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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. Κατά τον Γκόφμαν, προσκήνιο είναι οι στιγμές που ο άνθρωπος βρίσκεται σε δημόσιο 

χώρο και σε επαφή με ανθρώπους προς τους οποίους πρέπει να δείξει ένα διαφορετικό 

πρόσωπο από το πραγματικό του .     

β. Οι επιστήμονες και οι  επιχειρηματίες κυριαρχούν στο θετικό στάδιο κατά τον Κοντ.   

γ. Ο στόχος του κοινωνικού ελέγχου είναι η ενσωμάτωση των πολιτών σχετικά με τους 

κανόνες και  τις αξίες της κοινωνίας.  

δ. Οι θεωρίες της εξάρτησης υποστηρίζουν ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου δεν 

αναπτύχθηκαν επειδή δεν παραδειγματίστηκαν από την οικονομική ανά πτυξη των χωρών 

της καπιταλιστικής μητρόπολης.   

ε. Η έννοια της κοινωνικής δύναμης δεν είναι σημαντική στις σύγχρονες θεωρίες της 

σχολής των συγκρούσεων.    
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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. Η θρησκεία είναι φορέας κοινωνικοποίησης διότι :    

α.  επηρεάζει τα πρότυπα συμπεριφοράς των ομόθρησκων ατόμων .    

β.  διαμορφώνει τους κοινωνικούς κανόνες και  τις συμπεριφορές τους .   
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γ.  δραστηριοποιείται με παρεμβάσεις κοινωνικού περιεχομένου (π.χ. δωρεά οργάνων, 

συσσίτια για απόρους, προγράμματα για νέους) .   

δ.  όλα τα παραπάνω.  
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Α3. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία :   

α.  το εργοστάσιο .    

β.  η πληροφορική .    

γ.  η μεγαλούπολη .   

δ.  όλα τα παραπάνω.   
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ΘΕΜΑ Β  

Β1.  

(α)  Να ορίσετε την έννοια της κοινωνικοποίησης.  

Μονάδες 5 

(β) Να σχολιάσετε την εξής φράση σε 10 –  15 γραμμές:  

«Η κοινωνικοποίηση είναι  μια διαδικασία οικοδόμησης της συλλογικής ταυτότητας.»  
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Ο Ζ. Φρόυντ με την θεωρία την οποία ανέπτυξε άσκησε σημαντική επίδραση στην εξέλιξη 

της ψυχολογίας αλλά και  στην ανάπτυξη των άλλων κοινωνικών επιστημών, των τεχνών 

και  της φιλοσοφίας.   

Β2 .   

(α) Ποια είναι  τα ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης του ατόμου κατά τον Φρόυντ;  
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(β) Ποια είναι  η ψυχική οργάνωση της προσωπικότητας κατά τον Φρόυντ;  

Μονάδες  3  

(γ)  Θεωρείτε ότι  η προσέγγιση του Φρόυντ σχετικά με τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας είναι σφαιρική;   

Μονάδες  4  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.   

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

στην εποχή της αστικής ολοκλήρωσης, που ακολουθεί  τη βιομηχανική επανάσταση, 

δηλαδή στο πρώτο μισό του 19 ο υ  αιώνα. Η εμφάνισή της στη φάση αυτή δεν είναι καθόλου 
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τυχαία και ερμηνεύεται με τη βοήθεια των μεθ όδων προσέγγισης που η ίδια η 

κοινωνιολογία ανάπτυξε.  Το βασικό χαρακτηριστικό των μεθόδων αυτών είναι  η 

αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που διαμορφώνουν τα κοινωνικά φαινόμενα και τα 

επιμέρους στοιχεία της κοινωνικής πραγματικότητας μέσα στην ίδια αυτή π ραγματικότητα 

κι όχι έξω από αυτήν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κοινωνιολογία δεν 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.  Έπ ρεπε 

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 Ο ΕΔΒ.  

(α)  Ποιο είναι  το βασικό χαρακτηριστικό των μεθόδων που ανάπτυξε η κοινωνιολογία και  

πώς ερμηνεύεται η εμφάνισή της με τις συγκεκριμένες μεθόδους;  
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ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.   

«Εκπαίδευση είναι η δράση που κατευθύνεται από τις γενιές των ενηλίκων στις γενι ές 

εκείνες που δεν είναι αρκετά ώριμες για την κοινωνική ζωή. Η δράση αυτή σκοπό έχει να 

προκαλέσει και να αναπτύξει στο παιδί  ορισμένες φυσικές, πνευματικές και ηθικές 

ιδιότητες που απαιτούν απ ό αυτό τόσο η πολιτική κοινωνία  στο σύνολό της όσο και  το 

ιδιαίτερο κοινωνικό περιβάλλον, για το οποίο προορίζεται το παιδί.»  

Ντυρκέμ ,  Ε .  (1977).  On Education and Society, στο  Karabel  and Hasley,  

 Power and Ideology in Education, Oxford Univers ity Press.    

 

(α) Ποιοι  είναι οι  σκοποί της εκπαίδευσης / του σχολείου ως φορέα κοινωνικοποίησης ;   
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(β) Πώς συνδέονται οι σκοποί  της εκπαίδευσης που θέτει ο Ντυρκέμ  με την κοινωνία;  

 Μονάδες  5  

Δ2.  

«Λίγες δεκάδες χρόνια πριν, όσες δουλειές κι  αν είχαν τα μέλη μιας οικογένειας,  όσο 

παράξενα ωράρια κι  αν υπήρχαν στον καθένα χωριστά, το τραπέζι  της Κυριακής ήταν ιερό. 

Προαποφασιζόταν το μενού από το Σάββατο, γίνονταν τα ανάλογα ψώνια και η 

προετοιμασία ξεκίναγε από νωρίς την Κυριακή. Το αρνί,  όπως και  σήμερα, έπαιζε κυρίαρχο 
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ρόλο στο τραπέζι της Κυριακής. […] Η ουσία όμως δεν ήταν το μενού του κυριακάτικου 

τραπεζιού, η ουσία ήταν η ιεροτελεστία.  Όσο  οι άντρες έπιναν το ουζάκι και  οι  γυναίκες 

ετοίμαζαν το κυρίως φαγητό ξεκίναγαν οι συζητήσεις.  Στην αρχή ήταν ανταλλαγή 

ειδήσεων, μετά τα πράγματα χόντραιναν, έμπαιναν στις πολιτικές συζητήσεις και τότε οι  

αντιθέσεις ανάμεσα σε δεξιούς και  αριστερούς ήταν πιο έντονες. Πολλές φορές άρχιζε να 

διαφαίνεται  κάποιος καβγάς, αλλά ένας πρόσθετος μεζές ή η γυναικεία παρέμβαση 

έστρωναν τα πράγματα. Κανένας δεν μισούσε κανέναν. Κι όταν όλος ο κόσμος καθόταν στο 

τραπέζι  μαζί  με τα παιδιά,  τότε όλα γλύκαιναν.  […] Ήταν  όμορφο το τραπέζι  της Κυριακής 

και  κει  πάνω στα τελειώματ α το ραδιόφωνο άρχιζε να μεταδίδει ποδόσφαιρο. Όμορφες  

εικόνες,  όμορφες γεύσεις, όμορφες σχέσεις.  Έφτιαχνε  τις σχέσεις το κυριακάτικο τραπέζι,  

έδινε λύσεις, είχες κάπου να μοιραστείς τις σκέψεις σου, τη χαρά σου και τη λύπη σου. 

Έβαζες  τα παιδιά σου συμμέτοχους στην εξέλιξη της ζωής.  

Στη σύγχρονη Ελλάδα ,  ο καθένας έχει δικό του πρόγραμμα .  Τέτοια τραπέζια δεν γίνονται 

πια συχνά. Την Κυριακή τα παιδιά ξυπνάνε μετά τις 14.00 εξαιτίας του ξενυχτιού του 

Σαββάτου, η μαμά χουχουλιάζει  στο κρε βάτι εξαντλημένη απ' όλη την εβδομάδα, μια και  

είναι  κι  αυτή εργαζόμενη, και  ο μπαμπάς με την ολοκαίνουργια αθλητική φόρμα, που δεν 

την έχει ιδρώσει ποτέ, πάει για καφέ με τους φίλους του. Πού να φάνε όλοι αυτοί οι 

άνθρωποι μαζί.  Μόνο εάν πάνε όλοι μαζί δι ακοπές και φάνε όλοι μαζί  σε ένα εστιατόριο,  

που κι αυτό δύσκολο το βλέπω.  […]»  

Πηγή:  www.dimokratianews .gr με τίτλο  

«Το τραπέζι της Κυριακής που «έδενε» οικογένειες.»  

(α) Να περιγράψετε την οικογένεια ως πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης.  
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(β) Ποιες όψεις/ συνθήκες παρουσιάζονται στο παράθεμα για το οικογενειακό τραπέζι της 

Κυριακής του «χθες» και του «σήμερα»;  Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι  αιτίες κι  οι συνέπειε ς 

του φαινομένου;  

Μονάδες  5  

(γ)  Αυτή η μεταβολή των αξιών στο χρόνο και στο χώρο, πώς θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί;   
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ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  

http://www.dimokratianews.gr/

