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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. Ο θεσμικός ρατσισμός βασίζεται σε ειδικούς νόμους και μηχανισμούς που 

θεσπίζει το κράτος. 

II. Η ταξινόμηση ενός πολέμου αποτελεί συχνά ένα πολύπλοκο εγχείρημα, 

διότι εξαρτάται από το ποιος την επιχειρεί και τον  χαρακτηρισμό του. 

III. Οι ιδέες του Μαρξ για τις κοινωνικές τάξεις και τις ταξικές διακρίσεις 

άσκησαν μεγάλη επιρροή στους κοινωνιολόγους κατά το παρελθόν, ενώ 

σήμερα θεωρούνται ξεπερασμένες. 

IV. Η πρωτογενής πρόληψη αφορά σε μέτρα που λαμβάνονται για 

επιρρεπείς ομάδες ως προς την τέλεση των παραβατικών πράξεων.  

V. Ο αποκλεισμός των δημιουργικών ικανοτήτων του ατόμου ως 

αποτέλεσμα εφαρμογής του τεϊλορικού, όπως κατέδειξε το πείραμα του 

Μάγιο, αποτέλεσε αφορμή για την αυστηρή κριτική του.  

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. Για την κοινωνιολογία ο όρος υποκουλτούρα δηλώνει ότι: 

1. Κάποια κοινωνική ομάδα αποτελεί τμήμα του κυρίαρχου πολιτισμού 

μιας κοινωνίας. 

2. Το «υπο-» του όρου έχει αξιολογική σημασία. 

3. Υποτιμάται κάποια κοινωνική υποομάδα, η οποία τελεί υπό καθεστώς 

μειονότητας. 

4. Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω. 

  

II. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας της πληροφορίας είναι: 

1. Η εξειδίκευση όλων των πολιτών στους χώρους εργασίας 

2. Οι νέες μέθοδοι μάθησης, στις οποίες κυρίαρχη θέση έχει ο άνθρωπος. 

3. Η δυνατότητα γρήγορης συλλογής, αξιοποίησης, επεξεργασίας και 

μετάδοσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. 

4. Ισχύουν όλα τα παραπάνω.  
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Μονάδες 10 (5Χ2) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να συγκρίνετε τις ομάδες συμφερόντων με τα πολιτικά κόμματα. Ποιες 

ομοιότητες και διαφορές εντοπίζετε;  

Μονάδες 15 

Β2. Ποια ήταν η συμβολή του Μάγιο στην κριτική του τεϊλορισμού και ποιο 

μοντέλο εργασίας σηματοδότησε;  

Μονάδες 10  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σε πόσα και ποια επίπεδα διαγράφεται η αντεγκληματική πολιτική;  

Μονάδες 5 

Γ2. Πώς διακρίνεται η κοινωνική αντεγκληματική πολιτική με κριτήριο τη φύση 

των μέτρων που λαμβάνονται; Ποιες δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιό της;  

Μονάδες 15 

Γ3. Πώς νομιμοποιούνται αυτές οι αντεγκληματικές πολιτικές σε μια 

δημοκρατική κοινωνία; 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τους προβληματισμούς που προέκυψαν 

γύρω από τη σχέση γνώσης και πληροφορίας όσον αφορά στην  παραγωγή 

νέων μορφών αναλφαβητισμού και στο αν η πληροφορία αποτελεί γνώση. 

Μονάδες 12 

Δ2. Ποιο ζήτημα προκύπτει για το εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με τη 

χρησιμότητα της γνώσης και την αντίληψη περί ταύτισης της μόρφωσης με 

την κατάρτιση; 

Μονάδες 8 

Δ3. Ποια θεωρούνται ως τα σημαντικότερα προσόντα για τους πολίτες και τα 

κράτη στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας;  

Μονάδες 5 
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