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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. 
 Ο Α. Κοντ διατφπωςε το νόμο των τριϊν ςταδίων του ανκρϊπινου πνεφματοσ:  

• Σο θεολογικό στάδιο, ςτο οποίο ο άνκρωποσ ερμθνεφει τον κόςμο (τα φυςικά και κοινωνικά 
φαινόμενα) ωσ ζργο κεοτιτων, δαιμόνων και γενικότερα υπερφυςικϊν δυνάμεων. ’ αυτό το 
ςτάδιο παρατθρείται μια «ειδικι ςυμμαχία» ανάμεςα ςτθν επίγεια και τθν πνευματικι εξουςία, 
δθλαδι ανάμεςα ςτουσ ςτρατιωτικοφσ και τουσ ιερείσ, ενϊ θ κυρίαρχθ κοινωνικι οντότθτα 
είναι θ οικογζνεια.  

• Σο μεταφυσικό στάδιο, ςτο οποίο ο άνκρωποσ ερμθνεφει τον κόςμο με προςφυγι ςε αφθρθ-
μζνεσ ιδζεσ και ζννοιεσ, όπωσ είναι αυτι τθσ «φφςθσ», που τθν ανζδειξε ςε πρωταρχικι ο-
ντότθτα. το ςτάδιο αυτό κυριαρχοφν οι νομικοί και οι άνκρωποι τθσ Εκκλθςίασ, ενϊ θ κυρίαρχθ 
κοινωνικι οντότθτα είναι το κράτοσ.  

• Σο θετικό στάδιο, ςτο οποίο ο άνκρωποσ παρατθρεί τα φαινόμενα και ανακαλφπτει τουσ 
νόμουσ που τα διζπουν. ’ αυτό το ςτάδιο κυριαρχοφν οι επιςτιμονεσ και οι επιχειρθματίεσ, 
ενϊ θ κυρίαρχθ κοινωνικι οντότθτα είναι θ ανκρωπότθτα ςτο ςφνολό τθσ.  

πρβλ. χολ. Βιβλίο, Κοινωνιολογία, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑ-
ΝΣΟ, ςελ. 17. 

Β2.  

 Οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ διακρίνονται από κάκε είδουσ ςυγκροφςεισ που λαμβάνουν χϊρα 
ς’ αυτζσ και από τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ ηωισ γφρω από τουσ οποίουσ οι πολίτεσ οργα-
νϊνουν τα ςυμφζροντά τουσ. Πολλά κινιματα, κόμματα και διάφορεσ ενϊςεισ ανταγωνίηονται 
μεταξφ τουσ για το ποιοσ κα ζχει τθ μεγαλφτερθ επιρροι ςτθν κοινωνία.  

 φμφωνα με το πλουραλιςτικό μοντζλο οι πολιτικζσ αποφάςεισ είναι αποτζλεςμα δια-
πραγματεφςεων και ςυμβιβαςμϊν ανάμεςα ςε αυτζσ τισ διαφορετικζσ ενϊςεισ και ομάδεσ ςυμ-
φερόντων. Καμία από αυτζσ τισ ομάδεσ δε φαίνεται να κρατά ςτα χζρια τθσ όλθ τθ δφναμθ, θ ο-
ποία μάλλον διαχζεται ςε ολόκλθρθ τθν κοινωνία.  

 Οι κεωρθτικοί του πλουραλιςτικοφ μοντζλου (όπωσ ο Ρ. Νταλ, ο Ρ. Αρόν και ο Ση. Γκαλ-
μπρζικ) ιςχυρίηονται ότι θ δφναμθ διαχζεται ςε διάφορουσ τομείσ, δθλαδι ςτον πνευματικό, το 
ςτρατιωτικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό και το διοικθτικό τομζα. Οι ελίτ των τομζων αυτϊν - είτε 
ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ είτε ανταγωνίηεται ο ζνασ τον άλλον - εκφράηουν αιτιματα και πι-
ζςεισ τθσ κοινωνικισ βάςθσ. Κάκε ελίτ ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει βζτο και να ανατρζψει τισ 
αποφάςεισ των άλλων. Ζτςι θ εξουςία δεν αςκείται μόνο από μια διευκυντικι τάξθ (το επίπεδο Α 
τθσ πυραμίδασ του Μιλσ) αλλά και από τισ ελίτ των διαφόρων τομζων, όπωσ είναι οι διανο-
οφμενοι, οι ςυγγραφείσ και οι επιςτιμονεσ, οι αρχθγοί του ςτρατοφ και τθσ αςτυνομίασ, οι ιδιο-
κτιτεσ των μζςων παραγωγισ, οι θγζτεσ των εργατικϊν ςυνδικάτων και των πολιτικϊν κομμάτων, 
οι ανϊτατοι υπάλλθλοι ςτθ διοικθτικι εξουςία. τα πλουραλιςτικά πολιτικά ςυςτιματα οι 
ζχοντεσ εξουςία χαλιναγωγοφνται από τουσ νόμουσ, ελζγχονται κεςμικά από το κράτοσ, ενϊ 
φαίνεται ότι οι διάφορεσ ομάδεσ ςυμφερόντων απολαμβάνουν ζνα υψθλό ποςοςτό αυτονομίασ.  

πρβλ. χολ. Βιβλίο, Κοινωνιολογία, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑ-
ΝΣΟ, ςελ. 142-143. 



 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  

 Ορισμός κοινωνικής διαστρωμάτωσης: ε κάκε κοινωνία υπάρχουν διαφορετικζσ ομάδεσ 
ατόμων που ζχουν κάποια κοινά ςτοιχεία ωσ προσ το επίπεδο ηωισ, τισ οικονομικζσ και τισ κοινω-
νικζσ δραςτθριότθτεσ ι τισ αξίεσ τουσ. Η κατάταξθ ςε μια ιεραρχθμζνθ κλίμακα των διαφορετικϊν 
ομάδων με κοινά οικονομικά, κοινωνικά ι αξιακά ςτοιχεία ονομάηεται κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ. 
Βαςικό ςτοιχείο τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ είναι οι κοινωνικζσ τάξεισ.  

 Ορισμός κοινωνικών τάξεων: Ωσ κοινωνικζσ τάξεισ ορίηονται οι κοινωνικζσ ομάδεσ των 
οποίων τα μζλθ ζχουν τθν ίδια κζςθ ωσ προσ τα μζςα παραγωγισ (ιδιοκτιτεσ ι όχι), ζνα ςχετικά 
κοινό τρόπο ηωισ και τθν αίςκθςθ ότι ανικουν ςτθν ίδια ομάδα. [Η ζννοια τθσ κοινωνικισ τάξθσ 
προςεγγίηεται από διαφορετικζσ κεωρίεσ]. 

πρβλ. χολ. Βιβλίο, Κοινωνιολογία, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑ-
ΝΣΟ, ςελ. 118. 

 

Γ2.  

 Ο Βζμπερ διακρίνει τρεισ τφπουσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ:  

• Ο πρϊτοσ τφποσ διαμορφϊνεται ανάλογα με τθ κζςθ του κακενόσ ςτθν ιεραρχία του γοιτρου. 
Κάκε ομάδα, από το ςφνολο των κοινωνικϊν ομάδων, χαρακτθρίηεται από ζναν τρόπο ηωισ, ζνα 
καταναλωτικό πρότυπο, ζνα ςφνολο ιδιαίτερων αξιϊν.  

• Ο δεφτεροσ τφποσ διαμορφϊνεται με βάςθ τθν κατανομι τθσ δφναμθσ μεταξφ των ατόμων, 
πράγμα που ςθμαίνει τθν επιρροι που μπορεί να αςκιςει ζνα άτομο ςτθ δράςθ μιασ ομάδασ.  

• Ο τρίτοσ τφποσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ είναι αυτόσ των κοινωνικϊν τάξεων. Η κοινωνικι 
τάξθ αναφζρεται ωσ ζνα ςφνολο ατόμων που ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ ςτθν αγορά, ζχουν δθ-
λαδι κοινά οικονομικά ςυμφζροντα, τα οποία φροντίηουν να τα υπεραςπίηονται.  

πρβλ. χολ. Βιβλίο, Κοινωνιολογία, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑ-
ΝΣΟ, ςελ. 119. 

 

Γ3.  

 Η ανακατανομι του πλοφτου ςε μια κοινωνία επιτυγχάνεται με διάφορα μζτρα όπωσ:  

• τθν πολιτικι μιςκϊν (ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, οικογενειακά επιδόματα κ.ά.),  

• τθ φορολογικι πολιτικι με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ επιβάρυνςθσ ςτουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ 
(π.χ. μείωςθ φόρων για τισ πολυμελείσ οικογζνειεσ, μείωςθ αναλογίασ ζμμεςων-άμεςων φόρων),  



 

 

• τθν κοινωνικι αςφάλιςθ (ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, ςυνταξιοδότθςθ, επιδόματα ςε 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ κ.ά.),  

• τθν πρόςβαςθ ςε κοινωνικζσ υπθρεςίεσ (π.χ. ςυμβουλευτικι),  

• τθν πρόςβαςθ ςε αγακά πολιτιςμοφ (π.χ. κοινωνικόσ τουριςμόσ, ελεφκερθ είςοδοσ ςε μουςεία, 
εκδθλϊςεισ κ.ά.).  

πρβλ. χολ. Βιβλίο, Κοινωνιολογία, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑ-
ΝΣΟ, ςελ. 128. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

 Είναι αυτονόθτο ότι μζςα από τθν ανάλθψθ των νζων ρόλων πραγματοποιείται ςταδιακά 
θ εκμάκθςθ των νζων υποχρεϊςεων και θ επίγνωςθ των νζων δικαιωμάτων που ςχετίηονται με 
τουσ ρόλουσ αυτοφσ. Για το λόγο αυτό οι κοινωνιολόγοι - ςε αντίκεςθ με τθν κλαςικι ψυχαναλυ-
τικι προςζγγιςθ που κεωροφςε ότι ο χαρακτιρασ και θ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων διαμορ-
φϊνονται ςτθν παιδικι θλικία - ιςχυρίηονται ότι θ κοινωνικοποίθςθ είναι μια ςυνεχισ, αδιάλειπτθ 
και ανοικτι διαδικαςία, θ οποία ξεκινά από τθ γζννθςθ του ατόμου και ςυνεχίηεται ςε ολόκλθρθ 
τθν πορεία τθσ ηωισ του. Οι απαιτιςεισ των ρόλων ςτα μεταγενζςτερα ςτάδια τθσ ηωισ του αν-
κρϊπου και οι αντίςτοιχεσ επιλογζσ του μποροφν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να ανατρζψουν προγε-
νζςτερεσ ςυμπεριφορζσ.  

 Η κριτικι που αςκείται ςυνικωσ ςτισ κεωρίεσ των ρόλων αναφζρεται ςτο ότι δε λαμ-
βάνονται υπόψθ τα προςωπικά χαρακτθριςτικά κάκε ατόμου, οι ςχζςεισ εξουςίασ που ςυνδζουν 
το ςφςτθμα των ρόλων, θ ςυμβολι των κοινωνικϊν κινθμάτων ςτθ μεταβολι των κοινωνιϊν. Θα 
μποροφςαμε, για παράδειγμα, να ποφμε ότι εξαιτίασ των κοινωνικϊν κινθμάτων που ανα-
πτφχκθκαν ςτθν Ευρϊπθ και τισ Η.Π.Α. κατά τθ διάρκεια του 20οφ αιϊνα το περιεχόμενο των 
ρόλων του άνδρα και τθσ γυναίκασ άλλαξε ριηικά.  

πρβλ. χολ. Βιβλίο, Κοινωνιολογία, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑ-
ΝΣΟ, ςελ. 68. 

 

Δ2.  

[Οι κοινωνιολόγοι που υιοκετοφν τθ λειτουργιςτικι ι τθ μαρξιςτικι προςζγγιςθ τθσ κοινωνικο-
ποίθςθσ δεν ςυμπεριλαμβάνουν ςτθν οπτικι τουσ τισ ζμφυτεσ παρορμιςεισ και τα ζνςτικτα του 
ατόμου. Αντίκετα, δίνουν ζμφαςθ ςτθν επίδραςθ που αςκεί το κοινωνικό περιβάλλον ςτθν α-
νάπτυξθ του ατόμου]. 

 Οι μαρξιςτζσ προςεγγίηουν τθν κοινωνικοποίθςθ ωσ μια διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ δι-
αιωνίηεται θ κακεςτθκυία τάξθ πραγμάτων. Όταν για παράδειγμα, οι άνκρωποι κοινωνικοποι-
οφνται, αποδζχονται τθν οικογενειακι τουσ καταγωγι μζςω τθσ εκμάκθςθσ των κοινωνικϊν κα-
νόνων που προςιδιάηουν ςτθν κοινωνικι τουσ τάξθ (ι τθν κοινωνικι τουσ κζςθ). Οι μαρξιςτζσ κε-
ωροφν ότι οι άνκρωποι μακαίνουν να αποδζχονται τθν κοινωνικι τουσ κζςθ, πριν ακόμα απο-



 

 

κτιςουν ςυνείδθςθ των οικονομικϊν ςχζςεων κυριαρχίασ. Μακαίνουν δθλαδι από νεαρι θλικία 
όλουσ τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ κζςθ τουσ και ςτθ ςυνζχεια αποκτοφν ςυνείδθςθ τθσ κα-
τάταξισ τουσ ςτο κοινωνικό πλαίςιο ωσ κάτι το εντελϊσ φυςικό. Κατά ςυνζπεια θ κοινωνικο-
ποίθςθ ςυντθρεί τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προνόμια των κυρίαρχων τάξεων μζςω 
δομϊν όπωσ, για παράδειγμα, θ εκπαίδευςθ, θ οποία αναπαράγει τισ κοινωνικζσ κζςεισ.  

πρβλ. χολ. Βιβλίο, Κοινωνιολογία, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑ-
ΝΣΟ, ςελ. 58. 

 

Δ3.  

 Η ζννοια τθσ ςυμβολικισ αλλθλεπίδραςθσ βρίςκεται επίςθσ ςτο επίκεντρο τθσ ςχολισ τθσ 
κοινωνικισ καταςκευισ (ι ςχολισ του κονςτρουκτιβιςμοφ). φμφωνα με τθν προςζγγιςθ αυτι, θ 
κοινωνικι ηωι είναι ζνα ρευςτό και διαρκϊσ «επαναδιαπραγματευόμενο» ςφνολο από κοινωνικζσ 
πρακτικζσ, βρίςκεται δθλαδι ςε ςυνεχι αναδιαμόρφωςθ μζςω των τρόπων αμοιβαίασ κατα-
νόθςθσ και δράςθσ των ατόμων. Σα άτομα μοιράηονται τρόπουσ ςκζψθσ, ιδζεσ, αξίεσ και ζννοιεσ, 
κακϊσ αλλθλεπιδροφν. Ζτςι, «καταςκευάηουν» «κοινωνικοφσ κόςμουσ», δθλαδι δίνουν ευρφτερο 
νόθμα ςτισ άμεςεσ εμπειρίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Οι κοινζσ πρακτικζσ, τα νοιματα και θ 
γλϊςςα που μοιράηονται τα άτομα μεταξφ τουσ ςυνιςτοφν τουσ μθχανιςμοφσ μζςω των οποίων θ 
κοινωνικι ηωι διαμορφϊνεται ςε ςυνεκτικό ςφνολο. Με άλλα λόγια, οι άνκρωποι μζςα από τισ 
κοινωνικζσ τουσ ςχζςεισ «καταςκευάηουν» τθν κακθμερινι πραγματικότθτα και τθν αντιλαμ-
βάνονται ωσ δεδομζνθ, νομιμοποιθμζνθ και «φυςικι». Η ςυνεχισ αυτι αναδιαμόρφωςθ τθσ 
πραγματικότθτασ μασ επιτρζπει να ςυλλάβουμε αφενόσ τουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ ωσ τουσ επα-
ναλαμβανόμενουσ και παγιωμζνουσ τρόπουσ αμοιβαίων πρακτικϊν και αμοιβαίασ (διυποκειμενι-
κισ) κατανόθςθσ και ςυμπεριφοράσ, και αφετζρου τθν κοινωνία ωσ μια πολιτιςμικι και ςυμβολι-
κι «καταςκευι» (Berger & Luckmann, 1967).  

πρβλ. χολ. Βιβλίο, Κοινωνιολογία, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑ-
ΝΣΟ, ςελ. 23.  
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