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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. Το στάδιο, κατά τον Κοντ, είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι για να 

απαντήσουν σε ερωτήματα που θέτει  η φύση και  η κοινωνία.     

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

αυτοκτονιών.   

γ. Οι λέξεις,  οι χειρονομίες,  οι γκριμάτσες που κάνουμε όταν βλέπουμε ή ακούμε κάποιον 

είναι  στοιχεία που προσδιορίζουν και τη δική του συμπεριφορά απέναντί μας.      

δ. Οι ιδέες του Μαρξ δεν επηρέασαν σημαντικά την κοινωνιολογική σκέψη.     

ε. Η βιομηχανική επανάσταση δε ν άλλαξε την αντίληψη των ανθρώπων για τη φτώχεια .   
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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. Οι λειτουργιστές κοινωνιολόγοι θεωρούν ότι η κοινωνία:  

α.  είναι ένα σύστημα που προσπαθεί να κρατηθεί  σε ισορροπία και  να αναπαραχθεί .    

β.  αποτελείται από τάξεις που συγκρούονται .   

γ.  είναι οι  καθημερινές πρακτικές των μελών της .   

δ.  όλα τα παραπάνω.  

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Ο όρος «κοινωνιολογική φαντασία» σημαίνει:  

α.  την ικανότητα του ανθρώπου να φτιάξει με τη σκέψη του κάτι που δεν υπάρχει.   

β.  την ικανότητα του ανθρώπου να προβλέπει  το μέλλον μίας επένδυσης.  

γ.  την ικανότητα του ανθρώπου να συνδέει αυτό που  συμβαίνει  στην προσωπική 

καθημερινή του ζωή με ιστορικά γεγονότα και  κοινωνικά φαινόμενα.   

δ.  όλα τα  παραπάνω.   
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ΘΕΜΑ Β   

Ο Γερμανός Κοινωνιολόγος Μ. Βέμπερ (1864 –  1920) ασχολήθηκε με πολλά κοινωνικά 

ζητήματα και  με την ανάπτυξη του φαινομένου της γραφειοκρατίας.  

 

Β1.  Ποιες είναι  οι κοινωνικές δράσεις του ατόμου σ ύμφωνα με τον Μ. Βέμπερ;  
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Β2.  Οι λεγόμενοι «ι δεατοί τύποι» είναι,  κατά το Μ. Βέμπερ, έννοιες που καταγράφουν το 

νόημα της δράσης των ανθρώπων. Πώς συμβάλλουν οι  ιδεατοί τύποι στην κατανόηση του 

κοινωνικού τοπίου;  
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Β3.  «Ο ιδεότυπος της γραφειοκρατίας που δημιούργησε ο Βέμπερ περιλαμβάνει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: α. Μία σαφής ιεραρχία εξουσίας από την οποία προκύπτει μία  

σαφή αλυσίδα ανθρώπων, όπου ο ένας έχει  το δικαίωμα να δώσει εντολές στους άλλους. 

β.  Η συμπεριφορά των υπαλλήλων διέπεται  από γραπτούς κανόνες.  γ.  Στον 

γραφειοκρατικό οργανισμό οι υπάλληλοι είναι μισθωτοί και με πλήρη απασχόληση. 

Μπορούν να κάνουν καριέρ α σε όλη τους τη ζωή εντός του οργανισμού. δ. Σαφής 

διαχωρισμός της εργασίας των υπαλλήλων από την προσωπική τους ζωή. ε.  Όλοι οι πόροι 

του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων των γραφείων, υπολογιστών, στυλό, χαρτί, κτλ.)  

αποτελούν ιδιοκτησία του. Οι  εργαζόμε νοι  του οργανισμού δεν επιτρέπεται να κατέ χουν 

τα «μέσα παραγωγής» τους.  

Giddens –  Sutton (2014). Essentials  Concepts  in Sociology,  

Policy Press,  Cambridge.   



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Σύμφωνα με το παράθεμα και τις κοινωνιολογικές σας γνώσεις,  γ ιατί οι αναπτυγμένες  

κοινωνίες δεν μπορούν να σταθούν χωρίς τη γραφειοκρατία, με βάση τον ορισμό που της 

δίνει  ο Βέμπερ;  
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ΘΕΜΑ Γ  

Στην προσπάθεια τους να συστηματοποιήσουν τη σκέψη τους οι Κοινωνιολόγοι έχουν 

προχωρήσει στην ταξινόμηση των διάφορων θεωριών των θεμελ ιωτών της επιστήμης 

τους, αλλά και  των σύγχρονων Κοινωνιολόγων από διάφορες σχολές.  Μία από τρεις 

κυρίαρχες είναι η σχολή των συγκρούσεων.   

 

Γ1.  Τι γνωρίζετε για τη σχολή των συγκρούσεων ;   
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ΘΕΜΑ Δ  

Η έννοια της συμβολικής αλληλεπίδρασης βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της σχολής της 

κοινωνικής κατασκευής (ή κονστρουκτιβισμού).  

 

Δ1.  Τι υποστηρίζει  ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός;   
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Δ2.  Να σχολιάσετε σε 15 –  20 γραμμές την παρακάτω άποψη: «Οι κοινωνιολόγοι πρέπει  να 

ανακαλύψουν τα προσωπικά νοήματα των ανθρώπων. Για να ανακαλύψουμε αυτά τα νοήματα, 

θα πρέπει να «μπούμε στη θέση του άλλου», να δούμε τα πράγματα από τη δική του οπτική  

γωνία. Μόνο έτσι  θα καταλάβουμε την κοινωνική συμπεριφορά του και τ ις  αιτ ίες της.»  
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ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


