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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.  

1.  Κατά τον Ρ.  Μέρτον (R.  Merton, 1910 -2003),  η κοινωνική πραγματικότητα  προσεγγίζεται  

με βάση τις ιδέες και τους κανόνες που ακολουθούν τα ίδια τα άτομα.  

2.  Στοιχεία αυταρχισμού αποκλείεται  να εντοπιστούν σε δημοκρατικά πολιτεύματα.  

3.  Το “εκείνο” (id),  σύμφωνα με τον Φρόυντ, αποτελεί το σύνολο των κανόνων  

συμπεριφοράς που η κοινωνία επιβάλλει στα μέλη της.  

4 .  Στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες οι συγκρούσεις εργοδοτών και εργαζομένων  παύουν 

να υφίστανται.  

5.  Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέμ αναγνωρίζεται  ως ο “ανάδοχος” της κοινωνιολογίας.  

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.  Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί συνέπεια της φτώχειας, των ανισοτήτων και της 

ανεργίας;     

α.  εξαναγκασμός ατόμων σε μετανάστευση.    

β.  καταξίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ανέργων.    

γ. αύξηση της β ίας.  

δ.  μείωση της ποιότητας ζωής και του προσδόκιμου ορίου επιβίωσης .     

Μονάδες 5  

Α3. Σύμφωνα με την θεωρία του εκσυγχρονισμού:  

α. η εκπαίδευση έχει μια αιτιώδη σχέση με την οικονομική ανάπτυξη .  

β. η ανάπτυξη του πρώτου κόσμου συνεξετάζεται με την υπανάπτυξη του Τρίτου κόσμου .  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ. η περιφέρεια υφίσταται την εκμετάλλευση σε διεθνές επίπεδο .  

δ. όλα τα παραπάνω .

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Να περιγράψετε τ ο νόμο των τριών σταδίων του ανθρώπινου πνεύ ματος σύμφωνα με 

τον Α. Κοντ  (Μονάδες 9).  Σε ποιο από αυτά ανήκει  η Κοινωνιολογία και ποιος ο ρόλο ς της 

σύμφωνα με τον Α. Κοντ  (Μονάδες 3) ;   

Μονάδες 12  

Β2 .  Να αναλύσετε τους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτελείται  η 

κοινωνικοποίηση.

Μονάδες 13  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Να αναλύσετε τις συνέπειες της ανεργίας (μακροχρόνιας ή μη)  (Μονάδες 9) .   

 

Γ2.  Γιατί η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί κομβικό στοιχεί ο στην πολιτική κάθε 

κράτους  (Μονάδες 2);  

 

Γ3.  Ποιες προτάσεις έχουν διατυπωθεί για τ ην αντιμετώπιση της ανεργίας  (Μονάδες 9) ;   

 

Γ4.  Ποια μέτρα μπορεί να πάρει το ίδιο το άτομο για την αντιμετώπιση τ ης φτώχειας και  

της ανεργίας  (Μονάδες 5) ;   

Μονάδες 25  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Ποιοι είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του μοντέλου των ελίτ για την εξ ουσία και ποιες 

ελίτ διακρίνονται  στο πλαίσιο αυτού  (Μονάδες 14);  

 

Δ2 .  Ποια σχέση αναπτύσσεται ανάμεσα στους ηγέτες του μοντέλου των ελίτ  (Μονάδες 4);  

 

Δ3.  Ποιες είναι  οι  συνέπειες για την πολιτική, για τις κοινωνικές ανάγκες και  γι α τη λαϊκή 

βούληση από την ύπαρξ η αυτού του σ υγκεκριμένου μοντέλου για την εξουσία  (Μονάδες 

7);   

Μονάδες 25  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


