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Εγχειρίδιο για δασκάλους 
 
 

Εγχειρίδιο- Προσχέδιο  

 



 

 
  

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

 

 Παρουσιάζει τον 
γενικό στόχο κάθε 
θεματικής ενότητας 

 Περιλαμβάνει 
περίληψη που 
εισάγει τον 
αναγνώστη στα 
κεφάλαια κάθε 
θέματος 

 Καθορίζει τις 
σχέσεις μεταξύ των 
εννοιών που θα 
αναλυθούν σε κάθε 
κεφάλαιο 

  

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

 

 Στην αρχή κάθε 
κεφαλαίου, 
εντοπίζει τη γνώση 
των μαθητών 
σχετικά με το 
περιεχόμενο που 
πρέπει να μελετηθεί 

 Στο τέλος κάθε 
κεφαλαίου, η 
αξιολόγηση 
υπογραμμίζει τι 
έμαθαν οι μαθητές 
σχετικά με τα 
εξετασθέντα 
θέματα. 

  



 

 
  

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 Παρουσιάζει το 
κεφάλαιο και τον 
προτεινόμενο 
τρόπο μάθησης, 
που οργανώνεται 
σε βασικά 
ερωτήματα, 
στόχους και 
έννοιες 

 Ενθαρρύνει τη 
συζήτηση μέσα 
από 
εμπνευστικές 
ιστορίες, 
πρόσφατα 
γεγονότα και 
διερευνητικά 
ερωτήματα που 
σχετίζονται με 
κάθε κεφάλαιο 

  

 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ, ΜΑΘΕΤΕ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   

 

 Εξετάζει τα 
περιεχόμενα του 
κεφαλαίου, 
διαρθρώνοντας 
τα γύρω από 
βασικά 
ερωτήματα και 
στόχους 

 Ορίζει τις έννοιες 

 Προάγει τον 
προβληματισμό 
μέσω πρακτικών 
δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται 
με τα 
περιεχόμενα του 
κεφαλαίου  

  



 

 
  

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  

 Οργανώνει το 
περιεχόμενο σε 
σχήματα και 
κείμενο κατά 
μήκος του 
κειμένου του 
κεφαλαίου  

 

  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

 

 Συστηματοποιεί 
το περιεχόμενο 
που έχει 
αναλυθεί, 
δίνοντας έμφαση 
στις κεντρικές 
έννοιες 

 Ενθαρρύνει την 
κριτική σκέψη, 
μέσα από μια 
δραστηριότητα 
που επιτρέπει 
την ταυτόχρονη 
συσχέτιση 
διαφορετικών 
εννοιών  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ I 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
Κεφάλαιο 1 

Κοινωνικοποίηση και πολιτιστική 

ταυτότητα  

Κεφάλαιο 2 

Διαπολιτισμικότητα  



 

 
  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Αναγνώριση την πολυπλοκότητας του ανθρώπου ως μια βαθιά πολιτιστική οντότητα. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Είμαστε μέρος μιας συλλογικότητας στην οποία κατασκευάζουμε την ταυτότητα μας ως άτομα και ως 

κοινωνικά όντα. Ωστόσο, εγώ, εσείς και όσοι βρίσκονται γύρω μας, δεν είναι απλώς παθητικοί παρατηρητές 

των διαδικασιών της πολιτισμικής επιρροής και της κοινωνικοποίησης. Είμαστε ενεργοί συμμετέχοντες 

στον σχηματισμό και τον μετασχηματισμό του πολιτισμού μας. Είμαστε φορείς και παράγοντες της 

κοινωνικοποίησης και συμβάλλουμε με την ατομικότητα και τις ομοιότητές μας στον τεράστιο πλούτο και 

την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την ανθρωπότητα. Σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο, επιβεβαιώνουμε 

τους εαυτούς μας ως ολοκληρωμένους πολίτες μόνο όταν καταλάβουμε, σεβαστούμε και εκτιμήσουμε την 

ποικιλομορφία μας. Επομένως, οι διαπολιτισμικές ικανότητες που αναπτύσσουμε είναι ουσιαστικές για τη 

ζωή μας και τη συμμετοχή μας στην κοινωνία, ενισχύοντας και προωθώντας την αίσθηση του ανήκειν. 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

Κοινωνικο-
ποίηση και 
πολιτισμική 
ταυτότητα

Πολιτισμός 
και 

πολιτιστικό 
πρότυπο

Κοινωνικοποίηση 
και εξατομίκευση

Πρωτογενής και 
δευτερογενής 

κοινωνικοποίηση

Διαπολιτισμικότητα
πολιτισμικές 

επιρροές

Διαπολιτισμικός 
διάλογος

Διαπολιτισμικές 
ικανότητες



 

 
  

 

 

 
Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 
 

1. Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Απαντήστε σε κλίμακα 1-5 (1= διαφωνώ έντονα, 5= συμφωνώ 

απόλυτα) 

Α. Πιστεύω ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί είναι ξεχωριστοί και διαφορετικοί μεταξύ τους. 

Β. Νομίζω ότι γενικά, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμών είναι κάτι το θετικό.  

Γ. Όταν συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, πιστεύω ότι η μειοψηφία πρέπει 

πάντα να προσαρμόζεται στην πλειοψηφία 

Δ. Όταν συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, φέρει και η πλειοψηφία την ευθύνη 

για να διασφαλίσει ότι η αλληλεπίδραση είναι θετική. 

Ε. Νομίζω ότι η ποικιλομορφία είναι περισσότερο πρόκληση παρά ευκαιρία για την κοινωνία. 

Ζ. Οι άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα αντιπροσωπεύουν την ίδια κουλτούρα. 
 

2. Η γλώσσα μας, αυτά που τρώμε, ο τρόπος που ντυνόμαστε, οι ιστορίες, οι τέχνες και οι χειροτεχνίες 

των κοινοτήτων μας, τα έθιμα και οι πεποιθήσεις τους είναι μερικά παραδείγματα ποιας έννοιας από 

τις παρακάτω; 

Α. θρησκεία 

Β. προσωπικότητα 

Γ. πολιτισμός 

Δ. φυλή 
 

3. Στην πραγματικότητα είμαστε : 

Α. Προϊόντα φυτείας  

Β. Καλλιεργητές 

Γ. Διάχυτές καλλιέργειας 

Δ. Προϊόντα και παραγωγοί  
 

4. Ο άνθρωπος αποτελείται και χαρακτηρίζεται από παράγοντες … 

Α. βιολογικούς 

Β. γενετικούς 

Γ. κοινωνικοπολιτιστικούς 

Δ. όλες οι παραπάνω επιλογές 
 

5. Μέσα σε κάθε πολιτισμό ο μοναδικός τρόπος σκέψης, αίσθησης και δράσης που μοιράζονται τα μέλη 

αυτού του πολιτισμού ονομάζεται 

Α. παράδοση 

Β. πολιτιστικό πρότυπο 

Γ.  νόρμα 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



 

 
  

Δ. Έθιμο 

 

 

6.  Πολιτιστική ποικιλομορφία… 

Α. χαρακτηρίζεται από ίσα πολιτιστικά πρότυπα 

Β. χαρακτηρίζεται από την απουσία πολιτιστικών προτύπων 

Γ. χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των πολιτιστικών προτύπων 

Δ. μπορεί να είναι συνώνυμο της κοινωνικοποίησης 

 

7. Η κοινωνικοποίηση είναι:  

Α. η βιολογική διαδικασία μέσω της οποίας γινόμαστε μοναδικοί άνθρωποι 

Β. μια αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων, κατά την οποία αποκτούν και μεταδίδουν μεταξύ τους 

πολιτιστικές και κοινωνικές πληροφορίες 

Γ. μια συζήτηση μεταξύ δύο φίλων για οποιοδήποτε θέμα 

Δ.  Ένας κοινωνικός τρόπος ζωής 

 

8. Ο  Ταρζάν απεικονίζει την περίπτωση ενός παιδιού που στερείται την κοινωνική επαφή. Τα παιδιά σε 

παρόμοιες πραγματικές καταστάσεις είναι γνωστά ως  

Α. εγκαταλελειμμένα παιδιά 

Β. επαναστατικά παιδιά 

Γ. ζωώδη παιδιά 

Δ. Μη ανθρώπινα παιδιά 

 

9. Η συμπερίληψη συμβαίνει όταν έρχονται σε επαφή δύο διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και  

Α. η ομάδα της πλειοψηφίας αποδέχεται τη μειονοτική ομάδα, αλλά δεν την σέβεται και δεν αποδέχεται 

την κουλτούρα της 

Β. η μειοψηφική ομάδα αποκλείεται από την ομάδα της πλειοψηφίας 

Γ. η μειονοτική ομάδα ενσωματώνει ορισμένα μέλη της ομάδας της πλειοψηφίας και χάνει την αρχική 

της κουλτούρα  

Δ. η μειονοτική ομάδα και ο πολιτισμός της γίνονται δεκτοί και σεβαστοί από την ομάδα της 

πλειοψηφίας 

 

10.  Πως ονομάζεται ο διάλογος μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων, όπου υπάρχει 

ανοικτό πνεύμα, σεβασμός και κατανόηση για την οπτική των διαφόρων μερών, ακόμη και αν είναι 

διαφέρουν μεταξύ τους 

Α. διαπολιτισμικός διάλογος 

Β. διάλογος κοινωνικοποίησης 

Γ. εξατομίκευση 

Δ. πολιτισμική επιρροή 

*Απαντήσεις: 2-Γ, 3-Δ, 4-Δ, 5-B, 

6-Γ, 7-B, 8-A, 9-Δ, 10-A 



 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΧΟΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ 

     

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»; 
  Να μάθουμε τους ορισμούς του 

πολιτισμού και του πολιτιστικού 
προτύπου  

  Πολιτισμός  

 Πολιτιστικό 
πρότυπο  

     

ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ 

ΜΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ; 

  Χαρακτηρισμός της σημασίας των 
διαδικασιών κοινωνικοποίησης 

 Διαχωρισμός της πρωτογενούς 
κοινωνικοποίησης από τη 
δευτερογενή κοινωνικοποίηση 

 Να αναφερθούν οι συνέπειες της 
κοινωνικής στέρησης κατά την 
ανάπτυξη 

 

 Εξατομίκευση 

 Κοινωνικοποίηση  



 

 
  

 

  



 

 
  

KALENYA NTAIYA (1)  

«Όπως και για πολλά κορίτσια της φυλής Μασσάι, το μέλλον της Ntaiya καθορίστηκε 

από την πολιτιστική παράδοση: η συζυγική δέσμευση στην ηλικία των πέντε ετών, 

ακολουθούμενη από την κλειτοριδεκτομή όταν ήταν έφηβη, μια οδυνηρή 

ιεροτελεστία που θα σήμαινε το τέλος της επίσημης εκπαίδευσης της και θα 

οδηγούσε στο γάμο και στη μητρότητα. Αρνούμενη να δεχθεί τη μοίρα της, είπε στον 

πατέρα της ότι θα συμφωνούσε να κάνει κλειτοριδεκτομή, αλλά μόνο αν μπορούσε να 

τελειώσει το γυμνάσιο και να συνεχίσει την εκπαίδευσή της, απειλώντας να το σκάσει 

και να ντροπιάσει την οικογένειά της. Αφού συμφώνησε με την επίπονη τελετή, 

κατάφερε να ξεφύγει από τον αναγκαστικό γάμο και στη συνέχεια να 

διαπραγματευτεί με τους ηλικιωμένους του χωριού, οι οποίοι επέτρεψαν στη Ntaiya 

να φύγει με την προϋπόθεση να επιστρέψει και να χρησιμοποιήσει την εκπαίδευσή 

της προς όφελος της κοινότητας. 

Η Kakenya Ntaiya συνέχισε τις σπουδές της και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στην Εκπαίδευση, 

επιστρέφοντας στην κοινότητα της για να εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Από τότε που άνοιξε τη σχολή 

Kakenya Center of Excellence στο Enoosaen το 2009, σχεδόν 280 φτωχά κορίτσια έχουν έρθει για να 

αποκτήσουν πρωτοβάθμια εκπαίδευσης ενώ παράλληλα αποκτούν τη δύναμη να σπάσουν τον 

ανησυχητικό κύκλο μακρόχρονων πολιτιστικών πρακτικών όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων και ο αναγκαστικός γάμος. "Οι γονείς πλέον βλέπουν ότι τα κορίτσια τους έχουν ένα 

άλλο μέλλον - να έχουν διαφορετικές ζωές από αυτούς, να έχουν καλές θέσεις εργασίας και να βγουν από 

τη φτώχεια", λέει η Ntaiya.» 

Πηγή: Gary Strauss (2016). Explorer Moments, National Geographic. Διαθέσιμο στο: 

https://www.nationalgeographic.com/news/2016/09/kakenya-ntaiya-explorer-moments/ 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με την UNICEF: 

• περισσότερες από 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως ζουν με τις συνέπειες της 

επικίνδυνης πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (γνωστή και ως 

γυναικεία περιτομή). 

• περισσότερα από 30 εκατομμύρια γυναίκες διατρέχουν τον κίνδυνο να ακρωτηριαστούν την 

επόμενη δεκαετία, μεταξύ της γέννησης και της ηλικίας των 15 ετών. 

• Στις περισσότερες χώρες όπου εφαρμόζεται, υπάρχει νομοθεσία κατά της διαδικασίας, αλλά δεν 

αρκεί. 

• Οι θρησκευτικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις δημιουργούν ισχυρή κοινωνική πίεση για να 

συνεχίσουν αυτή την πρακτική στα κρυφά. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μήπως οι πεποιθήσεις, οι τελετουργίες και οι παραδόσεις με τις οποίες μεγαλώνουμε καθορίζουν το ποιοι 

είμαστε; 

Σας έχει τύχει ποτέ να αισθανθείτε ότι σας αναγκάζουν να κάνετε κάτι που δεν θέλετε ή με το οποίο δεν 

συμφωνείτε, αλλά σας είπαν ότι έπρεπε να το κάνετε επειδή είναι μέρος του πολιτισμού ή της παράδοσής 

σας; Ξέρετε κάποιον που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση; Πώς έχετε αντιδράσει εσείς ή τα άτομα που 

γνωρίζετε; 

ΕΜ

ΠΝ

ΕΥΣ

ΤΙΚ

ΕΣ 

ΙΣΤ

ΟΡΙ

ΕΣ 
 

https://www.nationalgeographic.com/news/2016/09/kakenya-ntaiya-explorer-moments/
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»;  

 

 

ΣΤΟΧΟΣ: ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 

Ως είδος, οι άνθρωποι έχουν αναμφισβήτητη και σημαντική προσαρμοστικότητα - μπορούν να 

προσαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, να μεταμορφώσουν και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. 

Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Εν μέρει λόγω των γενετικών χαρακτηριστικών και των εγκεφαλικών 

δυνατοτήτων μας, αλλά κυρίως επειδή είμαστε ένα πολιτιστικό ον. 

Ο πολιτισμός, ο οποίος υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες, αντιπροσωπεύει το σύστημα των πεποιθήσεων και 

των αξιών, των γνώσεων και των εννοιών, των συνηθειών και των πρακτικών που μοιράζονται τα μέλη μιας 

κοινότητας και τα οποία μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. 

Αυτό το σύνολο κοινωνικά αποκτημένων στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης κοινή ιστορία και 

γλώσσα, μας διακρίνει από άλλα ζώα και μας επιτρέπει να διατηρούμε την ενότητα και την ποικιλομορφία 

μας. Αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν την κοινωνική μας οργάνωση και διευκολύνουν την προσαρμογή μας.  

Αντικατοπτρίζουν τις συνήθειες και τις εκφράσεις μας και επηρεάζουν αυτό που θεωρούμε αποδεκτό και 

επιθυμητό σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. 

 

 

Ποια από αυτά τα λόγια συνδέετε με τον πολιτισμό; (επιλέξτε 5) 

φαγητό, ταινίες, ενδυμασία, λογοτεχνία, θρησκεία, εμφάνιση, ταυτότητα, γλώσσα, τέχνη, 

αξίες, τρόπος ζωής, κοινότητα 

 

 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ένας τρόπος ζωής που προκύπτει από κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συμπεριφορές, 

αξίες, κανόνες, πεποιθήσεις, γνώσεις, συνήθειες, αντικείμενα 

κλπ. Συμμετέχει κανείς σε αυτόν μετά τη γέννηση του και 

μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. 

 

Καθώς μεγαλώνουμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμό, μαθαίνουμε τους 

πολιτισμικούς του κανόνες. Αυτά τα «μαθήματα» εσωτερικεύονται, γίνονται μέρος 

μας στην καθημερινή μας ζωή χωρίς να το συνειδητοποιούμε. 

 

Επομένως, ο καθένας μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση του 

πολιτισμού μας. Παρόλα αυτά, δεν είμαστε απλώς δέκτες πολιτιστικών προτύπων. 

Ερμηνεύουμε, αναδημιουργούμε και κτίζουμε το κοινωνικό περιβάλλον γύρω μας 

και έτσι είμαστε και παραγωγοί πολιτισμού.  

ΑΝΑΚ

ΑΛΥΨ

ΤΕ, 

ΜΑΘΕ

ΤΕ, 

ΠΡΟΒΛ

ΗΜΑΤΙ

ΣΤΕΙΤΕ 
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Τα πολιτιστικά πρότυπα επηρεάζουν την κατασκευή εννοιών, μας παρέχουν πλαίσια 

αναφοράς και καθοδηγούν τις σχέσεις και τις δραστηριότητές μας σε ένα κοινωνικό 

πλαίσιο.  

 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 

Προσωπικός και τυποποιημένος τρόπος σκέψης, αίσθησης και δράσης, ξεχωριστός σε 

κάθε πολιτισμό 
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ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η ανάπτυξη του κοινωνικού μας εαυτού πραγματοποιείται εξελικτικά, και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

διαδραματίζονται ταυτόχρονα δύο διαδικασίες που η μια συμπληρώνει την άλλη: εξατομίκευση και 

κοινωνικοποίηση. 
 

Η εξατομίκευση έχει μια διαφοροποιητική λειτουργία, η οποία μας επιτρέπει να δημιουργούμε την 

ατομική μας ταυτότητα και να καθορίσουμε τη μοναδικότητά μας, διαχωρίζοντας τον εαυτό μας από τους 

άλλους και δίνοντας στην ύπαρξή μας ένα μοναδικό νόημα. 

Η κοινωνικοποίηση έχει μια λειτουργία ενσωμάτωσης, η οποία μας παρέχει το κοινωνικοπολιτιστικό 

πλαίσιο για την ύπαρξη μας (σχέσεις με άλλους) και για να γίνουμε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

κοινωνίας. Μέσω της κοινωνικοποίησης ενσαρκώνουμε τα πολιτιστικά πρότυπα και τα συλλογικά μοντέλα 

σκέψης, αίσθησης και δράσης που χαρακτηρίζουν την ομάδα στην οποία ανήκουμε.  

Παραδόξως, η εξατομίκευση και η κοινωνικοποίηση δρουν παράλληλα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να 

καθορίζουν και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. 

  

Ας μάθουμε αυτές τις έννοιες 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ Η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα αναζητούν τη μοναδικότητα και την 

αυτονομία τους και κατασκευάζουν την ταυτότητά τους, εκφράζοντας ομοιότητες και 

διαφορές σε σχέση με τους άλλους. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα αποκτούν και διαδίδουν 

κοινωνικοπολιτιστικά στοιχεία από το περιβάλλον τους. 

 

ΣΤΟΧΟΣ: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η κοινωνικοποίηση είναι μια συνεχής διαδικασία που ακολουθεί τους ανθρώπους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους και περιλαμβάνει δύο στάδια: την πρωτογενή κοινωνικοποίηση και τη δευτερογενή 

κοινωνικοποίηση. 

 

Η πρωτογενής κοινωνικοποίηση επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκτήσουν ένα σύνολο βασικών 

γνώσεων κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπως η γλώσσα, οι σχέσεις και οι κανόνες διατροφής. 

Από την άλλη, η δευτερογενής κοινωνικοποίηση επιτρέπει στους ανθρώπους να προσαρμόζονται 

καλύτερα στις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στο περιβάλλον τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

  

Και στα δύο στάδια, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης αναπτύσσεται στις πρώιμες και διαπροσωπικές 

μας αλληλεπιδράσεις. Έτσι, αναφερόμαστε στους παράγοντες της κοινωνικοποίησης ως σημαντικούς 

παράγοντες με τους οποίους συσχετιζόμαστε και οι οποίοι διευκολύνουν και επηρεάζουν τις 

κοινωνικοπολιτισμικές μας εμπειρίες. 

Οι παράγοντες της κοινωνικοποίησης περιλαμβάνουν: Οικογένεια, Σχολείο, Παρέες, Μέσα Ενημέρωσης  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 1 

Ανησυχώντας για την παγκόσμια αύξηση της παχυσαρκίας, ο φωτογράφος Gregg Segal ταξίδεψε σε όλο τον 

κόσμο και απαθανάτισε με την κάμερα του διαφορετικά παιδιά από διαφορετικές χώρες και το  τι έτρωγαν 

μέσα σε μια τυπική εβδομάδα. Παρακάτω θα βρείτε μερικές φωτογραφίες από το ενδιαφέρον άρθρο "Daily 

Bread". 

 

  

Sira Cissokho (11) Ντακάρ Cooper Norman (10) Καλιφόρνια / ΗΠΑ 

  

Beryl Oh Jynn (8) Μαλαισία Ademilson dos Santos (11) Βραζιλία 

 



 
 
 

 
 17 

Πηγή: Gregg Segal (2019), “Daily Bread” (Διαθέσιμη στο  https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-

Bread) 

1. Δείτε τις φωτογραφίες. Τι βλέπετε; Τι τραβάει την προσοχή σας; Μπορείτε να ονομάσετε όλα τα 

προϊόντα και τα πιάτα στις φωτογραφίες; 

2. Πώς θα έμοιαζε αυτή η φωτογραφία αν απεικόνιζε εσάς; Συγκρίνετε την απάντησή σας με αυτή που 

δίνουν 2-3 συμμαθητές σας. 

3. Πιστεύετε ότι οι διατροφικές σας συνήθειες επηρεάζονται από το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώσατε και 

ζείτε; Πόσο παρόμοια ή διαφορετικά είναι τα προϊόντα που τρώτε σε σύγκριση με π.χ. την οικογένεια 

και τους φίλους σας; 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ: ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Οι διαδικασίες της εξατομίκευσης και της κοινωνικοποίησης είναι θεμελιώδεις, όπως αποδεικνύεται από 

τις μελέτες με εγκαταλελειμμένα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά που αναπτύσσονται και μεγαλώνουν έξω από 

το αυθεντικό περιβάλλον τους, την κοινωνία ή τον πολιτισμό τους, στερημένα οποιασδήποτε ανθρώπινης 

επαφής (αλληλεπίδραση με παράγοντες κοινωνικοποίησης). 

 

Στις περισσότερες καταγεγραμμένες περιπτώσεις, τα παιδιά εμφανίζουν ένα μειωμένο επίπεδο ανάπτυξης, 

που δείχνει, για παράδειγμα, σοβαρές δυσκολίες στην αλληλεπίδραση, μειωμένη έκφραση προσώπου, 

μειωμένη ομιλία ή έλλειψη της, διπολισμός και προτίμηση στα ωμά φαγητά.  

Με απλά λόγια, πρόκειται για πραγματικές περιπτώσεις που μοιάζουν με ωραιοποιημένες ιστορίες όπως 

την γνωστή ιστορία του ‘Ταρζάν’. Παρόλη τη σκληρότητα τους, παρουσιάζουν τον εμφανή αρνητικό 

αντίκτυπο της κοινωνικής απομόνωσης στην ανθρώπινη ανάπτυξη. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 2 

Υπάρχει ένας μύθος για την ιστορία της Ρώμης που ιδρύθηκε από τον Romulus και τον Remus, δύο 

εγκαταλελειμμένα δίδυμα, που επέζησαν χάρη στη γενναιοδωρία ενός λύκου που τους θήλαζε και τους 

τάιζε μέχρι που τους βρήκε ένας βοσκός. Η ιστορία είναι γεμάτη από αναφορές εγκαταλελειμμένων 

παιδιών, δηλαδή παιδιών που έχουν περάσει τα πρώτα τους χρόνια περιορισμένα και μόνα και έχουν 

αναπτύξει γλωσσικές και κοινωνικές δυσκολίες. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αναφορές είναι αυτή της 

Amala και της Kamala, των "παιδιών λύκων" που βρέθηκαν όταν ήταν 18 μηνών και οκτώ χρονών, 

αντίστοιχα, και διασώθηκαν από μια αποστολή που έσφαξε τους λύκους με τους οποίους ζούσαν. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

«Το 2011, ερευνήσαμε διάφορες ιστορίες άγριων παιδιών. (...) Το αξιοσημείωτο δεν ήταν το ότι προστατεύονταν από 

ζώα ή το ότι μπορούσαν να τρέξουν στα τέσσερα, αλλά το ότι είχαν καταφέρει να επιβιώσουν. 

Όταν ξεκινήσει κανείς να αξιολογεί τέτοιες ιστορίες, εντυπωσιάζεται από κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Κάποια 

από αυτά μπορεί να αποτελούν την εξήγηση στο πώς ένα παιδί κατέληξε σε μια τόσο άθλια και απάνθρωπη 

κατάσταση – πχ διάλυση της οικογένειας, βία, αλκοολισμός ή τοξικομανία, πολιτική ή κοινωνική αναταραχή στη χώρα. 

Ορισμένα χαρακτηριστικά αποδεικνύουν τους μυριάδες τρόπους με τους οποίος μπορεί να προσαρμοστεί το 

ανθρώπινο σώμα - σκλήρυνση του δέρματος, σκλήρυνση μαλλιών και κινητικές δεξιότητες σε μια προσπάθεια 

υποβοήθησης της επιβίωσης στην έκθεση στο περιβάλλον και στην έλλειψη ασφαλών χώρων. Εκτός αυτού, άλλα 

https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread
https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread
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χαρακτηριστικά μας λένε περισσότερα για τον εαυτό μας και την κοινωνία παρά για το αποκαλούμενο άγριο παιδί. 

(...) Ορίζοντας το άγριο, ορίζουμε και το φυσιολογικό. (...) Και το συμπέρασμα είναι ότι οι τρόποι κατηγοριοποίησης 

ενός ατόμου έχουν πραγματικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε. 

Οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους κοινωνικοί. Για να μεγαλώσουμε κανονικά, χρειαζόμαστε άλλους ανθρώπους να 

μας φροντίσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας κρατάνε ασφαλείς. Σε όλους τους πολιτισμούς και μέσα από την 

ιστορία φαίνεται ότι ο τρόπος κάλυψης αυτών των αναγκών ποικίλλει, αλλά οι βασικές ανάγκες παραμένουν. Ένα 

παιδί που επιβιώνει χωρίς αλληλεπίδραση, κουβέντα ή αγάπη, θα υποστεί βλάβη από μια αφύσικη ζωή. Φυσικά, είναι 

δυνατόν κάποια από αυτά τα παιδιά να κατέληξαν σε αυτή την περίεργη «άγρια» κατάσταση, επειδή παρουσίαζαν 

κάποιο επίπεδο ανωμαλίας ή αναπτυξιακής καθυστέρησης. Είναι επίσης πιθανό το ενδεχόμενο να είναι οι εμπειρίες 

απομόνωσης τους που τα έκαναν «άγρια». 

Θα παραμείνουμε εντυπωσιασμένοι από ιστορίες άγριων παιδιών. (...) Αλλά όταν τις διαβάζουμε και αποτυγχάνουμε 

να δούμε τη ζημιά και βλέπουμε μόνο τις τρίχες και το ουρλιαχτό, γίναμε εμείς τα τέρατα». 

 

Πηγή: Mary-Ann Ochota (2017), “Why do we find feral children so fascinating?” (Διαθέσιμο στην Guardian 
https://www.theguardian.com/science/2017/apr/22/feral-child-monkey-girl-jungle-stories-monsters) 

 

2. Όταν κάποιος απομονώνεται και δεν έρχεται σε επαφή με άλλους, ποιες συνέπειες έχει αυτό σε 

σχέση με 

a) Τον καθορισμό του μοναδικού τρόπου που έχει ο καθένας και της ταυτότητας 

του (εξατομίκευση); 

b) Την απόκτηση συνηθειών και γνώσης από το κοινωνικό του περιβάλλον 

(κοινωνικοποίηση); 

3.  Τι εννοεί η συγγραφέας όταν λέει ότι "γίναμε εμείς τα τέρατα"; 

  

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/22/feral-child-monkey-girl-jungle-stories-monsters
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 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ  

 

 Ο πολιτισμός, ο οποίος είναι υπαρκτός σε όλες τις κοινωνίες, αντιπροσωπεύει το σύστημα των 

πεποιθήσεων και των αξιών, των γνώσεων και των εννοιών, των συνηθειών και των πρακτικών που 

μοιράζονται τα μέλη μιας κοινότητας και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. 

 Τα πολιτιστικά πρότυπα, τα οποία είναι συγκεκριμένα σε κάθε πολιτισμό και έχουν να κάνουν με 

τυποποιημένους τρόπους σκέψης, τρόπους που αισθανόμαστε και δρούμε, επηρεάζουν την 

κατασκευή εννοιών, μας παρέχουν πλαίσια αναφοράς και καθοδηγούν τις σχέσεις και τις 

δραστηριότητες μας σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.  

 Η ανάπτυξη του κοινωνικού μας εαυτού πραγματοποιείται εξελικτικά. Διαδραματίζονται 

ταυτόχρονα δύο διαδικασίες που η μια συμπληρώνει την άλλη: εξατομίκευση (με λειτουργία 

διαφοροποίησης που κτίζει την μοναδικότητα της προσωπικής μας ταυτότητας) και 

κοινωνικοποίηση (με λειτουργίες ενσωμάτωσης και πλαισίωσης και αλληλεπίδρασης). 

 

 Η πρωτογενής κοινωνικοποίηση επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκτήσουν ένα σύνολο βασικών 

γνώσεων κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας,  ενώ η δευτερογενής κοινωνικοποίηση επιτρέπει 

την καλύτερη προσαρμογή στις σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους.  

 Οι παράγοντες της κοινωνικοποίησης είναι θεμελιώδη στοιχεία στην πρωτογενή και δευτερογενή 

κοινωνικοποίηση, και δρουν ως σημαντικά μοντέλα που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μας, το πώς 

νιώθουμε και το πώς δρούμε μέσα στον κόσμο.  

 Έρευνες με εγκαταλελειμμένα παιδιά, τα οποία στερούνται κάθε ανθρώπινη επαφή και 

κοινωνικοποίηση, δείχνουν τον εμφανή αρνητικό αντίκτυπο της κοινωνικής απομόνωσης στην 

ανθρώπινη ανάπτυξη.  

 

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ; 

 

Έχω καλύτερη κατανόηση του τι σημαίνει "πολιτισμός". 

Έχω καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αλληλεπιδράσεις με άλλες ομάδες επηρεάζουν 

την αίσθηση των ατόμων για το ποιοι είναι. 

Γνωρίζω περισσότερο τη δική μου πολιτιστική ταυτότητα. 

 

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ 

Ποιες από αυτές τις εικόνες αποτελούν καλύτερη μεταφορά για τους διάφορους  

πολιτισμούς; 

 Γιατί το πιστεύεται αυτό; 

ΚΛΕ

ΙΣΙ

ΜΟ 

ΚΕ

ΦΑ

ΛΑΙ

ΟΥ 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ - 1 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποφάσισε να ορίσει την 9η Αυγούστου ως τη Διεθνή 

Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών της Γής. Δεν έχει υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ ένας επίσημος ορισμός των 

"αυτοχθόνων". Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι αυτόχθονες λαοί έχουν μοναδικές παραδόσεις, ξεχωριστή 

γλώσσα, πολιτισμό και πεποιθήσεις και διατηρούν κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά 

χαρακτηριστικά που διαφέρουν από εκείνα των κυρίαρχων κοινωνιών στις οποίες ζουν. Το σημαντικότερο 

είναι ότι αυτοπροσδιορίζονται ως αυτόχθονες λαοί. 

  

1 – Χάμαρ (Αιθιοπία) 2 - Χίμπα (Ναμίμπια) 

 

3 – Ινουίτ (Γροιλανδία)                                        
 

4 – Σάμι (Σουηδία) 

Πηγές:  

- Φωτογραφίες 1 και 2: Adam Kozioł (Διαθέσιμες στο https://www.koziol.gallery/dani) 

- Φωτογραφία 3: Peter Prokosch (Διαθέσιμη στο: http://www.grida.no/resources/4194) 

- Φωτογραφία 4: Lola Akinmade Åkerström (Διαθέσιμη στο Διαθέσιμη στο: https://sweden.se/society/sami-in-

sweden/) 

1. Επιλέξτε μία από τις φωτογραφίες και προσπαθήστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εν 

λόγω ομάδα και τα πολιτιστικά πρότυπα της. 

ΧΡΗΣΙΜΟ

ΠΟΙΩΝΤΑ

Σ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ 

https://www.koziol.gallery/dani
http://www.grida.no/resources/4194
https://sweden.se/society/sami-in-sweden/
https://sweden.se/society/sami-in-sweden/
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2. Γράψτε τι βρήκατε σχετικά με αυτήν την ομάδα και δημιουργήστε μια ιστορία γύρω από έναν 

από τους ανθρώπους της φωτογραφίας που επιλέξατε. 

3. Δημιουργήστε έναν πίνακα στον οποίο συγκρίνετε στοιχεία της κουλτούρας του λαού της 

φωτογραφίας που έχετε διερευνήσει με στοιχεία της κουλτούρας σας.  

 

THINKING 

CRITICALL

Y  



 

 
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΧΟΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

 

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ 

ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ;  

 

  Ο ορισμός των πολιτιστικών επιρροών 
και ο διαχωρισμός τους από 
διαφορετικές μορφές επιρροών 

 
 Πολιτιστικές 

επιρροές 

     

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ; 

 

 Η περιγραφή και η αναγνώριση της 
σημασίας του διαπολιτισμικού διαλόγου  

  Διαπολιτισμικός 
διάλογος  

 Διαπολιτισμικές 
δεξιότητες  

 

 

 

 

 

ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ;  

 

  Η αναγνώριση της ποικιλομορφίας ως 
ένα βασικό χαρακτηριστικό του 
ανθρώπινου είδους   

 
  



 

 
 2 

ANTÓNIO GUTERRES (2) 

« Ο António Guterres, ο ένατος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ανέλαβε 

καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2017. Αφού είδε τα βάσανα των πιο ευάλωτων 

ανθρώπων στη γη, σε καταυλισμούς προσφύγων και σε ζώνες πολέμου, θέτει την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον πυρήνα του έργου του και δρα ως μεσάζων ειρήνης, 

κτίζοντας γέφυρες και υποστηρίζοντας τη μεταρρύθμιση και την καινοτομία. 

 

Πριν από το διορισμό του ως Γενικού Γραμματέα, ο κ. Guterres κατείχε διάφορες 

θέσεις που αφορούσαν ανθρωπιστικά θέματα, πρόσφυγες, μετανάστες και 

κοινωνική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπηρέτησε ως Ύπατος Αρμοστής των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες από τον Ιούνιο του 2005 έως τον Δεκέμβριο 

του 2015, κατά τη διάρκεια μερικών από τις πιο σοβαρές κρίσεις μετακίνησης που 

συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες με τις συγκρούσεις στη Συρία και το Ιράκ και τις 

κρίσεις στο Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την Υεμένη. Όταν 

ο κ. Guterres υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της Πορτογαλίας (από το 1995 έως το 

2002), συμμετείχε ενεργά στη διεθνή προσπάθεια επίλυσης της κρίσης στο 

Ανατολικό Τιμόρ. Από το 1981 έως το 1983 ο κ. Guterres ήταν μέλος της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου προήδρευσε 

στην Επιτροπή Δημογραφίας, Μετανάστευσης και Προσφύγων. 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο κ. Guterres ήταν πάντα ενεργός στον τομέα της αλληλεγγύης, έχοντας 

ιδρύσει το Πορτογαλικό Συμβούλιο Προσφύγων και την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών (DECO) και 

προήδρευσε στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Κοινωνικής Δράσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για διάφορα έργα 

κοινωνικής ανάπτυξης στη Λισαβόνα. Σήμερα, ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είναι εκπρόσωπος των 

συμφερόντων και των αναγκών όλων, ιδιαίτερα των αδύναμων και ευάλωτων.» 

Προσαρμόστηκε από το: United Nations (Available in https://www.un.org/sg/en/content/sg/biography and 

https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/secretario-geral/32349-biografia-de-antonio-guterres) 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τα στοιχεία του UNHCR δείχνουν ότι περισσότεροι από 70 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να 

μετακινούνται. Από αυτά τα άτομα, σχεδόν 26 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες. Περισσότερο από το 80% 

μετακινείται σε γειτονικές χώρες. Το 57% των προσφύγων σύμφωνα με το  UNHCR προέρχεται από τη 

Συρία, το Αφγανιστάν και το Νότιο Σουδάν. Η Τουρκία και το Πακιστάν είναι μεταξύ των χωρών με τους 

περισσότερους πρόσφυγες 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

  Ποια είναι η σχέση μεταξύ διαπολιτισμικού διαλόγου και ειρήνης; Επηρεάζουν το ένα το άλλο; Εάν ναι, 

πώς; 

ΕΜ

ΠΝ

ΕΥΣ

ΤΙΚ

ΕΣ 

ΙΣΤ

ΟΡΙ

ΕΣ 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/biography
https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/secretario-geral/32349-biografia-de-antonio-guterres
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΟΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΡΡΟΩΝ 

 

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, είμαστε κοινωνικοπολιτιστικά όντα, παραγωγοί και προϊόντα 

του πολιτισμού μας. Έχουμε επίσης διερευνήσει την πολυφωνία, την πολυπλοκότητα και τον πλούτο των 

πολιτιστικών προτύπων που πέρασαν από γενιά σε γενιά μέσω των διαδικασιών κοινωνικοποίησης, που 

κατασκευάστηκαν, προσαρμόστηκαν και αναδημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των δικών μας εμπειριών. Αυτό 

σημαίνει ότι μιλάμε λίγο ή πολύ για σταθερά στοιχεία (τα οποία δίνουν νόημα στην ιστορία της κοινότητας 

στην οποία ανήκουμε), αλλά όχι στατικά. Θυμηθείτε τη σημαντική προσαρμοστικότητά μας στο 

περιβάλλον. 

 

Η επαφή με διαφορετικές πραγματικότητες είναι μια από τις προκλήσεις που συνήθως αποτελούν μέρος 

της ανθρώπινης εμπειρίας, είτε λόγω συστημικών αιτιών (όπως είναι η γεωπολιτική και θρησκευτική 

πραγματικότητα και οι συγκρούσεις, η αλλαγή του κλίματος ή η τεχνολογική πρόοδος κλπ.), είτε λόγω 

οικογενειακών και προσωπικών συμφερόντων ή αναγκών (καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, εγγύτητα στο 

οικογενειακό δίκτυο, μεγαλύτερη ασφάλεια κλπ.), είτε από γοητεία για την περιπέτεια και την ανακάλυψη 

ή για άλλους λόγους.  

Το να γνωρίζουμε και να αλληλεπιδρούμε με άτομα από άλλους πολιτισμούς μας επιτρέπει να 

σχετικοποιήσουμε τους οικουμενισμούς των πολιτιστικών προτύπων και να κατανοήσουμε πώς μπορούν 

να εξελιχθούν σε μια σχέση σεβασμού και αμοιβαίας υποστήριξης. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως 

πολιτιστική επιρροή. 

 

 

 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

Ένα φαινόμενο που συμβαίνει όταν ομάδες ατόμων από 

διαφορετικούς πολιτισμούς έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, 

προκαλώντας αλλαγές στα πολιτιστικά πρότυπα μιας από τις 

δύο ομάδες. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν κυρίαρχες και μη κυρίαρχες πολιτιστικές 

ομάδες μεταξύ τους, για παράδειγμα, επενδύοντας στη διατήρηση της ταυτότητας, 

των πολιτισμικών χαρακτηριστικών και των σχέσεων μεταξύ των ομάδων, μας 

επιτρέπει να διακρίνουμε τέσσερις τύπους μορφών πολιτιστικής επιρροής 

 

 

  

DE* Chave: 1-C; 2-C; 3-A, 4-A; 5-C; 6-D; 7-A; 8-C; 9-D; 10-D 

 

TEMA II 

ΑΝΑΚ

ΑΛΥΨ

ΤΕ, 

ΜΑΘΕ

ΤΕ, 

ΠΡΟΒΛ

ΗΜΑΤΙ

ΣΤΕΙΤΕ 
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 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Ναι Όχι 

Ναι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

 

ΑΦΟΙΜΟΙΩΣΗ

 

Όχι ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από το μοντέλο πολιτιστικής επιρροής που προτείνεται από τον John Berry (1980)  

 

Η διαδικασία ενσωμάτωσης συμβαίνει όταν η μειονοτική ομάδα διατηρεί την αρχική της πολιτισμική 

ταυτότητα, ενώ παράλληλα επιδιώκει να προσαρμοστεί στα πολιτιστικά πρότυπα της ομάδας της 

πλειοψηφίας. Σε αυτή την αλληλεπίδραση, οι αλλαγές υποστηρίζονται από τη δυναμική συνεργασίας 

μεταξύ των ομάδων. 

Στην αφομοίωση, η μειονοτική ομάδα εγκαταλείπει την αρχική της ταυτότητα και τα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά της, σε μια μονοκατευθυντική διαδικασία (δηλ. που αλλάζει μόνο ένα από τα μέρη που 

συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση), υιοθετεί τη γλώσσα, τα έθιμα, τις αξίες και τον τρόπο ζωής της ομάδας 

της πλειοψηφίας. 

Ο διαχωρισμός αποτελεί μια τρίτη πιθανή μορφή πολιτιστικής επιρροής, που αντικατοπτρίζει την έλλειψη 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της πλειοψηφίας και των μειονοτικών ομάδων, διατηρώντας την αρχική 

πολιτιστική ταυτότητα. Η απομάκρυνση μεταξύ των ομάδων μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της απόρριψης 

της πλειοψηφικής ομάδας ή / και της επιθυμητής απομάκρυνσης από τη μειονοτική ομάδα. 

Η περιθωριοποίηση λαμβάνει χώρα όταν η μειονοτική ομάδα παραιτηθεί ή χάσει την αρχική πολιτιστική 

της ταυτότητα, αλλά δεν σχετίζεται με την πλειοψηφική ομάδα, παραμένοντας από επιλογή ή 

‘εξαναγκασμό’ στο περιθώριο. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 3 

Το έργο «Memory of Nations» (Μνήμη των Εθνών) είναι μια δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων που 

συλλέγει ιστορίες ζωής και μαρτυρίες μαρτύρων γεγονότων του 20ού αιώνα, πολλά από τα οποία 

σχετίζονται με την καταπίεση και την απόπειρα εξάλειψης θρησκευτικών ομάδων και εθνικών μειονοτήτων. 

Η βάση δεδομένων περιέχει 50 μαρτυρίες για τους Ρομά, μια κοινότητα που εξακολουθεί να είναι θύμα 

μεγάλης προκατάληψης και κακομεταχείρισης. 

Πηγή: Memory of Nations (Διαθέσιμο στο https://www.memoryofnations.eu/en/taxonomy/term/5) 

 

1. Αφού μάθατε για τις διάφορες μορφές πολιτιστικής επιρροής, ποια(ες) νομίζετε ότι 

συνδέεται/συνδέονται συνήθως με τις κοινότητες των Ρομά; Γιατί; 

2. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κάνει η κοινωνία για να διευκολύνει και να βελτιώσει τη διαδικασία 

πολιτιστικής επιρροής; 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

 

Σε έναν τόσο διαφορετικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι 

σημερινές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από τεράστια πολιτιστική ποικιλομορφία. Με το να είμαστε ανοικτοί 

στο να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε τις διαφορές μας με βάση το διάλογο και την αμοιβαιότητα δίνει 

τη δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν τη μοναδικότητά τους σε έναν διαπολιτισμικό κόσμο.  

Η προθυμία να αντιληφθούμε και να γνωρίσουμε με ενσυναίσθηση τους γύρω μας είναι η βασική 

ικανότητα του διαπολιτισμικού διαλόγου και προάγει την ισότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την 

ανοχή. 

 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Αλληλεπίδραση, συζήτηση ή διαπραγμάτευση μεταξύ μελών διαφορετικών 

πολιτιστικών ομάδων. Προϋποθέτει ότι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να ακούν και 

να κατανοούν πολλαπλές οπτικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ομάδες 

https://www.memoryofnations.eu/en/taxonomy/term/5
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ή άτομα με τα οποία διαφωνούν. 

 

Η ανάγκη για να είμαστε ανοικτοί μας κάνει να μπορούμε να σκεφτούμε τη συνάντηση μεταξύ πολιτισμών, 

στην οποία τα διάφορα μέρη συνεργάζονται και καθορίζουν από κοινού λύσεις σε κοινά προβλήματα. Ως εκ 

τούτου, ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί βασικό εργαλείο για την ειρηνική επίλυση των 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων και προϋπόθεση για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ειρήνης. 

  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 4 

1. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο από τον φωτογράφο Gili Yaari, γνωστό παγκοσμίως για την εστίαση  

του σε ανθρωπιστικά και κοινωνικά ζητήματα. Το άρθρο συνοδεύεται από ένα έντονο φωτογραφικό 

έργο, το οποίο περιλαμβάνει την παρακάτω εικόνα. 

 

« Ένα παιδί πρόσφυγας από τη Συρία βρίσκεται σε ένα 

χωράφι ακριβώς δίπλα στον προσφυγικό καταυλισμό της 

Ειδομένης, κατά το ηλιοβασίλεμα. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία που παρείχε η Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), σχεδόν 

το 40% των μεταναστών που έφτασαν στην Ελλάδα το 

2016 ήταν παιδιά. 

 

Η Ελλάδα έχει γίνει σημείο αναφοράς για την 

μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη. Το 2015, 

περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα διέσχισαν 

παράνομα στην Ευρώπη, με περίπου 800.000 από αυτούς να φτάνουν μέσω της Ελλάδας. Οι περισσότεροι 

μετανάστες προέρχονταν από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ αλλά και από άλλες χώρες. Φεύγουν από 

τους πολέμους και τη βία που λαμβάνουν χώρα στις χώρες καταγωγής τους με την ελπίδα ενός καλύτερου 

μέλλοντος. Τον Μάρτιο του 2016, η κατάσταση στην Ελλάδα έγινε πολύπλοκη μετά από συμφωνία μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία όλοι οι νεοαφιχθέντες στην Ελλάδα πρέπει είτε 

να ζητήσουν άσυλο στη χώρα είτε να επιστρέψουν στην Τουρκία. Εμφανίστηκαν προσωρινοί προσφυγικοί 

καταυλισμοί  μαζί με τις χώρες, τα βενζινάδικα και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Οι ελληνικές αρχές άρχισαν 

να δημιουργούν καταυλισμούς για τους μετανάστες, κυρίως σε στρατόπεδα, προκειμένου να τους 

φιλοξενήσουν. 

 

Το μέλλον αυτών των μεταναστών είναι ασαφές, ενώ δεν έχουν σπίτια για να επιστρέψουν σε αυτά ούτε 

κάποιο τόπο για να πάνε. Εξαρτώνται από ΜΚΟ και εθελοντές που φτάνουν από όλο τον κόσμο, οι οποίοι 

φροντίζουν για τις περισσότερες από τις φυσικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των σκηνών, των 

τροφίμων, των φαρμάκων και της ιατρικής φροντίδας. 

Η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης της 

Ευρώπης, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινότητα. Αγγίζει ευαίσθητα νεύρα και 

πληγές από μακρινές σκοτεινές στιγμές στην ιστορία της Ευρώπης. Ο χρόνος θα δείξει πώς η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση, που είναι η μεγαλύτερη μετά την εποχή του Παγκοσμίου Πολέμου.» 

Πηγή: Gili Yaari (2016) Stranded in Greece - Greece Refugee Crisis. (Διαθέσιμο στο 

https://www.giliyaari.com/) 
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2. Πώς μπορεί ο διαπολιτισμικός διάλογος να συμβάλει στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ο κόσμος; 

 

 

Η εκπαίδευση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μας - ο τρόπος με τον οποίο νιώθουμε, σκεφτόμαστε και 

ενεργούμε ενόψει των διαπολιτισμικών πραγματικοτήτων - μας βοηθά όχι μόνο να κατανοήσουμε 

καλύτερα τον ποικιλόμορφο κόσμο στον οποίο ζούμε, αλλά και να τον καταστήσουμε καλύτερο για όλους. 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Η ικανότητα να βιώνεις άλλους πολιτισμούς, να είσαι ανοιχτός, να ενδιαφέρεσαι και 

να δεσμευτείς να συναντάς και να κατανοείς τους ανθρώπους από διαφορετικούς 

πολιτισμούς από τους δικούς σου, στη βάση της ενσυναίσθησης  

 

Μοντέλο Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων 

ΣΚΕΨΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΔΡΑΣΗ 

Μάθετε διαδικασίες και 

γεγονότα 

Αναγνωρίστε και σεβαστείτε τους 

άλλους 

Να είστε ευέλικτοι 

Μάθετε πώς να ερμηνεύετε και 

να συσχετίζετε 

Αποκτήστε ενσυναίσθηση και 

μάθετε πώς να αναγνωρίζετε 

συναισθήματα 

Να επικοινωνείτε 

αποτελεσματικά 

Αποκτήστε πολιτιστική 

συνείδηση 

Να έχετε ανοχή σε κάτι που δεν 

γνωρίζετε 

Να παίρνετε πρωτοβουλίες 

Πηγή: Προσαρμόστηκε από το T-KIT4: Intercultural Learning του Συμβουλίου της Ευρώπης (διαθέσιμο στο 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning)  

 

 

Η απόκτηση και η βελτιστοποίηση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μας επιτρέπει να:  

 Κατανοούμε το πλαίσιο και να σηματοδοτούμε προϋπάρχουσες ιδέες. 

 Αμφισβητούμε και να συσχετίζουμε γνώσεις, γεγονότα και καταστάσεις. 

 Αξιολογούμε με κριτικό πνεύμα τα πρότυπα του πολιτισμού – του δικού μας και των άλλων –  

βασισμένοι στο σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Αναθεωρούμε τα συναισθήματά μας. 

 Βάζουμε τον εαυτό μας στα παπούτσια των άλλων. 

 Κατανοούμε διαφορετικές ή αντιφατικές απόψεις. 

 Προσαρμόζουμε τις συμπεριφορές μας και τους τρόπους επικοινωνίας μας. 

 Αλληλεπιδρούμε με άλλους για να συμβάλλουμε στο κοινό καλό. 

 

 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning
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ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 

 

Ο καθένας μας είναι μοναδικός. Δεν υπάρχει κανένας εντελώς ίδιος με εμάς σε ένα πλανήτη με 7,7 

δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά τι μας κάνει ξεχωριστούς; 

 

Με κάποιο τρόπο, όλοι είμαστε διαφορετικοί, έχουμε έναν δικό μας πολύ ιδιαίτερο τρόπο και διαφορετικά 

οικογενειακά και κοινωνικά πλαίσια. Αλλά είμαστε μοναδικοί σε ένα κοινό σύνολο, όπως τα φύλλα του 

ίδιου δέντρου. Μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία σχετικά με την προέλευση και εξέλιξη του είδους μας, την 

ίδια σύσταση του εγκεφάλου και τη γλωσσική ικανότητα. 

Έχουμε κοινές βασικές ανάγκες και πεινάμε και νυστάζουμε άσχετα από το σε ποιο σημείο του πλανήτη 

βρισκόμαστε. Θέλουμε να αγαπιόμαστε και να νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνουν και να νιώθουμε ότι 

συμμετέχουμε σε κάτι που ξεπερνά τον εαυτό μας. 

 

Μπορούμε να διαβάζουμε τα συναισθήματα στα πρόσωπα των άλλων και να ξέρουμε πώς αισθάνονται. 

Μοιραζόμαστε τις αρχές στις οποίες πιστεύουμε και υπερασπιζόμαστε, οι οποίες μας υποδεικνύουν τι είναι 

σωστό και τι είναι λάθος. Έχουμε πρακτικές και παραδόσεις εορτασμών και πένθους που μας ενώνουν είτε 

είμαστε χαρούμενοι είτε είμαστε θλιμμένοι. 

 

Δημιουργούμε την ταυτότητα και την προσωπική μας ιστορία χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα βιολογικά 

μας χαρακτηριστικά, το κοινωνικοπολιτισμικό μας υπόβαθρο και τις επιρροές μεταξύ βιολογίας και 

περιβάλλοντος σε όλες τις εμπειρίες μας. 

Κάθε ένας από εμάς κάνει ένα μοναδικό ταξίδι, από τη μήτρα μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής. Αλλά 

μία από τις ιδιότητες που μας διακρίνουν από άλλα είδη είναι η ικανότητα να κατανοούμε τις εμπειρίες 

μας, συνειδητοποιώντας ότι όλοι κάνουμε ένα παρόμοιο ταξίδι, εκτιμώντας τον πλούτο της ανθρώπινης 

ποικιλομορφίας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 5 

Στο έργο με τίτλο "Humanæ", η φωτογράφος από τη Βραζιλία Angélica Dass, συγκέντρωσε περίπου 

τέσσερις χιλιάδες πορτρέτα ανθρώπων με διαφορά στο χρώμα του δέρματος. Συνταίριαξε τον τόνο κάθε 

δέρματος με χρώματα του πίνακα Pantone για να κωδικοποιήσει ένα μοναδικό χρωματικό απόθεμα. Για να 

συνδέσει κάθε πορτρέτο με τον επίσημο αριθμό, η φωτογράφος χρησιμοποίησε ένα μικρό δείγμα της 

περιοχής της μύτης του κάθε ατόμου, το οποίο αντιστοιχεί στο χρώμα της κάρτας που χρησιμοποιεί ως 

φόντο για το κάθε πορτρέτο. Παρακάτω είναι μερικές από τις εικόνες που είναι μέρος του έργου. 
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Πηγή: Angélica Dass (2019), “Humanæ” (Διαθέσιμο στο https://www.angelicadass.com/humanae-project) 

Παρά την ποικιλία των τόνων του δέρματος σε όλο τον κόσμο, μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι οι 

άνθρωποι με πιο ανοιχτόχρωμα δέρματα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Ένα 

παράδειγμα είναι η βιομηχανία καλλυντικών, δηλαδή οι εταιρείες μακιγιάζ, τα προϊόντα των οποίων συχνά 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ελαφρύτερων αποχρώσεων του δέρματος, ενώ έχουν πολύ περιορισμένες 

επιλογές (αν υπάρχουν) για γυναίκες με σκουρόχρωμο δέρμα. 

 

1. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες. Γιατί νομίζετε ότι η Angélica Dass αποφάσισε να κάνει αυτό το 

έργο; 

2. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε πόρους που να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των 

ανθρώπων, αλλά χωρίς αρνητικό μήνυμα ή διάκριση; 
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 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ  

 

 Όταν αλληλεπιδρούν άτομα από διαφορετικές κουλτούρες, μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο της 

πολιτιστικής επιρροής λαμβάνοντας διαφορετικά σχήματα, τα οποία αντανακλούν τον τρόπο με 

τον οποίο συμβαίνουν οι αλλαγές στα πολιτιστικά πρότυπα μιας από τις δύο εμπλεκόμενες ομάδες. 

 

 Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν κυρίαρχες και μη κυρίαρχες πολιτισμικές ομάδες, (δηλαδή η 

επένδυση στη διατήρηση της ταυτότητας, των πολιτισμικών χαρακτηριστικών και των σχέσεων 

μεταξύ των ομάδων), μας επιτρέπει να διακρίνουμε τέσσερις τύπους μορφών επιρροής: 

ενσωμάτωση, αφομοίωση, διαχωρισμός  και περιθωριοποίηση. 

 

 Ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι ουσιαστικός σε μια ποικιλόμορφη κοινωνία, και προωθεί την 

αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ ατόμων και ομάδων από διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Ο διαπολιτισμικός διάλογος βασίζεται στο να είναι κανείς ανοικτός και στην κατανόηση των 

διαφορών και επιτρέπει την κατασκευή κοινών λύσεων σε κοινά προβλήματα. 

 

 Μιλάμε για διαπολιτισμικές δεξιότητες όταν αναφερόμαστε στην ικανότητα να σκεφτόμαστε, να 

αισθανόμαστε και να σκεφτόμαστε την πραγματικότητα αναγνωρίζοντας και σεβόμενοι την 

πολιτισμική πολυμορφία που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες μας. 

 

 Αν και έχουμε μια κοινή κληρονομιά (βιολογική και κοινωνικοπολιτισμική), κάθε ένας από εμάς 

είναι μοναδικός. Η ανθρώπινη ποικιλομορφία οφείλεται στη διασταύρωση της βιολογικής και 

κοινωνικοπολιτισμικής πολυμορφίας και των προσωπικών κατασκευών κάθε ατόμου. 

 

 

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ; 

 Πλέον είμαι πιο περίεργος για τις πολιτισμικές διαφορές. 

 Έχω καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών στρατηγικών που επιλέγουν οι άνθρωποι και οι 

ομάδες όταν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

 Έμαθα κάτι καινούργιο σχετικά με τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΕ

ΙΣΙ

ΜΟ 

ΚΕ

ΦΑ

ΛΑΙ

ΟΥ 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ – 2  

Η φωτογράφος Slater King προβληματίστηκε για τις απόψεις που δημιουργούμε για τους ανθρώπους όταν 

δεν τους γνωρίζουμε. Μέσα από το έργο «I am none of this», επιδιώκει να δείξει τους τρόπους με τους 

οποίους κρίνουμε τους ανθρώπους με βάση την εμφάνισή τους. Με τη βοήθεια ενός κατασκευαστή 

περούκας και ενός make up artist, η King κάλεσε ανθρώπους για να τους φωτογραφήσει πριν και μετά την 

αλλαγή της συνηθισμένης τους εμφάνισής χρησιμοποιώντας περούκες, μακιγιάζ και φακούς επαφής. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να διαχωριστούν σε φυλετικά πλαίσια. Το πιο 

σημαντικό είναι ότι η King υπογραμμίζει ότι πρέπει να σταματήσουμε να υποθέτουμε την προσωπικότητα 

των ανθρώπων με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων των πεποιθήσεών μας για 

τη φυλή.  

Οι φωτογραφίες στα δεξιά δείχνουν πώς φαίνονται συνήθως οι άνθρωποι. Κάθε μία περιλαμβάνει μια 

"ετικέτα" που δίνεται συνήθως με βάση την εμφάνισή τους. Οι εικόνες στα αριστερά δείχνουν πώς 

φαίνεται το ίδιο άτομο με μαλλιά και το μακιγιάζ. Ποιοι είναι μετά την αλλαγή της εμφάνισης τους; Καμία 

από τις "ετικέτες" που αναφέρονται στα αριστερά. 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΩ ΕΓΩ 

“Michele – Μαύρη Αφρικανή” 

Είμαι 

Λευκός/η 

Βρετανός/η 

Αμερικάνος/ίδα 

Αυστραλός/λέζα 

Ευρωπαίος/α 

Κανένα από 

αυτά 

 

Donna: “Λευκή Αγγλίδα” 

Είμαι 

Μαύρος/η 

Αμερικάνος/ίδα 

Αφρικανός/α  

Νιγηριανός/η 

 Δυτικός Ινδός 

 Κανένα από 

αυτά 

 

“Jonathan – Ιρλανδός 

ΚΡΙ

ΤΙΚ

Η 

ΣΚΕ
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Είμαι 

Ασιάτης 

Μαλαισιανός 

Φιλιππινέζος  

Κινέζος 

Θιβετιανός 

 Κανένα από 

αυτά 

 

Πηγή: Slater King, “I am none of this”  
(διαθέσιμο στο: http://www.slater.photo/projects/im-none/) 

 

1. Τι πιστεύετε για το σύνθημα "Δεν μπορείτε να ξέρετε ποιος είμαι εάν δεν σας 

πω"; Τι είδους ιδέες και αξίες σας φέρνει στο μυαλό; 

 

2. Μπορείτε να σκεφτείτε μια περίπτωση όταν κάποιος σας 

πέρασε εσάς ή έναν φίλο σας για κάποιον που δεν είστε, όσον 

αφορά στην εθνικότητά σας, την εθνοτική σας καταγωγή κ.λπ; 

Πώς πιστεύετε ότι οι διαπολιτισμικές δεξιότητες μπορούν να μας 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις; 

http://www.slater.photo/projects/im-none/


 

 

 

 

 

 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 

1. Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις: σε κλίμακα 1-5; (1= διαφωνώ έντονα, 5= συμφωνώ απόλυτα) 

Α. Πιστεύω ότι οι διάφοροι πολιτισμοί είναι διαφοροποιημένοι και ξεχωριστοί ο ένας από τον άλλον. 

Β. Νομίζω ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμών γενικά είναι κάτι θετικό. 

Γ. Όταν συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, πιστεύω ότι η μειοψηφία πρέπει 
πάντα να προσαρμόζεται στην πλειοψηφία 

Δ. Όταν συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, είναι και η πλειοψηφία κάπως 
υπεύθυνη για να διασφαλίσει ότι η αλληλεπίδραση είναι θετική. 

Ε. Νομίζω ότι η ποικιλομορφία είναι περισσότερο μια πρόκληση παρά μια ευκαιρία για την κοινωνία. 

Ζ. Οι άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα αντιπροσωπεύουν την ίδια κουλτούρα. 
 

2. Όταν μιλάμε για το σύνολο των στάσεων, αξιών, κανόνων, πεποιθήσεων, γνώσεων, συνηθειών και 

αντικειμένων που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, σε ποια από τις ακόλουθες έννοιες 

αναφερόμαστε; 

Α. πολιτιστικό πρότυπο 

Β. πολιτιστική επιρροή 

Γ. πολιτισμός 

Δ. κοινωνικοποίηση 
 

3. Τα πολιτιστικά πρότυπα είναι: 

Α. Το σύνολο προτύπων που υπάρχουν σε μια κουλτούρα που είναι καθολικά 

Β. Το σύνολο των μοντέλων σκέψης, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν 
μια συγκεκριμένη κουλτούρα 

Γ. Το σύνολο των μορφών σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφορών που ενώνουν διαφορετικούς 
πολιτισμούς μεταξύ τους 

Δ. Το σύνολο των πολιτικών και οικονομικών κανόνων μιας κοινότητας 
 

4. Οι διαδικασίες εξατομίκευσης και κοινωνικοποίησης ... 

Α. διαδραματίζουν ρόλο διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης αντίστοιχα 

Β. δείχνουν ότι είμαστε προϊόντα καλλιέργειας και παραγωγοί 

Γ. αναπτύσσονται μόνο κατά την ενηλικίωση 

Δ. διαδραματίζουν έναν ρόλο ολοκλήρωσης και διαφοροποίησης, αντίστοιχα 
 

5. Η διαδικασία που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και επιτρέπει στον άνθρωπο να 

αποκτήσει βασικές δεξιότητες κοινωνικοποίησης αποκαλείται  

Α. πρωτογενής κοινωνικοποίηση 

Β. δευτερογενής κοινωνικοποίηση 

Γ. εξατομίκευση 

Δ. πολιτιστική επιρροή 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



 

 

 

 

6. Έρευνες για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά… 

Α. μιλούν για περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων παιδιών, απομονωμένων από την κοινωνία, που 
αναπτύσσονται κανονικά και μπορούν να επανενταχθούν χωρίς δυσκολία 

Β. αναφέρουν καταστάσεις παιδιών που, παρά το γεγονός ότι ζουν στην κοινωνία και δεν στερούνται 
ποτέ κοινωνικής επαφής, συμπεριφέρονται σαν να ήταν "ζώα" 

Γ. αναφέρονται σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν περιοριστεί ή τους αρνείτο η κοινωνικοποίηση και 
αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις που έχει η σοβαρή κοινωνική στέρηση στην ανθρώπινη ανάπτυξη. 

Δ. αναφέρονται σε σπάνιες καταστάσεις παιδιών που μετά την εγκατάλειψή τους βρέθηκαν και 
ανατράφηκαν από φυλές άλλων πολιτισμών 

 

7. Υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερις διαδικασίες πολιτιστικής επιρροής. Αυτές είναι: 

Α. ενσωμάτωση; αφομοίωση; αποκλεισμός; αποδοχή 

Β. ενσωμάτωση; αφομοίωση; περιθωριοποίηση; αποκλεισμός 

Γ. ενσωμάτωση; individuation, κοινωνικοποίηση; διαφοροποίηση 

Δ. ενσωμάτωση; αφομοίωση; διαχωρισμός; περιθωριοποίηση 

 

8. Μιλάμε για περιθωριοποίηση όταν στη διαδικασία πολιτιστικής επιρροής...  

Α. η μειονοτική ομάδα εγκαταλείπει ή χάνει την αρχική πολιτιστική της ταυτότητα, αλλά διαχωρίζεται 
από την ομάδα πλειοψηφίας 

Β. η ομάδα της πλειοψηφίας εγκαταλείπει ή χάνει την αρχική πολιτιστική της ταυτότητα αλλά 
παραμένει διαχωρισμένη από τη μειονοτική ομάδα 

Γ. η μειονοτική ομάδα διατηρεί την αρχική της πολιτιστική ταυτότητα, αλλά διαχωρίζεται από την 
πλειοψηφική ομάδα 

Δ. η μειονοτική ομάδα εγκαταλείπει ή χάνει την αρχική πολιτιστική της ταυτότητα αλλά γίνεται 
αποδεκτή από την ομάδα πλειοψηφίας 

 

9. Μιλάμε για αφομοίωση όταν στη διαδικασία πολιτιστικής επιρροής… 

Α. η μειονοτική ομάδα διατηρεί την ταυτότητά της επιδιώκοντας να προσαρμοστεί στα πολιτιστικά 
πρότυπα της ομάδας της πλειοψηφίας 

Β. η πλειοψηφική ομάδα διατηρεί την ταυτότητά της επιδιώκοντας να προσαρμοστεί στα πολιτιστικά 
πρότυπα της μειονοτικής ομάδας 

Γ. η μειονοτική ομάδα παραιτείται από την αρχική της πολιτισμική ταυτότητα για να προσαρμοστεί 
στην ομάδα της πλειοψηφίας σε μια μονόδρομη διαδικασία 

Δ. η πλειοψηφική ομάδα και η μειονοτική ομάδα αφομοιώνουν τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά η μια 
της άλλης σε μια αμφίδρομη διαδικασία 

 

10.    Ο διαπολιτισμικός διάλογος προωθεί: 

Α. ισότητα 

Β. αξιοπρέπεια 

Γ. ανοχή 

Δ. όλα τα παραπάνω 

  

Απαντήσεις: 2-Γ, 3-B, 4-A, 5-A, 6-

Γ, 7-A, 8-Δ, 9-A, 10-Δ 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Κατανόηση των δυναμικών και των διαδικασιών στις σχέσεις που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Από τη στιγμή που γεννηθήκαμε, επηρεαζόμαστε από τους γύρω μας. Οι πρώιμες και διαπροσωπικές 

σχέσεις που δημιουργούμε, σημαδεύουν και σημαδεύονται από την ταυτότητά μας. Υπάρχουν διάφορες 

διαδικασίες που ενεργοποιούνται όταν σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε ή ενεργούμε κοινωνικά. 

Περιλαμβάνουν τη δημιουργία εντυπώσεων, την κανονικοποίηση, τη συμμόρφωση και την υπακοή. 

Διαθέτοντας μια σημαντική απλουστευτική δύναμη και διευκολύνοντας την οργάνωση μας σε ένα σύνθετο 

κοινωνικό κόσμο, αυτές οι διαδικασίες συμβάλλουν και εξηγούν το πώς επηρεάζουμε τους άλλους και πως 

επηρεαζόμαστε από τους άλλους. Εξηγούν επίσης πώς δημιουργούμε θετικές ή / και αρνητικές σχέσεις με 

τους γύρω μας και πώς δημιουργούμε και διατηρούμε στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η γνώση αυτών των 

διαδικασιών μας επιτρέπει να σπάσουμε τις διακρίσεις και τις πραγματικότητες που είναι απλοποιημένες 

από το διχοτομικό «εμείς και οι άλλοι», καθιστώντας μας αρωγούς συμπερίληψης σε ένα περίπλοκο κόσμο 

αλληλεπιδράσεων. 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Διαπροσωπικές και 
ομαδικές σχέσεις

Πρώιμες 
σχέσεις και 

προσκόλληση

Διαπροσωπικές 
σχέσεις

Βασικές 
διαδικασίες 
κοινωνικής 

νόησης

Κοινωνική 
επιρροή

Κανονικοποίηση

Συμμόρφωση

Υπακοή

Οι διαδικασίες 
σχέσεων που 
προκύπτουν 

από το "εμείς 
και αυτοί"

Στερεότυπο

Προκατάλη
ψη

Διακρίσεις



 

 

1.  
 

 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 

 

1. Πόσο συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Σε μια κλίμακα 1-5? 

Α. Οι σχέσεις που κάνουμε όταν είμαστε νεαροί είναι κρίσιμες στη ζωή μας. 

Β. Τα στερεότυπα είναι πάντα επιβλαβή. 

Γ. Νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε τα δημιουργούμε στερεότυπα για άλλους. 

Δ. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες μπορούν να είναι καλοί φροντιστές. 

Ε. Νομίζω ότι η ρητορική μίσους είναι μια μορφή διακρίσεων (άνιση μεταχείριση) 

Ζ. Πιστεύω ότι η ρητορική μίσους οδηγεί σε περισσότερες διακρίσεις. 

Η. Η αντίδραση στην απόφαση της ομάδας είναι μια μορφή προδοσίας. 

Θ. Η αντίδραση στην απόφαση της ομάδας είναι μια πράξη θάρρους και ηρωισμού. 

Ι. Αισθάνομαι δυσφορία όταν δεν συμφωνώ με άλλους ανθρώπους της ομάδας μου. 

Κ. Πρέπει πάντα να σεβόμαστε την εξουσία. 

Λ. Εάν κάποιος που έχει εξουσία απαιτεί να κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό, είναι εντάξει να 
αρνηθούμε 

 

2. Ένα μωρό επιδιώκει να οικοδομήσει και να διατηρήσει μια στενή και στοργική σχέση με τους 

φροντιστές του. Το κλάμα, τα χαμόγελα και οι φωνές είναι παραδείγματα συμπεριφορών: 

Α. Προσκόλλησης 

Β. Κοινωνικοποίησης 

Γ. Διαφοροποίησης 

Δ. Απαιτήσεων 

 

3. Οι σχέσεις προσκόλλησης… 

Α. δημιουργούνται μόνο σε ρομαντικές σχέσεις 

Β. υπάρχουν μόνο μεταξύ μωρών και μητέρων 

Γ. είναι καθοριστικές για μελλοντικές σχέσεις 

Δ. κανένα από τα παραπάνω 

4. Τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ ενός ατόμου και εκείνων που τον περιβάλλουν, που 

περιλαμβάνουν επικοινωνία, συναισθηματικούς και συμπεριφορικούς δεσμούς και ανταλλαγές, την 

αποκαλούμε: 

Α. σχέση κοινωνικοποίησης 

Β. σχέση προσκόλλησης 

Γ. διαπροσωπική σχέση 

Δ. κοινωνική σχέση 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 



 

 

5. Η διαδικασία δημιουργίας μιας εικόνας για ένα άτομο με βάση τα στοιχεία που κατηγοριοποιούμε στα 

υπάρχοντα διανοητικά μας σχήματα αποκαλούμε: 

Α. εντύπωση 

Β. κατηγορία 

Γ. υπόθεση 

Δ. στάση 

 

6. Η στάση είναι... 

Α. σχετικά σταθερή, ευνοϊκή ή δυσμενής συμπεριφορά 

Β. μια μη παρατηρήσιμη αξιολόγηση, αλλά που μπορούμε να αντιληφθούμε μέσω των συμπεριφορών 

Γ. συνώνυμο για την εκτύπωση 

Δ. συνώνυμο της προσδοκίας 

 

7. Η κοινωνική επιρροή… 

Α. αφορά τις επιδράσεις των καταστάσεων στη συμπεριφορά μας 

Β. αφορά τις επιδράσεις των αλληλεπιδράσεων με άλλους στη συμπεριφορά μας 

Γ. είναι μια διαδικασία που συμβαίνει χωρίς να την συνειδητοποιήσουμε 

Δ. όλα τα παραπάνω 

 

8. Στο πλαίσιο της κοινωνικής επιρροής, η υπακοή είναι μια διαδικασία στην οποία … 

Α. υπακούμε στις αρχές μας και όχι στις εντολές ενός επίσημου 

Β. αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας για να απαντήσουμε, μέσω της υποταγής, σε μια εντολή από μια 
εξουσία 

Γ. διεξάγεται μια διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών για να υπάρξει συμμόρφωση με έναν 
υφιστάμενο κανόνα 

Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

9. Οι προκαταλήψεις…. 

Α. είναι αρνητικές συμπεριφορές που οδηγούν ένα άτομο να δράσει δυσμενώς έναντι ενός ατόμου, 
λόγω των χαρακτηριστικών του ή της ομάδας του. 

Β. είναι επιθετικές συμπεριφορές 

Γ. είναι θετικές στάσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη του θέματος 

Δ. είναι συνώνυμα των στερεοτύπων. 

 

10. Τους διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς προς ένα άτομο ή μια ομάδα, που μεταφράζεται σε 
αρνητικές, εχθρικές και προσβλητικές συμπεριφορές και συχνά δημιουργεί ένα αίσθημα αποκλεισμού 
και αδυναμίας, ορίζουμε ως   
          Α. προκατάληψη 

Β. στερεότυπα 
Γ. διάκριση 
Δ. περιθωριοποίηση  

 

Απαντήσεις: 2-A, 3-Δ, 4-Γ, 5-A, 6-

B, 7-Δ, 8-Δ, 9-Γ, 10-A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΧΟΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ 

     

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

  αναγνώριση  της σημασίας των 
πρώιμων σχέσεων στην οργάνωση 
του ατόμου 

 Η περιγραφή των βασικών 
χαρακτηριστικών των 
διαπροσωπικών σχέσεων  
 

 
 Πρώιμες 

σχέσεις  

 Προσκόλληση  

 Διαπροσωπική 
σχέση  

     

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ 

ΑΛΛΟΥΣ  ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ 

ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟ ΚΟΣΜΟ;   

 
 Ο εντοπισμός των βασικών 

διαδικασιών της κοινωνικής νόησης: 
εντύπωση και στάσεις  

  Κοινωνική 
Νόηση  

 Εντύπωση 

 Στάση 



 

 

Elzbieta Ficowska (3) 

Γεννήθηκα στο γκέτο της Βαρσοβίας το 1942. Με έβγαλε έξω από αυτό   Paweł 

Bussold, ο παραγιός της θετής μου μητέρας. Με έβαλε σε ένα κοφίνι που έκρυψε 

ανάμεσα σε τούβλα που έβγαζε από το γκέτο. Η πραγματική μου μητέρα μου 

τηλεφώνησε μερικές φορές από το γκέτο. Ήθελε να ακούσει για μια στιγμή τη φωνή 

του παιδιού της. Θα μπορούσε να είχε σωθεί, αλλά αρνήθηκε - δεν ήθελε να χωριστεί 

από τους γονείς της.  

Η θετή μου μητέρα, η Stanisława Bussold, ήταν μαία και συνεργάστηκε με το κίνημα 

Żegota, το οποίο έσωσε πολλά εβραϊκά παιδιά. Γέννησε τα μωρά Εβραίων γυναικών 

που κρύβονταν. Έδωσε καταφύγιο στα παιδιά αυτά στο σπίτι της και, μαζί με 

ανθρώπους που μπορούσε να εμπιστευτεί, κανόνισαν τα κατάλληλα έγγραφα για 

αυτά και έψαχναν για ασφαλή καταφύγια. 

 

Όσο για μένα, έμεινα μαζί της μόνιμα. Μου πρόσφερε ευτυχία και μια παιδική ηλικία γεμάτη αγάπη. Δεν 

μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσα να ανακαλύψω ότι δεν είναι η πραγματική μου μητέρα. Δεν 

ήθελε να με βρει κάποια από τις εβραϊκές οργανώσεις που αναζητούσαν εβραϊκά παιδιά που θα 

επέστρεφαν στις οικογένειές τους, αν αυτά είχαν επιβιώσει από το Ολοκαύτωμα. Ήμουν 17 όταν κατά 

λάθος ανακάλυψα ότι όλα όσα ήξερα για τον εαυτό μου ήταν αναληθή. Η μητέρα μου δεν με γέννησε, 

αλλά φρόντισε ένα μωρό μόλις έξι μηνών. Οι γονείς και η οικογένειά μου πέθαναν και εγώ είμαι ένα 

παιδί εβραίων  που σώθηκε από θαύμα. Αυτό το θαύμα σίγουρα δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν 

μερικοί υπέροχοι άνθρωποι που ήταν ικανοί να κάνουν τη μεγαλύτερη θυσία. 

Δεν ήθελα να φανώ άπιστη προς τη μητέρα μου και να της προκαλέσω πόνο. Απλώς έβαλα αυτές τις 

πληροφορίες από το μυαλό μου και για πολλά χρόνια δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Όταν η δική μου κόρη ήταν 

έξι μηνών, κατάλαβα τι σήμαινε στη μητέρα μου ο χωρισμός από το παιδί της. Και άρχισα να ψάχνω για 

ίχνη της εβραϊκής μου οικογένειας. Νιώθω ότι και οι δύο μητέρες μου είναι μαζί μου και θα παραμείνουν 

μαζί μου μέχρι το τέλος. Η παρουσία τους μου θυμίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο καταστροφικό από το 

μίσος και τίποτα πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη καλοσύνη. 

 

Η Elzbieta Ficowska αποφοίτησε από τη Σχολή Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της 

Βαρσοβίας. Είναι συγγραφέας βιβλίων για παιδιά και κοινωνική ακτιβίστρια. Από τη δεκαετία του 

εβδομήντα εντάχθηκε στη δημοκρατική αντιπολίτευση στην Πολωνία. Ήταν σύμβουλος και εκπρόσωπος 

τύπου για τον Jacek Kuroń. Το 2006 της απονεμήθηκε το Officer’s Cross of the Order of the Revival της 

Πολωνίας για την αντιστασιακή της δράση. Μεταξύ του 2002 και του 2006 ήταν πρόεδρος του Συλλόγου 

«Παιδιά του Ολοκαυτώματος» στην Πολωνία. Έχει μια κόρη και τρεις εγγονούς. 

 

Προσαρμοσμένο από το έργο: "MY JEWISH PARENTS, MY POLISH PARENTS", 

(Διαθέσιμο στο https://moirodzice.org.pl/en_elzbieta_ficowska.php) 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στις 17 Μαρτίου 2017, ανακοινώθηκε η κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα 

τείχη στον κόσμο: ένα φράγμα ύψους εννέα μέτρων για την πλήρη ολοκλήρωση 

των φυσικών συνόρων μεταξύ Μεξικού-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Μάιο του 2019, περισσότεροι από 

100.000 άνθρωποι συνελήφθησαν αφού διέσχισαν παράνομα τα σύνορα μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων 

Πολιτειών (ο μεγαλύτερος αριθμός σε 13 χρόνια). Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι σκληρές πολιτικές 

ελέγχου των συνόρων δεν εμποδίζουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν ή να εγκαταλείψουν τις χώρες 

ΕΜ

ΠΝ

ΕΥΣ

ΤΙΚ

ΕΣ 

ΙΣΤ

ΟΡΙ

ΕΣ 

https://moirodzice.org.pl/en_elzbieta_ficowska.php


 

 

τους αλλά τους καταδικάζουν σε πιο επισφαλείς διαδρομές και ενισχύουν τα βίαια εγκλήματα και το δίκτυο 

λαθρεμπορίου ανθρώπων, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απώλεια ανθρώπινων ζωών. Πολλοί άνθρωποι που 

διασχίζουν τα νότια σύνορα των ΗΠΑ διαφεύγουν από την ακραία βία του Βόρειου Τριγώνου της Κεντρικής 

Αμερικής. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Στις ανθρώπινες σχέσεις, οι φυσικοί τοίχοι αντανακλούν συχνά τα εμπόδια που χτίζουμε και επηρεάζουν 

τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε. Ποια εμπόδια μπορεί να είναι αυτά; Ποιες 

είναι οι πιθανές επιπτώσεις τους; 
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 

Σε αντίθεση με τα μικρά άλλων ζώων, το μωρό ενός ανθρώπου είναι αρκετά ανολοκλήρωτο όταν γεννιέται. 

Αυτό δεν σημαίνει πως, βιολογικά ομιλούντες, δεν έχει τις απαραίτητες για την επιβίωση του δομές και 

μηχανισμούς. Σημαίνει πως κουβαλά μαζί του περίπλοκο προγραμματισμό που το καθιστά ιδιαίτερα 

εξαρτημένο σε αυτούς που το φροντίζουν.  

Η παρουσία και η επίδραση των άλλων στις αρχικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (πρώιμες σχέσεις) 

αναντίλεκτα επηρεάζει την ανάπτυξη του μωρού και την ανάπτυξη του εαυτού του. 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΠΡΩΙΜΗ ΣΧΕΣΗ Μια  αμοιβαία σχέση που βασίζεται σε μια σειρά 

συμπεριφορών οι οποίες, στις πρώτες μέρες της ζωής, 

καταστούν δυνατή τη δημιουργία μιας τρυφερής σύνδεσης 

μεταξύ των παιδιών και αυτών που τα φροντίζουν. 

 

Περιπτώσεις σοβαρής  κοινωνικής απομόνωσης και στέρησης (όπως για παράδειγμα 

τα εγκαταλελειμμένα παιδιά) μας επιτρέπουν να μπορούμε να επισημαίνουμε την 

ανάγκη και τη σημασία των δεσμών και της προσκόλλησης κατά τα πρώτα χρόνια 

του παιδιού, για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και για την ατομική ανάπτυξη 

του καθενός από εμάς 

Η προσκόλληση είναι μια διαδικασία στην οποία υπάρχει μια στενή σχέση αγάπης η 

οποία συντηρείται με ένα άλλο άτομο, το οποίο είναι σημαντικό για εμάς (σχήμα 

προσκόλλησης). Στις αρχικές μας σχέσεις, οι συμπεριφορές προσκόλλησης  του 

μωρού (χαμόγελα, κλάματα, φωνές) του επιτρέπουν να έρχεται κοντά με αυτόν που 

το φροντίζει, μιας και ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες του φαγητού, της 

προστασίας, της άνεσης και της ασφάλειας. 

 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ Η βασική ανάγκη για το μωρό να συνδεθεί με το άτομο που το 

φροντίζει, και του ατόμου που φροντίζει το μωρό να συνδεθεί 

μαζί με αυτό, πράγμα που εκφράζεται με ένα συγκεκριμένο 

σύνολο συμπεριφορών του είδους μας. 

 

Όταν μιλάμε για προσκόλληση με τη γενική της έννοια, αναφερόμαστε σε συμπεριφορές που επιτρέπουν 

στο άτομο (μωρό, παιδί ή ενήλικα) να πλησιάσει ή να διατηρήσει στενή σχέση με τα στοιχεία 

προσκόλλησής του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι σχέσεις προσκόλλησης δημιουργούν μια βάση για 

αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής κάθε ατόμου. Ωστόσο, 

δεν είναι καθοριστικές, δηλαδή δεν δημιουργούν αμετάβλητα μοτίβα σχέσεων που επαναλαμβάνουμε σε 

διαφορετικά πλαίσια. 

ΑΝΑΚ

ΑΛΥΨ

ΤΕ, 

ΜΑΘΕ

ΤΕ, 

ΠΡΟΒΛ

ΗΜΑΤΙ

ΣΤΕΙΤΕ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 6  

Το "Σουηδοί μπαμπάδες" είναι το φωτογραφικό έργο του Johan Bävman το οποίο στοχεύει να εμπνεύσει 

τους γονείς να απολαμβάνουν την κοινή γονική άδεια που επιτρέπεται στη χώρα – μία από τις μεγαλύτερες 

στον κόσμο. Ο στόχος του σουηδικού συστήματος κοινής γονικής άδειας είναι να προωθήσει την ισότητα 

των φύλων και να ενθαρρύνει τους άνδρες και τις γυναίκες να μοιράζονται την άδεια με τρόπο ισότιμο. 

Παρόλο που είναι γενναιόδωρη και καλοπροαίρετη, η άδεια χρησιμοποιείται από μια μειοψηφία γονέων. Η 

φωτογραφική έκθεση απεικονίζει γονείς που ανήκουν στη μικρή ομάδα γονέων που επέλεξαν ότι στο σπίτι 

με τα παιδιά τους θα μείνει ο πατέρας για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών.  

 

   

Johan Ekengärd, 38 χρονών Smag Kohigoltapeh, 32 χρονών John Wallin, 33 χρονών 

   

Göran Sevelin, 27 χρονών Juan Cardenal, 34 χρονών Jonas Feldt, 31 χρονών 

Πηγή: Johan Bävman (2019), “Swedish Dads” (Διαθέσιμο στο http://www.johanbavman.se/swedish-dads/) 

 

1. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες. 

2. Ποιες σκέψεις και συναισθήματα γεννούν αυτές οι φωτογραφίες; Ποιες λέξεις έρχονται στο μυαλό σας 

όταν προσπαθείτε να χαρακτηρίσετε τις φωτογραφίες; 

3. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα οφέλη των παιδιών που σχηματίζουν προσκόλληση με τους γονείς 

ανεξάρτητα από το φύλο τους; Πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει το παιδί και τον γονέα, καθώς και την 
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κοινωνία γενικότερα; Πώς μπορεί να επηρεάσει τις γυναίκες που είναι επίσης γονείς; Σκεφτείτε τις 

διάφορες πτυχές της ζωής (συναισθηματική, οικονομική, στάσεις κλπ.). 

 

4. Η φωτογραφική έκθεση παρουσιάζει τους άνδρες σε ένα ρόλο που αποδίδεται κυρίως στις γυναίκες. 

Γιατί νομίζετε ότι είναι λίγοι οι άνδρες που επιλέγουν να μοιραστούν την γονική άδεια; Τι πρέπει να 

συμβεί για να αλλάξει κάτι τέτοιο; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου και μέσω 

αυτών αναπτύσσεται ο ψυχοκοινωνικός κόσμος του ατόμου και αναπτύσσονται και βελτιώνονται 

ορισμένες δεξιότητες όπως, μεταξύ άλλων, η επικοινωνία και η ενσυναίσθηση.  

 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ανθρώπου με άλλους, που συνεπάγεται στη δημιουργία 

δεσμών μαζί τους και σε επικοινωνιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

ανταλλαγές που προκύπτουν από τη διαβίωση σε μια κοινότητα 

 

Διαπροσωπικές σχέσεις : 

 εκδηλώνονται μέσω δεσμών μεταξύ ενός ατόμου με άλλα άτομα 

 περιλαμβάνουν γνωστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες (τις έννοιες που αποδίδονται στην 

κατάσταση και τα αισθήματα που βιώνονται) 

 εξαρτώνται και εμφανίζονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

 καθοδηγούνται από κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς (οι ρόλοι που παίζει το άτομο και οι άλλοι 

επηρεάζονται από αυτό που θεωρείται κοινωνικά επιθυμητό) 

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ  ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟ ΚΟΣΜΟ; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΟΗΣΗΣ: ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ  

 

 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις αντιπροσωπεύουν το δυναμικό στάδιο (πλαίσιο) των αμοιβαίων 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενός ατόμου με άλλους. Αυτό που συμβαίνει σε αυτό το στάδιο επηρεάζεται και 

επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τους άλλους και την πραγματικότητα γύρω 

μας. 

Η γνωστική διάσταση αυτών των διαδικασιών - κοινωνική νόηση- αφορά τις νοητικές διαδικασίες που 

επιτρέπουν την κατανόηση και την κατασκευή εννοιών σχετικά με τους άλλους και τον κοινωνικό κόσμο. 

 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΝΟΗΣΗ 

Σύνολο διαδικασιών που υπονοούνται στον τρόπο που βλέπουμε τους άλλους, τον 

εαυτό μας και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε κοινωνικά. 

 

Ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες; 

Η κοινωνική πραγματικότητα είναι πολύπλοκη. Για να κατανοήσει τα κοινωνικά πλαίσια και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, ο άνθρωπος τείνει να τα απλοποιεί. Ωστόσο, οι απλές εκδοχές της κοινωνικής μας 

λειτουργίας δεν δημιουργούνται από το μηδέν. Βασίζονται σε πεποιθήσεις, αξίες και προηγούμενη γνώση. 

 

Φανταστείτε το ακόλουθο σενάριο: Στην αρχή του σχολικού έτους, έρχεται στην τάξη ένας νέος μαθητής. 

Δεν είχατε πολλές ευκαιρίες να αλληλεπιδράσετε μαζί του και έχετε ανταλλάξει μόνο μερικές κουβέντες, 

αλλά η εντύπωση που πήρατε είναι ότι πρόκειται για καλό και έξυπνο άτομο. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση 

που κάνατε είναι αυτό που ονομάζουμε εντύπωση. Για να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι ο νέος μαθητής 

είναι φιλικός και έξυπνος, έχετε χρησιμοποιήσει εν αγνοία σας κάποια λεκτικά και συμπεριφορικά στοιχεία 

από τον μαθητή και την αλληλεπίδρασή του με εσάς και με άλλους. Έπειτα, επεξεργαστήκατε αυτές τις 

ενδείξεις με βάση τις προηγούμενες πεποιθήσεις, αξίες και γνώσεις, οι οποίες είναι οργανωμένες σε 

κατηγορίες ή διανοητικά σχήματα. Στη συνέχεια ενεργοποιήσατε την κοινωνική εικόνα ενός συμπαθητικού 

και έξυπνου ατόμου. 

 

Έτσι, οι εντυπώσεις είναι ένα κατασκεύασμα που μας επιτρέπει να οργανώνουμε πληροφορίες και να 

απλοποιούμε την πολυπλοκότητα του κοινωνικού κόσμου μέσω της χρήσης κατηγοριών (κατηγορίες που 

δημιουργούνται για αντικείμενα, γεγονότα, ανθρώπους και εμπειρίες). 

Στη διαδικασία σχηματισμού μιας εντύπωσης τείνουμε να επηρεάζονται από την αρχική εντύπωση- 

δηλαδή, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε αρχικά τείνουν να προκαλούν ορισμένες κατηγορίες, να γίνονται 

πιο ισχυρές για τον σχηματισμό εντυπώσεων από τις πληροφορίες που έρχονται αργότερα. 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια  

ΕΝΤΥΠΩΣΗ Το κατασκεύασμα που δημιουργήθηκε σε ένα διαπροσωπικό πλαίσιο από κάποιες 

ενδείξεις που μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε μια εικόνα ή μια ιδέα για ένα 

συγκεκριμένο άτομο. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 7 

1. Διαβάστε το κείμενο 

Ο Solomon Asch, ένας από τους πρωτοπόρους της κοινωνικής ψυχολογίας, πραγματοποίησε αρκετά 

πειράματα για να χαρακτηρίσει τις θεμελιώδεις διαδικασίες της κοινωνικής νόησης. Στο κείμενο από την 

παρακάτω διαδικασία, ο ψυχολόγος διερευνά τη διαδικασία ανάπτυξης μιας εντύπωσης. 

Σε ένα από τα πειράματα του, έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στους συμμετέχοντες: 

 

Θα σας διαβάσω ορισμένα χαρακτηριστικά που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο άτομο. 
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Παρακαλώ ακούστε τα προσεκτικά και προσπαθήστε να σχηματίσετε μια εντύπωση για το άτομο 

αυτό. Αργότερα θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα σύντομο χαρακτηρισμό του ατόμου μέσα σε λίγες 

προτάσεις. Θα διαβάσω αργά τη λίστα και θα την επαναλάβω μία φορά. 

 

Διαβάστηκε η παρακάτω λίστα χαρακτηρισμών: 

ενεργητικός — βέβαιος — ομιλητικός — ψυχρός — είρωνας — περίεργος — πειστικός. 

Ακολουθούν μερικές τυπικές περιγραφές που γράφτηκαν από τους συμμετέχοντες του πειράματος, αφού 

άκουσαν τη λίστα: 

 

- "Φαίνεται να είναι ο τύπος του ατόμου που θα έκανε καλή εντύπωση σε άλλους από την πρώτη 

συνάντηση. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, οι γνωστοί του θα έβλεπαν εύκολα τη μάσκα. Κάτω 

από αυτήν θα αποκαλυπτόταν η αλαζονεία και ο εγωισμός του. " 

- "Αυτός είναι ο τύπος του ανθρώπου που συναντάς πολύ συχνά: σίγουρος για τον εαυτό του, μιλάει 

πάρα πολύ, προσπαθώντας πάντα να σας φέρει κοντά στον τρόπο σκέψης του, και χωρίς πολύ 

ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο του." 

- "Εντυπωσιάζει τους ανθρώπους και δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο ικανός από ότι είναι 

πραγματικά. Είναι δημοφιλής και ποτέ δεν αισθάνεται άνετα. Γίνεται εύκολα το κέντρο της προσοχής 

σε οποιαδήποτε συνάθροιση. Είναι πιθανό να είναι ο τύπος που αρέσει σε όλους. Αν και τα 

ενδιαφέροντα του είναι ποικίλα, δεν είναι απαραιτήτως πολύ καλός σε κάποιο από αυτά». 
 

Σύμφωνα με τον Solomon Asch, πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα πρώτα σημεία: 

 

 (...) οι ερωτηθέντες ανταποκρίνονται στις οδηγίες σχηματίζοντας όλοι την ίδια εντύπωση, 

διαμορφώνοντας τις ξεχωριστές ιδιότητες σε μια ενιαία και σταθερή άποψη. Κανένας από τους 

ερωτηθέντες δεν αναπαράγει τη λίστα χαρακτηρισμών που διαβάστηκε όπως θα συνέβαινε σε 

ένα πείραμα μνήμης, ούτε χρησιμοποίησε συνώνυμα για τους συγκεκριμένους όρους. 

 Τα χαρακτηριστικά που ανέφεραν ξεπέρασαν κατά πολύ τους χαρακτηρισμούς που 

διαβάστηκαν. Αναφέρονται οι χαρακτήρες και οι καταστάσεις που προφανώς δεν αναφέρονται 

απευθείας στη λίστα αλλά απορρέουν από αυτήν. 

 

Προσαρμοσμένο από: Asch, S. (1946). Forming impressions of personality. 

2. Πώς επηρεάζουν οι εντυπώσεις τον τρόπος που βλέπουμε τους άλλους; 

3. Έχετε αισθανθεί ότι οι άνθρωποι έχουν μια εντύπωση για εσάς που δεν είναι ακριβής; Πώς σας κάνει 

να νιώθετε; 

 

________________________________________________________________________________________ 

Οι εντυπώσεις αποτελούν τη βάση της στάσης μας, δηλαδή των εκτιμήσεων που κάνουμε και μας 

προδιαθέτουν να ανταποκριθούμε ευνοϊκά ή δυσμενώς σε ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή γεγονός. Οι 

στάσεις μας βοηθούν να ταξινομούμε τις πληροφορίες σε κατηγορίες όπως «αρεστό / μη αρεστό» και 

«καλό και κακό», που αντιστοιχούν σε μια αρχική, άμεση και ασυνείδητη εκτίμηση που αποτελεί τη βάση 

της συμπεριφοράς και των επιλογών μας. 
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Ας μάθουμε αυτή την έννοια  

 

ΣΤΑΣΗ Σχετικά σταθερή αξιολόγηση που μας προδιαθέτει να αντιδρούμε ευνοϊκά ή δυσμενώς 

σε ένα αντικείμενο, πρόσωπο, ομάδα, θέμα ή έννοια. 

 

Αν και δεν είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε στάσεις (όπως παρατηρούμε για παράδειγμα τη 

συμπεριφορά), μπορούμε να τις συμπεράνουμε με βάση τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι στάσεις 

επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε, έχοντας ουσιαστικά τρία 

συστατικά / παράγοντες: 

 Γνωστικά: Σκέψεις, πεποιθήσεις και αξίες (που αντιστοιχούν σε αυτό που γνωρίζω για το Χ 

αντικείμενο) 

 Συναισθηματικά: Συναισθήματα και αισθήματα (που αντιστοιχούν στο πώς αισθάνομαι για το Χ 

αντικείμενο) 

 Συμπεριφορικά: Διανοητική και σωματική διαδικασία που προετοιμάζει το άτομο να δράσει (που 

αντιστοιχεί στο πώς είμαι πρόθυμος να ενεργήσω στο Χ αντικείμενο) 

Οι εντυπώσεις και οι στάσεις δίνουν κάποια σταθερότητα και απλότητα στον κοινωνικό μας κόσμο. Μας 

επιτρέπουν να προβλέπουμε και να δικαιολογούμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την πραγματικότητα 

και το πώς συμπεριφερόμαστε κοινωνικά. Επομένως, αποτελούν ισχυρά μέσα για τον σχηματισμό 

προσδοκιών.  

Ωστόσο, οι εντυπώσεις και οι στάσεις μας συχνά επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας, επηρεάζοντάς την έτσι 

ώστε να παράγει το αποτέλεσμα που αρχικά προβάλλαμε. Αυτό το φαινόμενο, στο οποίο είμαστε επίσης 

μέρος της αιτίας, το αποκαλούμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. 
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 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ  

 

 

 Οι πρώιμες σχέσεις έχουν να κάνουν με τις αλληλεπιδράσεις μας, στις πρώτες μέρες της ζωής, που 

καταστούν δυνατή τη δημιουργία μιας τρυφερής σύνδεσης μεταξύ των παιδιών και αυτών που τα 

φροντίζουν.  

 Οι πρώτοι δεσμοί και οι διαδικασίες προσκόλλησης είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων και για την ατομική ανάπτυξη του καθενός από εμάς.  

 Με τον όρο προσκόλληση εννοούμε  τη βασική ανάγκη για το μωρό να συνδεθεί με το άτομο που 

το φροντίζει, και του ατόμου που φροντίζει το μωρό να συνδεθεί με αυτό, το οποίο εκφράζεται με 

ένα συγκεκριμένο σύνολο συμπεριφορών του είδους μας.  

 Οι διαπροσωπικές σχέσεις χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου 

και μέσω αυτών αναπτύσσεται ο ψυχοκοινωνικός κόσμος του ατόμου και αναπτύσσονται και 

βελτιώνονται ορισμένες δεξιότητες όπως, μεταξύ άλλων, η επικοινωνία και η ενσυναίσθηση. 

 Η κοινωνική νόηση αναφέρεται σε διανοητικές διαδικασίες που επιτρέπουν την κατανόηση και την 

κατασκευή εννοιών σχετικά με τους άλλους και τον κοινωνικό κόσμο. Αυτές οι διαδικασίες 

επηρεάζονται και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τους 

άλλους και την πραγματικότητα γύρω μας. 

 Οι εντυπώσεις είναι κατασκευάσματα που μας επιτρέπουν να οργανώνουμε πληροφορίες και να 

απλοποιούμε την πολυπλοκότητα του κοινωνικού κόσμου μέσω της χρήσης κατηγοριών 

(κατηγορίες που δημιουργούνται για αντικείμενα, γεγονότα, ανθρώπους και εμπειρίες).  

 Όταν αναπτύσσουμε μια εντύπωση, αυτή υπόκειται στην αρχική εντύπωση, δηλαδή τείνουμε να 

δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις πληροφορίες που λαμβάνουμε αρχικά για να σχηματίσουμε την 

εντύπωση μας 

 Οι στάσεις είναι σχετικά σταθερές αξιολογήσεις που κάνουμε για την πραγματικότητα που μας 

προδιαθέτουν να αντιδράσουμε ευνοϊκά ή δυσμενώς σε ένα αντικείμενο, πρόσωπο, ή γεγονός. Οι 

στάσεις έχουν τρεις συνιστώσες (γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές) και επηρεάζουν 

τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και δρούμε.  

 Αυτοεκπληρούμενες προφητείες – λαμβάνουν χώρα όταν αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας για να 

επικυρώνουμε τις εντυπώσεις και τις συμπεριφορές, βοηθώντας τες να φαίνονται σωστές  

 

 

 

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ; 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, καταλαβαίνω καλύτερα τη σημασία των πρώιμων σχέσεων 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, καταλαβαίνω καλύτερα πώς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε 

 

 

 

ΣΥΓΚΕ

ΝΤΡΩΣ

Η 

ΓΝΩΣΗ

Σ 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ-3  

Η Greta Thunberg, η οποία είναι η ιδρύτρια του 

κινήματος " School Strike for the Climate", προτάθηκε 

το 2019 για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η 16χρονη 

ξεκίνησε μια διαδήλωση που ενέπνευσε μαθητές από 

όλο τον κόσμο, με εκατοντάδες χιλιάδες νέους να 

ακολουθούν το παράδειγμα της. 

 

Φωτογραφία: Michael Campanella; Πηγή: The Guardian 

 

 

 

1. Η στάση μας απέναντι σε συγκεκριμένες καταστάσεις έχει διαφορετικά στοιχεία, όπως απεικονίζεται 

στο παρακάτω σχήμα. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαμαρτυρία που ξεκίνησε η Greta Thunberg, 

ολοκληρώστε το σχήμα δημιουργώντας προτάσεις που θα μπορούσαν να απεικονίσουν τη θέση της 

Greta. 

 

 

2. Μερικές φορές ο γνωστικός και ο συναισθηματικός παράγοντας διαφέρει από τον συμπεριφορικό. 

Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της αλλαγής του κλίματος, για παράδειγμα, φαίνεται παράδοξο: πολλοί 

άνθρωποι γνωρίζουν ότι η περιβαλλοντική κρίση είναι πραγματική, αλλά δεν ενεργούν για να το 

αλλάξουν αυτό. Κατά τη γνώμη σας, γιατί συμβαίνει αυτό; 

3. Πώς θα κάνουμε περισσότερους ανθρώπους να εμπλέκονται σε κινήματα ενάντια της κλιματικής 

κρίσης; 

 

 

  

Η στάση απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της

Γνωστικός παράγοντας Συναισθηματικός παράγοντας Συμπεριφορικός παράγοντας

ΚΡΙ

ΤΙΚ

Η 

ΣΚΕ

ΨΗ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
 

ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΧΟΙ  CONCEPTS 

     

ΠΩΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ;  

 

 
 Ο χαρακτηρισμός των φαινομένων 

της κανονικοποίησης, της 
συμμόρφωσης και της υπακοής 
 

  Social 
influence 

 Norm 

 Normalization 

 Conformity 

 Obedience 



 

 

 

PHILIP ZIMBARDO (4) 

Είναι η ανθρωπότητα εγγενώς καλή ή κακή; Αυτό είναι ένα ερώτημα επάνω στο 

οποίο εργάζεται σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του ο διεθνώς αναγνωρισμένος 

ψυχολόγος Philip Zimbardo. Ο Zimbardo είναι γνωστός για την αμφιλεγόμενη και 

επαναστατική μελέτη του σχετικά με την ανθρώπινη φύση - το Stanford Prison 

Experiment (πείραμα στις φυλακές του Στάνφορντ) του 1971. Μετά από αυτό το 

πείραμα, μετατόπισε την εστίαση του από το "πώς οι καλοί άνθρωποι γίνονται 

κακοί" στο "πώς οι συνηθισμένοι άνθρωποι ενεργούν ηρωικά;". Σύμφωνα με τον 

Zimbardo, οι συνθήκες διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας και αποδεικνύουν 

ότι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ικανότητα για να κάνουν το καλό ή το κακό. 

 

Το πείραμα στις φυλακές του Στάνφορντ του 1971 

Με μια ομάδα 24 νεαρών ανδρών, το πείραμα του Zimbardo εξέτασε τις επιπτώσεις της ζωής στη 

φυλακή. Κάθε συμμετέχοντας, έχοντας τοποθετηθεί σε μια ξένη προς αυτόν κατάσταση, σύντομα 

σχημάτισε μια νέα ταυτότητα και υιοθέτησε ένα σενάριο βασισμένο στην περιορισμένη κατανόησή του 

για τον ρόλο που παίζει τώρα (φυλακισμένοι ή φρουρός). Μετά από μια μέρα υπήρχαν εκπληκτικές και 

ολοκληρωτικές αλλαγές του χαρακτήρα. Οι φρουροί άσκησαν στους φυλακισμένους όλο και πιο σοβαρή 

λεκτική βία και τους έβαζαν τυχαίες, ταπεινωτικές και άσκοπες τιμωρίες. Υπήρξε επίσης μια αλλαγή 

στους φυλακισμένους, καθώς η μνήμη της πραγματικής τους ζωής θάφτηκε βαθύτερα κάτω από την 

αντιληπτή μόνιμη κατάσταση της νέας τους πραγματικότητας. 

Την πέμπτη νύχτα του πειράματος, μια νέα ψυχολόγος και συνεργάτης του Dr. Zimbardo, η Christina 

Maslach, επισκέφθηκε το πείραμα και συγκλονίστηκε. Υποστήριξε ότι ο Δρ Zimbardo και οι φοιτητές του 

ήταν πραγματικά στην πραγματικότητα παρατηρητές, συμμετέχοντας στο κακό της αδράνειας, 

επιτρέποντας στους αθώους, νεαρούς άνδρες να υποβάλλονται σε τέτοια συναισθηματική βλάβη. Το 

πείραμα ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα. Αργότερα, ο Dr Zimbardo, σκεπτόμενος τον ρόλο του, 

δήλωσε: «Ήμουν ένοχος για την αμαρτία της παράλειψης - το κακό της αδράνειας». 

Έστω και αν ήταν αμφιλεγόμενο, το Πείραμα στις Φυλακές του Στάνφορντ επέτρεψε την διάψευση την 

παροιμία "Μερικά κακά μήλα...". Το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιήθηκε για να εξηγήσει ιστορικά 

επεισόδια κακής συμπεριφοράς - το Ολοκαύτωμα, η βία στο Abu Ghraib. Ο Zimbardo δηλώνει ότι οι 

ενέργειες εξαρτώνται πολύ από τις συνθήκες. 

 

 

 

Το έργο Ηρωική Φαντασία 

Εάν τα πειράματα όπως το Πείραμα στις Φυλακές του Στάνφορντ (όπως και οι αμέτρητες πράξεις σε όλη 

την ιστορία) αποκαλύπτουν την «τετριμμένη» πλευρά του κακού, φαίνεται να ισχύει και το αντίστροφο: η 

«κοινοτυπία του ηρωισμού» ήταν μια ιδέα που διερευνήθηκε αρχικά σε άρθρο του 2006 που γράφτηκε 

από τον Δρ. Zimbardo και τον Δρ. Zeno Franco. Ο Zimbardo ισχυρίζεται ότι, όπως ακριβώς τα μεμονωμένα 

ΕΜ

ΠΝ

ΕΥΣ

ΤΙΚ

ΕΣ 

ΙΣΤ

ΟΡΙ

ΕΣ 



 

 

άτομα έχουν την ικανότητα να κάνουν ποταπά πράγματα, την ίδια στιγμή έχουν και την ικανότητα για 

ηρωισμό (...) » 

Το 2011 ο Δρ. Zimbardo ίδρυσε το Heroic Imagination Project, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με 

αποστολή να χρησιμοποιεί σημαντικά ευρήματα στην Ψυχολογία για να εξοπλίζει τους απλούς 

ανθρώπους όλων των ηλικιών με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για να 

επιλέξουν σοφές και αποτελεσματικές πράξεις ηρωισμού κατά τις δύσκολες στιγμές στη ζωή τους. 

 

Πηγές: Stanford Review (2009), “On the nature of man” (Διαθέσιμο στο: 

https://stanfordreview.org/zimbardo-on-the-nature-of-man/); Heroic imagination project (Διαθέσιμο στο:  

https://heroicimaginationproject.squarespace.com/) 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Τι κάνει τους ανθρώπους να κάνουν κάτι καλό για άλλους παρά την αδράνεια άλλων σε δύσκολες 

καταστάσεις; 

https://stanfordreview.org/zimbardo-on-the-nature-of-man/
https://heroicimaginationproject.squarespace.com/
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ΠΩΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ;  

 

ΣΤΟΧΟΣ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΥΠΑΚΟΗΣ  

 

Η συμπεριφορά μας επηρεάζεται όχι μόνο από τις διαδικασίες της κοινωνικής νόησης αλλά και από τις 

επιδράσεις που προκαλούνται από την κατάσταση και τη συμπεριφορά των άλλων που αλληλεπιδρούν μαζί 

μας. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς να το συνειδητοποιούμε, είμαστε ευάλωτοι σε μια σειρά δυναμικών 

κοινωνικής επιρροής. 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

Οι επιπτώσεις στην ατομική συμπεριφορά των παραγόντων της εκάστοτε κατάστασης 

μας και της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους 

 

Ας αρχίσουμε με την κανονικοποίηση. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια αυτή, είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε τι είναι η κοινωνική νόρμα. 

Οι κοινωνικές νόρμες είναι βασικοί κανόνες που μας μαθαίνουν τι είναι κοινωνικά αναμενόμενο. Αυτοί οι 

κανόνες εσωτερικεύονται κατά την κοινωνικοποίηση μας σε βαθμό που τελικά περνούν απαρατήρητοι και 

έτσι δεν συνειδητοποιούμε τη δύναμη και την επιρροή τους. 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΝΟΡΜΑ Κανόνας ή προσδοκία σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη 

συμπεριφορά σε μια δεδομένη κατάσταση ή κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

 

  

ΑΝΑΚ

ΑΛΥΨ

ΤΕ, 

ΜΑΘΕ

ΤΕ, 

ΠΡΟΒΛ

ΗΜΑΤΙ

ΣΤΕΙΤΕ 

 



 
 

 43 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 8 

Το ακόλουθο κείμενο αναφέρεται στην εμπειρία του Stanley Milgram (ενός από τους πιο σημαντικούς 

ερευνητές στην κοινωνική ψυχολογία) που δείχνει την πραγματικότητα της νόρμας και τη δυσκολία που 

αισθάνονται οι άνθρωποι όταν πρέπει να πάνε κόντρα. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

«Ο Milgram ενδιαφερόταν να εξερευνήσει τον ιστό των άγραφων κανόνων που διέπουν τη συμπεριφορά 

ασυνείδητα, συμπεριλαμβανομένης της σπάνια αμφισβητούμενης δικαιοσύνης του μετρό, στο οποίο, σε 

κάθισμα κάθεται όποιος προλάβει. Στο πείραμα που διεξήγαγαν οι σπουδαστές, ένα εκπληκτικό ποσοστό 

επιβατών - το 68% - σηκώθηκε πρόθυμα όταν τους ζητήθηκε να το πράξουν. 

 

Ωστόσο, η προσοχή στράφηκε στους συμμετέχοντες του πειράματος. Η φαινομενικά απλή ανάθεση 

αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη στην πραγματοποίηση της, ακόμη και τραυματική, για τους φοιτητές. 

 

Ο Milgram πήρε την ιδέα αυτού του πειράματος από μια συνομιλία με τη πεθερά του, που του 

παραπονέθηκε μια μέρα ότι κανείς δεν της είχε προσφέρει θέση στο μετρό. Εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκε: «Τι 

θα συνέβαινε αν είχε ζητήσει μια θέση;» Πρότεινε το πείραμα στους φοιτητές του σε ένα από τα μαθήματα 

του, αλλά οι φοιτητές ένιωσαν άβολα. Τελικά, ένας φοιτητής προσφέρθηκε εθελοντικά να κάνει το πείραμα 

με έναν συμφοιτητή του. Αλλά αντί να επιστρέψουν πίσω μετά από 20 δοκιμές όπως είχε υποσχεθεί, 

επέστρεψε μετά από 14, λέγοντας ότι ήταν πολύ δύσκολο. 

 

Απτόητος από τους φόβους των φοιτητών του, ο Milgram θέλησε να δοκιμάσει ο ίδιος. Αλλά όταν πλησίασε 

τον πρώτο επιβάτη που καθόταν, πάγωσε. "Οι λέξεις έμοιαζαν να είχαν κολλήσει στο λαιμό μου και να μην 

έβγαιναν από το στόμα", είπε σε μια συνέντευξη. Μερικές αποτυχημένες προσπάθειες αργότερα, κατάφερε 

να πάρει θέση για μια φορά. "Όταν μου προσφέρθηκε η καρέκλα από τον επιβάτη, συγκλονίστηκα από την 

ανάγκη να συμπεριφέρομαι με τρόπο που θα δικαιολογούσε το αίτημά μου", είπε. "Το κεφάλι μου 

βυθίστηκε ανάμεσα στα γόνατά μου και μπορούσα να νιώσω το πρόσωπό μου να είναι κάτασπρο. Δεν 

έπαιζα κάποιο ρόλο. Αισθανόμουν σαν να χάνομαι’’». 

 

Πηγή: Michael Luo (2004), 'Excuse Me. May I Have Your Seat?'. New York Times (Διαθέσιμο στο: 

https://www.nytimes.com/2004/09/14/nyregion/excuse-me-may-i-have-your-seat.html 

 

2. Τί συμπέρασμα βγάζετε από αυτή την εμπειρία; 

3. What are the unwritten rules that determine our behaviours in school and in our families? Do you have 

an example about social norms that you broke without being aware of them?  

Ποιοι είναι οι άγραφοι κανόνες/νόρμες που καθορίζουν τις συμπεριφορές μας στο σχολείο και στις 

οικογένειες μας; Έχετε ένα παράδειγμα σχετικά με κοινωνικούς κανόνες/νόρμες που υπερβήκατε χωρίς 

να το γνωρίζετε; 

 

Για πολλές καταστάσεις, η καθιερωμένη νόρμα είναι σαφής και κοινή. Αλλά όταν δεν υπάρχει καμιά 

καθορισμένη νόρμα/κανόνας, τα μέλη μιας ομάδας επιδιώκουν να την δημιουργήσουν, επηρεάζοντας ο 

ένας τον άλλον σε μια διαδικασία κανονικοποίησης. 
 

https://www.nytimes.com/by/michael-luo
https://www.nytimes.com/2004/09/14/nyregion/excuse-me-may-i-have-your-seat.html
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Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Η διαδικασία μέσω της οποίας οι διάφορες απόψεις που υιοθετούν τα άτομα μιας 

ομάδας συγκλίνουν στη διαπραγμάτευση 

 

Το δεύτερο φαινόμενο της κοινωνικής επιρροής είναι η συμμόρφωση, μια διαδικασία στην οποία η αλλαγή 

συμπεριφοράς συμβαίνει ως απάντηση στην πίεση της ομάδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει ήδη ένας 

κανόνας, ο οποίος ορίζεται και τον ενστερνίζεται η πλειοψηφία, που παρατηρείται ως διαδικασία 

συμμόρφωσης από τα άτομα που εκπροσωπούν τη μειονότητα. Σε αυτή τη διαδικασία, γίνεται αισθητή η 

ένταση μεταξύ των θέσεων που υπερασπίζονται τα μέλη της ομάδας, η οποία οδηγεί σε προσκόλληση  - 

όταν η μειοψηφία ενστερνίζεται την άποψη της πλειοψηφίας - και η τροποποίηση της συμπεριφοράς. 

Η συμμόρφωση οφείλεται συχνά στην ανάγκη συμμετοχής και ένταξης. 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Ένα φαινόμενο στο οποίο συμβαίνει μια προσαρμογή των πεποιθήσεων ή των 

ενεργειών μας στις πεποιθήσεις ή τις δράσεις μιας ομάδας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 9 

Τα ακόλουθα παραδείγματα περιγράφουν καταστάσεις όπου εξετάζεται το φαινόμενο της συμμόρφωσης. 

 
 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

Η εμπειρία συμμόρφωσης του Solomon Asch 

«Με απλά λόγια, η συμμόρφωση είναι η τάση να κάνουμε 

ό,τι κάνουν οι άλλοι απλώς και μόνο επειδή το κάνουν οι 

άλλοι. Στην κλασική μελέτη του Solomon Asch, οι 

συμμετέχοντες κάθισαν σε ένα δωμάτιο με επτά άλλους 

ανθρώπους που έδιναν την εντύπωση ότι ήταν κανονικοί 

συμμετέχοντες αλλά ήταν στην πραγματικότητα ήταν 

ηθοποιοί. Κάποιος από το πείραμα εξήγησε ότι οι 

συμμετέχοντες θα βλέπουν κάρτες με τρεις τυπωμένες 

γραμμές και ότι η δουλειά τους ήταν απλώς να λένε ποια από τις τρεις γραμμές αντιστοιχούσε σε μια 

"συγκεκριμένη γραμμή" που εκτυπώθηκε σε μια άλλη κάρτα. Ο υπεύθυνος του πειράματος σήκωσε ψηλά 

μια κάρτα και στη συνέχεια ζήτησε από κάθε άτομο να απαντήσει με τη σειρά του. Ο πραγματικός 

συμμετέχοντας ήταν από τους τελευταίους που κλήθηκαν. 

Όλα ήταν φυσιολογικά στις δύο πρώτες δοκιμές, αλλά στην τρίτη συνέβη κάτι περίεργο: οι ηθοποιοί 

άρχισαν να δίνουν την ίδια λανθασμένη απάντηση! Τι έκαναν οι πραγματικοί συμμετέχοντες; Το 75% αυτών 

συμμορφώθηκαν και ανακοίνωσαν λανθασμένη απάντηση σε μία τουλάχιστον δοκιμή. Οι μεταγενέστερες 

έρευνες έδειξαν ότι αυτοί οι συμμετέχοντες στην πραγματικότητα, δεν αντιλήφθηκαν λανθασμένα την 

αντιστοίχιση αλλά παρασυρθήκαν από την κανονιστική επιρροή. Η λάθος απάντηση τους φάνηκε ως η 

σωστή και έτσι έδωσαν την λάθος απάντηση».  

Πηγή: Schater, D., Gilbert, D. & Wegner D. (2013). Introducing Psychology, Worth Publishers 

 

*Chave: 1-

C; 2-D; 3-

D, 4-A; 5-

D; 6-B; 7-

D; 8-C; 9-

D; 10-C 
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2. Ποια συμπεράσματα βγάζετε; 

3. Κοιτάξτε την εικόνα:  

- Ποιο είναι αυτό το πουλί; 

- Τι σημαίνει να είσαι διαφορετικός;  

- Όταν κάποιος είναι διαφορετικός έχει θετικές ή αρνητικές 
συνέπειες για σας; 

- Τι μπορούμε να μάθουμε από ανθρώπους που επιλέγουν 
να μην συμμορφώνονται ή που έχουν διαφορετικές 
οπτικές; 

Πηγή:  Danielle Braun en Jitske Kramer (2017), Building Tribes (Διαθέσιμο στο:  

https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-Management-Impact.pdf) 

 

Όταν μιλάμε για κοινωνική επιρροή, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο φαινόμενο της υπακοής. Μια 

συμπεριφορά που είναι ευθυγραμμισμένη με μια αρχή ή την εξουσία, φαίνεται κατάλληλη ευθύς εξ αρχής. 

Η αποδοχή και η τήρηση των εντολών είναι μέρος μιας οργανωμένης κοινωνίας. Είμαστε συνηθισμένοι να 

το κάνουμε αυτό από την παιδική ηλικία. Αυτή η τάση μας επιτρέπει να προσανατολίσουμε τη 

συμπεριφορά μας προς αυτό που είναι αποδεκτό από τη μορφή της εξουσίας και αυτό μας επιτρέπει σε 

κάποιο βαθμό να είμαστε άμεμπτοι. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που προκύπτει από τη συμπεριφορά 

μας, δεν είναι δικό μας λάθος, επειδή ακολουθούσαμε εντολές από μια εξουσία. 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΥΠΑΚΟΗ Μια τάση προς αλλαγή συμπεριφοράς για να ανταποκριθούμε μέσω υποταγής σε μια 

δεδομένη εντολή που προέρχεται από μια αρχή / εξουσία με κύρος 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 10  

Ο Stanley Milgram διερεύνησε λεπτομερώς το φαινόμενο της υπακοής. Εμπνευσμένος από τα 

συμπεράσματα του Asch για την επιρροή της πίεσης της ομάδας, ο Milgram ξεκίνησε μια από τις πιο 

αμφιλεγόμενες έρευνες στην ιστορία της ψυχολογίας – αφορούσε στον προσδιορισμό των λόγων που 

οδηγούν τους ανθρώπους να υπακούν τις εντολές από μια μορφή εξουσίας κάνοντας ανήθικες πράξεις που 

έρχονται σε αντίθεση με τη συνείδησή τους. 

 

 

1. Διαβάστε το κείμενο 

α) Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι θα έπαιζαν το ρόλο του δασκάλου που θα έπρεπε να 

χρησιμοποιήσει το ηλεκτροσόκ ως τιμωρία για τα λάθη των φοιτητών. 

β) Οι συμμετέχοντες γνώριζαν τον φοιτητή: έναν μορφωμένο, μεσήλικα (στην πραγματικότητα ήταν 

συνεργάτης του ερευνητή). Ενημερώθηκαν ότι αυτό το άτομο είχε πρόβλημα με την καρδιά. 

γ) Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκε η συσκευή ηλεκτροσόκ, με μια σειρά διακοπτών και ετικετών που 

κυμαίνονταν από "ελαφρύ σοκ" έως "κίνδυνος – σοβαρό σοκ" έως "XXX". 

 

https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-Management-Impact.pdf
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δ) Ο ερευνητής είπε ότι κάθε φορά που ο φοιτητής έκανε λάθος, ο δάσκαλος πρέπει να πατήσει το κουμπί, 

από το πιο ήπιο σοκ (15 βολτ) έως το υψηλότερο σοκ (450 βολτ). Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι το 

ηλεκτροσόκ, αν και θα ήταν επώδυνο, δεν θα ήταν θανατηφόρο. 

ε) Η άσκηση αρχίζει και ο φοιτητής κάνει συνεχώς λάθη. Οι συμμετέχοντες κάθονται και λαμβάνουν 

οδηγίες από τον υπεύθυνο του πειράματος να δώσουν ηλεκτροσόκ. Παρόλο που ο φοιτητής βρισκόταν σε 

άλλο δωμάτιο, οι συμμετέχοντες τον άκουγαν. Ο υπεύθυνος του πειράματος χρησιμοποιούσε ένα σύνολο 

φράσεων που ενθάρρυνε τους πιο διστακτικούς συμμετέχοντες. 

ζ) Το σενάριο του μαθητή (συνεργάτης στο πείραμα) προέβλεψε μια σειρά από ήχους και συμπεριφορές 

όπως βογκητό, ουρλιαχτό από πόνο, χτύπημα στον τοίχο, φωνές ότι η καρδιά του έπασχε και ότι δεν ήθελε 

να συνεχίσει το πείραμα. Αυτό το σενάριο κατέληγε με τον φοιτητή να σταματά να ανταποκρίνεται, έτσι 

ώστε οι συμμετέχοντες να νομίζουν ότι πέθανε. 

η) Από τους συμμετέχοντες είχε ζητηθεί να συνεχίζουν να δίνουν σοκ, τιμωρώντας τις λανθασμένες 

απαντήσεις. 

 

Πριν από την έναρξη του πειράματος, ο Milgram συγκέντρωσε προβλέψεις από μια ομάδα ψυχιάτρων για 

το πόσοι συμμετέχοντες θα περάσουν από τη διαδικασία και θα φτάσουν στο πιο σοβαρό σοκ των 450 

βολτ: 

- Οι ψυχίατροι προέβλεπαν ότι οι συμμετέχοντες θα αντισταθούν στην εξουσία και ότι μόνο 1 

στους 1.000 θα ήταν διατεθειμένος να δώσει τα πιο σοβαρά σοκ. 

- Σε αυτό το πείραμα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (62,5%) έφτασαν στο μέγιστο σοκ 

Πολλοί έχουν δείξει ότι δεν ήταν εύκολο για αυτούς να συμμετάσχουν στη διαδικασία: έδειξαν οξεία 

σημάδια δυσφορίας και είχαν ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα νευρικού γέλιου, αλλά συνέχισαν σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ερευνητή. 

 

Προσαρμοσμένο από: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B, Loftus, G. & Wagenaar, W. (2019) Atkinson & 

Hilgard’s Introduction to Psychology, Cengage Learning EMEA 

2. Ποια συμπεράσματα βγάζετε; 

3. Ξέρετε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν υπακούουν στην εξουσία και δεν προβαίνουν σε αδικίες; Γιατί 

νομίζετε ότι ενήργησαν έτσι; Μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας σε μια τέτοια κατάσταση; 
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 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ  

 

 Αναφερόμαστε στην κοινωνική επιρροή όταν μιλάμε για τις επιπτώσεις που έχουν οι παράγοντες 

της κατάστασης μας και οι διαδικασίες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με άλλους 

ανθρώπους στη συμπεριφορά ενός ατόμου.  

 Οι νόρμες είναι κανόνες ή προσδοκίες σχετικά με τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις ή κοινωνικές συναναστροφές.  

 Η κανονικοποίηση συμβαίνει όταν, ελλείψει καθορισμένου κανόνα, τα μέλη της ομάδας 

διαπραγματεύονται τις απόψεις και συμφωνούν ποιος κανόνας πρέπει να ακολουθηθεί. Τα 

πρότυπα εγγυώνται τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ομάδας, δείχνοντας το δρόμο για την 

"αναμενόμενη" και "σωστή" συμπεριφορά.  

 Στην περίπτωση της συμμόρφωσης, υπάρχει ήδη ένας κανόνας, ο οποίος ορίζεται και  τον 

ενστερνίζεται η πλειοψηφία, παρατηρώντας μια διαδικασία συμμόρφωσης από τα άτομα που 

εκπροσωπούν τη μειονότητα. Αυτή είναι μια αλλαγή ως απάντηση στην πίεση της ομάδας. Η 

συμμόρφωση οδηγείται συχνά από την ανάγκη συμμετοχής και ένταξης. 

 Η υπακοή αντιπροσωπεύει μια τάση να αλλάζει η συμπεριφορά για να ανταποκριθεί μέσω της 

υποταγής σε μια εντολή που προέρχεται από μια αρχή/ εξουσία με κύρος. Η υπακοή συχνά 

προϋποθέτει την έλλειψη ευθύνης του ατόμου 

 

 

 

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ; 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, έμαθα κάτι σημαντικό για το πώς η ομάδα και η εξουσία μπορούν να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις μου. 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, αισθάνομαι περισσότερο κίνητρο να αντιταχθώ σε αποφάσεις 

ομάδας με τις οποίες δεν συμφωνώ. 

 

  

ΣΥΓΚΕ

ΝΤΡΩΣ

Η 

ΓΝΩΣΗ

Σ 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ - 4 

Η ιστορία της Frances Kelsey, μιας Αμερικανίδας ιατρού γεννημένης στον Καναδά, δείχνει πώς μια στάση 

κατά της συμμόρφωσης και της υπακοής έσωσε πολλές ζωές. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

Η Frances Oldham Kelsey γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1914 στο Cobble 

Hill του Καναδά. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο McGill με πτυχίο 

(1934) και μεταπτυχιακό (1935) και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα 

φαρμακολογίας (1938) και πτυχίο ιατρικής (1950) από το 

Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Δίδαξε φαρμακολογία και άσκησε την 

ιατρική στη Νότια Ντακότα προτού αναλάβει τη θέση της ιατρού στο 

United States Food and Drug Administration (FDA) το 1960. 

  

Στο πλαίσιο της εργασίας της στο FDA, το 1960, η Frances 

εναντιώθηκε την έγκριση της καταπραϋντικής θαλιδομίδης και έτσι 

εμπόδισε την εμφάνιση επιδημίας γενετικών ανωμαλιών στις ΗΠΑ. 

Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιούταν ήδη ευρέως στην Ευρώπη ως 

υπνωτικό χάπι και για να ανακουφίσει την πρωινή αδιαθεσία των 

εγκύων και η έγκρισή του για διανομή στις ΗΠΑ αναμενόταν να γίνει 

εύκολα. 

 

Η Kelsey διαπίστωσε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του 

φαρμάκου είναι ανεπαρκή και πίεζε επανειλημμένα την εταιρεία αναζητώντας την άδεια για περισσότερη 

τεκμηρίωση. Η επιχείρηση αντιτίθεται έντονα στα αιτήματα, αλλά η Kelsey παρέμεινε σταθερή. Στα τέλη 

του 1961 είχε καταστεί σαφές ότι η δραματική αύξηση των γενετικών ανωμαλιών στην Ευρώπη, οι 

περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν δυσμορφίες των χεριών και των ποδιών, συνδέονταν με τη χρήση 

της θαλιδομίδης και το 1962 αποσύρθηκε η αίτηση χορήγησης αδείας. 

 

Η Kelsey πέρασε το υπόλοιπο της σταδιοδρομίας της στο FDA ως επικεφαλής του τμήματος νέων 

φαρμάκων και διευθύντρια του τμήματος επιστημονικών ερευνών. Έλαβε το βραβείο του Προέδρου των 

ΗΠΑ για Διακεκριμένη Ομοσπονδιακή Πολιτική Υπηρεσία το 1962 και διορίστηκε στο Order of Canada το 

2015. Πέθανε στις 7 Αυγούστου 2015. 

 

Προσαρμοσμένο από: Patricia Bauer, (2019). Frances Oldham Kelsey. 

Encyclopædia Britannica, inc. (Διαθέσιμο στο: 

https://www.britannica.com/biography/Frances-Oldham-Kelsey) 

2. Κατά την άποψή σας, γιατί η Frances ήταν σε θέση να πάει ενάντια στον 

κανόνα και να υποστηρίξει τα επιχειρήματά της; 

3. Με μια ομάδα συμμαθητών, παίξτε ένα παιχνίδι ρόλου με το ακόλουθο 

σενάριο:: 

Ο ηγέτης της ομάδας πιέζει την ομάδα να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ένα από τα 

μέλη πιστεύει ότι θα ήταν πιο σωστός ένας άλλος τρόπος. Πώς μπορεί να πείσει 

τους άλλους να αλλάξουν γνώμη; 

4. Συζητήστε για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ρόλων.

ΚΡΙ

ΤΙΚ

Η 

ΣΚΕ

ΨΗ 

Frances Oldham Kelsey 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ “ΕΜΕΙΣ” ΚΑΙ ΟΙ “ΑΛΛΟΙ” 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΧΟΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ 

     

ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΟΤΑΝ ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ 

«ΕΜΕΙΣ» ΚΑΙ «ΑΥΤΟΙ»/«ΟΙ ΑΛΛΟΙ»; 

 

  Η κατανόηση για το τι είναι τα 
στερεότυπα και οι προκαταλήψεις 
και τι ρόλο παίζουν στις διακρίσεις 

 
 Στερεότυπα  

 Προκαταλήψεις  

 Διακρίσεις  



 

 

LAVERNE COX (5) 

Γεννημένη το 1984 στην Αλαμπάμα, η Laverne Cox 

είναι μια τρανς  ηθοποιός που σπούδασε χορό πριν 

ενδιαφερθεί για τη σταδιοδρομία της. Έγινε το κέντρο 

της προσοχής με το ρόλο της στη σειρά Netflix "Orange 

Is the New Black", καθιστώντας την ως το πρώτο 

ανοιχτά τρανς άτομο στην ιστορία που κερδίζει 

βραβείο Έμι. Η Cox είναι υπέρμαχος των ΛΟΑΤΙ 

δικαιωμάτων. 

 

 

Πως ήσουν ως παιδί; Ήμουν δημιουργικό παιδί (…)Μου άρεσε να χορεύω. Ζήτησα από τη 

μητέρα μου να με στείλει σε μαθήματα χορού και τελικά, στην τρίτη τάξη, το έκανε. Tap 

και τζαζ αλλά όχι μπαλέτο. Θεωρούσε ότι το μπαλέτο ήταν πολύ… γκέι.  Ήμουν πολύ 

θηλυκιά και δέχτηκα αρκετό εκφοβισμό. (...) 

 

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις εκφοβισμού που ξεχωρίζουν στη μνήμη σου; Υπήρχε μια περίπτωση 

στο δημοτικό όταν κατέβηκα από το λεωφορείο και με κυνηγούσε μια ομάδα παιδιών, η οποία ήταν, 

φυσικά, αρκετά ‘φυσιολογική’. (...) Όταν βγήκαμε από το λεωφορείο, προσπάθησαν να με κτυπήσουν. Έτσι 

εκείνη την ημέρα άρχισα να τρέχω για να σωθώ βασικά, αλλά τέσσερα ή πέντε παιδιά με έπιασαν. Ήταν στο 

συγκρότημα. Και θυμάμαι ότι με κράταγαν ακινητοποιημένη (...) η μητέρα μου το έμαθε. 

 

Διαφορετικά, δεν θα της το είχες πει; Όχι. Και θυμάμαι να φωνάζει, επειδή δεν της είπα και στη συνέχεια 

επειδή δεν υπερασπίστηκα τον εαυτό μου. (...) 

Υπάρχει κάποια στιγμή ή περίοδος που θυμάσαι να πρωτοαισθάνεσαι ότι μπορεί να είσαι τρανς; Ο 

δάσκαλος μου στην τρίτη τάξη κάλεσε τη μαμά μου και της είπε: «Ο γιος σου θα καταλήξει στη Νέα 

Ορλεάνη φορώντας φόρεμα». Μέχρι εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι ήμουν κορίτσι και ότι δεν υπήρχε 

διαφορά μεταξύ κοριτσιών και αγοριών. Νομίζω ότι στη φαντασία μου σκεφτόμουν ότι με το που μπω στην 

εφηβεία θα αρχίσω να γίνομαι κορίτσι. 

Πώς άλλαξαν τα πράγματα καθώς μεγάλωνες; Στο γυμνάσιο ξεκίνησα να προσπαθώ να βρω έναν 

συμβιβασμό όσον αφορά στο φύλο. Άρχισα να αγκαλιάζω το ανδρόγυνο πρότυπο. Ήμουν απλώς φοβισμένη 

και σε άρνηση. Και ήθελα να τους κάνω όλους υπερήφανους και ευτυχείς και να βρω ένα μέρος στον κόσμο 

που να το νιώθω δικό μου. Το αστείο είναι ότι σε αυτό το ανδρόγυνο πρότυπο τα πράγματα δεν ήταν 

καθόλου καλύτερο από την άποψη της αντίληψης ή της αποδοχής από τους ανθρώπους. Ήταν μέρος του 

ταξιδιού μου που με έφερε στο σημείο που είμαι τώρα. 

Σου έμειναν τραύματα; Έχω πολλή δουλειά που πρέπει να κάνω γύρω από τη ντροπή - παρατεινόμενη 

ντροπή από την παιδική ηλικία και τραύμα από την παιδική ηλικία. (...) Μερικές μέρες ξυπνάω και είναι λες 

και είμαι πάλι οκτώ ετών. Και φοβάμαι για τη ζωή μου και δεν ξέρω αν θα με κτυπήσει κάποιος εκείνη την 

ημέρα. Δεν ξέρω τι διάθεση θα έχει η μαμά μου. Αυτό είναι έντονο. Ευτυχώς, έχω εργαλεία. Έκανα 

εκπληκτική θεραπεία. Και έχω υποστήριξη τώρα. Μπορώ να βγω έξω και να μιλήσω στους ανθρώπους. 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει να είσαι τρανς; Δεν υπάρχει μόνο μια 

και μοναδική ιστορία για τα τρανς άτομα. Δεν υπάρχει μόνο μια εμπειρία. Και νομίζω ότι πρέπει να 

καταλάβουν ότι δεν είναι όλοι που αισθάνεται ότι η ταυτότητα του φύλου τους ταιριάζει με αυτό που τους 

αποδίδεται κατά τη γέννηση, με βάση τα γεννητικά τους όργανα. Εάν κάποιος θέλει να εκφράσει το φύλο 

ΕΜΠΝ

ΕΥΣΤΙΚ

ΕΣ 

ΙΣΤΟΡΙ

ΕΣ 



 

 

του με διαφορετικό τρόπο, είναι εντάξει και δεν πρέπει να του αρνείται η υγειονομική περίθαλψη. Δεν 

πρέπει να εκφοβίζεται. Δεν πρέπει να γίνει θύμα βίας... ». 

Προσαρμοσμένο από: Katy Steinmetz (2014). TIME (Διαθέσιμο στο https://time.com/132769/transgender-

orange-is-the-new-black-laverne-cox-interview/) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Τι μαθαίνουμε για τον αγώνα της Laverne Cox; 

Σε ποιες περιπτώσεις εκφοβισμού και διακρίσεων αναφέρεται; 

Πιστεύετε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ εκφοβισμού και διάκρισης; 
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ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ «ΕΜΕΙΣ» ΚΑΙ «ΑΥΤΟΙ»/«ΟΙ 

ΑΛΛΟΙ»; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Η τυπογραφία χρησιμοποιεί σταθερούς χαρακτήρες για να εξασφαλίσει την επανάληψη της εκτύπωσης 

ενός κειμένου ή βιβλίου. Αυτή είναι η προέλευση του όρου στερεότυπο, μια έννοια που τη συναντάμε 

συχνά στην καθημερινότητά μας και αναφέρεται σε πεποιθήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις 

ιδιότητες και τις συμπεριφορές των ατόμων μιας συγκεκριμένης ομάδας. 

Τα σταθερά, άκαμπτα και σχηματικά στερεότυπα είναι διανοητικά σχήματα που απλοποιούν και 

γενικεύουν την πραγματικότητα, ενώνοντας τα άτομα της ομάδας στα οποία αναφέρονται, και επηρεάζουν 

τα στοιχεία/χαρακτηριστικά τους με ευνοϊκό ή δυσμενή τρόπο. Το περιεχόμενο αυτών των σχημάτων, 

ωστόσο, πολύ συχνά είναι αβάσιμο. 

 

Ποιες από αυτές τις λέξεις συσχετίζετε με τα στερεότυπα; (επιλέξτε 5) 

εντύπωση, επιβλαβή, χρήσιμη, γνώση, μέσα ενημέρωσης, εικόνες, διακρίσεις, επικριτικότητα,  

πολιτισμός, σωστό, λάθος 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ Μια ευνοϊκή ή δυσμενής κατηγορία που μοιράζεται μια 

κοινωνική ή πολιτιστική ομάδα και αναφέρεται σε προσωπικά 

χαρακτηριστικά 

 

Όταν πιστεύουμε στα στερεότυπα, ειδικά τα αρνητικά, τείνουμε να τα  

επιβεβαιώνουμε. Σχετίζεται με την αυτοεκπληρούμενη προφητεία, και αυτό το  

φαινόμενο είναι γνωστό ως απειλή στερεότυπου. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 11  

Το #aboycantoo είναι ένα έργο της φωτογράφου Kirsten McGoey που συγκεντρώνει αρκετές φωτογραφίες 

που σπάζουν στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων, δείχνοντας τι μπορεί να κάνει και ένα αγόρι. 

1. Συμπληρώστε τις προτάσεις: Ένα αγόρι μπορεί και αυτό να... Μοιραστείτε τις απαντήσεις σας με τους 

συμμαθητές σας 

ΑΝΑΚ

ΑΛΥΨ

ΤΕ, 

ΜΑΘΕ

ΤΕ, 

ΠΡΟΒΛ

ΗΜΑΤΙ

ΣΤΕΙΤΕ 
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Πηγή: Kirsten McGoey (2016), “#aboycantoo” (Διαθέσιμο στο https://aboycantoo.wordpress.com/) 

 

2. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες. Τι σκέφτεστε όταν τις βλέπετε; Σε ποια σχετικά κοινά στερεότυπα πάει 

κόντρα η φωτογράφος; 

3. Γνωρίζετε παραδείγματα ατόμων που πάνε κόντρα στα στερεότυπα φύλου μέσω της επιλογής 

επαγγέλματος ή χόμπι; Από πού προέρχονται αυτά τα στερεότυπα; 

4. Οι εικόνες μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξουν νοοτροπίες σχετικά με τα πρότυπα των φύλων -  πχ 

απόψεις για "αγορίστικα πράγματα" και "κοριτσίστικα πράγματα ". Σκεφτείτε 3 εικόνες που θα 

μπορούσατε να συμπεριλάβετε σε μια εκστρατεία που ενδυναμώνει τα κορίτσια! 

 

Αν και έχουν οργανωτική λειτουργία, με το να μειώνουν την πολυπλοκότητα της κοινωνικής 

πραγματικότητάς μας, τα στερεότυπα συνδέονται συνήθως με την προκατάληψη, δηλαδή με αρνητικές 

στάσεις που οδηγούν τη συμπεριφορά μας δυσμενώς προς ένα άτομο ή μια ομάδα στη βάση του ότι 

ανήκουν αλλού ή σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. 

Έτσι, οι προκαταλήψεις τείνουν να υπογραμμίζουν τις διαφορές που πιστεύουμε ότι υπάρχουν μεταξύ της 

ομάδας στην οποία ανήκουμε ("εμείς") και μιας άλλης ομάδας ("αυτοί"/"οι άλλοι"). 



 
 
 

 54 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ Η αρνητική στάση που μας προδιαθέτει να ενεργήσουμε δυσμενώς έναντι ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας με βάση το ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία 

 

Ανταποκρινόμενες σε μια (αρνητική) στάση, οι προκαταλήψεις βασίζονται στα τρία διαφορετικά στοιχεία 

που ήδη γνωρίζουμε : 

 Γνωστικά: Προκαθορισμένες ιδέες για συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των 

στερεοτύπων μας 

 Συναισθηματικά: Συναισθηματική συνιστώσα που μπορεί να κυμαίνεται από το άγχος έως το μίσος 

 Συμπεριφορικά: Προδιάθεση για βίαιες αντιδράσεις προς το άτομο ή την ομάδα, όπως διακρίσεις και 

βία 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 12  

Ο φωτογράφος Joel Parés πάει κόντρα στις πιο κοινές προκαταλήψεις μέσω του έργου του "Judging 

America". Το έργο βασίζεται σε καρικατούρες τυπικής προκατάληψης που βασίζονται στη φυλή, την 

εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το επάγγελμα. 

 
 

  
Μαθήτρια στο Stanford, Sammie Lee CEO εταιρείας που μπήκε στο Fortune 500, Edgar Gonzalez 

  
Νοσοκόμα, Sahar Shaleem Απόφοιτος του Harvard, Jefferson Moon 

Πηγή: Joel Parés (2014), “Judging America” (Διαθέσιμο στο http://www.joelpares.com/judging-america-1) 

 
 

http://www.joelpares.com/judging-america-1
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1. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες 

2. Τι σχετικές κοινές προκαταλήψεις αμφισβητεί ο φωτογράφος; 

3. Μπορείτε να σκεφτείτε παρόμοια παραδείγματα στη χώρα σας, ανθρώπων που βιώνουν 

προκαταλήψεις λόγω στερεοτύπων; 

 

Παρόλο που σχετίζονται, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα στερεότυπα 

αντιστοιχούν σε σταθερές και παγιωμένες αναπαραστάσεις, που αφορούν μια ομάδα, σε σχέση με ένα 

σύνολο απλουστευτικών χαρακτηριστικών, οργανωμένων σε κατηγορίες. Οι προκαταλήψεις αντιστοιχούν 

σε στάσεις που προδιαθέτουν τον καθένα από εμάς να δράσουμε δυσμενώς με βάση τις πεποιθήσεις μας 

για μια κατηγορία. Εάν ένα άτομο ή μια ομάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία, θα έχουμε προκαταλήψεις 

εναντίον του / της. 

Τα στερεότυπα τροφοδοτούν την προκατάληψη, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε διακρίσεις. 

 

 

 

Παρόλο που συσχετίζονται, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις μπορούν να εμφανιστούν ανεξάρτητα. 

Είναι δυνατόν δηλαδή να γίνονται διακρίσεις χωρίς προκατάληψη και να υπάρχουν προκαταλήψεις χωρίς 

διακρίσεις. 

Κάνουμε διακρίσεις όταν αντιμετωπίζουμε αρνητικά ένα άτομο ή μια ομάδα, επειδή θεωρούμε ότι 

ανήκει/ουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, στην οποία στρέφουμε την προκατάληψη μας. 

Συνεπώς, οι διακρίσεις αντιστοιχούν σε συμπεριφορές που παρουσιάζουν ανισότητες στη μεταχείριση 

ανθρώπων και ομάδων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σκόπιμες και άδικες αρνητικές και προσβλητικές 

συμπεριφορές που οδηγούν σε αποκλεισμό. 

 

 

Ποιες από αυτές τις λέξεις συσχετίζετε με τις διακρίσεις; (επιλέξτε 5) 

 

άνισο, σκόπιμο, πόνος, μειονότητα, επιζήμιο, δίκαιο, ταυτότητα, τάξη, ρητορική μίσους, παράνομο, νόμιμο, 

στερεότυπα 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ Διαφορική μεταχείριση ενός ατόμου ή μιας ομάδας που έχει ως αποτέλεσμα 

δυσμενή, εχθρική και προσβλητική συμπεριφορά 
 

Αυτές οι συμπεριφορές διακρίσεων δυσκολεύουν συχνά τους επηρεαζόμενους να βρουν απασχόληση, 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και δημιουργούν μια αίσθηση αποκλεισμού και 

αδυναμίας. 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 13 

1. Τι καταλαβαίνετε με τον όρο ρητορική μίσους στο διαδίκτυο; Έχετε συναντήσει την ρητορική μίσους 

στο διαδίκτυο, είτε απευθυνόμενη σε ένα άτομο είτε σε άτομα συγκεκριμένων ομάδων (για παράδειγμα, 

ομοφυλόφιλοι, μαύροι, γυναίκες κ.λπ.). Σημειώστε ότι η λέξη μίσους καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

περιεχομένου, όχι μόνο «ομιλία» με την κοινή χρήση της λέξης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με 

άλλες μορφές επικοινωνίας όπως βίντεο, εικόνες, μουσική και ούτω καθεξής. 

 
 

Το 2013, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εγκαινίασε την "UN Free 

& Equal", μια πρωτοφανή παγκόσμια εκστρατεία για την προαγωγή των ίσων δικαιωμάτων και της δίκαιης 

μεταχείρισης των ΛΟΑΤ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανς). Οι παρακάτω εικόνες 

αποτελούν μέρος αυτής της εκστρατείας. 

Εικόνα 1: Οι γκέι πρέπει να…πεθάνουν,… σταματήσουν να γκρινιάζουν,… σκάσουν  

Εικόνα 2: Οι γκέι δεν πρέπει να… δικαιούνται να παντρεύονται, …υιοθετούν, …να δικαιούνται να υιοθετούν;  

Εικόνα 3: Οι γκέι πρέπει… να σκοτωθούν,… να πεθάνουν, …μην υιοθετούν,… να πεθάνουν. 

Πηγή: & Equal United Nations (Διαθέσιμο στο https://www.unfe.org/google-suggests-type-gays/) 

 

 

 

 

 
  

2. Κοιτάξτε αυτές τις φωτογραφίες. Τι νιώθετε όταν το βλέπεις αυτό; Πώς νομίζετε ότι αισθάνονται τα 

θύματα; 

3. Έχετε δει περιπτώσεις ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο; Πώς αντιδράσατε; Μοιραστείτε με τους 

συμμαθητές σας. 

4. Η εκστρατεία υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η "ρητορική μίσους", ειδικά στο διαδίκτυο, 

ενθαρρύνει και δημιουργεί διακρίσεις. Πώς μπορούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα να ενισχύσουν ή να 

καταπολεμήσουν τις διακρίσεις; 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Τα στερεότυπα είναι σταθερά και άκαμπτα διανοητικά σχήματα για μια κοινωνική ή πολιτιστική ομάδα. 

Αναφέρονται στα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από τα στοιχεία μιας ομάδας, 

τα οποία ομαδοποιούνται σε ευνοϊκές ή δυσμενείς κατηγορίες. 

 Οι προκαταλήψεις είναι αρνητικές συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά μας 

έναντι ενός ατόμου ή μιας ομάδας με βάση το ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.  

 Τα στερεότυπα τροφοδοτούν την προκατάληψη, η οποία με τη σειρά της στηρίζει τη διάκριση, 

δηλαδή τη διαφορετική μεταχείριση ενός ατόμου ή μιας ομάδας που οδηγεί σε δυσμενή, εχθρική 

και προσβλητική συμπεριφορά. 

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ; 

 Έμαθα κάτι σχετικά με τα στερεότυπα φύλου. 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, είμαι περισσότερο ενήμερος για τα δικά μου στερεότυπα έναντι 
άλλων ομάδων 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, θα ήθελα να είμαι λιγότερο προκατειλημμένος εναντίον άλλων - 
νομίζω ότι θα εργαστώ σε αυτό. 
. 

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ… 

Κοιτάξτε αυτή τη σατυρική εικόνα 

 

Ποιους από αυτούς τους μηχανισμούς πιστεύετε ότι απεικονίζει; 

 (μπορείτε να διαλέξετε περισσότερους από 1) 

 Διαπολιτισμικός διάλογος 

 Στερεότυπα φύλων 

 Ομαδική σκέψη 

 Ταύτιση θετικών πραγμάτων με την "ομάδα μας" και αρνητικών για την " ομάδα τους" 

 Ρητορική μίσους προς τους άλλους 

 Πολιτισμικές διαφορές 
 

 

 

ΣΥΓΚΕ

ΝΤΡΩΣ

Η 

ΓΝΩΣΗ

Σ 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ- 5 

Γνωστή ως η "Δοκιμή κούκλας", η σειρά πειραμάτων που διεξήγαγαν οι ψυχολόγοι Kenneth Clark και 

Mamie Clark επικεντρώθηκε στα στερεότυπα και στην επίδρασή τους στην παιδική αυτο-αντίληψη της 

φυλής. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για να αποδείξουν ότι ο σχολικός διαχωρισμός σε μια 

διαιρεμένη Αμερική προωθούσε την εσωτερίκευση του ρατσισμού. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

«Οι κούκλες ήταν μέρος μιας ομάδας πρωτοποριακών ψυχολογικών πειραμάτων που πραγματοποίησαν οι 

Mamie και Kenneth Clark, ένα ζευγάρι Αφροαμερικανών ψυχολόγων που αφιέρωσαν το έργο και τη ζωή 

τους στην κατανόηση και την υποβοήθηση της εξάλειψης των φυλετικών προκαταλήψεων των παιδιών. 

Κατά τη διάρκεια των "Πειραμάτων με κούκλες", όπως είναι τώρα γνωστά, η πλειοψηφία των 

Αφροαμερκανών παιδιών έδειξε προτίμηση για κούκλες με λευκό δέρμα αντί μαύρο - συνέπεια των 

ολέθριων επιπτώσεων του διαχωρισμού. Για τους Clarks, τα αποτελέσματα έδειξαν τις καταστροφικές 

συνέπειες της ζωής σε μια κοινωνία που δεν ήταν ανεκτική για τους Αφρο-Αμερικανούς. 

Το πείραμά τους, το οποίο περιλάμβανε λευκές και καστανόχρωμες κούκλες, φαινόταν απλό. Τα παιδιά 

κλήθηκαν να εντοπίσουν τις diapered κούκλες με διάφορους τρόπους: αυτές που ήθελαν να παίξουν μαζί 

τους, αυτές που έμοιαζαν "άσπρες", "έγχρωμες" ή "νέγρες", αυτές που ήταν "καλές" ή "κακές". Τέλος, τους 

ζητήθηκε να επιλέξουν την κούκλα που τους έμοιαζε περισσότερο. 

Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πείραμα ήταν μαύρα και μόνο μία ομάδα πήγαινε σε διαχωρισμένα 

σχολεία. Τα περισσότερα παιδιά προτίμησαν τη λευκή κούκλα παρά την Αφρο-Αμερικανή. Μερικά από 

τα παιδιά έκλαψαν και έφυγαν τρέχοντας από το δωμάτιο όταν τους ζητηθεί να προσδιορίσουν ποια 

κούκλα έμοιαζε με αυτά. 

 “Τα παιδιά αυτά θεωρούσαν τους εαυτούς τους κατώτερα και δέχτηκαν την κατωτερότητα ως μέρος της 

πραγματικότητας ». Κατά την άποψη του συγγραφέα, «η αίσθηση της κατωτερότητας που προκαλείται από 

τον διαχωρισμό είχε πραγματικές συνέπειες σε όλη τη ζωή των παιδιών, που άρχισαν πριν καν τα παιδιά να 

μπορέσουν να διατυπώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη φυλή”». 

Το έργο των Clarks και η μαρτυρία τους στις υποθέσεις Brown κατά του Συμβουλίου Παιδείας (Brown v. 

Board of Education) βοήθησαν τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και το έθνος να καταλάβουν 

ορισμένες από τις παρατεταμένες επιπτώσεις του διαχωρισμού στα ίδια τα παιδιά που επηρέασαν 

περισσότερο. (...) Το έργο και η μαρτυρία των Clarks ήταν μέρος μιας πολύ ευρύτερης υπόθεσης που 

συνδύαζε πέντε περιπτώσεις και κάλυπτε σχεδόν κάθε πτυχή του σχολικού διαχωρισμού.  

Πηγή: Erin Blakemore, (2018). History Stories. History (Διαθέσιμο στο 

https://www.history.com/news/brown-v-board-of-education-doll-experiment) 

2. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι εμφανίζονται σε αυτή την εμπειρία  τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις 

και οι διακρίσεις; 

3. Εάν μπορούσατε να μιλήσετε με ένα από τα παιδιά που φώναζαν και έφυγαν τρέχοντας από το 

δωμάτιο, πώς θα τους πείθατε ότι η αντίδρασή τους βασίστηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις; 
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Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 

 

1. Πόσο συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Σε μια κλίμακα 1-5? 

Α. Οι σχέσεις που κάνουμε όταν είμαστε νεαροί είναι κρίσιμες στη ζωή μας. 

Β. Τα στερεότυπα είναι πάντα επιβλαβή. 

Γ. Νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε τα δημιουργούμε στερεότυπα για άλλους. 

Δ. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες μπορούν να είναι καλοί φροντιστές. 

Ε. Νομίζω ότι η ρητορική μίσους είναι μια μορφή διακρίσεων (άνιση μεταχείριση) 

Ζ. Πιστεύω ότι η ρητορική μίσους οδηγεί σε περισσότερες διακρίσεις. 

Η. Η αντίδραση στην απόφαση της ομάδας είναι μια μορφή προδοσίας. 

Θ. Η αντίδραση στην απόφαση της ομάδας είναι μια πράξη θάρρους και ηρωισμού. 

Ι. Αισθάνομαι δυσφορία όταν δεν συμφωνώ με άλλους ανθρώπους της ομάδας μου. 

Κ. Πρέπει πάντα να σεβόμαστε την εξουσία. 

Λ. Εάν κάποιος που έχει εξουσία απαιτεί να κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό, είναι εντάξει να 
αρνηθούμε 

 

2. Οι πρώιμες σχέσεις… 

Α. είναι σχέσεις που χαρακτηρίζονται από κοινωνική στέρηση 

Β. εμφανίζονται και αναπτύσσονται στην ενηλικίωση 

Γ. επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών και την οικοδόμηση της αίσθησης τους για τον εαυτό τους  

Δ. αλληλεπιδρούν αρνητικά με τη σχέση μεταξύ του παιδιού και των φροντιστών τους 

 

3. Η προσκόλληση… 

Α. είναι μια διαδικασία που συμβαίνει μεταξύ της σύνδεσης ατόμων 

Β. είναι μια βασική ανάγκη να συνδεθεί το μωρό με τον φροντιστή του 

Γ. είναι μια διαδικασία που συμβαίνει μεταξύ δύο ξεχωριστών κοινωνικών ομάδων 

Δ. δεν συμπεριλαμβάνει συμπεριφορές προσκόλλησης του μωρού 

 

 

4. Οι διαπροσωπικές σχέσεις… 

Α. εκδηλώνονται μέσω των δεσμών μεταξύ του ατόμου και των γύρω του 

Β. περιλαμβάνουν τις έννοιες που αποδίδονται σε καταστάσεις, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο 

εμφανίζονται 

Γ. καθοδηγούνται από κοινωνικούς κανόνες και επηρεάζονται από αυτό που θεωρείται επιθυμητό 

Δ. όλα τα παραπάνω 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



 

 

 

5. Η ψυχική κατασκευή που δημιουργείται για ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή κατάσταση, σε ένα 

διαπροσωπικό πλαίσιο και από κάποιες ενδείξεις, ονομάζεται: 

Α. εντύπωση 

Β. νόρμα 

Γ. στερεότυπο 

Δ. νόηση 
 

6. Η κοινωνική επιρροή ορίζεται ως: 

Α. η ψυχική διαδικασία που επιτρέπει την κατανόηση και την κατασκευή εννοιών για τους άλλους και 
τον κοινωνικό κόσμο. 

Β. μια σχετικά σταθερή εκτίμηση της πραγματικότητας που μας προδιαθέτει να ανταποκριθούμε 
ευνοϊκά ή δυσμενώς σε ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή γεγονός 

Γ. οι επιδράσεις των παραγόντων/καταστάσεων και η αλληλεπίδραση με άλλους στη συμπεριφορά 
του ατόμου 

Δ. κανόνας ή προσδοκία για τη σωστή συμπεριφορά σε μια δεδομένη κατάσταση ή την κοινωνική 
αλληλεπίδραση 
 

7. Ποια είναι τα κύρια φαινόμενα την κοινωνικής επιρροής; 

Α. συμμόρφωση, κανονικοποίηση και υπακοή 
Β. κανονικοποίηση, εξατομίκευση και συμμόρφωση 
Γ. συμμόρφωση, κοινωνικοποίηση και υπακοή 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

8. Η διαδικασία κατά την οποία προσαρμόζουμε τις πεποιθήσεις ή τις ενέργειές μας στις ενέργειες μιας 

ομάδας ως απάντηση στην πίεση της ομάδας, είναι γνωστή ως: 

Α. συμμόρφωση 
Β. κοινωνική νόηση 
Γ. στάσεις 
Δ. αυτοεκπληρούμενη προφητεία 

 

9. Το στερεότυπο… 

Α. είναι μια αρνητική στάση που μας προδιαθέτει να δράσουμε δυσμενώς έναντι ενός ατόμου ή μιας 
ομάδας που βασίζεται στο ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία 

Β. βασίζεται σε γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές συνιστώσες 

Γ. Είναι κανόνας ή προσδοκία για το ποια είναι η σωστή συμπεριφορά σε μια δεδομένη κατάσταση ή 
για κοινωνική αλληλεπίδραση 

Δ. αναφέρεται σε πεποιθήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα γνωρίσματα και τις συμπεριφορές 
των στοιχείων μιας συγκεκριμένης ομάδας 

 

10.  Η διαδικασία της διάκρισης: 

Α. επιτρέπει την αποδοχή και την συμπερίληψη μειονοτικών ομάδων 

Β. έχει θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του ατόμου ή της ομάδας που την βιώνει 

Γ. συμπεριλαμβάνει αρνητική και προσβλητική συμπεριφοράς και αποκλεισμό 

Δ. συμβάλλει στην ισότητα μιας και διαφοροποιεί τις ιδιότητες κάθε ατόμου 

 

   

*Απαντήσεις: 2-Γ, 3-B, 4-Δ, 5-A, 

6-Γ, 7-A, 8-Δ, 9-A, 10-Δ 

 



 

 

 

  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ III 

ΕΝΑΣ 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ 

Κεφάλαιο 1  

Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

Θεμελιώδεις Αξίες 

Κεφάλαιο 2 

Ζώντας σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο 



 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Κατανόηση του κόσμου που ζούμε ως ποικιλόμορφο, ενωμένο με κοινές αρχές, κανόνες και ανησυχίες. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παράλληλα με τον βιολογικό μας προγραμματισμό και προτού αρχίσουμε να ενδυναμώνουμε το 

κοινωνικοπολιτιστικό υπόβαθρό μας μέσα από τις διάφορες αλληλεπιδράσεις που θα καθορίσουν τη ζωή 

μας, ο κάθε ένας από εμάς, από τη γέννηση, φέρει μαζί του ένα σύνολο δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν τις 

βασικές του ανάγκες και εγγυώνται την αξιοπρέπεια. Αυτά τα δικαιώματα είναι καθολικές αρχές και 

κανόνες που βασίζονται στην ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων. Προστατεύονται από διεθνείς 

συμφωνίες και από έθνη, αλλά και από τον καθένα μας, τόσο στην άσκηση τους όσο και στην υπεράσπιση 

τους από όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικότητας, εθνότητας, 

γλώσσας, θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. 

Είμαστε όλοι μέρος του ίδιου ποικιλόμορφου πλανήτη. Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση μας φέρνει πιο 

κοντά και μας επιτρέπει να παρατηρούμε την ποικιλομορφία της πραγματικότητας μας. Μας βοηθά να 

καταλάβουμε πόσο αλληλοεξαρτώμενοι είμαστε και πώς οι ενέργειες και οι συμπεριφορές μας 

αλληλοσυνδέονται και αλληλεξαρτώνται. Η άσκηση της παγκόσμιας πολιτότητας μας δίνει τη δυνατότητα 

να συμβάλουμε ενεργά στο να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλους. 

 

 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΝΑΣ 
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Αξίες

Αξιοπρέπεια

Ισότητα

Μη-Διάκριση
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Αλληλοεξάρτηση

Παγκόσμια 
Πολιτότητα

Πολιτική 
συμμετοχή



 

 

2.  
 

 

 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 

 

1. Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Απαντήστε σε κλίμακα 1-5 (1= διαφωνώ έντονα, 5= συμφωνώ 

απόλυτα) 

Α. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα όλων - ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, τη 
χώρα καταγωγής, την ηλικία κ.λπ. 

Β. Ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από άλλα. 

Γ. Νομίζω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα μου. 

Δ. Στη χώρα μου τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά. 

Ε. Ως ανθρωπότητα έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
σεβαστά και σε άλλες χώρες. 

Ζ. Η οικονομική ανάπτυξη είναι λιγότερο σημαντική από τη διατήρηση του κλίματος. 

Η. Ως άτομο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα ουσιαστικό για τα παγκόσμια ζητήματα. 

Θ. Η παγκοσμιοποίηση είναι γενικά μια θετική διαδικασία. 

Ι. Σε έναν κόσμο όπου η μετανάστευση είναι συχνή και συνεχής, η ιθαγένεια είναι μια ξεπερασμένη 
ιδέα. 

Κ. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως "πολίτη του κόσμου" / "παγκόσμιο πολίτη". 
 

2. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι…. 

Α. για όλους τους ανθρώπους, με ισότητα, καθολικά και για πάντα 

Β. διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα ή το έθνος 

Γ. διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία 

Δ. διαφορετικά ανάλογα με τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό 
 

3. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων... 

Α. εγκρίθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Β. παρέχει ένα κατάλογο βασικών δικαιωμάτων για όλους ανά τον κόσμο, ανεξάρτητα από τα 
χαρακτηριστικά τους 

Γ. παρέχει μια σειρά σεναρίων που διευκρινίζουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους για τους οποίους 
ισχύουν τα δικαιώματα και οι ευθύνες και τις καταστάσεις στις οποίες ισχύουν 

Δ. υιοθετήθηκε τον 21ο αιώνα 
 

4. Η έννοια που περιγράφει την αυξανόμενη σύνδεση και αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων πολιτισμών 

και οικονομιών είναι .... 

Α. κοινωνικοποίηση 
Β. διαχωρισμός 
Γ. παγκοσμιοποίηση 
Δ. καθολικότητα 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 



 

 

5. Όταν αναφερόμαστε στους κινδύνους της αλλαγής του κλίματος, μιλάμε για περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της 

Α. επιτήδευσης 
Β. αλληλεξάρτησης 
Γ. πολιτιστικής επιρροής 
Δ. παγκοσμιοποίησης 

 

6. Η έννοια της αλληλεξάρτησης .... 

Α. υποδηλώνει ότι είμαστε εξαρτημένοι από τους άλλους για την ανταλλαγή και την κατανομή των 
παγκόσμιων αγαθών, πολιτισμών και οικονομιών 
Β. δεν σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση ή τον γεωγραφικό χώρο, καθώς εμφανίζεται στην εικονική 
πραγματικότητα 
Γ. ορίζει τις ανάγκες μερικών πιο απομονωμένων και πρωτόγονων πληθυσμών που δεν έχουν 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
Δ. δείχνει ότι εξαρτόμαστε μόνο από τον εαυτό μας στο να μοιραστούμε τον παγκόσμιο πολιτισμό, τα 
αγαθά και τις οικονομίες 

 

7. Οι στόχοι για αειφόρο ανάπτυξη που ορίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι το 2030 αποτελούν: 

Α. ένα παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι να αγκαλιάζουμε κοινούς σκοπούς καθώς ζούμε σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο 
Β. ένα παράδειγμα κοινής προσπάθειας και εργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών ανά τον 
κόσμο 
Γ. ένα όραμα για να δώσουμε μαζί τέλος στη φτώχεια, να προωθήσουμε την ευημερία και την 
καλοζωία, να προστατεύσουμε το περιβάλλον 
Δ. όλα τα παραπάνω 

 

8. Η εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας είναι παραδείγματα στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Άλλοι 

στόχοι περιλαμβάνουν: 

Α. αύξηση της κατανάλωσης για την τόνωση των οικονομιών 
Β. ενίσχυση του τουρισμού με την προώθηση της κατασκευής κατοικιών σε προστατευόμενες 
περιοχές, οι οποίες είναι ακριβότερες και δημιουργούν περισσότερα κέρδη 
Γ. τόνωση της απασχόλησης, ακόμη και αν είναι επισφαλής, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες 
βρίσκονται στην αγορά εργασίας 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

9. Η ιθαγένεια χωρίς σύνορα, που χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση ότι ανήκουμε σε έναν κοινό κόσμο 

και από σεβασμό στην ποικιλομορφία και τον πλουραλισμό, μπορεί να οριστεί ως .... 

Α. παγκόσμια πολιτότητα 
Β. διεθνής πολιτότητα 
Γ. εθνική πολιτότητα 
Δ. κοινωνική πολιτότητα 

 

10. Η αναγνώριση του ότι οι ενέργειες και οι συμπεριφορές μας επηρεάζουν άλλους σε τοπικό και 

παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μέρος της έννοιας:  

Α. κοινωνική πολιτότητα 

Β. εθνική πολιτότητα 

Γ. διεθνής πολιτότητα 

Δ. παγκόσμια πολιτότητα 
 

  

*Απαντήσεις: 2-A, 3-B, 4-Γ, 5-Δ, 

6-A, 7-Δ, 8-Δ, 9-A, 10-Δ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ 

ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΧΟΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ 

     

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; 

 

  Η αναγνώριση της σημασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών αξιών  

  Ανθρώπινα 
Δικαιώματα 



 

 

Μαλάλα Γιουσαφζάι (6) 

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι γεννήθηκε το 1997 στο Swat Valley, μία από τις 

μεγαλύτερες πόλεις του Πακιστάν. Σε πολύ νεαρή ηλικία, η Μαλάλα διψούσε για 

γνώση. Για χρόνια ο πατέρας της, ένας παθιασμένος υπερασπιστής της 

εκπαίδευσης, ίδρυσε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πόλη, το οποίο αποτελούσε 

ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της οικογένειας της Μαλάλα. Όταν ήταν δέκα 

ετών, οι Ταλιμπάν άρχισαν να ελέγχουν το Swat Valley και έγιναν οι κυρίαρχες 

κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις. Τα κορίτσια δεν δικαιούνταν να πηγαίνουν σχολείο 

και απαγορεύτηκαν πολιτιστικές δραστηριότητες όπως ο χορός και η 

παρακολούθηση τηλεόρασης. Η Μαλάλα αντέδρασε.  

 

Το 2009, η Μαλάλα ξεκινάει να λέει την ιστορία της με ψευδώνυμο σε κανάλια όπως το BBC. Μιλούσε για 

το τι είχε συμβεί στην πατρίδα της, τον φόβο της για τον πόλεμο, και την απογοήτευση και την προθυμία 

της να επιστρέψει στο σχολείο. Εκείνη τη χρονιά, η Μαλάλα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τους φίλους της 

και την κοινότητά της. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να μοιράζεται την ιστορία της σε δημόσιες εκστρατείες για 

τα δικαιώματα στην εκπαίδευση παράλληλα με τον πατέρα της. Έγιναν γνωστοί σε όλο το Πακιστάν για την 

αποφασιστικότητα τους να δώσουν σε όλες τις γυναίκες το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το 2011, η Μαλάλα 

κέρδισε το National Youth Peace Prize for Children. 

 

Το 2012, σε ηλικία 15 ετών, η Μαλάλα πυροβολήθηκε από τους Ταλιμπάν. Μετά την παραμονή της σε 

πακιστανικό και αγγλικό νοσοκομείο, ξύπνησε 10 μέρες αργότερα, σε νοσοκομείο στο Μπέρμιγχαμ, όπου 

και άρχισε να σπουδάζει. Μετά τον πυροβολισμό, η απίστευτη ανάκαμψη και η επιστροφή στο σχολείο 

οδήγησε σε μια παγκόσμια αναζωπύρωση της υποστήριξης της Μαλάλα. Στα 16α γενέθλιά της επισκέφθηκε 

τη Νέα Υόρκη και μίλησε στα Ηνωμένα Έθνη. Αργότερα εκείνο το έτος, δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο, μια 

αυτοβιογραφία με τίτλο «Με λένε Μαλάλα: Το κορίτσι που αντιστάθηκε για την εκπαίδευση και 

πυροβολήθηκε από τους Ταλιμπάν». Στις 10 Οκτωβρίου του 2013, σε αναγνώριση του έργου της, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε στη Μαλάλα το διάσημο Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της 

Σκέψης. 

 

Το 2014, η Μαλάλα και ο πατέρας της ίδρυσαν το «Ταμείο Μαλάλα», μια οργάνωση που, μέσω της 

εκπαίδευσης, δίνει στα κορίτσια τη δυνατότητα να καταφέρουν τους στόχους τους και να γίνουν σίγουροι 

και ισχυροί ηγέτες στις χώρες τους. Ταξίδεψαν σε διαφορετικές τοποθεσίες στο όνομα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Μόλις στα 17 της, η Μαλάλα βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης και έγινε το νεαρότερο άτομο που έλαβε το 

βραβείο αυτό. "Αυτό το βραβείο δεν είναι μόνο για μένα. Είναι για εκείνα τα ξεχασμένα παιδιά που θέλουν 

εκπαίδευση. Είναι για εκείνα τα φοβισμένα παιδιά που θέλουν ειρήνη. Είναι για εκείνα τα παιδιά που δεν 

έχουν φωνή και που θέλουν αλλαγή”.» 

 

Πηγή: (1) Malala Yousafzai, Malala Found (2018). Malala’s Story (Διαθέσιμο στο 

https://www.malala.org/malalas-story); (2) The Nobel Prize (2014). Malala Yousafzai (Διαθέσιμο στο 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/biographical/ 

 

 

ΕΜ

ΠΝ

ΕΥΣ

ΤΙΚ

ΕΣ 

ΙΣΤ

ΟΡΙ

ΕΣ 



 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε πολλά άλλα διεθνή όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, 

εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες παραμένουν στερημένοι από εκπαιδευτικές ευκαιρίες, πολλοί λόγω 

κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών παραγόντων. Το 2017, περίπου 262 εκατομμύρια παιδιά και νέοι 

ήταν εκτός σχολείου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που 

αναφέρονται σε αυτό το κείμενο και άλλα; 

Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Γιατί; 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΞΙΩΝ 

 

Η πολυπλοκότητα του ανθρώπου ως μια κοινωνικοπολιτιστική οντότητα, κυρίως, αντικατοπτρίζεται στην 

ανάγκη που αισθάνονται οι κοινωνίες μας σε όλη την ιστορία για τη δημιουργία συστημάτων που να 

εγγυώνται την κοινωνική συνοχή, κωδικοποιώντας τα δικαιώματα και τις ευθύνες των πολιτών. 

Μπορούμε να πούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και 

καθορίζουν θεμελιώδεις κανόνες για όλους προκειμένου να ζούμε όλοι με αξιοπρέπεια. 

 

Αν και η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μεγάλη, μια δεσμευτική και καθολική συμφωνία, 

όπως αυτή που μας υπάρχει σε ισχύ σήμερα, είναι σχετικά πρόσφατη και χρονολογείται από το 1948, το 

έτος όπου η διεθνής κοινότητα δημιούργησε και υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Από τότε, δημιουργήθηκαν και άλλα βασικά έγγραφα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

αποτέλεσαν αντικείμενο διεθνών συμφωνιών, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (1950) και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1990). 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αρχές ή κανόνες που περιγράφουν στοιχεία που είναι σύμφυτα με την 

ανθρώπινη κατάσταση και την αξιοπρέπεια, τα οποία μας συνοδεύουν από τη γέννηση μέχρι το θάνατο 

μας. Ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους με τρόπο ίσο, καθολικό και για πάντα. Στηρίζουν τον σεβασμό, την 

ισότητα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη στον κόσμο.  

 

Ποιες από αυτές τις λέξεις συσχετίζετε με τα ανθρώπινα δικαιώματα; (επιλέξτε 5) 

 

προστασία, καθολικά, αξιοπρέπεια, θεωρητικά, πολιτισμικά, σύγκρουση, ελευθερία,  

ειρήνη, διεθνή, ευημερία, δικαιοσύνη, παραβίαση, ιδανικός κόσμος  

  

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 

Δικαιώματα που είναι εγγενή σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από 

τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, την εθνότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή 

οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το 

δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, στην εργασία και την εκπαίδευση, το 

δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης 

ΑΝΑΚ

ΑΛΥΨ

ΤΕ, 

ΜΑΘΕ

ΤΕ, 

ΠΡΟΒΛ

ΗΜΑΤΙ

ΣΤΕΙΤΕ 
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Μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα της μη διάκρισης, της 

ζωής, της ελευθερίας έκφρασης, το δικαίωμα στον γάμο και στη δημιουργία οικογένειας, αλλά και το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα προϋποθέτουν ευθύνες και υποχρεώσεις πέραν των δικαιωμάτων. Έτσι, είναι 

ευθύνη κάθε έθνους να σέβεται, να προστατεύει και να συμμορφώνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τους συναφείς διεθνείς νόμους. Αυτό συνεπάγεται ότι τα διάφορα κράτη προστατεύουν τα άτομα και τις 

ομάδες από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προωθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της 

προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποφεύγουν να παρεμβαίνουν ή να περιορίζουν την 

άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους πολίτες. Είναι επίσης ευθύνη του κάθε ατόμου να 

σεβαστεί την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

  

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Είναι καθολικά και αναφαίρετα

•Τα ανθρώπινα δικαιώματα 
ισχύουν για όλους με τον ίδιο
τρόπο, παντού ανά τον κόσμο, 
χωρίς χρονικό περιορισμό. Κανείς 
δεν μπορεί να τα αποποιηθεί
οικειοθελώς. Κανείς δεν μπορεί να 
στερήσει τα δικαιώματα κανενός.

Είναι αδιαίρετα, 
αλληλοεξαρτώμενα και 
αλληλένδετα

•Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
εγγενώς και αδιάκοπα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους. Κανένα 
δικαίωμα δεν είναι σημαντικότερο 
από το άλλο. Είτε μιλάμε για 
πολιτικά δικαιώματα, είτε για 
οικονομικά, είτε για κοινωνικά, 
είτε για πολιτιστικά, όλα είναι 
εγγενή με την αξιοπρέπεια κάθε 
ανθρώπου

Ισότητα και μη-διάκριση

•Όλα τα άτομα είναι ίσα μεταξύ 
τους και όλα πρέπει αν 
απολαμβάνουν την απαιτούμενη 
αξιοπρέπεια. Όλοι οι άνθρωποι 
έχουν δικαιώματα ανεξάρτητα από 
τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την 
εθνότητα, την ηλικία, τη γλώσσα, 
τη θρησκεία, τις πολιτικές 
απόψεις, ή άλλη 
συνθήκη/χαρακτηριστικό
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 14 

Η Γαλλία - η χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό της Ευρώπης - ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή 

χώρα που το 2011 απαγόρευσε στους δημόσιους χώρους το πέπλο που καλύπτει πλήρως το πρόσωπο. 

Ωστόσο, εναπόκειται στους δήμους να καθορίσουν κανόνες για το μπουρκίνι. (...) 

Η πόλη της Γκρενόμπλ υποχρεώνει τις γυναίκες όταν πηγαίνουν σε πισίνες να φορούν ολόσωμα εφαρμοστά 

μαγιό (...) για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. (...) Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019, μια ομάδα 

μουσουλμάνων γυναικών εμφανίστηκε σε πισίνες στην πόλη φορώντας το μπουρκίνι. Στην πρώτη 

προσπάθειά τους, κατάφεραν να μπουν στην πισίνα περίπου 15 γυναίκες και βιντεογράφησαν τους 

εαυτούς τους να κολυμπούν λέγοντας ότι το έπραξαν «για να υπερασπιστούν την ελευθερία της 

θρησκείας» (...). Μετά από μερικές ημέρες, σε μια ομάδα επιβλήθηκε πρόστιμο €35 για αυτή την πράξη . 

 

 

 

Μουσουλμανικό μπουρκίνι 

Πηγή: The Telegraph (2019), French nudists and burkini bathers in heatwave pool standoff (Διαθέσιμο στο 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/27/french-nudists-burkini-bathers-heatwave-pool-standoff/) 

 

1. Αναλύστε το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ακολουθεί): 

“Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα 

αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να 

εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή 

ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.” 

2. Πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στην κοινότητά σας; Τι προτείνετε να γίνει ώστε να ενισχύσετε την 

ελευθερία της θρησκείας; 

 

  

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/27/french-nudists-burkini-bathers-heatwave-pool-standoff/
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 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αρχές ή κανόνες που περιγράφουν στοιχεία που είναι 

συνυφασμένα με την ανθρώπινη κατάσταση και την αξιοπρέπεια, τα οποία μας συνοδεύουν από τη 

γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Στηρίζουν τον σεβασμό, την ισότητα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη 

και την ειρήνη στον κόσμο.  

 Η διεθνής κοινότητα υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 

1948. Άλλες σχετικές διεθνείς συμφωνίες που υπογράφηκαν αργότερα περιλαμβάνουν την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1950) και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού (1990). 

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά, αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα, 

βασισμένα στην ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων. 

 Τα κράτη και τα άτομα έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν το σεβασμό και την πλήρη άσκηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

  

 

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ; 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, έχω καλύτερη κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, έχω περισσότερο κίνητρο να υποστηρίξω τα ανθρώπινα 

δικαιώματα 

 

   

  

ΣΥΓΚΕ

ΝΤΡΩΣ

Η 

ΓΝΩΣΗ

Σ 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ - 6 

Επί του παρόντος, υπάρχουν πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν υποδουλωμένοι ή κάνουν 
καταναγκαστική εργασία (παρά τη θέληση τους, απειλούνται, εκφοβίζονται ή εξαναγκάζονται). Περίπου 
20% αυτών είναι παιδιά. Αυτός ο αριθμός είναι υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των θυμάτων εμπορίας 
προσώπων σε όλο το διατλαντικό εμπόριο σκλάβων. 
Συχνά, καταστάσεις σύγχρονης δουλείας σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
που είναι παγιδευμένοι στην καταναγκαστική εργασία εμπλέκονται στην παραγωγή των ρούχων που 
φορούμε, στα ορυχεία με τα μεταλλεύματα που χρησιμοποιούνται στα κινητά μας τηλέφωνα, και 
σχετίζονται με τη συλλογή των τροφίμων που έχουμε στο τραπέζι μας ή την υποδομή των κτιρίων στα 
οποία πάμε. 

  

1 - Καταναγκαστική εργασία: Βάψιμο μεταξιού 2 - Καταναγκαστική εργασία: Κουβαλητές τούβλων  

  
3 – Εμπορία προσώπων 4 – Παιδική εργασία 

Πηγές:  

Εικόνες 1 και 2: Lisa Kristine, (2018). Σύγχρονη δουλεία (Διαθέσιμες στο https://www.lisakristine.com/);  
Εικόνα 3: EEAS (2018). Εμπορία προσώπων 

( Διαθέσιμη στο: https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-victims-and-
wants-their-voice-be-heard_en) 

Εικόνα 4: ΗΠΑ: Human Rights Watch (2014). Παιδιά εργαζόμενοι σε κίνδυνο σε καπνοκαλλιέργειες 
(Διαθέσιμη στο: https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms) 

 
1. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες 
2. Οι πραγματικότητες που παρουσιάζονται αντικατοπτρίζουν σοβαρές 
καταστάσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξετάστε προσεκτικά την 
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποδείξτε ποια 
δικαιώματα, κατά τη γνώμη σας, διακυβεύονται στις πραγματικότητες που 
παρουσιάζονται. 
3. Εάν πέσει στην αντίληψη σας μια περίπτωση "σύγχρονης δουλείας", πώς 
μπορείτε να δράσετε;

ΚΡΙ

ΤΙΚ

Η 

ΣΚΕ

ΨΗ 

https://www.lisakristine.com/
https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-victims-and-wants-their-voice-be-heard_en
https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-victims-and-wants-their-voice-be-heard_en
https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms


 

 

CHAPTER 2 

LIVING IN A GLOBALIZED WORLD 
 

LEARNING ROADMAP 

 

KEY QUESTIONS  OBJECTIVES  CONCEPTS 

     

WHAT DOES IT MEAN TO LIVE IN A 

GLOBAL WORLD? 

  To characterize the processes of 
globalization and 
interdependence 

 
 Globalization 

 Interdependency 

     

HOW CAN WE CONTRIBUTE TO A 

FAIRER WORLD? 

  To understand the relevance of 
civic participation 

  Global 
citizenship  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΖΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
 

ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΧΟΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ 

     

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΖΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ; 

 

  Ο χαρακτηρισμός των 
διαδικασιών της 
παγκοσμιοποίησης και της 
αλληλεξάρτηση 

 
 Παγκοσμιοποίηση  

 Αλληλεξάρτηση  

     

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ 

ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ; 

  Η κατανόηση της  σημασίας της 
συμμετοχής των πολιτών  

  Παγκόσμια 
Πολιτότητα  

 

 



 

 

 ORLD 

 

ANGELINA JOLIE (7) 

«Από τότε που έγινε Πρέσβειρα καλής θέλησης της UNHCR στις αρχές του 2001, η 

Angelina Jolie επισκέφθηκε περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο για να 

αναδείξει τη δεινή κατάσταση εκατομμυρίων ξεριζωμένων ανθρώπων και να 

υποστηρίξει την προστασία τους. Το ενδιαφέρον της για ανθρωπιστικές 

υποθέσεις ξεκίνησε το 2000 όταν πήγε στην Καμπότζη για να γυρίσει ταινία. Το 

ενδιαφέρον και η αποφασιστικότητά της στο να βοηθήσει τους εκτοπισμένους 

και να δημοσιοποιήσει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται για να ασκηθεί 

πίεση για διεθνή βοήθεια δεν σταμάτησε ποτέ. Μετά το πρόσφατο ταξίδι της στο 

Αφγανιστάν στα τέλη του 2008, η Αμερικανίδα ηθοποιός που κέρδισε και Oscar 

έκανε έκκληση για μεγαλύτερη διεθνή δέσμευση για βοήθεια στην επανένταξη 

των επαναπατρισθέντων και παρότρυνε για μεγαλύτερη ανθρωπιστική 

υποστήριξη του πληθυσμού. 

“Το θάρρος, η ανθεκτικότητα και η ήρεμη αξιοπρέπεια των οικογενειών των 

επαναπατριζόμενων που ξανακτίζουν τη ζωή τους ενάντια στις αντιξοότητες που 

πολλοί από εμάς δεν μπορούμε καν να φανταστούμε, δείχνουν το ανθρώπινο 

πνεύμα στο μεγαλείο του", είπε μετά που πέρασε χρόνο στην επαρχία Nangarhar 

του ανατολικού Αφγανιστάν, όπου από το 2002 έχουν επαναπατριστεί περίπου 

20 τοις εκατό όλων των Αφγανών επαναπατρισθέντων.  

Όταν ταξίδεψε στο Σουδάν και στο Τσαντ στις αρχές του 2007, η Τζόλι ήταν τόσο συντετριμμένη από όσα 

είδε μαζί με τον σύντροφο της, τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ, που έκανε δωρεά στην Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και σε δύο άλλες υπηρεσίες για την εργασία τους στην παροχή 

βοήθειας σε εκατομμύρια ανθρώπους που επηρεάζονται από την κρίση στην περιοχή του Νταρφούρ του 

Σουδάν. "Είναι πάντα δύσκολο να βλέπουμε αξιοπρεπείς ανθρώπους και οικογένειες να ζουν σε τόσο 

δύσκολες συνθήκες", είπε εκείνη την εποχή, προσθέτοντας ότι ένιωσε όμορφα από το αίσθημα ελπίδας 

που είδε. Η Τζολί κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους εκτοπισμένους 

και τους φτωχούς, όπως έκανε κατά την επίσκεψή της στη Συρία και το Ιράκ τον Αύγουστο του 2008 για να 

επιστήσει την προσοχή στην ανθρωπιστική κρίση και να υποστηρίξει την UNHCR και τους εταίρους της. 

 

Μετά από χρόνια υπηρεσίας στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την 

προσφυγική κρίση, η Angelina Jolie διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος τον Απρίλιο του 2012. Στα πλαίσια 

του ρόλου της, επικεντρώνεται στις μεγάλες κρίσεις που οδηγούν σε μαζική μετακίνηση του πληθυσμού, 

εκπροσωπώντας τον Ύπατο Αρμοστή σε διπλωματικό επίπεδο. Συμμετέχει επίσης στη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με θέματα παγκόσμιας μετακίνησης. Μέσα από αυτό το έργο συνέβαλε στην εξεύρεση λύσεων για 

τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ». 

 

Πηγή: UNHCR (2009; 2012), “Angelina Jolie as Humanitarian” (Διαθέσιμο στο 

https://www.unhcr.org/getinvolved/raising-awareness/4992de752/angelina-jolie-humanitarian.html; 

https://www.unhcr.org/special-envoy-angelina-jolie.html) 
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Υπολογίζεται ότι 362.000 πρόσφυγες και μετανάστες διακινδύνευσαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο Θάλασσα 

το 2016. 181.400 άνθρωποι έφθασαν στην Ιταλία και 173.450 στην Ελλάδα. Το πρώτο εξάμηνο του 2017, 

εισήλθαν στην Ευρώπη περισσότεροι από 105.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Από τις αρχές του 2017, 

περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της 

μετακίνησης με αναφορές για πολλούς άλλους που πεθαίνουν στην πορεία. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η παγκόσμια πολιτότητα αναφέρεται στην αίσθηση του να ανήκεις σε ένα κοινό κόσμο και του σεβασμού 

της ποικιλομορφίας, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά μας επηρεάζει τους άλλους, τοπικά και 

παγκοσμίως, και αντίστροφα. 

Πώς μπορεί η παγκόσμια πολιτότητα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης; 
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ΣΤΟΧΟΣ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

 

Με μια μακρά ιστορία ξεκινώντας από το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου στο Νέο Κόσμο το 1492, η 

παγκοσμιοποίηση σήμερα είναι ένα δυναμικό και πολύπλοκο φαινόμενο. Επωφελούμενοι από την 

επικοινωνία με σχεδόν κανένα γεωγραφικό όριο, ο σημερινός κόσμος μας επιτρέπει πολύ εύκολα να 

αλληλεπιδράσουμε με κάθε γωνιά του πλανήτη. Κατ’ αυτή την έννοια, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να γίνει 

κατανοητή ως η διεθνοποίηση του γεωγραφικού χώρου - η απαλοιφή των παγκόσμιων συνόρων και η 

έννοια των ανθρώπων, των κοινωνιών και των εθνών σε μια πολύπλοκη αλληλεξάρτηση. 

 

 

Ποιες από αυτές τις εικόνες αντιπροσωπεύουν καλύτερα την ιδέα της παγκοσμιοποίηση κατά την άποψή 

σας; Παρακαλώ σχολιάστε 

 

 

  

 

Ας μάθουμε αυτές τις έννοιες 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ Μια έννοια που εξηγεί την αυξανόμενη σύνδεση και 

αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων πολιτισμών και 

οικονομιών. 

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εξάρτηση των πολιτών από τους άλλους στην 

ανταλλαγή και το μοίρασμα αγαθών, υπηρεσιών και 

ιδεών. 

 

Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει μέσω της ανταλλαγής πολιτιστικών, κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτικών παραγόντων. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία 

ανταλλαγής και ενσωμάτωσης πληροφοριών, πολιτισμών και αγορών για να 

καταστεί ο κόσμος ως μια οντότητα και με κοινό στόχο.  
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Η παγκοσμιοποίηση εκφράζεται σε διαφορετικά στοιχεία της ζωής μας, για 

παράδειγμα:   

 Στην οικονομία: όταν αναφερόμαστε στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ 

χωρών και στο διεθνές εμπόριο, όταν μιλάμε για πολυεθνικές ή όταν 

σκεφτόμαστε τις νέες τεχνολογίες και τη συμβολή τους στην 

παραγωγικότητα. 

 Στην πολιτική: όταν μιλάμε για αρχές, αξίες και κανόνες που μοιράζονται 

διαφορετικά έθνη ή παγκόσμιους και κοινούς στόχους που βρίσκονται στις 

ατζέντες διαφορετικών κρατών. 

 Στο περιβάλλον: όταν συζητάμε για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής. 

 Στον πολιτισμό: όταν μιλάμε για την εκθετική αύξηση της κινητικότητας 

των ανθρώπων και μοιραζόμαστε και είμαστε δεκτικοί στη γνώση των 

παραδόσεων και των πολιτιστικών προτύπων άλλων λαών και κοινοτήτων. 

 

Η παγκοσμιοποίηση μας επιτρέπει να είμαστε αλληλοσυνδεδεμένοι με άλλους (είτε πρόκειται για γείτονες 

μας είτε για άγνωστους στην άλλη πλευρά του κόσμου) και να αγκαλιάζουμε κοινούς σκοπούς για 

διαφορετικά άτομα, κοινωνίες και έθνη του πλανήτη μας. Πάρτε, για παράδειγμα, τους στόχους των 

Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη που καθορίστηκαν για το 2030. 

Η εν λόγω ατζέντα, που εγκρίθηκε το 2015, είναι αποτέλεσμα του κοινού έργου κυβερνήσεων και πολιτών 

ανά τον πλανήτη, και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός παγκόσμιου μοντέλου για τον τερματισμό της 

φτώχειας, την προώθηση της προόδου και της ευημερίας για όλους, την προστασία του περιβάλλοντος και 

την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Είναι οργανωμένη σε 17 στόχους με τον ακόλουθο τρόπο: 
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Πηγή: UNRIC (Διαθέσιμο στο https://www.unric.org/) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 15  

Ένας από τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη αφορά την 

ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών. Τρεις από τους εννέα 

στόχους που συνδέονται με αυτό το στόχο είναι: 

 Εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών και των κοριτσιών οπουδήποτε. 

 Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά όλων των γυναικών και των κοριτσιών τόσο στην 

ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, καθώς και της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και άλλων ειδών εκμετάλλευσης. 

 Εξάλειψη όλων των επιζήμιων πρακτικών όπως ο παιδικός και αναγκαστικός γάμος και ο 

ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων. 

 

1. Για καθέν από αυτούς τους στόχους, εντοπίστε: 

 Παραδείγματα πρακτικών ή καταστάσεων που αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα 

που θέλουμε να μειωθεί ή να εξαλειφτεί  

 Παραδείγματα συγκεκριμένων δράσεων που, στο επίπεδο του σχολείου και της 

κοινότητας σας, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του προτεινόμενου στόχου. 

 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Η παγκοσμιοποίηση και η αλληλεξάρτηση είναι δύο φαινόμενα που συμβαδίζουν. Μαζί αντιπροσωπεύουν 

την πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις και επαφές με διάφορες πραγματικότητες και φέρουν μαζί τους 

μεγαλύτερη ευθύνη. Ανήκουμε σε έναν παγκόσμιο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο που μας ενθαρρύνει να 

υποστηρίζουμε και να συμμετέχουμε ενεργά σε σκοπούς που μπορούν να κάνουν τον κόσμο μας πιο 

δίκαιο. Η ιδέα αυτή αντικατοπτρίζεται στην έννοια της παγκόσμιας πολιτότητας.  

Η παγκόσμια πολιτότητα αναφέρεται στην ιθαγένεια "χωρίς σύνορα", στην αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια 

ευρύτερη κοινότητα και στην ανθρωπότητα και σε έναν τρόπο σκέψης, αίσθησης και δράσης με άλλους 

βασισμένο σε οικουμενικές αξίες και τον σεβασμό στην πολυμορφία και τον πλουραλισμό. Η άσκηση της 

παγκόσμιας πολιτότητας σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι η συμπεριφορά μας επηρεάζει άλλους, τόσο σε 

τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

Ας μάθουμε αυτή την έννοια 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

Τρόπος σκέψης, αίσθησης και δράσης, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, που βασίζεται στην 

αίσθηση ότι ανήκουμε σε έναν κοινό κόσμο και στο σεβασμό της διαφορετικότητας. 

Στόχος είναι να συμβάλει στην προώθηση κοινών λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις, 

αναγνωρίζοντας ότι οι ενέργειές μας και οι συμπεριφορές μας έχουν επιπτώσεις στον 

κόσμο και στον τρόπο με τον οποίο όλοι ζούμε, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.. 

https://www.unric.org/
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Η παγκόσμια πολιτότητα μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους σύμφωνα με τις τέσσερις διαστάσεις 

των κοινωνιών μας: 

 

Πηγή: προσαρμοσμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, COMPASS (Available in 

https://www.coe.int/en/web/compass) 

Η πλήρης πολιτότητα προϋποθέτει ισορροπία στην άσκηση της ιδιότητας του πολίτη στις τέσσερις 

διαστάσεις, οι οποίες επεκτείνονται, στηρίζονται και εφαρμόζονται στην πράξη μέσω των διαδικασιών της 

κοινωνικοποίησης. Όπως γνωρίζετε, αυτές οι διαδικασίες εμπλέκουν διαφορετικούς παράγοντες από το 

κοινωνικό μας περιβάλλον (επηρεάζονται και από τα μέσα ενημέρωσης). Είναι επίσης γνωστό ότι, στις 

αλληλεπιδράσεις μας στο κοινωνικό πλαίσιο, επηρεάζονται και επηρεαζόμαστε και εμείς. Αυτό το ισχυρό 

χαρακτηριστικό των ανθρωπίνων σχέσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την άσκηση της ενεργού 

πολιτότητας.  

Το να είναι κανείς ενεργός πολίτης απαιτεί να είναι μέρος μιας κοινότητας, να συμμετέχει και να επηρεάζει 

θετικά την ανάπτυξή της, επιδιώκοντας να βελτιώσει τη ζωή όλων των στοιχείων της και συγχρόνως να μην 

παραβλέψει τον παράγοντα της παγκόσμιας πολιτότητας (η κοινότητα, η χώρα μας, ο κόσμος μας). Μια 

έννοια που σχετίζεται με την ενεργό πολιτότητα είναι η δημοκρατική πολιτότητα, δηλαδή η πολιτότητα που 

βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε αρχές και αξίες όπως ο πλουραλισμός, ο σεβασμός της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η ισότητα και το κράτος δικαίου. 

 

Ο καθένας μας μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις κοινωνίες μας. Μπορούμε να συμμετέχουμε και 

να συμβάλλουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με το να εμπλεκόμαστε με το 

έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή οργανισμών, να συμμετέχουμε σε εθελοντικές δραστηριότητες 

και σε συνεργατικά προγράμματα.  

Πολιτική
•Δικαιώματα και ευθύνες: 

γνώση του πολιτικού 
συστήματος και 
προώθηση δημοκρατικών 
συμπεριφορών και 
συμμετοχικών 
δεξιοτήτων

Κοινωνική
•Αφοσίωση και 

αλληλεγγύη: ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων 
και γνώση των 
κοινωνικών σχέσεων στην 
κοινωνία

Οικονομική
•Αγορά καταναλωτών 

και αγορά εργασίας: 
οικονομική και 
εργασιακή ικανότητα, 
δικαίωμα στην 
εργασία και ελάχιστο 
επιτρεπόμενο 
επίπεδο διαβίωσης

Πολιτιστική
•Επίγνωση της 

ταυτότητας και της 
κληρονομιάς: γνώση 
της ιστορίας και της 
απτής και άυλης 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – 16 

Το πρόγραμμα “Human Rights Friendly Schools” («Σχολεία φιλικά προς τα ανθρώπινα δικαιώματα») 

που υποστηρίζεται από τη Διεθνή Αμνηστία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Προγράμματος για την Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο ξεκίνησε από τα Ηνωμένα 

Έθνη τον Δεκέμβριο του 2004. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει τους νέους και να προωθήσει την 

ενεργό συμμετοχή όλων των μελών του σχολείου να ενσωματώσουν τις αξίες και τις αρχές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της σχολικής ζωής. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο.  

“Ένα σχολείο φιλικό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα βάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καρδιά 
της μαθησιακής εμπειρίας και τα καθιστά αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής σχολικής ζωής. 
Αντικατοπτρίζονται στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στα σχολεία, στον τρόπο 
με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ο ένας το άλλο, στο πρόγραμμα του σχολείου και στις 
εξωσχολικές δραστηριότητες που προσφέρονται. 

Ένα σχολείο φιλικό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της 
αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της μη διάκρισης και της συμμετοχής. Είναι μια σχολική κοινότητα 
όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα μαθαίνονται, διδάσκονται, ασκούνται, γίνονται σεβαστά, 
προστατεύονται και προωθούνται. Τα σχολεία που είναι φιλικά προς τα ανθρώπινα δικαιώματα 
είναι περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη 
σχολική ζωή, ανεξάρτητα από το καθεστώς ή τον ρόλο τους, και εκεί γιορτάζεται η πολιτιστική 
πολυμορφία.  

Οι νέοι και η σχολική κοινότητα μαθαίνουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζώντας τα καθημερινά 
στην πράξη. Μέσω μιας προσέγγισης που ξεπερνά την τάξη και διακλαδώνεται σε όλες τις πτυχές 
της σχολικής ζωής, που ονομάζεται συνήθως «προσέγγιση ολιστικού σχολείου», «ολιστική 
προσέγγιση» ή «προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα», τόσο τα σχολεία όσο και οι νέοι γίνονται 
ισχυροί καταλύτες για αλλαγή στις ευρύτερες κοινότητες τους". 

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Σχολεία φιλικά προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διαθέσιμο στο 

https://www.amnesty.org/en/human-rights-education/human-rights-friendly-schools/) 

 

2. Πιστεύετε ότι το σχολείο σας είναι φίλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Αιτιολογήσετε την 

απάντηση σας. 

3. Αναφέρετε μια σειρά ενεργειών που μπορείτε να κάνετε, τόσο εσείς όσο και οι συμμαθητές 

και οι εκπαιδευτικοί σας, για να ενισχύσετε τα χαρακτηριστικά του σχολείου σας για να γίνει 

φίλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

 

 Η παγκοσμιοποίηση και η αλληλεξάρτηση είναι δύο τρέχοντα φαινόμενα που σχετίζονται μεταξύ 

τους  

 Η παγκοσμιοποίηση περιγράφει την αυξανόμενη σύνδεση των κοινωνιών και των εθνών σε 

διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας, της πολιτικής, του περιβάλλοντος και του 

πολιτισμού  

 Η αλληλεξάρτηση αναφέρεται στις συνδέσεις που διατηρούμε μεταξύ των ατόμων και στην 

εξάρτηση μας από την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών  

 Και τα δύο φαινόμενα υποδηλώνουν τη σημασία της διασύνδεσης και της στήριξης κοινών σκοπών 

μεταξύ διαφορετικών ατόμων, κοινωνιών και εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη μας 

 Η παγκόσμια πολιτότητα αναφέρεται στην πολιτότητα χωρίς σύνορα, στην αίσθηση ότι ανήκουμε 

σε μια ευρύτερη κοινότητα και στην ανθρωπότητα και σε έναν τρόπο σκέψης, αίσθησης και δράσης 

με άλλους που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες και τον σεβασμό στην πολυμορφία και τον 

πλουραλισμό. Η άσκηση της παγκόσμιας πολιτότητας σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι η 

συμπεριφορά μας επηρεάζει άλλους, τοπικά και παγκοσμίως, και αντίστροφα 

 Ο καθένας μας μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις κοινωνίες μας. Μπορούμε να 

συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με 

το να εμπλεκόμαστε με το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή οργανισμών, να 

συμμετέχουμε σε εθελοντικές δραστηριότητες και σε συνεργατικά προγράμματα.  

  

 

 

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ; 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα έμαθα κάτι σημαντικό για την παγκοσμιοποίηση. 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, τώρα είμαι περισσότερο ενήμερος για το πώς η 

παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τη ζωή μου και τις ζωές άλλων. 

 Μετά από αυτά τα μαθήματα, έχω περισσότερα κίνητρα για να δουλέψω για αλλαγές που είναι 

σημαντικές στην κοινωνία μου ή στον κόσμο. 

 

 

  

ΣΥΓΚΕ

ΝΤΡΩΣ

Η 

ΓΝΩΣΗ

Σ 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ - 7 

Υπάρχουν πολλές μοναδικές ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων στον κόσμο. Για διάφορους λόγους, 

συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμιοποίησης, χάνουν την ταυτότητα, τη γλώσσα, τις παραδόσεις τους 

και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την εξαφάνιση. Με το έργο του "Ο κόσμος στα 

πρόσωπα", ο φωτογράφος Alexander Khimushin στοχεύει να δείξει την ποικιλομορφία του κόσμου στον 

οποίο ζούμε, να προάγει την ανοχή και το νοιάξιμο για τους άλλους και να ευαισθητοποιήσει για τις 

προκλήσεις των κοινωνιών μας.  
 

   
Γουατεμάλα Ιαπωνία Αιθιοπία 

   
Σαμόα Αφγανιστάν Κούβα 

Πηγή: Alexander Khimushin (2019). The world in faces. (Διαθέσιμο στο: https://khimushin.com/the-world-

in-faces/).  

 

1. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες 

2. Μία από τις προκλήσεις των κοινωνιών μας σήμερα είναι η παγκοσμιοποίηση. 

Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα μπορεί να συνδέονται με αυτό το 

φαινόμενο; 

3. Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα για το πώς επηρεάζει τη ζωή σας η 

παγκοσμιοποίηση;  

 

 

ΚΡΙ

ΤΙΚ

Η 

ΣΚΕ

ΨΗ 

https://khimushin.com/the-world-in-faces/
https://khimushin.com/the-world-in-faces/


 

 

 

 

 

 

 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 
 

1. Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Απαντήστε σε κλίμακα 1-5 (1= διαφωνώ έντονα, 5= συμφωνώ 

απόλυτα) 

Α. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα όλων - ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, τη 
χώρα καταγωγής, την ηλικία κ.λπ. 

Β. Ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από άλλα. 

Γ. Νομίζω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα μου. 

Δ. Στη χώρα μου τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά. 

Ε. Ως ανθρωπότητα έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
σεβαστά και σε άλλες χώρες. 

Ζ. Η οικονομική ανάπτυξη είναι λιγότερο σημαντική από τη διατήρηση του κλίματος. 

Η. Ως άτομο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα ουσιαστικό για τα παγκόσμια ζητήματα. 

Θ. Η παγκοσμιοποίηση είναι γενικά μια θετική διαδικασία. 

Ι. Σε έναν κόσμο όπου η μετανάστευση είναι συχνή και συνεχής, η ιθαγένεια είναι μια ξεπερασμένη 
ιδέα. 

Κ. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως "πολίτη του κόσμου" / "παγκόσμιο πολίτη". 
 

2. Ποια δικαιώματα θεωρούνται εγγενή για τον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια, διασφαλίζοντας τον 

σεβασμό της ισότητας και της ελευθερίας; 

Α. Νομικά δικαιώματα 

Β. Πολιτικά δικαιώματα 

Γ. Ανθρώπινα δικαιώματα 

Δ. Πολιτιστικά δικαιώματα 
 

3. Τα προαναφερθέντα δικαιώματα βασίζονται σε θεμελιώδεις πυλώνες. Αυτοί είναι: 

Α. Πανανθρώπινα και αναφαίρετα 

Β. αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα 

Γ. αδιαίρετα 

Δ. όλα τα παραπάνω 
 

4. Τα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται για κάθε άνθρωπο από τη γέννησή του: 

Α. ισχύουν σε μερικούς ανθρώπους και σε ορισμένα μέρη 

Β. είναι διαφορετικά, μερικά είναι πιο σημαντικά από άλλα 

Γ. θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από οποιονδήποτε εάν δικαιολογείται 

Δ. συνδέονται με ευθύνες 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 



 

 

 

5. Η παγκοσμιοποίηση… 

Α. είναι μια έννοια που περιγράφει την αυξανόμενη σύνδεση των παγκόσμιων πολιτισμών και 
οικονομιών 

Β. διαφέρει από την έννοια της παγκοσμιοποίησης του γεωγραφικού χώρου 

Γ. μειώνει την επαφή και τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων 

Δ. ενισχύει την ανεξαρτησία των εθνών όσον αφορά την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών 

 

6. Η παγκοσμιοποίηση εκφράζεται: 

Α. στην πολιτική και την οικονομία 

Β. στον πολιτισμό 

Γ. στο περιβάλλον 

Δ. σε όλα τα παραπάνω 

 

7. Η εξάρτηση των ανθρώπων από τους άλλους για την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών 

μπορεί να οριστεί ως .... 

Α. παγκοσμιοποίηση 

Β. αλληλεξάρτηση 

Γ. κοινωνική εξάρτηση 

Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

8. Οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 περιλαμβάνουν: 

Α. παγκοσμιοποίηση 

Β. αλληλεξάρτηση 

Γ. κοινωνική εξάρτηση 

Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

9. Από τα παρακάτω, τι δεν αποτελεί στόχο του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη: 

Α. μείωση των ανισοτήτων 

Β. εξάλειψη της φτώχειας 

Γ. προστασία της εξωγήινης ζωής 

Δ. βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση 

 

10.  Η παγκόσμια πολιτότητα: 

Α. στοχεύει στην προώθηση κοινών λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις 

Β. αναγνωρίζει ότι οι ενέργειες και οι συμπεριφορές μας έχουν επιπτώσεις στον κόσμο 

Γ. βασίζεται στη σκέψη, αίσθημα και δράση χωρίς σύνορα, που υποστηρίζεται από την αίσθηση ότι 
ανήκουμε σε μια παγκόσμια κοινότητα 

Δ. όλα τα παραπάνω 

 

 *Απαντήσεις 2-Γ, 3-Δ, 4-Δ, 5-A, 6-

Δ, 7-B, 8-Δ, 9-Γ, 10-Δ 

 

*Chave: 1-C; 2-D; 3-D, 4-A; 5-D; 6-

B; 7-D; 8-C; 9-D; 10-C 
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