
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

Κοινωνικοί Θεσµοί 
 
1. Ορισµοί και Χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Θεσµών 

∆ιαδικασία θεσµοποίησης 
 
1.1. Ορισµοί 
 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στις σωστές απαντήσεις: 
Στην Ελλάδα σήµερα θεσµοί είναι: 

α) Η προίκα 
β) Το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
γ) Η εκκλησία 
δ) Ο στρατός 

 
ε) Η βαφή των αβγών το Πάσχα 
στ) Το πανηγύρι του χωριού 
ζ) Το πανεπιστήµιο 
η) Η αστυνοµία 

 

Ερώτηση συµπλήρωσης 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
–  Ο Πάρσονς προσδιορίζει τον κοινωνικό θεσµό ως ένα ……………………… 

……………… ανάµεσα στις κοινωνικές θέσεις µε βάση την εσωτερίκευση 
κοινωνικών ……………… από τα άτοµα φορείς των ……………… και τη 
συµµόρφωσή τους προς αυτές µε τρόπο που να ικανοποιεί ένα κοινωνικό 
σύνολο. Το σύµπλεγµα αυτό των σχέσεων αποκτά στρατηγική σηµασία για 
τη συγκρότηση του κοινωνικού συστήµατος, καθώς εξυπηρετεί τις παρακάτω 
λειτουργίες του: 
α) τη ……………………… 
β) την ……………………... 
γ) την ……………………… και 
δ) …………………………..  



 

 

Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
 

Να δώσετε τον ορισµό του κοινωνικού θεσµού. 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

1. Να αναφέρετε πως ορίζεται η έννοια του θεσµού στο πλαίσιο της 
λειτουργικής θεώρησης και να δώσετε ένα παράδειγµα. 

2. Να αναλύσετε την έννοια του θεσµού όπως προσδιορίστηκε από τον 
Πάρσονς. 

3. Να επισηµάνετε τα κυριότερα σηµεία προσέγγισης των θεσµών σύµφωνα µε 
την Μαρξιστική θεώρηση. 

 
1.2. Χαρακτηριστικά 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό – λάθος» και σύντοµης απάντησης 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας 
Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο.  

 Σωστό   Λάθος 
α) Οι κοινωνικοί θεσµοί προσδιορίζονται κυρίως  

από τις ατοµικές συνθήκες.      
β) Οι θεσµοί εκφράζουν και προσπαθούν να διατη- 

ρήσουν και να αναπαράγουν µια συγκεκριµένη  
κοινωνική πραγµατικότητα.      

γ) Η τυποποίηση των ανθρώπινων σχέσεων και  
δραστηριοτήτων πραγµατοποιείται µόνο µε τους 
τυπικούς νόµους.        

Β. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα των προτάσεων που θεωρήσατε 
λανθασµένες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

1. Να προσδιορίσετε τον κοινωνικό χαρακτήρα των θεσµών. 
2. Να καταδείξετε µε συγκεκριµένα στοιχεία τη σχετική σταθερότητα των 

θεσµών µέσα στο χρόνο. 
3. Να προσδιορίσετε τους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται η τυποποίηση 

των θεσµών. 
 
1.3. ∆ιαδικασία Θεσµοποίησης 
 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  

Σωστό   Λάθος 
α) Η θεσµοποίηση είναι µια απλή και σύντοµη διαδικασία 

δηµιουργίας κοινωνικών θεσµών. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

β) Η παγίωση ενός νέου θεσµού στηρίζεται στην επανάληψη 
και τυποποίηση σχέσεων και ενεργειών. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

γ) Θεσµοποίηση είναι η επικύρωση της δηµιουργίας ενός 
θεσµού, µε τυπική πράξη. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

δ) Ένας κοινωνικός θεσµός λειτουργεί µόνο σε ένα επίπεδο 
κοινωνικής οργάνωσης. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................
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ε) Ο ίδιος κοινωνικός θεσµός επιτελεί ταυτόχρονα πολλές 
λειτουργίες. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

 

Ερώτηση επιλογής και κατάταξης 

 

 Να κατατάξετε τις παρακάτω δραστηριότητες σε θεσµοποιηµένες και 
θεσµοθετηµένες. 

Η υιοθεσία, η χορωδία του χωριού, το Κρατικό Θέατρο,  
το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, η οµάδα παραδοσιακών χορών του χωριού, 
το πανηγύρι, η Τράπεζα της Ελλάδος, ο αθλητικός όµιλος του χωριού 

 

Θεσµοποιηµένη Θεσµοθετηµένη 
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. α) Να ορίσετε τον όρο θεσµοποίηση. 
β) Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγµα για να εξηγήσετε τη δηµιουργία ενός 

θεσµού µέσω της διαδικασίας της θεσµοποίησης. 
2. Να εξηγήσετε τη διαδικασία της θεσµοθέτησης. 
3. Να προσδιορίσετε τη σχέση της έννοιας του κοινωνικού θεσµού µε τις 

έννοιες των κοινωνικών θέσεων και των κοινωνικών ρόλων. 
4. Να επισηµάνετε τις διαφορές µεταξύ θεσµοποίησης και θεσµοθέτησης αφού 

µελετήσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που περιέχει, σχετικά µε αυτές, το 
βιβλίο σας ή η παρακάτω πηγή: 

 

Πηγή 
Κοινωνικός θεσµός 
Κοινωνικός θεσµός είναι ένα σταθερό πλέγµα σχέσεων µεταξύ 
«κοινωνικών ρόλων», ένα σταθερό σύνολο ενεργειών οι οποίες 
προσδιορίζονται κοινωνικά και όχι ατοµικά. Κάθε θεσµός αποτελεί ένα 
σύνολο από τυποποιηµένους τρόπους ατοµικής και οµαδικής δράσης 
που το σύνολο τους θεωρεί σηµαντικούς (...) 
Ο θεσµός γεννιέται µε τη σταθερή και οµοιόµορφη επανάληψη µιας 

κοινωνικά παραδεκτής ατοµικής ή οµαδικής δράσης και µε µετατροπή 
της δράσης σε υποχρεωτική. Όταν η υποχρέωση δηµιουργείται µέσα 
από την παραπάνω επανάληψη, αναφερόµαστε στη θεσµοποίηση µιας 
ατοµικής ή οµαδικής δράσης. Με την έννοια αυτή τα έθιµα µπορούν να 
εξελιχτούν σε θεσµό εφόσον έχουν τα χαρακτηριστικά της 
σταθερότητας, της οµοιοµορφίας, της επανάληψης και της 
υποχρεωτικής δράσης. 
Όταν ο υποχρεωτικός χαρακτήρας µιας ατοµικής ή οµαδικής 

δράσης επιβεβαιώνεται ή δηµιουργείται µε µια τυπική πράξη, τότε 
αναφερόµαστε στη θεσµοθέτηση. Στις σύγχρονες κοινωνίες κύρια 
µορφή τυπικής πράξης θεσµοθέτησης είναι ο νόµος. 

Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου, Επιµέλεια Β. Φίλιας, ΟΕ∆Β,  
Αθήνα 1983, σ. 96 
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2. Λειτουργίες και Μετασχηµατισµοί των Κοινωνικών Θεσµών 
 

2.1. Λειτουργίες 
 

Ερώτηση ανάπτυξης 

«Οι κοινωνικοί θεσµοί επιτελούν ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες.» 
Να αναπτύξετε ένα παράδειγµα έκδηλης λειτουργίας ενός θεσµού και ένα 
παράδειγµα συγκαλυµµένης ή άδηλης λειτουργίας του θεσµού. 
 
2.2. Μετασχηµατισµοί 
 

 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  

Σωστό   Λάθος 
α) Βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής είναι η 

δηµιουργία νέων πολυλειτουργικών θεσµών. 
 ..............................................................................................  

 
  

β) Η οικογένεια αποτελεί κλασικό παράδειγµα 
µετασχηµατισµού ενός κοινωνικού θεσµού. 

 ..............................................................................................  

 
  

γ) Η οικογένεια είναι η πρώτη κοινωνική οµάδα στην οποία 
συµµετέχει ο άνθρωπος, ουσιαστικά από τη στιγµή της 
σύλληψής του. 

 ..............................................................................................  

 
 

  

δ) Η οικογένεια ως θεσµός επιτελεί µόνο µία λειτουργία. 
 ..............................................................................................  

  

ε) Καθώς η κοινωνική οργάνωση αλλάζει, αλλάζει και η 
µορφή της οικογένειας. 

 ..............................................................................................  
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στ) Νέοι, εξειδικευµένοι θεσµοί αναλαµβάνουν λειτουργίες τις 
οποίες παλαιότερα επιτελούσε η οικογένεια. 

 ..............................................................................................  

 
  

 
 

Ερώτηση αντιστοίχησης 
 

Να αντιστοιχίσετε τα δεδοµένα της στήλης Β προς τα δεδοµένα της στήλης Α 
(κάποια δεδοµένα της στήλης Β είναι περιττά). 

 

Α Β 
 
 
1. Κοινωνικός µετασχηµατισµός 
 
 
2. Παγκοσµιοποίηση 
 
 
3. Πολυλειτουργικοί θεσµοί 

α) ικανοποιεί διάφορες ανθρώπινες 
ανάγκες 

β) είναι η κοινωνική αλλαγή 
γ) είναι η δηµιουργία νέων θεσµών 
δ) χαρακτηρίζει τη σύγχρονη 

πραγµατικότητα λόγω των 
εντόνων αλληλεπιδράσεων 
µεταξύ των σύγχρονων 
κοινωνιών 

ε) χαρακτηρίζονται οι νέοι θεσµοί οι 
οποίοι εξυπηρετούν το σύγχρονο 
τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας 

στ) χαρακτηρίζονται οι παλιοί θεσµοί 
οι οποίοι εκχωρούν κάποιες από 
τις δραστηριότητές τους σε νέους 
περισσότερο εξειδικευµένους 
θεσµούς 

 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να εξηγήσετε πώς συνδέεται ο µετασχηµατισµός της κοινωνικής 
πραγµατικότητας, στη σύγχρονη εποχή, µε τον µετασχηµατισµό των 
κοινωνικών θεσµών.  

2. Να περιγράψετε το µετασχηµατισµό του θεσµού της οικογένειας. 
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3. Ο Θεσµός της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 
1. Το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας µετασχηµατίστηκε πολλές φορές. 

Πολλοί µελετητές ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε αυτό. Γενικά, µπορεί να 
ειπωθεί ότι η πρώτη λειτουργία την οποία φανερά επιτελεί ο θεσµός της 
εκπαίδευσης είναι η …………………………. …………………………. . 

2. Άλλη σηµαντική λειτουργία της εκπαίδευσης είναι η  «……………………. 
…………………………. και ……………………. ………………………». 

3. Μία άλλη βασική λειτουργία του θεσµού της εκπαίδευσης είναι αυτή της 
…………………………. των µαθητών. 

4. Ακόµη µια λειτουργία του θεσµού της εκπαίδευσης η οποία µπορεί να 
χαρακτηριστεί τόσο ως συγκαλυµµένη, όσο και ως ανεπίσηµη, αφού δεν 
είναι δυνατόν να κατοχυρώνεται κάπου νοµικά, επειδή έρχεται σε αντίθεση 
µε τις διακηρύξεις για ισότητα ευκαιριών και ισότιµη αντιµετώπιση των 
µαθητών, είναι αυτή της …………………………. των  
…………………………. …………………………. µέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα.  

 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Να προσδιορίσετε τις φανερές και άδηλες λειτουργίες του θεσµού της 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
 
 

� Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι 

 

 

Εργασία 1η 
 

Πηγή 1 
«Προίκα: Ένας θεσµός που καταργήθηκε. 
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Η προίκα, που σύµφωνα µε το πνεύµα του Νόµου, είναι ένα 
κεφάλαιο που δίνεται στον άνδρα για να ανακουφιστεί από τις 
οικονοµικές υποχρεώσεις που έχει κατά τη διάρκεια του γάµου. ∆ίνεται 
από τους γονείς του κοριτσιού και είναι ανάλογη µε την κοινωνική 
θε΄ση του πατέρα του, την περιουσία του, τον αριθµό των παιδιών του, 
αλλά ακόµη είναι ανάλογη και µε την κοινωνική θέση του µέλλοντος 
συζύγου της. 
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η παροχή αυτή των γονιών του κοριτσιού 

προς τον άνδρα δεν ήταν µια ηθική τους υποχρέωση, µια ‘βοήθεια’ 
προς το κορίτσι για να ξεπεράσει τις πρώτες οικονοµικές δυσκολίες του 
γάµου, αλλά ήταν µια καθαρά νοµική υποχρέωσή τους. Είχε δηλαδή το 
κορίτσι το δικαίωµα να αξιώσει από τους γονείς του αυτή την παροχή 
δικαστικά! (…) 
Ο λόγος της νοµοθετικής αυτής πρόβλεψης θα πρέπει να αναζητηθεί 

στο γενικό πνεύµα του νοµοθέτη που ήθελε τη γυναίκα ένα πλάσµα 
παθητικό, αδύνατο να διαχειρίζεται οικονοµικά ζητήµατα. Η γυναίκα 
διατηρούσε την κυριότητα, ενώ ο άνδρας είχε τη διοίκηση και την 
επικαρπία της προίκας χωρία να παίρνει υπόψη του την θέληση της 
γυναίκας. Ο νοµοθέτης όµως προσπαθούσε µέσα στο πνεύµα της 
‘προστασίας’ του αδύναµου πλάσµατος, να την εξασφαλίσει από ένα 
σύζυγο ‘κακής πίστης’.Έτσι η ‘προίκα’ επέστρεφε στη γυναίκα αν 
διαλυόταν ο γάµος ή αν κατά τη διάρκειά του ο σύζυγος έκανε κακή 
διαχείριση της προίκας. 
Ο θεσµός αυτός πάντως, παρ’ όλες τις τόσες ‘µειωτικές’ για την 

προσωπικότητα τόσο της γυναίκας όσο και του άνδρα συναλλαγές 
επιβίωσε στην Ελλάδα. Η Ελληνική Κοινωνία ανεξάρτητα από την 
ταξική της διάρθρωση επικροτούσε τη διατήρηση του ‘θεσµού’. Ηθική 
υποχρέωση για ‘προίκα’ είχαν και οι αδελφοί των κοριτσιών. Η 
παράδοση ήθελε τα αγόρια να δουλεύουν για να προικίσουν την ή τις 
αδελφές τους ή ακόµη να ξενιτευτούν χάρη των αδελφών τους και µετά 
να φροντίσουν οι ίδιοι για τη δική τους ζωή(…) 

Tην τελευταία δεκαετία όµως και ίσως και πιο παλιά, οι κοινωνικές 
συνθήκες όλο και αλλάζουν. Η ‘εικόνα’ της γυναίκας αρχίζει να 
ξεφεύγει από την παραδοσιακή της µορφή, της ‘µητέρας’ ‘συζύγου-
νοικοκυράς’. Οι γονείς όλο και περισσότερο παύουν να βλέπουν το 
γάµο σαν µοναδικό ‘αποκούµπι’ των κοριτσιών τους. Ανησυχούν και 
ενδιαφέρονται να τακτοποιηθούν τα κορίτσια τους όπως και τα αγόρια 
τους σε µια δουλειά. Η κατάσταση αυτή διαµορφώνεται όχι µόνο στα 
αστικά κέντρα, αλλά και στις αγροτικές περιοχές (…) Έτσι ο νέος 
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Νόµος δεν έφερε κάποια κοινωνική ανατροπή στο θέµα αυτό, αλλά 
µάλλον συµβαδίζει µε πνεύµα της εποχής. Στο νέο Νόµο δεν υπάρχουν 
διατάξεις που να προβλέπουν την ‘προίκα’, µια και ο άνδρας δεν έχει 
την αποκλειστική ευθύνη για την αντιµετώπιση των ‘οικογενειακών 
αναγκών’ που να δικαιολογεί τη συνεισφορά της γυναίκας στο γάµο µε 
την ‘προίκα’. Εξάλλου οι γονείς έχουν τη νοµική υποχρέωση για τη 
διατροφή των παιδιών τους, υποχρέωση που δεν παύει µε την 
ενηλικίωσή τους εφόσον αυτά έχουν ανάγκη ακόµα και αφορά και τα 
αγόρια και τα κορίτσια χωρίς διάκριση». 
Τέσσα ∆ουλκέρη, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, 

εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 1986, σσ. 36-39.  
 

Πηγή 2 
«Η σταθερότητα και ο δεσµευτικός χαρακτήρας του θεσµού εξαρτώνται 
από τρεις προϋποθέσεις: ότι οι σκοποί του θεσµού εξακολουθούν να 
θεωρούνται ως σηµαντικοί, ότι δεν έχει µειωθεί η αποτελεσµατικότητα 
των παγιωµένων κοινωνικών σχέσεων, των τρόπων για την επίτευξη 
των σκοπών του θεσµού και τέλος, ότι οι σχέσεις καθαυτές θεωρούνται 
σύµφωνες µε τις ισχύουσες κοινωνικές αξίες. 
Όταν η αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών οδηγεί στην εξάλειψη µιας 

ή περισσοτέρων από τις προϋποθέσεις αυτές, τότε ο θεσµός δεν αποτελεί 
πια ικανοποιητική απάντηση στα κοινωνικά προβλήµατα στα οποία 
αναφέρεται και τα οποία προσδιορίζονται στο εξής από τις καινούριες 
κοινωνικές συνθήκες (…) Αν οι σταθερές κοινωνικές σχέσεις από τις 
οποίες συνίσταται ο θεσµός, οι τρόποι ατοµικής και συλλογικής ενέργειας 
και δραστηριότητας δεν είναι πια αποτελεσµατικοί για την επίτευξη ενός ή 
περισσοτέρων από τους σκοπούς του θεσµού και αν αυτοί οι τρόποι 
ενέργεια και δραστηριότητας έπαυσαν να θεωρούνται σύµφωνοι µε τις 
κοινωνικές αξίες, τότε ο θεσµός εισέρχεται σε µια περίοδο κρίσης, τότε 
αρχίζει η διαδικασία αλλαγής ή και της κατάργησής του. 
Η αλλαγή του θεσµού µπορεί να συµβεί είτε στο επίπεδο των 

κοινωνικών σχέσεων (που έπαψαν να θεωρούνται σύµφωνες µε τις 
κοινωνικές αξίες οι οποίες άλλαξαν ή που έπαψαν να θεωρούνται 
αποτελεσµατικές για την επίτευξη των σκοπών, οι οποίοι παραµένουν 
απαράλλακτοι) είτε στο επίπεδο των σκοπών, (που άλλαξαν ή που 
αλλοιώθηκαν) (…) 
Όπως η γέννηση του θεσµού έτσι και η αλλαγή του µπορεί να γίνει 

µε θεσµοποίηση (δηλαδή µε τη σταδιακή επικράτηση των κοινωνικών 
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σχέσεων και νέων τρόπων ατοµικής και οµαδικής δράσης, που 
αποκτούν υποχρεωτικό χαρακτήρα αντικαθιστώντας τους παλιούς) ή µε 
θεσµοθέτηση (δηλαδή µε την κατάργηση π.χ. ενός νόµου και την 
αντικατάστασή του µε άλλον τέτοια είναι η περίπτωση της 
αναµόρφωσης του Οικογενειακού ∆ικαίου στη χώρα µας)». 

Μουσούρου Λ., Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου, Επιµέλεια Β. Φίλιας,  
ΟΕ∆Β, Αθήνα 1983, σσ. 103, 106 

 

Αφού µελετήσετε τα κείµενα των πηγών 1 και 2 και µε βάση τις κοινωνιολογικές 
σας γνώσεις, να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα:  
α) Ποιες σηµαντικές κοινωνικές ανάγκες κάλυπτε ο θεσµός της προίκας στην 

παραδοσιακή Ελληνική κοινωνία;  
β) Ποιες αλλαγές των κοινωνικών συνθηκών, τις τελευταίες δεκαετίες στην 

Ελλάδα, επέβαλαν στο Νοµοθέτη την κατάργηση του θεσµού της προίκας. 
γ) Γνωρίζετε αν στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχε ο θεσµός της προίκας;  

(Να ανατρέξετε στις γνώσεις που αποκοµίσατε από τη διδασκαλία του 
µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΑ∆Α στη Β΄ Λυκείου). 

\ 
 
 
 
 

Εργασία 2η 
 

Πηγή 3 
«Η οικογένεια είναι ένας θεσµός που επιτελεί ταυτόχρονα πολλές 
λειτουργίες και έχει πολλούς σκοπούς. Η σηµασία που έχουν για το 
κοινωνικό σύνολο οι λειτουργίες αυτές και η δυνατότητα επιτέλεσής 
τους στο πλαίσιο µας και της ίδιας κοινωνικής οµάδας εξηγούν γιατί η 
οικογένεια αποτελεί «καθολικό κοινωνικό φαινόµενο» – δηλαδή ο 
θεσµός της οικογένειας υπάρχει µε παραλλαγές σ’ όλες τις κοινωνίες. 
Οι λειτουργίες που επιτελεί η οικογένεια εξαρτώνται από τη µορφή 

της κοινωνίας µέσα στην οποία αυτή υπάρχει. Έτσι στη γεωργική –
αγροτική- παραδοσιακή κοινωνία η οικογένεια εξασφαλίζει τη 
βιολογική αναπαραγωγή: την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση της 
νέας γενιάς, την οικονοµική και την κοινωνική ένταξη των µελών της 
(αγάπη, στοργή, ασφάλεια κ.λπ.), την κάλυψη προνοµιακών αναγκών 
των µελών της (φροντίδα των ασθενών και των αδυνάµων, των 
απόρων, των ηλικιωµένων κ.λπ.) τέλος στη γεωργική – αγροτική 
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κοινωνία, η οικογένεια λειτουργεί ως πλήρης οικονοµική οµάδα 
(δηλαδή ως οµάδα παραγωγής και κατανάλωσης). 
Στη βιοµηχανική –αστική- σύγχρονη κοινωνία πολλές από τις 

λειτουργίες της παραδοσιακής οικογένειας έχουν εξασθενίσει, 
αλλοιωθεί ή αναληφθεί από άλλους εξειδικευµένους φορείς 
(νηπιαγωγεία, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, συµβουλευτικές υπηρεσίες, 
ασφαλιστικά ταµεία, κ.λπ.). Στη σύγχρονη, εξάλλου κοινωνία η 
οικογένεια λειτουργεί ως οµάδα κατανάλωσης κατά κύριο λόγο και 
συνδέεται µε την παραγωγή µέσω των οικονοµικά ενεργών µελών της 
(δηλ. µέσω των µελών της που έχουν επαγγελµατική απασχόληση). 
Ο εκσυγχρονισµός µιας κοινωνίας, δηλαδή η µετάβασή της από τη 

γεωργική –αγροτική- παραδοσιακή µορφή στη βιοµηχανικλή –αστική- 
σύγχρονη, επιβάλλει την προσαρµογή των θεσµών στη νέα µορφή. 
Χωρίς τη προσαρµογή αυτή οι θεσµοί ξεπερνιούνται από την 

εξέλιξη, χάνουν την αποτελεσµατικότητά τους και αχρηστεύονται. Η 
προσαρµογή αυτή συνίσταται από τη µια µεριά στη διαδικασία 
θεσµοποίησης, και από την άλλη, στη θεσµοθέτηση νέων τρόπων 
δράσης των ατόµων µιας οµάδας. Η πρόσφατη αναθεώρηση του 
Οικογενειακού ∆ικαίου στη χώρα µας ανταποκρίνεται στην ανάγκη του 
δεύτερου είδους προσαρµογής του θεσµού της οικογένειας στις 
καινούργιες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί 
και που διαµορφώνονται». 

Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου, Επιµέλεια Β. Φίλιας, ΟΕ∆Β,  
Αθήνα 1983, σσ. 97-98 

 
Αφού µελετήσετε το κείµενο της πηγής 3 να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:  
α) Υπάρχει κρίση σήµερα στο θεσµό της οικογένειας ή απλά διαφοροποιήθηκε 

η µορφή της; Να τεκµηριώσετε τις απόψεις σας µε βάση τις κοινωνιολογικές 
σας γνώσεις.  

β) Ο θεσµός της οικογένειας, υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες; Περιγράψετε τις 
λειτουργίες που επιτελεί. 
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Εργασία 3η 
 

Πηγή  
«Ιδεολογία και γλώσσα 
Η ιδεολογία εκδηλώνεται µε ποικίλους τρόπους και χρησιµοποιεί 

ποικίλα µέσα. Το µέσο όµως που περισσότερο απ’όλα προτιµάει είναι η 
γλώσσα. Γιατί η γλώσσα δεν προσφέρεται µόνο σαν φορέας της 
ιδεολογίας, αλλά και σαν όπλο της. Είναι γνωστό πως οι ιδεολογικές 
µάχες διεξάγονται µε λέξεις, µε φράσεις, µε συνθήµατα, µε στερεότυπα, 
γιατί πέρα από την έννοιά τους αποκτούν αυτές οι λέξεις και οι φράσεις 
µια αυτόνοµη δύναµη κρούσης και επιβολής (...). 
Η ιδεολογική εµβέλεια της γλώσσας (είναι µεγαλύτερη της γραπτής 

απ’ότι της προφορικής αλλά δεν µπορούµε να  αναπτύξουµε εδώ τους 
λόγους) βρίσκεται µέσα στον τρόπο που λειτουργεί η λέξη ως φορέας 
νοήµατος, ή καλύτερα, ως φορέας σηµασίας. 
Μια τέτοιου είδους λειτουργία εικάσαµε ότι επιτελεί και το λεξιλόγιο 

που χρησιµοποιήθηκε για να «δηλώσει» τους µαθητές που «πάνε καλά 
στο Σχολείο» (εκλεκτοί) και τους µαθητές που «δεν πάνε καλά στο 
Σχολείο» (Αποκλεισµένοι). Μέσω των «υποδηλώσεών» του δίνει το 
λεξιλόγιο αυτό µια «ερµηνεία» του φαινοµένου της διαφοράς µεταξύ 
των δύο κατηγοριών των µαθητών η οποία µας φαίνεται καθαρά 
ιδεολογική. Ας δούµε το πράγµα από πιό κοντά. 
Οι λέξεις που αφορούν τους «εκλεκτούς» και τους 
«αποκλεισµένους» 
Αναζητήσαµε µέσα στα επίσηµα κείµενα (Νόµοι, ∆ιατάγµατα, 

Υπουργικές εγκύκλιοι κ.λ.π.) και στα ηµιεπίσηµα, που έχουν κάποια 
σχέση µε τα προηγούµενα (εισηγήσεις νοµοσχεδίων, έργα που 
εκφράζουν τη γνώµη αρµοδίων πάνω σε εκπαιδευτικά θέµατα, 
πρακτικά της Βουλής κ.λ.π.) τις λέξεις µε τις οποίες δηλώνονται οι 
µαθητές των δύο κατηγοριών που αναφέραµε. Τα κείµενα αυτά, 
καλύπτουν την περίοδο από το 1836, έτος που δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 
της αντιβασιλείας για την οργάνωση της Μέσης Εκπαίδευσης, µέχρι το 
1979. 

(...) Η διάκριση των δύο κατηγοριών των µαθητών είναι σαφέστατη 
ήδη από το 1856 (φαίνεται ότι από τόσο νωρίς γίνονται αντικείµενο 
διεκδίκησης κυρίως τα ανώτερα και ανώτατα επίπεδα του σχολικού 
συστήµατος από τις ευνοηµένες κοινωνικές κατηγορίες της µικρής τότε 
Ελλάδας). Γίνεται λόγος χωρίς περιστροφές για δύο υπο-σύνολα 
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µαθητών, εντελώς ξεχωριστά, που τα διαφοροποιεί η διαφορετική θέση 
και στάση που «παίρνουν» έναντι των ανωτέρων σπουδών: α) 
Εκείνους που δε θέλουν (οι µη βουλόµενοι) και δεν µπορούν (οι µη 
δυνάµενοι) να συνεχίσουν τις σπουδές µετά το ∆ηµοτικό Σχολείο ή και 
το Ελληνικό Σχολείο ή αργότερα το Τριτάξιο Γυµνάσιο, και β) 
Εκείνους που ποθούν διακαώς (οι εφιέµενοι) και µπορούν (οι 
δυνάµενοι) να φτάσουν µέχρι το Πανεπιστήµιο. 
Αυτοί της πρώτης κατηγορίας, οι «αποκλεισµένοι», δηλώνονται 

επανειληµµένα µε τις λέξεις:  
- Οι µη βουλόµενοι να ακολουθήσουν ανωτέρας σπουδάς... Οι µη 

προτιθέµενοι... Οι µη επιθυµούντες... Οι µη έχοντες διάθεσιν δι’ 
ανωτέρας σπουδάς... Οι µη εφιέµενοι... Οι από της προς την παιδείαν 
εφέσεως παρασυρόµενοι... Οι µη δυνάµενοι... Οι αδύνατοι... Οι µη 
επιδέξιοι... Οι ολιγότερον ικανοί... Τα πλήθη των αµελών και 
ανικάνων... Οι πολλοί... Ο λαός σε σχέση µε τους «άλλους», τους 
µορφωµένους... Οι προοριζόµενοι δια τον πρακτικόν βίον... Οι µη 
προοιωνιζόµενοι δια τας κλασσικάς σπουδάς... Οι εξ ανάγκης εις 
διάφορα έργα τρεπόµενοι... Οι φύση ακατάλληλοι δι’ ανωτέρας 
σπουδάς... Οι έχοντες χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης... Αυτοί που είναι 
κώλυµα της προόδου των λοιπών και αντιδραστικόν στοιχείον... 
Αυτοί της δεύτερης, οι «εκλεκτοί» µε τις εξής:- Οι βουλόµενοι να 

ακολουθήσουν ανωτέρας σπουδάς... Οι εφιέµενοι ανωτέρων 
σπουδών... Αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν στα γράµµατα... Οι 
αισθανόµενοι την επιθυµία και κλίση για τα γράµµατα... Οι ικανοί... Οι 
δυνάµενοι... Οι δυνάµενοι ν’ ασπασθώσιν...βίον επιστηµονικόν... Οι 
επιδέξιοι δι’ ανωτέρας επιστηµονικάς σπουδάς... Οι ολίγοι... Οι 
επίλεκτοι... Οι ευέλπιδες... Οι προικισµένοι από τη φύση... Ακαδηµαϊκοί 
πολίτες... Πολίτες πρώτης τάξεως... 
Πολλές από τις λέξεις τις συναντήσαµε επανειλληµένα. Μερικές 

µάλιστα παρουσιάζουν µια αυξηµένη συχνότητα ορισµένες περιόδους, 
πράγµα που µας έκανε να διατυπώσουµε την εικασία, ότι η συχνότητα 
αυτή έχει σχέση µε το συγκεκριµένο συσχετισµό κοινωνικών δυνάµεων 
της περιόδου. Η επαλήθευση όµως της εικασίας αυτής απαιτεί 
συστηµατικότερη έρευνα. 
Από µια πρώτη συγκριτική µατιά των δύο οµάδων λέξεων φαίνεται 

πως η γενική ιδεολογική τάση είναι να «περάσει» µέσω των 
«υποδηλώσεων» η ιδέα ότι οι «εκλεκτοί» και οι αποκλεισµένοι» 
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οφείλουν τη διαφοροποιηµένη «κατάστασή» τους στην 
«κληρονοµικότητα», στη «φύση», στις «έσωθεν» πνευµατικές δυνάµεις 
και όχι στο «περιβάλλον» δηλαδή στις «αγωγικές» ή καλύτερα στις 
«κοινωνικές» ευκαιρίες. 

Ιδεολογικές υποδηλώσεις του λεξιλογίου των «αποκλεισµένων» 
Οι παρατηρήσεις µας για τη µια κατηγορία µαθητών είναι ευνόητο 

ότι ισχύουν εκ του αντιθέτου και για την άλλη. 
Οι «αποκλεισµένοι» συχνά δηλώνονται µε εκφράσεις θετικές που 

αίρονται µε το αρνητικό «µη», π.χ. «µη εφιέµενοι». Υποδηλώνεται ότι 
αποτελούν το αρνητικό της θετικής εικόνας των «εκλεκτών» ως προς 
τις σπουδές. Αυτό θα πει πως δεν είναι στερηµένοι γενικά από την 
ικανότητα της «έφεσης». Μπορούν να εκδηλώνουν «έφεσιν» για άλλα 
πολλά, δεν την εκδηλώνουν όµως για «τα γράµµατα», άρα η Φύση, ο 
Θεός, τα Γονίδια, τους στέρησαν από αυτή συγκεκριµένα την 
ικανότητα. Έτσι εξηγείται γιατί όταν δείχνουν «έφεση για την 
παιδεία...» αντιµετωπίζονται ως «παρασυρµένοι», ως «απολωλότες». 
Μέσα στην ίδια προοπτική τοποθετούνται και οι λέξεις: «Μη 
βουλόµενοι» «µη προτιθέµενοι» «µη επιθυµούντες» «µη έχοντες 
διάθεσιν». Από όλες αφήνεται να υποδηλωθεί ότι η δυσκολία των 
«αποκλεισµένων» να προσαρµοστούν και έτσι να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του Σχολείου δεν οφείλεται παρά µόνο στη θελησή τους 
που είναι προσωπική φυσική αρετή. Ή την έχει κανείς ή δεν την έχει. 
∆εν αφήνεται κανένα υποδηλωτικό περιθώριο να τεθεί έστω έµµεσα το 
ερώτηµα: Τους λείπει εκ φύσεως η θέληση ή «καθ’οδόν» την έχασαν; 
∆ε θέλουν εκ φύσεως ή µήπως δεν µπορούν να θέλουν γιατί 
«αδυνάτισαν» για λόγους περιβαλλοντικούς-κοινωνικούς; 

(...) Ποιοί χρησιµοποιούν, ή έχουν συµφέρον να χρησιµοποιούν, 
αυτό το λεξιλόγιο; Πράγµατι δε θα υπήρχε αποκαλυπτικότερη 
κατακλείδα για τις προθέσεις τους από τη φράση: «Αυτοί (οι πολλοί) 
είναι κώλυµα της προόδου των λοιπών και αντιδραστικόν στοιχείον» 
(4). Οι λέξεις «κώλυµα» και «αντιδραστικόν» υποδηλώνουν τη µη 
«συµµόρφωση» των «πολλών» σε ορισµένη «λογική» τάξη πραγµάτων, 
που είναι αυτή των «λοιπών», και ακόµα ότι δικαιολογείται κάθε µέτρο 
εναντίον τους, αφού κωλύουν και αντιδρούν. 
Και να! Εάν αυτοί που αποτελούν το «κώλυµα» περιοριστούν µόνο 

στην «υποχρεωτική», ή διοχετευθούν στην «Τεχνική» εκπαίδευση, τότε 
οι «λοιποί...θέλουσι βαδίσει ησύχως και ασφαλώς προς το σκοπόν της 
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γυµνασιακής (σήµερα θα λέγαµε Λυκειακής και Πανεπιστηµιακής) 
Παιδείας». Έτσι θα αποφευχθεί και το «αναµφισβήτητον µέγιστον 
κακόν να παιδεύωνται οµού τα τέκνα πασών των κοινωνικών τάξεων» 
(5). Μ’ αυτό τον «περιορισµό» των «λοιπών» στην υποχρεωτική ή την 
Τεχνική Εκπαίδευση, που θα είναι κατάλληλα «οπλισµένες» µε 
αποτελεσµατικό ιδεολιγικό υλικό, θα επιτευχθεί επιπλέον και η 
«συµµόρφωσή» τους ώστε να µην είναι «αντιδραστικόν στοιχείον». 
Η φοίτηση σ’αυτά τα σχολεία τους είναι αρκετή για να µάθουν «να 

αισθάνονται σέβας προς την ιδιοκτησίαν εν γένει, προς την τάξιν και 
πολλαπλώς να ηθικοποιώνται...» (6). Έτσι αργότερα «οι ψηφοφόροι οι 
εκ της εργατικής τάξεως» θα προφυλάσσονται από την «εκµετάλλευσιν 
των άλλων» (7) (ο νοών νοείτω) (...). 

Ιδεολογικές υποδηλώσεις του λεξιλογίου των «εκλεκτών»  
Το νόµισµα έχει και την άλλη του πλευρά. Αντίστοιχη αλλά αντίθετη 

ιδεολογική λειτουργία επιτελεί το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται για να 
δηλωθούν οι «εκλεκτοί». 
Πρέπει να πούµε ότι σε σχέση µε το προηγούµενο λεξιλόγιο αυτό 

χρησιµοποιεί λιγότερες έννοιες αλλά σε µεγαλύτερη συχνότητα, µέσα 
στα κείµενα βέβαια που ερευνήσαµε. 
Κύρια έννοια είναι η θέληση: Αυτοί επιθυµούν διακαώς (εφιέµενοι) 

να κάµουν ανώτερες σπουδές, «βούλονται», «θέλουν», «αισθάνονται  
την επιθυµία» (ενώ οι άλλοι...). υποδηλώνεται µε σαφήνεια και εδώ ότι 
η θέληση που είναι η κινητήρια δύναµη για τις σπουδές βρίσκεται στα 
«ένδον» του ανθρώπου και δόθηκε ως «δώρο», ως «χάρισµα», από το 
Θεό ή τη Φύση (...). 

Αντί για συµπέρασµα 
Ο καλύτερος τρόπος να «κλείσουµε» αυτή τη σύντοµη ανάλυση είναι 

να παραθέσουµε απλά και µόνο την άποψη των γνωστών Γάλλων 
Κοινωνιολόγων Bourdieu και Rasseron (14). 

«Οι ευνοηµένες κοινωνικές κατηγορίες βρίσκουν µέσα στην 
ιδεολογία, που θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε χαρισµατική (επειδή 
τονίζει το «χάρισµα» ή το «δώρο»), µια αναγνώριση ως φυσικών των 
πολιτιστικών τους προνοµίων τα οποία έτσι µεταβάλλονται από 
κοινωνική κληρονοµιά σε προσωπικό χάρισµα ή σε ατοµική αξία. Έτσι 
καλυµµένος (masqué) ο «ταξικός ρατσισµός» µπορεί να εκδηλώνεται 
και να λειτουργεί δηµόσια χωρίς ποτέ να εµφανίζεται. Αυτή η 
«αλχηµεία» πετυχαίνει τόσο καλύτερα όσο οι λαϊκές τάξεις, αντί να της 
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αντιπαραθέσουν µια άλλη αντίληψη της επιτυχίας στο σχολείο, δέχονται 
σαν δικιά τους τη θεωρία των ανώτερων κοινωνικών κατηγοριών περί 
φυσικών χαρισµάτων (l’ essentialisme) και βιώνουν τη µειονεκτική 
τους θέση σαν αποτέλεσµα της προσωπικής τους µοίρας». 

(Θεόδωρος Μυλωνάς: Η γλώσσα και η ιδεολογική της λειτουργία στο χώρο της 
εκπαίδευσης) 

Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήµερα 1988-1996,  
Με κείµενα 47 συγγραφέων, Τόµος Β΄,  

Εισαγωγή και επιµέλεια Ιωάννα Λαµπίρη-∆ηµάκη,  
Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1997, σελ. 309-314, 317-318  

 

(Σηµειώσεις κειµένου) 
(4) Ν.Γ.∆όσιος, Περί πρακτικών Σχολών, Βουκουρέστιον, 1886, σελ. 40. 
(5) Έκθεσις της Αγωνοδίκου Επιτροπείας του Συλλόγου προς διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραµµάτων «Περί Κατωτέρας και Μέσης Παιδείας εν 
Ελλάδι...», Αθήναι 1872, σε΄. 5 (Βλ. ∆ηµαράς, ό.π., τόµος Α, σελ. 212). 

(6) Α.Ν.Σκιάς, Γνώµαι περί αναδιοργανώσεως της Μάσης Εκπαιδεύσεως, 
Αθήναι Εθν. Τυπογραφείον 1921, σελ. 31. 

(7) Παυλίδης, Περί Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και της εφαρµογής αυτής εν 
Ελλάδι, Αθήναι 1902, σελ. 79 

 

Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο καθώς και τις πληροφορίες που δίνονται 
στο σχολικό σας βιβλίο,  σχετικά µε τη λειτουργία του θεσµού της εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα, να σχολιάσετε τις παρακάτω προτάσεις: 

«Ακόµη, µια λειτουργία του θεσµού της εκπαίδευσης, η οποία µπορεί να 
χαρακτηριστεί τόσο ως συγκαλυµµένη, όσο και ως ανεπίσηµη, αφού δεν 
είναι δυνατόν να κατοχυρώνεται νοµικά, επειδή έρχεται σε αντίθεση µε τις 
διακυρήξεις για ισότητα ευκαιριών και ισότιµη αντιµετώπιση των µαθητών, 
είναι αυτή της αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων µέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα. 
∆ηλαδή, ενώ επίσηµα διακηρύσσεται το αντίθετο, η ισότητα ευκαιριών για 
όλους, που πράγµατι επιδιώκεται να εξασφαλιστεί, π.χ., από την 
υποχρεωτική εκπαίδευση, παράλληλα, το εκπαιδευτικό σύστηµα ευνοεί ως 
ένα βαθµό τους µαθητές που προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά 
στρώµατα». 

(σχολικό βιβλίο σελ. 158) 
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