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ΘΕΜΑ Β 

α) Η εγωιστική είναι εκείνος ο τύπος της αυτοκτονίας που έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνεται 

όταν τα άτομα δεν έχουν αναπτύξει αρκετούς κοινωνικούς δεσμούς. Για παράδειγμα, οι 

ανύπαντροι ενήλικες αυτοκτονούν συχνότερα από ό, τι οι παντρεμένοι. 

 

β) Η ανομική είναι εκείνος ο τύπος της αυτοκτονίας που εμφανίζεται σε περιόδους κατά τις 

οποίες παρατηρείται έντονη κοινωνική αποδιοργάνωση. Για παράδειγμα, οι ανομικές 



αυτοκτονίες αυξάνονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αλλά και σε περιόδους ευημερίας, 

γιατί οι άνθρωποι χάνουν τους κοινωνικούς δεσμούς τους. 

 

Β’ ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Γ 

α)  Υπάρχουν δυο διαφορετικές θεωρήσεις, βάσει των οποίων μπορεί να δοθεί μια 

απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.  

Γενικά, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων εξαρτάται από τη φύση του κοινωνικο-

οικονομικού συστήματος και των κατευθύνσεών του (π.χ. μείωση ή αύξηση της ανεργίας, η 

ύπαρξη ή η ανυπαρξία του κοινωνικού κράτους κ.ά.). Όσον αφορά τις χώρες με ελεύθερη 

οικονομία, έμφαση δίνεται στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα άτομα, ώστε με την 

ενεργοποίησή τους να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους. Σύμφωνα με κάποιες 

θεωρήσεις, μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της ανεργίας μπορούν να 

ληφθούν και από το ίδιο το άτομο. Το άτομο είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί και να συμβάλει 

αποφασιστικά στη βελτίωση της προσωπικής του πορείας μέσω της εκπαίδευσης, της 

επανακατάρτισης και της απόκτησης άλλων τυπικών προσόντων. 

Αντίθετα, στις κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες το βάρος για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών ανισοτήτων πέφτει στο κράτος. Επιπλέον, η δράση των συνδικαλιστικών φορέων 

(συνδικάτα) είναι σημαντική στο θέμα της διεκδίκησης των αιτημάτων που αφορούν την 

ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου (π.χ. αιτήματα για αύξηση μισθών, για μείωση 

εργάσιμου χρόνου κ.ά.). 

 

β)  Η φτώχεια θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα, διότι μπορεί 

να επηρεάσει  την κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία των ανθρώπων. 

Οι άνθρωποι που χάνουν την εργασία τους μπορεί να εξαναγκαστούν σε 

μετανάστευση, ενώ συγχρόνως αποκλείονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο, διότι η θέση 

στην οποία έχουν περιπέσει επηρεάζει την ψυχολογία και την αυτο-εικόνα τους. Επιπλέον, η 

ανεργία και η φτώχεια συνδέονται άμεσα με την υγεία, την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο 

όριο επιβίωσης των ανθρώπων. 



Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η ανεργία συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά 

αλκοολισμού, εγκληματικότητας, διαζυγίων, καθώς και άλλων κοινωνικών φαινομένων, 

όπως είναι η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και η έξαρση της βίας. Τα φαινόμενα αυτά δεν 

ταυτίζονται απόλυτα με την ανεργία, ωστόσο ο συνδυασμός της ανεργίας με άλλους 

παράγοντες (π.χ. μια προβληματική κοινωνικοποίηση κτλ.) αυξάνει τις πιθανότητες 

εμφάνισης αυτών των φαινομένων. Μια άλλη αρνητική πτυχή, ειδικότερα της μακροχρόνιας 

ανεργίας, είναι η σταδιακή απαξίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της αποκτηθείσας 

εργασιακής εμπειρίας των ανέργων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τα προγράμματα 

επανακατάρτισής τους. 

 

γ)  Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε πολλούς χώρους εργασίας διεύρυνε τον κύκλο 

των εργασιακών δραστηριοτήτων και επηρέασε την ίδια τη δομή της εργασίας. Αυτές οι νέες 

μορφές απασχόλησης δείχνουν τις τεράστιες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην 

οργάνωση της εργασίας, αλλά και την επιδείνωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων ή 

την όξυνση της διαπάλης μεταξύ των μελών των αντιμαχόμενων κοινωνικών τάξεων. 

Μάλιστα, αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις αναδιαμόρφωσαν τη διαδικασία της παραγωγής 

και ταυτοχρόνως, ρυθμίστηκαν με έναν ολωσδιόλου διαφορετικό τρόπο οι εργασιακές 

σχέσεις γεγονός που οδήγησε στην επώαση νέων μορφών ανισότητας. 

Οι αλλαγές στην οργανωτική δομή της εργασίας γέννησαν νέες μορφές απασχόλησης, 

που ονομάστηκαν ευέλικτες. Παραδείγματα ευέλικτων μορφών είναι η μερική απασχόληση, 

η εργασία με βάρδιες, η εργασία στη βάση κυλιόμενου ωραρίου, η εργασία τις Κυριακές (και 

γενικότερα τις αργίες) και η εργασία από απόσταση όπως, για παράδειγμα, η τηλεργασία. 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ευελιξία στην εργασία, η οποία ορίζεται ως η συνεχής 

μετακίνηση του εργαζόμενου σε διαφορετικές εργασιακές θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί 

εργαζόμενοι στη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους θα αλλάξουν παραπάνω από μία 

φορά θέση εργασίας. Τα συναισθήματα φυσικά που συνοδεύουν τον εργαζόμενο εξαιτίας 

αυτών των αλλαγών είναι η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια. 

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες από τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

ονομάζονται «γκρίζες», γιατί δεν παρέχουν στους εργαζομένους τα εργασιακά δικαιώματα 

(όπως επιδόματα, άδειες) και την ασφάλισή τους. Παραδείγματα «γκρίζων» μορφών 

απασχόλησης είναι η εργασία με σύστημα «φασόν», η εργασία εκτός των εγκαταστάσεων 



του εργοδότη, ο δανεισμός των εργαζομένων κ.ά. Επομένως, αυτές οι μορφές απασχόλησης 

καθιστούν την εργατική δύναμη απροσδιόριστη και ασαφή, καθώς ο εργαζόμενος μερικής 

απασχόλησης δεν έχει ένα σταθερό ωράριο εργασίας, εισπράττει έναν πενιχρό μισθό και 

γενικότερα λογίζεται σαν ένας εργαζόμενος δεύτερης κατηγορίας, ο οποίος απλά εξυπηρετεί 

τις εποχικές ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 

Επομένως, η επικράτηση των νέων μορφών απασχόλησης και η εδραίωση μια 

διαφορετικής εργασιακής κουλτούρας είναι πλέον μια πραγματικότητα. Συνακολούθως, στη 

σύγχρονη εποχή η αγορά εργασίας έχει πλέον αναδιαρθρωθεί, οι εργαζόμενοι έχουν 

απολέσει τα κοινωνικά και εργασιακά κεκτημένα των προηγούμενων δεκαετιών και οι 

υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση και την ευδοκίμηση διαφορετικών 

μορφών ανισότητας.  

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ένας ορισμός για την πολυσημαίνουσα 

έννοια της ανισότητας. 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. Κατά πρώτον, διακρίνονται οι οικονομικές ανισότητες που 

αντιστοιχούν στη διαφορά θέσης των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, όπως επίσης στη 

διαφορά ως προς τα εισοδήματα και την περιουσία. Τα άτομα που πλήττονται από τις πάσης 

φύσεως οικονομικές ανισότητες απασχολούνται σε εργασίες που δεν προστατεύονται από τις 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δε δικαιούνται οικογενειακά επιδόματα και γενικότερα δεν 

υφίσταται μια κρατική μέριμνα, πχ. δεν προβλέπεται μια πολιτική μισθών, μια φορολογική 

πολιτική με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης στους οικονομικά ασθενέστερους (π.χ. μείωση 

φόρων για τις πολυμελείς οικογένειες, μείωση αναλογίας έμμεσων-άμεσων φόρων). Έτσι, οι 

εργαζόμενοι μένουν εκτεθειμένοι στους σκληρούς νόμους της ελεύθερης αγοράς και 

ανοχύρωτοι μπροστά στις δυνάμεις και στα διαπλεκόμενα συμφέροντα των εργοδοτών τους.  

Κατά δεύτερον, ακολουθούν οι κοινωνικές ανισότητες, όπως για παράδειγμα οι 

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

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

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων. Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι είναι 

ευάλωτοι έναντι των ενδεχόμενων κοινωνικών κινδύνων και με τον τρόπο αυτό, τα άτομα 

δεν μπορούν να απολαύσουν ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, καθώς 

αποκλείονται από μια σειρά κοινωνικών παροχών, όπως η κοινωνική ασφάλιση (η 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η συνταξιοδότηση, τα επιδόματα σε άτομα με ειδικές 



ανάγκες κ.ά.), η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. η συμβουλευτική), η πρόσβαση σε 

αγαθά πολιτισμού (π.χ. ο κοινωνικός τουρισμός, η ελεύθερη είσοδος σε μουσεία ή εκδηλώσεις 

κ.ά.). 

Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι η εξάλειψη των νέων μορφών ανισότητας 

προϋποθέτει την κρατική παρέμβαση, την ανάπτυξη της οικονομίας και την τόνωση των 

επενδύσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες σταθερές θέσεις εργασίας. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

α)  Ο αρχηγός μιας φυλής φέρει την παραδοσιακή εξουσία, η οποία συναντάται στις 

κοινωνίες, όπου δεν υπάρχει μια δομημένη κρατική οργάνωση. Υπάρχουν κοινωνίες (π.χ. οι 

φυλετικές), στις οποίες ο αρχηγός δεν εκλέγεται. Η νομιμότητά του προέρχεται από το 

εθιμικό δίκαιο (δηλαδή από τις συνήθειες και τις παραδόσεις που περνούν από τη μια γενιά 

στην άλλη). Αυτό το είδος της παραδοσιακής εξουσίας που ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του 

πατέρα-αρχηγού, μπορεί να το συναντήσει κανείς στις εκτεταμένες οικογένειες της 

αγροτικής κοινωνίας. 

 Κατά το παρελθόν (18ο αιώνα) οι βασιλείς κυβερνούσαν «ελέω Θεού», ενώ η 

μεταβίβαση της εξουσίας γινόταν συνήθως ειρηνικά, αφού κανείς δεν μπορούσε να την 

διεκδικήσει, διότι οι μόνοι που μπορούσαν να είναι οι επόμενοι άρχοντες ήταν οι απόγονοι 

του βασιλιά. Σήμερα στην Ευρώπη (Αγγλία, Ισπανία, Βέλγιο κτλ.) οι βασιλείς δεν ασκούν 

πραγματική εξουσία. Αντίθετα, σε κάποιες άλλες χώρες (π.χ. Ιορδανία, Μαρόκο) οι βασιλείς 

έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες. 

Ο πρωθυπουργός ενός ευνομούμενου σύγχρονου κράτους φέρει την ορθολογική 

εξουσία, η οποία στηρίζεται στη «νομιμότητα» των θεσμοθετημένων και από κοινού 

συμφωνημένων νομικών ρυθμίσεων, από τις οποίες αντλούν την εξουσία όσοι την ασκούν. 

Σε αυτό τον τύπο διακυβέρνησης η δύναμη βρίσκεται περισσότερο στα «γραφεία» παρά στα 

πρόσωπα που τα στελεχώνουν (τους γραφειοκράτες). Αυτό συμβαίνει διότι όσοι κατέχουν μια 

θέση στα κυβερνητικά γραφεία αναμένεται να λειτουργούν στη βάση συγκεκριμένων νόμων, 

κανόνων και ρόλων. Όταν, για παράδειγμα, εκλέγεται νέος πρόεδρος της δημοκρατίας, ο 

απερχόμενος πρόεδρος γίνεται ιδιώτης και χάνει τα όποια προνόμιά του. Η άσκηση των 

καθηκόντων κάθε ρόλου γίνεται εντός των νόμιμων ορίων, και δε συγχωρείται η 



οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης της εξουσίας. Αρκετοί πρόεδροι, πρωθυπουργοί, 

εκπρόσωποι του κοινοβουλίου σε διάφορες χώρες έχασαν τη θέση τους λόγω υπέρβασης των 

ορίων της νομιμότητας. 

β)  Είναι σαφές ότι οι δυο θεωρητικοί προσεγγίζουν το κράτος μέσα από μια εντελώς 

διαφορετική οπτική γωνία. Ο Βέμπερ από την πλευρά του, αντικρίζει το κράτος σαν έναν 

ταξικά ουδέτερο θεσμό και σαν έναν θεματοφύλακα της τάξης, της οργάνωσης ή σαν ένα 

μέσο για τη διαρρύθμιση όλων των δημόσιων υποθέσεων. Αντιθέτως, ο  Μαρξ διατηρεί μια 

επικριτική στάση έναντι του κράτους, καθώς το θεωρεί σαν ένα αδυσώπητο μηχανισμό που 

εξυπηρετεί τις βλέψεις των καπιταλιστών και μέσω αυτής της διαδικασίας, σταθεροποιείται 

το ισχύον ταξικό, εκμεταλλευτικό και άδικο ταξικό σύστημα. 

Ο Βέμπερ θεώρησε τον εξορθολογισμό ως ένα κλειδί για τη διασφάλιση της ευρυθμίας 

της κοινωνίας και κατ’ επέκταση ως τη βασική προτεραιότητα για την αποδοτικότητα και τη 

λειτουργικότητα του κρατικού μηχανισμού. Ο ορθολογισμός, άλλωστε, είναι αυτός που δίνει 

έμφαση στη λογική και τον προγραμματισμό. Το σύστημα εξορθολογισμού είναι απρόσωπο, 

λειτουργεί στο πλαίσιο τυπικών κανόνων και απετέλεσε το κύριο χαρακτηριστικό του 

καπιταλισμού και του δυτικού πολιτισμού. Ο εξορθολογισμός συνέβαλε τα μέγιστα στην 

πρόοδο του ανθρώπινου πνεύματος και επομένως, στην εμφάνιση νέων πιο εξελιγμένων 

μορφών πολιτικής οργάνωσης. Ο άνθρωπος γίνεται ένα λογικό ον, απαλλάσσεται από τις 

ιδεοληπτικές αντιλήψεις, παύει να πιστεύει σε δεισιδαιμονίες ή προκαταλήψεις και σταματά 

να ερμηνεύει τον κόσμο ως έργο θεοτήτων, δαιμόνων ή γενικότερα υπερφυσικών δυνάμεων. 

Η ανθρώπινη δράση χαρακτηρίζεται πλέον, ορθολογική, αφού είναι προσανατολισμένη ως 

προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Ο Βέμπερ θεώρησε ότι ο ορθολογικός τρόπος 

δράσης και οργάνωσης καθορίζει όλους τους τομείς της καπιταλιστικής κοινωνίας (την 

οικονομία, τους νομικούς θεσμούς, τη γραφειοκρατία κτλ.) συμπεριλαμβανομένου και του 

κράτους.  

Σύμφωνα με το Βέμπερ η δημιουργία του κράτους είναι μια διαδικασία συνεχούς 

ορθολογικοποίησης, η οποία συνδέεται με ορισμένα χαρακτηριστικά και με το Βεμπεριανό 

ιδεατό τύπο του κράτους. Κατά πρώτον, το κράτος συγκροτείται από ένα σώμα μόνιμων και 

ειδικών υπαλλήλων (γραφειοκρατία). Το εν λόγω γραφειοκρατικό σύστημα, ως ορθολογικός 

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



κανόνων. Κατά δεύτερον, το κράτος ορίζει μόνιμες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και 

τέλος, προβλέπεται η ύπαρξη μιας εμφανούς ιεραρχίας αρμοδιοτήτων. 

Επιπροσθέτως, ο Βέμπερ ορίζει το κράτος σε συνάρτηση με την έννοια της εξουσίας, 

δηλαδή επικροτεί τη χρήση βίας (καταναγκασμού) ή την απειλή χρήσης βίας για την άσκηση 

ελέγχου. Η κεντρική πολιτική αρχή που είναι το κράτος κατέχει, σύμφωνα με τον Βέμπερ, το 

μονοπώλιο της έννομης βίας. Έτσι, ορίζει το κράτος ως την «κοινότητα των ανθρώπων η 

οποία αξιώνει (αποτελεσματικά) το μονοπώλιο στη χρήση της νόμιμης φυσικής βίας μέσα σε 

ένα ορισμένο έδαφος». Βέβαια, στις οργανωμένες κοινωνίες δυτικού τύπου υφίσταται ένα 

αυστηρό και γραφειοκρατικά προσδιορισμένο νομικό σύστημα και για το λόγο αυτό, η χρήση 

της φυσικής βίας από ιδιώτη ή ακόμη από οργανωμένη ομάδα είναι παράνομη. Η μόνη αρχή 

που νομιμοποιείται να ασκήσει βία είναι η κεντρική πολιτική αρχή και οι μηχανισμοί της, 

στους οποίους εμπιστεύεται το δικαίωμα αυτό. 

Ο Μαρξ στον αντίποδα, αναλύει μέσα από μια άλλη σκωπτική ματιά τον θεσμό του 

κράτους και καταδεικνύει όλους εκείνους τους συγκαλυμμένους κρατικούς μηχανισμούς που 

οδηγούν στην αέναη αναπαραγωγή του υφιστάμενου αδηφάγου ταξικού συστήματος. 

Σύμφωνα με το Μαρξ, όλοι οι κρατικοί φορείς λειτουργούν συντονισμένα και μεθοδευμένα 

με απώτερο σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων. Οι κρατικοί αξιωματούχοι καταχρώνται την κρατική εξουσία, προκειμένου να 

διαφυλάξουν με κάθε τρόπο την ταξική υπεροχή και το κοινωνικό γόητρο των καπιταλιστών. 

Άλλωστε, Ο Μαρξ συνέδεσε το καπιταλιστικό σύστημα με τη λειτουργία του 

παραγωγικού συστήματος. Στον καπιταλισμό, λοιπόν, τα «μέσα παραγωγής» (τα εργαλεία, 

οι μηχανές, τα οικοδομήματα – τα εργοστάσια, η γη και οι πρώτες ύλες) ελέγχονται από τους 

καπιταλιστές. Έτσι, αφού οι καπιταλιστές είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, οι 

εργάτες οι οποίοι δεν κατέχουν τα μέσα παραγωγής, είναι υποχρεωμένοι να μισθώνουν την 

εργασία τους στους καπιταλιστές. Κατ’ αυτό τον τρόπο όμως οι καπιταλιστές-

κεφαλαιοκράτες έχουν τον έλεγχο όχι μόνον των μέσων παραγωγής αλλά και των 

προϊόντων, μέσω των οποίων αποκομίζουν το κέρδος.  

Άρα, 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.). Κατ’ επέκταση, ο μοναδικός σκοπός 



των κρατικών «λειτουργών» είναι η απομύζηση της μέγιστης δυνατής υπεραξίας, την οποία 

ιδιοποιούνται οι καπιταλιστές με τη μορφή του κέρδους.  

Συμπερασματικά, αναλύοντας τις θέσεις των δυο κλασσικών θεμελιωτών της 

Κοινωνιολογίας γίνεται σαφές ότι το κράτος δεν είναι μια γενική – αφηρημένη έννοια 

νομικού περιεχομένου, αντιθέτως είναι ένας από τους πιο νευραλγικούς δημόσιους 

μηχανισμούς, η λειτουργία του οποίου επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων και διαμορφώνει την 

επικρατούσα κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση μιας χώρας. 

 

 

 

 


