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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 19 6 2020 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  α. ΛΑΘΟ (ςελ. 55 «Σφμφωνα με τον Φρόυντ») 

  β. ΩΣΟ  (ςελ. 146) 

  γ. ΩΣΟ  (ςελ. 18) 

  δ. ΛΑΘΟ (ςελ. 112 «ςτθν μείωςθ του χειρωνακτικοφ προςωπικοφ») 

  ε. ΩΣΟ  (ςελ. 114) 

 

Α2. I. α.  (ςελ. 99) 

  II. β.   (ςελ. 128) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. χολικό βιβλίο, Κεφ. 1,  ςελ. 23 

Ο Ε. Γκόφμαν μελζτθςε τθν αλλθλεπίδραςθ ςτισ κακθμερινζσ και πολλζσ φορζσ φευγαλζεσ 

ςυναντιςεισ των ανκρϊπων. Διζκρινε τθν κοινωνικι ηωι ςε ςτιγμζσ που λαμβάνουν χϊρα ςτο 

προςκινιο και ςε ςτιγμζσ που λαμβάνουν χϊρα ςτο παραςκινιο. Στο προςκινιο γίνονται όλεσ 

εκείνεσ οι ςυναντιςεισ κατά τισ οποίεσ τα άτομα υποδφονται τυπικοφσ ρόλουσ. Είναι ςτιγμζσ 

που κεωροφνται «παραςτάςεισ επί ςκθνισ» και που ςυχνά απαιτοφν τθ ςυνεργαςία με άλλα 

άτομα. Για παράδειγμα, δφο πολιτικοί από το ίδιο κόμμα μπορεί να δείξουν μπροςτά ςτθν 

κάμερα τθσ τθλεόραςθσ αγαπθμζνοι και φίλοι, παρά το γεγονόσ ότι αντιπακοφν ο ζνασ τον 

άλλο. Ζνα αντρόγυνο μπροςτά ςτα παιδιά του δείχνει ότι είναι αγαπθμζνο όταν κοιμοφνται 

όμωσ τα παιδιά, ξεςπά άγριοσ καβγάσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, όταν οι άνκρωποι βρίςκονται ςτα «παραςκινια», χαλαρϊνουν και 

εκδθλϊνουν ελεφκερα τα ςυναιςκιματά τουσ, αλλά και τρόπουσ ςυμπεριφοράσ που κρατοφν 

ςε ζλεγχο όταν βρίςκονται «πάνω ςτθ ςκθνι». Σε αυτζσ τισ ςτιγμζσ τθσ χαλάρωςθσ επιτρζπονται 

πράγματα που δεν επιτρζπονται «επί ςκθνισ» όπωσ, για παράδειγμα, οι απροκάλυπτεσ 

ςεξουαλικζσ κουβζντεσ, το ατθμζλθτο ντφςιμο, θ χριςθ κάποιασ διαλζκτου, πειράγματα και 

τολμθρζσ χειρονομίεσ, αγενείσ προσ τουσ άλλουσ ενζργειεσ που αποφεφγονται μπροςτά ςτο 

κοινό. 
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Β2. χολικό βιβλίο, Κεφ. 2, ςελ. 38 

[ςελ. 36: Έχουν διατυπωκεί πολλζσ κεωρίεσ οι οποίεσ προςπακοφν να εξθγιςουν γιατί οι 

λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ βρίςκονται ςε χαμθλό επίπεδο οικονομικισ ανάπτυξθσ (φτϊχεια, 

πείνα κτλ.). Πάντωσ αυτό που κακόριςε τθ διάκριςθ των κοινωνιϊν ςε «αναπτυγμζνεσ» και 

«υποανάπτυκτεσ» είναι θ ςφγκλιςθ ι απόκλιςι τουσ από τισ αξίεσ και τα οικονομικά, πολιτικά 

και κοινωνικά πρότυπα των χωρϊν του Πρϊτου Κόςμου.] 

Σφμφωνα με τθ θεωρία τησ εξάρτηςησ θ ανάπτυξθ των κοινωνιϊν ταυτίηεται με τθν 

ενςωμάτωςι τουσ ςτθ διεκνι αγορά και τον παγκόςμιο καπιταλιςμό. Οι κεμελιωτζσ τθσ 

άποψθσ αυτισ, που ζγινε γνωςτι ωσ κεωρία τθσ εξάρτθςθσ, υποςτθρίηουν ότι θ ανάπτυξθ του 

καπιταλιςτικοφ δυτικοφ κόςμου και θ υπανάπτυξθ του Τρίτου Κόςμου πρζπει να εξετάηονται 

από κοινοφ. Με άλλα λόγια, οι χϊρεσ του Τρίτου Κόςμου δεν μπόρεςαν να αναπτυχκοφν 

αυτόνομα, επειδι προςδζκθκαν ςτο άρμα του καπιταλιςμοφ με ςχζςθ εξάρτθςθσ. Ζτςι, οι 

δυτικζσ χϊρεσ εξελίχκθκαν ςε καπιταλιςτικζσ δυνάμεισ όχι μόνο μζςα από τθν ιδιοποίθςθ τθσ 

υπεραξίασ των δικϊν τουσ εργατϊν, αλλά και μζςα από τθν ιδιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ των 

πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν και των φκθνϊν εργατικϊν χεριϊν των χωρϊν του Τρίτου Kόςμου. 

Με αυτό τον τρόπο ζχει δθμιουργθκεί ζνα ςφςτθμα ςτο οποίο οι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ (Η.Π.Α., 

Ιαπωνία) λειτουργοφν ωσ μια παγκόςμια καπιταλιςτικι τάξθ (θ οποία αναφζρεται ωσ 

«μθτρόπολθ», «κζντρο» ι «πυρινασ»), ενϊ οι λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ (οι οποίεσ 

αναφζρονται ωσ «περιφζρεια») παίηουν το ρόλο τθσ εργατικισ τάξθσ που υφίςταται τθν 

εκμετάλλευςθ ςε διεκνζσ επίπεδο. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1.  

«πολιτική ςυμπεριφορά» ςελ. 148:  

Με τον όρο «πολιτικι ςυμπεριφορά» εννοοφμε τον τρόπο με τον οποίο το άτομο εκφράηει, 

δραςτθριοποιείται και ςυμμετζχει ωσ πολίτθσ ςε ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ, ςε ςωματεία, 

ςυλλόγουσ, εκελοντικζσ οργανϊςεισ, λζςχεσ, κόμματα και εκλογικζσ διαδικαςίεσ. 
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 «πολιτική αλλοτρίωςη»: ςελ. 152  

Με τον όρο «πολιτικι αλλοτρίωςθ» εννοοφμε τθν αποξζνωςθ, τθν αδιαφορία, τθν αίςκθςθ του 

ατόμου ότι θ ςυμμετοχι του ςτο πολιτικό γίγνεςκαι δε μετρά, τθ δυςπιςτία του ζναντι των 

κυβερνϊντων και γενικά τθν απομάκρυνςι του από τισ πολιτικζσ διαδικαςίεσ και τισ πολιτικζσ 

εξελίξεισ. 

Η πολιτικι αλλοτρίωςθ είναι μια μορφι πολιτικισ ςυμπεριφοράσ που εκδθλϊνεται τόςο ςτο 

επίπεδο των ςτάςεων και των αντιλιψεων των πολιτϊν όςο και ςτο επίπεδο ςυγκεκριμζνθσ 

πολιτικισ ςυμπεριφοράσ (π.χ. αδρανοποίθςθ, αυτο-απομόνωςθ, αδιαφορία, μθ ςυμμετοχι ςε 

πολιτικζσ οργανϊςεισ, πολιτικά κόμματα και εκλογικζσ διαδικαςίεσ για τθν ανάδειξθ των 

αντιπροςϊπων του λαοφ ςτο Κοινοβοφλιο). 

Στάςεισ και αντιλιψεισ όπωσ «οι πολιτικοί ενδιαφζρονται μόνο για το βουλευτικό κϊκο», «όλα 

τα κόμματα είναι ίδια», «θ ψιφοσ μου δε μετράει», «όλα αποφαςίηονται ςτισ Βρυξζλλεσ» κτλ. 

είναι εκφράςεισ που ςυνικωσ υποδθλϊνουν πολιτικι αλλοτρίωςθ. Σ’ αυτζσ κατατάςςονται 

επίςθσ οι απόψεισ των πολιτϊν για τθ διαφκορά ςτα δθμόςια πράγματα, κακϊσ και ο βακμόσ 

εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν ςτουσ διάφορουσ κεςμοφσ. 

 

Γ2. ελ. 153 

Τα αίτια τησ πολιτικήσ αλλοτρίωςησ θα πρζπει κανείσ να τα δει κοινωνιολογικά. Η 

ςυνκετότθτα των ςφγχρονων κοινωνιϊν, θ παγκοςμιοποίθςθ, οι υπερκρατικοί κεςμοί και θ 

δθμιουργία διεκνϊν κζντρων λιψθσ αποφάςεων μειϊνουν τθν αμεςότθτα τθσ επικοινωνίασ 

μεταξφ των κυβερνϊντων και των πολιτϊν και μπορεί να επιτείνουν τθν αλλοτρίωςθ. 

Κακοριςτικό ρόλο ςτθν πολιτικι αλλοτρίωςθ των ατόμων διαδραματίηουν και άλλοι κοινωνικοί, 

οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντεσ, όπωσ είναι ο ςφγχρονοσ καταναλωτιςμόσ και ο 

καριεριςμόσ/επαγγελματιςμόσ, ο οποίοσ είναι ιδιαίτερα ζντονοσ ςε περιόδουσ ανεργίασ και 

οικονομικισ φφεςθσ κατά τισ οποίεσ ο ανταγωνιςμόσ είναι μεγαλφτεροσ. 

Αξίηει επίςθσ να αναφερκοφμε ςτουσ πακογόνουσ εκείνουσ παράγοντεσ που παρεμβαίνουν ςτθ 

λειτουργία του ελλθνικοφ κράτουσ, όπωσ είναι το ρουςφζτι και το «μζςο». Αυτοφ του είδουσ οι 

πρακτικζσ ενιςχφουν τθν αλλοτρίωςθ των πολιτϊν και δε ςυνάδουν με τθ λογικι ενόσ 

ςφγχρονου ορκολογικοφ κράτουσ δικαίου, που οφείλει να υπθρετεί όλουσ τουσ πολίτεσ. Βζβαια, 

ευκφνθ για τισ καταςτάςεισ που διαιωνίηουν και ενιςχφουν το ρουςφζτι, τισ πελατειακζσ ςχζςεισ 

και τθν αλλοτρίωςθ ζχουν και οι ίδιοι οι πολίτεσ. Οι πελατειακζσ ςχζςεισ δεν αφοροφν μόνο τουσ 
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κυβερνϊντεσ και όςουσ κατζχουν κζςεισ εξουςίασ (π.χ. υπάλλθλοι δθμοςίων υπθρεςιϊν), αλλά 

και τουσ πολίτεσ-αποδζκτεσ του ρουςφετιοφ. Ένα μεγάλο τμιμα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ 

επιδεικνφει μια ανοχι ςτθν παρανομία και τθν ανομία (που για πολλοφσ ςθμαίνει ςυνενοχι). 

 

Γ3. ελ. 154 

Οι κυβερνϊντεσ με τθν πολιτικι τουσ (όπωσ είναι ο πραγματικόσ ζλεγχοσ τθσ διαπλοκισ, θ 

εξάλειψθ των πελατειακϊν ςχζςεων και θ κακιζρωςθ τθσ αξιοκρατίασ) μποροφν να ςυμβάλουν 

ςτθν εγκακίδρυςθ ενόσ κράτουσ δικαίου, ϊςτε να ανακτιςουν τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν. 

Ωςτόςο, πρωτοβουλίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολιτικισ αλλοτρίωςθσ μποροφν να πάρουν 

και οι ίδιοι οι πολίτεσ. Αντιλιψεισ όπωσ «θ ψιφοσ μου δε μετράει» αφινουν το πολιτικό πεδίο 

ελεφκερο ςτισ ελίτ, οι οποίεσ κα προωκιςουν τα ςυμφζροντα των λίγων. Όπωσ, για 

παράδειγμα, ςτο ςχολείο κάκε μακθτισ και κάκε μακιτρια ςυμμετζχει ςτισ εκλογζσ των 

ςυμβουλίων (είτε ωσ ψθφοφόροσ είτε ωσ υποψιφιοσ/α) προκειμζνου να εκλεγεί ο ικανότεροσ ι 

θ ικανότερθ που κα διαμεςολαβεί μεταξφ τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου και των μακθτϊν, ζτςι 

και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία επιβάλλεται θ ςυμμετοχι όλων ςτισ πολιτικζσ διαδικαςίεσ, ϊςτε να 

εκφράηονται με μεγαλφτερθ δφναμθ τα αιτιματα των πολιτϊν. 

Η δθμοκρατία βζβαια βιϊνεται αρχικά μζςα ςτθν οικογζνεια. Στο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ 

διεξάγονται ςυηθτιςεισ, επιλφονται προβλιματα, αποτρζπονται ςυγκροφςεισ και ςυχνά 

διατυπϊνονται από τα παιδιά αιτιματα προσ τουσ γονείσ. Επιπλζον, θ ιςότιμθ για αγόρια και 

κορίτςια ςυμμετοχι ςτισ οικιακζσ εργαςίεσ μπορεί να είναι το προςτάδιο για μια ιςότιμθ 

ςυμμετοχι ςτισ πολιτικζσ διαδικαςίεσ. 

Η διαρκισ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ πολιτικζσ διαδικαςίεσ (ςτισ οργανϊςεισ, τα κόμματα, τισ 

εκλογζσ κτλ.) είναι ιδιαίτερα επιτακτικι ςτισ ςφγχρονεσ αντιπροςωπευτικζσ δθμοκρατίεσ Με 

αυτό τον τρόπο ελζγχεται θ εξουςία και κατοχυρϊνεται ςτθν πράξθ θ αντιπροςωπευτικι 

δθμοκρατία. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Κεφ. 1, ςελ. 20 

Ο Γερμανόσ κοινωνιολόγοσ Βζμπερ αςχολικθκε με πολλά κοινωνικά ηθτιματα όπωσ, για 

παράδειγμα, με τισ ζννοιεσ τθσ δφναμθσ και τθσ εξουςίασ, με τισ κρθςκείεσ ανά τον κόςμο, με τθ 

βακφτερθ φφςθ των κοινωνικϊν τάξεων, κακϊσ και με τθν ανάπτυξθ τθσ γραφειοκρατίασ ωσ 

κοινωνικοφ φαινομζνου. Χάρθ ςτθν ποιότθτα τθσ ςκζψθσ και του ζργου του, αλλά και τθσ 

ποικιλίασ των ενδιαφερόντων του, ο Βζμπερ είχε κακοριςτικι επιρροι ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

κοινωνιολογίασ. 

Ο Βζμπερ κεϊρθςε τον εξορκολογιςμό ωσ ζνα κλειδί που μασ επιτρζπει να δοφμε τθ μετάβαςθ 

από τθν προβιομθχανικι ςτθν καπιταλιςτικι βιομθχανικι κοινωνία. Ο ορκολογιςμόσ είναι 

αυτόσ που δίνει ζμφαςθ ςτθ λογικι και τον προγραμματιςμό. Το ςφςτθμα εξορκολογιςμοφ 

είναι απρόςωπο, λειτουργεί ςτο πλαίςιο τυπικϊν κανόνων και απετζλεςε το κφριο 

χαρακτθριςτικό του καπιταλιςμοφ και του δυτικοφ πολιτιςμοφ. Χαρακτθριςτικότερο 

παράδειγμα εξορκολογιςμοφ είναι θ περίπτωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: θ οργάνωςθ 

τθσ καπιταλιςτικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ χαρακτθρίηεται από ορκολογικι οργάνωςθ 

τθσ εργαςίασ μζςα ςτο εργοςτάςιο, αλλά και από ορκολογικι εκτίμθςθ των ευκαιριϊν ςτθν 

αγορά. Ο Βζμπερ κεϊρθςε ότι ο ορκολογικόσ τρόποσ δράςθσ και οργάνωςθσ που κακορίηει 

όλουσ τουσ τομείσ τθσ καπιταλιςτικισ κοινωνίασ (οικονομία, κράτοσ, νομικοί κεςμοί, 

γραφειοκρατία κτλ.) ςτθρίχτθκε ςτθν επιςτιμθ και εξελίχτθκε παράλλθλα με τθν επικράτθςθ τθσ 

τεχνολογίασ. 

Στισ προβιομθχανικζσ κοινωνίεσ κυριαρχοφςε θ προκατάλθψθ, το ςυναίςκθμα και θ τφχθ. Ζτςι, 

θ γεωργικι παραγωγι κακοριηόταν από τθ μοίρα ι άλλεσ υπερφυςικζσ δυνάμεισ. Η επικράτθςθ 

του καπιταλιςμοφ είχε ωσ αποτζλεςμα, μεταξφ άλλων, τθν υποχϊρθςθ των κρθςκευτικϊν και 

των θκικϊν αξιϊν, κακϊσ και των παραδοςιακϊν τρόπων προςανατολιςμοφ τθσ δράςθσ των 

ανκρϊπων που κυριαρχοφςαν ςτισ προκαπιταλιςτικζσ κοινωνίεσ. 

 

Ο Γάλλοσ κοινωνιολόγοσ Ντυρκζμ υποςτιριηε ότι θ κοινωνία είναι μια θκικι ενότθτα 

ανκρϊπων, οι οποίοι μοιράηονται τα ίδια ςυναιςκιματα και τθν ίδια προςιλωςθ ςε αξίεσ και 

κανόνεσ. Το ςφνολο των αξιϊν και των κανόνων ςυγκροτεί τθ «ςυλλογικι ςυνείδθςθ», θ οποία 

κακορίηει τθ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων και διακρίνει μια κοινωνία. Η κοινωνικι ςυνοχι των 

μελϊν μιασ κοινωνίασ εκφράηεται ωσ «κοινωνικι αλλθλεγγφθ». 
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Οι προβιομθχανικζσ κοινωνίεσ ςτθρίηονταν ςε αυτό που ο Ντυρκζμ ονόμαςε μθχανικι 

αλλθλεγγφθ, που ςθμαίνει μεγάλθ κοινωνικι ομοιομορφία, ςυνοχι και ςυναίνεςθ γφρω από τισ 

αξίεσ και τισ πεποικιςεισ. Σ’ αυτζσ τισ κοινωνίεσ υπιρχε επίςθσ πίεςθ για υπακοι ςτουσ κανόνεσ 

και μεγάλθ εξάρτθςθ από τισ παραδόςεισ και τθν οικογζνεια. 

Αντίκετα, οι βιομθχανικζσ κοινωνίεσ ςτθρίηονται ςε αυτό που ο Ντυρκζμ ονόμαςε οργανικι 

αλλθλεγγφθ θ οποία βαςίηεται ςτον υψθλό καταμεριςμό εργαςίασ ανάμεςα ςε εξειδικευμζνουσ 

ρόλουσ. Ο υψθλόσ καταμεριςμόσ εργαςίασ ωκεί τα μζλθ των κοινωνιϊν αυτϊν ςτθν 

αλλθλεξάρτθςθ και ςτθν ανταλλαγι αγακϊν και υπθρεςιϊν. 

 

Δ2.  

Κεφ. 7, ςελ. 134  

Ο Βζμπερ ορίηει το κράτοσ ωσ τθν «κοινότθτα των ανκρϊπων θ οποία αξιϊνει (αποτελεςματικά) 

το μονοπϊλιο ςτθ χριςθ τθσ νόμιμθσ φυςικισ βίασ μζςα ςε ζνα οριςμζνο ζδαφοσ». 

Κεφ. 1, ςελ. 20  

Ο Βζμπερ κεϊρθςε ότι ο ορκολογικόσ τρόποσ δράςθσ και οργάνωςθσ που κακορίηει όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ καπιταλιςτικισ κοινωνίασ (οικονομία, κράτοσ, νομικοί κεςμοί, γραφειοκρατία κτλ.) 

ςτθρίχτθκε ςτθν επιςτιμθ και εξελίχτθκε παράλλθλα με τθν επικράτθςθ τθσ τεχνολογίασ. 

Κεφ. 7, ςελ. 134 

Η δθμιουργία του κράτουσ είναι μια διαδικαςία ςυνεχοφσ ορθολογικοποίηςησ, τθσ οποίασ τα 

χαρακτθριςτικά κατά τον Βζμπερ είναι τα εξισ 

• ςυγκρότθςθ ενόσ ςϊματοσ μόνιμων και ειδικϊν υπαλλιλων (γραφειοκρατία), 

• οριςμόσ μόνιμων διαδικαςιϊν διαχείριςθσ και ελζγχου, 

• προςδιοριςμόσ μιασ εμφανοφσ ιεραρχίασ αρμοδιοτιτων. 

 

Δ3. Κεφ. 3, ςελ. 61-62 

Για τθν κοινωνιολογία θ κρθςκεία αποτελεί ζναν κοινωνικό κεςμό που πραγματεφεται τθ ςχζςθ 

των ανκρϊπων με το κείο.  

Σφμφωνα με τον Ντυρκζμ (Ε. Durkheim, 1858-1917), θ κρθςκεία αποτελεί προβολι και 

κεοποίθςθ τθσ ίδιασ τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ. Μζςα από τθ διδαςκαλία του κρθςκευτικοφ 

δόγματοσ και τισ κρθςκευτικζσ τελετζσ επιβεβαιϊνεται θ ςυλλογικι ταυτότθτα των ομοκριςκων 

(π.χ. «εμείσ οι χριςτιανοί», «εμείσ οι μουςουλμάνοι», «εμείσ οι εβραίοι») και ενιςχφονται τα 
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ιδανικά και οι αξίεσ τθσ κοινωνίασ. Η κρθςκεία είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν εμπειρία τθσ 

κοινότθτασ γιατί ενιςχφει τουσ δεςμοφσ μεταξφ των μελϊν τθσ και ενϊνει τουσ ομοκριςκουσ. 

 

Σφμφωνα με τθ ςφγχρονη λειτουργιςτική θεωρία, θ οποία αναμφίβολα ζχει επθρεαςτεί από τθ 

ςκζψθ του Ντυρκζμ, θ κρθςκεία αποτελεί το φορζα κοινωνικοποίθςθσ που ςυντείνει ςτθ 

ςφνδεςθ των μελϊν και εν τζλει ςτθν ενοποίθςθ και ςυνοχι τθσ κοινωνίασ με διάφορουσ 

τρόπουσ: 

α. Επθρεάηει τα πρότυπα ςυμπεριφοράσ των ομόκρθςκων ατόμων. 

β. Διαμορφϊνει τουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ και τισ ςυμπεριφορζσ τουσ. 

γ. Δραςτθριοποιείται με παρεμβάςεισ κοινωνικοφ περιεχομζνου (π.χ. δωρεά οργάνων, ςυςςίτια 

για απόρουσ, προγράμματα για νζουσ). 
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