολείται με τους
Διεθνείς Οργανισμούς και τις σχέσεις μεταξύ των κρα-
τών. Παράλληλα, θα καλλιεργήσεις τις γνώσεις σου στην
Ιστορία, τη Βιολογία, τη Φυσική, την Οικονομία, την
Τέχνη (Λογοτεχνία, Κινηματογράφος, Ζωγραφική) και
τη Γεωγραφία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι στατιστικοί πίνακες αποτελούν σημαντική
πηγή γνώσης και ενημέρωσης για σοβαρά θέ
ματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Ο παρα
πάνω πίνακας αφορά την παγκόσμια οικονο
μική κατάσταση.
- Από ποιους επιστημονικούς κλάδους απαι
τείται να έχει βασικές γνώσεις ο αναγνώστης
για να κατανοήσει σε βάθος την εικόνα του
κόσμου που δίνει ο συγκεκριμένος στατιστι
κός πίνακας; Πόσο σημαντικό είναι να ανα
γράφεται η πηγή και η χρονολογία σε ένα
στατιστικό πίνακα; Ποια συμπεράσματα για
το κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας μπο
ρούν να εξαχθούν από τον πίνακα;

πίνακας 2. Πηγή ΟΗΕ 2004
Οι 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου (G7) 
δεσμεύτηκαν να αποδίδουν το 0,7% του εθνι
κού τους πλούτου ως επίσημη βοήθεια ανάπτυ
ξης στον τρίτο κόσμο. Ο παραπάνω πίνακας
δείχνει πόσο εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους.
- Να σχολιάσετε τα συμπεράσματά σας.
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Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο θα γνωρίσεις τις έννοιες της κοινωνίας και του πο-
λιτισμού που επηρεάζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά όλων μας.

Μπορείς να διαβάσεις λογοτεχνικά έργα από τα Νεοελληνικά σου Αναγνώ-
σματα για να κατανοήσεις ότι οι συμπεριφορές των ανθρώπων καθορίζονται
από την κοινωνία στην οποία ζουν. Κλασικά λογοτεχνικά έργα όπως «Οι
Άθλιοι» του Β. Ουγκώ, «Ο Ροβινσών Κρούσος» του Ντ. Νταφόε περιγράφουν
γλαφυρά την επίδραση της κοινωνικής πραγματικότητας στη ζωή και την προ-
σωπικότητα των ατόμων.

Εκτός από τη λογοτεχνία και ο κινηματογράφος είναι ένα μέσο που μπορεί να
σε βοηθήσει να κατανοήσεις τα θέματα που θίγονται σε αυτό το βιβλίο. Στη
διάρκεια της χρονιάς μπορείς να επιλέξεις και να δεις τις ταινίες που προτεί-
νονται στις εισαγωγές των κεφαλαίων. Ταινίες όπως «Μοντέρνοι καιροί» του
Τσάρλυ Τσάπλιν, «Αγέλαστος πέτρα» του Φ. Κουτσάφτη, «Ένα αγρίμι στην
πόλη» του Φ. Τρυφώ, αλλά και όλες οι ταινίες, που προτείνονται στα επόμενα
κεφάλαια, θα σου δείξουν τις επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος στη
διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό μέσο για άντληση πληροφο-
ριών, ενημέρωση και γνώση. Μπορείς να το χρησιμοποιείς για να αντλείς
πληροφορίες που θα συμπληρώνουν και θα επεξηγούν το μάθημά σου. Για
το πρώτο αυτό κεφάλαιο μπορείς να επισκεφτείς τις ιστοσελίδες περιοδι-
κών όπως το «Γαιόραμα» και το National Geographic στις διευθύνσεις
www.georama.gr και www.nationalgeographic.gr αντίστοιχα. Από αυτές τις
ιστοσελίδες μπορείς να αναζητήσεις πληροφορίες για διαφορετικούς πολιτι-
σμούς και κοινωνίες. Μπορείς να τις συζητήσεις στην τάξη και να ενημερώ-

σεις τους συμμαθητές σου. Θα αντιληφθείς με αυτό τον τρόπο την έννοια της κοινωνίας και
των πολιτισμών, που μπορεί να διαφέρουν αλλά αποτελούν κοινή ανάγκη και δημιουργία του
ανθρώπου στον πλανήτη.

1 Εισαγωγικές έννοιες

ä Άτομο «φύσει κοινωνικό ον»
ä Τι είναι κοινωνία
ä Ατομική και κοινωνική συμπεριφορά

         



1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1 1.1 Άτομο: «φύσει κοινωνικό ον»Άτομο: «φύσει κοινωνικό ον»
Από την πρώτη του εμφάνιση το ανθρώπινο είδος ζει κοι-
νωνικά. Η κοινωνική συμβίωση είναι χαρακτηριστικό της
ανθρώπινης φύσης, όπως είπε ο Αριστοτέλης.
Την «ανθρώπινη φύση», όπως την αντιλαμβανόμαστε σή-
μερα, την οφείλουμε βασικά στην κοινωνική μας συμ-
βίωση. Η κοινωνικότητα, δηλαδή η ανάγκη του ανθρώπου
για κοινωνική συμβίωση, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία του ανθρώπινου πολιτισμού. Με αυτό τον τρόπο, όλοι
μας σήμερα διαθέτουμε:
• Κάποια χαρακτηριστικά κοινά με όλους τους ανθρώπους
στον πλανήτη. Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές
τους οι άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη, ζουν, επικοινωνούν,
επεμβαίνουν στο περιβάλλον, εντάσσονται σε μικρές ή με-
γάλες ομάδες και δημιουργούν, ικανοποιώντας κοινές ανά-
γκες και στόχους.
• Κάποια χαρακτηριστικά κοινά με ορισμένους μόνον αν-
θρώπους, αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε έναν
κοινό πολιτισμό*. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η γλώσσα,
η θρησκεία, οι αξίες κ.ά.
• Κάποια χαρακτηριστικά μοναδικά, τα οποία χαρακτη-
ρίζουν και διακρίνουν τη μοναδική προσωπικότητα κάθε
ανθρώπου.

1.2 1.2 Τι είναι κοινωνίαΤι είναι κοινωνία
Στα μαθήματα τις Ιστορίας γνώρισες τις αρχαίες κοινωνίες
(της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου, του Ελληνικού χώρου)
και αργότερα τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή, τη Μεσαιωνική
και τη βιομηχανική κοινωνία. Στη Γεωγραφία μελέτησες
τη σύγχρονη Ελληνική, Αμερικανική, Αιγυπτιακή κοινωνία.
Γνώρισες αυτές τις κοινωνίες μελετώντας τον υλικό (τρόπο
ζωής, τεχνολογία, τρόπους παραγωγής, τέχνες) και πνευ-
ματικό (γλώσσα, νόμους, θρησκεία, αξίες, επιστήμες,
γράμματα) πολιτισμό τους. Ο πολιτισμός επομένως είναι
αυτός που χαρακτηρίζει κάθε κοινωνία και τη διακρίνει
από τις άλλες.
Κοινωνία είναι ένα σχετικά μεγάλο και οργανωμένο σύ-
νολο ανθρώπων που έχει διάρκεια στο χρόνο και διακρί-
νεται με βάση τον πολιτισμό του.
Επομένως, η κοινωνία
• Είναι ένα οργανωμένο σύνολο ατόμων και όχι ένα απλό
άθροισμα, εφόσον μέσα από τις οργανωμένες σχέσεις
τους οι άνθρωποι δημιουργούν τον πολιτισμό τους.

πίνακας 1.1 Οι κυριότερες διαφορές της ανθρώ
πινης κοινωνίας από τις μορφές συλλογικής
ζωής των ζώων.
- Αφού μελετήσετε τον παραπάνω πίνακα,
να συζητήσετε τις διαφορές που εντοπίζετε με
βάση τις γνώσεις σας από τη Βιολογία.

φωτ. 1.1 Καταυλισμός ελλήνων τσιγγάνων.
Κάθε κοινωνία σε κάθε χρονική στιγμή χαρα
κτηρίζεται από τους επιμέρους πολιτισμούς
που συμβιώνουν στους κόλπους της. Οι πρό
σφυγες του Πόντου και της Μ. Ασίας, οι τσιγ
γάνοι και πολλοί άλλοι πολιτισμοί υπήρξαν
καθοριστικοί στη διαμόρφωση της νεοελληνι
κής κοινωνίας.
- Να συζητήσετε για τους επιμέρους πολιτι
σμούς που συνυπάρχουν στην τοπική σας κοι
νότητα.

*πολιτισμός: Ο πολιτισμός, εκτός από τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις τέχνες, τα
γράμματα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, περιλαμβάνει τις καθημερινές
συνήθειες και συμπεριφορές των ανθρώπων, τους τρόπους που ζουν, εργά
ζονται, συμπεριφέρονται και ψυχαγωγούνται.

ΣYΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
                            Ανθρώπων                         Ζώων
Μορφή Κοινωνία Αγέλη
                                                                       Σμήνος
                                                                      Κυψέλη
Συγκρότηση Λογική και (ή) Ενστικτώδης

Συναισθηματική
                            δημιουργία

Μορφή               Ποικίλλει στο              Σταθερή
                            χώρο, μεταβάλ          στο χώρο
                            λεται στο χρόνο       και χρόνο

Εξάρτηση         Περιορισμένη         Άμεση και
από άμεσο (αντιστρόφως απόλυτη
φυσικό ανάλογη με την
περιβάλλον       τεχνολογία)

Δυνατότητα      Απεριόριστη       Περιορισμένη
δημιουργίας (περιορίζεται (κυρίως στην
τεχνητού μόνο από την κατασκευή
περιβάλλοντος τεχνολογία) φωλιάς)

12
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Συμπεριφορά

• Είναι σχετικά αυτόνομη, εφόσον έχει ένα δικό της πο-
λιτισμό αλλά και συγχρόνως δέχεται επιδράσεις από τις
άλλες κοινωνίες.
Κάθε κοινωνία, σε κάθε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο,
έχει ένα δικό της τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας. Απο-
τελείται από επιμέρους κοινωνικές ομάδες (κεφ. 2) και
κοινωνικές τάξεις (κεφ. 3), οργανώνεται με βάση συγκε-
κριμένους κοινωνικούς κανόνες (κεφ. 3) και θεσμούς,
όπως π.χ. η οικογένεια και το σχολείο (κεφ. 4). Η κοινω-
νία μεταφέρει στα νέα μέλη της το σύνολο του πολιτισμού
της και τα ελέγχει για την τήρηση των κανόνων (κεφ. 5),
ενώ αντιμετωπίζει κοινωνικά προβλήματα για τα οποία
προωθεί λύσεις (κεφ. 6). Τέλος δέχεται επιδράσεις από τις
άλλες κοινωνίες και μεταβάλλεται, δηλαδή αλλάζει με την
πάροδο του χρόνου, χωρίς να χάνει τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά της που τη διακρίνουν από τις άλλες κοινωνίες.

1.3 1.3 Ατομική και κοινωνική συμπεριφοράΑτομική και κοινωνική συμπεριφορά
Με τη γέννησή του το νέο μέλος της κοινωνίας έχει τα ιδι-
αίτερα ατομικά χαρακτηριστικά (βιολογικά) που το δια-
κρίνουν από όλα τα άλλα μέλη της. Η κοινωνία μεταφέρει
στο νέο μέλος της τον πολιτισμό της, επιδρώντας καθορι-
στικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπε-
ριφοράς του. Η γλώσσα, οι κανόνες που επικρατούν στην
οικογένεια και στην ευρύτερη κοινωνία, η θρησκεία κ.λ.π.
αποτελούν τα κοινωνικά-πολιτισμικά χαρακτηριστικά που
κάθε κοινωνία μεταβιβάζει στα άτομα - μέλη της.
Η προσωπικότητα και η συμπεριφορά του ατόμου είναι
μοναδική, εφόσον κάθε άτομο διαθέτει μοναδικά βιολο-
γικά χαρακτηριστικά, ζει σε διαφορετικά κοινωνικά πε-
ριβάλλοντα και δέχεται διαφορετικά τις επιδράσεις της
κοινωνίας διαμορφώνοντας τα ιδιαίτερα ψυχολογικά χα-
ρακτηριστικά του. Γι’ αυτό ακόμα και οι συμπεριφορές
ατόμων, που μεγάλωσαν στην ίδια οικογένεια, δεν είναι
ποτέ ίδιες μεταξύ τους.
Οι σχέσεις ατόμου και κοινωνίας είναι σχέσεις αλληλεπί-
δρασης ανάμεσα στα ατομικά, μοναδικά χαρακτηριστικά
που διαθέτουν οι άνθρωποι (βιολογικά και ψυχολογικά)
και στα κοινωνικά χαρακτηριστικά που τους μεταβιβάζει
η κοινωνία.

1ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Βασικές έννοιες μαθήματος

• Οργανωμένο σύνολο
• Σχετικά Αυτόνομο

φωτ. 1.2 Οι χώροι συναντήσεων και ψυχαγωγίας
και γενικότερα ο τρόπος ζωής αποκτά έναν
ομοιόμορφο χαρακτήρα και γι’ αυτό πολλοί μι
λούν σήμερα για την «παγκόσμια κοινωνία».
- Να συζητήσετε στην τάξη τα αίτια αυτού του
φαινομένου. Πόσο σημαντικό είναι να έρθουν
κοντά οι ανθρώπινες κοινωνίες; Πόσο σημα
ντική είναι επίσης η διατήρηση του πολιτισμού
που διακρίνει κάθε κοινωνία;

φωτ. 1.3 «Ο άνθρωπος είναι προϊόν και δημι
ουργός της κοινωνίας» είπε ο Κ. Μαρξ. Ο τρό
πος που εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας, η
ενδυμασία μας, ο τρόπος ζωής μας, οι ιδέες και
γενικότερα η συμπεριφορά μας είναι αποτέλε
σμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο
και την κοινωνία.
Ο άνθρωπος καθορίζεται από το κοινωνικό πε
ριβάλλον. Παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποι δεν είναι
ομοιόμορφες μηχανές που η κοινωνία απλά κα
τασκευάζει, αλλά μοναδικές προσωπικότητες, οι
οποίες συμβάλλουν και επηρεάζουν τη δημιουρ
γία και την αλλαγή της. 

Κοινωνία κοινωνικά χαρακτηριστικά
(πολιτισμός)

Ατομικά χαρακτηριστικά
(βιολογικά-ψυχολογικά)
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   Για να μελετήσεις αυτό το κεφάλαιο μπορείς να επαναλάβεις τις έννοιες
της κοινωνίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς. Θα σε βοηθήσουν να
κατανοήσεις τη λειτουργία των κοινωνικών ομάδων.

   Το διήγημα «Σιούλας ο ταμπάκος», από τη συλλογή διηγημάτων του Δ.
Χατζή «Το τέλος της μικρής μας πόλης», αναφέρεται στη λειτουργία των
επαγγελματικών ομάδων στην Ελλάδα τον περασμένο αιώνα. Λογοτε-
χνικά έργα, όπως «Ο Ζητιάνος» του Α. Καρκαβίτσα και «Η Γαλήνη» του
Η. Βενέζη, αναφέρονται στη διαφορετική και συχνά αρνητική αντιμετώ-
πιση κοινωνικών ομάδων που εξαναγκάζονται να ζουν στο περιθώριο της
ζωής.

                                    Πολλές ταινίες αναφέρονται στα προβλήματα ομάδων που γίνονται αντι-
κείμενο προκαταλήψεων και διακρίσεων. Η «Πολίτικη κουζίνα» του Τ.
Μπουλμέτη θέτει το πρόβλημα των προσφύγων της Μ. Ασίας, «Η ζωή είναι
ωραία» του Ρ. Μπενίνι αφορά τις διώξεις των Εβραίων από το καθεστώς
του Χίτλερ, οι ταινίες «Γκάντι» του Ρ. Αττένμπορο και «Λώρενς της Αρα-
βίας» του Ντ. Λυν αναφέρονται στους αγώνες εθνικών ομάδων που δέ-
χονταν τις διακρίσεις και την καταπίεση την περίοδο της αποικιοκρατίας,
η ταινία της Τ. Μαρκετάκη «Λόγια της Σιωπής», για τους μη ακούοντες,
θέτει τα προβλήματα αυτής της ομάδας ατόμων με ειδικές ανάγκες.

   Από τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (www. neagenia.gr)
και του Yπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού (www.minedu.gov.gr) μπορείς να ενημερωθείς για τη δράση εθε-
λοντικών ομάδων. Πολλές κοινωνικές οργανώσεις βρίσκονται στο
διαδίκτυο, όπως το Κέντρο Ενημέρωσης για Θέματα Ισότητας (www.
kethi.gr), oμάδες πίεσης, όπως το Ινστιτούτο Καταναλωτών (www.inka.gr),
ομάδες νέων (που θα βρεις από τις «ενδιαφέρουσες συνδέσεις» του
ιστοχώρου της Γ.Γ.Ν. Γενιάς). Μπορείς να ενημερωθείς για τη δράση
τους.

Το κεφάλαιο αυτό θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις το σημαντικό ρόλο των κοινωνικών ομάδων
στη διαμόρφωση της ατομικής και κοινωνικής μας συμπεριφοράς.

2 Κοινωνικές Ομάδες

ä Διακρίσεις και χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων
ä Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές ομάδες
ä Συνοχή και διάλυση των κοινωνικών ομάδων
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 2
2.1 Διακρίσεις και χαρακτηριστικά

των κοινωνικών ομάδων

2.1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά 
των κοινωνικών ομάδων

«Ποιος είσαι; Ποιοι είναι οι γονείς σου; Ποιος είναι ο
τόπος που γεννήθηκες;» ρωτάει η Πηνελόπη τον μεταμ-
φιεσμένο σε ζητιάνο Οδυσσέα. Στην αρχαϊκή κοινωνία οι-
κογένεια και πατρίδα αρκούσαν για να δηλώσουν την
ταυτότητα ενός ατόμου. Σήμερα θα χρειαζόταν να συ-
μπληρώσουμε πολλές ακόμα ερωτήσεις, όπως «Ποιο είναι
το επάγγελμά σου;» «Τι ενδιαφέροντα έχεις;» στην πρώτη
μας γνωριμία με ένα άτομο για να το προσδιορίσουμε.
Μόνον αν επισκεπτόμασταν έναν άλλον πλανήτη θα αρ-
κούσε η ταυτότητα «Άνθρωπος: κάτοικος της γης» για να
μας προσδιορίσει.
Όλοι ανήκουμε σε μια κοινωνία συμμετέχοντας σε πολλές
κοινωνικές ομάδες. Από τη συμμετοχή μας σε αυτές τις
ομάδες αποκτάμε μια προσωπικότητα και μια ταυτότητα
που μας χαρακτηρίζουν και μας διακρίνουν από τους άλ-
λους. Ζούμε π.χ. σε ένα χωριό ή σε μία πόλη, μεγαλώ-
νουμε σε μια συγκεκριμένη οικογένεια, σπουδάζουμε σε
ένα σχολείο, συμμετέχουμε σε μια θεατρική ή αθλητική
ομάδα και επιθυμούμε να ενταχθούμε σε μιαν εθελοντική
ομάδα βοήθειας ατόμων με κινητικά προβλήματα.
Κοινωνική ομάδα είναι ένα οργανωμένο σύνολο ατόμων,
που επικοινωνούν, έχουν κοινούς σκοπούς και αποκτούν
την αίσθηση του «εμείς», δηλαδή συνείδηση ότι αποτε-
λούν ομάδα.
Οι κοινωνικές ομάδες επομένως, έχουν: α) συγκεκριμένη
οργάνωση και αυτό τις διακρίνει από τις τυχαίες συναθροί-
σεις ατόμων, όπως τα άτομα που περιμένουν σε μία
στάση, β) συχνή επικοινωνία μεταξύ τους, γ) κοινούς σκο-
πούς που μπορεί να είναι επαγγελματικοί, οικονομικοί,
πολιτικοί, κοινά ενδιαφέροντα κ.ά. και δ) μέσα από τη συμ-
μετοχή τους σε αυτές τις ομάδες τα άτομα συνειδητοποιούν
ότι αποκτούν την αίσθηση του «εμείς», δηλαδή μια ταυτό-
τητα, κοινή με τα άλλα μέλη της ομάδας, όπως π.χ. την ταυ-
τότητα του εθελοντή, του μαθητή, του δημότη, του αθλητή.

2.1.2 Διακρίσεις των κοινωνικών ομάδων

Οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να διακριθούν, με βάση
το μέγεθός τους σε μικρές ή μεγάλες (χωριό - αθλητική
ομάδα) με βάση την οργάνωσή τους σε ομάδες περισσό-
τερο ή λιγότερο οργανωμένες (σχολείο-παρέα), με βάση
τη διάρκειά τους σε ομάδες μεγάλης διάρκειας ή προσω-
ρινές (οικογένεια - επιτροπή διαμαρτυρίας).
Εκτός από αυτές τις διακρίσεις, οι ομάδες διακρίνονται

Σκίτσο 2.1 Ομάδες συμμετοχής των νέων.
Σήμερα συμμετέχετε σε πολλές κοινωνικές
ομάδες.
- Να τις καταγράψετε και να συζητήσετε γι’
αυτές στην τάξη.

φωτ. 2.1 Εθελοντική απασχόληση παιδιών.
Ο εθελοντισμός αναπτύσσεται στην Ελλάδα
σήμερα και δεκάδες ομάδες εθελοντών προ
σφέρουν κοινωνικό έργο σε πολλούς τομείς.
Η φύλαξη των δασών, η βοήθεια και συνο
δεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι σχολικοί
τροχονόμοι, η δενδροφύτευση, η αιμοδοσία, η
απασχόληση παιδιών, αποτελούν μερικούς
από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποι
ούνται οι εθελοντικές ομάδες.
- Να συζητήσετε γι’ αυτές τις ομάδες στην τάξη.

φωτ. 2.2 Παρέα νέων.
Η παρέα είναι πρωτογενής κοινωνική ομάδα.

         




