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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Διαγώνισμα Κοινωνιολογίας (Yποδομή Γ΄ Λυκείου) 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ημερομηνία: 9-5-2020 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

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

το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

1. Με βάση τη θεωρία της εξάρτησης, η ανάπτυξη του δυτικού καπιταλιστικού 

κόσμου και η υπανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου πρέπει να εξετάζονται χωριστά.  

2. Οι ρόλοι που καλούνται να αναλάβουν τα άτομα δεν διαφοροποιούνται από 

κοινωνία σε κοινωνία. 

3. Επειδή η συστηματική εφαρμογή των κανόνων είναι δεδομένη, δεν μπορεί να 

παρατηρηθούν αποκλίσεις από τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς. 

4. Στη διεπιστημονική προσέγγιση τα ερωτήματα ή οι υποθέσεις εργασίας κάθε 

κοινωνικής επιστήμης είναι ίδιες, αλλά το θέμα τους είναι διαφορετικό. 

5. Για τους λειτουργιστές η κοινωνία χρειάζεται να διασφαλίσει τη λειτουργία της 

με ένα επαρκή αριθμό ατόμων, τα οποία πρέπει να έχουν διαφορετικά 

συμφέροντα και δεξιότητες. 

Μονάδες 15 (5Χ3) 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Εκπρόσωπος της σχολής του λειτουργισμού θεωρείται: 

I. ο Parsons, ο οποίος πίστευε ότι η κοινωνική πραγματικότητα προσεγγίζεται με 

βάση τις ιδέες και τους κανόνες που ακολουθούν τα άτομα και ότι η κοινωνική 

ζωή είναι ένα σύστημα, ένα πλέγμα διάφορων σχέσεων οι οποίες τείνουν προς 

τη σταθερότητα και την ισορροπία.  

II. ο Merton του οποίου ο στοχασμός στρέφεται γύρω από τη σχέση ατόμου-

κοινωνίας και επισήμανε την ύπαρξη πολλών εναλλακτικών μορφών 
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λειτουργιών, ιδίως σε οικουμενικούς θεσμούς, όπως ο θεσμός της οικογένειας 

στηρίζοντας τη θεωρία του στην οργανωτική αρχή του συστήματος. 

III. ο Durkheim, που εισήγαγε τη στατιστική στις μελέτες του και έδειξε ότι όλες οι 

πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να ερμηνευτούν κοινωνικά. 

IV. ο Comte, ο οποίος προσπάθησε να θεμελιώσει την επιστήμη της 

κοινωνιολογίας χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τους τρόπους 

παρατήρησης και ανάλυσης της φυσικής και θεωρώντας το θετικό στάδιο ως 

την κορυφαία φάση της εξέλιξης του πνεύματος. 

 

2. Το «εγώ» αποτελεί κοινή ορολογία τόσο στη θεωρία του Freud για την ψυχική 

οργάνωση της προσωπικότητας όσο και στη θεωρία του Mead για τον εαυτό και 

τη διχοτόμησή του. Σύμφωνα με τις παραπάνω θεωρίες το «εγώ»: 

I. ταυτίζεται τόσο στη θεωρία του Freud όσο και στη θεωρία του Mead. 

II. αντιδιαστέλλεται στη θεωρία του Freud (αποτελώντας τη συνειδητή 

πλευρά της προσωπικότητας, τις ψυχικές λειτουργίες με τις οποίες το 

άτομο ενεργεί) με τη θεωρία του Mead (κατά την οποία το «εγώ» 

αποτελεί την αυθόρμητη πλευρά του εαυτού και αντιπροσωπεύει τις 

παρορμήσεις του ατόμου, το αυθόρμητο και το απρόβλεπτο μέρος του 

κοινωνικού εαυτού). 

III. αντιδιαστέλλεται στη θεωρία του Freud (κατά την οποία το «εγώ» 

αποτελεί την αυθόρμητη πλευρά του εαυτού και αντιπροσωπεύει τις 

παρορμήσεις του ατόμου, το αυθόρμητο και το απρόβλεπτο μέρος του 

κοινωνικού εαυτού) με τη θεωρία του Mead (κατά την οποία αποτελεί τη 

συνειδητή πλευρά της προσωπικότητας, τις ψυχικές λειτουργίες με τις 

οποίες το άτομο ενεργεί). 

IV. αντιδιαστέλλεται στη θεωρία του Freud κατά την οποία το «εγώ» 

περιλαμβάνει τα βιολογικά ένστικτα, τις ροπές και ταυτίζεται με το 

υποσυνείδητο έναντι της θεωρίας του Mead κατά την οποία το «εγώ» 

ταυτίζεται με το κοινωνικό «εμέ» και αποτελεί τη σταθερή δομή του 

εαυτού.  

Μονάδες 10 (2Χ5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.α. Ποιο είναι το βασικό ταξινομικό σχήμα των αγροτικών κοινωνιών; 

Μονάδες 6 

Β1.β. Να αναφερθείτε στα επιμέρους γνωρίσματα των αγροτικών κοινωνιών. 

Μονάδες 6 

Β2. Ποια είναι η σχέση κοινωνικών ρόλων και κοινωνικοποίησης; 
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Μονάδες 13 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 

Ο Karl Marx ανέλυσε το καπιταλιστικό σύστημα ως έναν τρόπο παραγωγής που 

διαφέρει ριζικά από τα προηγούμενα συστήματα (αυτά των δουλοκτητικών και 

των φεουδαρχικών κοινωνιών). 

Γ1.α. Να παρουσιάσετε τις δύο φάσεις της μετάβασης από την αγροτική στη 

βιομηχανική κοινωνία.  

Μονάδες 5 

Γ1.β. Να επισημάνετε τις διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στη θεωρία της «πάλης 

των τάξεων» από τις απόψεις του Ντάρεντορφ. 

Μονάδες 5 

Γ1.γ. Η «πάλη των τάξεων» ή η «ταξική πάλη» θεωρήθηκε το «κλειδί» για την 

κατανόηση του έργου του Marx. Να επισημάνετε πώς διαμορφώθηκε αυτή η 

«πάλη» στη μεταβιομηχανική κοινωνία και να προσδιορίσετε το περιεχόμενό της.  

Μονάδες 5 

Γ2.α. Να αναφερθείτε στην κοινωνικοποίηση ως συνεχή διαδικασία κοινωνικής 

μάθησης και στη συνέχεια κοινωνικών ρόλων και κοινωνικοποίησης. 

Μονάδες 5 

Γ2.β. Να παρουσιάσετε τις απόψεις των συνεχιστών του Marx -δηλαδή των 

μαρξιστών, όπως αυτοί αποκαλούνται- για την κοινωνικοποίηση.  

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Δ 

Ο λειτουργισμός (ή φονξιοναλισμός) είναι μια θεωρητική προσέγγιση στην οποία 

εντάσσονται έργα των κλασικών (Α. Κοντ, Χ. Σπένσερ, Ε. Ντυρκέμ) αλλά και έργα 

μεταγενέστερων Αμερικανών κοινωνιολόγων (Τ. Πάρσονς, Ρ. Μέρτον). Η σχολή 

αυτή ονομάστηκε «λειτουργισμός» (ή «φονξιοναλισμός») εξαιτίας της έμφασης 

που έδωσε στις λειτουργίες (functions) των θεσμών. Κυριάρχησε ουσιαστικά άνευ 

αντιπάλου κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα.  

Δ1.α. Να παρουσιάσετε τις βασικές διαφοροποιήσεις των Πάρσονς και Μέρτον ως 

εκπροσώπων της λειτουργιστικής σχολής. 
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Μονάδες 8 

Δ1.β. Ένας από τους εκπροσώπους της λειτουργιστικής σχολής υπήρξε και ο 

Ντυρκέμ. Να παρουσιάσετε τις απόψεις του για τη μηχανική και οργανική 

αλληλεγγύη και στη συνέχεια να αναφερθείτε στο ρόλο της θρησκείας. 

Μονάδες 9 

Δ1.γ. Από την άλλη πλευρά ο Γερμανός κοινωνιολόγος Βέμπερ υπήρξε 

υποστηρικτής του ορθολογισμού και των ιδεατών τύπων. Να καταδείξετε πώς 

συνδέονται οι πεποιθήσεις του για τη θρησκεία.  

Μονάδες 8 

 


