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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ Α
ΘΕΜΑ Α1
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως ορθές ή εσφαλμενες:
1. Κατά τον Ρ. Μέρτον (R. Merton, 1910-2003), η κοινωνική πραγματικότητα
προσεγγίζεται με βάση τις ιδέες και τους κανόνες που ακολουθούν τα ίδια τα άτομα.
2. Στοιχεία αυταρχισμού αποκλείεται να εντοπιστούν σε δημοκρατικά πολιτεύματα.
3. Το “εκείνο” (id), σύμφωνα με τον Φρόυντ, αποτελεί το σύνολο των κανόνων
συμπεριφοράς που η κοινωνία επιβάλλει στα μέλη της.
4. Στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες οι συγκρούσεις εργοδοτών και εργαζομένων
παύουν να υφίστανται.
5. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέμ αναγνωρίζεται ως ο “ανάδοχος” της
κοινωνιολογίας.
(3 x 5 = 15 μονάδες)
Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση στα παρακάτω θέματα (Α2 – Α3)
ΘΕΜΑ Α2
οιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί συνέπεια της φτώχειας, των ανισοτήτων και της
ανεργίας;
α. ε αναγκασμός ατόμων σε μετανάστευση
β. κατα ίωση των γνώσεων και των δε ιοτήτων των ανέργων
γ. αύ ηση της βίας
δ. μείωση της ποιότητας ζωής και του προσδόκιμου ορίου επιβίωσης.
(5 μονάδες)

ΘΕΜΑ Α3
Σύμφωνα με τις θεωρίες του εκσυγχρονισμού:
α. η εκπαίδευση έχει μια αιτιώδη σχέση με την οικονομική ανάπτυ η
β. η ανάπτυ η του ρώτου κόσμου συνε ετάζεται με την υπανάπτυ η του Τρίτου κόσμου
γ. η περιφέρεια υφίσταται την εκμετάλλευση σε διεθνές επίπεδο.
δ. όλα τα παραπάνω
Μονάδες 5
ΣΥΝΟΛΟ 25 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΘΕΜΑ Β
ΘΕΜΑ Β1
Να περιγράψετε το νόμο των τριών σταδίων του ανθρώπινου πνεύματος σύμφωνα με τον
Α. Κοντ. (μονάδες 9). Σε ποιο από αυτά ανήκει η Κοινωνιολογία και ποιος ο ρόλος της
σύμφωνα με τον Α. Κοντ; (μονάδες 3)
(μονάδες 12)
ΘΕΜΑ Β2
Να αναλύσετε τους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτελείται η
κοινωνικοποίηση.
(μονάδες 13)
ΣΥΝΟΛΟ 25 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1
Να αναλύσετε τις συνέπειες της ανεργίας (μακροχρόνιας ή μη). (μονάδες 9)
Γ2
Γιατί η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί κομβικό στοιχείο στην πολιτική κάθε κράτους;
(μονάδες 2)
Γ3
οιες προτάσεις έχουν διατυπωθεί για την αντιμετώπιση της ανεργίας; (μονάδες 9)
Γ4 οια μέτρα μπορεί να πάρει το ίδιο το άτομο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και
της ανεργίας; (μονάδες 5)
ΣΥΝΟΛΟ 25 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. οιοι είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του μοντέλου των ελίτ για την ε ουσία και ποιες ελίτ
διακρίνονται στο πλαίσιο αυτού; (μονάδες 14)
Δ2 οια σχέση αναπτύσσεται ανάμεσα στους ηγέτες του μοντέλου των ελίτ; (μονάδες 4)
Δ3 οιες είναι οι συνέπειες για την πολιτική, για τις κοινωνικές ανάγκες και για τη λαϊκή
βούληση από την ύπαρ η αυτού του συγκεκριμένου μοντέλου για την ε ουσία;
(μονάδες 7)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 25

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση,
ε εταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως
μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. Διάρκεια ε έτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
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