
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - 

ΟΜΑΔΑ Α

1. Να σημειώσετε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) για την κάθε πρόταση. (15 μονάδες)

1. Οι αγροτικές κοινωνίες χωρίζονται σε δουλοκτητικές και βιομηχανικές.

2. Η μάθηση είναι ένας από τους κύριους ψυχο-κοινωνικούς μηχανισμούς κοινωνικοποίησης.

3. Σύμφωνα με τον Κοντ, στο μεταφυσικό στάδιο κυρίαρχη κοινωνική οντότητα είναι η οικογένεια.

4. Ο Ντάρεντορφ θεωρεί ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων συμφερόντων σταματάνε με την

επίτευξη των στόχων τους.

5. Η πολιτική κοινωνικοποίηση του ατόμου αρχίζει από τις σχολικές εκλογές για το δεκαπενταμελές

συμβούλιο.

2.  Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε τον αριθμό της  πρότασης και δίπλα του

το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (15 μονάδες)

1. Κατά τον  Γκόφμαν παρασκήνιο είναι  όταν οι άνθρωποι

α) ντύνονται όπως θέλουν

β) χρησιμοποιούν  εκφράσεις αργκό

γ) συμπεριφέρονται ελεύθερα

δ) όλα τα παραπάνω

2. Κατά το Βέμπερ, η θρησκεία είναι προσανατολισμένη

α) στις αξίες της κάθε κοινωνίας

β) στη δημιουργία καλών οικογενειακών σχέσεων

γ) στον επίγειο κόσμο

δ) στη διατήρηση του καπιταλισμού



3. Σύμφωνα με τις θεωρίς του εκσυγχρονισμού, η ανάπτυξη 

α) αφορά την απόλαυση των θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

β) συνδέεται με τη σχέση που έχει η ποιοτική εκπαίδευση με την οικονομική ανάπτυξη 

γ) αφορά την κάλυψη των βασικών αναγκών του ανθρώπου (π.χ. στέγαση, σίτιση) 

δ) αφορά τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την εργατική τάξη 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ. 

1. Ποιες είναι οι διαφορές της κοινωνικής θεωρίας με την καθημερινή θεωρητική 

σκέψη; (10 μονάδες) 

 

2. Ποιο είναι το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο γέννησης της επιστήμης της 

Κοινωνιολογίας; (10 μονάδες) 

 

ΟΜΑΔΑ Β. 

 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 

 

1) Τι γνωρίζετε για τις δύο φάσεις μετάβασης από αγροτική σε βιομηχανική κοινωνία; (10 μονάδες) 

 

2) Ποιό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της νέας αυτής μορφής κοινωνίας; (7 μονάδες) 

 

3) Γιατί ο Χομπσμπάουμ αναφέρει ότι “το προλεταριάτο είναι παιδί της βιομηχανικής 

επανάστασης”; Πώς μπορείτε να εξηγήσετε αυτό συνοπτικά; (8 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

1) Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, να αναφέρετε τους φορείς κοινωνικοποίησης, τις 

κατηγορίες φορέων κοινωνικοποίσης και να αναλύσετε τη σημασία μόνο όσων αναφέρονται 

εντός του παραθέματος. (25 μονάδες) 

 

 

 



“Τόσο ο επιπολασμός της παχυσαρκίας όσο και των διατροφικών διαταραχών, όπως νευρογενής 

ανορεξία, βουλιμία και ορθορεξία αυξάνεται επικίνδυνα. Η διαφορά μεταξύ του κοινωνικά 

ιδεώδους πολύ αδύνατου σώματος και του συνήθους - φυσικού μεσογειακού σωματότυπου είναι 

προφανής. 

 

Οι αιτίες γι' αυτό είναι σύνθετες και περιλαμβάνουν τις πιέσεις από τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας και Κοινωνικής Δικτύωσης για πολύ αδύνατο σωματότυπο από τη μία και τις 

οικογενειακές διατροφικές συνήθειες, τις κακές διατροφικές επιλογές λόγω περιβάλλοντος και 

προτιμήσεων, αλλά και την πολύ χαμηλή φυσική δραστηριότητα από την άλλη. 

 

Παρ' όλο που είναι δελεαστικό να κατηγορήσουμε αποκλειστικά τα ΜΜΕ για τη δημιουργία μη 

ρεαλιστικών προτύπων φυσικής ομορφιάς, η αλήθεια μάλλον είναι πιο περίπλοκη. Ιστορικά, το 

επικρατές πολιτιστικό καθεστώς ανέκαθεν διαμόρφωνε την κοινή γνώμη αναφορικά με τον ιδανικό 

γυναικείο σωματότυπο. Παρ' όλα αυτά, στη σημερινή κουλτούρα τα ΜΜΕ…είναι πολύ πιο ισχυρά 

από κάθε άλλη φορά. 

 

Ιστορικά τα πρότυπα ομορφιάς έχουν αλλάξει πολύ. Από τη γεροδεμένη, γόνιμη γυναίκα της 

αποικιακής περιόδου στην πιο θελκτική, λεπτεπίλεπτη του 19ου αιώνα, στις πιο λεπτές με γωνίες 

ανδροπρεπείς γυναίκες του φεμινιστικού κινήματος έως τις γυναίκες με έντονες καμπύλες του 

1950, όπως η Marilyn Monroe. 

 

Από εκεί και μετά η κουλτούρα των ΜΜΕ είναι σύνθετη και συγχυτική. Οι γυναίκες πολιορκούνται 

από το μήνυμα ότι «μπορούν και πρέπει να τα έχουν όλα».  

 

Βομβαρδίζονται με την ιδέα ότι πρέπει να είναι τέλειες στην οικογένεια, την εργασία και το σπίτι, 

ενώ πολλές γυναίκες-«πρότυπα» τούς επιβάλλουν πώς θα το κάνουν στην τηλεόραση, στο youtube 

και το instagram. 

 

Επιπρόσθετα η σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών και επεξεργασίας εικόνας 

επιτρέπει πολύ μεγάλες «βελτιώσεις» στις εικόνες γυναικών που προβάλλονται στα ΜΜΕ. 

 

Η τάση αυτή για την προβολή ενός εξωραϊσμένου – διορθωμένου – μη πραγματικού εαυτού έχει 

επεκταθεί από τα γυναικεία περιοδικά μόδας και τα αντρικά «lifestyle» περιοδικά με ημίγυμνες έως 

και την καθημερινότητα στη μέση γυναίκα με τη χρήση φίλτρων στις φωτογραφίες στο facebook 

και το instagram. 

 

Εν γένει, η παιδική ηλικία αποτελεί σταθμό για την πρόληψη εμφάνισης διατροφικών διαταραχών 

και διαταραγμένης εικόνας σώματος και σύνθεσης μιας κουλτούρας που μένει κατά το δυνατό 

ανεπηρέαστη από επικίνδυνους εξωγενείς παράγοντες. 

 

Τέλος, σημαντική μέριμνα οφείλουν να αναλάβουν και οι εκάστοτε κυβερνήσεις ασκώντας έλεγχο 

στις διαφημίσεις αλλά και θέτοντας «προδιαγραφές» των μοντέλων, διώκοντας ποινικά ιστoσελίδες 

(π.χ. pro – ana sites) που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Επιπλέον θα πρέπει να επενδύσουν 



στην εκπαίδευση όχι μόνο των παιδιών, αλλά και όλων των φορέων που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο.” 


