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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

Γ’  ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  ΘΕΩΡΗΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

ΕΚΥΩΝΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με το γράμμα , αν είναι 

ςωςτέσ, ή με το γράμμα Λ, αν είναι λανθαςμένεσ. 

 

1. Ο Ντυρκϋμ υποςτόριξε η ςυμπεριφορϊ των ανθρώπων καθορύζεται από 

την «ταξικό ςυνεύδηςη». 

2. Ο Βϋμπερ όταν ο πρώτοσ κοινωνιολόγοσ που ειςόγαγε τη ςτατιςτικό 

ςτισ μελϋτεσ του. 

3. Κϊθε ϊνθρωποσ καταςκευϊζει τουσ ιδεατούσ τύπουσ για την κατανόηςη 

των πραγματικών κοινωνικών πρϊξεων. 

4. Η ϋννοια του ςυςτόματοσ αποτελεύ την οργανωτικό αρχό τησ θεωρύασ 

των κλαςικών λειτουργιςτών, δηλαδό του Κοντ, του Σπϋνςερ και του 

Ντυρκϋμ. 

5. Ο Ντϊρεντορφ υποςτόριξε ότι οι κυριαρχούμενεσ ομϊδεσ επιδιώκουν τη 

διατόρηςη των δεδομϋνων ςχϋςεων. 

Μονάδεσ 15 

Α2. Να επιλέξετε το γράμμα που ςυμπληρώνει ςωςτά τισ παρακάτω προτάςεισ: 

1. Ο Ντυρκέμ προςδιόριςε τρεισ τύπουσ αυτοκτονιών με κριτήριο: 

α. Τον βαθμό κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ των αυτοχεύρων 

β. Τουσ ψυχολογικούσ και κλιματικούσ παρϊγοντεσ 

γ. Την υπακοό τουσ ςε κανόνεσ και την εξϊρτηςό τουσ από την 

οικογϋνεια 

δ. Δεν ιςχύει τύποτε από τα παραπϊνω 

2. . Σο ςύςτημα εξορθολογιςμού κατά τον Βέμπερ: 

α. Εύναι απρόςωπο, λειτουργεύ με βϊςη τυπικούσ κανόνεσ και αποτϋλεςε 

το κύριο χαρακτηριςτικό των προβιομηχανικών κοινωνιών και του 

καπιταλιςμού 

β. Στηρύχθηκε ςτην επιςτόμη, εξελύχθηκε παρϊλληλα με την επικρϊτηςη 

τησ τεχνολογύασ και δύνει ϋμφαςη ςτη λογικό και τον προγραμματιςμό 
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γ. Αποτυπώνεται ςτην οργϊνωςη τησ επιχειρηματικόσ καπιταλιςτικόσ 

δραςτηριότητασ, η οπούα χαρακτηρύζεται από ορθολογικό οργϊνωςη 

τησ εργαςύασ μϋςα ςτο εργοςτϊςιο, αλλϊ και από ορθολογικό εκτύμηςη 

των ευκαιριών ςτην αγορϊ 

δ. Ιςχύουν τα β και γ 

Μονάδεσ 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Ποιοσ εύναι  ο ρόλοσ τησ υπαύθρου ςτη διαδικαςύα μετϊβαςησ από την 

αγροτικό κοινωνύα ςτη βιομηχανικό;  

Μονάδεσ 10 

 

Β2. Ποιεσ χώρεσ ανόκουν ςτον λεγόμενο Πρώτο και Δεύτερο Κόςμο και ποια τα 

χαρακτηριςτικϊ τουσ; 

Μονάδεσ 5 

 

Β3. Ποιεσ εύναι οι βαςικϋσ διαφορϋσ ςτην οργϊνωςη και τη λειτουργύα τησ 

μεταβιομηχανικόσ κοινωνύασ από τη βιομηχανικό κοινωνύα; 

Μονάδεσ 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Γιατύ η κοινωνικοπούηςη χαρακτηρύζεται ωσ αμφύδρομη διαδικαςύα;  

Μονάδεσ 7 

 

Γ2. Να παρουςιϊςετε τη διϊςταςη τησ ψυχικόσ οργϊνωςησ τησ 

προςωπικότητασ του ατόμου ςύμφωνα με τον Φρόυντ. 

Μονάδεσ 12 

 

Γ3. Πώσ εξηγούν την κοινωνικοπούηςη οι κοινωνιολόγοι που υιοθετούν τη 

λειτουργιςτικό προςϋγγιςη; 

Μονάδεσ 6 



 

3 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. Με βϊςη τον ψυχο-κοινωνικό μηχανιςμό τησ εςωτερύκευςησ, να 

εξηγόςετε την επύδραςη που αςκεύ η εςωτερύκευςη τησ κοινωνικόσ θϋςησ των 

μαθητών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα.  

β. Να περιγρϊψετε την κοινωνιολογικό προςϋγγιςη τησ κοινωνικοπούηςησ 

ςύμφωνα με την οπούα τα ϊτομα αποδϋχονται την κοινωνικό τουσ θϋςη 

αναπαρϊγοντασ την ιςχύουςα τϊξη πραγμϊτων.  

Μονάδεσ 10 

Δ2. α. Να προςδιορύςετε την ϋννοια των ανιςοτότων και να περιγρϊψετε τισ 

βαςικότερεσ μορφϋσ τουσ ςτη ςύγχρονη κοινωνύα.  

β. Με ποιεσ διαδικαςύεσ το εκπαιδευτικό ςύςτημα αναπαρϊγει τισ ανιςότητεσ 

ςύμφωνα με τον Μπουρτνιϋ; 

γ. Ποια εύναι η ςχϋςη μεταξύ κοινωνικόσ προϋλευςησ και ςχολικόσ επύδοςησ – 

ςταδιοδρομύασ των μαθητών ςτην Ελλϊδα;  

 

Μονάδεσ 15 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με το γράμμα , αν είναι 

ςωςτέσ, ή με το γράμμα Λ, αν είναι λανθαςμένεσ. 

1. ΛΑΘΟΣ 

2. ΛΑΘΟΣ 

3. ΛΑΘΟΣ 

4. ΛΑΘΟΣ 

5. ΛΑΘΟΣ 

 

Α2. Να επιλέξετε το γράμμα που ςυμπληρώνει ςωςτά τισ παρακάτω προτάςεισ: 

1. Ο Ντυρκέμ προςδιόριςε τρεισ τύπουσ αυτοκτονιών με κριτήριο 

α. Τον βαθμό κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ των αυτοχεύρων 

2. Σο ςύςτημα εξορθολογιςμού κατά τον Βέμπερ 

δ. Ιςχύουν τα β και γ 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Η μετϊβαςη ςτη βιομηχανικό κοινωνύα δεν όταν μια απλό υπόθεςη. Ήταν 
μια μακρϊ διαδικαςύα, με αφετηρύα το 10ο  και τον 11ο  αιώνα, κατϊ την οπούα 
ςυμμετεύχαν αγρότεσ που κατϊφεραν να μεταςχηματιςτούν ςε βιοτϋχνεσ τησ 
υπαύθρου, οι οπούοι παρόγαγαν για την αγορϊ. Οι βιοτϋχνεσ αυτού που ζούςαν 
ςτην ύπαιθρο απϋκτηςαν μεγϊλη οικονομικό ιςχύ και, ενώ κατ’ αρχϊσ 
ςυνυπόρχαν με τουσ φεουδϊρχεσ, αργότερα μπόρεςαν να τουσ εκτοπύςουν. 
Αυτϋσ οι πρώτεσ βιοτεχνύεσ αποτϋλεςαν το πρόπλαςμα τησ μετϋπειτα μεγϊλησ 
βιομηχανύασ. Γύνεται φανερό ότι ςτην ύπαιθρο υπόρξαν οι κατϊλληλεσ 
ςυνθόκεσ που ϋδωςαν την ώθηςη για ϊμεςεσ παραγωγικϋσ επενδύςεισ. 
 

Β2. Οι χώρεσ του λεγόμενου Πρώτου Κόςμου χαρακτηρύζονται από την 
ελεύθερη οικονομύα, την εκβιομηχϊνιςη, αλλϊ και το μικρό ποςοςτό 
απαςχολούμενων ςτη γεωργύα. Πρόκειται για τα κρϊτη τησ Δ. Ευρώπησ, για τισ 
Η.Π.Α., την Ιαπωνύα κ.ϊ. Ωσ χώρεσ του λεγόμενου Δεύτερου Κόςμου 
προςδιορύζονταν μϋχρι πρόςφατα οι πρώην ςοςιαλιςτικϋσ χώρεσ (όπωσ π.χ. η 
Ε.Σ.Σ.Δ.) που εύχαν κεντρικϊ ςχεδιαςμϋνη και κρατικϊ ελεγχόμενη οικονομύα. 
 

 

Β3. Όπωσ η βιομηχανικό κοινωνύα οργανώθηκε και λειτούργηςε γύρω από τη 
ςυςςώρευςη του κεφαλαύου, των επενδύςεων και τησ παραγωγόσ, κατϊ ϋναν 
ανϊλογο τρόπο η λεγόμενη μεταβιομηχανικό κοινωνύα οργανώθηκε και 
λειτούργηςε γύρω από τον τομϋα τησ γνώςησ. Φυςικϊ καμιϊ οικονομικό 
διαδικαςύα και κανενόσ εύδουσ παραγωγό δεν εύναι εφικτϋσ χωρύσ ϋνα ελϊχιςτο 
επύπεδο τεχνογνωςύασ. Στη μεταβιομηχανικό κοινωνύα όμωσ -και εξαιτύασ τησ 
επιςτημονικόσ ανϊπτυξησ- η γνώςη ϋγινε το ςταυροδρόμι για την οργϊνωςη 
του ςυνόλου ςχεδόν των οικονομικών και των κοινωνικών ςχϋςεων. Ενώ η 
βιομηχανικό κοινωνύα εςτύαζε ςτο εργοςτϊςιο ωσ κύρια πηγό προώόντων, η 
μεταβιομηχανικό κοινωνύα εςτιϊζει ςτο πανεπιςτόμιο ωσ κύρια πηγό 
θεωρητικόσ γνώςησ. Έτςι, παρατηρεύται ότι η ανϊπτυξη τησ γνώςησ και τησ 
βιομηχανύασ τησ πληροφορύασ ςηματοδοτεύ τη ςύγχρονη κοινωνύα. 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Η υιοθϋτηςη των προτύπων ςυμπεριφορϊσ δεν εύναι μια παθητικό 
λειτουργύα. Το ϊτομο δε λειτουργεύ μόνο ωσ δϋκτησ, που υιοθετεύ ςτοιχεύα από 
το περιβϊλλον του, αλλϊ και ωσ πομπόσ, που μπορεύ να επηρεϊςει τη 
διαδικαςύα κοινωνικοπούηςησ του περιβϊλλοντόσ του. Ακόμα και ϋνα παιδύ, ςτο 
πλαύςιο μιασ αυταρχικόσ διαπαιδαγώγηςησ (του ςχολεύου ό τησ οικογϋνειασ), 
μπορεύ με τη ςτϊςη ό την αντύδραςό του να αλλϊξει τη ςυμπεριφορϊ του 
περιβϊλλοντόσ του προσ αυτό, να αλλϊξει δηλαδό το περιεχόμενο τησ 
κοινωνικοπούηςόσ του. Aλλϊ και ωσ ενόλικοσ, μϋςα από τη ςυμμετοχό του ςε 
ςυλλόγουσ, ςωματεύα ό ενώςεισ καταναλωτών, μπορεύ να αντιδρϊςει ςτισ 
επικρατούςεσ απόψεισ για την κοινωνικό ζωό. Γι' αυτό το λόγο η 
κοινωνικοπούηςη εύναι μια αμφύδρομη διαδικαςύα ανϊμεςα ςτον πομπό και ςτο 



 

5 
 

δϋκτη. Εξϊλλου, ο αμφύδρομοσ χαρακτόρασ τησ διαδικαςύασ εύναι εμφανόσ, 
όταν ο δϋκτησ γύνεται πομπόσ. 
 

Γ2. Η  διϊςταςη τησ ψυχικόσ οργϊνωςησ τησ προςωπικότητασ του ατόμου 
ςχετύζεται περιςςότερο με την ανϊπτυξη του κοινωνικού εαυτού. Σύμφωνα με 
τον Φρόυντ, η προςωπικότητα του ατόμου αποτελεύται από τρύα μϋρη: 
• Το «εκεύνο» (id), το οπούο περιλαμβϊνει τα βιολογικϊ ϋνςτικτα και τισ ροπϋσ 
και λειτουργεύ με βϊςη την ϊμεςη ικανοπούηςη των αναγκών (το αςυνεύδητο). 
• Το «υπερεγώ» (superego), το οπούο αποτελεύ το ςύνολο των κανόνων 
ςυμπεριφορϊσ που η κοινωνύα επιβϊλλει ςτα μϋλη τησ. 
• Το «εγώ» (ego), που αποτελεύ τη ςυνειδητό πλευρϊ τησ προςωπικότητασ, τισ 
ψυχικϋσ λειτουργύεσ με τισ οπούεσ το ϊτομο ενεργεύ. Το «εγώ» ϋχει ωσ βϊςη την 
πραγματικότητα. Αυτό ςημαύνει ότι ρυθμύζεται από τισ εςωτερικϋσ 
παρορμόςεισ του «εκεύνο», αλλϊ και από τουσ περιοριςμούσ και τισ 
απαγορεύςεισ που επιβϊλλει η κοινωνύα. 
 
Από το «εκεύνο», δηλαδό το αςυνεύδητο, αναδύονται οι παρορμόςεισ, τα 
ϋνςτικτα και οι βιολογικϋσ ορμϋσ, οι οπούεσ ςυχνϊ ςυγκρούονται με το 
«υπερεγώ», δηλαδό την κοινωνύα και τον πολιτιςμό. Για να μπορϋςει το ϊτομο 
να αντιμετωπύςει καταςτϊςεισ που του προκαλούν ϋνταςη και ϊγχοσ, 
καταφεύγει ςυχνϊ ςε μηχανιςμούσ ϊμυνασ. Ο Φρόυντ ϋχει περιγρϊψει ϋναν 
αριθμό αμυντικών μηχανιςμών, οι οπούοι εύναι κυρύωσ ϋργο του «εγώ». 
Λειτουργούν όμωσ υποςυνεύδητα και αποςκοπούν ςτην εξαςφϊλιςη μιασ 
ιςορροπύασ μεταξύ των τριών μερών τησ προςωπικότητασ. Επομϋνωσ το «εγώ» 
λειτουργεύ ςυχνϊ ωσ εξιςορροπητικόσ μηχανιςμόσ ανϊμεςα ςτο «εκεύνο» και το 
‘υπερεγώ». 
 

Γ3. Οι κοινωνιολόγοι που υιοθετούν τη λειτουργιςτικό προςϋγγιςη τησ 
κοινωνικοπούηςησ δεν ςυμπεριλαμβϊνουν ςτην οπτικό τουσ τισ ϋμφυτεσ 
παρορμόςεισ και τα ϋνςτικτα του ατόμου. Αντύθετα, δύνουν ϋμφαςη ςτην 
επύδραςη που αςκεύ το κοινωνικό περιβϊλλον ςτην ανϊπτυξη του ατόμου. Η 
κοινωνικοπούηςη λοιπόν, ςύμφωνα με τουσ κοινωνιολόγουσ που υιοθετούν τη 
λειτουργιςτικό προςϋγγιςη, αποςκοπεύ: 
 
• ςτην ανϊπτυξη τησ προςωπικότητασ του ατόμου, 
• ςτην αποδοχό των προτύπων ςυμπεριφορϊσ από όλα τα μϋλη τησ κοινωνύασ, 
• ςτην ϋνταξη των ατόμων ςτουσ κοινωνικούσ θεςμούσ και 
• ςτη διαςφϊλιςη και τη διατόρηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ. 
 
Έτςι, οι λειτουργιςτϋσ εξηγούν την κοινωνικοπούηςη ωσ μια διαδικαςύα που 
περιλαμβϊνει τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ η ομϊδα (ό ςυνολικϊ η κοινωνύα) 
εργϊζεται από κοινού για τη δημιουργύα ςταθερών κοινωνικών ςχϋςεων. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. Κεφϊλαιο 3ο , ςελ. 52 «Η εςωτερύκευςη … επιβραβεύςεισ» 

Κεφϊλαιο 5ο , ςελ. 100 «Σύμφωνα με τα ςυμπερϊςματα … ςύγχρονεσ ανϊγκεσ 

των μαθητών» 

β. Κεφϊλαιο 3ο , ςελ. 58 «Οι μαρξιςτϋσ … κοινωνικϋσ θϋςεισ» 

 

Δ2. α.  Κεφϊλαιο 6ο , ςελ. 119-120 «Η ϋννοια τησ κοινωνικόσ διαςτρωμϊτωςησ… 

αντιμετώπιςη των ανιςοτότων» 

β. Κεφϊλαιο 5ο , ςελ. 99 «Η θεωρύα τησ αναπαραγωγόσ … επαγγελματικϋσ 

ςχολϋσ»  

γ. Κεφϊλαιο 5ο , ςελ. 99 « Το ότι οι ςχολικϋσ επιδόςεισ … κινητικότητασ ςτην 

ελληνικό κοινωνύα», ςελ. 92-93 «Η πιο ςημαντικό από τισ ϊδηλεσ λειτουργύεσ … 

ανώτατησ εκπαύδευςησ» 
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