
 

1.2.2. Θεμελιωτές της κοινωνιολογίας  (συνέχεια)  

 

 

ΕΜΙΛ ΝΤΥΡΚΕΜ (Emil Durkheim) (1858-1817). Γάλλος κοινωνιολόγος 

 

• Τι υποστήριζε:                                     Κοινωνία = Ηθική Ενότητα ατόμων 

(τι είναι η κοινωνία )                           Μοιράζονται:  i. ίδια συναισθήματα 

                        ii. ίδια προσήλωση σε: α. αξίες  } το σύνολό τους =  

                                                           β. κανόνες}  συγκροτεί:  

 «ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»  (Σ.Σ.) 

(Άρα ορισμός Σ.Σ.) 

• ( ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ =          Σύνολο: i. αξιών, ii. κανόνων που μοιράζονται (ή είναι κοινά) 

                                                                     τα μέλη μιας κοινωνίας ) 

 

•  Τι κάνει η Σ. Σ.:                                     α. καθορίζει συμπεριφορά ατόμων 

    (ποιος ο ρόλος της)                               β. διακρίνει μια κοινωνία (από άλλες)  

                                                                (διαμορφώνει τη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ) 

 

• Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ:                 Εκφράζεται ως :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

των μελών της μιας κ.  

 

• Ο Ε. Ντυρκέμ διέκρινε 2 Είδη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Πίνακας 1.2.1. 1 Είδη Κοινωνικής Αλληλεγγύης για Ντυρκέμ και τα χαρακτηριστικά τους 

 

 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

                                         ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Ποιες κοινωνίες 

στηρίζονται σε αυτήν 

Προβιομηχανικές κοινωνίες Βιομηχανικές κοινωνίες  

Τι σημαίνει,  

Που βασίζονται αυτές  

οι κοινωνίες 

Κοινωνική Ομοιομορφία: 

α. Συνοχή 

β. Συναίνεση σε: αξίες 

                             πεποιθήσεις 

(Χαμηλός, μικρός βαθμός 

 καταμερισμού εργασίας) 

(Κοινωνική διαφοροποίηση) 

Βασίζεται σε: ΥΨΗΛΟ  

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ανάμεσα σε  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ  

ΡΟΛΟΥΣ → ωθεί τα μέλη σε: 

Τι χαρακτηριστικά συναντάμε  

σε αυτές τις κοινωνίες 

Πίεση για: Υπακοή σε κανόνες 

Μεγάλη Εξάρτηση από:  

α. παραδόσεις, β. οικογένεια  

i.  Αλληλεξάρτηση, 

ii. Ανταλλαγή : α. υπηρεσιών 

                         β. αγαθών 

 

• Ο πρώτος κ/γος που:   Εισήγαγε : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ στις μελέτες του. Ειδικά στο : 

                                                                  Έργο: « Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ» 

 

• Τι έδειξε:                      Ότι ορισμένες πλευρές ανθρωπ. συμπεριφοράς}  

                                           που χαρακτηρίζουμε: ως «προσωπικές»          } μπορούν να ερμηνευτούν κοινωνικά 

 

• Τι έκανε:                       Συνέλεξε δεδομένα από ≠ χώρες (Ευρωπαϊκές): για 26.000 αυτοκτονίες 

 

• Έκανε ταξινόμηση περιπτώσεων ανάλογα με :    α. θρήσκευμα 



                                                                            β. οικογενειακή κατάσταση 

          γ. εργασιακή κατάσταση 

                                                                            δ. (ηλικία) 

          ε. (φύλο)  

•    Έδειξε ότι οι παραπάνω παράγοντες:                 Ασκούν τεράστια επιρροή στην αυτοκαταστροφική  

                     συμπεριφορά και  → σε αυτοκτονία  

 

• Εξάλλου η προτροπή:                                        «Μελετήστε τα Κοινωνικά Γεγονότα ως:  ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

• Τι σημαίνει;                                                       Ότι κ. ζωή: πρέπει να αναλυθεί με ίδια επιστημονική 

                                                                                 Αυστηρότητα: όπως η ανάλυση των Φυσικών Φαινομένων  

 

• Τι θέλησε να μελετήσει;   Κατά πόσο:  i.   τα ποσοστά & 

      (με τη χρήση της στατιστικής)            ii. τα αίτια αυτοκτονιών συνδέονταν με: 

                  ΒΑΘΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΩΝ 

       Αποκλείοντας: α. κλιματικούς} 

          β. ψυχολογικούς } παράγοντες  

 

• Προσδιόρισε:                                                     3 ΤΥΠΟΥΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ (Βλ. Πίνακα 2) 

 

Πίνακας 1.2.2. 2. Τυπολογία Αυτοκτονιών σύμφωνα με τον Εμίλ Ντυρκέμ 

ΤΥΠΟΙ 

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ 

ΠΟΥ –ΠΟΤΕ 

ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

1. Εγωιστική  •   ↑ όταν τα άτομα δεν 

έχουν αναπτύξει:   

ισχυρούς κοινωνικούς 

δεσμούς 

• Οι ανύπαντροι, (οι διαζευγμένοι) > από παντρεμένους 

• (Οι ηλικιωμένοι                          > από νέους) 

•(Οι προτεστάντες                        > από καθολικούς) 

 

2. Αλτρουιστική  •  Όταν τα άτομα έχουν: 

πολύ δυνατούς (ισχυρούς) 

κοινωνικούς δεσμούς 

Μαζικές αυτοκτονίες μελών θρησκευτικών οργανώσεων, 

εκπαιδευμένων ατόμων για να δώσουν ζωή τους για 

πατρίδα  

(π.χ. καμικάζι) 

3. Ανομική • Εμφανίζεται:  

 Όταν υπάρχει: 

κοινωνική αποδιοργάνωση 

• Σε περιόδους  Οικονομικής   κρίσης 

 

• Σε περιόδους  Οικονομικής   Ευημερίας 

  Τα άτομα χάνουν τους κοινωνικούς δεσμούς τους 

   Τα άτομα καταβάλλονται από συναισθήματα:   

   Ματαιότητας, Απελπισίας  

(π.χ. οικονομική κρίση/κραχ 1929-30, 

 κατάρρευση χωρών πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού) 

 

Παρατηρήσεις: Έργο του Ε. Ντυρκέμ « Η Αυτοκτονία» (1897),   

                          Μελέτη: 26.000 περιπτώσεων σε Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

•  Έννοια Ανομίας σύμφωνα με Ντυρκέμ:             Πολύ Βασική. Τη συνδέει με μεταβολές σύγχρονου 

 κόσμου : i. πολύ γρήγορες 

     ii. πολύ έντονες ⇒ δημιουργούν σε πολλούς 

αισθήματα : i. ματαιότητας, ii. απελπισίας 

(Ορισμός Ανομίας: Κατάσταση έλλειψης ρυθμιστικού πλαισίου αξιών και κανόνων στη ζωή των 

ατόμων που θα λειτουργούσαν ως σημείο αναφοράς για τα άτομα. Κρίση αξιών, θεσμών, διαλυτική 

αίσθηση κοινωνίας, χαλάρωση κοινωνικών δεσμών. Φαινόμενο πολύ έντονο στις μέρες μας, όπου 

επικρατεί η οργανική αλληλεγγύη.) 



 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 
Α. Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 

1. Η κοινωνική συνοχή εκφράζεται ως κοινωνική αλληλεγγύη σύμφωνα με τον Ε. Ντυρέμ. Σ  Λ 

2.  Η μηχανική αλληλεγγύη υπάρχει στις βιομηχανικές κοινωνίες  Σ Λ 

3. Μηχανική αλληλεγγύη σημαίνει ομοιομορφία, συνοχή, συναίνεση γύρω από κοινές αξίες  Σ  Λ 

4. Στις παραδοσιακές κοινωνίες υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από παραδόσεις και οικογένεια  Σ  Λ  

5. Στις βιομηχανικές κοινωνίες υπάρχει η οργανική αλληλεγγύη Σ  Λ  

6. Στις προβιομηχανικές κοινωνίες υπάρχει υψηλός καταμερισμός εργασίας Σ Λ  

7. Σύμφωνα με τον Ε. Ντυρκέμ το φαινόμενο της αυτοκτονίας οφείλεται σε ψυχολογικούς 

και κλιματολογικούς παράγοντες  Σ  Λ  

8. Σύμφωνα με τον Α. Κοντ η αυτοκτονία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο  Σ  Λ  

9. Σύμφωνα με τον Α. Κοντ υπάρχουν τρεις τύποι αυτοκτονιών  Σ  Λ 

 
Β. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 

1. Για να ερευνήσει το φαινόμενο της αυτοκτονίας ο Ντυρκέμ συνέλεξε στοιχεία για: 

α, το θρήσκευμα αυτών που αυτοκτονούσαν         

β. την οικογενειακή κατάσταση αυτών που αυτοκτονούσαν   

γ. την εργασιακή κατάσταση αυτών που αυτοκτονούσαν      

δ. όλα τα παραπάνω 

 

2. Η φράση «μελετήστε τα κοινωνικά φαινόμενα ως πράγματα» σημαίνει: 

α. τα κοινωνικά φαινόμενα πρέπει να αναλύονται όπως και τα φυσικά φαινόμενα 

β. ότι τα κοινωνικά φαινόμενα πρέπει να προσεγγίζονται αντικειμενικά 

γ. συνδυασμός της α και β απάντησης 

δ. τίποτα από τα παραπάνω 

 

3. Σύμφωνα με τον Ε. Ντυρκέμ το φαινόμενο της αυτοκτονίας οφείλεται: 

α. σε ψυχολογικούς παράγοντες των αυτοχείρων   

β. σε κλιματικούς παράγοντες του περιβάλλοντος των αυτοχείρων  

γ. συνδυασμός της α και β απάντησης  

δ. με το βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης των αυτοχείρων  

 

5. Σύμφωνα με τον Ε. Ντυρκέμ η ανομική αυτοκτονία παρατηρείται όταν υπάρχουν: 

α. ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί        β. χαλαροί κοινωνικοί δεσμοί  

γ. κοινωνική αποδιοργάνωση        δ. τίποτα από τα παραπάνω 

 

Γ. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 

1. Τι είναι η κοινωνία σύμφωνα με τον Ε. Ντυρκέμ και τι η συλλογική συνείδηση  

 

Δ. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

1. Τι ονομάζει μηχανική και τι οργανική αλληλεγγύη ο Ντυρκέμ; (βιβλίου: 7) 

 

2. Περιγράψτε την έννοια της αυτοκτονίας και τον τρόπο με τον οποίο μελέτησε το 

φαινόμενο ο  Ντυρκέμ  και έπειτα αναλύστε τους τύπους αυτοκτονιών που προσδιόρισε  

 

 

(Χ.ΠΑΤΣΟΣ – Συντονιστής εκπαίδευσης) 


