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ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α1 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

1.Σύμφωνα με τον I.Craib, « η θεωρία συνιστά απόπειρα να εξηγήσουμε την καθημερινή 

μας εμπειρία με όρους που μας είναι οικείοι, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τις 

πράξεις άλλων ανθρώπων ή για τις εμπειρίες μας από το παρελθόν ή για καταπιεσμένα 

συναισθήματα μας». 

2. Ο Ν. Μπόμπιο ισχυρίζεται ότι η δημοκρατία είναι η κατ’ εξοχήν μορφή διακυβέρνησης 

που βασίζεται στους νόμους. Από τη στιγμή κατά την οποία ένα δημοκρατικό καθεστώς 

παραβλέπει αυτή την αρχή, μεταστρέφεται πολύ γρήγορα από δημοκρατία σε μια 

αυταρχική μορφή εξουσίας. 

3. Σύμφωνα με τον Μ. Βέμπερ ο εξορθολογισμός, μας βοηθά να δούμε την μετάβαση 

από την προβιομηχανική κοινωνία στην καπιταλιστική βιομηχανική κοινωνία. 

4. Η πολιτική αλλοτρίωση είναι μια μορφή πολιτικής συμπεριφοράς που εκδηλώνεται 

τόσο στο επίπεδο των στάσεων και των αντιλήψεων των πολιτών όσο και στο επίπεδο 

συγκεκριμένης πολιτικής συμπεριφοράς 

5. Η διαμόρφωση της πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς εξαρτάται από 

κοινωνικούς  παράγοντες  όπως είναι  το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το 

επάγγελμα, η εργασία, η κοινωνικο-οικονομική θέση, οι φιλοσοφικές και θρησκευτικές 

πεποιθήσεις κτλ. 

6. Τα κόμματα έχουν επεκτείνει την επιρροή και τον έλεγχό τους σε πολλά κινήματα και σε 

διάφορες συλλογικές οργανώσεις, έχοντας σε γενικές γραμμές υποκαταστήσει την 

κοινωνία των πολιτών. 
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7. Μια από τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην κοινωνική θεωρία και την 

καθημερινή θεωρητική σκέψη είναι το γεγονός ότι στη θεωρητική προσέγγιση ενός 

θέματος είναι απαραίτητη η βιωματική σχέση με αυτό και η άμεση εμπειρία.      

                                                                                                                          (ΜΟΝΑΔΕΣ 14) 

ΘΕΜΑ  Α2  

Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

 

Α.2.1. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποδίδει τη διαφορά ανάμεσα στην κοινωνική 

θεωρία και την καθημερινή θεωρητική σκέψη:  

α) η κοινωνική θεωρία έρχεται συχνά να ανατρέψει αυτά, που ισχυρίζεται μία 

απλοποιημένη και συχνά μη ορθολογική κατανόηση της πραγματικότητας. 

 β) η κοινωνική θεωρία φιλοδοξεί να είναι πιο συστηματική σε ό, τι αφορά την εμπειρία 

και τις ιδέες και με τη συστηματοποίηση αυτή υπόκειται στους κανόνες της λογικής.  

γ) στην κοινωνική θεωρία εμφανίζονται «δευτερογενή» προβλήματα, τα οποία δε 

συνδέονται με το φαινόμενο που μελετάμε και γι αυτό το λόγο συνήθως δεν 

αναλύονται.  

δ) στην κοινωνική θεωρία δεν είναι απαραίτητη η βιωματική σχέση ή η άμεση εμπειρία με 

το αντικείμενο μελέτης. 

   

 

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) 

Α.2.2. Η ανομία στο έργο του Ντυρκέμ συνδέεται με : 

 α) την έλλειψη κοινωνιολογικής φαντασίας  

 β) με τις κοινωνικές ανισότητες 

 γ) με τις μεταβολές που παρατηρούνται στο σύγχρονο κόσμο  

δ) με τον ανταγωνισμό μεταξύ της αστικής και της εργατικής τάξης.  

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 3) 
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 Α.2.3. Η δύναμη για τον Μ. Βέμπερ είναι: 

α. η νόμιμη χρήση βίας 

β. ταυτόσημη με την εξουσία 

γ. η ικανότητα άσκησης ελέγχου της συμπεριφοράς 

δ.  χάρισμα ορισμένων ανθρώπων 

                                                                                                                             (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) 

 

ΘΕΜΑ Α3 

 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. Να περιγράψετε το πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας. 

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 

Β. Ποιες θεωρίες οργανωμένης μορφής πολιτικής δράσης αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 

του πλουραλιστικού μοντέλου εξουσίας; 

                                                                                                                             (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)                                                                

ΘΕΜΑ Β 2 

 

α. Πως ανέλυσε ο Μαρξ την οικονομική βάση και  το εποικοδόμημα ;  

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

 

β. Πως αιτιολογεί ο Μαρξ τη γένεση του κράτους ; 

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 
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γ. Πως αιτιολογεί ο Κοντ τη γένεση του κράτους ;   

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

ΘΕΜΑ Β 3 

α . Ποιες είναι οι δυο  διαφορετικές ιδέες περί έθνους που έχουμε κληρονομήσει:   

 

                                                                                                                              (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

                                                                                                                                                                                                                                    

β. Να περιγράψετε τις τέσσερις «γενιές» εθνών κρατών  που μπορούμε να διακρίνουμε 

ιστορικά.                                                                                                                

                                                                                                                            (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») 
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