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ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,  δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε  κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  σωστή, ή  Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α. Ο Μαρξ πίστευε ότι  οι κοινωνικές επιστήμες πρέπει  να στοχεύουν τόσο στην αλλαγή όσο 

και  στη μελέτη του κόσμου.    

β. Η κοινωνιολογία δεν εστιάζει  στο άτομο, αλλά ασχολείται με το κοινωνικό σύνολο και  

τις σχέσεις του εντός των ομάδων.  

γ. Κατά τη διαδικασία  της λογικής διάταξης των ιδεών της κοινωνικής θεωρίας 

εμφανίζονται «δευτερογενή» προβλήματα που συνδέονται με το φαινόμενο που 

προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάθε φορά.     

δ. Ο βαθμός της κοινωνικής αλληλεγγύης δε σχετίζεται  με τον αριθμό των εγωιστικών 

αυτοκτονιών.   

ε. Ο πληθυσμός των πόλεων μειώθηκε μετά τη βιομηχανική επανάσταση.  
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Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2. Ο όρος  «κοινωνιολογική φαντασία» ανήκει  στον:   

α.  Κοντ.   

β.  Μαρξ.  

γ.  Βέμπερ.  

δ.  Μιλς.   
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Α3. Ο Κοντ θεωρούσε ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει από τα στάδια :   

α.  θεολογικό, μεταφυσικό, θετικό.    

β.  δουλοκτητικό, φεουδαρχικό, καπιταλιστικό.  

γ.  αγροτικό, βιομηχανικό, μεταβιομηχανικό.  

δ.  κανένα  από τα παραπάνω.   

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β   

Ο Κοντ ήταν Γάλλος Κοινωνιολόγος και θεωρείται «πατέρας» της επιστήμης αυτής. Στο 

έργο του, προσδιόρισε το «στάδιο» το οποίο, θεωρεί,  ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο 

σκέπτονται οι  άνθρωποι για να απαντήσουν σε ερωτήματα που θέτει  η φύση και η 

κοινωνία.  

Β1.  Ποια είναι τα τρία στάδια του ανθρώπινου πνεύματος σύμφωνα μ ε τον Κοντ;  
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Ο Γάλλος Κοινωνιολόγος Ντυρκέμ υποστήριζε ότι η κοινωνία είναι μία ηθική ενότητα 

ανθρώπων και  τα μέλη της μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα και την ίδια προσήλωση σε 

αξίες και κανόνες.   

Β2.   

(α)  Πώς όρισε τις έννοιες της «συλλογικής συνείδησης», της «μηχανι κής αλληλεγγύης» και  

της «οργανικής αλληλεγγύης» (Μονάδες  6);   

(β) Ποιους τύπους αυτοκτονιών προσδιόρισε ο Ντυρκέμ (Μονάδες 6);   

(γ)  Πώς ορίζεται η ανομία στο έργο του (Μονάδες 4 );  
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ΘΕΜΑ Γ  

Οι ιδέες του Γερμανού στοχαστή Μαρξ επηρέασαν σημαντικά την κοινωνιολογική σκέψη.  

Γ1.  Ποια είναι  η συμβολή του Μαρξ στην κοινωνιολογία;  
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ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό των μεθόδων που ανάπτυξε η κοινωνιολογία και 

πώς ερμηνεύεται η εμφάνισή της με τις συγκεκριμένες μεθόδους;  

«Η κοινωνιολογία είναι σχετικά νέα επιστήμη. Διαμορφώνεται ως ξεχωριστή επιστήμη 

στην εποχή της αστικής ολοκλήρω σης, που ακολουθεί  τη βιομηχανική επανάσταση, 

δηλαδή στο πρώτο μισό του 19 ο υ  αιώνα. Η εμφάνισή της στη φάση αυτή δεν είναι καθόλου 

τυχαία και ερμηνεύεται με τη βοήθεια των μεθόδων προσέγγισης που η ίδια η 

κοινωνιολογία ανάπτυξε.  Το βασικό χαρακτηριστικό τω ν μεθόδων αυτών είναι  η 

αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που διαμορφώνουν τα κοινωνικά φαινόμενα και τα 

επιμέρους στοιχεία της κοινωνικής πραγματικότητας μέσα στην ίδια αυτή πραγματικότητα 

κι όχι έξω από αυτήν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κοινωνιολογία δε ν μπορούσε να 

γεννηθεί όσο οι άνθρωποι πίστευαν –  όπως συνέβαινε στο Μεσαίωνα –  ότι μία υπέρτερη 

βούληση, η βούληση του Θεού, καθόριζε την ατομική και  συλλογική μοίρα τους.  Έπρεπε 

να ξεπεραστεί αυτή η θεοκρατική αντίληψη και ο άνθρωπος να αισθανθεί  κύριος της 

ύπαρξής του, για να προσπαθήσει να εντοπίσει τα αίτια που μορφοποιούν, κατευθύνουν 

και  αλλάζουν την κοινωνική του ζωή .»   

Φίλιας, Β.,  κ.ά.  (1983).  Κοινωνιολογία,  Εκδόσεις ΟΕΔΒ.   

 Μονάδες 25   

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


