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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1.   

α. ΣΩΣΤΟ, 

β. ΛΑΘΟΣ,  

γ. ΛΑΘΟΣ,  

δ. ΣΩΣΤΟ,  

ε. ΛΑΘΟΣ. 

 

Α2.  I. γ  II. β 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις έχουν δοθεί με βάση το σχολικό βιβλίο της Γ 

Λυκείου, Κοινωνιολογία. 

 

Α3.  

α. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές ομάδες ατόμων που έχουν 

κάποια κοινά στοιχεία ως προς το επίπεδο ζωής, τις οικονομικές και τις 

κοινωνικές δραστηριότητες ή τις αξίες τους. Η κατάταξη σε μια ιεραρχημένη 

κλίμακα των διαφορετικών ομάδων με κοινά οικονομικά, κοινωνικά ή αξιακά 

στοιχεία ονομάζεται κοινωνική διαστρωμάτωση. Βασικό στοιχείο της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι οι κοινωνικές τάξεις. Ως κοινωνικές τάξεις 

ορίζονται οι κοινωνικές ομάδες των οποίων τα μέλη έχουν την ίδια θέση ως 

προς τα μέσα παραγωγής (ιδιοκτήτες ή όχι), ένα σχετικά κοινό τρόπο ζωής 

και την αίσθηση ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα. (Σχολικό βιβλίο, σελ. 118). 

β. Ο Βέμπερ διακρίνει τρεις τύπους κοινωνικής διαστρωμάτωσης: 

• Ο πρώτος τύπος διαμορφώνεται ανάλογα με τη θέση του καθενός στην 

ιεραρχία του γοήτρου. Κάθε ομάδα από το σύνολο των κοινωνικών ομάδων 

χαρακτηρίζεται από έναν τρόπο ζωής, ένα καταναλωτικό πρότυπο, ένα 

σύνολο ιδιαίτερων αξιών. 

 

• Ο δεύτερος τύπος διαμορφώνεται με βάση την κατανομή της 

δύναμης μεταξύ των ατόμων, πράγμα που σημαίνει την επιρροή που μπορεί 

να ασκήσει ένα άτομο στη δράση μιας ομάδας. 

 

• Ο τρίτος τύπος κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι αυτός των κοινωνικών 

τάξεων. Η κοινωνική τάξη αναφέρεται ως ένα σύνολο ατόμων που έχουν τις 
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ίδιες «ευκαιρίες στην αγορά», έχουν δηλαδή κοινά οικονομικά συμφέροντα, 

τα οποία φροντίζουν να τα υπερασπίζονται. (Σχολικό βιβλίο, σελ. 119). 

 

Α4. 'Αλλοτε πάλι η ανάπτυξη των κοινωνιών ταυτίζεται με την ενσωμάτωσή 

τους στη διεθνή αγορά και τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Οι θεμελιωτές της 

άποψης αυτής, που έγινε γνωστή ως θεωρία της εξάρτησης, υποστηρίζουν ότι 

η ανάπτυξη του καπιταλιστικού δυτικού κόσμου και η υπανάπτυξη του 

Τρίτου Κόσμου πρέπει να εξετάζονται από κοινού. Με άλλα λόγια, οι χώρες 

του Τρίτου Κόσμου δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν αυτόνομα, επειδή 

προσδέθηκαν στο άρμα του καπιταλισμού με σχέση εξάρτησης. Έτσι, οι 

δυτικές χώρες εξελίχθηκαν σε καπιταλιστικές δυνάμεις όχι μόνο μέσα από 

την ιδιοποίηση της υπεραξίας των δικών τους εργατών, αλλά και μέσα από 

την ιδιοποίηση και εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των 

φθηνών εργατικών χεριών των χωρών του Τρίτου Κόσμο. Με αυτό τον τρόπο 

έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα στο οποίο οι αναπτυγμένες χώρες (Η.ΠΑ, 

Ιαπωνία) λειτουργούν ως μια παγκόσμια καπιταλιστική τάξη (η οποία 

αναφέρεται ως «μητρόπολη», «κέντρο» ή «πυρήνας»), ενώ οι λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες (οι οποίες αναφέρονται ως «περιφέρεια») παίζουν το 

ρόλο της εργατικής τάξης που υφίσταται την εκμετάλλευση σε διεθνές 

επίπεδο. 

Ωστόσο, παρά την οικονομική αλληλεξάρτηση των χωρών, οι ανισότητες 

μεγεθύνονται και δεν υπάρχει ένδειξη προς το παρόν ότι θα πάψουν να 

υφίστανται τα αντικρουόμενα συμφέροντα των κρατών. Ο περιορισμός των 

ανισοτήτων ανάμεσα στις χώρες αποτελεί μια πρόκληση για την παγκόσμια 

κοινωνία. (Σχολικό βιβλίο, σελ. 38). 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β1. α. Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Βέμπερ ασχολήθηκε με πολλά κοινωνικά 

ζητήματα όπως, για παράδειγμα, με τις έννοιες της δύναμης και της 

εξουσίας, με τις θρησκείες ανά τον κόσμο, με τη βαθύτερη φύση των 

κοινωνικών τάξεων, καθώς και με την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ως 

κοινωνικού φαινομένου. Χάρη στην ποιότητα της σκέψης και του έργου του, 

αλλά και της ποικιλίας των ενδιαφερόντων του, ο Βέμπερ είχε καθοριστική 

επιρροή στην ανάπτυξη της κοινωνιολογίας. 

Θεώρησε τον εξορθολογισμό ως ένα κλειδί που μας επιτρέπει να δούμε τη 

μετάβαση από την προβιομηχανική στην καπιταλιστική βιομηχανική 

κοινωνία. Ο ορθολογισμός είναι αυτός που δίνει έμφαση στη λογική και τον 

προγραμματισμό. Το σύστημα εξορθολογισμού είναι απρόσωπο, λειτουργεί 

στο πλαίσιο τυπικών κανόνων και απετέλεσε το κύριο χαρακτηριστικό του 

καπιταλισμού και του δυτικού πολιτισμού. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

εξορθολογισμού είναι η περίπτωση της οικονομικής δραστηριότητας: η 

οργάνωση της καπιταλιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 

χαρακτηρίζεται από ορθολογική οργάνωση της εργασίας μέσα στο 

εργοστάσιο, αλλά και από ορθολογική εκτίμηση των ευκαιριών στην αγορά. 
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0 Βέμπερ θεώρησε ότι ο ορθολογικός τρόπος δράσης και οργάνωσης που 

καθορίζει όλους τους τομείς της καπιταλιστικής κοινωνίας (οικονομία, 

κράτος, νομικοί θεσμοί, γραφειοκρατία κτλ.) στηρίχτηκε στην επιστήμη και 

εξελίχτηκε παράλληλα με την επικράτηση της τεχνολογίας. 

Στις προβιομηχανικές κοινωνίες κυριαρχούσε η προκατάληψη, το 

συναίσθημα και η τύχη. Έτσι, η γεωργική παραγωγή καθοριζόταν από τη 

μοίρα ή άλλες υπερφυσικές δυνάμεις. Η επικράτηση του καπιταλισμού είχε 

ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την υποχώρηση των θρησκευτικών και των 

ηθικών αξιών, καθώς και των παραδοσιακών τρόπων προσανατολισμού της 

δράσης των ανθρώπων που κυριαρχούσαν στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες. 

0 Βέμπερ υποστήριζε ότι οι άνθρωποι δρουν με βάση τη δική τους αντίληψη 

για τα πράγματα. 0ι κοινωνιολόγοι πρέπει να ανακαλύψουν τα προσωπικά 

νοήματα και τις αξίες 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 τις αιτίες της. (Σχολικό βιβλίο, σελ. 20) 

β. Ο καπιταλισμός υπήρξε από την αρχή ένα γιγάντιο εργαστήριο 

πειραματισμού για την αύξηση της παραγωγικότητας. Ερευνητές (μηχανικοί 

της εποχής) όπως ο Τέιλορ προσπάθησαν να κάνουν τις ομάδες των 

εργαζομένων να δουλέψουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά, με 

αποτέλεσμα να επινοηθούν διαφορετικές κατά καιρούς τεχνικές οργάνωσης 

της εργασίας. Ο Τέιλορ (F.W Taylor, 1856-1915) προτείνει την 

ορθολογικοποίηση των εργασιών στα εργοστάσια της Αμερικής, 

κατανέμοντας την εργασία: 

 

• οριζόντια, έτσι ώστε κάθε εργάτης να εκτελεί μέρος της συνολικής 

εργασίας, 

• κάθετα, έτσι ώστε να διαχωρίζεται η σύλληψη της οργάνωσης της εργασίας 

από την εκτέλεσή της. 

 

Επειδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι την επιστημονική 

ανάλυση της εργασίας τους, το συγκεκριμένο έργο ανατίθεται στους 

ειδικούς. Έτσι, οι εργάτες γίνονται πιο αποτελεσματικοί αφού μπορούν να 

περιοριστούν στην επανάληψη μερικών απλών κινήσεων. Στον Τέιλορ ανήκει 

η φράση «ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση». (Σχολικό βιβλίο, σελ. 111-

112). 

 

Β2. Το κράτος αποτελεί ένα θεσμοθετημένο φορέα κοινωνικοποίησης 

ιδιαίτερα σημαντικό. Ο τρόπος διακυβέρνησης: 

 

• Ασκεί επίδραση στη λειτουργία των σημαντικότερων φορέων 

κοινωνικοποίησης, όπως είναι η οικογένεια (π.χ. με την αναμόρφωση του 

οικογενειακού δικαίου), το σχολείο (π.χ. μέσω των προγραμμάτων της 

εκπαίδευσης, των βιβλίων, του εξεταστικού συστήματος), τα Μ.Μ.Ε. (π.χ. με 
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τον κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων, αλλά και με τους κανόνες 

λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών).  

• Διαμορφώνει τα πρότυπα συμπεριφοράς των κυβερνωμένων (π.χ. η 

συμπεριφορά και το ήθος των κυβερνώντων επηρεάζει το αίσθημα δικαίου 

του πολίτη, προάγει ή υπονομεύει τη διαφάνεια, την ισονομία κτλ.). 

Η κρατική εξουσία επιβάλλει κανόνες σε όλα τα επίπεδα και επηρεάζει τις 

σχέσεις των ανθρώπων σε επίπεδο οικονομικό (φορολογία, εισοδήματα), σε 

επίπεδο κοινωνικό (εκπαιδευτικό σύστημα, πρόνοια), σε επίπεδο πολιτικό 

(ελευθερία γνώμης, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ενώσεις και πολιτικά 

κόμματα κτλ.). (Σχολικό βιβλίο, σελ. 64). 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ1.  

α. Σύμφωνα με τον Τσ.Ρ. Μιλς, που πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη του 

σχετικού μοντέλου, η πολιτική ελίτ αποτελείται από την ηγετική ομάδα που 

εμφανίζεται ως κύριος φορέας άσκησης της πολιτικής εξουσίας και 

περιλαμβάνει όχι μόνο αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά 

και αυτούς που ασκούν αντιπολίτευση και εκφράζουν κατεστημένα 

συμφέροντα. Η οικονομική ελίτ αποτελείται κυρίως από διευθυντές μεγάλων 

επιχειρήσεων, μεγαλομετόχους και υψηλόβαθμα στελέχη των εργοδοτικών 

οργανώσεων. Αυτή η ελίτ λειτουργεί ως ομάδα πίεσης απέναντι στην 

πολιτική ελίτ με στόχο την υπεράσπιση των συμφερόντων της, ενώ, στην 

περίπτωση που νιώσει ότι τα συμφέροντα της απειλούνται, μπορεί να φτάσει 

μέχρι και στην ανατροπή της κυβέρνησης. Τέλος, η στρατιωτική 

ελίτ αποτελείται από τα ανώτερα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων, των 

σωμάτων ασφαλείας και της αστυνομίας. Ο ρόλος τους είναι τόσο 

σημαντικός, που εντάσσεται στις γραμμές της ιθύνουσας ελίτ. 

Οι ηγέτες των τριών αυτών ελίτ επικοινωνούν μεταξύ τους και 

αλληλοδιαπλέκονται, καθώς τα συμφέροντά τους είναι ταυτόσημα, πράγμα 

που οδηγεί σε μια μη εκλεγμένη ολιγαρχία (με εξαίρεση την πολιτική ελίτ), η 

οποία λαμβάνει όλες τις πολιτικές αποφάσεις και κατευθύνει το εθνικό 

πεπρωμένο. (Σχολικό βιβλίο, σελ. 141-142). 

 

β. Οι σύγχρονες κοινωνίες διακρίνονται από κάθε είδους συγκρούσεις που 

λαμβάνουν χώρα σ' αυτές και από τους διαφορετικούς τρόπους ζωής γύρω 

από τους οποίους οι πολίτες οργανώνουν τα συμφέροντά τους. Πολλά 

κινήματα, κόμματα και διάφορες ενώσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το 

ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με το πλουραλιστικό μοντέλο οι πολιτικές αποφάσεις είναι 

αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών ανάμεσα σε αυτές τις 

διαφορετικές ενώσεις και ομάδες συμφερόντων. Καμία από αυτές τις ομάδες 

δε φαίνεται να κρατά στα χέρια της όλη τη δύναμη, η οποία μάλλον 

διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι θεωρητικοί του πλουραλιστικού 

μοντέλου (όπως ο Ρ. Νταλ, ο Ρ. Αρόν και ο Τζ. Γκαλμπρέιθ) ισχυρίζονται ότι η 
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δύναμη διαχέεται σε διάφορους τομείς, δηλαδή στον πνευματικό, το 

στρατιωτικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό και το διοικητικό τομέα. Οι ελίτ 

των τομέων αυτών - είτε συνεργάζονται μεταξύ τους είτε ανταγωνίζεται ο 

ένας τον άλλον - εκφράζουν αιτήματα και πιέσεις της κοινωνικής βάσης. 

Κάθε ελίτ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο* και να ανατρέψει τις 

αποφάσεις των άλλων. Έτσι η εξουσία δεν ασκείται μόνο από μια 

διευθυντική τάξη (το επίπεδο Α της πυραμίδας του Μιλς) αλλά και από τις 

ελίτ των διαφόρων τομέων, όπως είναι οι διανοούμενοι, οι συγγραφείς και οι 

επιστήμονες, οι αρχηγοί του στρατού και της αστυνομίας, οι ιδιοκτήτες των 

μέσων παραγωγής, οι ηγέτες των εργατικών συνδικάτων και των πολιτικών 

κομμάτων, οι ανώτατοι υπάλληλοι στη διοικητική εξουσία. Στα 

πλουραλιστικά πολιτικά συστήματα οι έχοντες εξουσία χαλιναγωγούνται 

από τους νόμους, ελέγχονται θεσμικά από το κράτος, ενώ φαίνεται ότι οι 

διάφορες ομάδες συμφερόντων απολαμβάνουν ένα υψηλό ποσοστό 

αυτονομίας. (Σχολικό βιβλίο, σελ. 142-143). 

 

Γ2. Σύμφωνα με τον Κρ. Ντε Μοντιμπέρ, η κοινωνιολογία έχει καταδείξει 

μέσα από την κριτική της ανάλυση ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός 

εκπληρώνει συγκεκριμένες λειτουργίες: 

 

1. Διαφυλάττει τον πολιτισμό του παρελθόντος. Η διαφύλαξη αυτή είναι 

σημαντική, γιατί ανταποκρίνεται στην ανάγκη διαιώνισης του πολιτισμού 

που έχουν αναπτύξει οι προηγούμενες γενιές. 

2. Διασφαλίζει τη μετάδοση του πολιτισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

εκπαίδευση σμιλεύει και κατασκευάζει τον «καλλιεργημένο» άνθρωπο μιας 

κοινωνίας. 

3. Προάγει την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου, η οποία μπορεί να λάβει 

δύο μορφές: ηθική και νοητική. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει την ευθύνη να 

εξοπλίζει τα άτομα με ίδιες κατηγορίες σκέψης. Λόγω ίσως αυτής της 

λειτουργίας η εκπαίδευση θεωρήθηκε ως ιδεολογικός μηχανισμός 

αναπαραγωγής της κοινωνίας (και μάλιστα αναπαραγωγής της κυρίαρχης 

ιδεολογίας). 

4. Συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό του ατόμου. Συνεπώς θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το σχολείο «διανέμει» προσόντα που θα 

επιτρέψουν στα άτομα να ενταχθούν στην αγορά της εργασίας.( Σχολικό 

βιβλίο, σελ.92). 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ1. Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος είναι ο θεσμοθετημένος έλεγχος που 

ασκείται από το κράτος και τα εντεταλμένα όργανά του (π.χ. αστυνομία, 

δικαστήρια) και ταυτίζεται με την καταστολή και την τιμωρία. Οι ποινές 

προσδιορίζονται με ακρίβεια από τη νομοθεσία για κάθε περίπτωση 

παραβίασης κανόνων. Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών αξιών και κανόνων της κοινωνικής 
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ζωής (π.χ. αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, κλοπή, στέρηση της ελευθερίας κτλ.). 

(Σχολικό βιβλίο, σελ. 65). 

Δ2. Οι βιομηχανικές κοινωνίες στηρίζονται σε αυτό που ο Ντυρκέμ 

ονόμασε οργανική αλληλεγγύη η οποία βασίζεται στον υψηλό καταμερισμό 

εργασίας ανάμεσα σε εξειδικευμένους ρόλους. Ο υψηλός καταμερισμός 

εργασίας ωθεί τα μέλη των κοινωνιών αυτών στην αλληλεξάρτηση και στην 

ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών.  

Σημαντικό στοιχείο που διαμόρφωσε τις σύγχρονες μορφές εργασίας 

αποτελεί ο καταμερισμός εργασίας, δηλαδή η κατανομή των εργασιών 

μεταξύ των εργαζομένων, η οποία οργανώνεται από την ίδια την επιχείρηση, 

προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητά της. Για τον Ντυρκέμ ο 

κοινωνικός καταμερισμός εργασίας είναι η βάση της οργανικής 

αλληλεγγύης στις βιομηχανικές κοινωνίες. Εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν 

τα ίδια συμφέροντα, γι' αυτό και η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί καλά. Η 

οπτική του Ντυρκέμ είναι αυτή της συνοχής της κοινωνίας. (Σχολικό βιβλίο, 

σελ. 19, 111). 

      

 

 

 


