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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. Σύμφωνα με τον Ντάρεντορφ, οι συγκρούσεις στην κοινωνία σχετίζονται
αποκλειστικά για την κατοχή του πλούτου.
2. Η άμεση εμπειρία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεωρητική
προσέγγιση ενός θέματος.
3. Η βιομηχανική κοινωνία θεωρείται η κοινωνία της γνώσης και της
πληροφορίας.
4. Οι χώρες του λεγόμενου Πρώτου Κόσμου χαρακτηρίζονται από κεντρικά
σχεδιασμένη και ελεγχόμενη οικονομία.
5. Το φαινόμενο της αστικοποίησης είναι αποτέλεσμα μεταμόρφωσης της
βιομηχανικής καπιταλιστικής κοινωνίας.
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. Σύμφωνα με τον Ντυρκέμ, η ανομική αυτοκτονία παρατηρείται:
I. σε άτομα με παραβατική συμπεριφορά.
II. όταν τα άτομα δεν έχουν αναπτύξει αρκετούς κοινωνικούς δεσμούς.
III. σε περιόδους κατά τις οποίες παρατηρείται κοινωνική αποδιοργάνωση.
IV. όταν οι κοινωνικοί δεσμοί είναι πολύ δυνατοί.
2. Κατά τον Μαρξ, βάση της κοινωνίας είναι:
I. ο τρόπος παραγωγής.
II. το πολίτευμα.

III. η εκπαίδευση.
IV. ο καταμερισμός της εργασίας.
Μονάδες 10 (2Χ5)
ΘΕΜΑ Β
Β1.α. Πώς προσεγγίζουν οι Ντυρκέμ και Βέμπερ τον ρόλο της θρησκείας στην
κοινωνική ένταξη του ατόμου;
Μονάδες 8
Β1.β. Πώς συσχετίστηκε η έννοια της διακυβέρνησης με την εμφάνιση του
χριστιανισμού;
Μονάδες 8
Β2. Πώς θα συσχετίζατε την κοινή θρησκευτική ταυτότητα των κατοίκων ενός
κράτους με την ιδιότητα του πολίτη, μέσα από τις διαφορετικές ιδέες περί
έθνους που κληρονομούμε ιστορικά;
Μονάδες 9
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Θέμα Γ
Γ1.α. Τι υποστηρίζει ο Βέμπερ για την κοινωνική συμπεριφορά και δράση των
ανθρώπων;
Μονάδες 6
Γ1.β. Πώς ανέλυσε ο Weber τη θρησκεία και τη σχέση της με την εργασία;
Μονάδες 5
Γ2.α. Τι ισχυρίζεται ο Weber σχετικά με την κοινωνική διαστρωμάτωση;
Μονάδες 5
Γ2.β. Να αναφερθείτε στη βάση νομιμοποίησης του κάθε είδους εξουσίας που
διέκρινε ο Weber.
Μονάδες 9
Θέμα Δ
Δ1.α. Ποιους φορείς κοινωνικοποίησης ονομάζουμε δευτερογενείς;
Μονάδες 7
Δ1.β. Να αναφερθείτε στο σχολείο, τη θρησκεία, τα Μ.Μ.Ε και το κράτος ως
φορείς κοινωνικοποίησης.
Μονάδες 12
Δ2. Τι είδους ένταξη σηματοδοτεί η είσοδος του παιδιού στην εκπαίδευση και
ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Γιατί η εκπαίδευση θεωρείται δευτερογενής
φορέας κοινωνικοποίησης;
Μονάδες 6

