
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Θέμα 1ο  
 

1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν (1 έως και 5), γράφοντας στην 

κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν 

η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

1.Λ 

2.Λ 

3.Σ 

4.Σ 

5.Λ 

 

 

2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

1. Γ) 

2. Α) 

 

 

 

 

Θέμα 2ο  

 

1. Να δώσετε τους Παρακάτω ορισμούς:  

  

Α)0ι μορφές αυτές κοινωνικής πράξης είναι κατά τον Βέμπερ ιδεατοί τύποι, έννοιες 

δηλαδή που καταγράφουν το νόημα της δράσης. Τους ιδεατούς τύπους κατασκευάζει 

ο ερευνητής ως εργαλεία για την κατανόηση των πραγματικών κοινωνικών πράξεων, 

αλλά και των κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών. Έτσι, για παράδειγμα, ο 

Βέμπερ κατέγραψε τους ιδεατούς τύπους όχι μόνον των κοινωνικών πράξεων, αλλά 

και τον ιδεατό τύπο της γραφειοκρατίας, της εξουσίας κτλ. H γραφειοκρατία, ως 

ορθολογικός τρόπος δράσης, ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων με το κράτος στη 

βάση κάποιων κανόνων. Με τη χρήση του ιδεατού τύπου της γραφειοκρατίας 

προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τις αποκλίσεις ανάμεσα στο πραγματικό φαινόμενο 

της γραφειοκρατίας (με τα προβλήματα ή τις δυσλειτουργίες της) και την ιδεατή 



εικόνα αυτής. Σημειώνουμε ότι η έννοια της γραφειοκρατίας στη σκέψη του Βέμπερ 

δεν ήταν αρνητικά φορτισμένη, όπως είναι στις μέρες μας. 

 

Β) οι θέσεις που καταλαμβάνουμε είναι ιεραρχημένες. Η ιεραρχία αυτή οφείλεται σε 

ένα σύστημα θέσεων που προσδιορίζει την κάθε δραστηριότητα (οικογενειακή, 

εκπαιδευτική ή εργασιακή) και περιλαμβάνει τις τυποποιημένες και αναμενόμενες 

συμπεριφορές, δηλαδή τον κοινωνικό θεσμό. 

Επομένως ένας κοινωνικός θεσμός συνίσταται από ένα σύστημα θέσεων και 

αποσκοπεί στην εκπλήρωση μιας βασικής λειτουργίας της κοινωνίας. Για παράδειγμα, 

το σχολείο συγκροτείται από πολλές κοινωνικές θέσεις (π.χ. δάσκαλος, μαθητής, 

διευθυντής, σχολικός σύμβουλος, διευθυντής εκπαίδευσης, υπεύθυνος ΣΕΠ, γονέας 

κτλ.) με ανάλογους ρόλους (αναμενόμενες και τυποποιημένες συμπεριφορές). Οι 

ρόλοι αυτοί αποσκοπούν στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (δηλαδή 

της μάθησης), ανεξάρτητα από το βαθμό επιτυχίας στην πράξη. 

 

Γ) Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές ομάδες ατόμων που έχουν κάποια κοινά 

στοιχεία ως προς το επίπεδο ζωής, τις οικονομικές και τις κοινωνικές δραστηριότητες 

ή τις αξίες τους. Η κατάταξη σε μια ιεραρχημένη κλίμακα των διαφορετικών ομάδων 

με κοινά οικονομικά, κοινωνικά ή αξιακά στοιχεία ονομάζεται κοινωνική 

διαστρωμάτωση. Βασικό στοιχείο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι οι 

κοινωνικές τάξεις. 

 
Δ) Ανισότητες είναι οι διαφορές μεταξύ των ατόμων ή των κοινωνικών ομάδων σε 

σχέση με τον πλούτο, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την υγεία κ.ά., οι οποίες 

εκλαμβάνονται ως άδικες. Οι οικονομικές ανισότητες αντιστοιχούν στη διαφορά 

θέσης των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, όπως επίσης στη διαφορά ως προς 

τα εισοδήματα και την περιουσία. Οι κοινωνικές ανισότητες, όπως για παράδειγμα οι 

ανισότητες πρόσβασης σε αναγκαία αγαθά για την επιβίωση, σε υπηρεσίες υγείας, 

οι εκπαιδευτικές, οι πολιτισμικές ανισότητες κ.α. αν και είναι δύσκολα μετρήσιμες, 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων. 

 

Ε) Η δύναμη αποτελεί στοιχείο όλων των κοινωνικών σχέσεων και προσδιορίζεται ως 

η ικανότητα των ατόμων ή των ομάδων να επιβάλουν τη θέλησή τους ή να 

εκφράσουν τα συμφέροντα τους (να διαμαρτυρηθούν, να ασκήσουν πίεση εκεί που 

πρέπει, να κηρύξουν απεργία κ.ά.). Ο Βέμπερ όρισε τη δύναμη ως την ικανότητα 

άσκησης ελέγχου της συμπεριφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να 



παρακινούν τα πλήθη, να επηρεάζουν ή και να αλλάζουν τις απόψεις των ακροατών 

τους, να «δίνουν ταυτότητα» σε ένα κοινωνικά ανομοιογενές πλήθος, άνθρωποι 

δηλαδή που είναι προσωπικότητες με μεγάλη επιρροή. 

 
2.Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα : 

 

Α.Η πρώτη διάσταση αφορά τα ψυχο-σεξουαλικά στάδια ανάπτυξης του ατόμου. Το 

καθένα από αυτά τα στάδια αντιστοιχεί με μια διαφορετική σωματική ζώνη 

ικανοποίησης και με διαφορετικές χρονικές περιόδους της ανάπτυξης. Σύμφωνα με 

τον Φρόυντ, η φυσιολογική  ανάπτυξη του ατόμου προϋποθέτει την καταστολή των 

σεξουαλικών και επιθετικών ορμών του και την ταύτισή του με τα κοινωνικώς 

αποδεκτά πρότυπα του πατέρα ή της μητέρας, καθώς και την ανάπτυξη της 

κοινωνικής του συνείδησης . 

Η δεύτερη διάσταση αφορά την ψυχική οργάνωση της προσωπικότητας και 

σχετίζεται περισσότερο με την ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού. Σύμφωνα με τον 

Φρόυντ, η προσωπικότητα του ατόμου αποτελείται από τρία μέρη: 

• Το «εκείνο» (id), το οποίο περιλαμβάνει τα βιολογικά ένστικτα και τις ροπές και 

λειτουργεί με βάση την άμεση ικανοποίηση των αναγκών (το ασυνείδητο). 

• Το «υπερεγώ» (superego), το οποίο αποτελεί το σύνολο των κανόνων 

συμπεριφοράς που η κοινωνία επιβάλλει στα μέλη της. 

 • 

Το «εγώ» (ego), που αποτελεί τη συνειδητή πλευρά της προσωπικότητας, τις ψυχικές 

λειτουργίες με τις οποίες το άτομο ενεργεί. Το «εγώ» έχει ως βάση την 

πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ρυθμίζεται από τις εσωτερικές παρορμήσεις του 

«εκείνο», αλλά και από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που επιβάλλει η 

κοινωνία. Από το «εκείνο», δηλαδή το ασυνείδητο, αναδύονται οι παρορμήσεις, τα 

ένστικτα και οι βιολογικές ορμές, οι οποίες συχνά συγκρούονται με το «υπερεγώ», 

δηλαδή την κοινωνία και τον πολιτισμό. 

Για να μπορέσει το άτομο να αντιμετωπίσει καταστάσεις που του προκαλούν ένταση 

και άγχος, καταφεύγει συχνά σε μηχανισμούς άμυνας. Ο Φρόυντ έχει περιγράψει 

έναν αριθμό αμυντικών μηχανισμών, οι οποίοι είναι κυρίως έργο του«εγώ». 

Λειτουργούν όμως υποσυνείδητα και αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας ισορροπίας 

μεταξύ των τριών μερών της προσωπικότητας. Επομένως το «εγώ» λειτουργεί συχνά 

ως εξισορροπητικός μηχανισμός ανάμεσα στο «εκείνο» και το «υπερεγώ». 

 

 



Β.Η κοινωνικοποίηση λοιπόν, σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους που υιοθετούν τη 

λειτουργιστική προσέγγιση, αποσκοπεί: 

• στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, 

• στην αποδοχή των προτύπων συμπεριφοράς από όλα τα μέλη της κοινωνίας, 

• στην ένταξη των ατόμων στους κοινωνικούς θεσμούς και 

• στη διασφάλιση και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Έτσι, οι λειτουργιστές 

εξηγούν την κοινωνικοποίηση ως μια διαδικασία που περιλαμβάνει τους τρόπους με 

τους οποίους η ομάδα (ή συνολικά η κοινωνία) εργάζεται από κοινού για τη 

δημιουργία σταθερών κοινωνικών σχέσεων. 

Αντίθετα, οι μαρξιστές προσεγγίζουν την κοινωνικοποίηση ως μια διαδικασία μέσω 

της οποίας διαιωνίζεται η καθεστηκυία τάξη πραγμάτων. Όταν για παράδειγμα, οι 

άνθρωποι κοινωνικοποιούνται, αποδέχονται την οικογενειακή τους καταγωγή μέσω 

της εκμάθησης των κοινωνικών κανόνων που προσιδιάζουν στην κοινωνική τους τάξη 

(ή την κοινωνική τους θέση). Οι μαρξιστές θεωρούν ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν να 

αποδέχονται την κοινωνική τους θέση, πριν ακόμα αποκτήσουν συνείδηση των 

οικονομικών σχέσεων κυριαρχίας. Μαθαίνουν δηλαδή από νεαρή ηλικία όλους τους 

κανόνες που διέπουν τη θέση τους και στη συνέχεια αποκτούν συνείδηση της 

κατάταξής τους στο κοινωνικό πλαίσιο ως κάτι το εντελώς φυσικό. Κατά συνέπεια η 

κοινωνικοποίηση συντηρεί τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προνόμια των 

κυρίαρχων τάξεων μέσω δομών όπως, για παράδειγμα, η εκπαίδευση, η οποία 

αναπαράγει τις κοινωνικές θέσεις. 

 

Θέμα 3ο  

 

1. 

Ο Μαρξ αποδίδει τη γένεση του κράτους στη διαφοροποίηση της κοινωνίας, δηλαδή 

στο διαχωρισμό αυτών που κατέχουν τα μέσα παραγωγής και ιδιοποιούνται το 

κέρδος από αυτούς που το μόνο που κατέχουν είναι η δύναμη της εργασίας τους. 

Έτσι το κράτος, σύμφωνα με τον Μαρξ, υπηρετεί τους οικονομικά κυρίαρχους, όποια 

και αν είναι η μορφή διακυβέρνησής του (δημοκρατία, μοναρχία κτλ.). 

2.  

Βέβαια οι ιστορικοί συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι τα πρώτα στοιχεία γένεσης 

του κράτους ανιχνεύονται στο τέλος του Μεσαίωνα και συγκεκριμένα από το 13ο ως 

το 15ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη ως μια τριπλή αντίδραση στους ηγεμόνες βασιλείς, 

την εκκλησιαστική δύναμη και τους φεουδάρχες. Ο καινούριος τύπος πολιτικής 

έκφρασης παίρνει την ονομασία «κράτος» (αν και ο συγκεκριμένος όρος αρχίζει να 

επικρατεί μετά το 15ο αιώνα). Το κράτος προκύπτει από την επικράτηση του 



ηγεμόνα-βασιλιά πάνω στους φεουδάρχες και από την ανάπτυξη της αστικής τάξης. 

Η ανερχόμενη αυτή τάξη, η αστική, προωθεί το ενιαίο συγκεντρωτικό έθνος-κράτος 

και διευρύνει έτσι την επιβολή της στο οικονομικό και το πολιτικό επίπεδο. 

Ιστορικά μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις «γενιές» εθνών κρατών:  

 

Η πρώτη «γενιά» κρατών, που διαμορφώθηκαν το 19ο αιώνα - από αντίδραση στις 

φεουδαρχικές δομές -στη βάση της αρχής των υπηκοοτήτων (π.χ. Γάλλος). 

Η δεύτερη «γενιά» κρατών εμφανίζεται κατά τον 20ό αιώνα και κτίζεται πάνω στα 

ερείπια της Γερμανικής, της Αυστροουγγρικής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Γενικότερα, ο Μεσοπόλεμος ήταν μια δύσκολη περίοδος θεμελίωσης νέων κρατών. 

Κάποια από αυτά τα νέα κράτη αντιστοιχούσαν σε παλιά έθνη που επιβίωσαν χάρη 

στον πολιτισμό τους και κάποια άλλα «κατασκευάστηκαν» πάνω σε πιο σύνθετες 

δομές όπως η Γιουγκοσλαβία, που αποτελούσε μια ομοσπονδία επιμέρους «κρατών».  

Η τρίτη «γενιά» κρατών εμφανίζεται από το 1945 και μετά το τέλος της 

αποικιοκρατίας. Σε αυτή τη «γενιά» κρατών δεν προηγείται το έθνος του κράτους, 

αλλά το κράτος έχει ως έργο την οικοδόμηση του έθνους (π.χ. Αλγερία). 

Η τέταρτη «γενιά» κρατών προήλθε από την κατάρρευση των χωρών του υπαρκτού 

σοσιαλισμού από το 1989 και μετά (π.χ. Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Λευκορωσία, 

Καζακστάν, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κροατία κτλ.). 

 

3. 

Δύο είναι οι διαφορετικές ιδέες περί έθνους που έχουμε κληρονομήσει: η μία 

προέρχεται από τη Γαλλική Επανάσταση και σύμφωνα με αυτήν το έθνος ταυτίζεται 

με το λαό, που ορίζεται ως μια ελεύθερη ένωση με κοινά πολιτικά δικαιώματα όλων 

όσοι διαμένουν στην εδαφική περιοχή που συγκροτεί το κράτος, ανεξαρτήτως 

θρησκείας, καταγωγής ή ακόμη και γλώσσας, δηλαδή το έθνος συμπεριλαμβάνει τις 

μειονότητες. 

Η άλλη ιδέα περί έθνους προέρχεται από το κίνημα του Ρομαντισμού (Γερμανία) και 

σύμφωνα με αυτήν το έθνος ταυτίζεται με το κοινό παρελθόν, την ιστορία και την 

κοινή παράδοση που συνδέει τα μέλη μιας κοινότητας. Η ιδιότητα του πολίτη στο 

πλαίσιο αυτής της κοινότητας σφυρηλατείται μέσα από την κοινή καταγωγή και την 

ιστορία. 

Τι σημαίνει όμως αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο; 

Το σχολείο αναπαράγει και μεταδίδει τον πολιτισμό μιας κοινωνίας στη νέα γενιά, 

όπως κάνει, για παράδειγμα, μέσα από τη διδασκαλία της ιστορίας. «Το σχολείο 

διαμορφώνει και αναπαράγει την εθνική ταυτότητα. Σε αυτή τη διαδικασία 

συμβάλλουν οι τελετές, τα σύμβολα, οι εθνικές επέτειοι, οι συμβολικές χρονολογίες» 



(Α. Φραγκουδάκη και Θ. Δραγώνα, 1997:15). Οι σχολικές αυτές εκδηλώσεις έχουν ένα 

συμβολικό χαρακτήρα, αφού σμιλεύουν τη συλλογική ταυτότητα και καλλιεργούν την 

αίσθηση ότι οι νέοι αποτελούν συνέχεια των προηγούμενων γενεών. 

 

4. 

Το κράτος αποτελεί ένα θεσμοθετημένο φορέα* κοινωνικοποίησης ιδιαίτερα 

σημαντικό. Ο τρόπος διακυβέρνησης: 

Ασκεί επίδραση στη λειτουργία των σημαντικότερων φορέων κοινωνικοποίησης, 

όπως είναι η οικογένεια (π.χ. με την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου), το 

σχολείο (π.χ. μέσω των προγραμμάτων της εκπαίδευσης,των βιβλίων, του 

εξεταστικού συστήματος), τα Μ.Μ.Ε. (π.χ. με τον κώδικα δεοντολογίας των 

δημοσιογράφων, αλλά και με τους κανόνες λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών). 

Διαμορφώνει τα πρότυπα συμπεριφοράς των κυβερνωμένων (π.χ. η συμπεριφορά 

και το ήθος των κυβερνώντων επηρεάζει το αίσθημα δικαίου του πολίτη, προάγει ή 

υπονομεύει τη διαφάνεια, την ισονομία κτλ.). 

Η κρατική εξουσία επιβάλλει κανόνες σε όλα τα επίπεδα και επηρεάζει τις σχέσεις 

των ανθρώπων σε επίπεδο οικονομικό (φορολογία, εισοδήματα), σε επίπεδο 

κοινωνικό (εκπαιδευτικό σύστημα, πρόνοια), σε επίπεδο πολιτικό (ελευθερία γνώμης, 

συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ενώσεις και πολιτικά κόμματα κτλ.). 

 

 

Θέμα 4ο  
Α. Ο Τέιλορ (F.W Taylor, 1856-1915) προτείνει την ορθολογικοποίηση των εργασιών 

στα εργοστάσια της Αμερικής, κατανέμοντας την εργασία: 

• οριζόντια, έτσι ώστε κάθε εργάτης να εκτελεί μέ-ρος της συνολικής εργασίας, 

• κάθετα, έτσι ώστε να διαχωρίζεται η σύλληψη της οργάνωσης της εργασίας από την 

εκτέλεσή της.Επειδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι την επιστημονική 

ανάλυση της εργασίας τους, το συγκεκριμένο έργο ανατίθεται στους ειδικούς. Έτσι, οι 

εργάτες γίνονται πιο αποτελεσματικοί αφού μπορούν να περιοριστούν στην 

επανάληψη μερικών απλών κινήσεων. Στον Τέιλορ ανήκει η φράση «ο σωστός 

άνθρωπος 

στη σωστή θέση».Ο Φορντ (Η. Ford, 1863-1947) ακολουθώντας τα βήματα του Τέιλορ, 

προσθέτει στην οργάνωση της εργασίας το σύστημα της σειράς συναρμολόγησης. Κατ’  

αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος εκτελεί μια μηχανοποιημένη εργασία. Δεν είναι 

δηλαδή οι εργάτες που μετακινούνται στο χώρο δουλειάς εκτελώντας συγκεκριμένες 

εργασίες, αλλά τα κομμάτια που πρόκειται να συναρμολογηθούν τα οποία 

μεταφέρονται μπροστά στον εργαζόμενο.Οι εφαρμογές του τεϊλορικού και στη 

συνέχεια του φορντικού συστήματος οργάνωσης της εργασίας επέτρεψαν: 



• τη μείωση του μη ωφέλιμου εργάσιμου χρόνου (π.χ.του χρόνου που ξοδεύεται για 

συνομιλίες μεταξύ των εργαζομένων), 

• τη μείωση του χειρωνακτικού προσωπικού, 

• την αύξηση του ρυθμού εργασίας, 

• τη μαζική παραγωγή αγαθών (όπως το αυτοκίνητο Ford-T του 1908, χωρίς 

διαφοροποιήσεις στη μορφή ή το χρώμα), 

• τη δυνατότητα μαζικής ενσωμάτωσης στο εργατικό δυναμικό των μη καταρτισμένων 

μεταναστών, που ήταν Ευρωπαίοι αγροτικής καταγωγής, συχνά αναλφάβητοι, 

• τη μηχανοποίηση των εργοστασίων. 

 

Β. Η εξειδίκευση είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, που συνήθως γίνεται 

στους χώρους δουλειάς.Υπάρχει η αντίληψη ότι το σχολείο μάς μαθαίνει άχρηστα 

πράγματα, που δε θα μας βοηθήσουν να βρούμεδουλειά. Η αντίληψη που θέλει τη 

μόρφωση να ταυτίζεται με την κατάρτιση, εκτός του ότι είναι επιβλαβής για την ίδια 

τη μόρφωση, συνδέεται και με την εξής εσφαλμένη εντύπωση: ότι η παιδεία και η 

γνώση έχουν αξία, εφόσον μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ανέλιξη. Η 

παιδεία όμως και η γενική μόρφωση δεν έχουν αποκλειστικά χρηστικό χαρακτήρα. 

Επιτρέπουν,μέσα σε συνθήκες ισότητας, την καλλιέργεια δεξιοτητων και την 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των ανθρώπων, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα 

συνεχούς επαγγελματικής αναπροσαρμογής ανάλογα με τις εξελίξεις της κοινωνίας 

της γνώσης. 

 

Γ. Οι νέες τεχνολογίες (εξελιγμένοι υπολογιστές, ρομποτική, τηλεπικοινωνιακοί 

δορυφόροι) είναι τα επιτεύγματα της μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Σε αυτή την 

κοινωνία η πληροφορία δείχνει να είναι το ≪κλειδί≫ για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, 

για την αύξηση της παραγωγικότητας και για την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. 

Δείχνει όμως να είναι το ≪κλειδί≫ και για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης 

αλλά και διαχείρισης των επιχειρήσεων, των οργανισμών κτλ.Γι’ αυτό το λόγο η 

συσσώρευση των πληροφοριών θεω- 

ρείται εξίσου σημαντική με τη συσσώρευση του κεφαλαίου, αφού, όσο η γνώση 

επεκτείνεται, τόσο οι κατέχοντες γίνονται πλουσιότεροι. 

Πολλοί μελετητές ισχυρίζονται ότι η μεταβιομηχανική κοινωνία σηματοδοτεί μια 

φάση στην ιστορία κατά την οποία γίνεται εφικτή η αξιοποίηση της ανθρώπινης 

ευφυΐας και λογικής κατά τρόπο επιστημονικό και συστηματικό, γεγονός που οδήγησε 

στην παραγωγή των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι, όπως η βιομηχανική κοινωνία οργανώθηκε και λειτούργησε γύρω από τη 

συσσώρευση του κεφαλαίου, των επενδύσεων και της παραγωγής, κατά έναν ανάλογο 

τρόπο η λεγόμενη 



μεταβιομηχανική κοινωνία οργανώθηκε και λειτούργησε γύρω από τον τομέα της 

γνώσης. Φυσικά καμιά οικονομική διαδικασία και κανενός είδους παραγωγή δεν είναι 

εφικτές χωρίς ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνογνωσίας. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία 

όμως -και εξαιτίας 

της επιστημονικής ανάπτυξης- η γνώση έγινε το σταυροδρόμι για την οργάνωση του 

συνόλου σχεδόν των οικονομικών και των κοινωνικών σχέσεων. ≪Ενώ η βιομηχανική 

κοινωνία εστίαζε στο εργοστάσιο ως κύρια πηγή προϊόντων, η μεταβιομηχανική 

κοινωνία εστιάζει στο πανεπιστήμιο ως κύρια πηγή θεωρητικής γνώσης≫ 

. Έτσι, παρατηρείται ότι η ανάπτυξη της γνώσης και της βιομηχανίας της πληρο- 

φορίας σηματοδοτεί τη σύγχρονη κοινωνία. 

 

 

Δ. Στην πορεία της ζωής του το άτομο αναλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς 

κοινωνικούς ρόλους (το σύνολο των συμπεριφορών που αναμένονται από ένα 

άτομο το οποίο κατέχει μια συγκεκριμένη κοινωνική θέση*). Επομένως η 

κοινωνικοποίηση δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά και τους ενηλίκους.Αλλά και το 

άτομο επιτελεί μέσα στην οικογένεια κατά τη διάρκεια της ζωής του πολλούς και 

διαφορετικούς ρόλους: παιδί, σύζυγος, γονέας, γιαγιά, παππούς.Η πολιτική 

κοινωνικοποίηση του ατόμου ξεκινά ήδη 

από την οικογένεια (π.χ. ως παιδί συνοδεύει τους γονείς του στις κάλπες), συνεχίζεται 

στο σχολείο με τη συμμετοχή του στα μαθητικά συμβούλια και εντείνεται με την 

ενηλικίωσή του και τη συμμετοχή του σε εκλογές, σε πολιτικά κόμματα, σε ενώσεις ή 

σε συλλόγους κτλ.Αντίστοιχα η επαγγελματική κοινωνικοποίηση του ατόμου ξεκινά 

από την οικογένεια (π.χ. επαγγελματικά πρότυπα των γονέων), συνεχίζεται στο 

σχολείο με τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και κλιμακώνεται με την είσοδο του ατόμου στο χώρο 

της εργασίας. 

Μέσω των διαφορετικών κοινωνικών ρόλων που αναλαμβάνει το άτομο εσωτερικεύει 

τα πρότυπα συμπεριφοράς που οριοθετούν τις ενέργειές του (π.χ. ο ρόλος του πατέρα 

μέσα στην οικογένεια, ο ρόλος του στο επαγγελματικό πεδίο, ο πολιτικός ή 

συνδικαλιστι- 

κός ρόλος κτλ.). Από τους ρόλους αυτούς απορρέουν διαφορετικές υποχρεώσεις, 

προσδοκίες, απαιτήσεις,δεξιότητες και δικαιώματα, τα οποία το άτομο θα πρέ- 

πει να γνωρίσει προκειμένου να είναι αποτελεσματικό και ευχαριστημένο. 

 


