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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  3 Ιουνίου  2020  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

Προτεινόμενη  ώρας διεξαγωγής διαγωνίσματος 09:00 –  12:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου ( front_syn@hotmail.com) 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χα ρακτ ηρίσετ ε τις  προτάσε ις  που ακολουθούν, γρ άφοντας σ το τετ ράδιό σας,  δίπλα σ το γράμμ α  

που αν τιστοιχεί  σε  κάθε  πρότασ η,  τ η λ έξη Σωστό, αν η πρό ταση εί ναι  σωστή,  ή  Λά θος, αν  η πρότ αση 

είναι  λανθασ μέν η.  

α.   Η έννοια της γραφειοκρατίας στη σκέψ η του Βέμπερ ή ταν αρνητικά φορτισμένη, ό πως είναι  

στις  μέρες μας.  

β.  Οι θ εωρητικοί της σχολής των συγκρού σεων ισχυρίζονται ότι  οι  συγκρούσεις  στην  κοινωνία 

είναι  αναπόφευκτες λόγ ω της  συνεχούς  παρ αγωγής ανισοτή των.  

γ.  Ως  κοινωνικές  τάξεις  ορίζονται οι  κοινω νικές ομάδες  των  οποίων τα  μέλη  έχουν πε ρίπου την  

ίδια θ έση  ως προς τα μέσα  παραγωγής,  έ να σχε τικά κοινό τρόπο  ζωής και  την  αίσθηση ότι  

ανήκουν στην ίδια ομάδα.  

δ.  Η περίπτωση κοινωνικής α πομόνωσης του «αγριόπαι δου της  Αβε ρόν»  είναι  μοναδική.   

ε.  Μια  σημαντική συνέ πεια  της φτώχε ιας εί ναι  η παιδική εργα σία.  

Μονάδες  15  

Στις  παρακάτω προτ άσεις  Α2  κα ι Α3  να γ ράψ ετε στο τετρ άδιό σας  τον αριθμό της  πρότασης και,  

δίπλα το υ, το  γράμ μα που αντ ιστοιχεί  στ η σω στή απά ντησ η.   

Α2 .  Βασικοί εκ πρόσω ποι του μοντέλου των ελίτ  θεωρούνται οι :     

α.  Β. Παρέτο,  Ρ.Μίκε λς,  Τσ.Ρ.Μι λς .    

β.  Λ .Αλτουσέρ,  Μαρξ, Τσ. Ρ.Μιλς.    

γ.  Α.Κοντ, Χ.Σ πένσερ, Ε.Ντυρκέμ .    

δ.  Τ. Πάρσονς, Ρ .Μέρτον, Β .Παρέ το.    

Μονάδες  5   
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Α3.  Η  τηλεργασία  που μοιάζει  με την ερ γασία –  φα σόν (με το  κομμάτι)  του 190υ  αιώνα κι  έχουμε  

ανεξάρτητους εργαζόμενους ή ελεύθερους επαγγ ελματίες  που  δε  διαχωρίζουν το χ ώρο εργασία ς  

από το χώρο του σπι τιού τους είναι :    

α.  η τρί τη μορφή .      

β.  η  δεύ τερη μορφή .     

γ. η πρώτη  μορφή .   

δ.  συνδυασμός της πρώτης  με την δεύτερη μορφή .   

Μονάδες  5   

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Ποιες  ε ίναι  οι  διαφορές  που  υ πάρχουν ανάμεσα στην  κοινωνική θεωρία  και την κα θημερινή 

θεωρητική σκέ ψη; Να  τις  καταγράψε τε και  να τις αναλύ σετε .   

Μονάδες  15 

Β2 .  Να δώσε τε  σύντομους ορισμούς  για  τις  έννοιες:  αυτάρκης οικονομία (κοινωνία),  κοινότητα –  

κοινωνία,  καταμερισμός της ερ γασίας,   μανιφακτούρα, υπερ προϊόν, πολιτική συμπεριφορά,  

ομάδα συμφερόντων, ομάδα γνώμης, πολι τι κό κόμμα,  εξοικείωση –  εξει δίκευ ση.

Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Α φού αναφερθεί τε  στα τρία  μέρη της προσωπικότητας  του α τόμου κατά τον  Φρόυντ και  στη  

διχοτόμηση του «Εαυτού» κα τά Μιντ, να εντοπίσε τε ομοιότητες ανάμεσα σε  κάθε μέρος της 

προσωπικότη τας κατά Φρόυντ και κομμάτι του «Εαυτού » κατά Μιντ, αι τιολογώντας  την απάντησή 

σας.  

Μονάδες  15  

Γ2.  Να   κατα γράψετε  και να  αντιπαραβάλλετε την ψυχαναλυ τική και  την κοινω νιολογική 

προσέγγ ιση για την κοινωνικοποίηση.  

Μονάδες  10  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1 .   
Κοινωνι κές θέσεις &  Κ οινωνι κοί  ρόλοι   
Το κείμενο του Κ . Θερι ανού που α ναδ ημοσιε ύθηκε στο δια δίκτ υο στις  03/11/2019 είναι  γρα μμένο για  
να προβάλει  τόσο τ ην  έννοια  τ ης  κοινωνικής θέσεως όσο και  αυτ ής του κοινων ικού ρό λου στην  
επιστήμ η τ ης  Κοινων ιολογίας.  Βασί ζετ αι  στο σχολικό βιβλίο,  ταυτόχρονα όμως μ ας παρουσιάζει  κα ι  
την  κριτικ ή που έχει  δεχθεί  η σ υγκεκ ριμ ένη προσέγγιση.  
 
Η ζωή μας καθορίζεται από ένα σύνολο σχέσεων και δραστηριοτήτων (οικογένεια,  εργασία,  
εκπαίδευση ) .  Ο άνθρωπος συμμετέ χει  σε  αυτές  τις  δραστηριότητες  με τρόπο τυ πικό, που  
σημαίνει  ότι  οι  συμπερι φορές όλων των συμμετεχόντων είναι  αναμενόμ ενες και κοινωνικά 
προσδιορισμένες . Τα άτομα μέσα σε αυτό το πλαίσιο  καταλαμβάν ουν  διαφ ορετικ ές κ οινωνικ ές  
θέσεις ,  από τις ο ποίες  απ ορρέουν διαφ ορε τικοί κοιν ωνικ οί ρ όλ οι .   
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Πέρα όμως α πό τις  τυ πικές  και  αναμενόμενες συμπεριφορές,  τα  άτομα ε πιτελούν τους  ρόλους που  
αναλαμβάνουν με τρόπο ουσιαστικό, ανάλογα με τις αντι λήψεις  και τα βιώματά τους . Συνεπώ ς  
δεν «ερμηνεύουν» κα τά τον ί διο  τρόπο  τους  κοινωνικούς ρόλους: ά λλα  ταυτίζονται πλήρ ως με  τις  
αναμενόμενες συμπεριφορές και  άλλα διαφ οροποιούνται ή αποκλίνου ν α πό αυ τές.  Η κ οινωνική 
θέση και ο  κοινωνικός ρόλος είναι  δύο διαφ ορετικά πράγματα.  Κοιν ωνική θέση  είναι η θέση που 
κατέχει  ένα άτομο σε μια κοινωνία. Πχ κ άποιος/  -α κατέχε ι  τη θ έση του δα σκάλου /  -ας, του 
δικαστικού, του  αστυνομικού.  Ο  κοιν ων ικός  ρόλ ος  είναι  το πλέ γμα των ρυθμίσεων που  
καθορίζουν πως θα ασκήσει τη θέση.  Για παράδειγμα, η κοινωνική θέση του μαθητή υπάρχει  σε  
πολλές  κοινωνίας.  Ο τρόπος,  όμως, που θα  ασκηθεί η  θέ ση,  τα  δικαιώματα  και  οι  υ ποχ ρεώσεις,  
το τι  πρέ πει να κάνει  και  τι  δεν πρέ πει να κ άνει  ένας μαθητής αλλάζει  από κοινωνία σε  κοινωνία 
και από εποχή σε εποχή. Ο ρόλος του μαθητή είναι  ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένος.    
 
Γιατί  ο  δά σκαλος βαθμολογεί  το μαθητή; Γι ατί  ο  εργοδότης  ελέ γχει  τον εργαζόμενο; Η απάντηση  
στα παραπάνω  ερωτήμα τα είναι  ότι  μέσα  σ’  αυτές  τις  σχέσεις  οι  θέ σεις  που κατα λαμβάνουμε είναι  
ιεραρχημένες. Η ιεραρχία  αυτή οφε ίλε ται σε ένα σύστημα θέσε ων που προσδιορίζει  την κάθε 
δραστηριότητα (οικογενε ιακή, εκ παιδε υτικ ή ή εργασιακή) και  περι λαμβάνει  τ ις τυπο ποιημένες 
και αναμενόμενες συμπεριφορές, δηλα δή  τον κοινωνικό θεσμό. Επομένως ένας κ οινωνικός 
θεσμός συνί στα ται α πό ένα σύ στημα θέ σεων και α ποσκοπεί  στην εκ πλήρω ση μιας  βασικής 
λειτουργίας  της κοινωνίας. Για παράδει γμα, το σχολε ίο συγκροτε ίται  α πό πολλές κ οινωνικές 
θέσεις  (π.χ.  δάσκα λος, μαθητής,  δι ευθυντή ς, διευθυντής  εκ παίδε υσης,  υ πεύθυνος Σ ΕΠ, γονέας 
κτλ.)  με ανάλογους ρόλους (αναμενόμενες και τυποποιημένες συμπεριφορές).  Οι ρό λοι αυτοί 
αποσκοπούν στην εκπλήρωση της εκ παιδε υ τικής λει τουργίας (δηλα δή της μάθησης),  ανεξ άρτητα 
από το βαθμό επι τυχίας  στην πράξη.  
 
Οι ρόλοι που  καλούνται  να αναλάβουν  τα  άτομα καθ’ όλη  τη διάρκεια  της  ζωής τους  
διαφοροποιούνται από μια κοινωνία σε μια άλλη, όπως ε ίναι  φυσικό, επι πλέον όμως κάθε άτομο 
«παίζει »,  «ερμηνεύει»  το ρόλο του με έν α δ ικό του τρόπο.  Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο 
Γκόφμαν, οι  διάφοροι κοινωνικοί ρόλοι,  όπως και οι  προσδοκίες που έχουν οι  άλλο ι από τη 
συμπεριφορά μας σε συγκεκριμένες  συνθήκες, μοιάζουν με σενάρια τα  οποία καλού μαστε να  
ερμηνεύσουμε (γι ’  αυτό και πολλοί κοινω νιολόγοι,  όταν μιλούν για κοινωνικούς ρόλους, 
χρησιμοποιούν ταυτόσημες έννοιες με αυτές της υποκριτικής και της ηθοποιίας).  Υπο δυόμαστε  
επομένως αυτούς  τους  ρόλους και  διεκ περαιώνουμε την ερμηνεία τους  σύμφων α με την  
κοινωνική εκπαίδευση  που έχουμε λάβει,  αλλά και  σύμφωνα με  τι ς απαι τήσε ις του κ οινωνικού 
περιβάλλοντος μέσα στο ο ποίο δια δραματίζονται οι  κοινωνικές σχέσεις .  Είναι  αυτονόητο ότι  μέσα  
από την ανάληψη  των  νέων ρόλων  πρ αγματοποιείται  στα διακά η  εκμάθηση των νέων  
υποχρεώσε ων και  η ε πίγνω ση των νέων  δι καιωμάτων που σχε τίζονται με  τους ρόλου ς αυτούς.  
Για το λόγο αυ τό οι  κοινωνιολόγοι -σε αντί θεση με  την κλασική  ψυχαναλυ τική προσέ γ γιση,  που  
θεωρούσε ότι  ο  χαρακτήρας και  η συμπερι φορά των ανθρώπων διαμορφώνονται στη ν παιδική  
ηλικία-  ι σχυρίζονται ότι    η  κοινωνικοποίηση είναι  μια συνεχής,  αδιάλειπτη και  ανοικτή 
διαδικα σία,  η οποία  ξεκινά  από τη γέννηση του ατόμου και  συνε χίζεται  σε ολόκληρη  την πορεία  
της ζωής  του.  Οι α παιτή σεις  των  ρόλων  στα μεταγενέ στερα  στάδια  της  ζωής  του  ανθρώπου και  
οι  αντίστοιχες  ε πιλογές  του μπορούν σε κ άποιες περι πτώ σεις  να ανατρέψουν προγε νέστερες  
συμπεριφορές.  
 
Η κριτική που ασκ είται  συνήθως  στις  θεω ρίες των  ρόλων αναφέρε ται στο ότι  δε λα μβάνονται 
υπόψη τα  προσωπικά  χαρακτηριστικά  κάθε ατόμου, οι  σχ έσε ις εξουσίας  που συν δέουν το  
σύστημα των ρόλων, η συμβολή των κοιν ωνικών κινημάτων στη μεταβολή των κοιν ωνιών. Θα 
μπορούσαμε, για παρά δειγμα, να  πούμε ότι  ε ξαιτίας  των κοινωνικών κ ινημάτων που  
αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη και τι ς Η.Π. Α. κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα το περιεχ όμενο των 
ρόλων του άνδρα και της γυναίκας  άλλαξ ε ρ ιζικά.  Η κριτική των ρόλων ε πισημαίνει  τα ε ξής:1)  Οι 
άνθρωποι είναι  ξεχωρι στέ ς και ι διαί τερες προσωπικότητες .  Δεν ε ίναι  μαριονέτες των  κ οινωνικών 
συνθηκών και κατά συνέ πεια το πως α σκούν ένα ρόλο καθορίζεται από το πως ερμηνεύουν τις  
απαιτήσει ς του και  τις  προσδοκίες  της  κοιν ωνίας. Υ πάρχουν, φ υσικά,  νομικές ρυθμίσε ις για  την 
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άσκηση κάποιων  ρόλων,  όπως  οι  άνθρω ποι έχουν περιθώρια αυ τονομίας. Πχ . δεν  ασκο ύν όλοι με  
τον ίδιο  τρόπο το ρόλο του  εκπαι δευ τικού ή του μαθητή.  2)  Το περιεχόμενο των ρόλων  από τυ πική  
άποψη (δηλα δή νομικές ρυθμίσει ς γ ια το ποια είναι  τα καθήκοντα και  ποιες  οι  υ ποχρεώσεις)  
καθορίζονται από τις  σχέσεις  εξουσίας  σε  μια κοινωνία. Σε  κοινωνίες  αυταρ χικές,  οι  
εκπαιδευτικοί  έχουν  περι σσότερη εξου σία  πά νω  στους/  στις  μαθητές/  τρι ες.  3)  Τα κοινωνικά 
κινήματα που φ έρνουν κοινωνικές αλλαγέ ς, αλλάζουν και το περιεχόμενο των  ρόλω ν. Πχ  ένα  
κίνημα εκδημοκρατισμού της κοινωνίας ή έ να κίνημα για την ι σότητα των δύο φύλων , φέρνει  και  
αλλαγές  στο περιεχόμενο των ρόλω ν.  Όπω ς αναφέρθηκε και  στην  προηγούμενη επεξ ήγηση: οι  
ρόλοι  είναι  ιστορικ ά και  κοινωνικά προσδιορ ι σμένοι.  
  

Δ1.   
α.  Με  βάση το παράθεμα και  τις  γνώσει ς σας, να  προσδιορίσε τε  τι  είναι  οι  κοινωνικοί ρ όλοι,  τι  

είναι  η κοινωνικές  θέ σεις  και  το πώς  σχε τίζονται με τους θ εσμούς και  την  κοινωνικοποίηση  

(Μονάδες 12 ) .   

β.  Με βάση το παράθεμα, να αναφερθεί τε στην κριτική  που  έ χει  α σκηθεί γ ια τους κοι νωνικούς 

ρόλους (Μονάδες 6);   

                                                    Μονά δες 18  

Δ2.  «Το σύσ τημα διακ υβέρν ησης που συναν τ άται  στα  σύγχρονα  κρά τη και  το  οποίο  προϋποθέτει  τ η 

διαρκή συμμετοχή του πολίτ η …».  

α.  Ποιον όρο/  πολίτε υμα περιγράφ ει η παραπάνω φράση (Μονάδες 2);  

β.  Να  παρουσιά σετε  τα κ ύρια χαρακτηριστι κά του (Μονάδες 2).   

γ.  Τι ι σχυρί στηκε ο  Ν . Μπόμπιο για το δημοκρατικό καθεστώ ς  (Μονάδες  4);  

Μονάδες  8  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


