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ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α 1 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

1.  Σύμφωνα με τον Ε. Ντυρκέμ  κοινωνία είναι μια ηθική ενότητα ανθρώπων, οι 

οποίοι μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα και την ίδια προσήλωση σε αξίες, όχι 

όμως σε κανόνες.    

 2. Σύμφωνα με τους λειτουργιστές η κοινωνία οφείλει να κοινωνικοποιεί τα μέλη της, 

αλλά δεν είναι απαραίτητο να ελέγχει αν έχουν εσωτερικεύσει τις κατάλληλες αξίες      

3. Η κοινωνικοποίηση δεν είναι το αποτέλεσμα μιας τυποποιημένης μάθησης, αλλά 

η εκμάθηση που διαφοροποιείται συνεχώς από τις επιρροές που δέχεται το άτομο 

και από τον τρόπο που κατανοεί τον εκάστοτε ρόλο του. 

4.  Κοινωνικοποιημένο είναι εκείνο το άτομο το οποίο  εντάσσεται σε ομάδες και  

υποτάσσεται  υποχρεωτικά στις τυχόν υπέρμετρες απαιτήσεις τους. 

5.Το μικρό ποσοστό των απασχολούμενων στη γεωργία είναι χαρακτηριστικό  μόνο 

των χωρών του λεγόμενου Πρώτου Κόσμου.         

6.Η έννοια της κοινωνικής δύναμης δεν είναι σημαντική στις σύγχρονες θεωρίες της 

σχολής των συγκρούσεων. 

7  Ο Κοντ  θεωρούσε ότι οι κοινωνιολόγοι πρέπει να ανακαλύψουν τα προσωπικά 

νοήματα και τις αξίες των ανθρώπων που συγκροτούν τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο.                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 14) 
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ΘΕΜΑ Α 2 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

                    

Α2.1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στη βιομηχανική επανάσταση 

 

α. Ο πολλαπλασιασμός των  διεκδικήσεων διάφορων κοινωνικών ομάδων ή 

μειονοτήτων (όπως π.χ. των γυναικών, των μεταναστών κ.ά.) 

 

β. Η εκτεταμένη εισαγωγή των μηχανών στη βιοτεχνική παραγωγή και τη δημιουργία των 

μεγάλων μηχανοκίνητων εργοστασίων 

 

γ. η μισθωτή εργασία, γεγονός που σημαίνει ότι ο εργάτης έχει σχέση εξαρτημένης 

εργασίας από τον εργοδότη. 

 

δ. Η  παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων διάφορων αγαθών και με μειωμένο κόστος               

 

                                                                                                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) 

Α.2.2  Ο Βέμπερ ανέλυσε: 

α. Το σύστημα  

 

β. Το εποικοδόμημα  

 

γ.  Τους τύπους κοινωνικής δράσης  

 

δ.  Τίποτα από τα παραπάνω 

 

                                                                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 3) 

 

 Α.2.3 Το κριτήριο διάκρισης των κοινωνιών σε «αναπτυγμένες» και «υποανάπτυκτες» είναι: 

α. Η σύγκλιση ή η απόκλισή τους από το πρότυπο της κρατικά ελεγχόμενης οικονομίας. 

β. Η ανεξαρτησία τους από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις. 

γ. Η σύγκλιση ή η απόκλισή τους από τις αξίες και τα πρότυπα των χωρών του Πρώτου Κόσμου. 

δ. Η άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων.                                                                 

     

                                                                                                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) 
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ΘΕΜΑ Α 3 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 

α .Πως ανέλυσαν οι λειτουργιστές την κοινωνία ως σύστημα; 

                                                                                                                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 12) 

 β. Ποιες  οι απόψεις  των λειτουργιστών Μέρτον και Πάρσονς  ; 

                                                                                                                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 13) 

 

 

                                                                                                            

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΘΕΜΑ Β 1 

 

α. Πως ανέλυσε ο Μαρξ το καπιταλιστικό σύστημα ; 

                                                                                                                           (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

Β. Τι είναι η υπεραξία, συμφώνα με τον Μαρξ; 

                                                                                                                           (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

γ. πως σχετίζεται η θεωρία του Μαρξ με την θεωρία της εξάρτησης; 

                                                                                                                           (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

δ. τι σημαίνει οικονομική βάση και  τι εποικοδόμημα ; 

                                                                                                                           (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

 

                                                                                                                   

ΘΕΜΑ Β 2  

 

α.  Ποια τα 2 χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινωνιών ;                                                                                                                                           

 

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 2) 

 

β. Ποια τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης  σύμφωνα με τον 

Χομπσμπάουμ; 
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                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 3) 

 

 

γ. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά των χωρών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου 

κόσμου.  

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

                                                        

ΘΕΜΑ Β 3 

α. Να αναλύσετε τους 3 ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς κοινωνικοποίησης  

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 

β. Να εξηγήσετε γιατί  η κοινωνικοποίηση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία ανάμεσα στον 

πομπό και στο δέκτη. 

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

γ. Γιατί η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία οικοδόμησης της συλλογικής 

ταυτότητας; 

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 
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