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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1. 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 λανθασμένη.
α. Η οργανωτική αρχή της θεωρίας του Μέρτον είναι η έννοια του συστήματος.
β. Η συστηματική εφαρμογή των κανόνων μιας κοινωνίας είναι δεδομένη.
γ. Η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κοινωνία των πολιτών για την καλλιέργεια
της αλληλεγγύης.
δ. Η αγροτική κοινωνία λειτούργησε γύρω από τη συσσώρευση κεφαλαίου.
ε. Σύμφωνα με τον Ρομαντισμό το έθνος ταυτίζεται με το κοινό παρελθόν.
Μονάδες 15
Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε
πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2. Ο Βέμπερ θεωρούσε τη δημιουργία του κράτους
α. διαδικασία ορθολογικοποίησης
β. αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού
γ. αποτέλεσμα της ανάγκης των ανθρώπων να προστατεύσουν την ιδιοκτησία τους
δ. όλα τα παραπάνω
Α3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή
α. οι βιοτέχνες κατάφεραν να εκτοπίσουν τους φεουδάρχες
β. οι συντεχνίες ήταν κλειστά συστήματα επαγγελματικών κατηγοριών
γ. οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες ανήκουν στις χώρες του Τρίτου Κόσμου
δ. η βιομηχανική κοινωνία εστίαζε στο εργοστάσιο ως κύρια πηγή προϊόντων
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Β1. Ποιες είναι οι βασικότερες λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος κατά τον Μοντιμπέρ;
Μονάδες 10
Β2. Τι σημαίνει ο όρος πολιτική αλλοτρίωση; Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο
αυτό;
Μονάδες 15
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Τι ονόμασε ο Ντυρκέμ μηχανική και οργανική αλληλεγγύη; Ποιοι είναι οι τρεις τύποι
αυτοκτονιών κατά τον Ντυρκέμ;
Μονάδες 10
1

Γ2. Να αναλύσετε τους ψυχο-κοινωνικούς μηχανισμούς που συμβάλλουν στη διαδικασία της
κοινωνικοποίησης.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Ο Βεμπέρ ήταν ένας από τους σημαντικότερους κοινωνιολόγους και μελέτησε αρκετά
κοινωνικά ζητήματα. Ορισμένα από αυτά ήταν η κοινωνική δράση του ατόμου και το φαινόμενο της
κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Να περιγράψετε την προσέγγιση του Βέμπερ για τα παραπάνω
ζητήματα.
Μονάδες 10
Δ2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας και του ολοκληρωτισμού; Θα μπορούσαν
κατά τη γνώμη σας να υπάρξουν τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας σε μια κοινωνία που ισχύει
ένας παραδοσιακός τύπος εξουσίας;
Μονάδες 15
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