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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 

το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν 

η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

I. Οι αγρότες-καλλιεργητές στη φεουδαρχική κοινωνία υπόκεινται σε ένα 

σύστημα ιδιόμορφων δεσμεύσεων με τη γη και για τον λόγο αυτόν 

θεωρούνταν «εργαλεία» και «εξαρτήματα» της γης. 

II. Το κράτος, σύμφωνα με τον Βέμπερ, αποτελεί όργανο των καπιταλιστών, ενώ 

για τον Μαρξ μια κοινότητα ανθρώπων που μονοπωλεί τη νόμιμη χρήση της 

φυσικής βίας. 

III. Η θεωρητική προσέγγιση ενός θέματος ξεκινά πάντα από τη βιωματική σχέση 

και την εμπειρία που έχουμε για αυτό. 

IV. Η κοινωνικοποίηση είναι το αποτέλεσμα μιας τυποποιημένης μάθησης που 

μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. 

V. Από κοινωνιολογικής άποψης είναι δυνατόν να υπάρχει πλειοψηφία ενός 

λαού που να τελεί υπό καθεστώς μειονότητας.  

Μονάδες 15 (5Χ3) 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 

και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

I. Ο Ντυρκέμ στο έργο του «Η αυτοκτονία» μελέτησε κατά πόσον τα ποσοστά 

και οι αιτίες αυτοκτονιών συνδέονταν με: 

1. Τον βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης των αυτοχείρων. 

2. Τον υψηλό καταμερισμό εργασίας και την οργανική αλληλεγγύη. 

3. Τον χαμηλό καταμερισμό εργασίας και την μηχανική αλληλεγγύη. 

4. Τους κλιματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.  

 

II. Ο Βέμπερ κατέγραψε τους ιδεατούς τύπους: 

1. Των κοινωνικών δράσεων 

2. Της γραφειοκρατίας 

3. Της εξουσίας 

4. Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

Μονάδες 10 (5Χ2) 

ΘΕΜΑ Β 
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Β1. Να περιγράψετε τις μορφές τηλεργασίας που προέκυψαν από τη χρήση του 

διαδικτύου. 

Μονάδες 10 

Β2. Πώς αντιμετωπίζει την κοινωνική ζωή η σχολή του κονστρουκτιβισμού;  

Μονάδες 15 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Να αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο ο Ντυρκέμ μελέτησε την αυτοκτονία. 

Ποιους τύπους αυτοκτονιών διέκρινε και τι επεδίωκε να αποδείξει με τη μελέτη 

του αυτή; 

Μονάδες 12 

Γ1. β. Πώς ορίζεται η ανομία, σύμφωνα με τον Ντυρκέμ, ως φαινόμενο που 

ερμηνεύει την αποκλίνουσα συμπεριφορά;  

Μονάδες 9 

Γ1. γ. Πώς συνδέουν ο Ντυρκέμ και οι σύγχρονοι λειτουργιστές τη θρησκεία με την 

κοινωνία; 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. Τι είναι η κοινωνιολογική φαντασία σύμφωνα με τον Μιλς; 

Μονάδες 3 

Δ1. β. Να περιγράψετε τη θεωρητική προσέγγισης για την εξουσία στην οποία 

πρωτοστάτησε ο Μιλς. 

Μονάδες 15 

Δ1. γ. Εκτός από τις «ελίτ» στο ομώνυμο μοντέλο εξουσίας, υπάρχουν «ελίτ» σε 

άλλα μοντέλα εξουσίας και πώς λειτουργούν;  

Μονάδες 7 

 

 


