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ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΕ ΕΞΕΣΑΕΘ 

ΗΜΕΡΗΘΟΤ ΚΑΘ ΕΠΕΡΘΝΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΛΤΚΕΘΟΤ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 19 ΘΟΤΝΘΟΤ 2020 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΘΝΩΝΘΟΛΟΓΘΑ 

ΤΝΟΛΟ ΕΛΘΔΩΝ: ΣΡΕΘ (3) 

Οι απανηήζεις ζηην Κοινωνιολογία 

ΘΔΜΑ Α 

Α1.      α.  Λ 

           β.  Σ 

            γ.  Σ 

            δ.  Λ 

            ε.  Σ 

Α 2.     1.  α 

 2.  β  

ΘΔΜΑ Β 

Β.1. Ο Δ. Γθόθκαλ κειέηεζε ηελ αιιειεπίδξαζε ζηηο θαζεκεξηλέο θαη πνιιέο θνξέο θεπγαιέεο 
ζπλαληήζεηο ησλ αλζξώπσλ. Γηέθξηλε ηελ θνηλσληθή δσή ζε ζηηγκέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην 
πξνζθήλην θαη ζε ζηηγκέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην παξαζθήλην. Σην πξνζθήλην γίλνληαη όιεο 
εθείλεο νη ζπλαληήζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα άηνκα ππνδύνληαη ηππηθνύο ξόινπο. Δίλαη ζηηγκέο πνπ 
ζεσξνύληαη «παξαζηάζεηο επί ζθελήο» θαη πνπ ζπρλά απαηηνύλ ηε ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα. Γηα 
παξάδεηγκα, δύν πνιηηηθνί από ην ίδην θόκκα κπνξεί λα δείμνπλ κπξνζηά ζηελ θάκεξα ηεο 
ηειεόξαζεο αγαπεκέλνη θαη θίινη, παξά ην γεγνλόο όηη αληηπαζνύλ ν έλαο ηνλ άιιν. Έλα αληξόγπλν 
κπξνζηά ζηα παηδηά ηνπ δείρλεη όηη είλαη αγαπεκέλν, όηαλ θνηκνύληαη όκσο ηα παηδηά, μεζπά άγξηνο 
θαβγάο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, όηαλ νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζηα «παξαζθήληα», ραιαξώλνπλ θαη 
εθδειώλνπλ ειεύζεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά θαη ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ θξαηνύλ ζε 
έιεγρν όηαλ βξίζθνληαη «πάλσ ζηε ζθελή». Σε απηέο ηηο ζηηγκέο ηεο ραιάξσζεο επηηξέπνληαη 
πξάγκαηα πνπ δελ επηηξέπνληαη «επί ζθελήο» όπσο, γηα παξάδεηγκα, νη απξνθάιππηεο ζεμνπαιηθέο 
θνπβέληεο, ην αηεκέιεην ληύζηκν, ε ρξήζε θάπνηαο δηαιέθηνπ, πεηξάγκαηα θαη ηνικεξέο 
ρεηξνλνκίεο, αγελείο πξνο ηνπο άιινπο ελέξγεηεο πνπ απνθεύγνληαη κπξνζηά ζην θνηλό. 
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Β.2. Άιινηε πάιη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληώλ ηαπηίδεηαη κε ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά 
θαη ηνλ παγθόζκην θαπηηαιηζκό. Οη ζεκειησηέο ηεο άπνςεο απηήο, πνπ έγηλε γλσζηή σο ζεσξία ηεο 
εμάξηεζεο, ππνζηεξίδνπλ όηη ε αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ δπηηθνύ θόζκνπ θαη ε ππαλάπηπμε ηνπ 
Τξίηνπ Κόζκνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη από θνηλνύ. Με άιια ιόγηα, νη ρώξεο ηνπ Τξίηνπ Κόζκνπ δελ 
κπόξεζαλ λα αλαπηπρζνύλ απηόλνκα, επεηδή πξνζδέζεθαλ ζην άξκα ηνπ θαπηηαιηζκνύ κε ζρέζε 
εμάξηεζεο. Έηζη, νη δπηηθέο ρώξεο εμειίρζεθαλ ζε θαπηηαιηζηηθέο δπλάκεηο όρη κόλν κέζα από ηελ 
ηδηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ησλ δηθώλ ηνπο εξγαηώλ, αιιά θαη κέζα από ηελ ηδηνπνίεζε θαη 
εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ θαη ησλ θζελώλ εξγαηηθώλ ρεξηώλ ησλ ρσξώλ ηνπ 
Τξίηνπ Kόζκνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζύζηεκα ζην νπνίν νη αλαπηπγκέλεο 
ρώξεο (Η.Π.Α., Ιαπσλία) ιεηηνπξγνύλ σο κηα παγθόζκηα θαπηηαιηζηηθή ηάμε (ε νπνία αλαθέξεηαη σο 
«κεηξόπνιε», «θέληξν» ή «ππξήλαο»), ελώ νη ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο ρώξεο (νη νπνίεο 
αλαθέξνληαη σο «πεξηθέξεηα») παίδνπλ ην ξόιν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ πθίζηαηαη ηελ 
εθκεηάιιεπζε ζε δηεζλέο επίπεδν. Ωζηόζν, παξά ηελ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ησλ ρσξώλ, νη 
αληζόηεηεο κεγεζύλνληαη θαη δελ ππάξρεη έλδεημε πξνο ην παξόλ όηη ζα πάςνπλ λα πθίζηαληαη ηα 
αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα ησλ θξαηώλ. Ο πεξηνξηζκόο ησλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζηηο ρώξεο 
απνηειεί κηα πξόθιεζε γηα ηελ παγθόζκηα θνηλσλία. 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ.1. Με ηνλ όξν «πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά» ελλννύκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν εθθξάδεη, 
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζπκκεηέρεη σο πνιίηεο ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, ζε ζσκαηεία, ζπιιόγνπο, 
εζεινληηθέο νξγαλώζεηο, ιέζρεο, θόκκαηα θαη εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. 

Με ηνλ όξν «πνιηηηθή αιινηξίσζε» ελλννύκε ηελ απνμέλσζε, ηελ αδηαθνξία, ηελ αίζζεζε ηνπ 
αηόκνπ όηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πνιηηηθό γίγλεζζαη δε κεηξά, ηε δπζπηζηία ηνπ έλαληη ησλ 
θπβεξλώλησλ θαη γεληθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ από ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο 
εμειίμεηο. 

Γ.2. Πώο αληηκεησπίδεηαη ε πνιηηηθή αιινηξίσζε; Καη εδώ νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζπιινγηθέο. Οη θπβεξλώληεο κε ηελ πνιηηηθή ηνπο (όπσο είλαη ν πξαγκαηηθόο έιεγρνο ηεο δηαπινθήο, 
ε εμάιεηςε ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ θαη ε θαζηέξσζε ηεο αμηνθξαηίαο) κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ 
ζηελ εγθαζίδξπζε ελόο θξάηνπο δηθαίνπ, ώζηε λα αλαθηήζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ. 
Ωζηόζν, πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πνιηηηθήο αιινηξίσζεο κπνξνύλ λα πάξνπλ θαη νη 
ίδηνη νη πνιίηεο. Αληηιήςεηο όπσο «ε ςήθνο κνπ δε κεηξάεη» αθήλνπλ ην πνιηηηθό πεδίν ειεύζεξν 
ζηηο ειίη, νη νπνίεο ζα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ιίγσλ. Όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζην ζρνιείν 
θάζε καζεηήο θαη θάζε καζήηξηα ζπκκεηέρεη ζηηο εθινγέο ησλ ζπκβνπιίσλ (είηε σο ςεθνθόξνο είηε 
σο ππνςήθηνο/α) πξνθεηκέλνπ λα εθιεγεί ν ηθαλόηεξνο ή ε ηθαλόηεξε πνπ ζα δηακεζνιαβεί κεηαμύ 
ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ καζεηώλ, έηζη θαη ζηελ επξύηεξε θνηλσλία επηβάιιεηαη ε 
ζπκκεηνρή όισλ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, ώζηε λα εθθξάδνληαη κε κεγαιύηεξε δύλακε ηα 
αηηήκαηα ησλ πνιηηώλ. Η δεκνθξαηία βέβαηα βηώλεηαη αξρηθά κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σην πιαίζην ηεο 
νηθνγέλεηαο δηεμάγνληαη ζπδεηήζεηο, επηιύνληαη πξνβιήκαηα, απνηξέπνληαη ζπγθξνύζεηο θαη ζπρλά 
δηαηππώλνληαη από ηα παηδηά αηηήκαηα πξνο ηνπο γνλείο. Δπηπιένλ, ε ηζόηηκε γηα αγόξηα θαη θνξίηζηα 
ζπκκεηνρή ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο κπνξεί λα είλαη ην πξνζηάδην γηα κηα ηζόηηκε ζπκκεηνρή ζηηο 
πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Η δηαξθήο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο (ζηηο 
νξγαλώζεηο, ηα θόκκαηα, ηηο εθινγέο θηι.) είλαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ζηηο ζύγρξνλεο 
αληηπξνζσπεπηηθέο δεκνθξαηίεο Με απηό ηνλ ηξόπν ειέγρεηαη ε εμνπζία θαη θαηνρπξώλεηαη ζηελ 
πξάμε ε αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία. 

ΘΔΜΑ Γ 
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Γ.1. i) Ο Γεξκαλόο θνηλσληνιόγνο Βέκπεξ αζρνιήζεθε κε πνιιά θνηλσληθά δεηήκαηα όπσο, γηα 
παξάδεηγκα, κε ηηο έλλνηεο ηεο δύλακεο θαη ηεο εμνπζίαο, κε ηηο ζξεζθείεο αλά ηνλ θόζκν, κε ηε 
βαζύηεξε θύζε ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ, θαζώο θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο σο 
θνηλσληθνύ θαηλνκέλνπ. Χάξε ζηελ πνηόηεηα ηεο ζθέςεο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, αιιά θαη ηεο πνηθηιίαο 
ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ, ν Βέκπεξ είρε θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληνινγίαο. 
Θεώξεζε ηνλ εμνξζνινγηζκό σο έλα θιεηδί πνπ καο επηηξέπεη λα δνύκε ηε κεηάβαζε από ηελ 
πξνβηνκεραληθή ζηελ θαπηηαιηζηηθή βηνκεραληθή θνηλσλία. Ο νξζνινγηζκόο είλαη απηόο πνπ δίλεη 
έκθαζε ζηε ινγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό. Τν ζύζηεκα εμνξζνινγηζκνύ είλαη απξόζσπν, 
ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηππηθώλ θαλόλσλ θαη απεηέιεζε ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θαπηηαιηζκνύ 
θαη ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ. Χαξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα εμνξζνινγηζκνύ είλαη ε πεξίπησζε ηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο: ε νξγάλσζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
ραξαθηεξίδεηαη από νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κέζα ζην εξγνζηάζην, αιιά θαη από 
νξζνινγηθή εθηίκεζε ησλ επθαηξηώλ ζηελ αγνξά. 

Ο Βέκπεξ ζεώξεζε όηη ν νξζνινγηθόο ηξόπνο δξάζεο θαη νξγάλσζεο πνπ θαζνξίδεη όινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο (νηθνλνκία, θξάηνο, λνκηθνί ζεζκνί, γξαθεηνθξαηία θηι.) 
ζηεξίρηεθε ζηελ επηζηήκε θαη εμειίρηεθε παξάιιεια κε ηελ επηθξάηεζε ηεο ηερλνινγίαο. Σηηο 
πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο θπξηαξρνύζε ε πξνθαηάιεςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ε ηύρε. Έηζη, ε 
γεσξγηθή παξαγσγή θαζνξηδόηαλ από ηε κνίξα ή άιιεο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. Η επηθξάηεζε ηνπ 
θαπηηαιηζκνύ είρε σο απνηέιεζκα, κεηαμύ άιισλ, ηελ ππνρώξεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη ησλ 
εζηθώλ αμηώλ, θαζώο θαη ησλ παξαδνζηαθώλ ηξόπσλ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο δξάζεο ησλ αλζξώπσλ 
πνπ θπξηαξρνύζαλ ζηηο πξνθαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. 

ii) Ο Γάιινο θνηλσληνιόγνο Νηπξθέκ ππνζηήξηδε όηη ε θνηλσλία είλαη κηα εζηθή ελόηεηα αλζξώπσλ, 
νη νπνίνη κνηξάδνληαη ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ίδηα πξνζήισζε ζε αμίεο θαη θαλόλεο. Τν ζύλνιν 
ησλ αμηώλ θαη ησλ θαλόλσλ ζπγθξνηεί ηε «ζπιινγηθή ζπλείδεζε», ε νπνία θαζνξίδεη ηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ θαη δηαθξίλεη κηα θνηλσλία. Η θνηλσληθή ζπλνρή ησλ κειώλ κηαο 
θνηλσλίαο εθθξάδεηαη σο «θνηλσληθή αιιειεγγύε». Οη πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο ζηεξίδνληαλ ζε 
απηό πνπ ν Νηπξθέκ νλόκαζε κεραληθή αιιειεγγύε, πνπ ζεκαίλεη κεγάιε θνηλσληθή νκνηνκνξθία, 
ζπλνρή θαη ζπλαίλεζε γύξσ από ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο. Σ’ απηέο ηηο θνηλσλίεο ππήξρε επίζεο 
πίεζε γηα ππαθνή ζηνπο θαλόλεο θαη κεγάιε εμάξηεζε από ηηο παξαδόζεηο θαη ηελ νηθνγέλεηα. 
Αληίζεηα, νη βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ζηεξίδνληαη ζε απηό πνπ ν Νηπξθέκ νλόκαζε νξγαληθή 
αιιειεγγύε ε νπνία βαζίδεηαη ζηνλ πςειό θαηακεξηζκό εξγαζίαο αλάκεζα ζε εμεηδηθεπκέλνπο 
ξόινπο. Ο πςειόο θαηακεξηζκόο εξγαζίαο σζεί ηα κέιε ησλ θνηλσληώλ απηώλ ζηελ αιιειεμάξηεζε 
θαη ζηελ αληαιιαγή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. 

Γ.2. Έλα άιιν είδνο δύλακεο θαηά ην Γεξκαλό θνηλσληνιόγν είλαη ε θνηλσληθή επηβνιή ή ε εμνπζία. 
Η εμνπζία απαηηεί ηε ρξήζε βίαο (θαηαλαγθαζκνύ) ή ηελ απεηιή ρξήζεο βίαο γηα ηελ άζθεζε 
ειέγρνπ. Βέβαηα, ζηηο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο δπηηθνύ ηύπνπ ζηηο νπνίεο δνύκε ε ρξήζε θπζηθήο 
βίαο από ηδηώηε ή αθόκε από νξγαλσκέλε νκάδα είλαη παξάλνκε. Η κόλε αξρή πνπ λνκηκνπνηείηαη 
λα αζθήζεη βία είλαη ε θεληξηθή πνιηηηθή αξρή θαη νη κεραληζκνί ηεο, ζηνπο νπνίνπο εκπηζηεύεηαη ην 
δηθαίσκα απηό. Απηή ε θεληξηθή πνιηηηθή αξρή είλαη ην θξάηνο, πνπ θαηέρεη, ζύκθσλα κε ηνλ 
Βέκπεξ, ην κνλνπώιην ηεο έλλνκεο βίαο. Έηζη, νξίδεη ην θξάηνο σο ηελ «θνηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ ε 
νπνία αμηώλεη (απνηειεζκαηηθά) ην κνλνπώιην ζηε ρξήζε ηεο λόκηκεο θπζηθήο βίαο κέζα ζε έλα 
νξηζκέλν έδαθνο». Η δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλερνύο νξζνινγηθνπνίεζεο, 
ηεο νπνίαο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηνλ Βέκπεξ είλαη ηα εμήο: 
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• ζπγθξόηεζε ελόο ζώκαηνο κόληκσλ θαη εηδηθώλ ππαιιήισλ (γξαθεηνθξαηία) 

 • νξηζκόο κόληκσλ δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

• πξνζδηνξηζκόο κηαο εκθαλνύο ηεξαξρίαο αξκνδηνηήησλ 

Γ.3. Γηα ηελ θνηλσληνινγία ε ζξεζθεία απνηειεί έλαλ θνηλσληθό ζεζκό πνπ πξαγκαηεύεηαη ηε ζρέζε 
ησλ αλζξώπσλ κε ην ζείν. Αλαθέξνπκε παξαθάησ, ελδεηθηηθά θάπνηεο από ηηο ζθέςεηο ησλ 
ζεκειησηώλ ηεο θνηλσληνινγίαο ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεία πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ 
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηόκνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Νηπξθέκ (Δ. Durkheim, 1858-1917), ε ζξεζθεία 
απνηειεί πξνβνιή θαη ζενπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο. Μέζα από ηε δηδαζθαιία ηνπ 
ζξεζθεπηηθνύ δόγκαηνο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο επηβεβαηώλεηαη ε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα ησλ 
νκνζξήζθσλ (π.ρ. «εκείο νη ρξηζηηαλνί», «εκείο νη κνπζνπικάλνη», «εκείο νη εβξαίνη») θαη 
εληζρύνληαη ηα ηδαληθά θαη νη αμίεο ηεο θνηλσλίαο. Η ζξεζθεία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
εκπεηξία ηεο θνηλόηεηαο* γηαηί εληζρύεη ηνπο δεζκνύο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο θαη ελώλεη ηνπο 
νκνζξήζθνπο. Σύκθσλα κε ηε ζύγρξνλε ιεηηνπξγηζηηθή ζεσξία, ε νπνία αλακθίβνια έρεη 
επεξεαζηεί από ηε ζθέςε ηνπ Νηπξθέκ, ε ζξεζθεία απνηειεί ην θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο πνπ 
ζπληείλεη ζηε ζύλδεζε ησλ κειώλ θαη ελ ηέιεη ζηελ ελνπνίεζε θαη ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο κε 
δηάθνξνπο ηξόπνπο: α. Δπεξεάδεη ηα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ νκόζξεζθσλ αηόκσλ. β. 
Γηακνξθώλεη ηνπο θνηλσληθνύο θαλόλεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. γ. Γξαζηεξηνπνηείηαη κε 
παξεκβάζεηο θνηλσληθνύ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. δσξεά νξγάλσλ, ζπζζίηηα γηα απόξνπο, πξνγξάκκαηα 
γηα λένπο). 

 
 




