
 

 

 

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. Ο ορθολογικός τρόπος δράσης και οργάνωσης της καπιταλιστικής κοινωνίας 

στηρίχτηκε στην επιστήμη και εξελίχτηκε παράλληλα ε την επικράτηση της 

τεχνολογίας, σύμφωνα με τον Βέμπερ. 

II. Η ανισότητα στη φορολογία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας των 

ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίας. 

III. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη κοινωνικών επιστημόνων, με δεδομένη τη 

θνητότητα ενός νοσήματος, ο αριθμός των ιαθέντων άπορων ασθενών ήταν 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των μη απόρων. 

IV. Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση του ατόμου  ξεκινά από την οικογένεια, 

συνεχίζεται στο σχολείο και κλιμακώνεται με την ενηλικίωσή του.  

V. Η παρεχόμενη γνώση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος 

εξαρτώνται από το ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο και 

αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο διακύβευμα των σύγχρονων κοινωνιών.  

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. Αυτό που καθόρισε την διάκριση των κοινωνιών σε «αναπτυγμένες» και 

«υποανάπτυκτες» είναι: 

1. Η μόνιμη εγκατάσταση του αγρότη-καλλιεργητή σε έναν τόπο. 

2. Η σύγκλιση ή η απόκλισή τους από τις αξίες και τα πρότυπα των χωρών 

του Πρώτου Κόσμου.  

3. Η συστηματική καλλιέργεια του εδάφους. 

4. Η εγκατάλειψη της αβέβαιης ζωής της υπαίθρου κσι η συγκέντρωση του 

πληθυσμού στα αστικά κέντρα.  

 

II. Ο δεύτερος τύπος κοινωνικής διαστρωμάτωσης, σύμφωνα με τον Βέμπερ, 

διαμορφώνεται με βάση:  

1. Τη θέση του καθενός στην ιεραρχία του γοήτρου. 

2. Την κατανομή της δύναμης μεταξύ των ατόμων. 

3. Την επιρροή που μπορεί να ασκήσει μια ομάδα.  

4. Τη σχέση της ιδιοκτησίας με τα μέσα παραγωγής. 



 

 

 

Μονάδες 10 (5Χ2) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εξουσίας; 

Β2. Να αναφέρετε τις διαφορές μεταξύ οικονομικού μετανάστη και πρόσφυγα. 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Να προσδιορίσετε την έννοια της μετανάστευσης, τις διαχρονικές αιτίες της 

καθώς και αυτές που οδήγησαν τους Έλληνες σε μαζικές μεταναστεύσεις. Σε 

ποιες χώρες μετακινήθηκαν κυρίως οι Έλληνες; 

Μονάδες 6 

Γ1. β. Τι δηλώνει ο όρος «παλιννόστηση» και ποιες ροές παλιννοστούντων δέχτηκε η 

Ελλάδα τον 20ό αιώνα; 

Μονάδες 6 

Γ2. α. Ποιες πολιτισμικές ομάδες στη χώρα μας συγκροτούν την πολιτισμική ποικιλία 

τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν; Είναι η πολιτισμική ομοιογένεια 

χαρακτηριστικό των περισσότερων κοινωνιών; 

Μονάδες 6 

Γ2. β. Ποιες είναι οι συνέπειες της πόλιτισμικής ποικιλίας στις σύγχρονες κοινωνίες; 

Συνέβαλαν προς αυτήν την κατεύθυνση οι παλιννοστούντες;  

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. Ποιες απόψεις διατύπωσε ο Βέμπερ για την κοινωνική συμπεριφορά και την 

κοινωνική δράση των ατόμων; 

Μονάδες 6 

Δ1. β. Πώς ορίζει ο Βέμπερ τους ιδεατούς τύπους και πώς περιγράφει την ιδεότυπο 

της γραφειοκρατίας; 

Μονάδες 5 



 

 

Δ2. α. Να ονομάσετε τους τύπους εξουσίας κατά Βέμπερ και να περιγράψετε την 

ορθολογικό τύπο. 

Μονάδες 6 

Δ2. β. Να παρουσιάσετε τις αντιλήψεις του Βέμπερ για τη θρησκεία και να τις 

συνδέσετε με τον οικονομικό παράγοντα.  

Μονάδες 8 

 

 


