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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  (συνέχεια) 
 

 

Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε ότι όλοι έχουμε μια ή περισσότερες 

κοινωνικές ταυτότητες που προέρχονται από τις κοινωνικές ομάδες στις 

οποίες ανήκουμε.  

Για παράδειγμα, πατέρας ή μητέρα από την οικογένειά μας, εργαζόμενος από 

την εργασία μας και μάλιστα με συγκεκριμένη ειδικότητα π.χ. οδηγός, ή 

μηχανικός αυτοκινήτων κλπ, φίλαλθος συγκεκριμένης ομάδας ποδοσφαίρου, 

κάτοικος της χώρας που ζει ο καθένας, π.χ. Έλληνας επειδή ζει στην Ελλάδα, 

φιλότεχνος επειδή ανήκει σε ομάδες καλλιτεχνικές ή ασχολείται με 

καλλιτεχνικές ασχολίες, κλπ.  

Η κοινωνική ταυτότητα βοηθάει τους ανθρώπους που ανήκουν σε ίδιες ομάδες 

να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και να βοηθάει ο ένας τον άλλον.  

Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που έχουν μια 

συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα είναι διαφορετικοί από άλλους που δεν 

έχουν την ίδια.  

Μερικές φορές αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στη διάρκεια της 

ιστορίας, καθώς άνθρωποι που έχουν διαφορετικές κοινωνικές ταυτότητες και 

ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες φτάνουν να συγκρούονται και να 

αλληλοκαταστρέφονται.  

Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν οι διάφορες κοινωνικές ομάδες δημιουργούν 

στερεότυπα και προκαταλήψεις για τις άλλες κοινωνικές ομάδες από τις 

οποίες διαφέρουν.  

Στο επόμενο μάθημα θα δώσουμε τους ορισμούς των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων και θα εξηγήσουμε πώς και γιατί συντελούν στο διαχωρισμό 

και τις συκρούσεις των ανθρώπων.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

1η Άσκηση:  

Στις παρακάτω προτάσεις επίλεξε τη σωστή απάντηση κάνοντας ένα κύκλο 

γύρω από το γράμμα της σωστής απάντησης.  

 

Η κοινωνική ταυτότητα είναι: 

Α. Ίδια για ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια ομάδα 

Β. Διαφορετική για ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια ομάδα 

 

Οι άνθρωποι που ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα και έχουν την ίδια 

κοινωνική ταυτότητα συνήθως: 

Α. Αναγνωρίζονται μεταξύ τους και αλληλοβοηθούνται 

Β.  Δεν αναγνωρίζονται μεταξύ τους και συγκρούονται 

 

2η Άσκηση: 

Μπορείς να σκεφτείς και να γράψεις παρακάτω μερικές κοινωνικές ομάδες 
που είναι διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκεις εσύ; 
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