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α. Λάθος (Φρόυντ, σελ. 55)
β. Σωστό (σελ. 146)
γ. Σωστό (σελ. 18)

δ. Λάθος (µείωση χειρωνακτικού προσωπικού, σελ. 112 )
ε. Σωστό (σελ. 114)
Α2
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Ι. Με βάση όσα κατέδειξε εµπειρικά ο Π. Μπουρντιέ, το εκπαιδευτικό
σύστηµα λειτουργεί ως σύστηµα επιλογής που
α. ευνοεί τις ανώτερες τάξεις σε βάρος των υπολοίπων τάξεων. (σελ. 99)
β. ευνοεί τα παιδιά των εργατών και των αγροτών.
γ. βασίζεται, κυρίως, στον δείκτη ευφυΐας των µαθητών.
δ. προσφέρει στους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες.
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ΙΙ. Το κοινωνικό κράτος
α. καθιερώνει την παιδική εργασία.
β. προωθεί την ανακατανοµή του πλούτου. (σελ. 128)
γ. ενδυναµώνει τους οικονοµικά ισχυρούς.
δ. καταργεί τη φορολογία.

ΘΕΜΑ Β
Β1.

σελ. 23
[Εισαγωγή: Παραλλαγές της βασικής θεωρίας της σχολής της συµβολικής
αλληλεπίδρασης αναπτύχθηκαν από σύγχρονους κοινωνιολόγους όπως ο Ε.
Γκόφµαν (Ε. Goffman, 1922-1982).]
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«Ο Ε. Γκόφµαν µελέτησε την αλληλεπίδραση στις καθηµερινές και πολλές
φορές φευγαλέες συναντήσεις των ανθρώπων… αγενείς προς τους άλλους
ενέργειες που αποφεύγονται µπροστά στο κοινό.»
Β2.
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σελ. 36
[Εισαγωγή: Όταν αναφερόµαστε στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες ... είναι
παράγωγα της εκµετάλλευσης αυτής.]
[Αυτό που καθόρισε τη διάκριση των κοινωνιών σε «αναπτυγµένες» και
«υπανάπτυκτες» είναι η σύγκλιση ή απόκλισή τους από τις αξίες και τα
οικονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά πρότυπα των χωρών του Πρώτου
Κόσµου.]
σελ. 38
«Η ανάπτυξη των κοινωνιών ταυτίζεται µε την ενσωµάτωσή τους στη διεθνή
αγορά και τον παγκόσµιο καπιταλισµό… παίζουν το ρόλο της εργατικής τάξης
που υφίσταται την εκµετάλλευση σε διεθνές επίπεδο.»
[Ωστόσο, παρά την οικονοµική αλληλεξάρτηση των χωρών ... αποτελεί µια
πρόκληση για την παγκόσµια κοινωνία.]

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ

Για να δούµε τι είναι η εκλογική συµπεριφορά … κόµµατα και εκλογικές
διαδικασίες. (σελ. 148)
Στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης κοινωνίας τα άτοµα γίνονται δέκτες, αλλά και
φορείς της πολιτικής κοινωνικοποίησης … δικαιωµάτων σε όλους τους
µετανάστες που κατοικούν και εργάζονται στη χώρα του (σελ. 148-149)

Με τον όρο «πολιτική αλλοτρίωση» … των πολιτών στους διάφορους
θεσµούς. (σελ. 152)
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Γ1.

Σχόλιο: Η µοριοδότηση των 12 µονάδων παραπέµπει σε εκτενέστερες
απαντήσεις.

σελ. 153
Τα αίτια της πολιτικής αλλοτρίωσης θα πρέπει κανείς να τα δει κοινωνιολογικά
... επιδεικνύει µια ανοχή στην παρανοµία και την ανοµία (που για πολλούς
σηµαίνει συνενοχή).
Συµπληρωµατικά: Ο Ν. Μπόµπιο (Βobbio N.) ισχυρίζεται ότι η δηµοκρατία
είναι ... πολύ γρήγορα από δηµοκρατία σε µια αυταρχική µορφή εξουσίας.
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Γ3. Με ποιους τρόπους µπορεί να αντιµετωπιστεί η πολιτική αλλοτρίωση;
Απάντηση
σελ. 154
Και εδώ οι προσπάθειες θα πρέπει να είναι συλλογικές … και κατοχυρώνεται
στην πράξη η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία.

ΘΕΜΑ ∆
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Απάντηση
σ. 20
Εισαγωγή: Ο Γερµανός κοινωνιολόγος Βέµπερ ... είχε καθοριστική επιρροή
στην ανάπτυξη της κοινωνιολογίας.
Θεώρησε τον εξορθολογισµό ως ένα κλειδί ... και εξελίχτηκε παράλληλα µε
την επικράτηση της τεχνολογίας.
Στις προβιοµηχανικές κοινωνίες κυριαρχούσε ... που κυριαρχούσαν στις
προκαπιταλιστικές κοινωνίες.
σελ. 19
Εισαγωγή: Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέµ υποστήριζε ότι ... εκφράζεται ως
“κοινωνική αλληλεγγύη”.
Οι προβιοµηχανικές κοινωνίες στηρίζονταν σε αυτό που ο Ντυρκέµ ονόµασε
µηχανική αλληλεγγύη,... µεγάλη εξάρτηση από τις παραδόσεις και την
οικογένεια.
Αντίθετα, οι βιοµηχανικές κοινωνίες στηρίζονται σε αυτό που ο Ντυρκέµ
ονόµασε οργανική αλληλεγγύη ... στην αλληλεξάρτηση και στην ανταλλαγή
αγαθών και υπηρεσιών.
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σ. 134
[Εισαγωγή: Βέβαια, στις οργανωµένες κοινωνίες δυτικού τύπου στις οποίες
ζούµε ... το µονοπώλιο στη χρήση της νόµιµης φυσικής βίας µέσα σε ένα
ορισµένο έδαφος» (Μ. Weber, 1996: 45).]
σ. 134
Η δηµιουργία του κράτους είναι µια διαδικασία συνεχούς ορθολογικοποίησης,
της οποίας τα χαρακτηριστικά κατά τον Βέµπερ είναι τα εξής
• συγκρότηση ενός σώµατος µόνιµων και ειδικών υπαλλήλων (γραφειοκρατία),
• ορισµός µόνιµων διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου,
• προσδιορισµός µιας εµφανούς ιεραρχίας αρµοδιοτήτων.
σ. 19
[Συµπληρωµατικά: Η γραφειοκρατία, ως ορθολογικός τρόπος δράσης, ρυθµίζει
τις σχέσεις των ανθρώπων µε το κράτος στη βάση κάποιων κανόνων.
Σηµειώνουµε ότι η έννοια της γραφειοκρατίας στη σκέψη του Βέµπερ δεν ήταν
αρνητικά φορτισµένη, όπως είναι στις µέρες µας.]
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Απάντηση
σ. 61
Εισαγωγή: Για την κοινωνιολογία η θρησκεία αποτελεί έναν κοινωνικό θεσµό
... που αφορούν την κοινωνική ένταξη και την κοινωνικοποίηση του ατόµου.
Σύµφωνα µε τον Ντυρκέµ (Ε. Durkheim, 1858-1917), η θρησκεία αποτελεί ...
γιατί ενισχύει τους δεσµούς µεταξύ των µελών της και ενώνει τους
οµοθρήσκους.
Σύµφωνα µε τη σύγχρονη λειτουργιστική θεωρία, ... µε παρεµβάσεις
κοινωνικού περιεχοµένου (π.χ. δωρεά οργάνων, συσσίτια για απόρους,
προγράµµατα για νέους).
[Συµπληρωµατικά: Πολλές φορές ο θρησκευτικός λόγος µπορεί να
λειτουργήσει ... σηµαντικό φορέα κοινωνικής στήριξης έναντι των αντιφάσεων
της ζωής.]

