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Η Ομαδική Ψυχή 

 
Η Ανθοδέσμη της Ζωής1 

 

       Πειραιάς, 18η Οκτωβρίου, 2005 
 

1.  Εισαγωγικές Έννοιες 
 

Όπως υπάρχει και μελετάται η ατομική ψυχή και η συμπεριφορά του προσώπου, κατ’ 
αντιστοιχία υπάρχει και μελετάται η ομαδική ψυχή και η συμπεριφορά της ομάδας ως 

συλλογικού προσώπου, θέμα με τ’ οποίον κατ’ εξοχήν ασχολείται η Κοινωνική Ψυχο-
λογία. 

 

Επομένως ως ομάδα δύναται να χαρακτηρισθεί η ψυχολογική εκείνη οντότητα, η ο-
ποία παρουσιάζει συλλογική προσωπικότητα των μελών της, τα οποία δρουν για την 

επίτευξη ενός σκοπού. 
 

Άρα στοιχεία τα οποία παίζουν ρόλο στον προσδιορισμό της ομάδας είναι: το μέγεθος 
και τα χαρακτηριστικά της, ως επίσης ο σκοπός και το πλαίσιο δράσης αυτής, δηλαδή 

εάν δρα μέσα στα πλαίσια ενός εργασιακού χώρου ή ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. 

 
Εμείς θ’ ασχοληθούμε με την ομάδα η οποία αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται μέ-

σα σ’ ένα εργασιακό χώρο, όπως τέτοιες είναι και οι ομάδες του Στρατού. 
 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες και ανάλογα με το μέγεθος, τα μέλη μια ομάδας αλληλοεπηρε-
άζονται μεταξύ τους, γνωρίζει ο ένας τον χαρακτήρα του άλλου, συνδέονται μεταξύ 

τους φιλικά, αποκτούν κοινή συνείδηση των γεγονότων και από την εντός της ομάδας 
συνύπαρξή τους καλλιεργείται ισχυρότερο το συναίσθημα της ασφάλειας στα μέλη της. 

 

Γνωρίσματα τα οποία συναντούμε σ’ ένα Σωματείο, Σύλλογο, σε μια φιλική Συντροφιά 
και στις Μονάδες του Στρατού, αλλά δεν συναντούνται σε μια απλή συνάθροιση αν-

θρώπων στο θέατρο ή σε κάποια ομιλία αν και είναι ομαδική συγκέντρωση και στην 
οποία αναπτύσσονται τα γνωρίσματα της ομάδας όσον διαρκεί η συνάθροιση. 

 
Επίσης ομάδα – με χαρακτηριστικά γνωρίσματα – δεν αποτελούν τα μέλη ενός οργανι-

σμού, τα οποία αν και βρίσκονται στον ίδιο εργασιακό χώρο και έχουν επίγνωση του 
«εμείς», εν τούτοις δεν έχουν αναπτύξει, ούτε έχουν καλλιεργήσει μεταξύ τους τα μέλη, 

αυτό που στον Στρατό ονομάζεται «πνεύμα Μονάδας». 

 
2.  Σχέσεις Ατόμων και Ομάδας 

 
Είναι όμως γεγονός ότι το άτομο εντάσσεται σε μια οργανωμένη ως ανωτέρω ομάδα 

προκειμένου να εξυπηρετήσει δικές του επιδιώξεις. 
 

Αλλά και από την άλλη πλευρά και η ομάδα χρησιμοποιεί το κάθε άτομο μέλος της 

για να επιτύχει τους δικούς της επίσης συλλογικούς σκοπούς. 
 

Έτσι μεταξύ ατόμων-μελών και ομάδας αναπτύσσεται μια ωφελιμιστική αμοιβαιότητα, 
που κάνει την ομάδα συνεκτική και ομαδικά λειτουργούσα. 

 
Ανεξάρτητα όμως αυτής της εξυπηρέτησης της αμοιβαίας αναγκαιότητας, είναι επίσης 

αληθές ότι εντασσόμενο το άτομο στην ομάδα έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της ε-
λευθερίας της προσωπικότητάς του, ένεκεν των κανόνων λειτουργίας της ομάδας, που 

είναι όμως αναγκαίοι για την επιτυχία των συλλογικών της επιδιώξεων. 
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Αυτή η αντίφαση δημιουργεί κατ’ αρχάς μία εσωτερική ψυχολογική σύγκρουση στ’ ά-
τομα, η οποία μπορεί ν’ αποβεί επιβλαβής για την υγεία αυτών των ιδίων των ατόμων, 

στρεφόμενη δε η αντίθεση αυτή προς τα έξω ν’ αποβεί σε βάρος της λειτουργικότητας 

της ομάδας. 
 

Προς επίλυση αυτού του θεμελιώδους προβλήματος των σχέσεων ατόμων και ομάδας 
προτάθηκαν κυρίως δύο λύσεις: 

 
Αυτή του Chris Argyris. 

Ο οποίος μελέτησε ιδιαίτερα τα ψυχολογικά προβλήματα που δημιουργούνται στ’ άτο-
μα συνεπεία της υποταγής, της απογοήτευσης, της καταπίεσης, τις απώλειας της αξιο-

πρέπειας της προσωπικότητας και των άλλων παρεμφερών γνωρισμάτων της ομάδας, 

τα οποία δημιουργούν ανάλογες ψυχολογικές συγκρούσεις στ’ άτομα. 
 

Απ’ αυτές τις μελέτες, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συγκρούσεις αυτές προέρχο-
νται από τις αντιφάσεις: 

 
Αφ’ ενός μεν διότι το άτομο επιθυμεί την ανεξαρτησία του, ενώ η ομάδα επιδιώκει την 

από το άτομο αυτό εξάρτησή της. 

 
Και αφ’ ετέρου στην ενδογενή αντίθεση για κοινωνική καταξίωση και διάκριση από την 

μία πλευρά του ατόμου και από την άλλη της ομάδας ως συνόλου. 
 

Χάριν αυτών των δυσμενών επιπτώσεων επί του ατόμου που έχει η ομάδα, ο Chris Ar-
gyris ωθείται στη λύση αυτού του προβλήματος με την πλήρη απελευθέρωση του ατό-

μου και κατάργηση των εργασιακών ομάδων. 
 

Η άλλη λύση προτάθηκε από τον William Whyte, ο οποίος και αυτός κατέγραψε τις 

αντιθέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ ατόμων και εργασιακών ομάδων και ο οποίος 
υποστηρίζει: 

 
Την προσαρμογή και την πειθαρχία του ατόμου στις συνθήκες και στους κανόνες της 

ομάδας. 
 

Ενώ ταυτοχρόνως απορρίπτει την υπεροχή της ομάδας και υποστηρίζει, ότι το άτομο 
αποτελεί ιδιαίτερο κύτταρο της ομάδας και πρέπει να τυγχάνει της αρμόζουσας προ-

σοχής. 

 
Τέλος για την άμβλυνση αυτών των αντιθέσεων προτείνει τον ηθικό κανόνα: 

 
Οι μεν απαιτήσεις των εργασιακών ομάδων έναντι των ατόμων να εκλογικεύονται, τα δε 

άτομα ν’ αφοσιώνονται και να πειθαρχούν στο σύστημα της ομάδας. 
 

Ακριβώς αυτή η χρυσή τομή μεταξύ ατόμων και ομάδας, μεταξύ του «εγώ» και του «ε-

μείς» ψυχολογικά πρέπει διαρκώς ν’ αναζητείται, ώστε να μη δημιουργούνται οξείς ε-
πιβλαβείς αντιθέσεις μεταξύ του «εγώ» και του «εμείς», τα οποία από τη φύση τους εί-

ναι υποχρεωμένα να συνυπάρχουν και να συλλειτουργούν. 
 

Αυτό το μήνυμα εκπέμπεται από τον αρχαίο Έλληνα Ηράκλειτο, κατ’ εξοχήν Φιλόσοφο 
των Αντιθέτων, ο οποίος ασφαλώς ομιλεί για τις συγκρούσεις των αντιθέτων, τα οποία 

όμως τελικά συνθέτουν την ισορροπία της αρμονίας. 
 



3 

 

 

Αλλά και η σύγχρονη Κβαντική Φυσική αποδέχεται την αντίθεση στην έννοια της συ-

μπληρωματικότητας στα πρώτα σωματίδια της Φύσης. 
 

Επομένως τ’ άτομα συμβιώνουν εντός της ομάδας και εκείνο τ’ οποίον πρέπει διαρκώς 

ν’ αναζητείται ο τρόπος σύνθεσης των μεταξύ τους αρμονικών σχέσεων. 
 

Και αυτός ο τρόπος είναι η αρμονία των εννοιών του καθήκοντος και των δικαιωμά-
των των ατόμων. 

 
3. Είδη Ομάδων 

 
Μέσα σ’ ένα εργασιακό οργανισμό υπάρχουν και λειτουργούν παράλληλα οι τυπικές 

και οι άτυπες ομάδες. 

 
 α. Οι Τυπικές 

  Είναι αποτέλεσμα της οργάνωσης και της λειτουργίας του Οργανισμού 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους στόχους και τον σκοπό αυτού. 

  Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
  

 (1) Στις Μόνιμες 

 Είναι οι Διοικήσεις, το Επιτελείο και οι εξειδικευμένες ομάδες, οι οποίες 
λειτουργούν σε μόνιμη βάση παράλληλα με το όλο σώμα του Οργανισμού. 

 
(2) Στις Προσωρινές 

Είναι οι διάφορες Επιτροπές και οι άλλες Ομάδες Εργασίας οι οποίες 
παρουσιάζουν τυπικότητα, αλλά λειτουργούν όσο χρόνο διαρκεί το έργο τους. 

 
 β.      Οι Άτυπες 

  Παράλληλα με τις Τυπικές αναπτύσσονται και λειτουργούν, όπως είπαμε 

και οι Άτυπες Ομάδες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη λειτουργία 
του Οργανισμού. 

 
Οι Άτυπες Ομάδες είναι αποτέλεσμα της συνύπαρξης των μελών στον 

ίδιο εργασιακό χώρο και γενικά των συνθηκών εργασίας. 
 

Απορρέουν δε από την ψυχολογική ανάγκη επικοινωνίας των μελών και 
η οποία βεβαίως δεν μπορεί να προσφερθεί από την Τυπική Ομάδα του Οργα-

νισμού.  

  
 Οι Άτυπες αυτές ομάδες επίσης διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 
(1) Τις Φιλικές 

Είναι οι «παρέες» (όπως επικράτησαν να λέγονται) των οποίων η σύσταση 
προκύπτει από την ανθρώπινη ανάγκη το άτομο να είναι συνδεδεμένο με φίλους, 

ανάγκη η οποία έχει υπαρξιακό νόημα για τον άνθρωπο. 

 
Υπάρχει ποικιλία περιεχομένων των φιλικών σχέσεων και αυτές ποικίλουν 

αναλόγως των ενδιαφερόντων που έχουν τ’ άτομα, είτε αυτά είναι οικογενειακά 
θέματα, είτε είναι οικονομικά, είτε κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, είτε 

είναι αυτά επιστημονικά, φιλοσοφικά και πολιτιστικά. 
 

Λόγω δε των ισχυρών συναισθηματικών δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ 
των μελών της Φιλικής Ομάδας, αναπτύσσεται το συναίσθημα της ασφάλειας και 

της αυτοπεποίθησης σε κάθε μέλος, παράγοντες λίαν ισχυροί για την ομαλή 
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προσαρμογή των ατόμων στους κανόνες λειτουργίας και στις ιεραρχημένες απο-

στάσεις του Οργανισμού. 
 

Έχει δε παρατηρηθεί, ότι σε Οργανισμούς που δεν έχουν αναπτυχθεί Φι-

λικές Ομάδες, υπάρχει και πτώση του ηθικού των μελών της Τυπικής Ομάδας 
του Οργανισμού. 

 
  Και αυτό το φαινόμενο δύναται να συμβαίνει όταν ο ίδιος ο Οργανισμός 

δεν δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε ν’ αναπτύσσονται εντός αυτού οι 
Φιλικές Ομάδες. 

 
  Μέσα στα ίδια πλαίσια της «παρέας», αναπτύσσονται οι «κλίκες» και οι 

αποκλειστικές φιλίες και οι οποίες στο σύνολό τους δένουν την «παρέα». 

 
 (2) Τις Ομάδες Κοινού Ενδιαφέροντος 

 
Εκτός από τις Φιλικές Ομάδες, οι οποίες, ως επί το πλείστον, καλύπτουν 

συναισθηματικά τα μέλη τους εντός του αυτού Οργανισμού, αναπτύσσονται και 
λειτουργούν επίσης ομάδες κοινού ενδιαφέροντος, οι οποίες αποβλέπουν στη 

βελτίωση καταστάσεων και συνθηκών που απορρέουν από την εργασία τους και 

τον ρόλο τους μέσα στον Οργανισμό. 
 

Και σ’ αυτές είναι δυνατόν να συναντάμε υποδιαιρέσεις αντίστοιχες αυ-
τών της «παρέας». 

 
4. Ωφελιμότητες και Δυσχέρειες του οργανισμού από τις Άτυπες Ομάδες 

 
 Εφόσον οι Άτυπες Ομάδες παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο για τον Οργανισμό, 

αξίζει ν’ αναφερθούν ποιες είναι οι ωφέλειες και ποιες δυσχέρειες δημιουργούν σ’ αυ-

τόν λόγω της λειτουργίας τους. 
 

 α. Ωφέλειες 
 

Οι Ωφέλειες που έχουν καταγραφεί και συντελούν θετικά στην λειτουργία 
του Οργανισμού είναι: 

 
(1) Οι δεσμοί των μελών της Άτυπης Ομάδας επιτρέπουν στα μέλη αυτής να 

διατηρούνται οι ανεγνωρισμένες ηθικές και πολιτιστικές αξίες. 

 
(2) Στην Άτυπη Ομάδα το κάθε μέλος της είναι η συγκεκριμένη προσωπικότη-

τα με την ταυτότητά της, η οποία δύναται να είναι και καταξιωμένη στα 
πλαίσια της ομάδας, ενώ στο μέγεθος του Οργανισμού συνήθως είναι ένα 

ανώνυμο πρόσωπο. 
 

(3) Μέσα στα πλαίσια των Άτυπων Ομάδων τα μέλη της εκφράζουν ελεύθερα 

τις σκέψεις τους και τις κριτικές τους, ως και τα συναισθήματά τους για 
την λειτουργία του Οργανισμού. 

Με τα σχόλιά τους αυτά ικανοποιούν μεν ψυχολογικές ανάγκες, αλλά 
συγχρόνως δείχνουν και το ενδιαφέρον τους για τον Οργανισμό. 

 
(4) Τα μέλη της Άτυπης Ομάδας ασκούν επίσης με περισσότερη άνεση κοι-

νωνικό έλεγχο μεταξύ τους, αλλά και σε άλλα μέλη του Οργανισμού ε-
κτός ομάδας, με συνέπεια η συμπεριφορά των μελών να διαμορφώνεται 
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και να διατηρείται μέσα στα πλαίσια των αξιώσεων του κοινωνικού ελέγ-

χου. 
 

 β. Δυσχέρειες  

 
Αλλά, εάν από την μια πλευρά οι Άτυπες Ομάδες συντελούν στην ομαλή  

λειτουργία του Οργανισμού, από την άλλη η δραστηριότητά τους δημιουργεί 
δυσχέρειες και προβλήματα σ’ αυτόν. 

 
 Οι δυσχέρειες αυτές είναι: 

 
(1) Η αντίδραση στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις για ψυχολογικούς και 

συμφεροντολογικούς λόγους. 

(2)  Γι αυτούς και άλλους λόγους οι αλλαγές απαιτούν μελέτη και σχεδιασμό 
εκ μέρους του Οργανισμού, προσμετρώντας και αυτήν την αντίδραση των 

Άτυπων Ομάδων. 
 

(2) Επίσης τα μέλη των Άτυπων Ομάδων αναδεικνύουν αρχηγό και ανα-
πτύσσουν και άγραφους κανόνες λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους ο-

ποίους επιβραβεύουν ή αποδοκιμάζουν τα μέλη τους (χαμόγελα ικανο-

ποίησης, περιφρονητικοί μορφασμοί, επαινετικοί λόγοι ή μία παγερή 
στάση κλπ.) 

 
(3) Τελικά οι αντιθέσεις και οι σχολιασμοί, όπως είδαμε, δύνανται να εξελι-

χθούν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις σε βάρος της ομαλής λειτουργίας του 
Οργανισμού. 

 
5. Λειτουργίες των Ομάδων 

 

 
 Απ’ όσα μέχρις εδώ εκτέθηκαν, έγινε φανερό ότι η μεν Τυπική Ομάδα λειτουρ-

γεί για τους σκοπούς του Οργανισμού, η δε Άτυπη εξυπηρετεί ανάγκες των Μελών της. 
 

 Αυτές τις χωριστές λειτουργίες των Τυπικών και των Άτυπων Ομάδων αντίστοιχα  
καλείται να συνθέτει σε μία μικτή λειτουργία ο Οργανισμός, ώστε κάθε Τυπική Ομάδα  

του ν’ αποτελέσει και την Άτυπη Ψυχολογική Ομάδα, που να καλύπτει πέραν των σκο- 
πών του Οργανισμού και τις Ψυχολογικές και Κοινωνικές ανάγκες του προσωπικού. 

 

 Αυτή η μορφή λειτουργικότητας προσδίδει ένα ανώτερο επίπεδο πειθαρχίας, 
υπευθυνότητας και δραστηριότητας προς επιτυχία των σκοπών του Οργανισμού, η ο-

ποία ενισχύεται από την κατάλληλη επιλογή και την εκπαίδευση του προσωπικού. 
 

 Τέλος για την επιτυχή αποτελεσματικότητα της μικτής λειτουργικότητας του 
Οργανισμού έχει δημιουργηθεί ολόκληρος Επιστημονικός Κλάδος, ο οποίος συγκε-

ντρώνεται στον τίτλο Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ψυχολογία, Δημόσιες Σχέσεις, Εργονο-

μία κλπ.). 
 

6. Ηθικό Ομάδας 
 

 Έτσι λοιπόν φθάνουμε στο συμπέρασμα να ισχυρισθούμε ότι η καλή εφαρμογή 
των μέτρων της μικτής λειτουργίας των Ομάδων συντελούν τόσον στην αποδοτικότητα 

του Οργανισμού όσον και στο ηθικό του προσωπικού, έτσι ώστε αμφότερα αυτά τα κε-
φάλαια να είναι αμοιβαίως επηρεαζόμενα. 
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 Πράγματι καταλήγει το ηθικό του προσωπικού μίας εργασιακής ομάδας ν’ απο-

τελεί και μέθοδο διάγνωσης της ποιοτικής λειτουργίας του Οργανισμού, αλλά και των 
διανθρωπίνων σχέσεων εντός αυτού. 

 

 Έχει αποδειχθεί ότι διάφορες λειτουργικές διαταραχές σ’ έναν Οργανισμό (α-
περγίες, απουσίες, παραιτήσεις, διασπάσεις, ανυποταξίες, λιποταξίες κλπ.) αποδίδο-

νται στο χαμηλό ηθικό που έχει το προσωπικό. 
 

 Απεναντίας το υψηλό ηθικό δημιουργεί «κλίμα» ομαδικής αυτοπεποίθησης, α-
γάπη προς την εργασία και για τον Οργανισμό που υπηρετεί, διακατέχεται από την 

επιθυμία για συνεργασία με τ’ άλλα μέλη της Ομάδας με σκοπό την πρόοδο του Οργα-
νισμού. 

 

Απ’ αυτά τα λίγα περί ηθικού που εκτέθηκαν, θα μπορούσε να σχηματισθεί 
κάποιος ορισμός αυτού και να θεωρηθεί ότι είναι: 

 
Το σύνολο των διαθέσεων του προσωπικού έναντι του εργασιακού περι-

βάλλοντός του, όσον και έναντι της ανάγκης για συνεργασία προς εξυπηρέτη-
ση της αποδοτικότητας του Οργανισμού. 

 

 α.  Παράγοντες Ηθικού 
 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ηθικό του προσωπικού, δεν είναι μό-
νο ενδογενείς, προερχόμενοι από την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, 

αλλά και εξωγενείς, προερχόμενοι από άλλα περιβάλλοντα (οικογενειακό, κοι-
νωνικό κλπ.) και οι οποίοι επίσης επηρεάζουν το ηθικό του προσωπικού. 

 
Επειδή ακόμα το ηθικό είναι ένα μέγεθος μεταβλητό, δεν αρκεί η εφά-

παξ επιτυχία του σε υψηλό βαθμό, αλλά απαιτεί την συνεχή επαγρύπνηση και 

την διαρκή φροντίδα της Διοίκησης του Οργανισμού να διατηρεί σταθερό αυτό, 
προκειμένου η αποδοτικότητα του Οργανισμού να βρίσκεται κατ’ αντιστοιχία 

και αυτή σε συνεχή πρόοδο. 
 

β. Μέθοδοι Πληροφόρησης του Ηθικού 
 

Πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα σήμερα που τα πρόσωπα δέχονται ποικίλους 
και πολύπλοκους ερεθισμούς, οι διοικήσεις των Οργανισμών πρέπει να εφευρί-

σκουν μεθόδους έρευνας του ηθικού του προσωπικού τους και οι οποίες έρευ-

νες παρέχουν και τα εξής άλλα πλεονεκτήματα στις διοικήσεις: 
 

(1) Πληροφορούνται για το επίπεδο του ηθικού του προσωπικού τους, 
ώστε να λαμβάνουν τα ορθά μέτρα για τη θεραπεία, την ενίσχυση 

και την διατήρηση υψηλού ηθικού. 
 

(2) Οι έρευνες αυτές εξασφαλίζουν έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας της 

διοίκησης με το προσωπικό. 
 

(3) Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό να διατυπώσει απ’ ευθείας 
τις προτάσεις του, εισπράττοντας ταυτόχρονα και την ικανοποίησή 

του για την συμμετοχή του στη διοίκηση του Οργανισμού. 
 

(4) Μειώνουν τις αποστάσεις και βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ διοίκη-
σης και προσωπικού. 
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(5) Προσδιορίζουν τα «κενά» της διοίκησης προς συμπλήρωσή τους. 

 
 

γ. Δείκτες Μέτρησης του Ηθικού 

 
Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις οι οποίες μαρτυρούν το ύψος του ηθικού 

του προσωπικού ενός Οργανισμού και αυτές δύνανται να είναι: 
 

(1) Η Κινητικότητα του Προσωπικού 
 

  Οι προσλήψεις, οι απομακρύνσεις, οι απουσίες, οι ασθένειες κλπ 
του προσωπικού σε μια ορισμένη χρονική περίοδο αποκαλύπτουν και 

τον βαθμό του ηθικού του. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η κινητικότητα του προσωπικού είναι αντι-
στρόφως ανάλογη του ηθικού. 

    Μεγάλη κινητικότητα, χαμηλό ηθικό. 
 

 (2)       Η Χαμηλή Αποδοτικότητα 
 

 Σημαντικός επίσης δείκτης μαρτυρίας του ηθικού του προσωπι-

κού είναι και ο βαθμός αποδοτικότητας του Οργανισμού. 
 Βέβαια όχι συνδεόμενα με αναλογική σχέση, αλλά με μία σύνθε-

ση του μέτρου αυτών των δύο μεγεθών. 
 Καθόσον αποδοτικότητα μπορεί να υπάρξει και από μία απολυ-

ταρχική διοίκηση, αλλά χωρίς ηθικό του προσωπικού. 
 Ως επίσης υψηλό ηθικό μπορεί να υπάρξει από μία αδιάφορη και 

αδύνατη διοίκηση, χωρίς όμως αποδοτικότητα του Οργανισμού. 
 

           (3) Άλλοι Δείκτες Μέτρησης Ηθικού 

 
 Έχουν καταγραφεί και άλλοι δείκτες μέτρησης του Ηθικού και η 

διεύρυνσή τους εξαρτάται και από την εφευρετικότητα της διοίκησης. 
  Ορισμένοι απ’ αυτούς είναι: 

 
- Η ποιότητα της παραγόμενης εργασίας. 

- Τα παράπονα σε βάρος της διοίκησης. 
- Ο ρυθμός των ατυχημάτων. 

 

7. Επιλογή Προσωπικού Ομάδων 
 

 Όλες οι παραπάνω λειτουργικότητες είναι αναγκαίες για την εύρυθμη διατήρηση  
της Ομάδας. 

 
 Θεμελιώδης όμως παράγοντας για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της Ομά- 

δας είναι η καταλληλότητα του προσωπικού για το είδος της εργασίας που εκτελεί. 

  
Η καταλληλότητα του προσωπικού εκφράζεται με δύο σκέλη: την επιλογή και 

την εκπαίδευσή του στο είδος της εργασίας του.  
 

Από τα δύο αυτά σκέλη θα μείνουμε, έστω και για λίγο, στο θέμα της επιλογής 
του προσωπικού, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η Ψυχολογία. 

 
Η Ψυχολογία πρωταγωνιστεί στην επιλογή του προσωπικού με ψυχοτεχνικές με-

θόδους και δοκιμασίες, οι οποίες αποβλέπουν να συνταυτίσουν τις εργασιακές προ-
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διαγραφές με τις προσωπικές ικανότητες κάθε ατόμου, ώστε να επιτευχθούν 

ομαλές συνθήκες εργασίας για τον Οργανισμό και για τα Μέλη της εργασια-
κής Ομάδας. 

 

Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες είναι δύο κατηγοριών: οι αντικειμενικές, που είναι 
προορισμένες για ειδικές πρακτικές εργασίες, όπως οδηγοί, διαβιβαστές κλπ. και οι 

υποκειμενικές, οι οποίες αποβλέπουν στην ψυχοπνευματική ανάλυση της προσωπι-
κότητας. 

 
Η όλη δε εξέταση της υποψήφιας προς εργασία προσωπικότητας μπορεί να γίνε-

ται με την συμπλήρωση εκ μέρους της ενός εκ των προτέρων τυποποιημένου ερωτημα-
τολογίου, τ’ οποίο ν’ αποκαλύπτει την όλη ψυχολογική ανάλυση της προσωπικότητας, 

ως επίσης και της βιογραφικής της πορείας. 

 
Η συμπλήρωση αυτή του ερωτηματολογίου αποσαφηνίζεται με την προσωπική 

συνέντευξη και ολοκληρώνεται με την σύζευξή της με τα συμπεράσματα των αντι-
κειμενικών δοκιμασιών. 

 
Οι δοκιμασίες αυτές αποβλέπουν ν’ αναδείξουν τις ικανότητες της προσωπικότη-

τας και γενικά οι ψυχοτεχνικές αυτές μέθοδοι αποτελούν εξέλιξη και συμβάλλουν στη 

βελτίωση της κοινωνίας μας. 
 

Αν δε σήμερα έχει λάβει τ’ όνομα Επαγγελματικός Προσανατολισμός ως Επιστη-
μονικός Κλάδος, ο Μέγιστος των Φιλοσόφων Πλάτων, τον είχε χαρακτηρίσει Δικαιοσύ-

νη. 
 

…Και δίκαιον κατά Πλάτωνα ήταν ο καθένας στην Πόλη να κάνει την ερ-
γασία εκείνη, που στη φύση του ταιριάζει. 

 

Ενώ παραθέτει μία σειρά ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για τους προοριζόμενους ως 
«Φύλακες» στην Πόλη. 

 
Έτσι, ώστε δικαίως ο Πλάτων να θεωρείται και θεμελιωτής του σύγχρονου Επαγ-

γελματικού Προσανατολισμού, ιδιαίτερα για την καταλληλότητα του Στρατιωτικού 
Προσωπικού 2. 

 

 

8. Ανταγωνισμός των Ομάδων 

 
Ο Ανταγωνισμός είναι γνώρισμα της ψυχής κάθε ανθρώπου και προέρχεται από 

την φυσική δύναμη για κοινωνική αναγνώριση. 
 

Υπάρχει ολόκληρη Σχολή Ψυχολογίας του Alfred Αdler περί αυτού του θέματος, 
αλλά και η Φιλοσοφία ασχολείται με το δίκαιο του Δυνατού κατά τον Θρασύμαχο, συ-

νομιλητή του Πλάτωνα στον διάλογο της «Πολιτείας». 

 
Αλλά και στη Φύση παρατηρείται, τα δένδρα στο δάσος θέλουν να είναι μαζί, αλ-

λά μεταξύ τους ανταγωνίζονται ποιό θα φθάσει ψηλότερα από το άλλο, για ν’ απολαύ-
σει περισσότερο φως από τον ήλιο. 

 
Και στα μέλη κάθε εργασιακής ομάδας αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός, αλλά είναι 

θέμα χειρισμού της προσωπικότητας, ώστε αυτή να ενθαρρύνεται να δρα μέσα στο 
πνεύμα της ενότητας της ομάδας και του ομαδικού της έργου. 
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Στον παρόντα χώρο θα γίνει μία σύντομη ανάπτυξη των πτυχών του ανταγωνισμού 

μεταξύ των ομάδων, τις συνέπειες που έχει ο ανταγωνισμός και πως μπορούν να ελεγ-
χθούν οι δυσάρεστες τοιαύτες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν μέχρι εχθρότητας τις 

ομάδες μεταξύ τους στον αυτό Οργανισμό. 

 
α. Συνέπειες Ανταγωνιστικότητας 

 
 Εξ αιτίας της ανταγωνιστικότητας έχουμε συνέπειες μέσα στα μέλη της  

αυτής ομάδας, αλλά και μεταξύ των ανταγωνιστριών ομάδων και αυτές είναι: 
 

(1) Εντός της Ομάδας 
 

- Τα μέλη της ομάδας συγκεντρώνονται γύρω από τον αρχηγό  

 τους, επιδεικνύουν μεγαλύτερη πειθαρχία και παραμερίζονται οι άλλες  
 μεταξύ τους διαφορές. 

  
  - Κυριαρχεί το ομαδικό ενδιαφέρον και περιορίζονται τ’ ατομικά 

ενδιαφέροντα που ικανοποιούν ψυχολογικές ανάγκες των μελών. 
 

- Η μορφή της διοίκησης μετακινείται προς το αυταρχικότερο  

 ύφος και τα μέλη της ομάδας επιδεικνύουν ανοχή αποδοχής της. 
 

- Τέλος ο βαθμός συνοχής και απόδοσης της ομάδας φθάνει  
 στα υψηλότερα επίπεδα. 

 
(2) Μεταξύ Ομάδων 

 
- Κάθε ανταγωνίστρια ομάδα του αυτού Οργανισμού αντιμε-

τωπίζει την άλλη εχθρικά ή τουλάχιστον ουδέτερα, όχι όμως με πνεύμα 

συνεργασίας. 
 

 - Τα συμπτώματα αυτά αποτελούν αναμφισβήτητα διαταραχή 
της ομαδικής προσωπικότητας, διότι αντιλαμβάνονται και αντιμετωπί-

ζονται όλα τα θέματα της ομάδας μονομερώς ως προς την ανταγω-
νιστικότητα μεταξύ τους. 

 
- Συνεχιζομένου του φαινομένου αυξάνεται η μεταξύ τους ε-

χθρότητα και η αμοιβαία μεταξύ των ομάδων επικοινωνία και συνεργα-

σία εκμηδενίζεται. 
 

β. Μέθοδοι Περιορισμού της Ανταγωνιστικότητας 
 

 Γενικά είναι γνωστό ότι ο ανταγωνισμόw αναπτύσσεται με αφορμή την 
απόκτηση του ίδιου αγαθού ή του ίδιου επάθλου από πολλούς μαζί. 

 

 Στις ομάδες το αγαθό ή το έπαθλο είναι το αυτό έργο που ανατίθεται 
ταυτοχρόνως σ’ αυτές. 

 
 Έτσι μέσα από τις αφορμές και τις συνέπειες του ανταγωνισμού θ’ ανα-

ζητηθούν και οι μέθοδοι περιορισμού της ανταγωνιστικότητας και οι οποίες μπο-
ρεί να είναι: 

 
(1) Μεταφορά ανταγωνισμού εκτός Ομάδων του Οργανισμού. 
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(2) Δημιουργία συνθηκών επικοινωνίας και Διαπραγματεύσεων μετα-

ξύ των Ομάδων. 
 

(3) Καθορισμό συγκεκριμένου έργου σε κάθε Ομάδα, ώστε να καλ-

λιεργείται η συνεργασία μεταξύ τους. 
 

(4) Τα μέλη των Ανταγωνιστριών Ομάδων με τη μορφή μετεκπαίδευ-
σης καλούνται να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους 

σε διάφορα άλλα προβλήματα. 
 

(5) Μεταξύ των Ανταγωνιστριών Ομάδων οργανώνονται κοινές πολιτι-
στικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 3. 

 

γ. Πρόληψη της Ανταγωνιστικής Εχθρότητας 
 

 Ο Οργανισμός, κατά τον σχεδιασμό των ανατιθεμένων στις Ομάδες έρ-
γων, πρέπει να προβλέπει και να συμπεριλαμβάνει στους σχεδιασμούς του την 

πιθανή ανάπτυξη ανταγωνισμού μεταξύ των Ομάδων και επομένως να σχεδιάζει 
την πρόληψή του με όλες εκείνες τις μεθόδους, που ανωτέρω αναφέρθηκαν για 

τον περιορισμό της ανταγωνιστικότητας, με μοναδική επιδίωξη να προλαμβάνει 

και να μην επιτρέψει την εμφάνιση των συνεπειών αυτού. 
 

9. Συμπεράσματα 
  

Απ’ όλα που, με συνοπτικό τρόπο περί Ομάδας, αναφέρθηκαν βγαίνει ένα 
θεμελιώδες για την ζωή του ανθρώπου συμπέρασμα: 

 
Το εγώ δεν μπορεί να διαχωρισθεί από το εμείς. 

 

Αμφότερα είναι από την Φύση υποχρεωμένα να συνυπάρχουν και ν’ αλληλο-
συμπληρώνονται. 

 
Αν το εγώ εκφράζεται από την προσωπικότητα του Ατόμου, το εμείς χαρα-

κτηρίζεται από την προσωπικότητα της Ομάδας. 
 

Το εμείς μορφοποιείται από το στοιχειώδες κύτταρο του ερωτικού ζευγαριού, 
εξελίσσεται στο ομαδικό πρόσωπο της οικογένειας, φθάνει στον επαγγελματικό σύνδε-

σμο και στον κοινωνικό σύλλογο, εντάσσεται σε στρατιωτικό σχηματισμό, διαμορφώνε-

ται σε πολιτικό επίσης σχηματισμό και ανυψώνεται στην έννοια και στη λειτουργία του 
κράτους, του έθνους και της θρησκείας. 

 
Σε όλους αυτούς του χώρους και στους άλλους παρόμοιους που δεν κατα-

γράφηκαν, αναπτύσσεται και λειτουργεί η Ομαδική Ψυχή και συμπεριφορά όπως στο 
διάγραμμα που εκτέθηκε γι’ αυτή.  

 

Η Ομαδική Ψυχή εμπεριέχει τ’ αντιφατικά στοιχεία της (αλλά μήπως η Ατο-
μική Ψυχή δεν έχει αντιφάσεις ;), τα οποία από αλληλοσυγκρουόμενα δύνανται να κα-

ταστούν αλληλοσυμπληρούμενα με την αρμονική σύνθεση των εννοιών, του καθήκο-
ντος και των δικαιωμάτων, του εργασιακού ρυθμού με τον βιορρυθμό των ατόμων. 

      
Αυτός είναι από την Φύση τελικά ο προορισμός των αντιθέτων, ν’ αλληλοσυ-

μπληρώνονται, όπως διακήρυττε ο αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος Ηράκλειτος και η 
σύγχρονη Κβαντική Φυσική αποδέχεται. 
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Δυϊσμός, είναι η Φύση σε όλα τα επίπεδά της και γι’ αυτό έχει υπαρξιακό νό-

ημα και περιεχόμενο για την ζωή του ανθρώπου. 
 

Όπως υπαρξιακό νόημα για τον άνθρωπο έχει και η συνάντησή του στο εμείς 

και αυτό διότι το εγώ δεν μπορεί να υποφέρει την μοναξιά του και τείνει προς το μη-
δέν. 

 
Και η πλέον αυτάρκης προσωπικότητα, που είναι επιτυχημένη στη ζωή και 

αισθάνεται ικανοποιημένη με τον εαυτό της, δεν μπορεί να υπάρξει μόνη της και ανα-
ζητά το εμείς. 

 
Βασική προϋπόθεση όμως για να λειτουργεί ομαλά το εμείς, πρέπει να συ-

μπράττουν μαζί του η επιστήμη και η ηθική, όπως ανωτέρω εν ολίγοις στην Ομαδική 

Ψυχή αναπτύχθηκαν. 
 

Αλλά και για έναν άλλον σημαντικό λόγο η Ομάδα έχει υπαρξιακό νόημα και 
αυτός είναι η δυνατότητα, μέσα από την αποστολή του Οργανισμού, το κάθε μέλος να 

παράγει δημιουργικό έργο. 
 

Αυτή δε η δημιουργία μέσα από το έργο της Ομάδος κάνει τον άνθρωπο να 

αισθάνεται ότι υπάρχει. 
 

Αλλά και όσον ο άνθρωπος υπάρχει πρέπει να δημιουργεί, καθόσον η απρα-
ξία οδηγεί προς το «τίποτα» και αποσυνθέτει την προσωπικότητά του. 

 
Αυτή είναι η Ομαδική Ψυχή… 

 
10. Επίλογος 

 

 Τόση είναι η αξία του εμείς μέσα από την Ομαδική Ψυχή, που ο Αριστοτέλης 
λέει: 

 Αισθάνομαι ότι υπάρχω μέσα από την παρουσία του άλλου. 
 

       
 

           
Σημειώσεις – Σχόλια 

 

1. Το ανωτέρω θέμα αποτελεί διασκευή αντίστοιχων κεφαλαίων των ανέκδοτων τό-
μων με τίτλους: 2ος Τόμος. Περιβάλλον και 3ος Τόμος. Συμπεριφορά της τρίτομης Ε-

γκυκλοπαίδειας Ψυχολογίας του Άρη Διαμαντόπουλου. 
 Ο 1ος Τόμος. Προσωπικότητα εξεδόθη με χορηγία και διανεμήθηκε δωρεάν σε 

Δημόσιες, Πανεπιστημιακές και Σχολικές Βιβλιοθήκες. 
2. Άρης Διαμαντόπουλος. «Ο Αξιωματικός κατά Πλάτωνα». «Εθνικές Επάλξεις». Συν-

δέσμου Επιτελών Εθνική Άμυνας. Τεύχος 52. Σελίδες 50-57. Αθήνα Μάιος-Ιούνιος 

2002, για περισσότερες πληροφορίες. 
3. Διατυπώνεται η γνώμη ότι τα «Μέτρα Εμπιστοσύνης», στις σχέσεις Ελλάδας-

Τουρκίας, τα οποία αποβλέπουν την μείωση της εχθρότητας μεταξύ των Χωρών Μελών 
του ΝΑΤΟ, έχουν την αρχή τους στις Μεθόδους Περιορισμού της Ανταγωνιστικότητας.  


