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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 έννοια της γραφειοκρατίας στη σκέψη του Βέμπερ ήταν αρνητικά φορτισμένη, όπως 

είναι  στις μέρες μας.  

β. Οι θεωρητικοί  της σχολής των συγκρούσεων ισχυρίζονται  ότι  οι  συγκρούσεις στην 

κοινωνία είναι αναπόφευκτες λόγω της συνεχούς παραγωγής ανισοτήτων.  

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

την ίδια θέση ως προς τα μέσα παραγωγής, ένα σχετικά κοινό τρόπο ζωής και την αίσθηση 

ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα.  

δ. Η περίπτωση κοινωνικής απομόνωσης του «αγριόπαιδου της Αβερόν»  είναι μοναδική.   

ε. Μια σημαντική συνέπεια της φτώχειας είναι  η παιδική εργασία.  

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.  Βασικοί εκπρόσωποι του μοντέλου των ελίτ θεωρούνται οι:    

α.  Β.Παρέτο, Ρ.Μίκελς,  Τσ.Ρ.Μιλς.   

β.  Λ.Αλτουσέρ, Μαρξ, Τσ.Ρ.Μιλς.   

γ. Α.Κοντ, Χ.Σπένσερ, Ε.Ντυρκέμ.   

δ.  Τ.Πάρσονς, Ρ.Μέρτον, Β.Παρέτο.    

Μονάδες 5  

 

Α3. Η τηλεργασία που μοιάζει με την εργασία –  φασόν (με το κομμάτι) του 190υ αιώνα κι  

έχουμε ανεξάρτητους εργαζόμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες που δε διαχωρίζουν το 

χώρο εργασίας από το χώρο του σπιτιού τους είναι:   



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

α.  η τρίτη μορφή.     

β.  η δεύτερη μορφή.    

γ. η πρώτη μορφή.  

δ.  συνδυασμός της πρώτης με την δεύτερη 

μορφή.  

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Ποιες είναι οι  διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην κοινωνική θεωρία και την 

καθημερινή θεωρητική σκέψη; Να τις καταγράψετε και να τις αναλύσετε.   

Μονάδες 15  

 

Β2 .  Να δώσετε σύντομους ορισμούς  για τις έννοιες: αυτάρκης οικονομία (κοινωνία ),  

καταμερισμός της εργασίας,   μανιφακτούρα, υπερπροϊόν,  εξοικείωση –  εξειδίκευση.

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Αφού αναφερθείτε στα τρία μέρη της προσωπικότητας του ατόμου κατά τον Φρόυντ 

και  στη διχοτόμηση του «Εαυτού» κατά Μιντ, να εντοπίσετε ομοιότητες ανάμε σα σε κάθε 

μέρος της προσωπικότητας κατά Φρόυντ και κομμάτι του «Εαυτού» κατά Μιντ,  

αιτιολογώντας την απάντησή σας.   

Μονάδες 15  

Γ2.  Είναι  γνωστό πως οι στοχαστές ξαφνιάστηκαν από τις αλλαγές που συντελούνταν στην 

περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης κι  άρχ ισαν να ασχολούνται με την επιστημονική 

διερεύνηση των κοινωνικών μετασχηματισμών και των αιτιών τους.  Υπό το φως αυτής της 

παραδοχής, καλείστε να καταγράψετε και  να αναλύσετε την έννοια που χρησιμοποιεί  ο  

Ντυρκέμ για να εξηγήσει τη μετάβαση από τις προβιο μηχανικές στις βιομηχανικές 

κοινωνίες και την αντίστοιχη έννοια που χρησιμοποιεί ο Βέμπερ.                                          

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1 .   

«Η αποξένωση, η αδιαφορία, η αίσθηση του ατόμου ότι  η συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι  δε  

μετρά, η δυσπιστία του έναντι  των κυβερνώντων και γενικά η απομάκρυνσή του από τις 

πολιτικές διαδικασίες και τις πολιτικές εξελίξεις…».  

α.  Ποιον όρο/ κοινωνικό φαινό μενο περιγράφει η παραπάνω φράση (Μονάδες 3);  

β.  Να παρουσιάσετε τα αίτιά του (Μονάδες 6).  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ.  Να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής του (Μονάδες  6).  

Δ2.  «Το σύστημα διακυβέρνησης που συναντάται στα σύγχρονα κράτη και  το οποίο  

προϋποθέτει  τη διαρκή συμμετοχή του πολίτη…».  

α.  Ποιον όρο/ πολίτευμα περιγράφει η παραπάνω φράση (Μονάδες 3);  

β.  Να παρουσιάσετε τα κύρια χαρακτηριστικά του (Μονάδες 3).  

γ.  Τι ισχυρίστηκε ο Ν. Μπόμπιο για το δημοκρατικό καθεστώς (Μονάδες  4);   

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


