
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Θεµελίωση και θεωρητικές προσεγγίσεις  
της Κοινωνιολογίας 

 
1. Η γέννηση της Κοινωνιολογίας 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να ανατρέξετε σε παραδείγµατα που να δείχνουν ότι για πολλούς αιώνες ο 
κοινωνιολογικός προβληµατισµός ήταν στενά συνδεδεµένος µε την 
κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία αλλά και µε τη θεολογία. 

2. Να προσδιορίσετε τις κοινωνικές συνθήκες στην Ευρώπη, που επέτρεψαν τη 
γέννηση της Κοινωνιολογίας στις αρχές του 19ου αιώνα. 

 
2. Οι πρωτεργάτες της Κοινωνιολογίας 
2.1. Αύγουστος Κοντ (1798-1857) 
2.1.1. Γενική θεώρηση 
 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  

Σωστό   Λάθος 
α) Ο Κοντ συνδέει την επιστηµονική γνώση µε την κοινωνική 

µεταρρύθµιση. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................
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β) Κατά τον Κοντ, η Κοινωνιολογία οφείλει να απορρίψει τις 
µεθόδους των φυσικών επιστηµών. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

γ) Ο Κοντ αντιλαµβάνεται την κοινωνία  ως άθροισµα 
ατόµων. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

δ) Ο Κοντ εισάγει την αρχή της προτεραιότητας του όλου επί 
των µερών που το απαρτίζουν. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

1. Να εξηγήσετε πώς συνδέεται η επιστηµονική γνώση µε την κοινωνική 
µεταρρύθµιση, σύµφωνα µε τις απόψεις του Κοντ. 

2. Να παρουσιάσετε τις µεθόδους που οφείλει να εφαρµόζει η Κοινωνιολογία 
προκειµένου να µελετήσει τα κοινωνικά  φαινόµενα, κατά τον Κοντ. 

3. Να εξηγήσετε πώς προσεγγίζει ο Κοντ τους κοινωνικούς θεσµούς. 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να εξηγήσετε ποιά ήταν η προσφορά του Κοντ στη γέννηση της επιστήµης 
της Κοινωνιολογίας. 

2. Να επισηµάνετε την επίδραση του θετικισµού στη σκέψη του Κοντ. 
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2.1.2. Ο νόµος των τριών σταδίων 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να προσδιορίσετε τα ιστορικά στάδια της εξελικτικής πορείας της ανθρώπινης 
κοινωνίας που διακρίνει ο Κοντ.  
 (Οι απαντήσεις να δοθούν στα κενά διαστήµατα) 

α) Το θεολογικό στάδιο  

β) Το µεταφυσικό στάδιο 

γ) Το θετικό στάδιο 
 
2.1.3. ∆υναµική και στατική Κοινωνιολογία 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό – λάθος» και σύντοµης απάντησης 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας 
Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο.  

 Σωστό   Λάθος 
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Κοντ: 
α) Η στατική κοινωνιολογία ερευνά την κοινωνία 

ως σύνολο.        
β) Η δυναµική κοινωνιολογία επιδιώκει την ανακά-  

λυψη των νόµων που εξηγούν το µετασχηµατισµό  
των κοινωνιών στο πέρασµα του χρόνου.     

γ) Η στατική όψη της κοινωνικής πραγµατικότητας 
διαχωρίζεται από τη δυναµική όψη της.     

Β. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα των προτάσεων που θεωρήσατε 
λανθασµένες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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2.2. Χέρµπερτ Σπένσερ (1820-1903) 
 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  

Σωστό   Λάθος 
α) Στο επίκεντρο της θεωρίας του Σπένσερ βρίσκεται η έννοια 

της εξέλιξης. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

β) Ο Σπένσερ απορρίπτει την αντίληψη της κοινωνίας ως 
βιολογικό οργανισµό. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

γ) Ο Σπένσερ, για την µελέτη της κοινωνίας, χρησιµοποιεί την 
οργανική αναλογία. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

δ) Κατά το Σπένσερ, η αυξανόµενη διαφοροποίηση των µερών 
του κοινωνικού οργανισµού, συνοδεύεται από την 
οµοιοµορφοποίηση των λειτουργιών τους. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
 

  

ε) Σύµφωνα µε τις απόψεις του Σπένσερ, στις σύνθετες 
κοινωνίες τα διαφοροποιηµένα µέρη υποκαθιστούν πολύ 
εύκολα το ένα το άλλο. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

1. Να αναφέρετε πώς αντιλαµβάνεται ο Σπένσερ την έννοια της προόδου. 
2. Να εξηγήσετε πώς µπορούν να µελετηθούν επιστηµονικά τα κοινωνικά 

φαινόµενα, σύµφωνα µε τις απόψεις του Σπένσερ. 
3. Να εξηγήσετε πώς διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή στις σύνθετες 

κοινωνίες, σύµφωνα µε τις ιδέες του Σπένσερ. 
 
 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Nα εξηγήσετε µε ποιό τρόπο ο Σπένσερ χρησιµοποιεί την οργανική αναλογία 
προκειµένου να µελετήσει την κοινωνία. 

 
2.3. Καρλ Μαρξ (1818-1883) 
2.3.1. Εισαγωγή – Θεµελιώδεις έννοιες 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό – λάθος» και σύντοµης απάντησης 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας 
Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο.  

 Σωστό   Λάθος 
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Μαρξ: 
α) Σε ορισµένο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών 

δυνάµεων αντιστοιχούν συγκεκριµένες παραγωγικές 
σχέσεις.         

β) Οι παραγωγικές δυνάµεις ταυτίζονται µε τις παραγω-  
γικές σχέσεις.        

γ) Μόνο τα µέσα παραγωγής που διαθέτει κάθε κοινω- 
νία συνιστούν την υλική υποδοµή δηλαδή την οικο- 
νοµική βάση της.        

δ) Η οικονοµική βάση κάθε κοινωνίας επηρεάζει µονό- 
δροµα το επικοδόµηµα.       

Β. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα των προτάσεων που θεωρήσατε 
λανθασµένες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να αναπτύξετε τα στοιχεία που αποτελούν την οικονοµική βάση και το 
εποικοδόµηµα κάθε κοινωνίας και  να περιγράψεται τη µεταξύ τους σχέση. 

2. Να εξηγήσετε γιατί υποστηρίζουµε ότι ο τρόπος σκέψης του Μαρξ 
εµπεριέχει µια υλιστική και διαλεκτική θεώρηση της ανθρώπινης κοινωνίας 
και ιστορίας. 

 

2.3.2. Κοινωνικός µετασχηµατισµός-Πάλη των τάξεων 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό – λάθος» και σύντοµης απάντησης 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας 
Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο.  

 Σωστό   Λάθος 
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Μαρξ: 
α) Η τάξη που κατέχει τα µέσα παραγωγής επιβάλλει 

τα συµφέροντά της στο σύνολο της κοινωνίας.    
β) Η κινητήρια δύναµη της ιστορίας και του µετασχη- 

µατισµού των κοινωνιών είναι η αλλαγή των συµφε- 
ρόντων της άρχουσας τάξης.      

γ) Η φεουδαρχική κοινωνία διαιωνιζόταν για όσο διά- 
στηµα υπήρχε ισορροπία µεταξύ των υφιστάµενων 
παραγωγικών δυνάµεων και παραγωγικών σχέσεων.   

δ) Η φεουδαρχική κοινωνία κατέρρευσε λόγω της ιδεολο- 
γίας που επέβαλε την κατάργηση της δουλοπαροικίας.   

Β. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα των προτάσεων που θεωρήσατε 
λανθασµένες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να εξηγήσετε τί ονοµάζει ο Μαρξ «πάλη των τάξεων» και ποιός είναι ο 
ρόλος της στον κοινωνικό µετασχηµατισµό. 

2. Να αναπτύξετε την πορεία µετάβασης από τη φεουδαρχία στον καπιταλισµό, 
έτσι όπως ερµηνεύτηκε από τον Μαρξ.(Να επισηµάνετε τους λόγους 
κατάρρευσης του φεουδαρχικού συστήµατος παραγωγής και το ρόλο της 
αστικής τάξης). 

 
2.3.3. Η ανάλυση της καπιταλιστικής κοινωνίας 
 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να εξηγήσετε την έννοια της υπεραξίας έτσι όπως αναλύθηκε από τον Μαρξ. 
2. Ο Μαρξ θεωρούσε ότι το καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής θα 

µετασχηµατιστεί σε σοσιαλιστικό. Για ποιούς λόγους οδηγήθηκε σ’αυτό το 
συµπέρασµα και µε ποιό τρόπο πίστευε ότι θα επιτευχθεί αυτός ο 
µετασχηµατισµός. 

 
2.4. Εµίλ Ντυρκέµ (1858-1917) 

2.4.1. Ορισµός της κοινωνιολογίας και του κοινωνικού γεγονότος 
 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Να εξηγήσετε πώς ορίζει ο Ντυρκέµ τα κοινωνικά φαινόµενα. 
2. Να περιγράψετε το αντικείµενο της κοινωνιολογίας όπως το προσδιόρισε ο 

Ντυρκέµ. 
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2.4.2. Μεθοδολογία έρευνας - Χαρακτηριστικά κοινωνικών γεγονότων 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό – λάθος» και σύντοµης απάντησης 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας 
Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο.  

 Σωστό   Λάθος 
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Ντυρκέµ: 
α) Πρέπει να προσεγγίζουµε τα κοινωνικά φαινόµενα 

ως πράγµατα, δηλαδή ως φυσικά γεγονότα.    
β) Η κοινωνία είναι το άθροισµα των ατόµων µελών της.   
γ) Ο καταµερισµός της εργασίας, στις σύγχρονες κοινω- 

νίες, έχει ως σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.   
Β. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα των προτάσεων που θεωρήσατε 

λανθασµένες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να παρουσιάσετε τις µεθοδολογικές αρχές µελέτης των κοινωνικών 
γεγονότων που προτείνει ο Ντυρκέµ. 

2. Να αναπτύξετε τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών φαινοµένων 
σύµφωνα µε τις απόψεις του Ντυρκέµ. 

3. Να εξηγήσετε πώς αντιλαµβάνεται ο Ντυρκέµ την έννοια της συλλογικής 
συνείδησης. 

4. Να αναλύσετε την κοινωνική λειτουργία του καταµερισµού της εργασίας 
όπως ερµηνεύεται στο έργο του Ντυρκέµ. 
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2.4.3. Μηχανική και οργανική αλληλεγγύη 
 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  

Σωστό   Λάθος 
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Ντυρκέµ:  
α) Οι απλές κοινωνίες βασίζονται στην οργανική αλληλεγγύη. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

β) Οι διαφοροποιηµένες κοινωνίες βασίζονται στην οργανική 
αλληλεγγύη. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

γ) Ο καταµερισµός της εργασίας είναι το θεµέλιο συνοχής των 
σύχρονων κοινωνιών. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

δ) Η ανάγκη µεγιστοποίησης του κέρδους καθιστά αναγκαία 
την επέκταση του καταµερισµού της εργασίας στις 
σύγχρονες κοινωνίες. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................
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Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα της 
αρίθµησής της. 

Κατά το Ντυρκέµ, η γενίκευση του καταµερισµού της εργασίας και η 
προοδευτική επικράτηση της οργανικής αλληλεγγύης στις σύγχρονες κοινωνίες 
οφείλεται στην: 
 α) ανάγκη µεγιστοποίησης του κέρδους 
 β) φυσική και ηθική πυκνότητα 
 γ) πάλη των τάξεων 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών που βασίζονται: 

α) στην µηχανική αλληλεγγύη. 
β) στην οργανική αλληλεγγύη. 

2. Να εξηγήσετε ποιές είναι οι αιτίες της γενίκευσης του καταµερισµού της 
εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες, κατά το Ντυρκέµ. 

 

2.4.4. Η αυτοκτονία ως κοινωνικό φαινόµενο 
 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα της 
αρίθµησής της. 

Για να µελετήσει το φαινόµενο της αυτοκτονίας, στο οµώνυµο βιβλίο του, ο 
Ντυρκέµ έδωσε βαρύτητα κυρίως στους παράγοντες: 
 α) ψυχολογικούς 
 β) ψυχολογικούς και κοινωνικούς 
 γ) κοινωνικούς 
 δ) βιολογικούς 
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 

Το 1897 ο Ντυρκέµ δηµοσίευσε το βιβλίο του «Αυτοκτονία». Να δώσετε 
απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα: 
1. Ποιός ήταν ο σκοπός της µελέτης του φαινοµένου της αυτοκτονίας; 
2. Ποιά µέθοδο µελέτης χρησιµοποίησε; 
3. Γιατί θεώρησε ανεπαρκή την ψυχολογική ερµηνεία της αυτοκτονίας; 

 
2.4.5. Η θρησκεία ως κοινωνικό φαινόµενο 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό – λάθος» και σύντοµης απάντησης 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας 
Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο.  
Στο έργο του «Οι στοιχειώδεις µορφές της θρησκευτικής 
ζωής» ο Ντυρκέµ: 

 Σωστό   Λάθος 
α) Στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση των σύγχρονων 

κοινωνιών µέσω της µελέτης του θρησκευτικού 
φαινοµένου.        

β) Αντιλαµβάνεται τη θρησκεία ως συλλογική δηµιουρ- 
γία των ανθρώπινων κοινωνιών.      

γ) Θεωρεί ότι το θρησκευτικό φαινόµενο ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες µόνο των παλαιότερων απλών κοινωνιών.   

δ) Ορίζει τη θρησκεία ως την ιεροποίηση των εντολών 
που κατασκευάστηκαν από κάποιο φωτισµένο ηγέτη.   

ε) Πιστεύει ότι µέσω της θρησκευτικής δραστηριότητας 
ενισχύεται η συλλογική συνείδηση, η κοινωνική συνοχή 
και η κοινωνική αλληλεγγύη.      

Β. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα των προτάσεων που θεωρήσατε 
λανθασµένες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα της 
αρίθµησής της. 

Σύµφωνα µε τις ιδέες του Ντυρκέµ οι άνθρωποι µέσω της θρησκευτικής 
δραστηριότητας λατρεύουν: 
 α) ένα υπέρτατο ον που ονοµάζουν Θεό 
 β) την ίδια την κοινωνία 
 γ) τα πνεύµατα και τις ψυχές 
 δ) τις δυνάµεις της φύσης 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

Κατά το Ντυρκέµ η θρησκεία δεν είναι µόνο δηµιούργηµα της κοινωνίας των 
ανθρώπων αλλά στην πραγµατικότητα η ιεροποίηση της ίδιας της κοινωνίας από 
τα µέλη της. Να αναπτύξετε την παραπάνω άποψη. 

 
2.5. Μαξ Βέµπερ (1864-1920) 
2.5.1. Η θεωρία της κοινωνικής δράσης 
 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Βέµπερ: 

Σωστό   Λάθος 
α) Το διακριτικό γνώρισµα των ανθρώπινων συµπεριφορών 

είναι το νόηµα που εκπέµπουν. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

β) ∆ράση είναι κάθε ανθρώπινη πράξη µε νόηµα. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................
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γ) Η Κοινωνιολογία ως επιστήµη αρκείται στην εξωτερική 
περιγραφή της κοινωνικής δράσης. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

δ) Το νόηµα µιας δράσης µπορεί να ερµηνευτεί και όταν 
χρησιµοποιούµε τη φαντασία µας. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

ε) Η παραδοσιακή δράση αφορά τη συνειδητή υπακοή σε 
καθιερωµένα ήθη, έθιµα και µακροχρόνιες συνήθειες. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

1. Να αναφέρετε µε  ποιό τρόπο κατανοούµε και εξηγούµε µια ανθρώπινη 
συµπεριφορά σύµφωνα µε τις απόψεις του Βέµπερ. 

2. Να εξηγήσετε το ρόλο της φαντασίας στην ερµηνεία του νοήµατος µιας 
δράσης. 

3. Να αναπτύξετε µε συντοµία το περιεχόµενο των παρακάτω τύπων δράσης που 
διακρίνει ο Βέµπερ: 
α) Ορθολογική δράση σε σχέση µε ένα σκοπό. 
β) Ορθολογική δράση σε σχέση µε µια αξία. 
γ) Συναισθηµατική ή συγκινησιακή δράση. 
δ) Παραδοσιακή δράση. 

 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να εξηγήσετε πώς ορίζει και ο Βέµπερ την κοινωνική δράση και να δώσετε 
ένα παράδειγµα. 

2. Να περιγράψετε πώς αντιλαµβάνεται ο Βέµπερ την Κοινωνιολογία ως 
επιστήµη και να αναφέρετε τους στόχους της σύµφωνα µε τις απόψεις του. 
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3. Να αναλύσετε τους τύπους δράσης που διακρίνει ο Βέµπερ και να αναφέρετε 
τους τρόπους µε τους οποίους ερµηνεύουµε, κατανοούµε και εξηγούµε το 
νόηµα µιας δράσης. 

 

2.5.2. Θρησκεία και κοινωνικός µετασχηµατισµός 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

1. Να εξηγήσετε µε συντοµία γιατί οι Προτεστάντες ανέπτυξαν ένα 
πειθαρχηµένο τρόπο ζωής µε επίκεντρο την εργασία και τι αποτέλεσµα είχε 
αυτή τους η στάση. 

2. Να αναφέρετε πώς ονοµάζεται η ηθική που ανέπτυξαν οι Προτεστάντες. 
 
 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Να αναλύσετε το ρόλο της Προτενσταντικής ηθικής στην ανάπτυξη του 
καπιταλισµού σύµφωνα µε τις απόψεις του Βέµπερ. 

 

2.5.3. Αξιολογική ουδετερότητα 
 

 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Βέµπερ: 

Σωστό   Λάθος 
α) Η επιστηµονική δραστηριότητα τοποθετείται στην 

κατηγορία της ορθολογικής δράσης σε σχέση µε µια αξία. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................
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β) Στις κοινωνικές επιστήµες η ανεύρεση της ιστορικής και 
κοινωνικής αλήθειας επιτυγχάνεται µέσω της κατανόησης 
της ανθρώπινης δράσης. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
 

  

γ) Στα πλαίσια της έρευνας ο επιστήµονας οφείλει να εκφράζει 
τις προσωπικές του απόψεις. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

δ) Η αξιολογική ουδετερότητα είναι η θεµελιώδης αρχή του 
επιστηµονικού και ερευνητικού ήθους. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

1. Να περιγράψετε τις αρχές που οφείλει να εφαρµόσει ο επιστήµονας 
προκειµένου να είναι αξιολογικά ουδέτερος, κατά τη διάρκεια της έρευνάς 
του, σύµφωνα µε τις απόψεις του Βέµπερ. Να δώσετε ένα πάράδειγµα. 

2. Να προσδιορίσετε τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες ο επιστήµονας µπορεί 
να δηµοσιοποιεί τις προσωπικές του απόψεις, εκτιµήσεις και αξιολογήσεις. 

 

2.5.4. Ο ιδεότυπος 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό – λάθος» και σύντοµης απάντησης 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας 
Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο.  
Ο ιδεότυπος τον οποίο κατασκεύασε ο Βέµπερ: 

 Σωστό   Λάθος 
α) Είναι  ένα αντίγραφο της πραγµατικότητας.    
β) Αποτελεί µια ιδεατή περιγραφή ενός φαινοµένου.   
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γ) Χρησιµεύει για να κατανοήσουµε ένα πραγµατικό 
φαινόµενο µε κριτήριο το βαθµό απόκλισής του από 
το ιδεατό φαινόµενο.       

Β. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα των προτάσεων που θεωρήσατε 
λανθασµένες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

Ερώτηση ανάπτυξης 
 

Να εξηγήσετε για ποιό λόγο ο Βέµπερ κατασκεύασε τον ιδεότυπο, τί είναι αυτός 
και σε τι χρησιµεύει. 
 

2.5.5. Πολιτική Κοινωνιολογία του Μαξ Βέµπερ 
 

 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Βέµπερ: 

Σωστό   Λάθος 
α) Το διακριτικό γνώρισµα του σύγχρονου κράτους είναι η 

γραφειοκρατία. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

β) Η εξουσία ή κυριαρχία είναι η συγκεκριµένη έκφραση της 
δύναµης. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

γ) Η άσκηση εξουσίας προϋποθέτει την απόλυτη υποταγή των 
εξουσιαζοµένων. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................
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δ) Βάση της παραδοσιακής εξουσίας είναι το συναίσθηµα. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

  

ε) Η πλέον τυπική µορφή σύννοµης κυριαρχίας είναι η 
γραφειοκρατία. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

στ) Η παραδοσιακή εξουσία νοµιµοποιείται εξαιτίας της 
χαρισµατικής προσωπικότητας του ηγέτη. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

 
 

Ερώτηση αντιστοίχησης 

 «Ο Μ.Βέµπερ διακρίνει τρεις ιδεότυπους νοµιµοποιηµένης εξουσίας ή 
κυριαρχίας». Να γράψετε το γράµµα του φαινοµένου της Β΄στήλης στον 
αντίστοιχο ιδεότυπο  της Α΄στήλης. 

 

Α Β 
 

....... Σύννοµη εξουσία 
 
 
 

.......  Παραδοσιακή 
εξουσία 

 
....... Χαρισµατική 

εξουσία 
 

α) Οι κυριαρχούµενοι δεν είναι πολίτες αλλά υπήκοοι 
µιας εξουσίας η οποία στηρίζει τη νοµιµοποίησή 
της στην κατοχή παραδοσιακών προνοµίων. 

β) Οι εξουσιαζόµενοι υποτάσσονται στους κατόχους 
εξουσίας γιατί αποδέχονται το νόµιµο χαρακτήρα 
της εξουσίας και όχι γιατί εξαρτώνται προσωπικά 
από τους φορείς της. 

γ) Οι κυριαρχούµενοι αφιερώνονται στον ηγέτη γιατί 
θεωρούν ότι επιλέχθηκε και κλήθηκε για να 
εκπληρώσει µια αποστολή. 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να εξηγήσετε πώς ορίζει ο Βέµπερ τις έννοιες: 
1. Κράτος 
2. Γραφειοκρατία 
3. Εξουσία ή κυριαρχία 
4. ∆ύναµη 
5. Πολιτική 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να αναλύσετε τα συστατικά στοιχεία του πολιτικού φαινοµένου σύµφωνα µε 
τις απόψεις του Βέµπερ. 

2. Να αναπτύξετε τους τρεις ιδεότυπους νοµιµοποιηµένης εξουσίας που 
διακρίνει ο Βέµπερ. 

 
2.6. Βιλφρέντο Παρέτο (1848-1923) 
2.6.1. Γενικά περί µεθόδου και τυπολογίας των συµπεριφορών 
 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Βιλφρέντο Παρέτο: 

Σωστό   Λάθος 
α) Η κοινωνία είναι ένα σύστηµα δηλαδή ένα σύνολο 

στοιχείων που βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................
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β) Το αντικείµενο της Κοινωνιολογίας είναι η µελέτη των 
λογικών παραγόντων που κατευθύνουν την ανθρώπινη 
συµπεριφορά. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
 

  

γ) Το µεγαλύτερο µέρος των ανθρώπινων συµπεριφορών 
ανήκουν στην κατηγορία της λογικής δράσης. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

δ) Στις µη λογικές συµπεριφορές απουσιάζει η λογική 
σύνδεση µέσων και σκοπών. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

ε) Οι άνθρωποι έχουν συνείδηση της εκλογικευµένης 
ερµηνείας της συµπεριφοράς τους. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

1. Να εξηγήσετε γιατί ο Παρέτο θεωρείται, από ορισµένους, ως ένας από τους 
θεµελιωτές της θεωρίας του λειτουργισµού και της συστηµικής προσέγγισης. 

2. Να αναφέρετε πώς αντιλαµβανόταν ο Παρέτο την Κοινωνιολογία ως επιστήµη. 
3. Να δώσετε ένα παράδειγµα για να εξηγήσετε γιατί ο Παρέτο θεωρούσε ότι 

µια συµπεριφορά αν και είναι επιστηµονικά µη λογική, µπορεί να είναι 
κοινωνικά χρήσιµη. 

 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να αναπτύξετε τις δύο κατηγορίες ανθρώπινων συµπεριφορών που διακρίνει 
ο Παρέτο. 

2. Να εξηγήσετε γιατί ο Παρέτο θεωρούσε ότι οι άνθρωποι είναι θύµατα της 
εκλογικευτικής τους ικανότητας. 

2.6.2. Κατάλοιπα και παράγωγα 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Να εξηγήσετε τί ονοµάζει ο Παρέτο ως παράγωγα και τι ως κατάλοιπα.  
2. Να προσδιορίσετε τα παράγωγα και τα κατάλοιπα, σύµφωνα µε τη θεωρία του 

Παρέτο, δίνοντας σχετικό παράδειγµα. 
 

2.6.3. Θεωρία των ελίτ (θεωρία των επίλεκτων) 
 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό – λάθος» 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να 
την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.  
 

Σωστό   Λάθος 
Ο Βιλφρέντο Παρέτο: 

α) ∆ιακρίνει: την κυβερνώσα ελίτ, στην οποία ανήκουν τα 
άτοµα που επηρεάζουν σηµαντικά τη διακυβέρνηση, και τη 
µη κυβερνώσα ελίτ. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
 

  

β) Ονοµάζει «Αλεπούδες» τα άτοµα τα οποία διακρίνονται για 
το δυναµισµό και την αποφασιστικότητά τους. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

γ) Ονοµάζει «Λέοντες» τα άτοµα τα οποία διακρίνονται για 
την πονηριά, τη διπλωµατικότητα, την  ευελιξία, την 
εφευρετικότητα και την επιδεξιότητά τους. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
 

  

δ) Αντιλαµβάνεται την ιστορία και την κοινωνική αλλαγή ως 
προϊόν της κυκλοφορίας των ελίτ. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................
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ε) Θεωρεί ότι η κυκλοφορία των ελίτ µεταβάλλει ουσιαστικά 
την υφιστάµενη κοινωνική πραγµατικότητα. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

 
Ερώτηση σύντοµης απάντησης 

Να περιγράψετε  πώς ορίζει την ελίτ ο Παρέτο και να αναφέρετε ποιές 
κατηγορίες ελίτ διακρίνει. 

 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Να αναλύσετε το ρόλο της κυκλοφορίας των ελίτ στην ιστορία και την 
κοινωνική αλλαγή, σύµφωνα µε τη θεωρία του Παρέτο. 

 
 

2.7. Γκεόργκ Ζίµελ (1858-1918) 

2.7.1. Κοινωνίωση-Κοινωνία-Κοινωνιολογία 

2.7.2. Μορφή και περιεχόµενο 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1.Πώς ορίζει ο Ζίµελ τον όρο κοινωνίωση; 
2.Πώς αντιλαµβάνεται ο Ζίµελ την κοινωνία; 

 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Να προσδιορίσετε το στόχο της Κοινωνιολογίας σύµφωνα µε τις αναλύσεις του 
Ζίµελ. 
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2.7.3. Η σύγκρουση ως µορφή κοινωνίωσης 

2.7.4. Κοινωνικοί τύποι 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να εξηγήσετε σύµφωνα µε τις απόψεις του Ζίµελ: 
α) Γιατί η σύγκρουση αποτελεί συχνά µέσο και προϋπόθεση διατήρησης και 

ενδυνάµωσης µιας σχέσης; 
β) Ποιός είναι ο ρόλος της σύγκρουσης στην κοινωνική συνοχή; 

2. Να περιγράψετε το µορφολογικό πρότυπο του «ξένου» σύµφωνα µε τις 
αναλύσεις του Ζίµελ. 

3. Να εξηγήσετε µε ποιό τρόπο ο «ξένος» συµβάλλει στη διαµόρφωση της 
συλλογικής ταυτότητας της οµάδος. 

 
 
3. Κύριες Κοινωνιολογικές Σχολές και Τάσεις 
3.1.  Η σχολή του λειτουργισµού 

3.1.1. Ο απόλυτος λειτουργισµός 
 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης 

Να συµπληρώσετε τα κενά στα παρακάτω κείµενα: 
1. Αντικείµενο του λειτουργισµού είναι: α) η περιγραφή και ανάλυση 

του…............ ….................... και β) η κατανόηση της ….................. ενός 
επιµέρους στοιχείου, διαµέσου των σχέσεών του µε τα άλλα στοιχεία και µε 
το ….................... κοινωνικό σύστηµα. 

2. Οι λειτουργιστές θεώρησαν ότι κάθε κοινωνία έχει ορισµένες ανάγκες από 
την ικανοποίηση των οποίων εξαρτάται η ύπαρξη και η …................ 
λειτουργία της. Ονόµασαν τις ανάγκες αυτές ….................... …..................... 
και προσπάθησαν να εντοπίσουν τους …................ οι οποίοι ικανοποιούν τις 
ανάγκες αυτές. 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Να αναφέρετε τι είναι ο λειτουργισµός και ποιο είναι το αντικείµενό του.  
2. Να εξηγήσετε τι είναι τα λειτουργικά προαπαιτούµενα κατά τους λειτουργιστές. 

 

Ερώτηση ανάπτυξης 

«Κύρια πηγή έµπνευσης του λειτουργισµού υπήρξε η αναλογία µεταξύ 
βιολογικού οργανισµού και κοινωνικού συστήµατος». Να εξηγήσετε µε ποιο 
τρόπο οι λειτουργιστές χρησιµοποίησαν αυτή την αναλογία προκειµένου να 
µελετήσουν και να ερµηνεύσουν τα κοινωνικά φαινόµενα. 

 
3.1.2. Ο κριτικός λειτουργισµός του Ρόµπερτ Κινγκ Μέρτον 
 

Ερώτηση του τύπου «σωστό – λάθος» και σύντοµης απάντησης 

Α. Να χαρακτηρίσετε την πρόταση ως Σωστή ή Λανθασµένη, σηµειώνοντας Χ 
στο αντίστοιχο πλαίσιο.  

 Σωστό   Λάθος 
Σύµφωνα µε τις απόψεις του Μέρτον: 
α) Ο λειτουργισµός ως µέθοδος έρευνας των κοινω- 

νικών φαινοµένων ταιριάζει περισσότερο στη µε- 
λέτη των διαφοροποιηµένων κοινωνιών.     

β) Η λειτουργική ενότητα της κοινωνίας πρέπει να 
θεωρείται ως δεδοµένη.        

γ) Ένας θεσµός είναι πάντα λειτουργικός για ένα τµήµα 
του κοινωνικού συστήµατος.       

δ) Οι λειτουργίες των θεσµών διακρίνονται σε φανερές 
και συγκαλυµµένες ή άδηλες.       

 
Β. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα των προτάσεων που θεωρήσατε 

λανθασµένες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Ερώτηση ανάπτυξης 

Να αναφέρετε τις αρχές του απόλυτου λειτουργισµού τις οποίες αµφισβητεί ο 
Μέρτον και να εξηγήσετε τους λόγους που τον οδήγησαν σ’αυτήν την κριτική. 

 
3.2. Η σχολή των συγκρούσεων 
3.3. Η σχολή της ‘συµβολικής αλληλεπίδρασης’ 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. α) Να αναπτύξετε τις απόψεις του Ραλφ Ντάρεντορφ που αφορούν το ρόλο 
των συγκρούσεων. 

β) Να αναφέρετε σε ποια σηµεία ο Ντάρεντορφ διαφωνεί µε τις απόψεις του 
Μαρξ. 

2. Να εξηγήσετε ποια είναι η συνεισφορά του Λούις Κόζερ στην ανάπτυξη της 
κοινωνιολογίας των συγκρούσεων. 

3. Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο ερµηνεύουν την ανθρώπινη συµπεριφορά οι 
Τζωρτζ Χέρµπερτ Μηντ και Χέρµπερτ Μπλούµερ, και να αναφέρετε την 
σχολή την οποία εκπροσωπούν. 

4. Να παρουσιάσετε τις απόψεις του Έρβιν Γκόφµαν που αφορούν τις σχέσεις 
αλληλεπίδρασης των ατόµων. 

5. Να εξηγήσετε γιατί οι εκπρόσωποι της σχολής της ‘συµβολικής 
αλληλεπίδρασης’ απορρίπτουν την ψυχολογική θεωρία του 
συµπεριφορισµού. 

 
 

4. Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα 
 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Να προσδιορίσετε τους παράγοντες που έπαιξαν ανασταλτικό ρόλο στην 
επίσηµη καθιέρωση της Κοινωνιολογίας ως επιστήµης, στην Ελλάδα. 
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� Εργασίες για το σχολείο 

 

Εργασία 1η 
 

Ο Βέµπερ διακρίνει τους παρακάτω τύπους δράσης: 
1. Ορθολογική δράση σε σχέση µε ένα σκοπό 
2. Ορθολογική δράση σε σχέση µε µια αξία 
3. Συναισθηµατική ή συγκινησιακή δράση 
4. Παραδοσιακή δράση 

Στην Β΄Λυκείου διδαχθήκατε την τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη». Με 
βάση τις κοινωνιολογικές σας γνώσεις να συζητήσετε στην τάξη, σε ποιούς από 
τους παραπάνω τύπους δράσης θα εντάσσατε τη δράση α) του Κρέοντα β) της 
Αντιγόνης γ) του Αίµωνα.    

 
Εργασία 2η 
 

Σύµφωνα µε τον Παρέτο οι ανθρώπινες συµπεριφορές διακρίνονται σε λογικές 
και µη λογικές.  
α) Να συζητήσετε στην τάξη, µε ποιό τρόπο οι µαθητές εκλογικεύουν την 

αποτυχία τους σε ένα διαγώνισµα (τί δικαιολογίες προβάλλουν και πώς τις 
τεκµηριώνουν ώστε να φαίνονται λογικές). 

β) Πολλοί άνθρωποι χρησιµοποιούν διάφορα αντικείµενα, µε τη δικαιολογία ότι 
τους φέρνουν «τύχη», όταν θέλουν να εξασφαλίσουν την επιτυχηµένη 
έκβαση µιας προσπάθειας (φοράνε σε συγκεκριµένες περιπτώσεις πάντα τα 
ίδια ρούχα, γράφουν τα διαγωνίσµατα µε το ίδιο στυλό, φοράνε ένα 
συγκεκριµένο άρωµα κ.λ.π.). Παρατηρείτε τέτοιες συµπεριφορές στον εαυτό 
σας και σε ποιά κατηγορία θα εντάσσονταν σύµφωνα µε τη θεωρία του 
Παρέτο;  

γ) Να βρείτε παραδείγµατα από την ιστορία ή από την σηµερινή εποχή για να 
εξηγήσετε γιατί ο Παρέτο θεωρεί ότι µια συµπεριφορά µπορεί να είναι 
επιστηµονικά µη λογική, αλλά να είναι κοινωνικά χρήσιµη. 
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Εργασία 3η 
 
 

Ερώτηση αντιστοίχησης 

 Να γράψετε το γράµµα που έχουν µπροστά οι προτάσεις στην αντίστοιχη στήλη 
διάκρισης των τύπων δράσης σύµφωνα µε τις απόψεις του Βέµπερ.  

 

α) Ένας εργολάβος επιβλέπει την ανέγερση µιας οικοδοµής. 
β) Ένας πυροσβέστης µε κίνδυνο της ζωής του µπαίνει σε φλεγόµενο σπίτι για 

να σώσει ένα µωρό. 
γ) Μια ηλικιωµένη που χηρεύει ντύνεται µε µαύρα για όλη την υπόλοιπη ζωή της. 
δ) Ένας βιοτέχνης παίρνει δάνειο για να επεκτείνει την επιχείρησή του. 
ε) Ένας άνδρας τραυµατίζει φίλο του κατά τη διάρκεια φιλονικίας. 

στ) Ένας καπετάνιος εγκαταλείπει το ναυαγισµένο πλοίο του τελευταίος. 
ζ) Μια νεαρή µουσουλµάνα που ζει στο Παρίσι πηγαίνει στο σχολείο φορώντας 

«φερεντζέ». 
η) Ένας σύζυγος χειροδικεί ενάντια στη γυναίκα του γιατί πιστεύει ότι δεν είναι 

πιστή. 
θ) Ένας καθηγητής ετοιµάζει την προφορική βαθµολογία των µαθητών του. 
ι) Ένας Έλληνας σουβλίζει κάθε χρόνο αρνί το Πάσχα. 
κ) Ένας στρατιώτης χάνει τη ζωή του για να υπερασπιστεί τη σηµαία της 

πατρίδος του. 
λ) Ένας εργαζόµενος που απολύεται καταστρέφει το γραφείο του εργοδότη του. 
 

Ορθολογική 
δράση σε σχέση 
µε ένα σκοπό. 

Ορθολογική 
δράση σε σχέση 

µε µια αξία 

Συναισθηµατική 
ή συγκινησιακή 

δράση 

Παραδοσιακή 
δράση 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 46



 

 

� Εργασίες για το σπίτι 

 

Εργασία 1η 
 

Πηγή 
«Η κοινωνιολογία, όπως την  αντιλαµβάνεται ο Ντυρκέµ, είναι η 

µελέτη των ουσιωδώς κοινωνικών γεγονότων και η εξήγηση των 
γεγονότων αυτών µε κοινωνιολογικό τρόπο. (...) 

Η αντίληψη του Ντυρκέµ για την κοινωνιολογία στηρίζεται σε µια 
θεωρία του κοινωνικού γεγονότος. Στόχος του Ντυρκέµ είναι να αποδείξει 
ότι µπορεί και ότι πρέπει να υπάρξει µια κοινωνιολογία που να είναι 
αντικειµενική επιστήµη, σύµφωνη µε το πρότυπο των άλλων επιστηµών και 
µε αντικείµενο το κοινωνικό γεγονός. ∆ύο πράγµατα είναι αναγκαία για να 
υπάρξει κοινωνιολογία: Πρέπει, πρώτον, να έχει ειδικό αντικείµενο, που 
να διακρίνεται από τα αντικείµενα των άλλων επιστηµών. Πρέπει, 
δεύτερον, το αντικείµενο αυτό να παρατηρείται και να εξηγείται µε τρόπο 
όµοιο µε εκείνον που παρατηρούνται και εξηγούνται τα αντικείµενα των 
άλλων επιστηµών. Η διπλή αυτή απαίτηση οδηγεί στις δύο περίφηµες 
διατυπώσεις, µε τις οποίες συνοψίζεται γενικά η σκέψη του Ντυρκέµ: 
πρέπει να αντιµετωπίζουµε τα κοινωνικά γεγονότα ως πράγµαταֹ 
χαρακτηριστικό του κοινωνικού γεγονότος είναι ότι ασκεί εξαναγκασµό 
πάνω στα άτοµα. 

Η πρώτη διατύπωση συζητήθηκε πάρα πολύ, όπως µαρτυρεί και το 
βιβλίο του Jules Monnerot, Les Faits sociaux ne sont pas des choses [ Τα 
κοινωνικά γεγονότα δεν είναι πράγµατα] και απαιτεί µια προσπάθεια 
κατανόησης. Αφετηρία είναι η ιδέα ότι δεν γνωρίζουµε, µε την 
επιστηµονική έννοια της λέξης γνωρίζω, το τί είναι τα κοινωνικά 
φαινόµενα που µας περιβάλλουν, µέσα στα οποία ζούµε, και θα 
µπορούσαµε να πούµε, τα οποία ζούµε. ∆εν γνωρίζουµε τί είναι το κράτος, 
η κυριαρχία, η πολιτική ελευθερία, η δηµοκρατία, ο σοσιαλισµός ή ο 
κοµµουνισµός. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν έχουµε κάποια ιδέα γι’αυτά. 
Ακριβώς όµως επειδή έχουµε γι’αυτά µια θολή και συγκεχυµένη ιδέα, έχει 
σηµασία να θεωρήσουµε τα κοινωνικά γεγονότα ως πράγµατα, να 
απαλλαγούµε δηλαδή από προκαταβολικές έννοιες και προλήψεις που µας 
παραλύουν όταν θέλουµε να τα γνωρίσουµε επιστηµονικά. Πρέπει να 
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παρατηρούµε τα κοινωνικά γεγονότα από τα έξω, να τα ανακαλύπτουµε 
όπως τα φυσικά γεγονότα. Επειδή έχουµε την αυταπάτη ότι γνωρίζουµε τις 
κοινωνικές πραγµατικότητες, έχει σηµασία να πειστούµε ότι δεν µας 
γίνονται άµεσα γνωστές. Με την έννοια αυτή ο Ντυρκέµ τονίζει ότι πρέπει 
να αντιµετωπίζουµε τα κοινωνικά γεγονότα ως πράγµατα. Τα πράγµατα 
είναι καθετί το δεδοµένο, καθετί το προσφερόµενο ή µάλλον το 
επιβαλλόµενο στην παρατήρηση. (...) 

Αναγνωρίζουµε ένα κοινωνικό γεγονός από το ότι επιβάλλεται στο 
άτοµο. Και  ο Ντυρκέµ δίνει σειρά παραδειγµάτων, πολύ διαφορετικών 
άλλωστε µεταξύ τους, που δείχνουν πόσο πολλές έννοιες παίρνει στη σκέψη 
του ο όρος του εξαναγκασµού. Εξαναγκασµός υπάρχει όταν σε µια 
συνάθροιση ή µέσα στο πλήθος επιβάλλεται σε όλους ένα συναίσθηµα ή 
µεταδίδεται σε όλους µια συλλογική αντίδραση, για παράδειγµα το γέλιο. 
Ένα τέτοιο φαινόµενο είναι τυπικά κοινωνικό επειδή υπόβαθρο και 
υποκείµενο έχει το σύνολο της οµάδας και όχι ένα επιµέρους άτοµο. (...) Ο 
Ντυρκέµ παίρνει ακόµη ως παράδειγµα τα ρεύµατα της κοινής γνώµης, που 
ωθούν στο γάµο, στην αυτοκτονία, σε µεγαλύτερη ή µικρότερη 
γεννητικότητα, και τα ονοµάζει καταστάσεις της συλλογικής ψυχής. Τέλος, 
οι εκπαιδευτικού θεσµοί, το δίκαιο, οι πίστεις, έχουν κι αυτά το 
χαρακτηριστικό ότι δίνονται από τα έξω στον καθένα και επιβάλλονται σε 
όλους. 

Μαζικά φαινόµενα, ρεύµατα της κοινής γνώµης, ηθικές επιταγές, 
παιδεία, δίκαιο και πίστεις ό,τι δηλαδή Γερµανοί συγγραφείς αποκαλούν 
αντικειµενικό πνεύµα: όλα τα γεγονότα ο Ντυρκέµ τα βάζει στην ίδια 
κατηγορία, γιατί σε όλα βρίσκει το ίδιο θεµελιώδες χαρακτηριστικό. Είναι 
γεγονότα γενικά γιατί είναι συλλογικάֹ διαφέρουν ως προς τις επιπτώσεις 
που έχουν πάνω σε κάθε άτοµοֹ υπόστρωµα έχουν το σύνολο της 
κοινότητας. Συνεπώς δικαιούµεθα να πούµε: «Κοινωνικό γεγονός είναι 
κάθε τρόπος, καθορισµένος ή όχι, που µπορεί να ασκήσει πάνω στο άτοµο 
εξωτερικό εξαναγκασµό ή που γενικεύεται σε όλη την κοινωνία, 
διατηρώντας ταυτόχρονα τη δική του ύπαρξη, πούναι ανεξάρτητη από τις 
επιµέρους εκδηλώσεις του». (Οι κανόνες της κοινωνιολογικής µεθόδου, 
σ.14)». 

Ραϋµόν Αρόν, Η εξέλιξη της Κοινωνιολογικής σκέψης,  
Τόµος Β΄ εκδόσεις «Γνώση», (σελ. 86-88) 
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Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο και µε βάση τις κοινωνιολογικές σας 
γνώσεις να απαντήσετε στο εξής ερώτηµα: 
Σύµφωνα µε τον ορισµό του κοινωνικού γεγονότος κατά τον Ντυρκέµ, η µόδα 
αποτελεί κοινωνικό γεγονός ή φαινόµενο και γιατί; 
Εργασία 2η 
 

Πηγή 
«(...) Ο ιδεότυπος είναι µια πνευµατική κατασκευή. Σχηµατίζεται µε 

τον τονισµό ή την υπερβολή ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών ή 
απόψεων που παρατηρούνται στην πραγµατικότητα. Ο τύπος, που 
δηµιουργείται µε τον τρόπο αυτόν, µπορεί να ονοµαστεί ιδεατός, γιατί 
υπάρχει µόνο σαν ιδέα. ∆εν υπάρχει περίπτωση, λέει ο Βέµπερ, τα 
φαινόµενα που παρατηρούνται στη ζωή να συµπέσουν ακριβώς µε τον 
πνευµατικά συγκροτηµένο τύπο.Ο τύπος όµως µπορεί να ονοµαστεί 
καθαρός και µε την έννοια που θεωρεί ο χηµικός καθαρό ένα στοιχείο, το 
οποίο έχει αποχωριστεί από τα άλλα στοιχεία µε τα οποία βρίσκεται 
συνενωµένο στη φυσική του κατάσταση πριν από κάθε χηµική ανάλυση. Ο 
ιδεότυπος διαφέρει από το στατιστικό ή όποιον άλλο µέσο όρο. Πρόκειται 
µάλλον για µια ακραία περίπτωση, µια ηθεληµένη µονόπλευρη υπερβολή 
µερικών χαρακτηριστικών για να σχηµατιστεί µια οµοιογενής πνευµατική 
εικόνα. Η εικόνα αυτή, που µπορεί να είναι µια κατασκευή όπως η 
«γραφειοκρατία» ή «ο σύγχρονος καπιταλισµός», προσφέρει µια 
εννοιολογική σαφήνεια µε την οποία µπορεί να αναλυθεί η σύνθετη 
πραγµατικότητα. 

Ο ιδεότυπος δεν αποτελεί επιστηµονική υπόθεση. ∆εν είναι εργαλείο 
για την ανάλυση συγκεκριµένων ιστορικών γεγονότων ή καταστάσεων. Μια 
τέτοια ανάλυση απαιτεί έννοιες που έχουν οριστεί µε ακρίβεια και χωρίς 
αµφιβολίες-πρότυπα που µπορούν να διατυπωθούν µε ιδεοτύπους. Ο 
ιδεότυπος είναι µια περιοριστική έννοια προς την οποία συγκρίνονται, 
κατά τη διαδικασία της διερευνήσεως, πραγµατικές καταστάσεις ή δράσεις. 
Ο Βέµπερ πιστεύει πως όταν µελετάµε έτσι τη συγκεκριµένη 
πραγµατικότητα µπορούµε να εξακριβώσουµε αν υπάρχουν αιτιώδεις 
σχέσεις µεταξύ των στοιχείων της ή όχι». 

N.S.TIMASHEFF-G.A.THEODORSON, Ιστορία των Κοινωνιολογικών 
Θεωριών, GUTENBERG, Αθήνα 1983, (σελ .262 ,263) 
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Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο και µε βάση τις γνώσεις που 
αποκτήσατε από τη διδασκαλία του σχολικού σας βιβλίου, να επεξεργαστείτε το 
ακόλουθο θέµα: 
Να κατασκευάσετε τον ιδεότυπο της παιδείας. Να καταγράψετε, κατά τη γνώµη 
σας, τα βασικά χαρακτηριστικά του και τις αποκλίσεις που παρατηρούνται σε 
σχέση µε την πραγµατικότητα. (Στη σελίδα 226-227 του σχολικού σας βιβλίου 
αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ιδεότυπου της γραφειοκρατίας που 
κατασκεύασε ο Βέµπερ. Μπορείτε να τα συµβουλευτείτε ως παράδειγµα 
ιδεότυπου). 

 

Εργασία 3η 
Αφού µελετήσετε τις απόψεις των πρωτεργατών της Κοινωνιολογίας, που 
περιέχονται στο σχολικό σας βιβλίο: 
α) Να προσδιορίσετε πώς αντιλαµβάνονται την Κοινωνιολογία ως επιστήµη οι: 

Αύγουστος Κοντ, Εµίλ Ντυρκέµ, Μαξ Βέµπερ, Βιλφρέντο Παρέτο. 
β) Να εντοπίσετε τα σηµεία σύγκλισης των απόψεών τους καθώς και αυτά στα 

οποία υπάρχουν διαφοροποιήσεις. 
 

 


