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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως προς το περιεχόμενό τους,
γράφοντας δίπλα στην καθεμία το γράμμα (Σ) αν είναι Σωστό ή το γράμμα (Λ) αν είναι
λάθος.
1. Οι προβιομηχανικές κοινωνίες στηρίζονταν σε αυτό που ο Ντυρκέμ ονόμασε
οργανική αλληλεγγύη, που σημαίνει μεγάλη κοινωνική ομοιομορφία, συνοχή και
συναίνεση γύρω από τις αξίες και τις πεποιθήσεις.
2. Μια σημαντική συνέπεια της φτώχειας είναι και η παιδική εργασία, η οποία
εμφανίζεται τόσο στον αναπτυσσόμενο όσο και στον αναπτυγμένο κόσμο.
3. Οι θεωρίες αυτές, που ονομάζονται θεωρίες του εκσυγχρονισμού, αναφέρουν ότι η
επίσημη εκπαίδευση έχει μια αιτιώδη σχέση με την οικονομική ανάπτυξη
4. Σύμφωνα με τη σχολή της κοινωνικής κατασκευής οι άνθρωποι μέσα από τις
κοινωνικές τους σχέσεις «κατασκευάζουν» την καθημερινή πραγματικότητα και την
αντιλαμβάνονται ως κάτι ρευστό και επαναδιαπραγματευόμενο σύνολο από κοινωνικές
πρακτικές.
5. Η ορθολογική εξουσία στηρίζεται στη «νομιμότητα» των θεσμοθετημένων και από
κοινού συμφωνημένων νομικών ρυθμίσεων, από τις οποίες αντλούν την εξουσία όσοι
την ασκούν.
Μονάδες 15 (5Χ3)
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Α.2. Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
1. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται χαρακτηριστικό της αναπτυγμένης κοινωνίας
σύμφωνα με τις κοινωνικές επιστήμες;
I.
II.

Υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα
Ύπαρξη γραφειοκρατίας

III.

Χαμηλός καταμερισμός εργασίας

IV.

Ελεύθερη οικονομία

2. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέτρο ανακατανομής του πλούτου;
I.
II.

Κοινωνική ασφάλιση
Πρόσβαση σε αγαθά πολιτισμού

III.

Πρόσβαση σε οικονομικές υπηρεσίες

IV.

Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες
Μονάδες 10 (2Χ5)

ΘΕΜΑ Β
Β1. α) Ποια ήταν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του τεϊλορικού και φορντικού
συστήματος οργάνωσης της εργασίας και ποια κριτική ασκήθηκε σε αυτό;
(Μονάδες 7)
β) Ποια ιστορικά παραδείγματα αποδεικνύουν ότι αμφισβητήθηκε;
(Μονάδες 8)
Μονάδες 15
Β2. Ποιες «γενιές» εθνών – κρατών μπορούμε να διακρίνουμε ιστορικά;
Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ
Να εξηγήσετε:
Γ1. Ποιο θεώρησε ο Βέμπερ το κλειδί της μετάβασης από την προβιομηχανική στη
βιομηχανική κοινωνία;
Μονάδες 7
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Γ2. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση;
Μονάδες 10
Γ3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης;
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Να ορίσετε το καπιταλιστικό σύστημα σύμφωνα με το Μάρξ (μονάδες 4)και στη
συνέχεια να αναπτύξετε τις ιδέες του Γερμανού στοχαστή για τον κοινωνικό
καταμερισμό της εργασίας (μονάδες 4), τις κοινωνικές τάξεις (μονάδες 4) και τη
δημιουργία του κράτους (μονάδες 3). Τέλος, να παρουσιάσετε τη θεωρητική
προσέγγιση του Μάρξ και των υποστηρικτών του για τις δημοκρατικές κοινωνίες
(μονάδες 10)
Μονάδες 25
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