
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 

 

Η Κοινωνική ∆ιάρθρωση:  
∆ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 

 
1. Κοινωνική ∆ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση 
 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς του βιβλίου 
επιλέγουν τον όρο κοινωνική διάρθρωση, προκειµένου να ορίσουν τη διαίρεση 
µιας κοινωνίας σε οµάδες, αντί των όρων κοινωνική διαστρωµάτωση ή ταξική 
διάρθρωση. 
 
2. ∆ιάρθρωση προ-Νεωτερικών Κοινωνιών 
 

2.1. Γενικά 
 

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) Οι νεωτερικές κοινωνίες προέκυψαν µετά την κατάρρευση 

της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

β) Κύριο χαρακτηριστικό των νεωτερικών κοινωνιών είναι η 
απαξίωση της κληρονοµικότητας της κοινωνικής θέσης. 

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

 
  

 176



 

γ) Οι συγγενικές σχέσεις δεν παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 
διάρθρωση των απλών κοινωνιών. 

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

 
  

δ) Οι θρησκευτικής προέλευσης κοσµοαντιλήψεις νοµιµοποιούν 
τα προ-νεωτερικά συστήµατα ιεράρχησης των οµάδων 

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

 
  

 

Ερώτηση σύντοµης απάντησης 

Να αναφέρετε το κριτήριο καθώς και τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα 
προ-νεωτερικά συστήµατα ιεράρχησης των οµάδων; 
 
2.2. Από τις απλές κοινωνίες στις κοινωνίες µε κράτος 
 

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.  

«Ο Γκοντελιέ υιοθετεί τη θεωρία σύµφωνα µε την οποία κατά το στάδιο του 
περάσµατος από µια απλή κοινωνία σε µια άλλη που είναι οργανωµένη στο 
εσωτερικό µιας ευρύτερης ενότητας κυριαρχίας (κράτος)»: 

Σωστό   Λάθος 
α) Υπάρχουν πλεονεκτήµατα για όλες τις επιµέρους 

κοινωνικές οµάδες. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

 
  

β) Η άσκηση της εξουσίας εµφανίζεται ως µια υπηρεσία που 
παρέχουν οι κυρίαρχες οµάδες στις κυριαρχούµενες. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................
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γ) Η παροχή της υπηρεσίας των κυρίαρχων οµάδων δεν 
δηµιουργεί στις κυριαρχούµενες , µια υποχρέωση 
ανταπόδοσης. 

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

 
  

δ) Στην κορυφή της ιεραρχικής διάταξης των οµάδων 
βρίσκεται η οµάδα που προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν 
τις γνώσεις γύρω από την καλλιέργεια της γης. 

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

 
 

  

ε) Το κράτος, τον πρώτο καιρό της εµφάνισής του ανήκει, στο 
χώρο του ιερού. 

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

 
  

 
 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

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

Σύµφωνα µε την άποψη του Γκοντελιέ το κράτος δηµιουργείται από: 
α) Την κυριαρχία µιας ισχυρής οµάδας πάνω στις υπόλοιπες, 

χρησιµοποιώντας την ισχύ της. 
β) Τη χρήση βίας µιας ισχυρής οµάδας πάνω στις άλλες οµάδες. 
γ) Τη διάθεση για συνεργασία που έχουν όλες οι οµάδες, ακόµη και αυτές 

που η εργασία τους γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης. 
δ) Τη δύναµη του πλούτου που αποκτά µια οµάδα εκµεταλλευόµενη τις 

υπόλοιπες. 
 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Γκοντελιέ, το πέρασµα από τις απλές κοινωνίες στις 
κοινωνίες µε κράτος προϋποθέτει την ύπαρξη οµάδων που νοµιµοποιούν την 
εξουσία τους µε τις υπηρεσίες που παρέχουν στις κυριαρχούµενες οµάδες. Να 
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αναφέρετε τις κυρίαρχες οµάδες και να αναπτύξετε τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν. 

2.3. Συστήµατα ιεράρχησης προ-νεωτερικών κοινωνιών 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Να επισηµάνετε τα κοινά στοιχεία των περισσότερων συστηµάτων προ-
νεωτερικής ιεράρχησης. 

2. Να αναφέρετε τις κοινωνικές οµάδες που ασκούν την εξουσία στις προ-
νεωτερικές κοινωνίες. 

3. Να εντοπίσετε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα διάρθρωσης προ-
νεωτερικών κοινωνιών. 

 
2.3.1. Οι κάστες 

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) Οι κάστες είναι ένα σύστηµα ιεράρχησης των κοινωνικών 

οµάδων που συναντάται στην Ινδία. 
 ................................................................................................

 
  

β) Στις κάστες η κοινωνική θέση του ατόµου εξαρτάται από 
την κατοχή του πλούτου. 

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

 
  

γ) Στην Ινδία το σύστηµα ιεράρχησης στηρίζεται στην 
θρησκευτικής προέλευσης αντίθεση αγνού και µιαρού. 

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

 
  

δ) Οι «Άθικτοι» είναι η ανώτερη κάστα. 
 ................................................................................................
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ε) Το σύστηµα κοινωνικής ιεράρχησης της Ινδίας 
καταργήθηκε  µε νόµο το 1979. 

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

 
  

 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Να αναφέρετε τις παραδοσιακές κάστες στην Ινδία καθώς και το κριτήριο µε 
το οποίο διαχωρίζονται. 

2. Να εξηγήσετε τι είναι οι «τζάτι»; 
 
2.3.2. Οι τρεις νοµοκατεστηµένες κοινωνικές κατηγορίες 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Σύµφωνα µε τη διάκριση του ∆. Τσαούση να  ορίσετε την έννοια 
«νοµοκατεστηµένη τάξη». 

2. Να προσδιορίσετε τις νοµοκατεστηµένες τάξεις στη Φεουδαλική Ευρώπη. 
3. Να παρουσιάσετε τους παράγοντες που συνέβαλαν στην κατάρρευση του 

συστήµατος κοινωνικής διάρθρωσης της Φεουδαλικής Ευρώπης. 
 
3. Νεωτερικότητα και Ορθολογική Οργάνωση της Κοινωνίας 
3.1. Γενικά 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. «Η νεωτερικότητα είναι µία έννοια χωρο-χρονικά προσδιορισµένη. 
Χρησιµοποιείται για να εκφράσει τη νέα πραγµατικότητα που 
δηµιουργείται στο ∆υτικό κόσµο µετά την παγίωση της πολιτικής 
δηµοκρατίας, την τεχνολογική ανάπτυξη, την εκκοσµίκευση και τη 
διεύρυνση των εκπαιδευτικών θεσµών.»  

Να προσδιορίσετε τις διαστάσεις των παρακάτω εννοιών: 
α) παγίωση της πολιτικής δηµοκρατίας 
β) τεχνολογική ανάπτυξη 
γ) εκκοσµίκευση 
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2. Να αναφέρετε τη σηµαντικότερη αλλαγή στο επίπεδο της κοινωνικής 
διάρθρωσης και να επισηµάνετε τη διαφορά της νέας κοινωνικής διάρθρωσης 
από την παλιά. 

 
 

3.2. Οι κοινωνικές τάξεις 
 

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) Η κοινωνική τάξη είναι µια έννοια που δηµιουργείται αλλά 

και αποκτά το ειδικό της περιεχόµενο στο πλαίσιο της 
νεωτερικότητας. 

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

 
 

  

β) Οι δούλοι της αρχαιότητας αποτελούσαν κοινωνική τάξη. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

  

γ) Ο πρώτος που διατύπωσε µια συνεκτική θεωρία των 
κοινωνικών τάξεων ήταν ο Κ. Μαρξ. 

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

 
  

δ) Στον καπιταλισµό η παραγωγή είναι ατοµική. 
 ................................................................................................
 ................................................................................................

  

ε) Σύµφωνα µε τον Μαρξ η σύγκρουση αστικής και εργατικής 
τάξης θεωρείται αναπόφευκτη. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................
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στ) Η θεωρία του Μαρξ συνεισέφερε στη διαµόρφωση της 
συνείδησης της εργατικής τάξης. 

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

 
  

 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Να αναφέρετε τις κοινωνικές τάξεις που υποστηρίζει ο Μαξ Βέµπερ ότι 
υπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνίες. 

2. Να εξηγήσετε τι είναι η υπεραξία. 
3. Να προσδιορίσετε το κύριο κριτήριο της κοινωνικής διάρθρωσης σύµφωνα µε 

νεότερες, µη µαρξιστικής προέλευσης, θεωρίες. 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

1. Να εξηγήσετε γιατί πολλοί κοινωνιολόγοι δεν χρησιµοποιούν την έννοια 
«κοινωνική τάξη», προκειµένου να µελετήσουν την κοινωνική διάρθρωση 
της Αρχαίας Ελλάδας ή της Φεουδαλικής Ευρώπης. 

2. Να αναπτύξετε τη θεωρία των κοινωνικών τάξεων που διατύπωσε ο Κ. 
Μαρξ. 

3. Να προσδιορίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές της θεωρίας των 
κοινωνικών τάξεων του Κ. Μαρξ και του Μ. Βέµπερ. 

 

3.3. Κοινωνικές ανακατατάξεις: κοινωνική κινητικότητα και µετάταξη 
 

Ερώτηση σύντοµης απάντησης 

1. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων εννοιών: 
α) βιογραφική ή γενεακή κινητικότητα 
β) διαγενεακή κινητικότητα 
γ) δοµική κινητικότητα 
δ) καθαρή κινητικότητα 
ε) κοινωνική µετάταξη 
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Ερώτηση ανάπτυξης 

Να εξηγήσετε πώς συνδέεται η διεύρυνση των εκπαιδευτικών θεσµών στις 
σύγχρονες κοινωνίες µε το φαινόµενο της κοινωνικής κινητικότητας. 
 
4. Η ∆ιάρθρωση των υπερ-∆ιαφοροποιηµένων 

Κοινωνιών και Κοινωνικός Αποκλεισµός 
 

4.1. Γενικά περί υπερ-διαφοροποιηµένων κοινωνιών 
 

Ερώτηση σύντοµης απάντησης 

Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο χρησιµοποιούν οι κοινωνιολόγοι τις έννοιες του 
κοινωνικού αποκλεισµού και της κοινωνικής ταυτότητας. 
 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Να αναπτύξετε τα σηµαντικότερα γεγονότα, µετά το 1950, που οδήγησαν σε 
πολιτισµική πολυπλοκότητα και σε υψηλό βαθµό κοινωνικής και θεσµικής 
διαφοροποίησης τις οικονοµικά προηγµένες κοινωνίες. 
 
4.2. Κοινωνικός αποκλεισµός 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Να εξηγήσετε πώς χρησιµοποιείται η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού 
στον πολιτικό λόγο.  

2. Να παρουσιάσετε τα κριτήρια τα οποία χρησιµοποιούν οι κοινωνιολόγοι 
σήµερα προκειµένου να µελετήσουν την κοινωνική διάρθρωση των οικονοµικά 
αναπτυγµένων κοινωνιών. 

 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Με βάση την άνιση κατανοµή των κοινωνικών κεφαλαίων, ο κοινωνικός χώρος 
διαχωρίζεται σε τρεις περιοχές οι οποίες καλύπτονται από διαφορετικές 
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κοινωνικές οµάδες και κατηγορίες. Πώς προσδιορίζονται αυτές οι περιοχές και 
ποιες κοινωνικές οµάδες εντάσσονται σ’ αυτές; 
 
 
 
 

� Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι 

 

Εργασία 1η 
 

«∆ιαπιστώθηκε, επίσης, πως ο κύριος µηχανισµός της κοινωνικής 
ανόδου ήταν οι εκπαιδευτικοί θεσµοί. Οι εκπαιδευτικοί, όµως, θεσµοί, 
πράγµα που φαντάζει παράδοξο, ήταν και ο κυριότερος µηχανισµός 
αναπαραγωγής των κοινωνικών τάξεων»  

(σελ.254, 255 του σχολικού βιβλίου) 
Να σχολιάσετε την παραπάνω πρόταση. 

 
Εργασία 2η 
 

Με βάση τις κοινωνιολογικές σας γνώσεις και χρησιµοποιώντας το βιβλίο, που 
διδαχθήκατε στη Β΄ Λυκείου, «Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία 
Ελλάδα» να µελετήσετε: 

α) την κοινωνική διάρθρωση στις «δυναµικές» Ελληνικές κοινωνίες κατά την 
αρχαϊκή και κλασική εποχή 

β) τα κριτήρια µε τα οποία ιεραρχούνται οι κοινωνικές οµάδες. 
 
Εργασία 3η 
 

Πηγή  

«Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού χρησιµοποιήθηκε σε κοινοτικό 
κείµενο για πρώτη φορά το 1989. Εκείνη τη χρονιά η καταπολέµηση 
του κοινωνικού αποκλεισµού ήταν αντικείµενο και της Απόφασης του 
Συµβουλίου και των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων του 1989 και 
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της δήλωσης των Επικεφαλής Κρατών ή Κυβερνήσεων που υιοθέτησαν 
τον Κοινωνικό Χάρτη. Από τότε, παρατηρείται µια ραγδαία αύξηση της 
χρήσης του κοινωνικού αποκλεισµού τόσο σαν όρου σε κοινοτικά 
κείµενα, όσο και σαν κατηγορία προγραµµάτων που ενισχύονται 
οικονοµικά από την Κοινότητα. 
Οι προβληµατισµοί που οδήγησαν στην τοποθέτηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού σε κοινοτικά προγράµµατα δράσης πηγάζουν από την 
παρατήρηση ότι σε όλες τις χώρες της Κοινότητας έχουν εµφανιστεί 
καινούργιες µορφές αποστέρησης. Σηµαντικό στοιχείο αυτών των 
µορφών είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τους, δηλαδή οι οµάδες ή 
τα άτοµα που τις βιώνουν δεν αποστερούνται σε έναν µόνο τοµέα αλλά 
σε περισσότερους. Για παράδειγµα, µπορεί να αποστερούνται 
ταυτόχρονα στους τοµείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της 
στέγασης. Αποτέλεσµα αυτής της συσσώρευσης των αποστερήσεων 
είναι ότι οι διάφορες οµάδες του πληθυσµού έχουν µείνει εκτός, ή στο 
περιθώριο, µιας γενικότερης ευηµερίας. Οι οµάδες αυτές δεν µπορούν 
να συµµετέχουν στον οικονοµικό και κοινωνικό τρόπο ζωής που 
απολαµβάνουν οι πολλοί. Εµποδίζεται η συµµετοχή τους σε κοινωνικές 
ανταλλαγές και πρακτικές, καθώς και σε κοινωνικά δικαιώµατα που 
χαρακτηρίζουν την κοινωνική ένταξη και που, εποµένως, καθορίζουν 
και την ταυτότητα του ατόµου». 

«∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Κύρια 
θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής», Επιστηµονικός 

Υπεύθυνος: Καθηγητής Ηλίας Κατσούλης, Επιµέλεια Έκδοσης: ∆. Καραντινός, 
Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ε. Φρονήµου, Ε.Κ.Κ.Ε. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών)  
τ. Α΄, ∆εύτερη έκδοση, Αθήνα 1999, σελ. 49. 

 
Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο, να απαντήσετε στα εξής ερωτήµατα: 
α) Ποια ήταν η ανάγκη υιοθέτησης του όρου «κοινωνικός αποκλεισµός». 
β) Ποιες µπορεί να θεωρηθούν οµάδες κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα 

σήµερα, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στην παρακάτω βιβλιογραφία: 
1) «∆ιαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισµού στην Ελλάδα. Κύρια θέµατα και 

προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής». (Ε.Κ.Κ.Ε.) Επιστηµονικός 
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υπεύθυνος: Κατσούλης Η. Επιµέλεια έκδοσης: Καραντινός ∆., Μαράτου-
Αλιπράντη Λ.., Φρονίµου Ε., τ. Α΄,Β΄ 1999 
2) Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών 96-97, Β΄-Γ΄ 1998 (Ε.Κ.Κ.Ε.) Κ. Μαυρέας: 
∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού: Πόντιοι και βορειοηπειρώτες 
πρόσφυγες στην Ελλάδα.  


