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ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α1 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

1. Η  κριτική θεωρητική προσέγγιση της εγκληματολογίας δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική 

ισχύ της κυρίαρχης τάξης, αλλά υπογραμμίζει και τη σημασία της πολιτικής εξουσίας ως 

παράγοντα καθορισμού του Ποινικού Δικαίου και των εγκληματικών πράξεων. 

 

2. Η ιταλική σχολή   προσπάθησε να χαρτογραφήσει την εγκληματικότητα κατά χώρα και 

γεωγραφική περιοχή και να τη συνδέσει με περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-οικονομικούς 

παράγοντες. 

 

3. Ο Α. Κοντ θεωρεί ότι το κράτος είναι αποτέλεσμα της αύξησης του μεγέθους των κοινωνιών 

και κατά συνέπεια της πολυπλοκότητάς τους (όσο πιο μεγάλες πληθυσμιακά είναι οι κοινωνίες 

τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχουν από σύνθετες δομές διοίκησης). 

 

4. Η  παραδοσιακή εξουσία  στηρίζεται στη «νομιμότητα» των θεσμοθετημένων και από κοινού 

συμφωνημένων νομικών ρυθμίσεων, από τις οποίες αντλούν την εξουσία όσοι την ασκούν. 

 

5. Η τριτογενής  πρόληψη αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για ειδικές κοινωνικές ομάδες οι 

οποίες θεωρούνται επιρρεπείς για την τέλεση παραβατικών πράξεων (π.χ. περιθωριακοί, 

τοξικοεξαρτημένοι). 

 

6. Η τέταρτη «γενιά» κρατών προήλθε από την κατάρρευση των χωρών του υπαρκτού 

σοσιαλισμού από το 1989 και μετά. 

                                                                                                                               (ΜΟΝΑΔΕΣ 12) 

  

  

 

ΠΑΤΡΑ: 

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

Γ θεωρητικό 1 

   ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

 ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

 ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ  Α2  

Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

 1.  Ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Μέρτον, διατύπωσε τη δική του θεωρία για την απόκλιση, 

βασιζόμενος: 

 

α. Στη μαρξιστική σχολή των συγκρούσεων. 
β. Στην κλασική έννοια της ανομίας που εισήγαγε ο Ντυρκέμ. 
γ. Στη σχολή του Σικάγο. 
δ. Στη σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης .                                               (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 
 
 
2. Στοιχεία αυταρχισμού μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου και κάτω από 

ορισμένες συνθήκες και σε δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης. Η άποψη αυτή ανήκει στον : 

 

α. Παρέτο 
β. Μίκελς. 
γ. Μιλς . 
δ. Μιντ.                                                                                                             (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 
 
 
3. Εμφανίζεται κατά τον 20ό αιώνα και κτίζεται πάνω στα ερείπια της Γερμανικής, της 
Αυστροουγγρικής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
 
α. Η πρώτη «γενιά» κρατών. 
β. Η δεύτερη  «γενιά» κρατών. 
γ. Η τρίτη «γενιά» κρατών. 
δ. Η τέταρτη  «γενιά» κρατών. 
  
                                                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) 

ΘΕΜΑ Α3 

α. Τι αναφέρει ο Λομπρόζο για τον εγκληματία;                                          (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 
                  
 

β. Τι αναφέρει ο Ντυρκέμ για την εμφάνιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς στις 
βιομηχανικές κοινωνίες;                                                                              (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 
 
γ. Ποιά είναι η άποψη του Μέρτον για την παρέκκλιση και την εγκληματικότητα; 

                                                                                                                                   (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 
                                                                                                    

 

  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΘΕΜΑ Β 1 

 
α. Πως διακρίνεται η πολιτική πρόληψης  ανάλογα  με  τη φύση των μέτρων που λαμβάνονται ; 

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 
β. Ποια μπορεί να είναι η συμβολή της Πολιτείας, των κοινωνικών οργανώσεων και των πολιτών 
στο επίπεδο πρόληψης της παραβατικότητας; 

                                                                                                                   (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 
 
ΘΕΜΑ Β 2 

 
α. Να περιγράψετε το πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας.                                  (ΜΟΝΑΔΕΣ 7) 
 
β. Ποιες θεωρίες για όλες τις οργανωμένες μορφές πολιτικής δράσης αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
πλουραλιστικού μοντέλου εξουσίας; 

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 
 
ΘΕΜΑ Β 3 

 
α. Τι σημαίνει έγκλημα για έναν κοινωνιολόγο;                                                   (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 
 
β. Να αναπτύξετε την θεωρία της  σχολής της συμβολικής αλληλεπίδρασης για την αποκλίνουσα 
συμπεριφορά.                                                                                                    (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

 

E-MAIL: 

ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : vasandrandr@gmail.com 

 


