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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.  Ο Μέρτον κατατάσσεται στην σχολή των συγκρούσ εων .   

β.  Ο κοινωνικός μετασχηματισμός αποτελεί αντικείμενο μελέτης της κοινωνιολογίας .    

γ.  Οι χώρες του Πρώτου Κόσμου χαρακτηρίζονται από κεντρικά σχεδιασμένη και  

ελεγχόμενη οικονομία .   

δ.  Οι θεωρίες του εκσυγχρονισμού δέχονται ότι  υπάρχει  αιτιώδης σχέση μεταξύ επίσημης 

εκπαίδευσης και  οικονομικής ανάπτυξης .    

ε.  Πολιτική αλλοτρίωση θεωρείται η αποχή από τις πολιτικές διαδικασίες .   

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. Σύμφωνα με τον Βέμπερ :     

α.  οι κοινωνικές τάξεις αποτελούν τον μοναδικό τύπο κοινωνικής διαστρωμάτωσης .   

β.  οι κοινωνικές τάξεις δεν α ποτελούν τύπο κοινωνικής διαστρωμάτωσης .   

γ.  οι κοινωνικές τάξεις αποτελούν έναν από τους τρεις τύπους κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης.   

δ.  δεν υφίσταται κοινωνική διαστρωμάτωση .   

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Ποια από τις παρακάτω επιλογές εντάσσεται στην οικονομική ελιτ :    

α.  δικαστές .     

β.  μέτοχοι εταιρειών .    

γ. λογοτέχνες  

δ.  το υπουργικό συμβούλιο .    

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Τι υποστηρίζουν οι θεωρίες της σύγκρουσης για την αποκλίνουσα συμπεριφορά;   

Μονάδες 13 

Β2 .  Να δώσετε ορισμούς για τις έννοιες:   

i .  Κοινωνικός ρατσισμός  

i i .  Πατριωτισμός  

i i i .  Επιστημονικός ρατσισμός  

iv.  Εθνικισμός  

v.  Προκαταλήψεις  

vi .  Σοβινισμός  

Μονάδες  12 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Πολλοί Κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι  «το σχολείο είναι  παράγοντας αναπαραγωγή ς 

της κοινωνίας».  Τι αναπαράγει το σχολείο ;  Να αναλύσετε πώς βλέπει τον αναπαραγωγικό 

ρόλο του σχολείου ο Μπουρντιέ και ο Αλτουσέρ.                                                    Μονάδες 13  

 

Γ2.  Τι υποστηρίζει η Σχολή του Φυσικού Δικαίου ;  Ποια είναι η θέση του Μαρξ για το κράτος 

και  τη δικαιοσύνη;  Ποιον θεωρεί η μαρξιστική θεωρία πρωτεύοντα παράγοντα στην 

εγκληματικότητα και ποια ε ίναι η διαφορά των δύο προσεγγίσεων;                   Μονάδες 12  

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1 .  Τι είναι οι κοινωνικές θέσεις και τι  είναι οι κοινωνικοί ρόλοι;  Πώς σχετίζονται με τους 

κοινωνικούς θεσμούς και την κοινωνικοποίηση;                                                      Μονάδες 13  

 

Δ2.  Πολλοί Κοινωνιολόγοι λένε ότι «η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία κοινωνικής 

μάθησης». Τεκμηριώστε την θέση αυτή.                                                                            Μονάδες 12  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


