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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,  δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε  κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  σωστή, ή  Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α. Η κοινωνιολογία γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη π ριν από 150 χρόνια.      

β. Η κοινωνιολογία είναι  μοναδική επιστήμη γιατί εστιάζει  στο άτομο.   

γ. Ο Βέμπερ αναγνωρίζεται ως ανάδοχος της κοινωνιολογίας.    

δ. Το κλειδί για να κατανοήσουμε τη σκέψη του Μαρξ είναι η έννοια της «ταξικής πάλης».   

ε. Οργανωτική αρχή της θεωρίας του Μέρτον είναι η έννοια του «συστήματος».  

Μονάδες 15  

 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2. Σύμφωνα με τον Μαρξ :    

α.  το εποικοδόμημα είναι ανεξάρτητο από τη βάση .    

β.  το εποικοδόμημα καθορίζει  τη βάση .   

γ.  το εποικοδόμημα καθορίζεται από τη βάση .   

δ.  εποικοδόμημα και βάση περιγράφουν την ίδια έννοια .    

Μονάδες 5  

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ανήκουν στον:  

α.  Πρώτο Κόσμο.   

β.  Δεύτερο Κόσμο.   

γ.  Τρίτο Κόσμο.  

δ.  τίποτα από τα παραπάνω.   

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Ποιο είναι το βασικό ταξινομικό σχήμα των αγροτικών κοινωνιών  (Μονάδες 12);  

 

Β2 .  Ποια είναι τα κριτήρια  με τα οποία διακρίνουμε τις σύγχρονες κοινωνίες σε 

αναπτυγμένες και υποανάπτυκτες (Μονάδες 5);  

 

Β3 .  Ποια είναι η σχέση εκσυγχρονισμού και εκπαίδευσης,  σύμφωνα με τις θεωρίες του 

εκσυγχρονισμού (Μονάδες 8);  

Μονάδες 25  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Πώς συνέβαλε ο Κούλεϋ  στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Μονάδες 10);  

 

Γ2.  Τι γνωρίζετε για το έργο του Ντυρκέμ  «Η αυτοκτονία»;  Τι ήθελε να μελετήσει  μέσα από 

αυτό και  ποια είναι τα τρία είδη αυτοκτονίας που διέκρινε (Μονάδες 15);   

Μονάδες 25  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Να αναφερθείτε στη διάκριση της κοινωνικής ζωής από τον Γκόφμαν  σε προσκήνιο και  

παρασκήνιο (Μονάδες 10).   

 

Δ2.  Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω αποσπάσματα να αποφανθείτε αν  

αναφέρονται σε προσκηνιακές ή παρασκηνιακές στιγμές και να εξηγήσετε την άποψ ή σας 

(Μονάδες  15).  

Α  «Οι κοπέλες στα αμερικανικά κολέγια προσπαθούσαν, και σίγουρα ακόμα προσπαθούν, 

να  υποβαθμίσουν την εξυπνάδα, τις δεξιότητες και την αποφασιστικότητά τους όταν  

βρίσκονταν μπροστά σε υποψήφιους νεαρούς συνοδούς, φανερώνοντας έτσι μια βαθιά  

ψυχική πειθαρχία παρά τη φήμη της επιπολαιότητας που τις συνοδεύει διεθνώς. Λέγεται  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

πως, παίζοντας το ρόλο τους,  αφήνουν τα αγόρια να εξηγούν δια μακρών πράγματα που  

ήδη ξέρουν, πως κρύβουν την ικανότητά τους στα μαθηματικά από τους λιγότερο ικανούς  

συνοδούς τους  και πως χάνουν στο πινκγ –  πονγκ ίσα ίσα πριν από το τέλος του  παιχνιδιού: 

«Μια από τις πιο ωραίες τεχνικές είναι  να γράφεις πότε –  πότε μεγάλες λέξεις  

ανορθόγραφα. Ο φίλος μου μοιάζει να τη βρίσκει  με αυτό και απαντώντας μου γράφει:  

«Γλυκιά μου, είσαι  μά λλον άσχετη από ορθογραφία».   

 

Β Ένα πράγμα είναι μάλλον σίγουρο: ο μέσος γαιοκτήμονας και  η οικογένειά του  ζούσαν 

πολύ πιο λιτά στην καθημερινότητά τους πολύ πιο λιτά από ό,τι  όταν δέχονταν  επισκέπτες. 

Τότε αίρονταν στο ύψος της περίστασης και  προσέφεραν πιάτα που θύμιζαν  συμπόσια της 

μεσαιωνικής αριστοκρατίας. Αλλά, όπως και οι  ευγενείς εκείνου του καιρού,  στο ενδιάμεσο 

των εορταστικών περιστάσεων «κρατούσαν κρυφό νοικοκυριό», όπως έλεγε ένα σχετικό 

ρητό και  περιορίζονταν στο πιο λιτό φαγητό. Το μυστικό τ ους ήταν καλά  φυλαγμένο.  

 

E rvi n g Go ff ma n,  « H π αρ ου σί ασ η το υ εα υ το ύ σ τ η ν κα θ ημ ερι ν ή ζ ωή» ,  μ ετ ά φρ ασ η Μ αρί α  

Γκ ο φρ α,  ε πιμ έλ ει α Κώ στ ας Λιβι ερ ά τος ,  Ει σα γωγ ή  Δήμ η τρ α Μ α κρ υ νιώ τ η,  εκ δό σε ις  

Αλεξ ά ν δρε ι α,  Α θ ή να ,  2 0 06,  σ ελ.  93  - 9 5.  

Μονάδες 25  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


