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Η αξιολόγηση, η κρίση  
των προσαρμογών και  
η επιστημονική επιμέλεια  
του προσαρμοσμένου βιβλίου 
πραγματοποιείται από τη Μονάδα 
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρμογή του βιβλίου  
για μαθητές με μειωμένη όραση 
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
πραγματοποιείται με βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν 
αναπτυχθεί από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.
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Δύο λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια 
σου έχει στόχο να σε βοηθήσει να 
γνωρίσεις τη σύγχρονη κοινωνική 
και πολιτική πραγματικότητα. Τα θέ-
ματα που θα μελετήσεις σε αυτό το 
βιβλίο δεν είναι γνώσεις για απο-
στήθιση, είναι γνώσεις απαραίτητες 
για την πολιτική σου παιδεία, απο- 
τελούν ευκαιρίες να αναπτύξεις διά-
λογο, να συνεργαστείς με τους συμ- 
μαθητές σου, να δραστηριοποιηθείς 
για τα κοινωνικά προβλήματα γύρω 
σου. Με τον ίδιο τρόπο, αύριο ως πο- 
λίτης, θα μπορείς με διάλογο και κοι- 
νωνική αλληλεγγύη να λύνεις τα προ- 
βλήματά σου: τα τοπικά, τα εθνικά, 
τα ευρωπαϊκά, τα παγκόσμια προ-
βλήματα.

Για το λόγο αυτό το βιβλίο έχει 



7 / 66 / 6

πολλά επίκαιρα σχόλια που θα συ-
ζητήσεις με τους συμμαθητές σου 
στο μάθημα. Μέσα από τη συζήτηση 
θα προβληματιστείς για τα ποικίλα 
θέματα και θα διαμορφώσεις τις δι-
κές σου θέσεις, γνώμες και απόψεις.

Έχει ακόμα πολλές ιδέες για δρα- 
στηριότητες και εργασίες, γιατί η γνώ- 
ση της κοινωνικής και πολιτικής 
πραγματικότητας δε σταματά σε αυ- 
τό το μάθημα, ούτε στην τάξη σου.

Η γνώση αυτή:
Αποτυπώνεται στη λογοτεχνία, 

στον κινηματογράφο, στο διαδίκτυο, 
στην τηλεόραση, στον τύπο, γι’ αυ- 
τό και όλα αυτά θα τα βρίσκεις συ-
χνά στο βιβλίο σου.

Δοκιμάζεται κάθε στιγμή της ζωής 
σου, όταν θα χρειαστεί να αναζητή-
σεις τη βοήθεια μιας υπηρεσίας, να 
κατανοήσεις και να πάρεις θέση για 
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ένα πρόβλημα, όπως αυτό του πε-
ριβάλλοντος, του πολέμου ή του ρα-
τσισμού.

Το βιβλίο σου δίνει πολλές ευκαι-
ρίες να γνωρίσεις τους τρόπους με 
τους οποίους θα αναζητάς τις πληρο- 
φορίες και τις γνώσεις που σου χρειά- 
ζονται κάθε φορά στη ζωή. Χωρίζε- 
ται σε τέσσερις μεγάλες 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 Πολι- 
τείας στην οποία συμμετέχεις ως νέος 
και αυριανός πολίτης (Κεφάλαια 7 − 12).

Η τρίτη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στην οποία επίσης ανήκεις (Κεφά-
λαιο 13).
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Η τέταρτη τη Διεθνή Κοινότητα, την 
παγκόσμια δηλαδή κοινωνία, της 
οποίας είσαι μέλος (Κεφάλαιο 14).

Και οι τέσσερις ενότητες οργανώ-
νονται σε επιμέρους Κεφάλαια και 
μαθήματα. Κάθε μάθημα, για να σε 
βοηθήσει, έχει γραμμένες έντονα τις 
λέξεις − κλειδιά και στο τέλος αναφέ- 
ρει σε σχεδιάγραμμα τις βασικές έν- 
νοιες. Για την επανάληψή σου, θα 
βρεις στο τέλος κάθε Κεφαλαίου ερω- 
τήσεις όλων των τύπων στο Κριτή-
ριο Αυτοαξιολόγησής σου.

Ελπίζουμε το βιβλίο να σου δώ-
σει την ευκαιρία να συνεργαστείς 
με κέφι και ενδιαφέρον στο πλαίσιο 
του μαθήματος. 

Η βιβλιογραφία του γνωστικού αντι-
κειμένου καταχωρίζεται στο βιβλίο 
του καθηγητή. 
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Εισαγωγή: Αναγκαιότητα της δια-
θεματικής προσέγγισης

Η σύγχρονη πραγματικότητα γί-
νεται ολοένα και περισσότερο σύν-
θετη  και παγκόσμια. Ένα γεγονός, 
όπως π.χ. η καταστροφή του δά-
σους στον Αμαζόνιο έχει συνέπειες 
στο κλίμα όλου του πλανήτη με αρ-
νητικά αποτελέσματα στην οικονο-
μία, στην υγεία και στη ζωή όλων.

Αυτή η πραγματικότητα δημιουρ-
γεί την ανάγκη: α) συνεργασίας 
όλων των επιστημών για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων και β) 
απόκτησης από τον πολίτη βασι-
κών γνώσεων σε θέματα ποικίλων 
επιστημονικών τομέων, ώστε να 
μπορεί να τοποθετείται υπεύθυνα 
στα διάφορα θέματα.

Αύριο, ως πολίτης, θα κληθείς να 
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πάρεις μια θέση σε ένα πρόβλημα 
που αφορά π.χ. το περιβάλλον. Θα 
χρειαστεί να πάρεις θέση δημόσια 
σε μια συζήτηση ή μια διαμαρτυρία 
για τη χρήση ενός φυτοφαρμάκου,  
να επιλέξεις τη Δημοτική Αρχή με βά- 
ση 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 θέμα- 
τα. Για να τοποθετηθείς σωστά και 
υπεύθυνα σε αυτά τα ζητήματα απαι- 
τείται να έχεις βασικές γνώσεις π.χ. 
χημείας για να γνωρίζεις πόσο επι-
κίνδυνες μπορεί να είναι οι χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ως 
συντηρητικό στα τρόφιμα που προ-
μηθεύεσαι, φυσικής για να κατανο-
ήσεις το μέγεθος του κινδύνου από 
τις κεραίες ή τις γραμμές μεταφοράς 
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υψηλής τάσης ενός αναπτυξιακού 
σχεδίου στο νομό, βιολογίας για να 
κατανοήσεις την επίδραση των πα-
ραπάνω ακτινοβολιών στα κύτταρα 
και το γενετικό υλικό (DNA). Παράλ- 
ληλα πρέπει να έχεις βασικές γνώ-
σεις κοινωνικής και πολιτικής οργά-
νωσης, για να γνωρίζεις τους αρμό-
διους για τα θέματα φορείς και τους 
τρόπους δικής σου ενημέρωσης και 
παρέμβασης (δίκαιο, πολιτική επι-
στήμη), την εθνική, ευρωπαϊκή (ευ- 
ρωπαϊκό δίκαιο) και διεθνή νομοθε-
σία (διεθνές δίκαιο) που προασπίζε-
ται τα δικαιώματά σου. Τα προβλή- 
ματα του περιβάλλοντος είναι κοι-
νωνικά προβλήματα, επομένως βα-
σικές γνώσεις κοινωνιολογίας θα σε 
βοηθήσουν να κατανοήσεις τα αίτια 
και τις επιδράσεις του προβλήμα-
τος στην οικονομία και την κοινωνία 
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ευρύτερα. Τέλος, η γνώση της ιστο-
ρίας του τόπου σου, θα σε βοηθήσει 
να γνωρίσεις καλύτερα τις ανάγκες 
του και να υποστηρίξεις τις ορθότε- 
ρες λύσεις. Σήμερα, οι επιστήμες 
πρέπει να συνεργάζονται για να προ- 
τείνουν αποτελεσματικές λύσεις στα 
διάφορα θέματα (διεπιστημονικότη-
τα) και τα άτομα πρέπει να μπορούν 
να συνδυάσουν βασικές γνώσεις από 
όλους τους επιστημονικούς τομείς 
για να τοποθετούνται στα πολύπλο-
κα προβλήματα που δημιουργού-
νται. Αυτό απαιτεί μιαν αλλαγή στον 
τρόπο σκέψης και εκπαίδευσης (γνώ- 
σης), που πρέπει να καλλιεργεί την 
κρίση και να συνδυάζει γνώσεις από 
διάφορους τομείς (διαθεματική προ-
σέγγιση της γνώσης).

Στο μάθημα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής θα αποκτήσεις 
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γνώσεις που προέρχονται από τις 
επιστήμες της Κοινωνιολογίας, η 
οποία μελετά την οργάνωση των 
σχέσεων που αναπτύσσονται σε 
μία κοινωνία, του Δικαίου το οποίο 
έχει αντικείμενο τη μελέτη των νό-
μων, των Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
οι οποίες αφορούν την οργάνω-
ση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Πολιτικής Επιστήμης, 
η οποία μελετά την οργάνωση και 
λειτουργία της Πολιτείας και την πο-
λιτική δράση και τέλος του Διεθνούς 
Δικαίου, που ασχολείται με τους Δι-
εθνείς Οργανισμούς και τις σχέσεις 
μεταξύ των κρατών. Παράλληλα, θα 
καλλιεργήσεις τις γνώσεις σου στην 
Ιστορία, τη Βιολογία, τη Φυσική, την 
Οικονομία, την Τέχνη (Λογοτεχνία, 
Κινηματογράφος, Ζωγραφική) και 
τη Γεωγραφία.
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φωτ. 1 Η τρύπα του όζοντος, όπως 
καταγράφηκε 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 οικιακού ψυγείου ή κλιματιστι-
κού με την κατάσταση της ατμόσφαι-
ρας του πλανήτη; Επιστήμονες και 
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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, κατασκεύασαν οι- 
κολογικό οικιακό ψυγείο, αντικαθι- 
στώντας το φρέον με προπάνιο. Μετά 
από πιέσεις Οικολογικών Οργανώ-
σεων και πολιτών οι Διεθνείς Συνδι-
ασκέψεις για το περιβάλλον απαγό-
ρευσαν τη χρήση του φρέοντος στις 
παραπάνω συσκευές.

 Να συζητήσετε στην τάξη ανά- 
λογες περιπτώσεις από την επικαι-
ρότητα που γνωρίζετε. Γιατί σήμερα 
ο πολίτης πρέπει να ενημερώνεται 
και να διαθέτει βασικές επιστημονι-
κές γνώσεις σε διάφορους τομείς;
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Κατάσταση 
του κόσμου

Αναλογία  
εγγραμμάτων 

ενηλίκων

Κατά κεφαλήν 
εισόδημα
(δολ. ΗΠΑ)

Προσδόκιμο 
όριο ζωής Κατάστα-

ση παιδι-
κής θνη-

σιμότητας

Yποσαχάρια 
Αφρική 460 46 50 174

Μ. Ανατολή -  
Β. Αφρική 1.359 67 53 58

Ν. Ασία 461 63 47 97

Αν. Ασία -  
Ειρηνικός 1.232 69 81 43
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πίνακας 1. Πηγή Unicef 2004

Λατ. Αμερική - 
Καραϊβική 3.362 70 85 34

Πρώην Ανατ. 
χώρες - Βαλτική 1.742 69 96 41

Βιομηχανικές 
χώρες 26.214 78 97 7

Αναπτυσσόμενες 
χώρες 1.154 62 67 90

Ελάχιστα ανα-
πτυγμένες χώρες 277 49 43 158

Παγκόσμια 5.073 63 70 82

ΕΛΛΑΔΑ 11.660 78 97 5
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Οι στατιστικοί πίνακες αποτελούν 
σημαντική πηγή γνώσης και ενη-
μέρωσης για σοβαρά θέματα που 
ενδιαφέρουν τον πολίτη. Ο παρα-
πάνω πίνακας αφορά την παγκό-
σμια οικονομική κατάσταση.
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 Από ποιους επιστημονικούς 
κλάδους απαιτείται να έχει βασικές 
γνώσεις ο αναγνώστης για να κα-
τανοήσει σε βάθος την εικόνα του 
κόσμου που δίνει ο συγκεκριμένος 
στατιστικός πίνακας; Πόσο σημα-
ντικό είναι να αναγράφεται η πηγή 
και η χρονολογία σε ένα στατιστι-
κό πίνακα; Ποια συμπεράσματα για 
το κοινωνικό πρόβλημα της φτώ-
χειας μπορούν να εξαχθούν από 
τον πίνακα;
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πίνακας 2. Πηγή ΟΗΕ 2004

Οι 7 πλουσιότερες χώρες του κό-
σμου (G7) δεσμεύτηκαν να απο-
δίδουν το 0,7% του εθνικού τους 
πλούτου ως επίσημη βοήθεια ανά-
πτυξης στον τρίτο κόσμο. Ο πα-
ραπάνω πίνακας δείχνει πόσο εκ-
πλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους.

 Να σχολιάσετε τα συμπερά-
σματά σας.
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Το άτομο και 
η κοινωνία

Μέρος Α
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Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο θα γνω-
ρίσεις τις έννοιες της κοινωνίας 
και του πολιτισμού που επηρεά-
ζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά 
όλων μας.

1 Εισαγωγικές έννοιες

  Άτομο «φύσει κοινωνικό ον»
 Τι είναι κοινωνία
  Ατομική και κοινωνική συμπε-

ριφορά
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Μπορείς να διαβάσεις λογοτεχνικά 
έργα από τα Νεοελληνικά σου Ανα- 
γνώσματα για να κατανοήσεις ότι οι 
συμπεριφορές των ανθρώπων κα- 
θορίζονται από την κοινωνία στην 
οποία ζουν. Κλασικά λογοτεχνικά 
έργα όπως «Οι Άθλιοι» του Β. Ου-
γκώ, «Ο Ροβινσών Κρούσος» του 
Ντ. Νταφόε περιγράφουν γλαφυ-
ρά την επίδραση της κοινωνικής 
πραγματικότητας στη ζωή και την 
προσωπικότητα των ατόμων.
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Εκτός από τη λογοτεχνία και ο κι-
νηματογράφος είναι ένα μέσο που 
μπορεί να σε βοηθήσει να κατανο-
ήσεις τα θέματα που θίγονται σε 
αυτό το βιβλίο. Στη διάρκεια της 
χρονιάς μπορείς να επιλέξεις και 
να δεις τις ταινίες που προτείνο-
νται στις εισαγωγές των κεφαλαί- 
ων. Ταινίες όπως «Μοντέρνοι και-
ροί» του Τσάρλυ Τσάπλιν, «Αγέ-
λαστος πέτρα» του Φ. Κουτσάφτη, 
«Ένα αγρίμι στην πόλη» του Φ. 
Τρυφώ, αλλά και όλες οι ταινίες, 
που προτείνονται στα επόμενα  
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κεφάλαια, θα σου δείξουν τις επι-
δράσεις του κοινωνικού περιβάλ-
λοντος στη διαμόρφωση της αν-
θρώπινης συμπεριφοράς.

Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα 
σημαντικό μέσο για άντληση πλη-
ροφοριών, ενημέρωση και γνώση. 
Μπορείς να το χρησιμοποιείς για 
να αντλείς πληροφορίες που θα 
συμπληρώνουν και θα επεξηγούν 
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το μάθημά σου. Για το πρώτο αυ- 
τό κεφάλαιο μπορείς να επισκε-
φτείς τις ιστοσελίδες περιοδικών 
όπως το «Γαιόραμα» και το 
National Geographic στις διευθύν-
σεις www.georama.gr και  
www.nationalgeographic.gr αντί-
στοιχα. 
Από αυτές τις ιστοσελίδες μπορείς 
να αναζητήσεις πληροφορίες για 
διαφορετικούς πολιτισμούς και κοι-
νωνίες. Μπορείς να τις συζητήσεις 
στην τάξη και να ενημερώσεις τους 
συμμαθητές σου. Θα αντιληφθείς με 
αυτό τον τρόπο την έννοια της κοι-
νωνίας και των πολιτισμών, που 
μπορεί να διαφέρουν αλλά αποτε-
λούν κοινή ανάγκη και δημιουργία 
του ανθρώπου στον πλανήτη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ1
1.1 Άτομο: «φύσει κοινωνικό ον»

Από την πρώτη του εμφάνιση το 
ανθρώπινο είδος ζει κοινωνικά. Η 
κοινωνική συμβίωση είναι χαρακτη- 
ριστικό της ανθρώπινης φύσης, όπως 
είπε ο Αριστοτέλης.

Την «ανθρώπινη φύση», όπως 
την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, την 
οφείλουμε βασικά στην κοινωνική 
μας συμβίωση. Η κοινωνικότητα, 
δηλαδή η ανάγκη του ανθρώπου για 
κοινωνική συμβίωση, έχει ως απο-
τέλεσμα τη δημιουργία του ανθρώ-
πινου πολιτισμού. Με αυτό τον τρό-
πο, όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
● Κάποια χαρακτηριστικά κοινά με ό- 
λους τους ανθρώπους στον πλανήτη. 



33 / 1232 / 12

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφο- 
ρές τους οι άνθρωποι σε όλον τον 
πλανήτη, ζουν, επικοινωνούν, επεμ-
βαίνουν στο περιβάλλον, εντάσσο-
νται σε μικρές ή μεγάλες ομάδες και 
δημιουργούν, ικανοποιώντας κοινές 
ανάγκες και στόχους.
● Κάποια χαρακτηριστικά κοινά με 
ορισμένους μόνον ανθρώπους, αυ-
τούς με τους οποίους μοιραζόμαστε 
έναν κοινό πολιτισμό*. Τέτοια χαρα- 

* πολιτισμός: Ο πολιτισμός, εκτός 
από τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις 
τέχνες, τα γράμματα και τα τεχνολο-
γικά επιτεύγματα, περιλαμβάνει τις 
καθημερινές συνήθειες και συμπε-
ριφορές των ανθρώπων, τους τρό-
πους που ζουν, εργάζονται, συμπε-
ριφέρονται και ψυχαγωγούνται.
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κτηριστικά είναι η γλώσσα, η θρη-
σκεία, οι αξίες κ.ά.
● Κάποια χαρακτηριστικά μοναδικά, 
τα οποία χαρακτηρίζουν και διακρί-
νουν τη μοναδική προσωπικότητα 
κάθε ανθρώπου.

ΣYΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Ανθρώπων Ζώων
Μορφή Κοινωνία Αγέλη

Σμήνος
Κυψέλη

Συγκρό-
τηση

Λογική και 
(ή)
Συναισθη-
ματική δημι-
ουργία

Ενστικτώ-
δης
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Ανθρώπων Ζώων
Μορφή Ποικίλλει στο 

χώρο, μετα-
βάλλεται στο 
χρόνο

Σταθερή 
στο χώρο 
και χρόνο

Εξάρτηση 
από άμε-
σο φυσι-
κό περι-
βάλλον

Περιορισμέ-
νη (αντι-
στρόφως 
ανάλογη με 
την τεχνο-
λογία)

Άμεση και 
απόλυτη

Δυνατό-
τητα δη-
μιουργίας 
τεχνητού 
περιβάλ-
λοντος

Απεριόρι-
στη (περιο-
ρίζεται μόνο 
από την τε-
χνολογία)

Περιορι-
σμένη (κυ-
ρίως στην 
κατασκευή 
φωλιάς)
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πίνακας 1.1 Οι κυριότερες διαφο- 
ρές της ανθρώπινης κοινωνίας από 
τις μορφές συλλογικής ζωής των 
ζώων.

 Αφού μελετήσετε τον παρα-
πάνω πίνακα, να συζητήσετε τις 
διαφορές που εντοπίζετε με βάση 
τις γνώσεις σας από τη Βιολογία.
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φωτ. 1.1 Καταυλισμός ελλήνων 
τσιγγάνων. 
Κάθε κοινωνία σε κάθε χρονική 
στιγμή χαρακτηρίζεται από τους 
επιμέρους πολιτισμούς που συμ-
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βιώνουν στους κόλπους της. Οι 
πρόσφυγες του Πόντου και της Μ. 
Ασίας, οι τσιγγάνοι και πολλοί άλ-
λοι πολιτισμοί υπήρξαν καθοριστι-
κοί στη διαμόρφωση της νεοελλη-
νικής κοινωνίας.

 Να συζητήσετε για τους επι-
μέρους πολιτισμούς που συνυπάρ- 
χουν στην τοπική σας κοινότητα.
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1.2 Τι είναι κοινωνία

Στα μαθήματα τις Ιστορίας γνώρι- 
σες τις αρχαίες κοινωνίες (της Με-
σοποταμίας, της Αιγύπτου, του Ελ-
ληνικού χώρου) και αργότερα τη Ρω- 
μαϊκή, τη Βυζαντινή, τη Μεσαιωνική 
και τη βιομηχανική κοινωνία. Στη 
Γεωγραφία μελέτησες τη σύγχρονη 
Ελληνική, Αμερικανική, Αιγυπτιακή 
κοινωνία. Γνώρισες αυτές τις κοι-
νωνίες μελετώντας τον υλικό (τρό-
πο ζωής, τεχνολογία, τρόπους πα-
ραγωγής, τέχνες) και πνευματικό 
(γλώσσα, νόμους, θρησκεία, αξίες, 
επιστήμες, γράμματα) πολιτισμό 
τους. Ο πολιτισμός επομένως είναι 
αυτός που χαρακτηρίζει κάθε κοινω-
νία και τη διακρίνει από τις άλλες.

Κοινωνία είναι ένα σχετικά με-
γάλο και οργανωμένο σύνολο  
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ανθρώπων που έχει διάρκεια στο 
χρόνο και διακρίνεται με βάση τον 
πολιτισμό του.

Επομένως, η κοινωνία
● Είναι ένα οργανωμένο σύνολο α- 
τόμων και όχι ένα απλό άθροισμα, 
εφόσον μέσα από τις οργανωμένες 
σχέσεις τους οι άνθρωποι δημιουρ-
γούν τον πολιτισμό τους.
● Είναι σχετικά αυτόνομη, εφόσον 
έχει ένα δικό της πολιτισμό αλλά και 
συγχρόνως δέχεται επιδράσεις από 
τις άλλες κοινωνίες.

Κάθε κοινωνία, σε κάθε συγκεκρι- 
μένη ιστορική περίοδο, έχει ένα δι- 
κό της τρόπο οργάνωσης και λει-
τουργίας. Αποτελείται από επιμέρους 
κοινωνικές ομάδες (κεφ. 2, τόμ. 1, 
σελ. 47) και κοινωνικές τάξεις (κεφ. 3, 
τόμ. 1, σελ. 85), οργανώνεται με βάση 
συγκεκριμένους κοινωνικούς κανόνες  
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(κεφ. 3, τόμ. 1, σελ. 110) και θεσμούς, 
όπως π.χ. η οικογένεια και το σχο-
λείο (κεφ. 4, τόμ. 2, σελ. 6). Η κοι- 
νωνία μεταφέρει στα νέα μέλη της το 
σύνολο του πολιτισμού της και τα 
ελέγχει για την τήρηση των κανό-
νων (κεφ. 5, τόμ. 2, σελ. 50), ενώ 
αντιμετωπίζει κοινωνικά προβλή-
ματα για τα οποία προωθεί λύσεις 
(κεφ. 6, τόμ. 2, σελ. 108). Τέλος δέ-
χεται επιδράσεις από τις άλλες κοι-
νωνίες και μεταβάλλεται, δηλαδή 
αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, 
χωρίς να χάνει τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της που τη διακρίνουν 
από τις άλλες κοινωνίες.
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φωτ. 1.2 Οι χώροι συναντήσεων 
και ψυχαγωγίας και γενικότερα ο 
τρόπος ζωής αποκτά έναν ομοιό-
μορφο χαρακτήρα και γι’ αυτό πολ- 
λοί μιλούν σήμερα για την «παγκό-
σμια κοινωνία».

 Να συζητήσετε στην τάξη τα 
αίτια αυτού του φαινομένου. Πόσο 
σημαντικό είναι να έρθουν κοντά οι 
ανθρώπινες κοινωνίες; Πόσο ση- 
μαντική είναι επίσης η διατήρηση 
του πολιτισμού που διακρίνει κάθε 
κοινωνία;
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1.3  Ατομική και κοινωνική συμπερι-
φορά

Με τη γέννησή του το νέο μέλος 
της κοινωνίας έχει τα ιδιαίτερα ατο-
μικά χαρακτηριστικά (βιολογικά) 
που το διακρίνουν από όλα τα άλλα 
μέλη της. Η κοινωνία μεταφέρει στο 
νέο μέλος της τον πολιτισμό της, επι- 
δρώντας καθοριστικά στη διαμόρ-
φωση της προσωπικότητας και της 
συμπεριφοράς του. Η γλώσσα, οι κα- 
νόνες που επικρατούν στην οικογέ-
νεια και στην ευρύτερη κοινωνία, η 
θρησκεία κ.λ.π. αποτελούν τα κοι-
νωνικά – πολιτισμικά χαρακτηριστι- 
κά που κάθε κοινωνία μεταβιβάζει 
στα άτομα – μέλη της.

Η προσωπικότητα και η συμπε-
ριφορά του ατόμου είναι μοναδική, 
εφόσον κάθε άτομο διαθέτει μονα-
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δικά βιολογικά χαρακτηριστικά, ζει 
σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλ-
λοντα και δέχεται διαφορετικά τις 
επιδράσεις της κοινωνίας διαμορ-
φώνοντας τα ιδιαίτερα ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά 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 αλληλεπίδρασης ανά-
μεσα στα ατομικά, μοναδικά χαρα-
κτηριστικά που διαθέτουν οι άνθρω-
ποι (βιολογικά και ψυχολογικά) και 
στα κοινωνικά χαρακτηριστικά που 
τους μεταβιβάζει η κοινωνία.
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φωτ. 1.3 «Ο άνθρωπος είναι προϊ- 
όν και δημιουργός της κοινωνίας» 
είπε ο Κ. Μαρξ. Ο τρόπος που εκ-
δηλώνουμε τα συναισθήματά μας, 
η ενδυμασία μας, ο τρόπος ζωής 
μας, οι ιδέες και γενικότερα η συ-
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μπεριφορά μας είναι αποτέλεσμα 
της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο 
άτομο και την κοινωνία.
Ο άνθρωπος καθορίζεται από το κοι- 
νωνικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά 
οι άνθρωποι δεν είναι ομοιόμορφες 
μηχανές που η κοινωνία απλά κατα- 
σκευάζει, αλλά μοναδικές προσω-
πικότητες, οι οποίες συμβάλλουν 
και επηρεάζουν τη δημιουργία και 
την αλλαγή της.
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Συμπεριφορά

Βασικές έννοιες μαθήματος

•  Οργανωμένο 
σύνολο

•  Σχετικά  
Αυτόνομο

Κοινωνία

κοινωνικά 
χαρακτη-
ριστικά
(πολιτι-
σμός)

Ατομικά  
χαρακτηρι-

στικά 
(βιολογικά- 

ψυχολογικά)
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  Για να μελετήσεις αυτό το κεφάλαιο 
μπορείς να επαναλάβεις τις έννοι- 
ες της κοινωνίας και της κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Θα σε βοηθήσουν 

2 Κοινωνικές Ομάδες

   Διακρίσεις και χαρακτηριστικά 
των κοινωνικών ομάδων

   Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές 
ομάδες

   Συνοχή και διάλυση των κοινω- 
νικών ομάδων
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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. Λο- 
γοτεχνικά έργα, όπως «Ο Ζητιάνος» 
του Α. Καρκαβίτσα και «Η Γαλήνη» 
του Η. Βενέζη, αναφέρονται στη δια- 
φορετική και συχνά αρνητική αντι-
μετώπιση κοινωνικών ομάδων που 
εξαναγκάζονται να ζουν στο περι-
θώριο της ζωής.
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Πολλές ταινίες αναφέρονται στα 
προβλήματα ομάδων που γίνονται 
αντικείμενο προκαταλήψεων και δια- 
κρίσεων. Η «Πολίτικη κουζίνα» του 
Τ. Μπουλμέτη θέτει το πρόβλημα 
των προσφύγων της Μ. Ασίας, «Η  
ζωή είναι ωραία» του Ρ. Μπενίνι αφο- 
ρά τις διώξεις των Εβραίων από το 
καθεστώς του Χίτλερ, οι ταινίες «Γκά- 
ντι» του Ρ. Αττένμπορο και «Λώ-
ρενς της Αραβίας» του Ντ. Λυν ανα- 
φέρονται στους αγώνες εθνικών ο- 
μάδων που δέχονταν τις διακρίσεις 
και την καταπίεση την περίοδο της 
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αποικιοκρατίας, η ταινία της Τ.  
Μαρκετάκη «Λόγια της Σιωπής», για 
τους μη ακούοντες, θέτει τα προ-
βλήματα αυτής της ομάδας ατόμων 
με ειδικές ανάγκες. 

 Από τον ιστοχώρο της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς  
(www.neagenia.gr) και του Yπουρ- 
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού  
(www.minedu.gov.gr) μπορείς να 
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ενημερωθείς για τη δράση εθελο-
ντικών ομάδων. Πολλές κοινωνι- 
κές οργανώσεις βρίσκονται στο 
διαδίκτυο, όπως το Κέντρο Ενη-
μέρωσης 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 ενημε-
ρωθείς για τη δράση τους. 
 
Το κεφάλαιο αυτό θα σε βοηθήσει 
να κατανοήσεις το σημαντικό ρό- 
λο των κοινωνικών ομάδων στη δια- 
μόρφωση της ατομικής και κοινω-
νικής μας συμπεριφοράς.
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2.1  Διακρίσεις και χαρακτηριστι-
κά των κοινωνικών ομάδων

2.1.1  Έννοια και χαρακτηριστικά  
των κοινωνικών ομάδων

«Ποιος είσαι; Ποιοι είναι οι γονείς 
σου; Ποιος είναι ο τόπος που γεν-
νήθηκες;» ρωτάει η Πηνελόπη τον 
μεταμφιεσμένο σε ζητιάνο Οδυσ-
σέα. Στην αρχαϊκή κοινωνία οικο-
γένεια και πατρίδα αρκούσαν για 
να δηλώσουν την ταυτότητα ενός 
ατόμου. Σήμερα θα χρειαζόταν να 
συμπληρώσουμε πολλές ακόμα 
ερωτήσεις, όπως «Ποιο είναι το 
επάγγελμά σου;» «Τι ενδιαφέροντα 
έχεις;» στην πρώτη μας γνωριμία 

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ2
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με ένα άτομο για να το προσδιορί-
σουμε. Μόνον αν επισκεπτόμασταν 
έναν άλλον πλανήτη θα αρκούσε η 
ταυτότητα «Άνθρωπος: κάτοικος 
της γης» για να μας προσδιορίσει.

Όλοι ανήκουμε σε μια κοινωνία 
συμμετέχοντας σε πολλές κοινω- 
νικές ομάδες. Από τη συμμετο- 
χή μας σε αυτές τις ομάδες απο-
κτάμε 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, μεγαλώνουμε σε μια 
συγκεκριμένη οικογένεια, σπου-
δάζουμε σε ένα σχολείο, συμμετέ-
χουμε σε μια θεατρική ή αθλητική 
ομάδα και επιθυμούμε να εντα-
χθούμε σε μιαν εθελοντική ομάδα 
βοήθειας ατόμων με κινητικά προ-
βλήματα.
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Κοινωνική ομάδα είναι ένα ορ-
γανωμένο σύνολο ατόμων, που 
επικοινωνούν, έχουν κοινούς σκο-
πούς και αποκτούν την αίσθηση 
του «εμείς», δηλαδή συνείδηση 
ότι αποτελούν ομάδα.

Οι κοινωνικές ομάδες επομένως, 
έχουν: α) συγκεκριμένη οργάνωση 
και αυτό τις διακρίνει από τις τυχαί- 
ες συναθροίσεις ατόμων, όπως τα άτο- 
μα που περιμένουν σε μία στάση, 
β) συχνή επικοινωνία μεταξύ τους,  
γ) κοινούς σκοπούς που μπορεί να 
είναι επαγγελματικοί, οικονομικοί, 
πολιτικοί, κοινά ενδιαφέροντα κ.ά. 
και δ) μέσα από τη συμμετοχή τους 
σε αυτές τις ομάδες τα άτομα συνει- 
δητοποιούν ότι αποκτούν την αίσθη- 
ση του «εμείς», δηλαδή μια ταυ-
τότητα, κοινή με τα άλλα μέλη της 
ομάδας, όπως π.χ. την ταυτότητα 
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του εθελοντή, του μαθητή, του δη-
μότη, του αθλητή.

Σκίτσο 2.1 Ομάδες συμμετοχής 
των νέων.
Σήμερα συμμετέχετε σε πολλές κοι- 
νωνικές ομάδες.

 Να τις καταγράψετε και να 
συζητήσετε γι’ αυτές στην τάξη.
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φωτ. 2.1 Εθελοντική απασχόληση 
παιδιών.
Ο εθελοντισμός αναπτύσσεται 
στην Ελλάδα σήμερα και δεκά-
δες ομάδες εθελοντών προσφέ-
ρουν κοινωνικό έργο σε πολλούς 
τομείς. Η φύλαξη των δασών, η 
βοήθεια και συνοδεία ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, οι σχολικοί τρο-
χονόμοι, η δενδροφύτευση, η αι-
μοδοσία, η απασχόληση παιδιών, 
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αποτελούν μερικούς από τους 
τομείς στους οποίους δραστηριο-
ποιούνται οι εθελοντικές ομάδες.

 Να συζητήσετε γι’ αυτές τις 
ομάδες στην τάξη.

φωτ. 2.2 Παρέα νέων.
Η παρέα είναι πρωτογενής κοινω-
νική ομάδα.
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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 περισσότερο ή λιγότερο 
οργανωμένες (σχολείο − παρέα), με βά- 
ση τη διάρκειά τους σε ομάδες μεγά-
λης διάρκειας ή προσωρινές (οικο-
γένεια − επιτροπή διαμαρτυρίας).

Εκτός από αυτές τις διακρίσεις, 
οι ομάδες διακρίνονται σε ομάδες 
πρωτογενείς και δευτερογενείς και 
σε ομάδες ανοικτές και κλειστές.

1. Πρωτογενείς είναι οι ομάδες 
στις οποίες εντάσσονται όλα τα άτο-
μα, όπως η οικογένεια και οι παρέες 
των συνομηλίκων. Οι ομάδες αυτές 
έχουν μεγάλη επίδραση στη δια-
μόρφωση της προσωπικότητας του 
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ατόμου, εφόσον σε αυτές το άτομο 
ζει και συμμετέχει ολοκληρωτικά.

Δευτερογενείς είναι οι ομάδες 
στις οποίες το άτομο εντάσσεται 
στη διάρκεια της ζωής του, συνή-
θως με δική του επιλογή, για την 
ικανοποίηση συγκεκριμένου σκο-
πού ή συμφέροντος. Δευτερογενείς 
είναι οι επαγγελματικές, οι πολιτι-
κές ομάδες ή οι ομάδες ενδιαφερό-
ντων. Οι ομάδες αυτές επιδρούν σε 
ορισμένες μόνον πλευρές της ζωής 
του ατόμου.

2. Ανοικτές είναι οι ομάδες στις 
οποίες μπορεί να συμμετέχει ελεύ-
θερα όποιος συμφωνεί με τους σκο- 
πούς και τις επιδιώξεις τους. Στις  
σύγχρονες κοινωνίες σχεδόν όλες 
οι ομάδες είναι ανοικτές για όλα τα 
άτομα ή για όσα έχουν τις ανάλο- 
γες προϋποθέσεις, όπως συμβαίνει 
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π.χ. στην περίπτωση ενός επαγγελ- 
ματικού σωματείου. Αντίθετα κλει-
στές είναι οι ομάδες που θέτουν αυ- 
στηρές προϋποθέσεις για την έντα-
ξη σε αυτές, όπως π.χ. οι αδελφό-
τητες, οι κλειστές λέσχες ή οι συμ-
μορίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα 
σε ορισμένες κοινωνίες. Οι ομάδες 
αυτές έχουν έντονη τη διάκριση ανά- 
μεσα στα μέλη της ομάδας «εμείς» 
και στους εκτός της ομάδας οι «άλ-
λοι».
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φωτ. 2.3 Χορωδία. Τα μέλη μιας χο- 
ρωδίας, μιας θεατρικής ομάδας, 
αλλά και μιας Κυβέρνησης ή ενός 
κόμματος συνεργάζονται, υπακού- 
ουν σε κανόνες, ακολουθούν τις 
κατευθύνσεις που καθορίζει ο αρ- 
χηγός της ομάδας (μαέστρος, σκη- 
νοθέτης, Πρωθυπουργός, πρόε-
δρος).
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φωτ. 2.4 Ομάδα αρχαιολόγων σε 
ανασκαφή στην Αντίπαρο.
Η ομάδα επιστημόνων που συνερ-
γάζονται για ένα ερευνητικό έργο 
αποτελούν δευτερογενή ομάδα.

 Να αναφέρετε και άλλα πα- 
ραδείγματα δευτερογενών ομάδων. 
Να συζητήσετε για τις ομάδες που 
θα θέλατε να συμμετάσχετε στο 
μέλλον.
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Προκαταλήψεις και διακρίσεις σε 
βάρος ομάδων

Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πο-
λυπολιτισμικές, γιατί σε αυτές συμ- 
βιώνουν πολλές διαφορετικές εθνι-
κές, γλωσσικές, θρησκευτικές, πο-
λιτισμικές ομάδες, με διαφορετικές 
αξίες, απόψεις και ιδεολογίες. Η σύγ-
χρονη δημοκρατική κοινωνία πρέπει 
να εξασφαλίζει στα άτομα όλων των 
ομάδων συνθήκες ελευθερίας και ισό- 
τητας. Συχνά η ταυτότητα που δίνει 
στα άτομα η συμμετοχή τους σε μία 
ομάδα (π.χ. Έλληνας ή χριστιανός ή 
οπαδός αθλητικής ομάδας) τα οδη-
γεί σε αρνητικές στάσεις απέναντι σε 
άτομα διαφορετικών ομάδων. Οι αρ- 
νητικές αυτές στάσεις είναι αποτέλε-
σμα προκαταλήψεων, δηλαδή αρ-
νητικών συνήθως αντιλήψεων και ει-
κόνων για άτομα άλλων ομάδων,  
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που δε βασίζονται στην πραγματικό- 
τητα. Οι πιο συνηθισμένες μορφές 
προκαταλήψεων είναι αυτές που 
αφορούν το φύλο, τη φυλή, την ηλι-
κία, τη θρησκεία, τη χώρα προέλευ-
σης, το κοινωνικό στρώμα ή την 
υγεία των ατόμων. Οι προκαταλή-
ψεις αυτές οδηγούν σε αρνητικές 
διακρίσεις, άνιση δηλαδή μεταχεί-
ριση ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων, όπως π.χ. οι γυναίκες, οι αλ-
λοδαποί, οι τσιγγάνοι, τα άτομα με 
αναπηρίες. Ο αποκλεισμός αυτών 
των κοινωνικών ομάδων (ρατσι-
σμός) καταπατά το θεμελιώδες δι-
καίωμα κάθε ανθρώπου να ζει χωρίς 
διακρίσεις λόγω εθνικής ή θρησκευ-
τικής ταυτότητας, φύλου ή αναπηρί-
ας.
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φωτ. 2.5 Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 
1963, εκφωνώντας τον περίφημο 
λόγο του «I have a dream»
«Έχω ένα όνειρο ότι κάποια μέρα 
τα τέσσερα μικρά παιδιά μου θα 
ζήσουν σε μια χώρα όπου δε θα 
κρίνονται από την απόχρωση του 
δέρματός τους, αλλά από το πε-
ριεχόμενο του χαρακτήρα τους… 
Ότι μια μέρα μικρά μαύρα αγό-
ρια και κορίτσια θα μπορούν να 
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ενώσουν τα χέρια τους μαζί με τα 
λευκά παιδιά σαν αδέρφια… Εκεί-
νο για το οποίο η δικιά μας γενιά 
θα μετανιώσει πικρά δεν θα είναι 
τόσο η σκληρότητα και οι αδικίες 
των κακών ανθρώπων, όσο η 
απαράδεκτη σιωπή των καλών….»

 Να συζητήσετε στην τάξη 
για ομάδες που κινδυνεύουν σή-
μερα να γίνουν αντικείμενο δια-
κρίσεων.
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ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ;!;

Αλήθεια, είδες τον καινούργιο προϊ- 
στάμενο; Λένε ότι είναι συμπαθέ- 

στατη...
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Τον είδατε αυτόν; ... 
Τι ήτανε τώρα; Τούρκος; Άραβας; 
Μαροκινός; Τρέχα γύρευε  
μ’ όλους αυτούς!...
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Εγώ λέω ότι θα ‘πρεπε να κά-
νουν μια προσπάθεια να εντα-
χθούν, δε νομίζετε; Εν πάση πε-
ριπτώσει, καλέ μου κύριε, ένα 
είναι σίγουρο: οι άνθρωποι αυτοί 
δεν είναι σαν εσάς ή σαν εμένα!...
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πίνακες 2.1.α, β. Ο ρατσισμός αρ-
χίζει όταν η διαφορά, πραγματική 
ή φανταστική, προβάλλεται για να 
δικαιολογήσει μιαν επίθεση. Επί-
θεση που στηρίζεται στην ανικα-
νότητα κατανόησης του άλλου και 
έναρξης διαλόγου.

Άρπα  
την!

Κι εγώ που είμαι ο γιος αυτού 
του Άραβα, μπορώ να σας πω 
ότι όλοι πρέπει να κάνουν προ-
σπάθειες, καλέ μου κύριε!!
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 Να σχολιάσετε τα σκίτσα 
στην τάξη και να συζητήσετε συνη-
θισμένες προκαταλήψεις που οδη-
γούν σε ρατσισμό.

Πρωτογενείς 
δευτερογενείς

Ανοιχτές
Κλειστές

Οργάνωση

Κοινοί σκοποί

Κοινή ταυτότητα

Χαρακτη- 
ριστικά
Ομάδας

Είδη  
Ομάδων

Βασικές έννοιες μαθήματος
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2.2 Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές
ομάδες

Πρωταρχικός λόγος ένταξης του 
ατόμου στις ομάδες είναι η ανάγκη 
του να ανήκει σε ένα σύνολο και να 
νοιώθει την αίσθηση του «εμείς». 
 Οι άνθρωποι είναι όντα κοινωνικά, 
που χρειάζονται την επικοινωνία 
και τη συνεργασία για να επιβιώ-
σουν και να αναπτυχθούν.

Άλλοι λόγοι ένταξης των ατόμων 
σε ομάδες μπορεί να είναι:
● Τα κοινά ενδιαφέροντα ή τα κοινά 
οικονομικά ή επαγγελματικά συμφέ-
ροντα. Αυτά οδηγούν σε ένταξη σε 
αθλητικούς ή πολιτιστικούς Συλλό-
γους, σε πολιτικά κόμματα και νεο-
λαίες, σε ομάδες πίεσης (Σωματεία, 
Οργανώσεις, Σύλλογοι), σε κινήμα-
τα, όπως το οικολογικό ή το κίνημα 
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ατόμων με αναπηρίες, σε εθελοντι-
κές ομάδες και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις.
● Η τάση για ταύτιση − μίμηση και η 
ανάγκη απόκτησης ταυτότητας που 
να διακρίνει τα άτομα. Αυτή η τάση 
αποτελεί συνηθισμένο λόγο έντα-
ξης των νέων σε ομάδες που ξε-
χωρίζουν για την εμφάνιση και την 
ιδεολογία τους, όπως π.χ. οι ομά-
δες μουσικών ενδιαφερόντων, ροκ, 
χέβυ μέταλ, νιού γουέιβ.
● Η ανάγκη κάποιων να αναδει-
χτούν σε ηγέτες.
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φωτ. 2.6 Ομάδες φοιτητών στην 
κατάληψη της Νομικής στη διάρ-
κεια της δικτατορίας.

φωτ. 2.7 Αντιπολεμική διαδήλω-
ση ομάδων φοιτητών στην Ουάσι-
γκτον, τη δεκαετία του ’60.
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Οι ομάδες δημιουργούνται όταν 
εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες και 
διαλύονται όταν οι στόχοι τους 
ικανοποιηθούν. Οι ομάδες φοιτη-
τών στη διάρκεια της δικτατορί-
ας (1967 − 1974) ικανοποίησαν το 
στόχο τους που ήταν η ανατροπή 
του δικτατορικού καθεστώτος. Με 
τον ίδιο τρόπο έπαψαν να υπάρ-
χουν οι αντιπολεμικές ομάδες 
στην Αμερική του ’60, όταν τελείω-
σε ο πόλεμος στο Βιετνάμ.

 Από τις γνώσεις σας στην 
Ιστορία να αναφέρετε ομάδες οι 
οποίες με τη δράση τους άλλαξαν 
την ιστορία του τόπου τους.
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2.3  Συνοχή και διάλυση της ομά-
δας

Βασική επιδίωξη κάθε ομάδας εί-
ναι να εξασφαλίζει και να διατηρεί τη 
συνοχή της. Όσο εξυπηρετείται ο κοι- 
νός σκοπός και επιτυγχάνονται οι 
κοινοί στόχοι, είναι φυσικό να ενι-
σχύονται οι δεσμοί των μελών της 
κοινωνικής ομάδας. Τα μέλη επικοι-
νωνούν συχνά μεταξύ τους, υπακού- 
ουν σε κοινούς κανόνες, έχουν κοι-
νές αξίες και εμπειρίες, χρησιμοποι-
ούν μια κοινή «γλώσσα», όπως π.χ. 
συμβαίνει με μια παρέα συμμαθη-
τών ή με τους συναδέλφους σε ένα 
χώρο εργασίας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κοι-
νός στόχος πάψει να υπάρχει, είτε 
γιατί έχει επιτευχθεί είτε γιατί άλλα-
ξαν τα ενδιαφέροντα των ατόμων 
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είτε γιατί υπήρξαν διαφωνίες ή απο-
τυχίες, η κοινωνική ομάδα μπορεί 
να διαλυθεί, όπως συνέβη στο πα-
ρελθόν με τη Φιλική Εταιρεία ή τις 
ομάδες αγροτών που επεξεργάζο-
νταν αγροτικά προϊόντα και διαλύ-
θηκαν με την εκβιομηχάνιση της 
χώρας.

Όταν διαμορφώνονται νέες ανά-
γκες και κοινωνικές συνθήκες, κά-
ποιες κοινωνικές ομάδες καταρ-
γούνται και δημιουργούνται νέες, οι 
οποίες δίνουν νέες ταυτότητες στα 
άτομα. Με αυτό τον τρόπο με την 
πτώση της δικτατορίας έπαψαν να 
υπάρχουν οι ομάδες φοιτητών που 
εναντιώθηκαν στο καθεστώς και δη-
μιουργήθηκαν νέες ομάδες με άλ-
λους στόχους, όπως οι φοιτητικοί 
σύλλογοι.
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φωτ. 2.8 Με την κοινωνική εξέλι-
ξη πολλές επαγγελματικές ομάδες 
εξαφανίζονται και νέες δημιουρ-
γούνται για να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

 Να συζητήσετε στην τάξη 
για επαγγελματικές ομάδες που 
χάνονται. Μπορείτε να πραγματο-
ποιήσετε μικρή έρευνα για τα πα-
ραδοσιακά επαγγέλματα που χά-
νονται στην τοπική σας κοινότητα 
και για τα μέτρα στήριξης ορισμέ-
νων από αυτά.



79 / 19

Αίσθηση  
του «εμείς»

Κοινά  
ενδιαφέροντα

Μίμηση

Ηγεσία

Λόγοι ένταξης της ομάδας

Βασικές έννοιες μαθήματος
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Εργασίες − δραστηριότητες

1.  Πώς εξηγείτε τη λαϊκή έκφραση 
«Δείξε μου το φίλο σου να σου 
πω ποιος είσαι;» με βάση τις 
γνώσεις σας από το κεφάλαιο;

2.  Να καταγράψετε εθελοντικές 
ομάδες, Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις, ομάδες πίεσης (Σω-
ματεία, Συλλόγους) που δρα-
στηριοποιούνται στην τοπική 
σας κοινωνία.

3.  Να ενημερωθείτε από το Δήμο/
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Κοινότητα για τις κοινωνικές 
ομάδες που κινδυνεύουν από 
αποκλεισμό και για τα προ-
γράμματα υποστήριξής τους.

4.  Η τρίτη ηλικία συμμετέχει σε 
λιγότερες ομάδες. Γιατί; Κατα-
γράψτε τα προβλήματά τους, 
ιδιαίτερα στις πόλεις. Ενημε-
ρωθείτε από το Δήμο για τα 
ΚΑΠΗ και τις Λέσχες Φιλίας της 
περιοχής σας.

5.  Να καταγράψετε σε κατάλογο 
τις ομάδες ατόμων που γίνο-
νται αντικείμενο διακρίσεων. 
Να καταγράψετε τις πιο συνη-
θισμένες αρνητικές προκατα-
λήψεις γι’ αυτές τις ομάδες. Να 
σημειώσετε γιατί αυτές οι από-
ψεις δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα.
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Κριτήριο αυτοαξιολόγησης  
του μαθητή

Α. Τελειώνοντας τη μελέτη και συ-
ζήτηση του κεφαλαίου και αφού 
κατανόησες τις έννοιες, θα πρέ-
πει να μπορείς να απαντήσεις 
στις παρακάτω ερωτήσεις. Όπου 
συναντάς δυσκολία, μπορείς να 
συμβουλευτείς το αντίστοιχο μά-
θημα.
1. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ 

πρωτογενών και δευτερογενών 
ομάδων; Να αναφέρετε παρα-
δείγματα από κάθε κατηγορία.



83 / 19

2. Να αναφέρετε δύο παραδείγμα- 
τα προκαταλήψεων που ανα-
πτύσσονται σήμερα και να προσ- 
διορίσετε τις αρνητικές τους συ-
νέπειες.

3.  Μέσα από το παράδειγμα μιας 
ομάδας να αναφέρετε τους λό-
γους ένταξης των ατόμων στην 
ομάδα και τους λόγους που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στη 
διάλυσή της.

Β. Τώρα, χαρακτήρισε τις παρα-
κάτω προτάσεις σωστές ή λαν-
θασμένες, βάζοντας σε κύκλο το 
αντίστοιχο γράμμα
1.  Το επαγγελματικό  

σωματείο είναι  
πρωτογενής ομάδα Σ Λ
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2.  Οι κοινωνικές  
ομάδες έχουν  
κοινούς σκοπούς Σ Λ

3.  Οι προκαταλήψεις  
οδηγούν στο  
ρατσισμό Σ Λ

4.  Σήμερα όλες  
οι ομάδες είναι  
κλειστές Σ Λ

5.  Οι ομάδες  
διαλύονται μόνον  
από το κράτος Σ Λ



85 / 20

3  
Κοινωνική Οργάνωση  
και Κοινωνική Μεταβολή

   κοινωνική θέση
   κοινωνική διαστρωμάτωση
   κοινωνικός ρόλος
   κοινωνική κινητικότητα 
   κοινωνικοί κανόνες
   κοινωνική μεταβολή

Οι έννοιες της κοινωνίας και της 
κοινωνικής ομάδας θα σου είναι 
χρήσιμες για να κατανοήσεις τους 
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τρόπους οργάνωσης της κοινωνί-
ας που θα μελετήσεις σε αυτό το 
κεφάλαιο.

Το μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζά-
κη «Καπετάν Μιχάλης», το «Μάνα 
κουράγιο» του Μπ. Μπρέχτ, το 
«Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του 
Μ. Λουντέμη παρουσιάζουν άτο-
μα που ασκούν τους κοινωνικούς 
τους ρόλους με βάση τους κοινω-
νικούς κανόνες αλλά και με βάση 
τη μοναδική προσωπικότητά τους 
που συχνά μπορεί να τους φέρνει 
σε σύγκρουση με την κοινωνική 
πραγματικότητα της εποχής τους.
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Η ταινία «Σπάρτακος» του Στ. Κιού-
μπρικ αναφέρεται στη διαστρωμά- 
τωση της Ρωμαϊκής κοινωνίας και 
τη δουλεία αλλά και στους αγώνες 
για κοινωνική μεταβολή. Ταινίες 
όπως «Κάντο όπως ο Μπέκαμ» του 
Τζ. Τζάντα και «Γάμος αλά ελληνι-
κά» της Ν. Βαρντάλος, «Δεσποινίς 
ετών…39» του Αλ. Σακελλάριου θα 
σου γνωρίσουν τους διαφορετι-
κούς κανόνες και ρόλους στις κοι-
νωνίες του 20ού αιώνα. Με τις ται-
νίες «The wall» των Pink Floyd και 
«Αντίο Λένιν» του Β. Μπέκερ θα 
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γνωρίσεις αντίστοιχα τα φοιτητικά 
κινήματα του 20ού αιώνα που δι-
εκδίκησαν κοινωνικές μεταρρυθμί-
σεις και την κοινωνική αλλαγή που 
επέφερε η πτώση του τείχους στο 
Ανατολικό Βερολίνο.

Το κεφάλαιο αυτό θα σε βοηθήσει 
να κατανοήσεις ότι κάθε κοινωνία 
οργανώνεται με βάση συγκεκρι-
μένους κοινωνικούς κανόνες, οι 
οποίοι προσδιορίζουν τις υποχρε-
ώσεις και τα δικαιώματα των ατό-
μων με βάση την κοινωνική τους 
θέση και τους κοινωνικούς τους 
ρόλους. Με αυτό τον τρόπο η κοι-
νωνία αποκτά συνοχή και διάρ-
κεια στο χρόνο, με αποτέλεσμα οι 
συμπεριφορές των ατόμων να εί-
ναι προβλέψιμες. Όταν οι εποχές 
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αλλάζουν, μεταβάλλονται και οι 
κοινωνίες, αλλάζει δηλαδή όλη η 
παραπάνω κοινωνική τους οργά-
νωση.
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3.1 Η κοινωνική θέση

Είδαμε στο προηγούμενο κεφά-
λαιο, ότι το άτομο εντάσσεται σε δι-
άφορες κοινωνικές ομάδες κατά τη 
διάρκεια της ζωής του. Στις κοινω-
νικές ομάδες που συμμετέχει, κατα-
λαμβάνει μια συγκεκριμένη κοινω-
νική θέση. Είναι γονιός ή παιδί σε 
μιαν οικογένεια, δάσκαλος ή μαθη-
τής σε ένα σχολείο, εργοδότης ή ερ-
γαζόμενος σε μιαν επιχείρηση, στέ-
λεχος ή απλό μέλος ενός πολιτικού 
κόμματος ή οργάνωσης.

Από τα παραδείγματα αυτά κατα-
νοούμε ότι κάθε άτομο καταλαμβά-
νει συγκεκριμένη κοινωνική θέση 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

3
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σε κάθε ομάδα που συμμετέχει αλλά 
και στην κοινωνία ευρύτερα. Αυτό 
σημαίνει ότι κατέχει περισσότερη ή 
λιγότερη εξουσία/δύναμη σε σχέ-
ση με τους άλλους, περισσότερες ή 
λιγότερες υποχρεώσεις και δικαιώ-
ματα. Ο διευθυντής ενός σχολείου 
έχει περισσότερες υποχρεώσεις και 
δικαιώματα και περισσότερη εξου-
σία από τους μαθητές, εφόσον έχει 
την ευθύνη της λειτουργίας του σχο-
λείου, ενώ οι μαθητές έχουν βασικά 
την ευθύνη της παρακολούθησης 
των μαθημάτων. Με τον ίδιο τρόπο 
το στέλεχος ενός κόμματος έχει πε-
ρισσότερη εξουσία από το απλό μέ-
λος. Αυτό σημαίνει ότι οι παραπά-
νω κοινωνικές θέσεις ιεραρχούνται 
ως θέσεις μεγαλύτερης και μικρότε-
ρης ευθύνης δηλαδή μεγαλύτερης 
και μικρότερης εξουσίας − δύναμης.
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Πώς όμως καταλαμβάνει ένα άτο-
μο μια κοινωνική θέση;

Για να σου δοθεί η θέση του μα-
θητή στο Δημοτικό αρκούσε η ηλι-
κία σου, εφόσον στην Ελλάδα η 
φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα 
τα παιδιά. Για να κατακτήσεις αρ-
γότερα τη θέση του φοιτητή σε μιαν 
Ανώτατη Σχολή, θα απαιτηθεί να 
έχεις την απαραίτητη εκπαίδευση 
για να ανταποκριθείς στις Πανελ-
λήνιες Εξετάσεις.

Τόσο η ηλικία, όσο και η εκπαί-
δευση αποτελούν κριτήρια για να 
καταλάβει το άτομο μια κοινωνική 
θέση. Τα κριτήρια αυτά αποτελούν 
τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του 
ατόμου. Οι κοινωνικές θέσεις, επο-
μένως, αποδίδονται στα άτομα με 
βάση τα κοινωνικά τους χαρακτη-
ριστικά.
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Από το παράδειγμα κατανοούμε 
ότι άλλα κοινωνικά χαρακτηριστι-
κά, όπως το φύλο, τα έχουμε με τη 
γέννησή μας (εκ γενετής) και άλλα, 
όπως η μόρφωση, τα αποκτούμε 
στη διάρκεια της ζωής μας (επίκτη-
τα).
● Εκ γενετής χαρακτηριστικά είναι 
το φύλο, η ηλικία, η φυλετική, εθνι-
κή ή κοινωνική προέλευσή μας τα 
σωματικά χαρακτηριστικά. Τα χα-
ρακτηριστικά αυτά οδηγούν σε κοι-
νωνικές θέσεις που είναι δοτές, μας 
δίδονται δηλαδή λόγω αυτών των 
χαρακτηριστικών και όχι λόγω των 
προσωπικών μας ικανοτήτων.
● Επίκτητα κοινωνικά χαρακτηρι-
στικά είναι η μόρφωση, το επάγ-
γελμα, το κύρος, το εισόδημα, ο 
πλούτος, οι κοινωνικές σχέσεις. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν σε  
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κοινωνικές θέσεις που είναι κατακτη- 
μένες, τις κατακτάμε δηλαδή με βά- 
ση αυτά τα ατομικά μας προσόντα.

Η σημασία που μπορεί να έχουν 
τα εκ γενετής ή επίκτητα χαρακτηρι- 
στικά για να καταλάβει ένα άτομο κοι- 
νωνικές θέσεις με μεγαλύτερη εξου-
σία, διαφέρει από κοινωνία σε κοι- 
νωνία και από εποχή σε εποχή. Στις 
παραδοσιακές κοινωνίες π.χ. το να 
είσαι γυναίκα αποτελεί, ακόμα και σή- 
μερα, χαρακτηριστικό αποκλεισμού 
από θέσεις εξουσίας, ενώ παλαιότε- 
ρα οδηγούσε στον αποκλεισμό ακό-
μα και από τη θέση του ψηφοφόρου. 
Αντίθετα στις σύγχρονες δημοκρατι-
κές κοινωνίες μεγαλύτερη σημασία 
αποδίδεται στα επίκτητα χαρακτη-
ριστικά (π.χ. μόρφωση, δεξιότητες, 
εργατικότητα) που οδηγούν σε κα-
τακτημένες θέσεις, εφόσον οι νόμοι  
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κατοχυρώνουν την ισότητα όλων ανε- 
ξάρτητα από διαφορές φύλου, φυ-
λής, ηλικίας ή αναπηρίας.

φωτ 3.1 Λεπτομέρεια από τον πί- 
νακα του Ν. Λύτρα «Λ. Καυτατζό-
γλου», 1886
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φωτ.3.2 Λεπτομέρεια από τον πίνα-
κα «Oικογένεια» του Σπ. Bασιλείου, 
1948.
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φωτ. 3.3 «Kουλουροπώλης» πίνα-
κας του Θεόφιλου 1933.
Στις παραδοσιακές κοινωνίες η εν-
δυμασία δήλωνε την κοινωνική θέ- 
ση του ατόμου. Στις σύγχρονες κοι-
νωνίες, με εξαίρεση τις επαγγελ-
ματικές στολές (π.χ. γιατροί, στρα-
τιωτικοί), η ενδυμασία παύει να 
αποτελεί μέσο διάκρισης της κοι-
νωνικής θέσης των ατόμων. 

 Να συζητήσετε στην τάξη άλ- 
λα μέσα διάκρισης της κοινωνικής 
θέσης των ατόμων.
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φωτ. 3.4 Η Οικουμενική διακήρυ- 
ξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ, που έχουν δεχτεί ως εσω- 
τερικό δίκαιο όλα σχεδόν τα κρά-
τη, κατοχυρώνει την ισότητα όλων, 
ανεξάρτητα από γλώσσα, φυλή, φύ- 
λο, θρησκεία ή αναπηρία. Ακόμα 
όμως και σήμερα, παράγοντες, 
όπως το φύλο, δεν έχουν πάψει να 
αποκλείουν άτομα από κοινωνικές 
θέσεις εξουσίας.
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 Να συζητήσετε στην τάξη 
τη σημασία κατοχύρωσης της αξι-
οκρατίας και των ίσων ευκαιριών 
στην κατάκτηση κοινωνικών θέσε-
ων με μεγαλύτερη εξουσία.

Βασικές έννοιες μαθήματος

Κοινωνικές Θέσεις
(δοτές − κατακτημένες)

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 
(εκ γενετής − επίκτητα)
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3.2 Ο κοινωνικός ρόλος

Η κοινωνική θέση του Διευθυντή 
στο σχολείο συνδέεται, όπως είδα- 
με, με τις υποχρεώσεις και τα δικαι- 
ώματά του σε σχέση με τα άλλα μέλη 
της σχολικής κοινότητας. Συνδέεται 
επομένως, με τις συμπεριφορές που 
οφείλει να έχει ο Διευθυντής απένα- 
ντι στους προϊσταμένους του, στους 
καθηγητές, στους γονείς και τους μα- 
θητές του σχολείου. Η συμπεριφο-
ρά που οφείλει να έχει το άτομο, 
επειδή κατέχει μια θέση σε μια κοι- 
νωνική ομάδα, προσδιορίζει τον 
κοινωνικό του ρόλο. Η συγκεκριμέ-
νη συμπεριφορά που περιμένουμε 
π.χ. από ένα γονέα, δηλαδή να πα-
ρέχει στα παιδιά του αγάπη, ασφά-
λεια, φροντίδα και την κατάλληλη 
προετοιμασία τους για το μέλλον, 
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αποτελεί το περιεχόμενο του κοινω-
νικού ρόλου του γονέα.

Κάθε κοινωνική θέση συνδέεται 
με κοινωνικούς ρόλους και τις αντί-
στοιχες υποχρεώσεις και δικαιώ-
ματα. Τους ρόλους αυτούς τους μα-
θαίνουμε από τα πρώτα στάδια της 
ζωής μας μέσα από το παιχνίδι και 
την οικογενειακή και σχολική ζωή 
(βλ. κεφ. 5, τόμ. 2, σελ. 50). Με αυτό 
τον τρόπο γνωρίζουμε ποια συμπε-
ριφορά περιμένουν οι άλλοι από 
εμάς, όταν ασκούμε ένα ρόλο (π.χ. 
του φίλου, του μαθητή, του αδερ-
φού), αλλά και προβλέπουμε την 
αντίστοιχη συμπεριφορά των άλ-
λων. Η έκφραση «δε φέρθηκε, όπως 
έπρεπε», ως γονέας, δάσκαλος, για-
τρός, έχει ακριβώς αυτό το νόημα.

Οι κοινωνικοί ρόλοι προσδιο- 
ρίζονται από συγκεκριμένους  
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κοινωνικούς κανόνες που καθορί-
ζουν τη συμπεριφορά μας. Οι σχο-
λικοί κανόνες καθορίζουν το ρόλο 
μας ως μαθητών, οι κανόνες της 
Πολιτείας το ρόλο μας ως πολιτών 
κ.λ.π. Κάθε άτομο όμως, έχει τη δυ-
νατότητα να προσαρμόσει τη συ-
μπεριφορά του για κάθε ρόλο στη 
δική του προσωπικότητα. Γι’ αυτό 
δε συμπεριφέρονται όλοι π.χ. οι δά-
σκαλοι, οι γονείς ή οι πολίτες με τον 
ίδιο τρόπο. Σε αντίθεση επομένως 
με τους θεατρικούς ρόλους, τους 
οποίους «υποδύονται» οι ηθοποιοί 
με βάση ένα καθορισμένο σενάριο, 
τους κοινωνικούς μας ρόλους τους 
ζούμε διαφορετικά ο καθένας και 
μέσα από αυτούς διαμορφώνουμε 
και εμφανίζουμε στην κοινωνία την 
προσωπικότητά μας.

Η ελευθερία που διαθέτουμε να 
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προσαρμόσουμε τον κοινωνικό μας 
ρόλο στην προσωπικότητά μας, εί-
ναι μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλο- 
γα με την κοινωνία στην οποία ζού-
με. Οι παραδοσιακές κοινωνίες αφή- 
νουν λιγότερα περιθώρια προσωπι- 
κής επιλογής στους τρόπους συμπε- 
ριφοράς από τις σύγχρονες δημο-
κρατικές κοινωνίες, οι οποίες σέβο- 
νται την ελευθερία όλων να αναπτύσ- 
σουν την προσωπικότητά τους, εφό- 
σον βέβαια δεν παραβιάζουν τους 
νόμους.

Επειδή το άτομο συμμετέχει σε 
πολλές κοινωνικές ομάδες και κατέ- 
χει διαφορετικές θέσεις, ασκεί και 
πολλούς ρόλους ταυτόχρονα. Συ-
χνά, οι υποχρεώσεις που συνεπάγε- 
ται ένας ρόλος έρχονται σε σύγκρου- 
ση με τις υποχρεώσεις ενός άλ- 
λου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται  
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σύγκρουση ρόλων. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα αποτελούν οι ρό-
λοι του εργαζόμενου και του γονέα, 
οι οποίοι συγκρούονται ιδιαίτερα, 
όταν δεν υπάρχουν μέτρα κοινω-
νικής πρόνοιας, όπως οι παιδικοί 
σταθμοί. 
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φωτ 3.5 Η θέση μιας γιατρού σε ένα 
Νοσοκομείο συνδέεται με τους ρό-
λους της, δηλαδή τις συμπεριφο-
ρές που οφείλει να έχει ως γιατρός 
απέναντι στους συναδέλφους της, 
στους ασθενείς και τους συγγενείς 
τους, στη Διεύθυνση του Νοσοκο-
μείου και στο προσωπικό.

 Να συζητήσετε στην τάξη τις 
συμπεριφορές που οφείλει να έχει 
ο μαθητής, με βάση τη θέση του, 
απέναντι στις διάφορες άλλες κα-
τηγορίες θέσεων στο σχολείο.
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φωτ. 3.6 Η είσοδος στην τρίτη ηλι-
κία απαιτεί νέα προσαρμογή των 
ατόμων που χρειάζονται υποστήρι- 
ξη. Συχνά, υπάρχει πρόβλημα προ- 
σαρμογής στους νέους ρόλους 
που πρέπει να αναλάβουμε. Η 
εφηβεία και η ενηλικίωση, η μετα- 
νάστευση, η απόκτηση παιδιού σε 
νεαρή ηλικία, η συνταξιοδότηση, 
τα γηρατειά αλλά και ρόλοι, όπως 
αυτοί του μαθητή, του φοιτητή, 
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παρουσιάζουν προβλήματα γιατί 
απαιτούν νέες συμπεριφορές, για 
τις οποίες τα άτομα μπορεί να μην 
είναι κατάλληλα προετοιμασμένα.

 Να συζητήσετε στην τάξη τα 
προβλήματα αυτά. Να προτείνετε 
τρόπους βοήθειας των παραπάνω 
ομάδων ατόμων που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα προσαρμογής 
στους νέους ρόλους τους.
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φωτ. 3.7 Αρχαία Τραγωδία στο θέα-
τρο Ηρώδου του Αττικού.
Το φαινόμενο της σύγκρουσης ρό-
λων ενέπνευσε τους μεγαλύτερους 
αρχαίους τραγωδούς και σύγχρο-
νους δραματουργούς. Πρόσωπα 
όπως η Αντιγόνη, ο Αγαμέμνονας, 
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η Μήδεια αποτελούν χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα. Οι σύγχρο-
νες δημοκρατικές κοινωνίες γίνο-
νται περισσότερο ανεκτικές στις 
διαφορετικές συμπεριφορές, μει-
ώνοντας με αυτό τον τρόπο τις 
περιπτώσεις τέτοιων τραγικών 
συγκρούσεων. Η Πολιτεία σήμε-
ρα λαμβάνει μέτρα βοηθητικά για 
αντίστοιχες καταστάσεις, όπως για 
τις συγκρούσεις στους ρόλους των 
εργαζόμενων − γονιών.

 Να συζητήσετε στην τάξη 
για αυτά τα μέτρα.
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3.3 Οι κοινωνικοί κανόνες
Όλες οι κοινωνίες έχουν κάποια ιδε- 

ώδη, κάποιες κοινωνικές αξίες* και 
οι συμπεριφορές των μελών τους 
πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές. 
Η αξία π.χ. της ζωής αποτελεί μια 
τέτοια πανανθρώπινη αξία. Αυτές οι 
αξίες εκφράζονται με τους κοινωνι-
κούς κανόνες. Η κοινωνική αξία της 
ζωής εκφράζεται στις περισσότερες 
κοινωνίες με τον κοινωνικό κανόνα 
της απαγόρευσης της αφαίρεσης ή 
της απειλής της ζωής του ατόμου.

*  Κοινωνική αξία: η θετική εκτίμηση 
ως ιδιαίτερα σημαντικής μιας ιδέ-
ας ή μιας κατάστασης για τα οποία 
τα άτομα μπορεί να αγωνίζονται 
και να θυσιάζονται π.χ. αξία της 
ελευθερίας.
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Όλοι μας γνωρίζουμε ότι, σε κάθε 
κοινωνία ή ομάδα, μια συγκεκριμένη 
συμπεριφορά θεωρείται «σωστή», 
ένας τρόπος ντυσίματος «κατάλλη-
λος», ένας τρόπος ομιλίας «καλύτε-
ρος» από κάποιον άλλον. Το ποια 
συμπεριφορά θεωρείται «σωστή» 
καθορίζεται από τους αντίστοιχους 
κοινωνικούς κανόνες.

Οι κοινωνικοί κανόνες είναι πρό- 
τυπα συμπεριφοράς που διαμορ-
φώνονται με βάση τις κοινωνικές 
αξίες κάθε κοινωνίας ή κοινωνικής 
ομάδας. Η κοινωνική αξία π.χ. της 
ισότητας των φύλων, που χαρακτη-
ρίζει τις σύγχρονες δημοκρατικές 
κοινωνίες, διαμόρφωσε και τους 
αντίστοιχους κοινωνικούς κανόνες 
που ορίζουν τη συμπεριφορά της 
γυναίκας στους ρόλους της ως συ-
ζύγου, μητέρας, εργαζόμενης κ.ά.
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Είδη κοινωνικών κανόνων

• Γενικοί κοινωνικοί κανόνες είναι 
αυτοί που αφορούν όλο το κοινωνι-
κό σύνολο, όπως η προστασία της 
ζωής, της ισότητας, της ελευθερίας, 
ενώ οι ειδικοί κοινωνικοί κανόνες 
αφορούν επιμέρους κοινωνικές ομά- 
δες, όπως οι κανόνες που αφορούν 
τους γιατρούς, τους μαθητές ή τους 
οδηγούς.
• Αυστηροί κοινωνικοί κανόνες εί-
ναι όσοι προβλέπουν ποινές σε ό- 
σους τους παραβαίνουν, όπως π.χ.
η απαγόρευση φόνου, κλοπής, εξύ-
βρισης, ενώ οι ελαστικοί ή χαλαροί 
αντίθετα αφήνουν περιθώρια ελευ-
θερίας στο άτομο, όπως π.χ. ο τρό-
πος καθημερινής ενδυμασίας.
• Τυπικοί κοινωνικοί κανόνες είναι 
όλοι οι γραπτοί κανόνες − νόμοι του 
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κράτους (βλ. B   Μέρος, τόμ. 3, σελ. 5), 
ενώ άτυποι κανόνες είναι τα άγραφα 
έθιμα και συνήθειες, όπως π.χ. οι κανό-
νες ευγένειας ή τα έθιμα της αποκριάς.

φωτ. 3.8 Οι αλλαγές των κανόνων 
Οικογενειακού Δικαίου. 
Το 1982 άλλαξαν οι κανόνες του Οι- 
κογενειακού Δικαίου. Μέχρι τότε οι 
αποφάσεις που αφορούσαν την οι- 
κογένεια αποτελούσαν προνόμιο των 
ανδρών, οι οποίοι είχαν και όλα τα 
οικογενειακά βάρη, ενώ οι γυναίκες 
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περιορίζονταν στο ρόλο της νοι- 
κοκυράς. Μετά την αλλαγή οι σύ-
ζυγοι συναποφασίζουν πλέον ισό-
τιμα για όλα τα θέματα της οικογέ-
νειας και φέρουν μαζί τις ευθύνες 
και τα βάρη της.
Με την αλλαγή αυτών των κοινωνι-
κών κανόνων άλλαξε ταυτόχρονα 
η θέση της γυναίκας στην οικογέ-
νεια και επομένως οι ρόλοι της ως 
μητέρας και συζύγου.

 Να σχολιάσετε αυτές τις αλλα- 
γές. Με ποιες αλλαγές στους ρόλους 
και τις θέσεις της γυναίκας συνδέο- 
νται; Περισσότερες πληροφορίες 
για τη νομοθεσία που αφορά τα φύ- 
λα θα βρείτε στο ΚΕΘΙ www.kethi.gr.
Να συζητήσετε στην τάξη αντίστοι-
χες αλλαγές των κανόνων που 
αφορούν το σχολείο.
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Βασικές έννοιες μαθήματος
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3.4  Κοινωνική διαστρωμάτωση, 
κοινωνική κινητικότητα

Σε κάθε κοινωνία τα άτομα δε δια-
θέτουν τα ίδια κοινωνικά χαρακτηρι-
στικά, όπως ο πλούτος, η μόρφωση, 
το εισόδημα, το κύρος. Εξάλλου, ακό-
μα και σήμερα, σε πολλές κοινωνίες 
και ομάδες χαρακτηριστικά, όπως το 
φύλο, η φυλή ή η εθνική προέλευση 
οδηγούν σε κοινωνική ανισότητα.

Κάθε κοινωνία αξιολογεί και κατα- 
τάσσει τα κοινωνικά χαρακτηριστι-
κά και μέσα από αυτά ιεραρχεί τα ά- 
τομα που τα κατέχουν. Η κατάταξη αυ- 
τή γίνεται με βάση τις ανάγκες της κοι- 
νωνίας, την ιστορία της και τα συμ-
φέροντα που κυριαρχούν σε αυτήν. 
Με αυτό τον τρόπο περισσότερη ε- 
ξουσία αποδίδεται π.χ. στο ανδρικό 
φύλο και στη σωματική δύναμη από τα 
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μέλη των κτηνοτροφικών κοινωνιών, 
στην αριστοκρατική προέλευση από 
τα μέλη των παραδοσιακών κοινωνι-
ών, στον οικονομικό πλούτο από τα 
μέλη της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο τρόπος που κάθε κοινωνία ιε- 
ραρχεί τα άτομα, με βάση τα κοινω-
νικά τους χαρακτηριστικά, ονομά-
ζεται κοινωνική διαστρωμάτωση.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας 
έχουν υπάρξει πολλά είδη κοινωνι-
κής διαστρωμάτωσης, όπως η δου-
λεία, οι κάστες* στην Ινδία κ.ά. Στις 

* Κάστα: Κλειστό σύστημα διαστρω-
μάτωσης, στο οποίο η θέση του ατό-
μου καθορίζεται από τη γέννησή του. 
Οι κάστες υπήρξαν κυρίαρχο σύστη-
μα διαστρωμάτωσης στην Ινδική κοι-
νωνία για λόγους θρησκευτικούς και 
καταργήθηκαν με νόμο το 1949.
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σύγχρονες κοινωνίες το βασικό εί-
δος κοινωνικής διαστρωμάτωσης 
είναι η κοινωνική τάξη, στην οποία 
ανήκουν τα άτομα με κοινά οικονο-
μικά χαρακτηριστικά και συμφέρο-
ντα, π.χ. εργατική, αγροτική, αστική 
τάξη**.

Οι συνέπειες της κοινωνικής δια-
στρωμάτωσης επηρεάζουν όλη την 
κοινωνική μας ζωή, τις αντιλήψεις 
μας για τον κόσμο, τις πολιτικές μας 

** Αστική τάξη: Η κοινωνική τάξη 
των εμπόρων και επιχειρηματιών 
που δημιουργήθηκε στους νεότε-
ρους χρόνους με το τέλος της φεου-
δαρχίας. Στην αστική τάξη σήμερα 
εκτός από τις παραπάνω κατηγορί-
ες εντάσσονται και όσοι ασχολού-
νται με τις υπηρεσίες.
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επιλογές, την υγεία μας, τη σταδιο-
δρομία μας κ.λπ.

Οι κοινωνικές ανισότητες και η κοι- 
νωνική διαστρωμάτωση χαρακτηρί-
ζουν όλες τις κοινωνίες. Στις παρα-
δοσιακές κοινωνίες, όπως είδαμε,  
τα άτομα δεν έχουν περιθώρια να κα- 
λυτερεύσουν την οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση, εφόσον 
οι θέσεις τους είναι δοτές, καθορίζο-
νται δηλαδή από τη γέννησή τους. 
Ο δούλος, ο δουλοπάροικος στη 
φεουδαρχία ή ο Ινδός του 19ου αι-
ώνα που ανήκε στην κατώτερη κά-
στα, γνώριζαν ότι θα έκλειναν τον 
κύκλο της ζωής τους στην ίδια ακρι-
βώς θέση με αυτήν που κληρονόμη-
σαν από την οικογένειά τους (κλει-
στό σύστημα διαστρωμάτωσης).

Αντίθετα, στις σύγχρονες κοινω-
νίες επικρατεί ένα ανοιχτό σύστημα 
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διαστρωμάτωσης με το οποίο τα 
άτομα έχουν τη δυνατότητα να αλ-
λάξουν την οικονομική και κοινωνι-
κή τους κατάσταση. Η αλλαγή αυτή 
επιτυγχάνεται μέσα από την εκπαί-
δευση και κατάρτιση, την αλλαγή 
επαγγέλματος, την εργασία. Αυτή 
η δυνατότητα μετακίνησης ενός 
ατόμου από μια κοινωνική τάξη σε 
άλλη ονομάζεται κοινωνική κινη-
τικότητα.

Η δωρεάν παιδεία, η ενίσχυση και 
κατάρτιση των ευάλωτων ομάδων, 
όπως οι άνεργοι, οι γυναίκες, τα άτο- 
μα με αναπηρίες, οι νέοι, οι μετανά- 
στες, είναι μέτρα που έχουν ως σκο-
πό την ισότητα ευκαιριών για όλα 
τα μέλη της κοινωνίας. Τα μέτρα αυ- 
τά δεν καταργούν βέβαια τις κοινω-
νικές ανισότητες σε βάρος των συ-
γκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, 
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παρέχουν όμως στα άτομα τη δυνα-
τότητα βελτίωσης της κοινωνικής 
τους θέσης, δίνοντάς τους τις ευκαι-
ρίες που στερούνται για να καλυτε-
ρεύσουν την κοινωνική τους θέση.

Η κοινωνική κινητικότητα μπορεί 
να είναι:

α) ανοδική, όταν το άτομο κινείται 
από κατώτερες σε ανώτερες κοινω-
νικές τάξεις, όπως π.χ. στην περί-
πτωση που το άτομο αποκτά επαγ-
γελματική κατάρτιση ή ένα πτυχίο,

β) καθοδική, όταν π.χ. ένα άτομο 
χάνει την εργασία ή την περιουσία 
του, ή

γ) οριζόντια, όταν ένα άτομο π.χ. 
αλλάζει εργασία, χωρίς αυτό να συ-
νεπάγεται ότι αποκτά περισσότερο 
ή λιγότερο εισόδημα ή κύρος.

Εξάλλου, οι κοινωνικοί επιστήμο-
νες μελετούν την κινητικότητα των 
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ατόμων σε σύγκριση με την κοινω-
νική τάξη των γονιών τους (διαγε-
νεακή κινητικότητα). Εάν τα νέα 
μέλη της κοινωνίας παρουσιάζουν 
ανοδική κινητικότητα σε σχέση με 
την κατάταξη των γονιών τους, αυτό 
αποτελεί δείκτη κοινωνικής ανάπτυ-
ξης και ευημερίας, εφόσον συνήθως 
συνδέεται με την αύξηση του εισο-
δήματος και την πρόσβαση σε πε-
ρισσότερα αγαθά και υπηρεσίες.
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φωτ. 3.9 Μαρία Κιουρί. Η πρώτη 
γυναίκα που τιμήθηκε με βραβείο 
Νόμπελ. Οι έρευνες της για τη ρα-
διενέργεια της δίνουν Νόμπελ Φυ-
σικής (1903) και Νόμπελ Χημείας 
(1911).
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φωτ. 3.10 Λίνα Τσαλδάρη.  
Η πρώτη Ελληνίδα υπουργός το 
1956.
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φωτ. 3.11 Σερίν Εμπαντίν, δικηγό-
ρος. Η πρώτη μουσουλμάνα με 
Νόμπελ ειρήνης το 2003.
Στις σύγχρονες κοινωνίες το φύλο 
αποτελεί όλο και λιγότερο χαρακτη- 
ριστικό που οδηγεί σε κοινωνικές 
ανισότητες. Οι γυναίκες ενισχύο-
νται με κατάλληλα μέτρα ώστε να 
καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας σε 
πολλούς τομείς.

 Να συζητήσετε στην τάξη για 
κοινωνικές ανισότητες που στηρί-
ζονται στο φύλο (www.kethi.gr).
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φωτ. 3.12 ΟΑΕΔ Προγράμματα κα-
τάρτισης.
Σήμερα ο πιο συνηθισμένος λόγος 
κοινωνικής κινητικότητας είναι η αλ- 
λαγή επαγγέλματος. Πολλά επαγγέλ- 
ματα εξαφανίζονται, όπως τα παρα- 
δοσιακά επαγγέλματα μικροκατα- 
σκευαστών και τεχνιτών. Nέες τεχνο- 
λογίες μπαίνουν στην παραγωγή 
και μαζί τους νέες ειδικότητες. Πολ-
λά επομένως άτομα οδηγούνται 
στην ανεργία και την καθοδική κι-
νητικότητα. Γι’ αυτό η Πολιτεία ορ-
γανώνει προγράμματα κατάρτισης 
νέων σε νέα επαγγέλματα και τε-
χνολογίες.
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 Να ενημερωθείτε από τον 
ΟΑΕΔ για αυτά τα Προγράμματα και 
μέσα από το μάθημα του Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού.

φωτ. 3.13 Στη μεταπολεμική Ελλά-
δα το απολυτήριο του Γυμνασίου 
ήταν αρκετό για ανοδική κοινωνι-
κή κινητικότητα.

 Να συζητήσετε στην τάξη 
ποια επιπλέον εκπαιδευτικά και 
επαγγελματικά προσόντα απαι-
τούνται σήμερα.
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Ανοδική

Καθοδική

Οριζόντια

Κοινωνική Κινητικότητα

Βασικές έννοιες μαθήματος

Κοινωνική Δια-
στρωμάτωση 

(Κοινωνική Τάξη)
Κοινωνική  
Ανισότητα
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3.5 Κοινωνική Μεταβολή

Η οργάνωση κάθε κοινωνίας δε μέ- 
νει αναλλοίωτη στο χρόνο. Ήδη, γνω- 
ρίζεις ότι η κοινωνική θέση της Ελ-
ληνίδας άλλαξε τα τελευταία μόλις 
χρόνια, ενώ από το μάθημα της Ιστο- 
ρίας σου έχεις γνωρίσει τις τεράστι-
ες κοινωνικές μεταβολές που έχουν 
συμβεί στην ελληνική κοινωνία στη 
διάρκεια των δύο περίπου αιώνων 
ύπαρξης του ελληνικού κράτους.

Ποιες είναι οι αιτίες των κοινωνι-
κών μεταβολών;

Οι αιτίες των κοινωνικών μεταβο-
λών μπορεί να είναι:
• αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον, 
π.χ. οι αλλαγές του κλίματος και η ξη- 
ρασία στην Yποσαχάρια Αφρική οδη- 
γούν σε μετακινήσεις πληθυσμών, 
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σε προβλήματα υποσιτισμού και σε 
κοινωνικές μεταβολές, 
• μεταβολές στην τεχνολογία, π.χ. 
η σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία, 
που αντικατέστησε την παραδοσια-
κή αγροτική, οφείλεται στη βιομηχα- 
νική επανάσταση (ατμού και σιδη-
ροδρόμων), ενώ η σύγχρονη επανά-
σταση υψηλής τεχνολογίας συνδέ-
εται με σημαντικές κοινωνικές με 
ταβολές, όπως η παγκοσμιοποίηση. 
Τέλος, οι μεταβολές μπορεί να οφεί-
λονται σε:
● πολέμους, επαναστάσεις και κοι-
νωνικά κινήματα,
όπως οι κοινωνικές μεταβολές που 
επέφερε η επανάσταση στην Κίνα 
και τη Ρωσία, ο B   Παγκόσμιος Πό-
λεμος στη Γερμανία ή το γυναικείο 
κίνημα στις σύγχρονες κοινωνίες.
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φωτ. 3.14 Σύγχρονος Δορυφόρος.
Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα 
η τεχνολογική επανάσταση έγινε 
αιτία ραγδαίων κοινωνικών εξελί-
ξεων. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν 
στο φαινόμενο της παγκοσμιοποί-
ησης που επηρεάζει το χαρακτήρα 
όλων των κοινωνιών σήμερα.

 Να συζητήσετε στην τάξη τις 
συνέπειες του φαινομένου της πα-
γκοσμιοποίησης.
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φωτ. 3.15 Στιγμιότυπο από την 
πτώση του Τείχους του Βερολίνου, 
που χώριζε για πολλές δεκαετίες το 
Ανατολικό από το Δυτικό Βερολίνο.
Ο 20ός αιώνας υπήρξε γεμάτος 
από κάθε είδους κοινωνικές ανα-
τροπές. Δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι,  



133 / 27

η Ρωσική και η Κινέζικη Επανάστα- 
ση, ο πόλεμος στο Βιετνάμ, τα κι-
νήματα του ’60, η δημιουργία και 
η πτώση του τείχους του Βερολί-
νου, η κατάργηση των φυλετικών 
διακρίσεων στη Ν. Αφρική, η δημι-
ουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οδήγησαν σε τεράστιες κοινωνικές 
μεταβολές.

 Από την Ιστορία σας, το δια-
δίκτυο και τη βιβλιοθήκη του σχο-
λείου σας ή του Δήμου / Κοινότητας 
να συγκεντρώσετε στοιχεία για 
ένα από τα παραπάνω γεγονότα 
και να τα παρουσιάσετε στην τάξη.  
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Με ποιον τρόπο πραγματοποιείται 
η κοινωνική μεταβολή;

Η κοινωνική μεταβολή:
● άλλοτε γίνεται αργά, όπως στις πα- 
ραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες, 
οι οποίες παρέμεναν σχετικά σταθε-
ρές για πολλούς αιώνες και άλλοτε 
ραγδαία, όπως στις σύγχρονες βι-
ομηχανικές κοινωνίες οι οποίες με-
ταβάλλονται ταχύτατα εξαιτίας των 
τεχνολογικών επαναστάσεων. Σε ό- 
λες τις περιπτώσεις τα στοιχεία της 
κοινωνίας που μεταβάλλονται ταχύ-
τερα είναι ο υλικός πολιτισμός και η 
τεχνολογία. Πιο αργά και δύσκολα 
αλλάζουν χαρακτηριστικά, όπως οι 
αξίες και οι νοοτροπίες, π.χ. η κοι- 
νωνική μεταβολή της ελληνικής κοι-
νωνίας τα τελευταία χρόνια είναι ρα- 
γδαία, εξαιτίας των τεχνολογικών 
εξελίξεων, αλλά συχνά παραμένουν 
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παραδοσιακές νοοτροπίες, όπως οι 
προκαταλήψεις που αφορούν τις γυ- 
ναίκες.
● άλλοτε επιδιώκεται ειρηνικά, π.χ. 
μέσω εκλογών ή μέσω αλλαγών 
στη νομοθεσία, όπως η ισότητα των 
φύλων που κατοχυρώθηκε με νόμο 
στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευ-
ση και άλλοτε επαναστατικά, με εξε- 
γέρσεις και συγκρούσεις κοινωνι-
κών ομάδων, όπως στη Γαλλική 
(1789) ή στην Οκτωβριανή Επανά-
σταση (1917). Οι συγκρούσεις χαρα- 
κτηρίζουν όλες τις κοινωνίες, εφόσον 
οι διάφορες ομάδες έχουν διαφορε-
τικά συμφέροντα και επιδιώξεις.
 



137 / 28136 / 28

Ποιες είναι οι συνέπειες των κοι-
νωνικών μεταβολών;

Οι κοινωνικές μεταβολές έχουν 
συνέπειες:
• στο άτομο: Οι κοινωνικές μεταβο-
λές βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής 
σε αρκετούς τομείς και παρέχουν 
περισσότερες ευκαιρίες στα άτο-
μα για ανοδική κινητικότητα. Συχνά 
όμως οι ραγδαίοι ρυθμοί των μετα-
βολών στις σύγχρονες κοινωνίες, 
δημιουργούν στα άτομα ψυχολογι-
κά προβλήματα (μοναξιά, ανασφά-
λεια) και προβλήματα κοινωνικής 
προσαρμογής, όπως η αποξένωση 
και η αλλοτρίωση*.

*  Αλλοτρίωση: η αποξένωση του 
σύγχρονου ανθρώπου από το φυ-
σικό και κοινωνικό περιβάλλον και 
από τις πραγματικές του ανάγκες.
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• στην κοινωνία: Η κοινωνική με-
ταβολή αποτελεί χαρακτηριστικό 
γνώρισμα κάθε κοινωνίας. Κοινωνί-
ες οι οποίες δε μεταβάλλονται, δεν 
εκσυγχρονίζονται, οδηγούνται στο 
μαρασμό και την εξαφάνιση. Οι δη-
μοκρατικές κατακτήσεις, η πλανη-
τική επικοινωνία, οι επιστημονικές 
εξελίξεις αποτελούν συνέπειες των 
κοινωνικών μεταβολών των τελευ-
ταίων αιώνων. Οι σύγχρονες όμως 
ταχύτατες μεταβολές μπορεί να δη-
μιουργήσουν προβλήματα κοινω-
νικά, όπως η ανεργία, η φτώχεια, οι 
κοινωνικές διακρίσεις και περιβαλ-
λοντικά, όπως η επιβάρυνση του 
φυσικού περιβάλλοντος. 
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φωτ. 3.16, 17 Αττικό Τραμ  
(www.tram.gr)
Συχνά οι σύγχρονες κοινωνίες επι-
λέγουν την επαναφορά παραδο- 
σιακών μορφών οργάνωσης της  
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Βασικές έννοιες μαθήματος
Κοινωνική Μεταβολή:

Αίτια: 
Περιβάλλον, 
τεχνολογία,  

πόλεμοι,  
κινήματα

Μορφή: 
Αργά -  

ραγδαία,  
ειρηνικά - 

επανα- 
στατικά

Συνέ- 
πειες: 

Στο άτομο
στην  

κοινωνία

κοινωνικής ζωής. Το τραμ επανέρ-
χεται στην Αθήνα, ως ήπιο μέσο με- 
ταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρη- 
ματοδοτεί επαγγέλματα που κιν-
δυνεύουν με εξαφάνιση και μικρές 
παραδοσιακές οικοτεχνίες.

 Να συζητήσετε στην τάξη για 
αντίστοιχα μέτρα που γνωρίζετε 
και αναπτύσσονται στην τοπική 
σας κοινωνία.
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Εργασίες − δραστηριότητες

1.  Να φέρετε παραδείγματα σύ-
γκρουσης ρόλων που παρα-
τηρείτε σήμερα. Να αναφέρετε 
τρόπους με τους οποίους το 
άτομο μπορεί να ιεραρχήσει 
κάθε φορά τις υποχρεώσεις 
του που συγκρούονται, ώστε 
να έχει το λιγότερο κόστος.

2.  Να αναφέρετε συγκρούσεις ρό-
λων από κείμενα των Νεοελλη-
νικών σας Αναγνωσμάτων.
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3.  Να καταγράψετε το επάγγελμα 
και την εκπαίδευση του παπ-
πού σας και του πατέρα σας, 
της γιαγιάς σας και της μητέ-
ρας σας. Παρουσιάζεται κινητι-
κότητα και τι είδους;

4.  Με βάση τις γνώσεις σας από 
το μάθημα της Ιστορίας να ανα- 
φέρετε παραδείγματα επανα-
στατικών και ειρηνικών κοινω-
νικών μεταβολών στο Νεοελλη-
νικό κράτος.

5.  Να αναφέρετε παραδείγματα 
τυπικών − άτυπων, γενικών- 
ειδικών και αυστηρών − ελαστι-
κών κοινωνικών κανόνων που 
εφαρμόζονται στο σχολείο.
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Κριτήριο αυτοαξιολόγησης του 
μαθητή

Α. Τελειώνοντας τη μελέτη και συ-
ζήτηση του κεφαλαίου και αφού 
κατανόησες τις έννοιες, θα πρέ-
πει να μπορείς να απαντήσεις 
στις παρακάτω ερωτήσεις. Όπου 
συναντάς δυσκολία, μπορείς να 
συμβουλευτείς το αντίστοιχο μά-
θημα.
1.  Δώσε δύο παραδείγματα σύ-

γκρουσης ρόλων.
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2.  Ποιοι κανόνες προσδιορίζουν 
το ρόλο του μαθητή; Να τους 
χαρακτηρίσεις κατά είδος.

3.  Να δώσεις δύο παραδείγμα-
τα ανοδικής και δύο καθοδικής 
κοινωνικής κινητικότητας.

4.  Τι είδους κινητικότητα πρέπει 
να παρουσιάζει μια κοινωνία 
που αναπτύσσεται;

5.  Ποιες αλλαγές οδηγούν σε κοι-
νωνική μεταβολή;

6.  Ποιες συνέπειες έχουν οι σύγ-
χρονες ραγδαίες μεταβολές 
στο άτομο και στην κοινωνία;

7.  Να αναφέρεις δύο επίκτητα και 
δύο εκ γενετής κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά. Με τι είδους θέ-
σεις συνδέονται; Ποια είναι ση-
μαντικότερα σήμερα και γιατί;
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Β. Να γράψεις στο κενό αριστερά 
της Α   Στήλης δεδομένων, τα γράμ- 
ματα των δεδομένων της Β   Στή-
λης που ταιριάζουν (Σε κάθε δεδο- 
μένο της Α   Στήλης αντιστοιχούν 
τρία δεδομένα της Β   Στήλης). 

Α   Στήλη

1._______ απαγόρευση κλοπής

2._______ κανόνες κυκλοφορίας

3._______ δώρα μεταξύ συγγενών

4._______ στρατιωτική στολή

5._______ απουσίες μαθητών

6._______ καθημερινή ενδυμασία
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Β   Στήλη

α. αυστηρός κανόνας

β. ελαστικός κανόνας

γ. γενικός κανόνας

δ. ειδικός κανόνας

ε. τυπικός κανόνας

στ. άτυπος κανόνας
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΙΩΝ − ΟΡΩΝ −  
ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ 

Α
Αγωγή  Καταναλωτή ................Β, 141 

Περιβάλλοντος ........... Ε, 130 
Υγείας .........................  Ε, 124

Αειφόρος Ανάπτυξη   
βλ. βιώσιμη ανάπτυξη ...................

Αθλητισμός .............................  Β, 155
Αλληλεπίδραση  

(ατόμου-κοινωνίας) ............... Α, 43
Ανεξιθρησκία .............................  Ε, 96
Ανισότητα 

(κοινωνική) ....  Β, 119, Α, 116, Γ, 91
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ........  Ε, 17
Αξία (κοινωνική) .....................  Α, 110
Απαράγραπτα εγκλήματα ..... ΣΤ, 150 
Απαρτχάιντ ............................. ΣΤ, 159
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Αποκεντρωτικό  
σύστημα ................................. Ε, 12

Αρχή Διάκρισης 
Λειτουργιών ..................Γ, 78, Γ, 96

Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα  ..... Ε, 90

Ασφάλεια (προσωπική) ............Γ, 88
Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες 

(Α.Μ.Ε.Α.) ............................... Ε, 65
Αττικό  Μετρό ........................... ΣΤ, 45        

Τραμ ............................ Α, 138
Αυτοδιοίκηση ............................ Ε, 14
Αυτοέλεγχος ..............................  Β, 95

Β
Βία αθλητική .....................Β, 155 - 165
Βιομηχανική επανάσταση ......Α, 130
Βιώσιμη ανάπτυξη ......Β, 142, Ε, 129
Βουλή  ...............Δ, 76 - 98, Δ, 123 - 124
           Εφήβων ......................Δ, 84 - 86
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Γ
Γάμος ................................Β, 34, Β, 58
Γενική Γραμματεία  

Απόδημου Ελληνισμού .....  ΣΤ, 171
Γενική Γραμματεία  

Νέας Γενιάς ...........................  ΣΤ, 85
Γενετική ταυτότητα (DNA) ......... Ε, 86
Γενοκτονία ..............................  ΣΤ, 150
Γιατροί του κόσμου ... Β, 121, ΣΤ, 145
Γιατροί χωρίς  

σύνορα ................... Β, 121, ΣΤ, 145

Δ
Δημογραφικός ........................ ΣΤ, 165
Δημοκρατία   ........................... Γ, 57-69 

Προεδρευόμενη  ....   Γ, 61 
Προεδρική ............  Γ, 61 
Βασιλευόμενη ...... Γ, 60

Δημόσια επιχείρηση ...............  Ε, 16
Δημοτικό διαμέρισμα ..............  Ε, 20
Δημοψήφισμα .................  Γ, 59, Γ, 68
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Διαθεματικότητα ...................  Α, 9 - 13
Διαστρωμάτωση κοινωνική ... Α, 117
Διαφάνεια ....................... Δ, 37, Δ, 45
Διεθνείς Οργανισμοί ......  ΣΤ, 117 επ.
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο .. ΣΤ, 151
Διεθνές Δίκαιο ................. ΣΤ, 105 επ.
Διεθνές Δικαστήριο  

της Χάγης........................... ΣΤ, 124
Διεθνή Ανθρώπινα  

Δικαιώματα ...........................  Ε, 68
Διεθνής Αμνηστία ....  Β, 111, ΣΤ, 144
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός ... ΣΤ, 155
Δικαιοσύνη ...............................  Β, 97
Δικαστήρια .................. Γ, 102, Δ, 128
Δικαστική 

λειτουργία .................. Γ, 96, Δ, 115
Δικαιώματα 
               ατομικά ............  Ε, 57, Ε, 70 επ. 

κοινωνικά .. Ε, 58, Ε, 112 - 116 
πολιτικά ..... Ε, 57, Ε 110 - 111

Δικτατορία ................................ Γ, 53
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Ε
Εθελοντισμός ................Α, 56, ΣΤ, 85
Εθνικό κράτος  ...........................Γ, 24
Έθνος .........................................Γ, 22
Εκλογές  Βουλευτικές ............... Δ, 13 

Δημοτικές ................... Δ, 13 
Ευρωεκλογές ............. Δ, 14

Εκλογικές Περιφέρειες ............   Δ, 32
Εκλογικό σώμα ......................... Δ, 12
  Μέτρο  ....................  Δ, 27
  Σύστημα  ................  Δ, 24
Εκτελεστική λειτουργία ............  Γ, 96
Έλεγχος κοινωνικός ................  Β, 90
Εναλλακτική θητεία .................   Ε, 75
Επιστολική  ψήφος .................   Δ, 18
Ευρώ  ........................................ΣΤ, 61
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

                     Ευρωπαϊκά ...... ΣΤ, 85
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Ευρωπαϊκή
Ένωση ....... Γ, 24, Δ, 51, ΣΤ, 10 επ.
Επιτροπή ...............ΣΤ, 26, ΣΤ, 53
Οικονομική  

Κοινότητα ...........ΣΤ, 12, ΣΤ, 17
Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο .............ΣΤ, 54, ΣΤ, 60
Δικαστικό Δίκτυo  

(eurojust)  ...................... Δ, 117
Κοινοβούλιο  ............... ΣΤ, 26 - 45  

                  Νέων ............  ΣΤ, 44
Συμβούλιο ..............ΣΤ, 26, ΣΤ, 47

Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής ................. ΣΤ, 55

Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως ........... Δ, 88, Δ, 100

G
Greenpeace ...Ε, 127, Ε, 131, ΣΤ, 141
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Η
Ηλεκτρονική Δημοκρατία ....... ΣΤ, 84

Θ
Θανατική ποινή .......................  Β, 92
Θέση κοινωνική  ................   Α, 91 - 95 
          κατακτημένη / δοτή ..... Α, 93 - 94
Θεσμοθέτηση ...........................  Β, 20
Θεσμοποίηση ............................ Β, 21
Θεσμός ............................... Β, 12 επ.
             Τυπικός / άτυπος  ...Β, 20 - 21
Θρησκευτική ελευθερία ............ Ε, 96

Ι
Ίδρυμα Μαραγκοπούλου ......... Ε, 49
Ιθαγένεια .................................... Δ, 12
Ινστιτούτο καταναλωτή  ......... Β, 111
Ισότητα   ............................... Ε, 71 - 80
             ευκαιριών ..................... Ε, 75 

          φύλων   ......................... Ε, 73
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Κ
Κανόνες  .............  Α, 102, Α, 110 - 113, 

........................... Β, 90, Γ, 14
              Τυπικοί / άτυποι ...Α, 112 - 113
Κάστα ....................................... Α, 117
Καταναλωτισμός ........ Β, 130, Β, 140
Κεντρική Ένωση Δήμων
   (Κ.Ε.Δ.Ε.) .................................. Ε, 8
Κέντρο Ενημέρωσης Για Θέματα 

Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) ............... Ε, 138
Κέντρα Απασχόλησης
   Περίθαλψης Ηλικιωμένων  

(Κ.Α.Π.Η.)  ..............................Α, 81
Κινήματα κοινωνικά .... Β, 126, Δ, 38
Κινητικότητα ............................Α, 120
Κλωνοποίηση ........................... Ε, 86
Κοινή γνώμη ............................. Ε, 98
Κοινωνία  ..... Α, 38 - 40, Α, 137, Β, 116

    Παραδοσιακή ........... Α, 134 
πλανητική (πλανητικό  
χωριό) .............. Δ, 54, Δ, 55 
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πληροφορίας ..Δ, 95, ΣΤ, 79 
πολυπολιτισμική .......  Α, 63 
πλουραλιστική ..........  Δ, 38 
πολιτική ......................  Γ, 11 
πολιτών ......................  Δ, 42

Κοινωνικά προβλήματα .. Β, 113 επ. 
Κοινωνικοποίηση .............  Β, 55 επ.
Κόμμα πολιτικό ...................Δ, 35 - 38
Κράτος  ............................. Β, 75, Γ, 24
         Κοινωνικό ............. Γ, 91, Ε, 112
         Δικαίου  ........................Γ, 84 - 86
Κυβέρνηση .............. Δ, 88, Δ, 108 - 110, 

                  ........................ Δ, 126 - 128
Κυκλοφοριακή Αγωγή ...........  Β, 149
Κώδικας Οδικής  

Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) ........  Β, 148

Λ
Λαϊκή  Νομοθετική
           Πρωτοβουλία ................. Γ, 59
           Κυριαρχία ........................Γ, 79
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Λογοκρισία ................................ Ε, 99

Μ
Μεταβολή (κοινωνική) ..... Α, 129 επ. 
Μη Κυβερνητικές  

Οργανώσεις  ...........  Β, 27, Β, 125, 
                      ............ Δ, 50, ΣΤ, 140

Μ.Μ.Ε. ......Β, 27, Β, 76, Β, 84, Β, 157,  
        ........... Β, 162, Δ, 53 - 60, Ε, 99

Μοναρχία ....................................Γ, 53
Μονογονεϊκή Οικογένεια ..........Β, 37

Ν
NATO (North Atlantic  

Organisation) .................... ΣΤ, 135
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ...... Ε, 30
Νομικά Πρόσωπα ..................... Ε, 14
Νομοθεσία, νόμος.....................Β, 96
Νομοθετική  

λειτουργία .................... Γ, 96, Δ, 76
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Ο
Οικογένεια  ........... Β, 34, Β, 64, Β, 68
         πυρηνική / εκτεταμένη ..Β, 35 - 36
Οικονομική και Νομισματική  

Ένωση (Ο.Ν.Ε.) ................... ΣΤ, 61
Οικουμενική Διακήρυξη
    Δικαιωμάτων  

Ανθρώπου ....Α, 98, ΣΤ, 148, ΣΤ, 153
Ολυμπιακή εκεχειρία ............ ΣΤ, 174
Ολυμπιακοί Αγώνες ............. ΣΤ, 175
Ομάδες κοινωνικές ............ Α, 39 επ. 

              ευάλωτες ......Α, 64, ΣΤ, 79
Ομογενείς .....................Γ, 24, ΣΤ, 171
Οργανισμός Απασχόλησης
    Εργατικού Δυναμικού  

(Ο.Α.Ε.Δ.) .............................Α, 126
Οργανισμός για την Ασφάλεια  

και τη Συνεργασία στην  
Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.) ............ ΣΤ, 137

Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών (Ο.Η.Ε.) ... Β, 126, ΣΤ, 120 επ. 
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Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ......... Ε, 19

Π
Παγκοσμιοποίηση ..................Α, 130
Παιδικά Χωριά SOS ..................Β, 41
Παραοικονομία .......................Β, 136
Παραολυμπιακοί Αγώνες .......Β, 159
Παραπληροφόρηση ...... Β, 78, Δ, 56
Πατριαρχική οικογένεια ...........Β, 35
Περιφέρεια διοικητική .............. Ε, 15
Πόλις ...........................................Γ, 12
Πολιτεία ................................Γ, 11 - 20
Πολίτευμα ...................................Γ, 52
Πολιτική ......................................Γ, 32
Πολίτης  .......................................Γ, 32
             ενεργός  ..................Δ, 42 - 50
Πολιτισμός ...............................  Α, 32
Πολυκομματισμός .....................Δ, 37
Πράξη Νομοθετικού  

Περιεχομένου .........................Γ, 98
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Προεδρικό διάταγμα ...Δ, 100, Δ, 110
Πρόεδρος Δημοκρατίας ...  Γ, 61, Γ, 81, 

               ............. Δ, 99 - 107, Δ, 125
Προκατάληψη ............... Α, 63, Β, 136
Προσηλυτισμός ........................ Ε, 96
Προϋπολογισμός ..........Δ, 94, ΣΤ, 42
Πρωθυπουργός ......................Δ, 109
Πρωταθλητισμός .....................Β, 157

Ρ
Ρατσισμός ..........Α, 64, Α, 70, Β, 122
Ρόλος κοινωνικός ............Α, 100-104

Σ
Σύγκρουση Ρόλων .................Α, 104
Συμβούλιο Ευρώπης ............ ΣΤ, 140
Συμπεριφορά ............................Α, 42
Συνήγορος του Παιδιού ...........Β, 53 

                       Πολίτη ............. Ε, 92
Συνθήκη  Μάαστριχτ................ ΣΤ, 12
               Ρώμης ....................... ΣΤ, 12 

           Σέγκεν ....................... ΣΤ, 82
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Συνοικιακά Συμβούλια .............. Ε, 20
Σύνταγμα  ..........Γ, 70-76, Δ, 36, Ε, 60
                Ευρωπαϊκό ...ΣΤ, 13, ΣΤ, 80

Τ
Τάξη κοινωνική ....................... Α, 118
Ταύτιση ......................................Β, 84
Τεχνολογική Επανάσταση .....Α, 130
Τύπου ελευθερία ....................... Ε, 97

Υ
Υγεία ........................................ Ε, 123
Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.  

για τους πρόσφυγες ......... ΣΤ, 131
Υπογεννητικότητα ....................Β, 37
Υποσιτισμός ...........................Β, 138
Υπουργείο Παιδείας ...... Β, 73, Β, 91, 
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             σχετική - απόλυτη .. Β, 130-131
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             ατομικά / κοινωνικά ......Α, 42
Χώροι Υγιειονομικής Ταφής 

Αποριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ........ Ε, 26
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[Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ = τόμοι 1, 2, 3, 4, 5, 6]
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Ευρετήριο Ηλεκτρονικών Διευθύν-
σεων που αναφέρονται στο Βιβλίο

1.  Γενικοί Αναζητητές
● www.google.com, www.in.gr 

2.  Δημόσιες και Ανεξάρτητες Υπη-
ρεσίες, Αρχές και πολιτικά κόμ-
ματα
● Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων: www.dpa.gr
● Ανώτατο Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού: www.sae.gr
● Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 
www.sports.goν.gr
● Γενική Γραμματεία Απόδημου 
Ελληνισμού: www.ggae.gr
● Γενική Γραμματεία Ισότητας: 
www.isotita.gr
● Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: 
www.neagenia.gr
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● Εθνικό Κοινοβούλιο:  
www.parliament.gr
● Εθνικό Τυπογραφείο: www.etk.gr
● Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού: 
www.not.gr
● Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες: www.gcr.gr
● Κέντρο Έρευνας για Θέματα 
Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.): www.kethi.gr
● Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 
(Κ.Κ.Ε.): www.kke.gr
● Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.): www.nd.gr
● Οργανισμός Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.): 
www.oaed.gr
● Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνη-
μα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.): www.pasok.gr
● Προεδρία της Δημοκρατίας: 
www.presidency.gr
● Συνασπισμός: www.syriza.gr
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● Συνήγορος του Πολίτη:  
www.synigoros.gr

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων 
των Υπουργείων αναφέρονται στις 
σελίδες 111 - 113 του τόμου 4.

3.  Διεθνείς Θεσμοί
● Διεθνής Ερυθρός Σταυρός: 
www.icrc.org
● Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμ-
φωνιών Ελσίνκι:  
www.greekhelsinki.gr
● Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων:  
www.echr.coe.int
● ΝΑΤΟ: www.nato.int
● Ο.Η.Ε.: www.un.org
● Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε. για 
τους πρόσφυγες: www.unchr.org
● Unesco: www.unesco.org
● Unicef: www.unicef.gr
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4.  Ειδικές Ιστοσελίδες
● Αντιντόπινγκ: www.nodoping.gr
● Άτομα με Ειδικές Ανάγκες:  
www.disability.gr
● Αττικό μετρό: www.metro.gr
● Αττικό τραμ: www.tram.gr
● Ίδρυμα Μαραγκοπούλου:  
www.mfhr.gr
● Νόμπελ (Βραβεία): 
www.nobelprizes.com

5.  Ευρωπαϊκή Ένωση
● Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: 
www.europa.eu.int/institutions/
ombudsman/
● Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  
www.ee.gr, www.europa.eu.int
● Ευρωπαίος Καταναλωτής: 
www.yomag.net
● Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:  
www.europarliament.gr
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6.  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
● Γιατροί του Κόσμου:  
www.mdgreece.gr
● Γιατροί χωρίς Σύνορα: 
www.msf.gr
● Διεθνής Αμνηστία: 
www.amnesty.gr
● Ένωση Καταναλωτών Ποιότη-
τας Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.): 
www.ekpizo.gr
● Greenpeace: www.greenpeace.gr
● Ινστιτούτο Καταναλωτή (ΙΝ.ΚΑ.): 
www.inka.gr
● Παιδικά χωριά ΣΟΣ: 
www.sos_village.gr
● WWF: www.wwf.gr

7.  Περιοδικά 
● Γαιόραμα: www.georama.gr
● National Geographic:  
www.nationalgeographic.gr
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Φωτογραφίες και πίνακες που χρη- 
σιμοποιήθηκαν ανά Kεφάλαιο:
Κεφ.1: πίν.1.1 Τσαούσης Δ.Γ, Η κοι-
νωνία του Ανθρώπου, Gutenberg, 
(1987), φωτ.1.3 Ελευθεροτυπία.
Κεφ.2: φωτ.2.3, 2.4, 2.7 Ελευθερο-
τυπία, σκίτσα για το ρατσισμό από 
το φυλλάδιο της ΕΕ Εγώ ρατσιστής;, 
φωτ.2.5, 6 Καθημερινή.
Κεφ.3: φωτ.3.8 Από το φυλλάδιο 
Οικογενειακού Δικαίου της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας (1983), φωτ. 
3.10, 11, 16 Ελευθεροτυπία.
Κεφ.4: φωτ.4.6. Αναγνωστικό Α΄ Δη-
μοτικού ΟΕΔΒ για τα έτη 1955-1978, 
φωτ.4.7 (διευρυμένη οικογένεια) Το 
παιδί στην παραδοσιακή και στη σύγ-
χρονη κοινωνία, εκδ. Ελληνικά Γράμ-
ματα (2002), 4.8 Καθημερινή.
Κεφ.5: φωτ.5.10 Διεθνής Αμνηστία, 
φωτ.5.12 Καθημερινή.
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Κεφ.6: πίν.6.1, 6.2, 6.3 Ελευθεροτυ-
πία, φωτ. 6.8, 6.9, 6.10 Ελευθεροτυ-
πία.
Κεφ.7: φωτ.7.3 Δημοκρατία: 80 Ερω-
τήσεις και Απαντήσεις, Ίδρυμα Μα-
ραγκοπούλου/Unesco, Εστία (1996), 
φωτ.7.5, 7.6 Ελευθεροτυπία.
Κεφ.8: φωτ.8.3, 8.5, Καθημερινή, 
φωτ.8.7, 8.11 Δημοκρατία: 80 Ερω-
τήσεις και Απαντήσεις, Ίδρυμα Μα-
ραγκοπούλου/Unesco, Εστία (1996), 
8.9 UNESCO.
Κεφ.9: φωτ.9.1, 9.3, 9.4, 9.6, πίν. 9.1 
Ελευθεροτυπία, φωτ.9.5, 9.7 Η Ελ-
λάδα του 20ού αιώνα, Επτά Ημέρες 
Καθημερινή.
Κεφ.10: πίν.10.3 περιοδικό Βουλής, 
φωτ. 10.6 Ίδρυμα Καραμανλή, γρα-
φείο Χρ. Σαρτζετάκη, Ελευθεροτυ-
πία.
Κεφ.11: φωτ.11.4 Βουλή.
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Κεφ.12: πίν. 12.1 Εurostat, φωτ.12.4 
Ελευθεροτυπία, φωτ.12.12, 12.13. 
Greenpeace, φωτ. 12.14 Ελευθερο-
τυπία.
Κεφ. 13: φωτ.13.4 Ίδρυμα Καραμαν-
λή, φωτ.13.16 γραφείο Πρωθυπουρ-
γού. Όλο το άλλο φωτογραφικό υλι-
κό προέρχεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Κεφ.14: πίν. 14.1: Ζακάρ Ανρί, Πέ-
ντε δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ένα 
πλεούμενο, Ροές (1989). φωτ.14.16 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελ-
ληνισμού, πίν. 14.2 ΟΗΕ, πίν. 14.4 
Ολυμπιακή Επιτροπή. Όλο το υπό-
λοιπο υλικό προέρχεται από δημό-
σιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Βουλή, 
Προεδρία της Δημοκρατίας κ.ά.) και 
τους ευχαριστούμε.
Θερμά ευχαριστούμε την κα Έλλη 
Μητράκου, για την παραχώρηση 
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του φωτογραφικού υλικού της Βου-
λής, τους υπεύθυνους φωτογρα-
φικού υλικού του Ιδρύματος Καρα-
μανλή, το γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Αθήνα και το 
Δημήτρη Βάκη για την ηλεκτρονι-
κή επεξεργασία όλων των πινάκων 
του βιβλίου.  
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.


