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Κείμενο: 
 

             Γιατί είναι σημαντικό το «κοινωνικό κευάλαιο» 

 
      Κάζε θνηλσλία πεξηιακβάλεη δίθηπα θαη ζεζκνύο πνπ εληζρύνπλ ηελ εκπηζηνζύλε 

θαη ηελ ακνηβαηόηεηα κεηαμύ ησλ πνιηηώλ. Πξόθεηηαη γηα ην ιεγόκελν «θνηλσληθό 

θεθάιαην», έλαλ όξν πνπ έθαλε ζνβαξά ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ πλεπκαηηθή θαη 

πνιηηηθή ζθελή πξηλ από πεξίπνπ κία δεθαεηία. 

      Η πνζόηεηα θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ πνπ δηαζέηεη κία ρώξα δελ είλαη ζηαζεξή, 

αιιά κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν. Έηζη π.ρ. νη ΗΠΑ ηα ηειεπηαία 

έηε βηώλνπλ κηα ζεκαληηθή πηώζε ζε όινπο ηνπο δείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ  θεθαιαίνπ 

– από ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία όια ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο θάζνληαη λα θάλε 

καδί κέρξη ην αλ νη πνιίηεο πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ λα έρνπλ εκπηζηνζύλε ζηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο. Αληίζεηα ζε άιιεο ρώξεο, όπσο ε Γαλία, ε νπεδία, ε Οιιαλδία θαη 

ε Ιαπσλία, πνιιέο κνξθέο θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ έρνπλ ζεκεηώζεη αύμεζε. Έηζη ην 

πνζνζηό ησλ Οιιαλδώλ πνπ αλέθεξε όηη εκπηζηεύεηαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ απμήζεθε από 44% ην 1981 ζε 60% ην 2001. 

      Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην κέγεζνο ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ 

πνπ δηαζέηεη κηα ρώξα είλαη ζεκαληηθό. ε άξζξν ηνπ ζηε βξεηαληθή επηζεώξεζε 

«Prospect» ν Halpern παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο απ’ απηνύο. 

     Καη’ αξράο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα θαη άιινπο 

νξγαληζκνύο δείρλνπλ όηη ην θνηλσληθό θεθάιαην- θαη ηδηαίηεξα ε εκπηζηνζύλε – έρεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πνιινί κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ όηη 

έρεη κεγαιύηεξεο ζπλέπεηεο ζηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο από ό,ηη ε παηδεία. Απηό ην 

γεγνλόο εμεγεί ηηο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ρσξώλ πςειήο θνηλσληθήο εκπηζηνζύλεο, 

όπσο νη ζθαλδηλαβηθέο, νη «Σίγξεηο» ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ε Κίλα. «Σν 

θνηλσληθό θεθάιαην θαη ε εκπηζηνζύλε» , γξάθεη ν Halpern, «απνηεινύλ ην γξάζν 

ζηνπο ηξνρνύο ηεο νηθνλνκίαο, επηηαρύλνληαο ηε ξνή ηεο πιεξνθόξεζεο θαη 

κεηώλνληαο ην θόζηνο ζπλαιιαγήο». ηηο αγνξέο όπνπ δελ ππάξρεη εκπηζηνζύλε 

κεηαμύ αγνξαζηώλ θαη πσιεηώλ, νη ζπλαιιαγέο θαζπζηεξνύλ από ην θόβν αλάιεςεο 

ξίζθνπ θαη από ηηο πνιύπινθεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο. 

   Αθόκα θαη ε πγεία επεξεάδεηαη από ην θνηλσληθό θεθάιαην. Η καθξνβησζηκόηεηα 

θαη ε ςπρηθή πγεία επεξεάδνληαη από ην κέγεζνο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ θνηλσληθώλ 

δηθηύσλ. Έηζη κηα έξεπλα ζηηο ΗΠΑ έδεημε όηη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο πνπ ήηαλ 

θνηλσληθά απνκνλσκέλνη είραλ πνιύ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα πεζάλνπλ κέζα ζηα 

επόκελα 9 έηε ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ είραλ ηζρπξόηεξνπο θνηλσληθνύο δεζκνύο. 

    Αλάινγεο είλαη θαη νη ζπλέπεηεο  ζηελ εγθιεκαηηθόηεηα θαη ηελ παηδεία. Γεηηνληέο 

όπνπ επηθξαηεί κεγάινο βαζκόο θνηλσληθήο ζπλεθηηθόηεηαο θαη εκπηζηνζύλεο 

παξνπζηάδνπλ  ρακειόηεξνπο δείθηεο εγθιεκαηηθόηεηαο. Καη έξεπλεο από ηηο ΗΠΑ 

θαη ηε Βξεηαλία δείρλνπλ όηη ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη κεγάιε ελαζρόιεζε κε ηα 

θνηλά από ηνπο θαηνίθνπο, ηα παηδία έρνπλ θαιύηεξεο επηδόζεηο ζηα ζρνιεία. 

  Όκσο ην θνηλσληθό θεθάιαην ην νπνίν δηαζέηεη κηα θνηλσλία δελ παξακέλεη 

ακεηάβιεην. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί. Ο 

κεγαιύηεξνο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαίλεηαη λα είλαη ε 



νηθνλνκηθή επκάξεηα. Απηή ελζαξξύλεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο πνπ 

καο ζηεξεί ηελ επραξίζηεζε κηαο θνηλσληθήο δσήο. Αληί λα ζπδεηνύκε κε ηα παηδηά 

καο γηα ην πνίν ηειενπηηθό πξόγξακκα ζα παξαθνινπζήζεη  ε νηθνγέλεηα, βάδνπκε 

κηα ηειεόξαζε ζε θάζε δσκάηην θαη έηζη ιύλνπκε ην πξόβιεκα. 

  Έλαο άιινο πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ είλαη 

νη νηθνλνκηθέο αληζόηεηεο. Οη αληζόηεηεο δηαξξεγλύνπλ ηνλ θνηλσληθό ηζηό κε 

απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε εκπηζηνζύλε κεηαμύ ησλ πνιηηώλ. 

  Αλάινγεο είλαη θαη νη επηπηώζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο. Η ύπαξμε εζλνηηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο ζε κηα θνηλσλία απνδπλακώλεη ηνπο δεζκνύο 

εκπηζηνζύλεο πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. Απηό νδεγεί ζηελ ππνκόλεπζε ηνπ 

θξάηνπο πξόλνηαο, ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο κε απνηέιεζκα ηε 

δηεύξπλζε ησλ νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ. 

 
               Σνπ ΣΑΚΗ ΜΙΥΑ- (Πεγή: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ- 08/08/2005)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο. 

                                                                                                              (25 κνλάδεο) 

 

Β. 

1. Να εμεγήζεηε ζε κηα παξάγξαθν (70-80 ιέμεσλ) γηαηί ε ύπαξμε εζλνηηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο ζε κηα θνηλσλία απνδπλακώλεη ηνπο δεζκνύο 

εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. 

                                                                                                             (10 κνλάδεο)  

 

2.  Να δείμεηε ηνλ ηξόπν/νπο θαη ηα κέζα πεηζνύο ζηελ δ΄ παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ. 

                                                                                                              (6 κνλάδεο) 

 

3. Να εμεγήζεηε ηε δηάξζσζε (ηξόπνη ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθόηεηαο) ησλ ηξηώλ 

ηειεπηαίσλ παξαγξάθσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

                                                                                                              (8 κνλάδεο) 

 

4.  Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν/νπο αλάπηπμεο ηεο β’ παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ. 

                                                                                                              (5 κνλάδεο) 

 

5.  Να γξάςεηε ηα αληώλπκα ησλ ιέμεσλ: εληζρύνπλ, πηώζε, θαζπζηεξνύλ, επκάξεηα, 

δηαξξεγλύνπλ, δηεύξπλζε. 

                                                                                                              (6 κνλάδεο) 

 

 

 



Γ.  Έκθεση 

 

Θέκα 

Να ππνζέζεηε όηη κε αθνξκή ην άξζξν ζπδεηάκε ζηελ ηάμε ζαο γηα ην πόζν 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επεκεξία κηαο θνηλσλίαο είλαη ην «θνηλσληθό 

θεθάιαην». Καιείζηε, κεηαμύ άιισλ, λα δείμεηε  (ζ’ έλα άξζξν 500-600 ιέμεσλ πνπ 

ζα θηινμελεζεί ζηε ζρνιηθή ζαο εθεκεξίδα) ηελ αλαγθαηόηεηα αύμεζεο ηνπ 

«θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ», ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο θπξίαξρεο αηνκηζηηθήο 

θαη πιηζηηθήο λννηξνπίαο θαη λα δηεξεπλήζεηε αλ θαη θαηά πόζν ην θίλεκα ηνπ 

εζεινληηζκνύ απνηειεί κηα δπλακηθή ζπληζηώζα ηνπ. 

 

                                                                                                                       

(40κνλάδεο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 


