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Ομάδα Α 
 
Α1.1 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις Σωστού – Λάθους.                  (Μον. 15) 
 

α. Η επιστήμη της Κοινωνιολογίας μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί οι συνθήκες της ζωής 
μας είναι τόσο ίδιες με αυτές των γονιών ή των παππούδων μας. 
β. Σύμφωνα με τον Ε. Ντυρκέμ, η «αλτρουιστική αυτοκτονία» παρατηρείται όταν οι 
κοινωνικοί δεσμοί είναι πολύ δυνατοί.  
γ.  Η προσέγγιση της σχολής του κονστρουκτιβισμού για την κοινωνική ζωή δεν διαφέρει 
από αυτήν του Ρ. Ντάρεντορφ  και της σχολής των συγκρούσεων.  
δ. Στις αγροτικές κοινωνίες η υψηλή γεννητικότητα οφειλόταν στις μικρές πιθανότητες 
για μεγάλη προσδοκώμενη ζωή. 
ε. Ένα άτομο θεωρείται κοινωνικοποιημένο, όταν συναναστρέφεται μεγαλύτερες 

κοινωνικές ομάδες και ακολουθεί πιστά τις απαιτήσεις τους.   

 
Α1.2 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας μία που ταιριάζει στη σωστή 
απάντηση.                         (Μον. 10) 
 
Α.  Ο Α. Κοντ υποστήριξε ότι: 
α) Η κατανόηση της κοινωνίας βασίζεται σε μεθόδους και τρόπους παρατήρησης και 
ανάλυσης όμοιες με αυτές της φυσικής επιστήμης. 
β) Η κοινωνία είναι μια ηθική ενότητα ανθρώπων που μοιράζονται ίδια συναισθήματα, 
αξίες και κανόνες. 

γ) Σε κάθε κοινωνία πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές σύστημα επικοινωνίας και ένας κοινός 
πολιτισμικός κώδικας, ώστε τα άτομα να επικοινωνούν, αλλά και να βλέπουν τον κόσμο 
κατά τον ίδιο τρόπο. 
δ) Οι άνθρωποι δρουν με βάση τη δική τους αντίληψη για τα πράγματα. 
 
Β. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία το κλειδί για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη δείχνει να είναι:   
    α) η καθιέρωση της μισθωτής εργασίας. 
    β) η αξιοποίηση της πληροφορίας. 
    γ) η συσσώρευση του κεφαλαίου. 

    δ) η συστηματική καλλιέργεια του εδάφους.  
  

 
Α2. α. Πως λειτουργεί η εσωτερίκευση ως ψυχο-κοινωνικός μηχανισμός της   

 κοινωνικοποίησης του ατόμου; Με ποιο είδος κοινωνικού ελέγχου συνδέεται και  
 γιατί;                                    (Μον. 12) 

       β. Ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας για τον Ε.Ντυρκέμ και τους λειτουργιστές; 
                                 (Μον. 13) 



Ομάδα Β

Β1. α. Πως πραγματοποιείται η μετάβαση από τις αγροτικές στις βιομηχανικές κοινωνίες;
(Μον. 10)

β.  Πως ερμηνεύουν τη μετάβαση αυτή (έννοια κλειδί, τι άλλαξε):
α) ο Κ. Μαρξ, β) ο Ε. Ντυρκέμ και γ) ο Μ. Βέμπερ;

(Μον. 15)

Β2. α.  Ο Γκόφμαν διέκρινε την κοινωνική ζωή σε δύο χώρους. Ποιοι είναι αυτοί και πως

συμπεριφέρονται τα άτομα σε καθένα από αυτόν;
(Μον.10)

β.  Ποια η σχέση της θεωρίας του Γκόφμαν με την κοινωνικοποίηση του ατόμου;
(Μον. 5)

γ.  Ποιος άλλος κοινωνικός επιστήμονας  που ανήκει στην σχολή της κοινωνικής
(συμβολικής) αλληλεπίδρασης ασχολήθηκε με την κοινωνικοποίηση του παιδιού;
Να εξηγήσετε την έννοια των «σημαντικών άλλων» και πώς τη συνδέει με την
κοινωνικοποίηση του παιδιού.

(Μον. 10)


