ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ

Κοινωνικά Προβλήµατα,
Κοινωνική Απόκλιση
1. Προσδιορισµός της Έννοιας του Κοινωνικού Προβλήµατος
\

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) Ο αναλφαβητισµός είναι κοινωνικό πρόβληµα των
αναπτυγµένων βιοµηχανικά και τεχνολογικά χωρών.





















................................................................................................
β) Τα παγκόσµια κοινωνικά προβλήµατα διαφοροποιούνται
µόνο από ήπειρο σε ήπειρο.
................................................................................................
γ) Η περιοχή της Ηπείρου θεωρείται η λιγότερο αναπτυγµένη
της Χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής ένωσης.
................................................................................................
δ) Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει το αίσθηµα της παγκόσµιας
αλληλεγγύης.
................................................................................................
ε) Η στέρηση εµφανίζεται µε πολλές µορφές και δεν αφορά
µόνο τους φτωχούς.
................................................................................................
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα της
αρίθµησής της.
1. Οι φτωχοί, των πιο αναπτυγµένων βιοµηχανικά και τεχνολογικά χωρών, σε
σύγκριση µε τους φτωχούς, των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών:
α) υποφέρουν περισσότερο
β) υποφέρουν λιγότερο
γ) υποφέρουν το ίδιο
δ) δεν υπάρχουν φτωχοί στις αναπτυγµένες χώρες
2. Η ύπαρξη αστέγων, η αύξηση των θανάτων από καρκίνο και τροχαία, η
αύξηση των ψυχικών διαταραχών, η αυξηµένη αποξένωση των ανθρώπων,
είναι έντονα κοινωνικά προβλήµατα που χαρακτηρίζουν:
α) τις αναπτυγµένες βιοµηχανικά και τεχνολογικά χώρες
β) τις λιγότερο αναπτυγµένες βιοµηχανικά και τεχνολογικά χώρες
γ) όλες τις χώρες του πλανήτη
3. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών που ζουν κάτω από
τα όρια της φτώχειας, συγκεντρώνουν οι χώρες:
α) Πορτογαλία και Ισπανία
β) Πορτογαλία και Ελλάδα
γ) Ελλάδα και Ιταλία
δ) Ελλάδα και ∆ανία
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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) Η έννοια του κοινωνικού προβλήµατος σηµαίνει µια
κατάσταση

δύσκολη,

που

δεν

µπορεί

ποτέ

να













ξεπεραστεί.
β)

Τα

σηµαντικότερα

κοινωνικά

προβλήµατα

της

σύγχρονης εποχής είναι αυτά που έχουν παγκόσµιο
χαρακτήρα
γ) Ο «δείκτης της ανθρώπινης φτώχειας» προσδιορίζεται,
από τον Ο.Η.Ε., µε κριτήριο µόνο το εισόδηµα.

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

αναφέρετε

παραδείγµατα κοινωνικών

προβληµάτων

που έχουν

παγκόσµιο χαρακτήρα.
2. Να προσδιορίσετε τα κυριότερα κοινωνικά προβλήµατα που εµφανίζονται
στις λιγότερο αναπτυγµένες βιοµηχανικά και τεχνολογικά χώρες.
3. Να

δώσετε

παραδείγµατα

έντονων

κοινωνικών

προβληµάτων

που

εµφανίζονται στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά και τεχνολογικά χώρες.
4. Να αναφέρετε τα επίπεδα στα οποία διαφοροποιείται ένα παγκόσµιο
κοινωνικό πρόβληµα.
5. Να περιγράψετε τα ιδιαίτερα κοινωνικά φαινόµενα-προβλήµατα που
συνοδεύουν τη διαφοροποίηση, κατά ήπειρο, του κοινωνικού προβλήµατος
της φτώχειας.
Ερώτησεις ανάπτυξης
1. α) Να αναφέρετε ποιος ∆ιεθνής Οργανισµός µελετά το παγκόσµιο κοινωνικό
πρόβληµα της φτώχειας.
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β) Να περιγράψετε πως διαφοροποιείται, από ήπειρο σε ήπειρο, το κοινωνικό
πρόβληµα της φτώχειας.
2. Να περιγράψετε πως διαφοροποιείται, από χώρα σε χώρα, το κοινωνικό
πρόβληµα της φτώχειας.
3. Να περιγράψετε πως διαφοροποιείται, κατά περιοχές µέσα στην ίδια χώρα,
το κοινωνικό πρόβληµα της φτώχειας.
4. Να αιτιολογήσετε µε παραδείγµατα το γεγονός ότι το ίδιο παγκόσµιο
κοινωνικό πρόβληµα, βιώνεται διαφορετικά από κάθε οµάδα και από κάθε
άτοµο.
5. Να παρουσιάσετε τα επίπεδα στα οποία αναπτύσσονται προγράµµατα για την
αντιµετώπιση του κοινωνικού προβλήµατος της φτώχειας.
6. «Η έλλειψη του βασικού αισθήµατος παγκόσµιας αλληλεγγύης, οδηγεί στην
έλλειψη συνεχούς, καθολικής και συντονισµένης προσπάθειας για την
αντιµετώπιση του κοινωνικού προβλήµατος της φτώχειας». Να εξηγήσετε
την παραπάνω πρόταση.
7. α) Να εξηγήσετε γιατί η στέρηση δεν αφορά µόνο τους φτωχούς.
β) Να παρουσιάσετε τις µορφές µε τις οποίες µπορεί να εµφανιστεί η στέρηση.

2. Κοινωνική Απόκλιση και Μορφές Παραβατικότητας
2.1. Η κοινωνική απόκλιση
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 Κοινωνιολογία ενδιαφέρεται περισσότερο για τους
ψυχολογικούς

παράγοντες

που

διαµορφώνουν

το


φαινόµενο της απόκλισης.
................................................................................................
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β) Η κοινωνική απόκλιση αφορά τη συµπεριφορά µειοψηφιών
κάποιου πληθυσµού.













................................................................................................
γ) Η απόκλιση είναι µια έννοια σχετική µέσα στο χρόνο.
................................................................................................
δ) Η έννοια της απόκλισης ταυτίζεται πάντοτε µε την έννοια
της παραβατικότητας.
................................................................................................
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα της
αρίθµησής της.
1. Η έννοια της κοινωνικής απόκλισης καθορίζεται από:
α) κοινωνικούς παράγοντες
β) ατοµικούς παράγοντες
γ) κοινωνικούς και ατοµικούς παράγοντες
δ) οικογενειακούς παράγοντες
2. Το φαινόµενο της απόκλισης είναι ένα από τα βασικά προβλήµατα κυρίως των:
α) περισσότερο αναπτυγµένων βιοµηχανικά και τεχνολογικά χωρών
β) λιγότερο αναπτυγµένων βιοµηχανικά και τεχνολογικά χωρών
γ) αποκλειστικά,

χωρών που προέκυψαν µετά την κατάρρευση του

λεγόµενου «υπαρκτού σοσιαλισµού»
δ) αποκλειστικά χωρών της Λατινικής Αµερικής
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να ορίσετε την έννοια της κοινωνικής απόκλισης.
2. Να δώσετε δύο παραδείγµατα από τα οποία το ένα να εµφανίζει την
απόκλιση ως φαινόµενο ανώδυνο για το άτοµο και το κοινωνικό σύνολο και
το άλλο, ως επώδυνο.
3. Να αναφέρετε πότε καταδικάζεται έντονα ή και στιγµατίζεται, ένας
άνθρωπος που αποκλίνει.
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4. Να εξηγήσετε πότε η έννοια της απόκλισης, προσεγγίζει την έννοια της
παραβατικότητας.
2.2. Η παραβατικότητα
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) Οι κοινωνιολόγοι µελετούν τις ψυχολογικές αιτίες του
φαινοµένου της παραβατικότητας.













................................................................................................
................................................................................................
β) Η παραβατικότητα συσχετίζεται µε νευρωτικές ή και
ψυχωσικές διαταραχές.
................................................................................................
................................................................................................
γ) Η παραβατικότητα µειώνεται, γενικά, στη σύγχρονη εποχή.
................................................................................................
................................................................................................
Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα της
αρίθµησής της.
Ο όρος παραβατικότητα σηµαίνει τη ροπή, την τάση των ατόµων ή και οµάδων
προς την παράβαση:
α) τυπικών κανόνων
β) άτυπων κανόνων
γ) τυπικών και άτυπων κανόνων
δ) ηθικών κανόνων
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Ερώτηση συµπλήρωσης
Να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείµενο.
Ιδιαίτερη θέση έχει το φαινόµενο της νεανικής. .......................................,
που αντιµετωπίζεται γενικά µε ξεχωριστό τρόπο, καθώς ο νέος, ο έφηβος,
ο ανήλικος τις περισσότερες φορές παραβάτης, χρειάζεται µια
διαφορετική ............................................ . ∆εν είναι ένας ενήλικος, µε
διαµορφωµένη

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

παραβάτης.

Έχει

περισσότερες δυνατότητες και πιθανότητες να µεταστραφεί και να
κυριαρχήσει

στις

παρορµήσεις

του

και

στα

αρνητικά

του

.............................................. Ένα σηµαντικό θέµα για την Κοινωνιολογία
είναι ακριβώς το κατά πόσο οι διάφοροι ...................................., όπως οι
φυλακές και τα αναµορφωτήρια, βοηθούν αυτή τη βελτιωτική πορεία ή
αν αντίθετα συντελούν στην .......................................... των παραβατικών
................................... των νεαρών, αλλά συχνά και των µεγαλύτερων
εγκλείστων.
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να εντοπίσετε τις ανάγκες που ικανοποιούν τα νεαρά παραβατικά άτοµα µε
την ένταξή τους σε µια οµάδα.
2. Να εξηγήσετε γιατί ενδιαφέρει τους κοινωνιολόγους το φαινόµενο της
νεανικής παραβατικότητας.
Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ο όρος παραβατικότητα και να αναφέρετε
παραδείγµατα µορφών παραβατικότητας.
2. α) Να εξηγήσετε για ποιο λόγο το φαινόµενο της παραβατικότητας
χρειάζεται πολύπλευρη ανάλυση.
β) Να προσδιορίσετε τη συµβολή του κοινωνιολόγου στην µελέτη και
αντιµετώπιση του φαινοµένου της παραβατικότητας.
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3. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους οι κοινωνιολόγοι αναζητούν τις
αιτίες, που συντελούν στην ανάπτυξη και στην παγκοσµιοποίηση του
οργανωµένου εγκλήµατος.

3. Ανοµία, Αλλοτρίωση, ∆ιάφορες Θεωρητικές Προσεγγίσεις
3.1. Ανοµία
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να αναφέρετε ποιος κοινωνιολόγος δηµιούργησε την έννοια της ανοµίας και
πως την ορίζει.
2. Να εξηγήσετε ποια µορφή αυτοκτονίας ονοµάζει ο Εµιλ Ντυρκέµ «ανοµική».
3. Να προσδιορίσετε την έννοια της ανοµίας, σύµφωνα µε τη θεωρία του Ρ. Κ.
Μέρτον;
Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Να αναλύσετε την έννοια της ανοµίας, έτσι όπως χρησιµοποιήθηκε από τον
Εµίλ Ντυρκέµ.
2. Να αναπτύξετε τη θεωρία του Ρόµπερτ Κινγκ Μέρτον, που αφορά τους
βασικούς τύπους προσαρµογής στις σύγχρονες, ανοµικές συνθήκες ζωής.
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Ερώτηση αντιστοίχησης
1. Να γράψετε στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της στήλης Β που
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της στήλης Α.
Α

Β

Τύποι προσαρµογής στις σύγχρονες,

Παραδείγµατα

ανοµικές συνθήκες ζωής
..... Συµµόρφωση µε τους σκοπούς και α. Υπάλληλος που θα εκτελέσει µε

τα µέσα που προβάλλει ως θετικές

σχολαστικότητα

µια

αξίες κάθε φορά η κοινωνία.

πολυµελούς οικογένειας.

έξωση

..... Επίτευξη των σκοπών και των

µέσων που προβάλλει θετικά η

β. Συµβιβασµένος άνθρωπος, που δεν

αντιδρά σχεδόν ποτέ δυναµικά.

κοινωνία µε οποιαδήποτε µέσα,
ακόµα και µε εκείνα που έχουν
αρνητική αξία.

γ. Χρόνιος

χρήστης

ναρκωτικών,

αλκοολικός.

..... Υπερβολική προσήλωση στα µέσα

που προβάλλει ως θετικά η
κοινωνία, χωρίς όµως να δίνεται
σηµασία στους σκοπούς που τα

δ. Αρχηγός οργανωµένου εγκλήµατος.

µέσα αυτά εξυπηρετούν.
..... Απόρριψη τόσο των σκοπών, όσο

και των µέσων που προβάλλει
θετικά η κοινωνία και
αποµάκρυνση από τις κοινωνικές
διαδικασίες.
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3.2. Αλλοτρίωση
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 έννοια της αλλοτρίωσης χρησιµοποιήθηκε αρχικά στις
κοινωνικές επιστήµες από τον Μ. Βέµπερ.





















................................................................................................
................................................................................................
β) Σύµφωνα µε την άποψη του Ρουσσώ, η αλλοτρίωση των
πολλών σηµαίνει αποστέρηση των δικαιωµάτων τους σε
όφελος των λίγων.
................................................................................................
................................................................................................
γ) Ο Μαρκούζε θεωρεί ότι η «µεγάλη άρνηση» της σύγχρονης
πραγµατικότητας,

θα

οδηγήσει

σε

ένα

µελλοντικό

δικαιότερο κόσµο.
................................................................................................
................................................................................................
δ) Η Κ. Χόρνεϋ επισηµαίνει ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες
καθορίζουν ουσιαστικά την ανάπτυξη του νευρωτικού
ατόµου.
................................................................................................
................................................................................................
ε) Ο Κ. Μαρξ, στις αναλύσεις του για την αλλοτρίωση,
επηρεάστηκε από την ψυχαναλυτική εργασία του Σ.
Φροϋντ.
................................................................................................
................................................................................................
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα της
αρίθµησής της.
1. Ο Κ. Μαρξ θεωρεί υπεύθυνο για την αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου:
α) τον σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής
β) τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής
γ) το προλεταριάτο
δ) τους διανοούµενους
2. Ο Χ. Μαρκούζε θεωρεί ότι εκείνοι που µπορούν να οδηγήσουν τις σύγχρονες
κοινωνίες στο ξεπέρασµα του αλλοτριωτικού τους χαρακτήρα, είναι οι:
α) τεχνοκράτες
β) καπιταλιστές
γ) διανοούµενοι
δ) εργάτες
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο του όρου αλλοτρίωση.
2. Να περιγράψετε πώς χρησιµοποίησε ο Ζαν-Ζακ Ρουσσώ την έννοια της
αλλοτρίωσης.
3. Να καταδείξετε πώς αντιλαµβάνεται την αλλοτρίωση του σύγχρονου
ανθρώπου ο Κ. Μαρξ.
Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Να αναλύσετε τις διαστάσεις που παίρνει η αλλοτρίωση, σύµφωνα µε τη
θεωρία του Κ. Μαρξ.
2. Να αναπτύξετε την οπτική για την κοινωνική αλλαγή, που προσφέρει ο
Χέρµπερτ Μαρκούζε, προκειµένου να ξεπεραστεί ο αλλοτριωτικός
χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών.
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3. Να εξηγήσετε πώς αντιλαµβάνονται την αλλοτριωµένη προσωπικότητα ο
Εριχ Φροµ και η Κάρεν Χόρνεϋ.
3.3. Άλλες προσεγγίσεις
Ερωτήσεις του τύπου «σωστό – λάθος» και σύντοµης απάντησης
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή
Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο.
Σωστό Λάθος
α) Η θεωρία του διαφορικού συγχρωτισµού του

Σάδερλαντ συνδέεται µε αυτή της σχολής του

















Σικάγο.
β) Η θεωρία της κοινωνικής διαντίδρασης δίνει ιδιαίτερη
σηµασία στην «ετικέτα» που τοποθετεί το κοινωνικό
σύνολο στον άνθρωπο που αποκλίνει.
γ) «Έγκληµα του λευκού περιλαιµίου» ονοµάζεται ο φόνος
Καθολικών ιερέων.
δ) Τα φαινόµενα της απόκλισης και της παραβατικότητας
αποτελούν σήµερα αντικείµενα µελέτης µόνο της
επιστήµης της Κοινωνιολογίας.

Β. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα των προτάσεων που θεωρήσατε
λανθασµένες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να αναφέρετε τη θεωρία που ανέπτυξε ο Έντουιν Χάρντιν Σάδερλαντ.
2. Να αναφέρετε πώς ερµηνεύουν την εγκληµατική συµπεριφορά οι ερευνητές
της σχολής του Σικάγο.
3. Να εξηγήσετε γιατί ένας αποφυλακισµένος κλέφτης θα δυσκολευτεί, συνήθως, να
βρει δουλειά.
4. Να εξηγήσετε γιατί τα παραβατικά άτοµα, που προέρχονται από τα ανώτερα
κοινωνικά στρώµατα, έχουν µικρότερες πιθανότητες να συλληφθούν και να
τιµωρηθούν.
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Ερώτηση ανάπτυξης
Να αναπτύξετε τη θεωρία της σχολής της Κοινωνικής ∆ιαντίδρασης, που αφορά
την παραβατική συµπεριφορά.

4. Εφαρµογή. Πρακτικές Αντιµετώπισης Φαινοµένων Απόκλισης
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα της
αρίθµησής της.
1. Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, το πρόβληµα της εξάρτησης από τα
ναρκωτικά, αντιµετωπίζεται µε µέτρα κυρίως:
α) κατασταλτικά
β) προληπτικά
γ) κατασταλτικά και προληπτικά
2. Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, το πρόβληµα των βίαιων εκδηλώσεων του
αθλητικού φανατισµού, αντιµετωπίζεται µε µέτρα κυρίως:
α) κατασταλτικά
β) προληπτικά
γ) κατασταλτικά και προληπτικά
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να αναφέρετε τις µορφές αντιµετώπισης του προβλήµατος της χρήσης
ναρκωτικών που διακρίνονται στο πρόγραµµα του Ο.ΚΑ.ΝΑ..
2. Να προσδιορίσετε τους φορείς που µπορούν να εγκρίνουν προγράµµατα
πρόληψης και απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, σύµφωνα µε την ελληνική
νοµοθεσία.
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Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Να περιγράψετε τις µορφές που παίρνει η πρόληψη της εξάρτησης από τα
ναρκωτικά, στο πρόγραµµα του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
2. Να αιτιολογήσετε τη διαφοροποίηση της αντιµετώπισης του προβλήµατος
της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, στα πλαίσια της ελληνικής νοµοθεσίας.
3. Να περιγράψετε πως αντιµετωπίζεται το πρόβληµα των βίαιων εκδηλώσεων
του αθλητικού φανατισµού, στη σύγχρονη Ελλάδα.



Εργασία για το σχολείο

Πηγή 1
«Αποκλίνουσα ονοµάζουµε τη συµπεριφορά εκείνη που αποµακρύνεται
από τους κοινά αποδεκτούς κανόνες συµπεριφοράς που διέπουν τη
λειτουργία µιας κοινωνίας µια δεδοµένη χρονική περίοδο (...).
Σταθερές και αµετακίνητες µέσα στους αιώνες µορφές απόκλισης
δεν υπάρχουν. Η έννοια δηλαδή της απόκλισης δεν είναι µια
«καθολική» διαχρονική έννοια, ούτε υπάρχουν επιστηµονικά κριτήρια
που να την καθορίζουν.
Το γενικό πολιτιστικό επίπεδο κάθε εποχής, οι ηθικές αντιλήψεις
που επικρατούν, η άρχουσα ιδεολογία, διαµορφώνουν κάθε φορά µια
διαφορετική θεώρηση της απόκλισης (...).
Παράλληλα, θα πρέπει να τονίσουµε ότι δεν υπάρχει ένας ηθικός
κώδικας καθολικής ισχύος που να καταδικάζει τις αποκλίνουσες
συµπεριφορές. Έτσι πράξεις που άλλοτε καταδικάζονταν σαν
εγκληµατικές, στις µέρες µας η καταδίκη τους φαίνεται αδιανόητη (...).
Κάθε εποχή έχει τις δικές της αντιλήψεις για την απόκλιση. Σε µια
εποχή κρίσης των αξιών και κατάρρευσης των θεσµών, όπως η δική
µας, η κοινωνία περισσότερο από ποτέ υποχρεώνεται να υπερασπίσει
τον εαυτό της πάνω στα σύνορα του παθολογικού και του
φυσιολογικού, τείνοντας να αντιµετωπίζει µε καχυποψία και να
απορρίπτει στο περιθώριο οτιδήποτε ξεφεύγει από το στερεότυπο της
«φυσιολογικότητας».
Φ. Τσαλίκογλου-Κωστοπούλου, Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου,
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Συντονιστής Β. Φίλιας, Αθήνα 1983 (σελ.289-290, 303)

Πηγή 2
«1.5.3. Συνέπειες της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς
Η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά µπορεί να αποτελέσει απειλή της
κοινωνικής οργάνωσης. Όµως κάθε µορφή παρεκκλίνουσας
συµπεριφοράς δεν εκθέτει οπωσδήποτε σε κίνδυνο την κοινωνική
συνοχή.
Σ’ όλες τις κοινωνίες παρατηρούνται παραβάσεις των κανόνων
τους χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι κοινωνίες καταλύθηκαν. Πέρα
όµως από ένα όριο κοινωνικής ανοχής της παρεκκλίνουσας
συµπεριφοράς, η γενίκευση της µη ανταπόκρισης της δράσης του
καθενός στις απαιτήσεις των άλλων κοινωνών µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα τη σοβαρή διατάραξη των όρων λειτουργίας της κοινής
ζωής. Τούτο µπορεί να συµβεί, όταν κλονισθεί η εµπιστοσύνη των
κοινωνών µελών στην αποτελεσµατικότητα των κανόνων ως µέσων
καθοριστικών της διαγωγής των µελών στις διάφορες κοινωνικές
σχέσεις. (...).
(...) Για να φτάσουµε στο σηµείο να διακοπεί η εµπιστοσύνη των
κοινωνών στην αποτελεσµατικότητα του κοινωνικού δεσµού, θα πρέπει
οι αντιθέσεις και οι διαφοροποιήσεις να είναι τόσο έντονες ώστε να
έχει επέλθει πλήρης χαλάρωση της κοινωνικής συνοχής, πλήρες
αίσθηµα ανασφάλειας σχετικά µε την προστασία των αγαθών που η
κοινωνία αυτή θεωρεί βασικά. Έξω όµως από την περίπτωση αυτή που
είναι ακραία, υπάρχουν πολύ πλατιά περιθώρια κοινωνικής ανοχής
απέναντι στην παρεκκλίνουσα συµπεριφορά. (...)
Επειδή, λοιπόν, η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά πέφτει µέσα στην
δυνατότητα πρόβλεψης των κοινωνικών µελών, αυτά, παρά την
προσδοκία τους ότι και από τον άλλο θα εκδηλωθεί συµπεριφορά
σύµφωνη µε τα κοινωνικά πρότυπα, παίρνουν µέτρα προστασίας τους για
το ενδεχόµενο να παραβιάσει ο άλλος τα πρότυπα αυτά.(...). Η κοινωνική
οργάνωση και συνοχή απειλείται από την παρεκκλίνουσα συµπεριφορά
όταν αυτή ποσοτικά και ποιοτικά ξεπερνά τα όρια της κοινωνικής
ανοχής. (...).
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(...) Μια θετική επίπτωση της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς είναι
ότι συντελεί έµµεσα στην αύξηση της κοινωνικής αλληλεγγύης µεταξύ
των µελών της κοινωνικής οµάδας.1 Όσο οι κανόνες εφαρµόζονται
γενικά, τα κοινωνικά µέλη δεν συνειδητοποιούν απόλυτα την αξία του
προστατευόµενου αγαθού. Σε περίπτωση όµως παράβασης του κανόνα
και προσβολής του προστατευόµενου αγαθού, τότε εξεγείρεται η
συλλογική συνείδηση και µπαίνουν σε κίνηση µηχανισµοί συλλογικής
άµυνας, τόσο περισσότερο έντονα συλλογικής, όσο σπουδαιότερο
προσλαµβάνει η κοινωνία αυτή το προστατευόµενο αγαθό.2
Βλέπουµε λοιπόν ότι η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά, όταν αυτή δεν
υπερβαίνει ορισµένο µέτρο, συντελεί στη συσπείρωση των κοινωνών
γύρω από τις προστατευόµενες αξίες και στη σύσφιξη της κοινωνικής
συνοχής. Επίσης η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά πολλές φορές µαρτυρεί
µια επελθούσα ή µια επερχόµενη κοινωνική αλλαγή. Και έτσι δεν
αποκλείεται να είναι προάγγελος προοδευτικών αλλαγών».
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΡΟΣ Α΄-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ,
Το έγκληµα-Η Εγκληµατολογία, Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1984 (σελ. 36-38)

Αφού µελετήσετε τις πηγές 1 και 2 και µε βάση τις κοινωνιολογικές σας γνώσεις
να δώσετε απαντήσεις στα εξής:
α) Να βρείτε παραδείγµατα µορφών συµπεριφοράς από την ελληνική κοινωνία,
που κατά το παρελθόν, χαρακτηρίζονταν ως αποκλίνουσες (παρεκκλίνουσες)
ενώ σήµερα θεωρούνται «φυσιολογικές».
β) Ποιες παραβάσεις κανόνων και προσβολές προστατευόµενων αγαθών ή αξιών,
θα αποτελούσαν σήµερα στην Ελλάδα µορφές αποκλίνουσας συµπεριφοράς.

1 E. Durkeim, Les règles de la méthode sociologique, Παρίσι, 1968, σ. 67.
2 Χαρακτηριστική είναι, π.χ. η µε αγανάκτηση και πάθος αντίδραση του κοινού σε ορισµένες
αποτρόπαιες, κατά την κοινή συνείδηση, ανθρωποκτονίες.
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Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι

Εργασία 1η
Πηγή 1
Νεανική παραβατικότητα
«Σύµφωνα µε τον ποινικό κώδικα, ως ανήλικο χαρακτηρίζεται ένα
άτοµο µεταξύ των 7 και 17 χρόνων.
Το δικαστήριο ανηλίκων είναι εκείνο που επιλαµβάνεται των
υποθέσεων εκείνων της παραβατικότητας των ανηλίκων, σύµφωνα µε
τον Ποινικό Κώδικα και τον Αναγκαστικό Νόµο 2724/40.
Παράλληλο υποβοηθητικό έργο προσφέρουν οι αντίστοιχες
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) που λειτουργούν ως Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Σε κάθε έδρα Πρωτοδικείου λειτουργεί
ένα δικαστήριο ανηλίκων, υπηρεσία επιµελητών ανηλίκων και η Ε.Π.Α.
Η διαδικασία της δικαστικής επιµέλειας ενός ανηλίκου είναι αρκετά
πολύπλοκη και γίνεται µετά από γνωµατεύσεις του αρµόδιου δικαστή
ανηλίκων και ύστερα από γνωµάτευση ή αίτηση ενός αριθµού
αρµοδίων γονέων, κηδεµόνων ή δικαστών, εισαγγελικών και άλλων
αρχών και ύστερα από επισταµένη έρευνα που γίνεται από την αρµόδια
δικαστική και κοινωνική υπηρεσία.
Σχετικά µε τη σχετική νοµοθετική κάλυψη, πρέπει να σηµειωθεί ότι
πρόκειται να εφαρµοστεί ένα νέο νοµοσχέδιο «για την πρόληψη και
καταστολή της παραβατικότητας των ανηλίκων», που αφορά και τη
λειτουργία των λεγόµενων ιδρυµάτων αγωγής ανηλίκων».
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική,
Μιχάλης Γ. Μαδιανός, Εκδόσεις Καστανιώτη, Πρώτος τόµος,
∆εύτερη έκδοση, Αθήνα 1996, (σελ. 286)
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Πηγή 2
«Τα τελευταία χρόνια το φαινόµενο της εγκληµατικότητας των
ανηλίκων έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις διεθνώς. Τι είναι όµως
αυτό που σπρώχνει έναν έφηβο στο έγκληµα;
Ο καθηγητής εγκληµατολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο κ. Ιακ.
Φαρσεδάκης, µιλώντας προς «Το Βήµα» τόνισε ότι (...) πρωτεύοντα
ρόλο ως προς τις επιρροές που δέχεται ο ανήλικος παίζουν οι
κοινωνικές συνθήκες τις οποίες βιώνει από τότε που γεννήθηκε,
ξεκινώντας από το οικογενειακό του περιβάλλον, ως τότε που θα
ενταχθεί ή δεν θα ενταχθεί στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. «Για
παράδειγµα, αν µια οικογένεια περνάει συνεπή µηνύµατα στα παιδιά
και οι αξίες της, ακόµη κι αν δεν ταυτίζονται, δεν έρχονται σε
σύγκρουση, τότε τα παιδιά δεν θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα και
θα ενταχθούν φυσιολογικά στο περιβάλλον, χωρίς αυτό βέβαια να
αποτελεί κανόνα», εξηγεί ο κ. Φαρσεδάκης.
Πέρα από την οικογένεια, σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του
παιδιού παίζει τόσο ο σχολικός παράγοντας όσο και το φιλικό του
περιβάλλον, ενώ ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και
ειδικά της τηλεόρασης θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο πλέον
αρνητικός σε ό,τι αφορά τον επηρεασµό του, όπως επισηµαίνει ο κ.
Αντ.Μαγγανάς, καθηγητής Εγκληµατολογίας στο ίδιο πανεπιστήµιο.
Πράγµατι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα διεθνών ερευνών, ο
εθισµός στη βία, η εξασθένηση της ηθικής συνείδησης, κατά τους
φιλοσόφους, η δηµιουργία στερεοτύπων, η αδυναµία διάκρισης
µεταξύ πραγµατικού και φανταστικού, όλες οι «αξίες» δηλαδή που
προβάλλει η τηλεόραση, δηµιουργούν σύγχυση στον ανήλικο και τον
ωθούν στην επιλογή άνοµων µέσων προκειµένου να βιώσει την
εύκολη χλιδή ως τον ιδανικό τρόπο ζωής».
Εφηµερίδα «Το Βήµα» 21 Νοεµβρίου 1993

Αφού µελετήσετε τις πηγές 1 και 2, και µε βάση τις κοινωνιολογικές σας
γνώσεις να απαντήσετε: Γιατί η Κοινωνιολογία ενδιαφέρεται για το φαινόµενο
της νεανικής παραβατικότητας;
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Εργασία 2η
Πηγή
«Οι ίδιοι πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν το φυσιολογικό
άνθρωπο, επηρεάζουν το νευρωτικό σε µεγαλύτερο βαθµό και τα ίδια
αποτελέσµατα εµφανίζονται σε αυτόν απλώς σε πιο έντονη µορφή εξουδετερωµένη αυτοπεποίθηση, µανία καταστροφής, άγχος, αυξηµένη
ανάγκη για ανταγωνισµό και υπερβολική ανάγκη για αγάπη.
Αν λάβουµε υπόψη µας ότι σε κάθε νεύρωση υπάρχουν τάσεις που ο
νευρωτικός δεν µπορεί να τις εναρµονίσει µεταξύ τους, τίθεται το
ερώτηµα µήπως στον πολιτισµό µας υπάρχουν ορισµένες βασικές
αντιφάσεις, σαν αυτές που περιέχονται στην τυπική νευρωτική
σύγκρουση. Θα ήταν καθήκον ενός Κοινωνιολόγου να µελετήσει και να
περιγράψει αυτές τις πολιτιστικές αντιφάσεις. Εδώ θα αρκεστούµε να
αναφέρουµε µε τη µεγαλύτερη συντοµία µερικές από τις σπουδαιότερες
αντιφάσεις
Η πρώτη αντίφαση είναι αυτή ανάµεσα στον ανταγωνισµό και στην
επιτυχία από το ένα µέρος και στην αδελφική αγάπη και
ταπεινοφροσύνη από το άλλο. Από το ένα µέρος ο πολιτισµός µας κάνει
τα πάντα για να µας ωθήσει στο δρόµο της επιτυχίας, δηλαδή όχι µόνο
να επιβαλλόµαστε, αλλά να είµαστε επιθετικοί και σε θέση να
παραµερίζουµε τους άλλους. Από το άλλο µέρος ο πολιτισµός µας
διατυµπανίζει τα χριστιανικά ιδανικά, ότι είναι ιδιοτέλεια να θέλουµε
κάτι για τον εαυτό µας, ότι πρέπει να είµαστε ταπεινόφρονες και
υποχωρητικοί. (....)
Η δεύτερη αντίφαση έγκειται στην τεχνητή δηµιουργία των αναγκών
µας και στην πραγµατική µαταίωση της ικανοποίησής τους. Για
οικονοµικούς λόγους δηµιουργούνται στον πολιτισµό µας τεχνητές
ανάγκες µε τη διαφήµιση, µε την προκλητική κατανάλωση και µε τη
µίµηση. Για τη µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων όµως η πραγµατική
ικανοποίηση αυτών των φαινοµενικών αναγκών είναι εξαιρετικά
περιορισµένη. Οι ψυχικές συνέπειες για το ξεχωριστό άτοµο είναι η
διαρκής ασυµφωνία ανάµεσα στις επιθυµίες και στην ικανοποίησή τους
Μια άλλη αντίφαση έγκειται ανάµεσα στην προσωπική ελευθερία του
ατόµου και στα πραγµατικά όριά της. Στον ξεχωριστό άνθρωπο η
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κοινωνία υποβάλλει την ιδέα πως είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος και
µπορεί να αποφασίζει για τη ζωή του όπως θέλει αυτός· ο στίβος της
ζωής του είναι ανοικτός και µπορεί να πετύχει ό,τι επιθυµεί αν είναι
εργατικός και ενεργητικός. Στην πραγµατικότητα όµως όλες αυτές οι
δυνατότητες είναι για την πλειοψηφία των ανθρώπων περιορισµένες. (....)
Το αποτέλεσµα για το άτοµο είναι µια αµφιταλάντευση ανάµεσα στο
αίσθηµα απεριόριστης δύναµης σχετικά µε τον καθορισµό της τύχης του
και στο αίσθηµα απόλυτης αδυναµίας.
Αυτές οι αντιφάσεις του πολιτισµού µας είναι ακριβώς οι
συγκρούσεις που βασανίζεται να συµφιλιώσει ο νευρωτικός: τις
επιθετικές του τάσεις µε τις υποχωρητικές του τάσεις· τις υπερβολικές
απαιτήσεις του µε το φόβο του µήπως δεν καταφέρει τίποτε΄ την τάση
του να αυτοεξυµνείται µε το αίσθηµα της προσωπικής του αδυναµίας. Η
διαφορά από ένα φυσιολογικό άνθρωπο είναι απλώς ποσοτική. Ενώ
ένας φυσιολογικός άνθρωπος µπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις
δυσκολίες χωρίς να πάθει ζηµιές, στο νευρωτικό οι συγκρούσεις είναι
κλιµακωµένες σε τέτοιο βαθµό που να γίνεται αδύνατη κάθε
ικανοποιητική λύση. Φαίνεται πως ο άνθρωπος, που διατρέχει τον
κίνδυνο να γίνει νευρωτικός, έχει αντιµετωπίσει τις πολιτισµικά
εξαρτηµένες δυσκολίες µε γνώµονα τις παιδικές του εµπειρίες και γι’
αυτό δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει παρά µόνο µε µεγάλη βλάβη της
προσωπικότητάς του. Θα µπορούσαµε να τον ονοµάσουµε το αποπαίδι
του πολιτισµού µας».
Κάρεν Χόρνεϋ, Ο νευρωτικός άνθρωπος της εποχής µας,
Επίκουρος, Αθήνα 1975 (σελ. 127-129)

Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο, να προσδιορίσετε:
α) Τις πολιτιστικές αντιφάσεις που οδηγούν στη δηµιουργία της νευρωτικής
προσωπικότητας;
β) Τη διαφορά του «φυσιολογικού» από το «νευρωτικό» άνθρωπο της εποχής
µας.
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Εργασία 3η
Πηγή
«Η βιοµηχανική κοινωνία έφτασε στο στάδιο εκείνο, όπου πια δεν
µπορούµε να ορίσουµε µια αληθινά ελεύθερη κοινωνία
χρησιµοποιώντας τους παραδοσιακούς όρους της οικονοµικής,
πολιτικής και πνευµατικής ελευθερίας. Όχι γιατί οι ελευθερίες αυτές
έχασαν τη σηµασία τους, αλλά αντίθετα γιατί έχουν πάρα πολύ σηµασία
για να µπορούν να περιοριστούν στο παραδοσιακό πλαίσιο.
Μόνο αρνητικοί όροι µπορούν να εκφράσουν αυτές τις καινούργιες
µορφές, γιατί ακριβώς αποτελούν άρνηση των µορφών που κυριαρχούν.
Έτσι, οικονοµική ελευθερία θα πρέπει να σηµαίνει α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ
η από την οικονοµία, απ’ τον καταναγκασµό που ασκείται µε τις
οικονοµικές σχέσεις και δυνάµεις, απελευθέρωση απ’ την καθηµερινή
πάλη για την ύπαρξη, απαλλαγή απ’ την ανάγκη να κερδίζουµε τη ζωή
µας. Πολιτική ελευθερία θα πρέπει να σηµαίνει α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η
απ’ την πολιτική αυτή που πάνω της τα άτοµα δεν µπορούν να
ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο. Πνευµατική ελευθερία θα πρέπει να
σηµαίνει αποκατάσταση της ατοµικής σκέψης, πνιγµένης σήµερα από
τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και θύµα της διαπαιδαγώγησης, κι
ακόµη θα πρέπει να σηµαίνει ότι θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν
κατασκευαστές της «κοινής γνώµης» κι ακόµα και κοινή γνώµη. (....)
Μπορούµε να διακρίνουµε τις ανάγκες σε αληθινές και πλαστές.
Είναι «πλαστές» αυτές που ιδιαίτερα κοινωνικά συµφέροντα
επιβάλλουν στο άτοµο: οι ανάγκες που δικαιολογούν την ξεθεωτική
δουλειά, την επιθετικότητα, την εξαθλίωση, την αδικία. Η ικανοποίησή
τους ίσως να δηµιουργεί την ευηµερία για το άτοµο, αλλά µια τέτοια
ευηµερία που εµποδίζει το άτοµο να καταλάβει τη γενική καχεξία και
να αντιληφθεί τις ευκαιρίες για την εξαφάνισή της Το αποτέλεσµα είναι
τότε η ευφορία µέσα στη δυστυχία. Να αναπαύεσαι, να διασκεδάζεις, να
δρας και να καταναλώνεις όπως όλοι οι άλλοι, να αγαπάς και να µισείς
ό,τι αγαπούν και µισούν οι άλλοι, αυτά στο µεγαλύτερό τους µέρος είναι
ανάγκες πλαστές.(....)
Βρισκόµαστε µπροστά σε µια απ’ τις θλιβερότερες πλευρές της
αναπτυγµένης βιοµηχανικής κοινωνίας: στον ορθολογιστικό χαρακτήρα
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της ανορθολογικότητάς της. Ο πολιτισµός αυτός παράγει, είναι
αποτελεσµατικός, είναι ικανός να αυξάνει και γενικεύει την άνεση, να
κάνει το περιττό ανάγκη, να κάνει την καταστροφή εποικοδοµητική.
Στο βαθµό που µετατρέπει τον κόσµο-αντικείµενο σε διάσταση του
ανθρώπινου πνεύµατος και σώµατος, η ίδια η έννοια της αλλοτρίωσης
γίνεται προβληµατική. Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους
στα εµπορεύµατά τους, βρίσκουν την ψυχή τους στο αυτοκίνητό τους,
στην ταινία υψηλής πιστότητας που έχουν, στο σπίτι τους µε τα δύο
επίπεδα, στον τεχνικό εξοπλισµό της κουζίνας τους. Ο µηχανισµός που
συνδέει το άτοµο µε την κοινωνία του άλλαξε και ο κοινωνικός έλεγχος
βρίσκεται µέσα στις καινούργιες ανάγκες που γέννησε».
Η. Μarcuse, Ο µονοδιάστατος άνθρωπος,
Παπαζήσης, Αθήνα 1971 (σελ. 35,36-39,40)

Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο, να σχολιάσετε τις παρακάτω προτάσεις
του σχολικού βιβλίου σελ. 280.
α) «Ο Χέρµπερτ Μαρκούζε (1898-1972) δίνει ιδιαίτερη έµφαση στους
µηχανισµούς κανονικοποίησης, οµοιοµορφοποίησης και καταπίεσης των
σύγχρονων βιοµηχανικών κοινωνιών και στη συµβολή τους στην
αλλοτρίωση των ανθρώπων που γίνονται µονοδιάστατοι».
β) «Πιστεύει ότι δεν υπάρχει καµιά πραγµατική σχέση ανάµεσα στο σύγχρονο
κόσµο και σε ένα µελλοντικό, δικαιότερο κόσµο, και γι’ αυτό το πρώτο
στάδιο για την υλοποίηση αυτού του µελλοντικού κόσµου είναι η «µεγάλη
άρνηση» της σύγχρονης πραγµατικότητας».
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Εργασία 4η
Πηγή
«Το στερεότυπο του εγκληµατία δεν προκαλεί µόνο την εχθρότητα
έναντι του εγκληµατία για το έγκληµα το οποίο έκανε· οδηγεί και στην
αναδροµική ανατροπή ολόκληρης της κοινωνικής του ταυτότητας και
στην ολική αναθεώρησή του.
Το ότι µέχρι τη στιγµή του εγκλήµατος, που έκανε ή που υποτίθεται
ότι έκανε, ζούσε µια ζωή όπως όλοι οι άλλοι, εργαζόταν για να βγάλει
το ψωµί του όπως όλοι, δηµιουργούσε οικογένεια όπως κι άλλοι και,
γενικά, συναναστρεφόταν καθηµερινά, στα πλαίσια των διαφόρων
κοινωνικών σχέσεων, ένα πλήθος προσώπων χωρίς αυτά να προσέξουν
κάποια ανωµαλία ή αντικανονικότητα στην συµπεριφορά του, δεν έχει
καµιά σηµασία. Με την επιβολή του στίγµατος όλο το παρελθόν
ανατρέπεται και το άτοµο θα εισπραχθεί κάτω από ένα νέο φως, το
οποίο προβάλλει προς τα έξω ένα είδωλο που έχει σαν αποκλειστικά
χαρακτηριστικά
εκείνα του στερεότυπου του εγκληµατία·
χαρακτηριστικά που προκαλούν το φόβο και την αποστροφή. Υπ’ αυτή
την έννοια τονίσαµε παραπάνω ότι ο στιγµατισµός κάποιου ως
εγκληµατία έχει σαν αποτέλεσµα την έκπτωσή του από όλους τους
κοινωνικού ρόλους που ασκούσε µέχρι τότε και την επιβολή σ’ αυτόν
ενός ρόλου και µόνο, του εγκληµατία. Εξάλλου, η αναδροµική θεώρηση
του στιγµατισµένου κάτω από το πρίσµα του στίγµατος οδηγεί σε νέα
ερµηνεία και σηµασιολόγηση περιστατικών του παρελθόντος, τα οποία,
όταν συνέβησαν, πέρασαν απαρατήρητα ως ευτελή, ασήµαντα και
συνηθισµένα στη ζωή των ανθρώπων, ενώ, εξεταζόµενα κάτω απ’ το
φως της νέας ιδιότητας, τα περιστατικά αυτά αποκτούν ιδιαίτερη
σηµασία που τα συνδέει µε την ιδιότητα αυτή. Έτσι, π.χ. το γεγονός ότι
στην παιδική του ηλικία σκόπευε τις γάτες της γειτονιάς µε το
αεροβόλο, ή έκανε µερικά «σκασιαρχεία» από το σχολείο ή άλλα
παρόµοια περιστατικά, ενόψει του διαπραχθέντος εγκλήµατος, θα
ερµηνευθούν από τους ειδικούς κατά τον έλεγχο της προσωπικότητας,
ως
δηλωτικά
συναισθηµατικής
ψυχρότητας
ή
ασταθούς
προσωπικότητας και, αφενός, θα εξηγήσουν το έγκληµα, αφετέρου, θα
θεµελιώσουν την κρίση περί επικινδυνότητας του υποκειµένου για
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διάπραξη και άλλων εγκληµάτων στο µέλλον. Χαρακτηριστικά λέει ο
Mischel ότι δεν είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που
εξηγούν το έγκληµα αλλά βρισκόµενοι µπροστά σ’ ένα έγκληµα
αναγκαζόµαστε, προκειµένου να το εξηγήσουµε, να κατασκευάσουµε τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας».
∆ασκαλάκης Η., Η εγκληµατολογία της κοινωνικής αντίδρασης,
Σάκκουλας, Αθήνα- Κοµοτηνή 1985 (σελ. 148,149)

Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο, να παρατηρήσετε και να σχολιάσετε:
α) Πώς παρουσιάζεται από τα Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα από την τηλεόραση, ένας
άνθρωπος που κατηγορείται ότι διέπραξε µια παράβαση.
β) Ποιες επιπτώσεις µπορεί να έχει ο στιγµατισµός του στην κοινωνική του
ταυτότητα, όταν µάλιστα δεν έχει ακόµα παραπεµφθεί σε δίκη για να
διαπιστωθεί αν πράγµατι είναι αθώος ή ένοχος.
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