
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (21-3-2021) 

Α1.  

α. Η δεύτερη «γενιά» κρατών εμφανίζεται κατά τον 20ο αιώνα και κτίζεται 

πάνω στα ερείπια της Γερμανικής, της Αυστροουγγρικής και της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σ [σελ. 138]  

β. Οι πρώτες συντεχνίες αποτέλεσαν το πρόπλασμα της μετέπειτα 

μεγάλης βιομηχανίας.  Λ [Οι βιοτεχνίες  σελ. 32]   

γ. Η εσωτερίκευση ως μηχανισμός κοινωνικοποίησης του ατόμου, 

πραγματοποιείται σταδιακά και σημαίνει την υιοθέτηση των αξιών και των 

κανόνων της κοινωνίας, ανάλογα με τις επικρατούσες κοινωνικές 

συνθήκες και περιστάσεις. Σ [σελ. 52] 

δ. Η αποικιοκρατία στάθηκε η αφορμή για τη διάκριση των χωρών σε χώρες 

του Πρώτου, του Δεύτερου και του Τρίτου Κόσμου. Σ [σελ. 36]  

ε. Η συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες βοηθά στον έλεγχο 

της εξουσίας και στην κατοχύρωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. 

Σ [σελ. 154] 

 

Α2.  

Ι. α.  προτείνει την ορθολογικοποίηση των εργασιών στα εργοστάσια της 

Αμερικής. [σελ. 111]  

ΙΙ. δ.  αυτό που καθόρισε τη διάκριση των κοινωνιών σε «αναπτυγμένες» 

και «υποανάπτυκτες» είναι η σύγκλιση ή η απόκλισή τους από τις αξίες και 

τα πρότυπα των χωρών του Πρώτου Κόσμου. [σελ. 36-38]  

 

Β1. «κοινωνιολογική φαντασία»: «Η κοινωνιολογική θεώρηση ή οπτική 

μάς καθιστά ικανούς … έξω από την καθημερινή μας ρουτίνα.»   [σελ. 15] 

«πολιτική συμπεριφορά»: «Με τον όρο «πολιτική συμπεριφορά» 

εννοούμε…   και εκλογικές διαδικασίες.» [σελ. 148] 

Β2. «Οι εφαρμογές του τεϊλορικού και στη συνέχεια … το πνεύμα 

συνεργασίας»  [σελ. 112-113] 

 

Γ1. «Επομένως οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες …  την κοινωνική 

ασφάλιση κ.ά». [σελ. 127-128] 

Γ2. «Ο προβληματισμός σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών στην 

εκπαίδευση …  κοινωνικής ανάπτυξης» [σελ. 101] και «Κυρίως όμως η 

θεωρία της αναπαραγωγής  …  επαγγελματικές σχολές». [σελ. 99] 

Γ3. «Οι σύγχρονες κοινωνίες … αυτονομίας.» [σελ. 142-143] και «Οι 

μεταγενέστεροι … κυρίαρχης τάξης.» [σελ. 143]  

 

Δ1. «Η σχολή αυτή ονομάστηκε … κατάλληλες αξίες.» και «Από τα τέλη 

του Β’ … ατόμου-κοινωνίας.» και «Η κοινωνική ζωή … συστήματος.»  [σελ. 

21] 
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Δ2. «Οι κοινωνιολόγοι που υιοθετούν …  σταθερών κοινωνικών σχέσεων.» 

[σελ. 58] 

Δ3. «Σύμφωνα με τον Ντυρκέμ η θρησκεία … ομόθρησκους» [σελ. 61]  και 

«Σύμφωνα με τη σύγχρονη …  για νέους).» [σελ.61-62] και «Ο Βέμπερ … 

προσανατολισμό των ανθρώπων.» [σελ. 61] 
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