
Συνδυαστικές ερωτήσεις Κοινωνιολογίας Γ΄Λυκείου ανά κεφάλαιο 

Κεφ. 1ο Εισαγωγή στην κοινωνιολογία 

1. α. Να αναπτύξετε τους τύπους αυτοκτονιών κατά τον Ντυρκέμ. 
 β. Ποιος από αυτούς τους τύπους έχει μεγάλη αύξηση στις κοινωνίες που 
χαρακτηρίζονται από οικονομική κρίση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας. (σελ.19, ανομική) 

( Τα τελευταία 7-8 χρόνια, χρόνια οικονομικής κρίσης, παρατηρείται 
αυξημένος αριθμός αυτοκτονιών στη χώρα μας. 
Να εξηγήσετε αυτό το φαινόμενο χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σας από 

την έρευνα για την αυτοκτονία του Ντυρκέμ. (Διαφορετική διατύπωση)  
 

2.  Πώς διακρίνουν τις κοινωνίες και πώς ερμηνεύουν τον κοινωνικό 

μετασχηματισμό, μετάβασης από τη μια μορφή κοινωνίας στην άλλη, οι 
θεμελιωτές της κοινωνιολογίας: 
Α. Ντυρκέμ 

Β. Μαρξ 
Γ. Βέμπερ. (σελ. 19, 18, 20) 

(Η Κοινωνιολογία μεταξύ άλλων έχει ως αντικείμενο μελέτης τον 
μετασχηματισμό των κοινωνιών. Με ποιον τρόπο πραγματοποιείται ο 
μετασχηματισμός των κοινωνιών σύμφωνα με τους τέσσερις θεμελιωτές της 

κοινωνιολογίας;) (Διαφορετική διατύπωση) 
 

3. Ποιές ομοιότητες παρατηρούνται ανάμεσα στη διάκριση (τυπολογία) των 

κοινωνιών που επιχειρεί ο Βέμπερ σε σχέση με τη διάκριση που κάνει: 
α) Ο Κοντ (με το νόμο των 3 σταδίων)  
β) Ο Ντυρκέμ. (σελ. 19, 18, 20) 

 
4.  Αφού εξηγήσετε α) το θετικό στάδιο σύμφωνα με τον Κοντ και β)  τον 

εξορθολογισμό σύμφωνα με τον Βέμπερ, να διακρίνετε τυχόν ομοιότητες 

ανάμεσα στις δύο έννοιες. (σελ. 17,20) 
 

5. Πώς περιγράφουν την οργάνωση των προβιομηχανικών και των 
βιομηχανικών κοινωνιών, δύο από τους θεμελιωτές της κοινωνιολογίας: 

Α.  Ε. Ντυρκέμ  
Β.  Μ. Βέμπερ (σελ.19,20) 
 

6. Σημαντικός στη θεωρία του Βέμπερ είναι ο ιδεατός τύπος. Να αναφέρετε:  
Α. Τι είναι ο ιδεατός τύπος;  
Β. Να περιγράψετε τη χαρισματική εξουσία ως τύπο (νομιμοποίησης της) 

εξουσίας. 
Γ. Ποιες μορφές ιδεότυπου κοινωνικής δράσης αναγνωρίζει ο Βέμπερ; Να 
δώσετε παραδείγματα. (σελ. 20, 135,136,20) 

 
7. Σημαντικός στη θεωρία του Βέμπερ είναι ο ιδεατός τύπος. Να αναφέρετε:  

Α. Τι είναι ο ιδεατός τύπος;  
Δ. Πώς ορίζει τον ιδεότυπο της εξουσίας, της δύναμης και του κράτους;  



Γ. Ποιους τύπους κοινωνικής διαστρωμάτωσης διέκρινε; (σελ. 20,134,119) 
 

8. Α. Ποια επανάσταση δημιούργησε την εργατική τάξη; (σελ. 13, 33)   
Β. Πώς ορίζει ο Μαρξ την εργατική τάξη και πώς προσδιορίζει την πάλη των 
τάξεων; (σελ. 118, 18) 

Γ. Πώς η εργατική τάξη γίνεται «πηγή πλουτισμού» της αστικής τάξης;  
(σελ. 110)   

   Δ. Τι είναι η υπεραξία σύμφωνα με τον Μαρξ; (σελ. 22) 
 

9. Α. Ποιο είναι το κλειδί μετάβασης από τις προβιομηχανικές στις 
βιομηχανικές κοινωνίες κατά το Βέμπερ; 

Β. Πώς συνδέεται με τη δημιουργία του κράτους; 

Γ. Τι είναι κράτος και ποια τα χαρακτηριστικά του κατά το Βέμπερ; (σελ. 20, 
134) 
 

10. Πώς αναλύει ο Μαρξ το καπιταλιστικό σύστημα και πώς συνδέεται με τη 
γέννηση του κράτους; (σελ. 18,134) 

 

11. Α. Τι είναι κοινωνία για τον Ντυρκέμ και με ποιο κριτήριο διακρίνει τις 
κοινωνίες; 
Β. Πώς ερμηνεύει ο Ντυρκέμ την εμφάνιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς 

στις βιομηχανικές κοινωνίες; (σελ.19, 181) 
 

12. Α. Πώς αναλύει η σχολή των συγκρούσεων (μαρξιστές) την κοινωνία; 
Β. Τι υποστηρίζουν οι μαρξιστικές θεωρίες για την παραγωγή του 

εγκλήματος στην κοινωνία; (σελ. 22, 183) 
 

13. Γιατί οι αναπτυγμένες κοινωνίες δεν μπορούν να σταθούν χωρίς τη 

γραφειοκρατία, με βάση τον ορισμό που της δίνει ο Βέμπερ; (σελ. 20, 134) 
 

14. Με βάση τις θεωρητικές επεξεργασίες του Ντυρκέμ 

Α. Ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας ερμηνείας των κοινωνικών 
φαινομένων και των κοινωνιών; (σελ.19) 
Β. Να παρουσιάσετε πώς μέσω αυτού του κοινωνικού παράγοντα ερμηνεύει 

την αυτοκτονία. (σελ.19) 
Γ. Να αναλύσετε πως μέσου αυτού του κοινωνικού παράγοντα διακρίνει 
τύπους αυτοκτονιών. (σελ.19) 
Δ. Να παρουσιάσετε πως μέσω αυτού του κοινωνικού παράγοντα ερμηνεύει 

το έγκλημα. (σελ.181) 
 

15. Πώς διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή κατά τον Ντυρκέμ και πώς κατά τον 

κοινωνικό κονστρουκτιβισμό; (σελ. 19, 23) 
 

16. Ποιες παρομοιώσεις του θεάτρου με την κοινωνική ζωή και τους κοινωνικούς 

ρόλους που υποδύονται οι άνθρωποι, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, έκανε 
ο Καναδός κοινωνιολόγος Έρβιν Γκόφμαν ; (σελ. 23, 67,68) 
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17. α) Τι σημαίνει συμβολική αλληλεπίδραση και γιατί ονομάστηκε έτσι η 

ομώνυμη κοινωνιολογική σχολή; 
β) Τι σημαίνει για τον Μιντ κοινωνική αλληλεπίδραση και  ποια είναι τα 
στάδια της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού ; 

 γ) Ποια η συμβολή του Κούλευ στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης; 
δ) Ποια ήταν η συμβολή του Γκόφμαν στη θεωρία της συμβολικής 
αλληλεπίδρασης; (σελ. 22, 23, 57) 
 

18. Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Μαξ Βέμπερ θεωρεί την ιστορία της 
ανθρωπότητας ως μια «πορεία εξορθολογισμού». α. Να αναλύσετε τη θέση 
του αυτή. β. Πώς σχετίζει το κράτος με τον εξορθολογισμό; (σελ.20, 134) 

 

19. Είναι χρήσιμη η κοινωνιολογική φαντασία στους μη κοινωνιολόγους;  

(σελ.15,17) 
 

20. Α. Να δώσετε τον ορισμό του κοινωνικού θεσμού. 

Β. Πώς προσεγγίζουν τους κοινωνικούς θεσμούς οι λειτουργιστές, οι 
μαρξιστές και οι κονστρουκτιβιστές; (σελ.58,21,143,23) 
 

21. Ποια είναι η γενική θεωρία της σχολής της συμβολικής αλληλεπίδρασης και 
πώς προσεγγίζει την αποκλίνουσα συμπεριφορά; (σελ.23,181,183) 
 

22. Ποιοι είναι οι βασικοί θεωρητικοί της σχολής των συγκρούσεων και ποιες 

απόψεις τους για την κοινωνία; 
Πώς βλέπει η παραπάνω σχολή την εμφάνιση των προκαταλήψεων και του 
ρατσισμού; 

Τι αναφέρουν οι θεωρίες της σύγκρουσης για την αποκλίνουσα 
συμπεριφορά; (επιγραμματικά) (σελ.22,206,183) 
 

23.  Να αναφέρετε τους κυριότερους εκπροσώπους της σχολής των 
συγκρούσεων (και τις απόψεις τους). Ποια είναι τα αίτια της προκατάληψης 
και του ρατσισμού σύμφωνα με τη σχολή των συγκρούσεων; (σελ. 22,206) 

 
24. Τι ονομάζει μηχανική και τι οργανική αλληλεγγύη ο Ντυρκέμ; Ποιες είναι 

οι απόψεις του για τη θρησκεία (ως φορέα κοινωνικοποίησης);  (σελ. 
19,61) 

 
25. Τι υποστηρίζει η σχολή του λειτουργισμού όσον αφορά την κοινωνία και 

τη θρησκεία (ως φορέα κοινωνικοποίησης); (σελ. 21, 61,62) 

 
Κεφ. 2ο Μορφές κοινωνικής οργάνωσης 

1. Αφού αναπτύξετε τη θεωρία της εξάρτησης για την ανάπτυξη των 
σύγχρονων κρατών να αναζητήσετε με ποια από τις κοινωνιολογικές σχολές 
μπορείτε να τη συνδέσετε και γιατί; (σελ. 38, 22) 
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2. Ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας της ανάπτυξης; 
Α. Αφού αναπτύξετε τις θεωρίες του εκσυγχρονισμού για την ανάπτυξη να  

αναφέρετε με ποιο τρόπο η παραπάνω θεωρία συνδέεται με την 
εκπαίδευση.    (σελ. 38, 102) 
 

3. Α.  Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.  
Β. Ποιες νέες μορφές εκπαιδευτικών διαδικασιών καθιερώθηκαν στην 
μεταβιομηχανική κοινωνία ή κοινωνία της πληροφορίας; 
Γ. Ποια νέα είδη εργασίας παρουσιάζονται με τη χρήση του διαδικτύου και 

σε ποιες μορφές συναντώνται; (σελ.35,36,102,103, 114,115) 
 

4. Α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινωνιών;  

Β. Ποιο είναι το βασικό ταξινομικό σχήμα των αγροτικών κοινωνιών που 
συναντώνται και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 
Γ. Ποιες είναι οι αντιλήψεις για την εργασία σε κάθε ένα από τα κοινωνικά 

σχήματα των αγροτικών κοινωνιών; (σελ.31, 32, 109) 
 

5. Να εξηγήσετε πώς συνδέεται η θεωρία της εξάρτησης με τα οικονομικά αίτια 

για το ρατσισμό. (σελ. 38, 205,206) 
 

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης; Ποιο είναι το 

κύριο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής κοινωνίας και τι επιπτώσεις είχε στις 
οικιστικές μονάδες και στην πολεοδομική συγκρότηση της ζωής των 
ανθρώπων; Πώς είδαν την βιομηχανική κοινωνία ο Ντυρκέμ και ο Βέμπερ;  
(σελ. 33, 34, 19, 20, 110) 

 

7. Πώς συνδέεται η μεταβιομηχανική κοινωνία με τις σύγχρονες μορφές 

απασχόλησης; (σελ. 35, 36, 114, 115) 
 

8. Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων στις προβιομηχανικές και τις 
βιομηχανικές κοινωνίες; (σελ. 32, 34, 36, 36, 110) 

 
9. Α. Να παρουσιάσετε τη σημασία της πόλης κατά την πρώτη και δεύτερη 

φάση μετάβασης στη βιομηχανική κοινωνία. Πώς διαμορφώθηκε η ζωή των 

ανθρώπων ως προς τον τόπο διαβίωσής τους στη βιομηχανική καπιταλιστική 
κοινωνία; 
Β. Ποιες κοινωνιολογικές σχολές συνδέουν το περιβάλλον διαβίωσης των 

ατόμων με την αποκλίνουσα συμπεριφορά; (σελ.32, 33, 34, 181, 182) 
 

10.  Α. Να παρουσιάσετε τη βασική κατάταξη των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα 

με βάση τον οικονομικό παράγοντα και να εντοπίσετε την αφορμή για τη 
διάκριση αυτή. 
Β. Ποιες κατηγορίες χωρών πρέπει να εξετάζονται από κοινού σε επίπεδο 

ανάπτυξης και γιατί; 
Γ. Είναι δυνατή η αντιμετώπιση ανισοτήτων σε κρατικό επίπεδο; 
Δ. Ποια είναι η ιστορική διάκριση των κρατών σε «γενιές»; Έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία συγκρότησης των κρατών; (σελ.36,38,127,138) 

http://criticeduc.blogspot.com/2019/10/blog-post_85.html
http://criticeduc.blogspot.com/2019/10/blog-post_85.html
http://criticeduc.blogspot.com/2019/10/blog-post_85.html
http://criticeduc.blogspot.com/2019/10/blog-post_85.html
http://criticeduc.blogspot.com/2019/10/blog-post_25.html
http://criticeduc.blogspot.com/2019/10/blog-post_25.html
http://criticeduc.blogspot.com/2019/11/blog-post.html
http://criticeduc.blogspot.com/2019/11/blog-post.html


 
11.  Α. Πώς προσδιορίζεται ο όρος «ανάπτυξη» των χωρών στις θεωρίες του 

εκσυγχρονισμού; 
Β. Να εξετάσετε εάν η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σήμερα στην αλλαγή 
της κοινωνίας των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. (σελ.36,38,101) 

 
12. Να αναφέρετε τη θεωρία της εξάρτησης για την ανάπτυξη των κοινωνιών και 

να εξηγήσετε πώς αυτή συνδέεται με τα οικονομική αίτια των 
προκαταλήψεων και του ρατσισμού. (σελ.38,205,206) 

 
13.  α. Τι είναι η βιομηχανική επανάσταση και ποια τα χαρακτηριστικά της; β. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής κοινωνίας; (σελ.33,34, 

σελ.36 χαρακτηριστικά βιομηχανικής κοινωνίας)  
 

14.  Ποια ήταν η θέση του αγρότη στις δουλοκτητικές και φεουδαρχικές 

κοινωνίες και ποια ήταν η θέση του εργάτη μετά τη βιομηχανική 
επανάσταση; (σελ. 32, σελ.110)  
 

15. Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές βιομηχανικής και 
μεταβιομηχανικής κοινωνίας; (σελ.36) 
 

16. Τι σημαίνει βιομηχανική επανάσταση; Πότε και που πραγματοποιήθηκε; 
Ποιες είναι οι αντιλήψεις για την εργασία κατά την περίοδο της 
βιομηχανικής επανάστασης; (σελ.33,110) 
 

17. Ποια στοιχεία προσδιορίζουν τη «μεταβιομηχανική κοινωνία»; Ποιες οι 
αντιλήψεις για την εργασία στη «μεταβιομηχανική κοινωνία»;  
(σελ.35,36,111) 

 
18.  Ποια υπήρξε η αφορμή της διάκρισης του κόσμου σε Πρώτο, Δεύτερο και 

Τρίτο κόσμο και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο οι ανισότητες, η φτώχεια και η ανεργία στους παραπάνω κόσμους;  
(σελ. 36,127) 

 

Κεφ. 3ο Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος 

1. Να εξηγήσετε πώς λειτουργεί το κράτος ως φορέας κοινωνικοποίησης και να 
εξηγήσετε τη μορφή κοινωνικού ελέγχου που αυτό χρησιμοποιεί.  (σελ.64, 

65) 
(Πώς λειτουργεί το κράτος ως φορέας κοινωνικοποίησης; Με ποιο τρόπο το 
κράτος εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων και αξιών και την αποτροπή 

της παραβίασης από τους πολίτες; (σελ.64,65) (διαφορετική διατύπωση) 
 

2. Να συγκρίνετε τη θεωρία του Φρόυντ για την ψυχική οργάνωση της 

προσωπικότητας και ανάπτυξης του κοινωνικού εαυτού με την προσέγγιση 
του Μιντ για τη διχοτόμηση του εαυτού. (Σελ.55, 57)  
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3.  Α. Τι είναι κοινωνικοποίηση;  
Β. Γιατί η οικογένεια θεωρείται πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης;  

Γ. Πώς λειτουργεί η οικογένεια ως φορέας κοινωνικοποίησης; 
Δ.  Τι είδους κοινωνικό έλεγχο μπορεί να ασκήσει; (σελ. 51,58,59,65) 
 

4.  Α. Τι είναι κοινωνικοποίηση;  
Β. Γιατί η παρέα των συνομηλίκων θεωρείται πρωτογενής φορέας 
κοινωνικοποίησης; 
Γ. Πώς λειτουργεί η παρέα των συνομηλίκων ως φορέας κοινωνικοποίησης;  

Δ.  Τι είδους κοινωνικό έλεγχο μπορεί να ασκήσει; (σελ.51,58,60, 65) 
 

5. Α. Τι είναι κοινωνικοποίηση; Και τι κοινωνικός έλεγχος; 

Β. Γιατί το σχολείο θεωρείται δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης;  
Γ. Πώς λειτουργεί το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης; 
Δ.  Ποιες μορφές κοινωνικού ελέγχου ασκούνται στο χώρο του σχολείου; 

(σελ. 51,65, 58,60,61,91) 
 

6. Α. Τι είναι ο κοινωνικός έλεγχος και ποιος ο στόχος του; 

Β. Ποιες είναι οι μορφές κοινωνικού ελέγχου και πώς λειτουργεί η καθεμία 
από αυτές; 
Γ. Με ποιο ψυχοκοινωνικό μηχανισμό συνδέεται ο αυτοέλεγχος και πώς 

λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός στην κοινωνικοποίηση του ατόμου; 
              Δ. Ποιες έννοιες τείνουν να αντικαταστήσουν σήμερα την έννοια του      

κοινωνικού ελέγχου; (σελ.65, 52, 65) 
 

7. Α. Τι είναι ο κοινωνικός ρόλος και τι η κοινωνικοποίηση; 
Β. Πώς συνδέεται ο κοινωνικός ρόλος με τη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης; 

Γ. Πώς υποδύονται οι άνθρωποι τους κοινωνικούς τους ρόλους σύμφωνα με 
τη σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης και ποιος ανέπτυξε την σχετική 
θεωρία; (σελ. 67, 51,67, 23) 

 
8. Α. Τι είναι κοινωνικοποίηση; 

Β.  Πώς προσεγγίζουν οι μαρξιστές τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης;  

Γ. Να εξηγήσετε πώς συμβάλλει η εκπαίδευση  στην παραπάνω προσέγγιση; 
(σελ. 51, 58, 143,99, 100)  
 

9. Α. Να δώσετε τον ορισμό της κοινωνικοποίησης. 

Β. Με ποιους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς επιτελείται η διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης και πως λειτουργεί ο καθένας από αυτούς.  
Γ. Πώς επηρεάζει η διαδικασία της κοινωνικοποίησης τη μετάδοση των 

προκαταλήψεων και του ρατσισμού; (σελ. 51, 52, 205) 
 

10. Α. Τι είναι κοινωνικοποίηση; 

Β. Πώς λειτουργεί η οικογένεια ως φορέας κοινωνικοποίησης; 
Γ. Πώς μπορεί η οικογένεια να λειτουργήσει στην αντιμετώπιση της 
προκατάληψης και της οργανωμένης βίας; (σελ. 51, 59, 213) 



 
11.  Α. Τι είναι κοινωνικοποίηση; 

Β. Πώς λειτουργεί το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης; 
Γ. Μπορεί το σχολείο να λειτουργήσει στην αντιμετώπιση της προκατάληψης 
και της οργανωμένης βίας; (σελ. 51, 60, 61, 213) 

 
12. Α. Πώς λειτουργεί το κράτος σαν φορέας κοινωνικοποίησης; 

Β. Τι μορφή κοινωνικού ελέγχου μπορεί να ασκήσει; 
Γ. Πώς μπορεί το κράτος να λειτουργήσει στην αντιμετώπιση της 

προκατάληψης και της οργανωμένης βίας; (σε. 64, 65, 214) 
 

13. Ποια είναι η ψυχαναλυτική και ποια η κοινωνιολογική προσέγγιση στο 

ζήτημα της κοινωνικοποίησης και της διαμόρφωσης και ανάπτυξης της 
προσωπικότητας του ανθρώπου; (σελ. 55, 57, 58, 67, 68) 
 

14.  Α. Τι ονομάζουμε κοινωνικοποίηση 
Β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κοινωνικοποίησης; Ποιο θεωρείτε 
σπουδαιότερο; 

Γ. Γιατί λέμε ότι η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία κοινωνικής 
μάθησης; (σελ.51-52 μάθηση, σελ. 54 κοινωνικοποίηση εξελικτική και 
κοινωνική διαδικασία) 

 
15. Θεωρείτε ότι η προσέγγιση του Φρόυντ σχετικά με τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας είναι σφαιρική; (σελ. 55) 
 

16.  Τι είναι κοινωνικές θέσεις; Τι είναι κοινωνικοί ρόλοι; Πώς σχετίζονται με τους 
κοινωνικούς θεσμούς και την κοινωνικοποίηση;( σελ.58,67- 68) 
 

17. Σε ποια επιχειρήματα στηρίζεται ο ισχυρισμός πως η κοινωνικοποίηση 
αποτελεί δια βίου κοινωνική μάθηση και ποια κριτική έχει διατυπωθεί στα 
επιχειρήματα αυτά; (σελ. 67, 68) 

 
18.  Α. Με βάση τον ψυχοκοινωνικό μηχανισμό της εσωτερίκευσης, να εξηγήσετε 

την επίδραση που ασκεί η εσωτερίκευση της κοινωνικής θέσης των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Β. Να περιγράψετε την κοινωνιολογική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης 
σύμφωνα με την οποία τα άτομα αποδέχονται την κοινωνική τους θέση 

αναπαράγοντας την ισχύουσα τάξη πραγμάτων. (σελ.52, 100, 58) 
 

19.  Να συγκρίνετε τη Φροϋδική διάσταση της ψυχικής οργάνωσης της 

προσωπικότητας του ατόμου με τη θεωρητική προσέγγιση της συμβολικής 
αλληλεπίδρασης για την κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου.  
Να επισημάνετε τα κοινά σημεία στην ορολογία τους και να εξηγήσετε αν 

αυτά ταυτίζονται ή διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο. (σελ.55,22, 
23, 57, 58) 
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20.  Να αναφέρετε τους όρους με τους οποίους τείνει να αντικατασταθεί η 
έννοια του κοινωνικού ελέγχου και να τους συσχετίσετε με την 

επανακοινωνικοποίηση. 
Με ποια συγκεκριμένα επίπεδα της αντεγκληματικής και της κοινωνικής 
αντεγκληματικής πολιτικής συνδέεται η επανακοινωνικοποίηση; 

(σελ.65,67,183) 
19. Ποια είναι η σχέση της κοινωνικοποίησης ως διαδικασίας οικοδόμησης της 

συλλογικής ταυτότητας με την προσέγγιση του Κούλεϋ και με την επιλογή του 
ατόμου να συμμετέχει σε παρέες και συλλόγους; (σελ.54,23,60) 

 
20. Α. Να καταδείξετε τη σημασία του κράτους ως φορέα κοινωνικοποίησης.  

Β. Τι είναι το κράτος και πώς δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους Μ. Βέμπερ, 

Κ. Μαρξ και Α Κοντ; (σελ.64,134,18,Μαρξ 134,17,Κοντ 134) 
 

21.  Να επισημάνετε τον ρόλο των Μ.Μ.Ε. ως φορέα κοινωνικοποίησης και να 

εντοπίσετε τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της προκατάληψης και της 
βίας. (σελ.62,213) 

 

22.  Α. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της συναναστροφής των ατόμων με διάφορες 
κοινωνικές ομάδες και πότε ένα άτομο θεωρείται κοινωνικοποιημένο;  
Β. Να παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζονται τα στερεότυπα 

μέσω του ψυχο-κοινωνικού μηχανισμού της μάθησης από την οικογένεια και 
το σχολείο. Κάτω από ποιες συνθήκες έχουν τη δυνατότητα οι συγκεκριμένοι 
φορείς κοινωνικοποίησης να προάγουν την ανεκτικότητα και την ισοτιμία 
μεταξύ των ανθρώπων; (σελ.51,54,51,52,202,205,213) 

 
23.  Ποιοι είναι οι ψυχοκοινωνικοί μηχανισμοί κοινωνικοποίησης; Πώς μέσω 

αυτών μεταδίδονται οι προκαταλήψεις στις νέες γενιές; (σελ.51,52, 

σελ.205,206) 
 

24. Ποια είναι η σχέση κοινωνικοποίησης και κοινωνικού ελέγχου; (σελ.65) 

 
25.  Πώς λειτουργούν τα Μ.Μ.Ε. ως φορείς κοινωνικοποίησης; Μέσω ποιου 

ψυχοκοινωνικού μηχανισμού επιτελείται συνήθως η κοινωνικοποίηση από 

τον παραπάνω φορέα;  (σελ. 62,52) 
 

Κεφ, 5ο Εκπαίδευση: Παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας 

1. Πολλοί κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι το σχολείο είναι παράγοντας 
αναπαραγωγής της κοινωνίας. α. Τι αναπαράγει το σχολείο; β. Να αναλύσετε 
πως βλέπει τον αναπαραγωγικό ρόλο του σχολείου ο Πιερ Μπουρντιέ και ο 

Λουί Αλτουσέρ. (σελ.98, 99, 100, 143) 
 

2. Τι είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση; Πώς λειτουργεί η εκπαίδευση σε 

σχέση με την κοινωνική διαστρωμάτωση α. στις θεωρίες που βλέπουν την 
εκπαίδευση ως παράγοντα αναπαραγωγής της κοινωνίας; β. στις θεωρίες 
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που βλέπουν την εκπαίδευση ως παράγοντα αλλαγής της κοινωνίας;  (σελ. 
118,119,99,100,101) 

 
3. Α. Να προσδιορίσετε την έννοια των ανισοτήτων και να περιγράψετε τις 

βασικότερες μορφές τους στη σύγχρονη κοινωνία. 

Β. Με ποιες διαδικασίες το εκπαιδευτικό σύστημα αναπαράγει τις 
ανισότητες σύμφωνα με τον Μπουρντιέ; 
Γ. Ποια είναι η σχέση μεταξύ προέλευσης και σχολικής επίδοσης-
σταδιοδρομίας των μαθητών στην Ελλάδα; (σελ.119, 99) 

 
4. Πώς προέκυψε ο όρος «κοινωνία της πληροφορίας»; Ποια είναι τα 

σημαντικότερα προσόντα ανταγωνιστικότητας για τους πολίτες και για τα 

κράτη στην συγκεκριμένη κοινωνία;  Πώς συνδέεται η εκπαίδευση με την 
«κοινωνία της πληροφορίας»; Πιστεύετε ότι έχει εξαλειφθεί ο 
αναλφαβητισμός στις παραπάνω κοινωνίες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. (σελ.102,104) 
 

5. Ποια είναι η επίδραση της γαλλικής και της βιομηχανικής επανάστασης στην 

εκπαίδευση και στη γέννηση της επιστήμης της κοινωνιολογίας; (σελ. 
101,13,14) 

 

Κεφ. 6ο Εργασία, ανεργία και κοινωνικές ανισότητες 

1. Αφού δώσετε τον ορισμό του καταμερισμού της εργασίας,  
Α. Να διατυπώσετε τις θέσεις του Ντυρκέμ για τον καταμερισμό της 

εργασίας 
Β. Να συνδέσετε τις παραπάνω θέσεις με τη θεωρία του Ντυρκέμ για την 
κοινωνία; 

Γ. Να διατυπώσετε τις θέσεις του Μαρξ για τον καταμερισμός της εργασίας 
και να εξηγήσετε πώς συνδέονται με τις θέσεις του για το καπιταλιστικό 
σύστημα; (σελ.111, 19, 111, 18) 

 
2. Α. Ομοιότητες και διαφορές του τεϊλορικού με το φορντικό σύστημα. 

Β. Ποια είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δύο συστημάτων;  

Γ. Ποια κριτική ασκήθηκε στα παραπάνω συστήματα και γιατί;  (σελ. 111, 
112, 113) 

 Να συγκρίνετε το φορντικό και το τεϊλορικό σύστημα οργάνωσης της 
εργασίας. Πού συγκλίνουν και πού διαφοροποιούνται; Τι επέφεραν τα 

συστήματα εργασίας Τέιλορ και Φορντ; (σελ. 111,112)(Διαφορετική 
διατύπωση) 

 

3. Αφού δώσετε τον ορισμό των κοινωνικών τάξεων, να διατυπώσετε τις θέσεις 
του Μαρξ για τις κοινωνικές τάξεις. 
Α. Να δικαιολογήσετε γιατί οι κεφαλαιοκράτες- καπιταλιστές αποτελούν την 

κυρίαρχη τάξη στη βιομηχανική κοινωνία.(σελ. 118, 18) 
 

4. Τι είναι κοινωνική διαστρωμάτωση; 
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Α. Ποιους τύπους κοινωνικής διαστρωμάτωσης διακρίνει ο Βέμπερ; 
Β. Να συγκρίνετε τη θεωρία του Βέμπερ για την κοινωνική διαστρωμάτωση 

με τη θεωρία των συγκρούσεων του Μαρξ και του Ντάρεντορφ. Ποιες 
ομοιότητες διακρίνετε; (σελ. 118, 119, 22) 
 

5. Πώς ορίζονται οι κοινωνικές ανισότητες; Μπορεί η εκπαίδευση να συμβάλει 
στην καταπολέμηση τους; (σελ. 119, 120, 101, 38) 
 

6. Πώς εμφανίζεται το φαινόμενο της παιδικής εργασίας στη βιομηχανική 

επανάσταση, πώς στη σύγχρονη εποχή; (σελ. 110, 125, 126)  
Ποιες ήταν οι συνθήκες εργασίας για τα παιδιά την περίοδο της βιομηχανικής 
επανάστασης; 

-Υπάρχει σήμερα παιδική εργασία; 
-Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας παρουσιάζοντας παραδείγματα 
παιδικής εργασίας. (σελ.110,125,126) (Διαφορετική διατύπωση) 

Να περιγράψετε το φαινόμενο της παιδικής εργασίας στη βιομηχανική 
κοινωνία. Με ποια μορφή παρουσιάζεται το φαινόμενο στη σύγχρονη 
κοινωνία; (σελ. 110,125,126) (Διαφορετική διατύπωση) 

 
7. Να συγκρίνετε τις θεωρίες του Μαρξ και του Βέμπερ για τις κοινωνικές 

τάξεις. Μπορούμε να κατατάξουμε έναν άνθρωπο σε μια κοινωνική τάξη 

μόνο από την εμφάνισή του; (σελ.118,119) 
 

8. Τι είναι φτώχειας; Σε ποιους τύπους κοινωνιών συναντάται; Πώς νομίζετε ότι 

θα εξηγούσαν τη φτώχεια οι θεωρίες του λειτουργισμού και πώς αυτές της 
σύγκρουσης;  (σελ.118, 21, 22) 
 

9. Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν τις νέες μορφές απασχόλησης και ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά τους;  
-Ποιοι προβληματισμοί έχουν προκύψει;  

-Είναι αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης μια απάντηση στην ανεργία;  
(σελ.114,115,128) 
 

10.  Με ποιον τρόπο συνδέθηκε ιστορικά η θρησκεία με την εργασία;  
(σελ.61,110) 
 

11. Από ποιους παράγοντες καθορίζεται σε διεθνές επίπεδο η φτώχεια; Υπάρχει 

ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός της φτώχειας; (μονάδες 10)   Ποιες 
κοινωνικές ομάδες απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια σε παγκόσμιο 
επίπεδο; (μονάδες 7)  Περιγράψτε την παιδική εργασία ως συνέπεια της 

φτώχειας (μονάδες 8). (σελ.118,124,125,126) 
 

Κεφ. 7ο Μορφές και κοινωνικές βάσεις της εξουσίας 

1. Να συγκρίνετε τη θεωρία του Βέμπερ, του Κοντ και του Μαρξ για τη 
δημιουργία του κράτους. (σελ 134) 
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2. Α. Να συγκρίνετε την αντιπροσωπευτική Δημοκρατία με τον ολοκληρωτισμό 
και το αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης. 

Β. Πιστεύετε ότι η κατάταξη των συστημάτων διακυβέρνησης είναι απόλυτη;  
(σελ. 139, 140) 

 

3. Α. Να αναπτύξετε το μαρξιστικό μοντέλο εξουσίας.  
Β. Να εξηγήσετε πως το σχολείο λειτουργεί ως ιδεολογικός μηχανισμός  
αναπαραγωγής της κοινωνίας. 
Γ. Να εξηγήσετε πως τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν ως πολιτικοί 

ιδεολογικοί μηχανισμοί. (σελ. 143, 98,99, 144, 148) 
 

4. Τι είναι τα πολιτικά κόμματα και τι οι ομάδες συμφερόντων;  Ποιες οι 

ομοιότητες και ποιες οι διαφορές τους; (σελ. 144,145,146) 
 

5. Α. Τι είναι πολιτική αλλοτρίωση και πώς εκδηλώνεται; 

Β. Με ποιες τεχνικές οργάνωσης της εργασίας συνδέθηκε η έννοια της 
αλλοτρίωσης; Ποια αποτελέσματα είχαν οι παραπάνω τεχνικές; 
Γ. Τι είδους κριτική τους ασκήθηκε και γιατί; (σελ. 152, 112,113) 

 
6. Πότε ξεκινά η πολιτική κοινωνικοποίηση του ατόμου και πώς αποκτά το 

άτομο, μέσω αυτής, συγκεκριμένη πολιτική στάση και συμπεριφορά;  

(σελ.67,148,149) 
 

7. Α. Να αναπτύξετε τη σημασία του ορθολογισμού σύμφωνα με τον Βέμπερ :  
-ως μέσου μετάβασης από την προβιομηχανική στη βιομηχανική κοινωνία, 

-στη διαδικασία διαμόρφωσης του κράτους 
-ως μορφή εξουσίας 
Β. Η σύγχρονη δημοκρατία εμπίπτει στο χαρακτηρισμό της ορθολογικής 

εξουσίας; (σελ.20,134,137,139) 
 

8. Η δύναμη είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ορισμένων ατόμων.  

Α. Πώς προσδιορίζεται η έννοια της δύναμης για τους μελετητές των 
πολιτικών μορφών οργάνωσης της εξουσίας και πώς ορίζεται από τον 
Βέμπερ;  

Β. Σε ποιον τύπο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατατάσσεται το άτομο με 
κριτήριο τη δύναμη σύμφωνα με τον Βέμπερ; 
Γ. πώς συνδέει ο Βέμπερ τη δύναμη με την εξουσία και ποιο είναι το 
αποτέλεσμα της σύνδεσης αυτής;  

Δ. Να καταγράψετε που βρίσκεται η δύναμη στον τύπο της χαρισματικής και 
της ορθολογικής εξουσίας. (σελ.134,119,134,135,137) 
 

26.  Τι είναι οι ομάδες συμφερόντων; Ποιος ο σκοπός τους και ποια η διάκρισή 
τους; Να αναφέρετε σε ποιο μοντέλο εξουσίας αναπτύχθηκαν αυτές οι 
οργανωμένες μορφές πολιτικής δράσης και πώς λειτουργεί το μοντέλο αυτό.  

(σελ. 145,146, 142,143) 
 

Κεφ 9ο Αποκλίνουσα συμπεριφορά: Παραβατικότητα και εγκληματικότητα  



1. Γιατί επικράτησε ο όρος ανήλικος παραβάτης; (σελ. 175,176) 
 

2. Τι υποστηρίζει η σχολή του φυσικού δικαίου; Ποια είναι η θέση της 
μαρξιστικής οπτικής για το κράτος και τη δικαιοσύνη; Ποιον θεωρεί η 
μαρξιστική θεωρία πρωτεύοντα παράγοντα στην εγκληματικότητα; Ποια 

είναι η διαφορά μεταξύ μαρξιστικής και μη μαρξιστικής κριτικής 
προσέγγισης για την εγκληματικότητα; (σελ. 176, 18, 143, 183) 
 

3. Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες 
κοινωνίες. 
Α. Για ποιον σκοπό μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες μέσω των νέων 

τεχνολογιών; 
Β. Πώς μπορεί να συνδράμει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής 
αντεγκληματικής πολιτικής; 

Γ. Με ποιες παρεμβάσεις της μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
προκατάληψης και της οργανωμένης βίας; 
Δ. Σε ποιον κίνδυνο υπόκειται η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα, λόγω 
μιας σημαντικής δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος; 

(σελ.104,188,214,145) 
 

4. Αφού αναλύσετε το τρίτο επίπεδο άσκησης της αντεγκληματικής πολιτικής 

να εξηγήσετε πώς συνδέεται με τη διαδικασία της επανακοινωνικοποίησης. 
Ποια μέτρα μπορεί να ληφθούν σε αυτό το επίπεδο της αντεγκληματικής 
πολιτικής; Από ποιους θα εφαρμοστούν τα μέτρα και σε ποιες κοινωνικές 

ομάδες θα απευθύνονται; ( σελ.183, σελ.67, σελ.188, σελ.187) 
Α. Τι ονομάζουμε αντεγκληματική πολιτική και ποιος ο στόχος της; Β. Σε ποια 
επίπεδα διαγράφεται η αντεγκληματική πολιτική; Γ. Με ποιο επίπεδο 

αντεγκληματικής πολιτικής συνδέεται η διαδικασία της 
επανακοινωνικοποίησης και γιατί; Δ. Ποια μέτρα πολιτικής πρόληψης 
μπορούν να ληφθούν σε αυτό το επίπεδο αντεγκληματικής πολιτικής;  
(σελ.67,183,187,188)(Διαφορετική διατύπωση) 

 
Κεφ. 10ο Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις 

1. Τι είναι πόλεμος; Ποιο είναι το περιεχόμενο του εθνικοαπελευθερωτικού 
πολέμου; Ποιες «γενιές κρατών» οφείλουν την εμφάνιση τους σε 
εθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους; (σελ. 207, 138) 
 

2. Ποια είναι τα αίτια του πολέμου για την κοινωνιολογία; Ποια για τις θεωρίες 
που τον ερμηνεύουν με αναγωγή σε βιολογικά χαρακτηριστικά του 
ανθρώπου; Οι δεύτερες θεωρίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

«καθημερινή θεωρητική σκέψη» που διαφέρει από την κοινωνική θεωρία;  
(σελ. 208, 209, 16) 

 

3. Α. Ποιες κοινωνίες χαρακτηρίζονται ως πολυπολιτισμικές και ποιες 
πληθυσμιακές ομάδες τις συνθέτουν; Να σώσετε παραδείγματα.  
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            Β. Ποιες είναι οι διαφορετικές ιδέες που μας κληροδότησαν για την έννοια 
του έθνους; Ποια από αυτές προσεγγίζουν ως έναν βαθμό τις σύγχρονες 

κοινωνίες; (σελ.194,197,198,199,200, 137) 
 

4. Ποια είναι τα κοινωνικά αίτια των προκαταλήψεων και του ρατσισμού και 

μέσω ποιου ψυχοκοινωνικού μηχανισμού της κοινωνικοποίησης 
μεταδίδονται;  Ποιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν από την οικογένεια 
για την αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας; (σελ. 
205,51,51,213) 

 
5. Να αναφέρετε τα οικονομικά αίτια των προκαταλήψεων και του ρατσισμού. 

Με ποια θεωρία της ανάπτυξης των κοινωνιών συνδέονται τα παραπάνω 

αίτια και γιατί; (σελ. 205,206,38) 
 

6. Να αναφέρετε τα οικονομικά αίτια των προκαταλήψεων και του ρατσισμού. 
Υπάρχει επιστημονική απόδειξη που να συνδέει την έννοια της φυλής με τη 
διάκρισή τους σε ανώτερες και κατώτερες;(σελ. 205,206,203,204) 

 

7. Να εξηγήσετε ποια είναι τα ψυχοδυναμικά αίτια των προκαταλήψεων. Πώς 
συνδέονται με τους μηχανισμούς άμυνας; Με ποιο ψυχοκοινωνικό 

μηχανισμό της κοινωνικοποίησης συνδέονται τα παραπάνω αίτια; (σελ. 
206,55,52) 

 
 

 


