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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. Στην ορθολογική εξουσία εκείνο που δεν συγχωρείται είναι η κατάχρηση της 

εξουσίας, καθώς η άσκηση των καθηκόντων κάθε ρόλου γίνεται εντός των 

νόμιμων ορίων. 

2. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία η συσσώρευση των πληροφοριών θεωρείται 

λιγότερο σημαντική από τη συσσώρευση του κεφαλαίου. 

3. Ο Αλτουσέρ, ως εκπρόσωπος της μαρξιστικής σχολής, έχει ασχοληθεί διεξοδικά 

με το θέμα της ανάπτυξης και της κοινωνικοποίησης του παιδιού. 

4. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αντεγκληματικής πολιτικής δεν προϋποθέτει τη 

διάπραξη εγκλήματος. 

5. Η ελληνική επανάσταση του 1821 ήταν εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος.  

 

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. Στη σύγχρονη λειτουργιστική θεωρία η θρησκεία ως φορέας κοινωνικοποίησης 

συντείνει στην ενοποίηση και συνοχή της κοινωνίας με: 

1. Παρεμβάσεις κοινωνικού περιεχομένου. 

2. Άσκηση επιρροής στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά των ανθρώπων. 

3. Μαζικές αυτοκτονίες μελών διαφόρων θρησκευτικών οργανώσεων. 

4. Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

 

2. Η καταστροφή ξένης περιουσίας, σύμφωνα με τη θεωρία της «ετικέτας», 

αποτελεί:  
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1. Δευτερογενή παρέκκλιση. 

2. Πρωτογενή παρέκκλιση. 

3. Πρωτογενή πρόληψη. 

4. Δευτερογενή πρόληψη.  

Μονάδες 10 (2Χ5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. Έχει τη δυνατότητα το άτομο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των 

ανισοτήτων και της ανεργίας; 

Μονάδες 6 

Β1. β. Τι δείχνουν και πού οφείλουν την εμφάνισή τους οι νέες μορφές 

απασχόλησης; 

Μονάδες 6 

Β2. α. Να δώσετε τους ορισμούς των εννοιών: καταμερισμός εργασίας, σύστημα, 

κοινωνική διαστρωμάτωση. 

Μονάδες 6 

Β2. β. Τι δηλώνει η αντίληψη των κοινωνιολόγων ότι οι τίτλοι σπουδών είναι 

εγγυήσεις «νοημοσύνης»; 

Μονάδες 7 

  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Να προσδιορίσετε την έννοια των ανισοτήτων και να περιγράψετε τις 

βασικότερες μορφές τους στη σύγχρονη κοινωνία. 

Μονάδες 8 

Γ1. β. Με ποιες διαδικασίες το εκπαιδευτικό σύστημα αναπαράγει τις ανισότητες 

σύμφωνα με τον Μπουρντιέ; 

Μονάδες 8 

Γ2. Ποια είναι η σχέση μεταξύ κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης-

σταδιοδρομίας των μαθητών στην Ελλάδα; 

 Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. Να παρουσιάσετε τη βασική κατάταξη των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα με 

βάση τον οικονομικό παράγοντα και να εντοπίσετε την αφορμή για τη διάκριση 

αυτή. 

Μονάδες 6 

Δ1. β. Ποιες κατηγορίες χωρών πρέπει να εξετάζονται από κοινού σε επίπεδο 

ανάπτυξης και γιατί; 

Μονάδες 6 

Δ2. α. Είναι δυνατή η αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε κρατικό επίπεδο; 

Μονάδες 6 

Δ2. β. Ποια είναι η ιστορική διάκριση των κρατών σε «γενιές»; Έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία συγκρότησης των κρατών; 

Μονάδες 7 

 

 


