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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.  Οι αντιλήψεις για το ρόλο της εργασίας δεν δι αφοροποιούνται ιδιαίτερα στο χρόνο.  

β. Το έγκλημα, κοινωνιολογικά, είναι μία συμπεριφορά αξιόποινη σύμφωνα με την έννομη 

τάξη.   

γ. Η δύναμη είναι χαρακτηριστικό των κοινωνικών σχέσεων, ενώ η εξουσία είναι νόμιμο 

χαρακτηριστικό της κρατικής βίας.  

δ. Η πολιτική και  εκλογική συμπεριφορά εξαρτάται από κοινωνικούς και  όχι  ατομικούς 

παράγοντες.   

ε. Η λεγόμενη «πολιτική αλλοτρίωση» αντιμετωπίζεται  αποτελεσματικά μόνο σε 

προσωπικό επίπεδο.  

Μονάδες 15  

 

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

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

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α2. Στόχος του κοινωνικού ελέγχου είναι :     

α.  η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων/ αξιών .   

β.  η  εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων/ αξιών και η αποτροπή τ ης παραβίασής τους 

από τους πολίτες .   

γ.  η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων/ αξιών και η μόνιμη κύρωση των παραβατών.  

δ.  η κοινωνική ένταξη των ατόμων .   

Μονάδες 5  

Α3. Τα πολιτικά κόμματα διακρίνονται από:    

α.  τον κοινό στόχο τους, που η είναι η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας ακόμα και  σε 

συνεργασία με άλλα κόμματα .     

β.  έναν βαθμό οργάνωσης .    

γ. κάποια στοιχεία εξωκοινοβουλευτικής υποστήριξης (συνδικάτα, κινήματα) .   

δ.  όλα τα παραπάνω .    

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Σύμφωνα με το μοντέλο των ελ ίτ,  ο  λαός έχει  μικρή δυνατότητα να παρεμβαίνει στη 

λήψη αποφάσεων. Πώς αξιοποιεί ο Μιλς την κοινωνιολογική φαντασία για να τεκμηριώσει 

τη θέση αυτή;   

Μονάδες 13 

Β2 .  Να συγκρίνετε και να σχολιάσετε τα στοιχεία που συνθέτουν μία δημοκρατία σε 

αντίθεση με ένα ολοκληρωτικό σύστημα διακυβέρνησης.  

Μονάδες  12 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Η παρέα συνομηλίκων ως δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης συντελεί  στην 

ανάπτυξη αυτοπεποίθησης εκ μέρ ους των παιδιών. Πώς αντιμετώπισε την έννοια της 

αυτοεικόνας η σχολή της σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης και  τι  ρόλο 

διαδραματίζουν οι «σημαντικοί  άλλοι» στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας των παιδιών;  

Μονάδες 13  

Γ2.  Τι θέση καταλαμβάνει η έννοια της «ταξικής πάλης» στο έργο του Μαρξ και πώ ς την 

αντιμετωπίζει η σχολή των συγκρούσεων;  

Μονάδες 12  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1 .  Οι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν συχνά αναλογίες προκειμένου να κάνουν τις απόψεις 

τους πιο εύληπτες.  Να καταγράψετε την αναλογία που χρησιμοποίησαν οι  λειτουργιστές 

για να περιγράψουν την κοινωνία και την αναλογία που χρησιμοποίησε ο Γκόφμαν για να 

περιγράψει τους κοινωνικούς ρόλους.  

Μονάδες 12  

Δ2.  Στο πλαίσιο της ανάλυσης της αναλογίας που έθεσε ο Γκόφμαν  και αφού διαβάσετε 

προσεκτικά τα παρακάτω αποσπάσματα, να αποφανθείτε αν αναφέρονται σε προσκηνιακές 

ή παρασκηνιακές στιγμές και να εξηγήσετε την άποψή σας.   

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  

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 τεχνι κές είναι  να γράφεις πότε –  πότε μεγάλες λέξεις  

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

«Γλυκιά μου, είσαι  μάλλον άσχετη από ορθογραφία».  

 

Β  Ένα πράγμα είναι  μάλλον σίγουρο: ο μέσος γαιοκτήμονας και  η οικογένειά τ ου 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 τους 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 α ση Μ αρί α  Γ κο φ ρα ,  ε π ιμ έλ ει α Κ ώστ α ς Λι βιερ ά τος ,   

Ει σ αγω γή Δ ήμ ητρ α Μ α κ ρυ νι ώτ η,  ε κδ όσ ει ς  Αλ εξ ά νδ ρε ι α,  Α θή ν α 200 6,  σ ελ.  93  - 9 5  

Μονάδες 13  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


