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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. Κατά τον Γκόφμαν, προσκήνιο είναι οι στιγμές που ο άνθρωπος βρίσκεται σε δημόσιο 

χώρο και σε επαφή με ανθρώπους προς τους οποίους πρέπει να δείξει ένα διαφορετικό 

πρόσωπο από το πραγματικό του .     

β. Οι επιστήμονες και οι  επιχειρηματίες κυριαρχούν στο θετικό στάδιο κατά τον Κοντ.   

γ. Σύμφωνα με τον Ν τυρκέμ, η αλτρουιστική αυτοκτονία παρατηρείται όταν οι δεσμοί είναι 

πολύ δυνατοί.  

δ. Οι θεωρίες της εξάρτησης υποστηρίζουν ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου δεν 

αναπτύχθηκαν επειδή δεν παραδειγματίστηκαν από την οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

της καπιταλιστικ ής μητρόπολης.   

ε. Κατά τη εξιδανίκευση, το άτομο προσπαθεί  να δώσει μία λογική εξήγηση στη 

συμπεριφορά του ή σε μία επιδίωξή του η οποία δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Μονάδες 15  

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

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

Α2. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία παρατηρείται/  -  ούνται :   

α.  το εργοστάσιο .    

β.  η πληροφορική .    

γ.  η μεγαλούπολη .   

δ.  όλα τα παραπάνω.   



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 5  

Α3. Οι χώρες που προσδιορίζονταν μέχρι πρόσφατα ως πρώην σοσιαλιστικές (π.χ. η 

Ε.Σ.Σ.Δ.) ανήκουν στον:  

α.  Πρώτο Κόσμο.   

β.  Δεύτερο Κόσμο.   

γ.  Τρίτο Κόσμο.  

δ.  τίποτα από τα παραπάνω.   

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  

i .  Να ορίσετε την έννοια της κοινωνικοποίησης.  

Μονάδες 5  

i i .  Να παρουσιάσετε συγκριτικά την προσέγγιση των λειτουργιστών και των μαρξιστών 

για την κοινωνικοποίηση.  

Μονάδες 10  

i i i .  Να σχολιάσετε την εξής φράση σε 10 –  15 γραμμές:  

«Η κοινωνικοποίηση είναι  μια διαδικασία οικοδόμησης της συλλογικής ταυτότητας.»  

Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ Γ  

Ο Ζ. Φρόυντ με την θεωρία την οποία ανέπτυξε άσκησε σημαντική επίδραση στην εξέλιξη 

της ψυχολογίας αλλά και  στην ανάπτυξη των άλλων κοινωνικών επιστημών, των τεχνών 

και  της φιλοσοφίας.   

Γ1.   

i .  Ποια είναι τα ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης του ατόμου κατά τον Φρόυντ;  

Μονάδες 5  

i i .  Ποια είναι η ψυχική οργάνωση της προσωπικότητας κατά τον Φρόυντ;   

Μονάδες 6  

i i i .  Θεωρείτε ότι η προσέγγιση του Φρόυντ σχετικά με τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας είναι σφαιρικ ή;   

Μονάδες 6  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2.  Ποια είναι  η προσέγγιση του Μιντ για τις φάσεις/ στάδια ανάπτυξης του παιδιού και  τις 

διεργασίες που τις συνοδεύουν;   

Μονάδες  8   

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Να ορίσετε τη βιομηχανική επανάσταση και  να παρουσιάσετε τα κεντρικά στοιχεία που 

τη σημαδεύουν.  Στην απάντησή σας να αναφερθείτε και στις πληροφορίες των παρακάτω 

κειμένων .   

Kείμενο A ’   

Η βιομηχανική επανάσταση αποτέλεσε κάτι παραπάνω από σημαντικό γεγονός στην 

οικονομική και τεχνολογική ιστορία της Δύσης. Συντέλεσε στον ανασχηματισμό των 

προτύπων ζ ωής των ανθρώπων, πρώτα στην Βρετανία,  στην ηπειρωτική Ευρώπη και  στην 

Αμερική και, τέλος,  σε μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου. Αυξάνοντας την κλίμακα της 

παραγωγής., η βιομηχανική επανάσταση επέβαλε το εργοστασιακό σύστημα, που με τη 

σειρά του υποχρέωσε σε μετανάστευση στις πόλεις εκατομμύρια κατοίκων της υπαίθρου. 

Αφότου βρέθηκαν στις πόλεις,  οι άνθρωποι εκείνοι  αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε 

έναν νέο τρόπο ζωής και  μάλιστα γρήγορα: να πειθαρχούν στη σειρήνα του εργοστασίου 

και  να επιβιώνουν σε μια παρ άγκα, αν ήταν εργάτες πόλεων πρώτης γενιάς. Να διευθύνουν 

ένα σύνολο εργατών και  να επιτυγχάνουν μια αξιοσέβαστη θέση για τον εαυτό τους στην 

κοινωνία, αν ήταν επιχειρηματίες.  

 Ε. Μ B u rn s,  Ε υρ ω π αϊ κή ι στορ ί α,  ο  δ υτ ικ ός  πο λιτ ι σμ ός :  νε ότ ερο ι  χρ ό νοι ,   

εκ δό σε ις  Ε π ίκ ε ντρ ο,  Θ ε σ σα λο νί κ η 20 06  

Kείμενο B ’   

Η πρώτη φάση της βιομηχανικής επανάστασης έδειξε πρωτοποριακά το δρόμο που έπρεπε 

να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες: να χρησιμοποιήσουν τις νέες πηγές ενέργειας στην 

παραγωγή, να οργανώσουν συγκεντρωτικά την παραγωγή σε όλο και μεγαλύτερες 

παραγωγικές μονάδες ή  εργοστάσια και  να επιτρέψουν δομικές αλλαγές στην οικονομία, 

καθώς το ποσοστό της γεωργίας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν μειωνόταν και αυξανόταν 

αντίστοιχα τα ποσοστά της βιομηχανίας και του εμπορίου.  

Πα ν ε πισ τήμ ιο  τη ς  Οξ φ όρ δη ς,  Ι στ ορί α τη ς  σ ύγχ ρο ν ης  Ε υρ ώπ η ς,   

T.C .W . B la nni n g,  εκ δό σ ε ις  Το υ ρι κη ,  Α θή ν α 2 00 9  

Μονάδες 25  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


