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      ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

       04  / 05  / 2020 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας το γράμμα 

που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό αν είναι η 

πρόταση σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

α. Η δουλοκτητική οργάνωση της αγροτικής κοινωνίας επέτρεψε την 

ανάδυση του καπιταλισμού. 

β. Η έννοια του ιδεατού τύπου ως εργαλείο κοινωνικής ανάλυσης, οφείλεται 

στον Ντυρκέμ. 

γ. Στον Φορντ ανήκει η φράση «ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση». 

δ. Κατά το στάδιο του ατομικού παιχνιδιού το παιδί προσαρμόζει την 

συμπεριφορά του με βάση τι πιστεύουν οι «σημαντικοί άλλοι» για αυτό. 

ε. Σύμφωνα με τον Μοντιμπέρ, το σχολείο «διανέμει»  προσόντα, που θα 

επιτρέψουν στα άτομα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Μονάδες 15 

 

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. 

Α2. Χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού είναι: 

α. η επιβολή μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας 

β. η αρχή της αντιπροσώπευσης 
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γ. η διάκριση των εξουσιών 

δ. όλα τα παραπάνω 

 

Μονάδες 5 

Α3. Οι χώρες του λεγόμενου Δεύτερου κόσμου χαρακτηρίζονται από: 

α. την ελεύθερη οικονομία, την εκβιομηχάνιση και το μικρό ποσοστό των 

απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα 

β. υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού και μικρό ποσοστό απασχολούμενων 

στον πρωτογενή τομέα 

γ. το μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα παραγωγής 

και την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία 

δ. την κεντρικά σχεδιασμένη και κρατικά ελεγχόμενη οικονομία 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Α4. Να αναφερθείτε στους τρεις τύπους εξουσίας που όρισε ο Βέμπερ και να 

αναλύσετε τη χαρισματική εξουσία.  

Μονάδες 5 

Α5. Από ποια στοιχεία διακρίνονται τα πολιτικά κόμματα σύμφωνα με τους 

Μπολ και Πέτερς και πώς η εξέλιξη των πολιτικών κομμάτων συμπορεύεται με 

την εξέλιξη της δημοκρατίας. 

Μονάδες 5 

 

Α6.  α) Να αναφερθείτε στους τύπους κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά τον 

Βέμπερ. 

Μονάδες 5 

β) Πώς η έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης συνδέεται με την έννοια της 

ανισότητας. 

Μονάδες 5 
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γ) Αναλύστε τη θεωρία  της αναπαραγωγής αναφορικά με τη δυνατότητα 

ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης στη γνώση. 

Μονάδες 5 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ 3ο 

Β1. Να αναφερθείτε στο κοινωνικό κράτος και στα μέτρα που ορίζει για την 

αντιμετώπιση των ανισοτήτων. 

Μονάδες 8 

Β2. Να αναλύσετε το κράτος ως φορέα κοινωνικοποίησης. 

Μονάδες 8 

Β3. Ποια είναι η σημασία του εξορθολογισμού σύμφωνα με τον Βέμπερ; 

Μονάδες 9 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Β4. Από τις θεωρίες ανάπτυξης να αναπτύξετε τη θεωρία της εξάρτησης. 

Μονάδες 5 

Β5.α) Πώς ορίζεται η πολιτική αλλοτρίωση; 

Μονάδες 7 

Β5.β) Ποιες είναι οι αιτίες της συμπεριφοράς αυτής σύμφωνα με τους 

κοινωνιολόγους ; 

Μονάδες 7 

Β5.γ) Ποιοι είναι οι παθογόνοι παράγοντες που παρεμβαίνουν στη 

λειτουργία του ελληνικού κράτους και ενισχύουν την αλλοτρίωση των 

πολιτών; 

Μονάδες 6 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ 1Ο  

 

Α1. Α =Λ,     Β=Λ,    Γ =Λ,    Δ=Σ,    Ε=Σ 

Α2.  Σωστή είναι η απάντηση α 

Α3. Σωστή είναι η απάντηση δ 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Α4. Σχολ.βιβλίο σελ. 135 – 136 

Κατά τον Βέμπερ υπάρχουν τρεις τύποι εξουσίας. Η παραδοσιακή, η 

χαρισματική, η ορθολογική.  Η χαρισματική εξουσία βασίζεται …. ο Φιντέλ 

Κάστρο κ.α 

 

Α5. Σχολ.βιβλίο σελ.144   

Ο Μπολ και Πέτερς παρατηρούν ότι ……….. φορείς πολιτικής 

κοινωνικοποίησης. 

 

Α6.α ) Σχολ.βιβλίο σελ. 119 Από την άλλη πλευρά ο Βέμπερ,……….. 

φροντίζουν να τα υπερασπίζονται. 

 

β ) Σχολ.βιβλίο σελ. 119 Η έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης συνδέεται 

με ………….σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων.  

 

γ) Σχολ.βιβλίο σελ. 99 Κυρίως όμως η θεωρία της 

αναπαραγωγής……..τεχνικές και επαγγελματικές σπουδές. 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ 3ο 

Β1.  Σχολ.βιβλίο σελ. 127 Επομένως οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες 

………..μουσεία, εκδηλώσεις κ.α 

 

Β2. Σχολ.βιβλίο σελ. 64 όλη η ενότητα  Κράτος 

 

Β3. Σχολ.βιβλίο σελ. 20 Θεώρησε τον εξορθολογισμό ως το κλειδί 

……..στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Β4. Σχολ.βιβλίο σελ. 38 Άλλοτε πάλι η ανάπτυξη των κοινωνιών… 

….εκμετάλλευση σε διεθνές επίπεδο. 
 

Β5.α) Σχολ.βιβλίο σελ.152 Με τον όρο πολιτική αλλοτρίωση 

εννοούμε……του λαού στο Κοινοβούλιο). 
 

β) Σχολ.βιβλίο σελ.153 Τα αίτια της πολιτικής αλλοτρίωσης θα πρέπει να 

………….ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος. 

 

γ) Σχολ.βιβλίο σελ. 153 Αξίζει επίσης να αναφερθούμε στους παθογόνους 

εκείνους ………..για πολλούς σημαίνει συνενοχή). 

 

 

 

 

Από το τμήμα κοινωνιολογίας των φροντιστηρίων  

Πουκαμισάς  Ηρακλείου συνεργάστηκαν:  

Ελεάνα Καραταράκη,Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη. 


