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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: 

1. Καταμερισμός της εργασίας είναι η κατανομή των εργασιών μεταξύ των 

εργαζομένων, η οποία οργανώνεται από την ίδια την επιχείρηση, προκειμένου 

να αυξηθεί η παραγωγικότητα. 

2. Η θεωρία της ανομίας του Ντυρκέμ ανήκει στο συναινετικό πρότυπο εξήγησης 

της εγκληματικής συμπεριφοράς. 

3. Η επιλογή των ανηλίκων να γίνουν στρατιώτες αποτελεί μία από τις αιτίες του 

πολέμου.  

4. Για το μαρξιστικό μοντέλο εξουσίας ο στρατός, τα δικαστήρια, η αστυνομία και 

οι φυλακές είναι οι κυριότεροι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους. 

5. Πολλοί κοινωνιολόγοι συσχετίζουν την οικονομική ανέχεια με την υγεία και τη 

δυνατότητα (ή αδυναμία) πρόσβασης των ατόμων σε υπηρεσίες περίθαλψης.  

 

Μονάδες 15 (3Χ5) 

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

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

1. Ο Τέιλορ στην οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής πρόσθεσε το 

σύστημα:  

I. της σειράς της συναρμολόγησης. 

II. της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. 

III. της οριζόντιας και κάθετης κατανομής της εργασίας. 

IV. της αύξησης του διαλείμματος στην εργασία. 
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2. Σύμφωνα με το πλουραλιστικό μοντέλο, η πολιτική εξουσία στις σύγχρονες 

δημοκρατίες: 

I. καθοδηγείται μέσα από τη διαπλοκή της κυρίαρχης στρατιωτικής, 

πολιτικής και οικονομικής ελίτ. 

II. μετατρέπεται σε όργανο επιβολής της αστικής τάξης. 

III. εξισορροπείται μέσα από τις συγκρούσεις και τους συμβιβασμούς 

πολλαπλών ελίτ. 

IV. στηρίζεται στο εθιμικό δίκαιο. 

 

Μονάδες 10 (2Χ5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. Ποιες είναι οι αιτίες διαφοροποίησης της εργασίας κατά την περίοδο της 

βιομηχανικής επανάστασης; 

Μονάδες 6 

Β1. β. Να συγκρίνετε τις θεωρίες του Μαρξ και του Βέμπερ για τις κοινωνικές τάξεις. 

Μονάδες 6 

Β2. α. Να ορίσετε την πολιτική συμπεριφορά. 

Μονάδες 6 

Β2. β. Τι είναι οι ομάδες συμφερόντων και σε τι διαφέρουν από τα πολιτικά 

κόμματα; 

Μονάδες 7 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 

Η δύναμη είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ορισμένων ατόμων. 

Γ1. α. Πώς προσδιορίζεται η έννοια της δύναμης για τους μελετητές των πολιτικών 

μορφών οργάνωσης της εξουσίας και πώς ορίζεται από τον Βέμπερ; 

Μονάδες 6 
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Γ1. β. Σε ποιον τύπο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατατάσσεται το άτομο με 

κριτήριο τη δύναμη σύμφωνα με τον Βέμπερ; 

Μονάδες 6 

Γ2. α. Πώς συνδέει ο Βέμπερ τη δύναμη με την εξουσία και ποιο είναι το 

αποτέλεσμα της σύνδεσης αυτής; 

Μονάδες 6 

Γ2. Να καταγράψετε πού βρίσκεται η δύναμη στον τύπο της χαρισματικής και της 

ορθολογικής εξουσίας.  

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Δ 

Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες.  

Δ1. α. Πώς μπορεί να συνδράμει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής 

αντεγκληματικής πολιτικής; 

Μονάδες 6 

Δ1. β. Με ποιες παρεμβάσεις της μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 

προκατάληψης και της οργανωμένης βίας; 

Μονάδες 7 

Δ2. Σε ποιον κίνδυνο υπόκειται η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα, λόγω μιας 

σημαντικής δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος;  

Μονάδες 12 

 

                                         

  

          

 


