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Ομάδα Α: 

 

Θέμα 1ο 

Α.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη 

λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λάθος. 

α. Ο Κνύιεϋ ζπλέβαιε ζηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε 

ηνλ «θνηλσληθό θαζξεπηηζκό ηνπ εαπηνύ καο» 

β. Σηελ πόιε, νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηελ βηνκεραληθή 

πεξίνδν, νξγαλώλνληαη κέζα από ηηο βηνηερλίεο, ελώ ζηελ ύπαηζξν 

νξγαλώλνληαη κέζα από ηηο ζπληερλίεο. 

γ. Καηά ηελ εζσηεξίθεπζε, ην άηνκν πξνζιακβάλεη από ην θνηλσληθό 

ηνπ πεξηβάιινλ, παξαζηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ελαξκνλίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε απηέο. 

δ. Σηηο θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο νηθνλνκίεο, ην βάξνο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ πέθηεη ζην θξάηνο. 

ε. Μέηξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ σο πξνο ηε ρσξνζέηεζε ησλ θέληξσλ 

απεμάξηεζεο, αλήθνπλ ζην επίπεδν ηεο πξσηνγελνύο πξόιεςεο. 

Μονάδες 15 
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Στις παρακάτω προτάσεις Α.2. και Α.3. να γράψετε στο τετράδιό σας 

τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα , που αντιστοιχεί 

στη σωστή απάντηση. 

Α.2 Η άπνςε όηη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ιεηηνπξγεί σο ζύζηεκα 

επηινγήο πνπ επλνεί ηηο αλώηεξεο ηάμεηο ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ 

αλήθεη : 

α. ζηνλ Π. Μπνπξληηέ 

β.  ζηνλ Κξ.Νηε Μνληηκπέξ 

γ. ζηνλ Αιεμίνπ 

δ. ζε έθζεζε ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηελ Δθπαίδεπζε 

ηεο UNESCO.  

 

Α.3  Οη βίαηεο ζπγθξνύζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ θαηάθηεζε εδαθώλ 

θαη πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ εληάζζνληαη ζηνλ:  

α.  εζληθναπειεπζεξσηηθό πόιεκν 

β. ζξεζθεπηηθό πόιεκν 

γ. εκθύιην πόιεκν 

δ. θαηαθηεηηθό πόιεκν 

                  Μονάδες 10 

 

Θέμα 2ο 

Α.4  Πνηέο είλαη νη βαζηθέο ζέζεηο ηνπ Γθόθκαλ, ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. 

                 Μονάδες 15 
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 Α.5  Πνηνο είλαη ν νξηζκόο ηνπ «πξόζθπγα» ζήκεξα, ζύκθσλα κε ηε 

Σύκβαζε ηνπ Ο.Η.Δ, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ην 1969; (Μνλάδεο 4). 

Να αλαιύζεηε ηηο ηξείο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ 

κεηαπνιεκηθά ζε ρώξεο ηηο Δ.Δ. (Μνλάδεο 6). 

 Μονάδες 10 

 

Ομάδα Β: 

Β.1. α. Πνηνπο ηξόπνπο θνηλσληθήο δξάζεο ηνπ αηόκνπ γλσξίδεηε θαη 

πνηνπο ηύπνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ, κε βάζε ην ζπλδπαζκό 

ζθνπώλ θαη κέζσλ. 

                                                                                                 Μονάδες 6 

Β.1. β. Πνηεο είλαη νη απόςεηο ηνπ Weber, γηα ηελ ζξεζθεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ; 

 Μονάδες 7       

 Β.1. γ. Πσο νξίδεη ν Weber ηεο έλλνηεο δύλακε, εμνπζία θαη θξάηνο; 

Μονάδες 7 

        

Β.2. α. Πνηα είλαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ; 

Πνηεο ζεσξίεο έρνπλ δηαηππσζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα εμεγήζνπλ γηαηί 

νη ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο ρώξεο βξίζθνληαη ζε ρακειό επίπεδν 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο; 

                                                                                            Μονάδες 15 

 

Β.2. β. Από ηηο ηξείο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εμνπζία, λα 

αλαιύζεηε ην κνληέιν ησλ Διίη θαη ην Μαξμηζηηθό κνληέιν. 

   Μονάδες 15 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ομάδα Α: 

Θέμα 10 

Α.1 α. Σ,      β.  Λ,        γ. Λ,       δ. Σ,        ε. Λ,         Α.2.  α,      Α.3.  δ 

 

Θέμα 20 

Α.4. Σει. 23 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, «Ο Δ. Γθόθκαλ κειέηεζε …..κπξνζηά ζην 

θνηλό» θαη ζει 67-68 ζρνιηθνύ βηβιίνπ « νη ξόινη πνπ θαινύληαη λα  
αλαιάβνπλ ….δηαδξακαηίδνληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο» 
 

Α.5. Σει. 199 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, «Σήκεξα ν όξνο «πξόζθπγαο …….ή 

ηζαγέλεηάο ηνπ», θαη ζει 199-200 ζρνιηθνύ βηβιίνπ « Η πνιηηηθή 

γθαζηαξκπάηληεξ ……….ηζόλνκε θνηλσλία» 

 

Ομάδα Β: 

Β.1.α : Σει. 20 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, « Ο Weber δηέθξηλε ηελ θνηλσληθή 

δξάζε ……..ην πέλζνο ηεο» θαη ζει 181 ζρνιηθνύ βηβιίνπ  «Ο Μέξηνλ 

δηέθξηλε  …… επαλάζηαζε».  

 

Β.1.β: Σει 61 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, « Ο Βέκπεξ ζεσξνύζε 

….πξνζαλαηνιηζκό ησλ αλζξώπσλ» θαη ζει 110 ζρνιηθνύ βηβιίνπ « ν 

Γεξκαλόο θνηλσληνιόγνο Μ.Βέκπεξ …….ζηελ εξγαζία ηνπ» 

 

Β.1.γ : Σει. 134 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, « Ο Weber όξηζε ηε δύλακε ……      

ηεξαξρίαο αξκνδηνηήησλ» 
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Β.2.α : Σει. 36-38 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, « Από ηνλ 17
ν
 αηώλα 

……….παγθόζκηα θνηλσλία» 

 

Β.1.β : Σει. 141-142 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, « Τν κνληέιν ησλ ειίη: Βαζηθνί 

εθπξόζσπνη απηήο ηεο ζέζεο ……….εμσηεξηθήο πνιηηηθήο» θαη ζει 143 

« Τν καξμηζηηθό κνληέιν: Η καξμηζηηθή νπηηθή ….εγεκνλία ηεο 

θπξίαξρεο ηάμεο» 

 

 

Από το τμήμα Κοινωνιολογίας των φροντιστηρίων 

Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Ε. Καραταράκη, Μ. Μιχελάκη, Ε. Πλατάκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


