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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. Η ανομία ως φαινόμενο, σύμφωνα με τον Ντυρκέμ , συνδέεται με τις αργές μεταβολές 

που σημειώνονται στις παραδοσιακές κοινωνίες.  

 

β. Σύμφωνα με τον Βέμπερ, ο εξορθολογισμός μας βοηθά να δούμε την μετάβαση από την 

προβιομηχανική κοινωνία στην καπιταλιστική βιομηχανική κοινωνία.  

 

γ. Οι χώρες του Τρίτου Κό σμου είναι αυτές στις οποίες η πλειονότητα του πληθυσμού 

ασχολείται  με τη καλλιέργεια της γης, ενώ η οικονομία τους είναι είτε κεντρικά 

σχεδιασμένη είτε ελεύθερη.  

 

δ. Ως κοινωνικές τάξεις ορίζονται  οι κοινωνικές ομάδες των οποίων τα μέλη έχουν 

διαφορετική θέση ως προς τα μέσα παραγωγής, ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά 

διαθέτουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα.  

 

ε.Μόνο οι  κυβερνώντες με την πολιτική τους μπορούν να συμβάλουν στην εγκαθίδρυση 

ενός κράτους δικαίου, ώστε να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τ ων πολιτών και να 

αντιμετωπίσουν την πολιτική αλλοτρίωση.  

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. Η κριτική που ασκείται  στη θεωρί α των ρόλων:  

α.  λαµβάνει υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόµων .  

β.  δε λαµβάνει  υπόψη τις σχέσεις εξουσίας που συνδέουν το σύστηµα των ρόλων .  

γ.  θεωρεί τους ρόλους ως µη σηµαντικούς .  

δ.  θεωρεί ότι τα κοινωνικά κινήµατα δεν παίζουν σηµαντικό  ρόλο στη µεταβολή των 

κοινωνιών .  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 5  

 

Α3. Οι έρευνες του Μάγιο για την εργασία σηµατοδότησαν:  

α. τη µείωση του χειρωνακτικού προσωπικού.  

β. την είσοδο των µεταναστών στους χώρους εργασίας.  

γ. την αλλοτρίωση του εργαζόµενου.  

δ. την απαρχή του µοντέλ ου των ανθρώπινων σχέσεων στην εργασία.  

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1 .  Να περιγράψετε το μοντέλο των ελίτ.   

Μονάδες  13 

 

Β2.  Να δώσετε ορισμούς  στις έννοιες:  

 Πολιτικά κόμματα  

 Ομάδες γνώμης  

 Ομάδες συμφερόντων  

 Πολιτική συμπεριφορά  

Μονάδες 12  

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Ποιες διαφορετικές σημασίες αποδίδονται στην <ανάπτυξη> και πώς προσδιορίζεται  

μέσα από τις θεωρίες της εξάρτησης και του εκσυγχρονισμού;   

Μονάδες 12 

 

Γ2 .  Πώς μπορεί να ερμηνευτεί  η σχέση εκσυγχρονισμού και εκπαίδευσης βάσει των 

θεωριών της αναπαραγωγής και της εκπαίδευσης;  

Μονάδες  13 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Να περιγράψετε τα ΜΜΕ ως φορέα κοινωνικοποίησης και  να εξηγήσετε με ποιον από 

τους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς κοινωνικοποίησης συνδέεται.   

Μονάδες 12  

 

Δ2.  Να περιγράψετε το κράτος ως φορέα κοινωνικοποίησης και  να συγκρίνετε τις 

προσεγγίσεις των Βέμπερ, Κο ντ και Μαρξ για την έννοια και τη δημιουργία του κράτους.  

Μονάδες  13  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


