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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΝΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, 

γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη κάθε πρόταση και 

δίπλα τη λέξη Σωστό (εάν η πρόταση είναι σωστή) ή Λάθος (εάν η πρόταση 

είναι λανθασμένη). 

α. Τα δημοκρατικά και πολυκομματικά συστήματα διακυβέρνησης συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση της πολιτικής και εκλογικής μας συμπεριφοράς. 

β. Σύμφωνα με τον Μέρτον, η κοινωνική ζωή είναι ένα σύστημα σχέσεων οι 

οποίες τείνουν προς τη σταθερότητα και την ισορροπία.  

γ. Η διχοτόμηση του εαυτού στο ‘εμέ’ και το ‘εγώ’ αποτελεί έργο του Φρόυντ.  

δ. Οι εφαρμογές του τεϊλορικού-φορντικού συστήματος οργάνωσης της εργασίας 

οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη μείωση του μη ωφέλιμου εργάσιμου χρόνου. 

ε. Σύμφωνα με τον Γάλλο κοινωνιολόγο Μπουρντιέ, η απονομή ιδιοτήτων στους 

μαθητές λειτουργεί ως μέσο ανάδειξης της ευφυΐας τους.                                                                                 

Μονάδες 15 

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα από 

τον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

I. Σύμφωνα με όσα κατέδειξε ο Λ. Αλτουσέρ, οι ιδεολογικοί μηχανισμοί 

καταστολής 

α. προσφέρουν δύναμη σε οποιονδήποτε τομέα της κοινωνικής ζωής 

β. ασκούν επιρροή μόνο στα εργατικά στρώματα 

γ. επιτρέπουν την αναπαραγωγή των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων 

δ. δεν λειτουργούν πάντοτε με βάση τη προπαγάνδα Μονάδες 5 

II. Με βάση τη προσέγγιση των εκπροσώπων της σχολής του λειτουργισμού 

σχετικά με την κοινωνικοποίηση 

α. η εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων συμβάλλει στην αποδοχή της 

οικογενειακής καταγωγής των ατόμων 

β. προάγεται η διασφάλιση και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 

γ. παράγονται συμβολισμοί και νοήματα μέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης 

δ. τα άτομα αποκτούν συνείδηση της κατάταξής τους στο κοινωνικό 

σύνολο            

Μονάδες 5 
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Α3. α. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των όρων ‘κοινωνική διαστρωμάτωση’ 

και ‘κοινωνικές τάξεις’.  

       β. Ποιους τύπους κοινωνικής διαστρωμάτωσης διακρίνει ο Μ. Βέμπερ;       

Μονάδες 10 

 

Α4. Λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με την 

ανάπτυξη, να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι η ανάπτυξη ορισμένων χωρών 

σχετίζεται με τη θέση τους στον παγκόσμιο καπιταλισμό.   

Μονάδες 15 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β1. Να αναλύσετε την έννοια του εξορθολογισμού:  

         α. ως μέσο μετάβασης από μια προβιομηχανική σε μια βιομηχανική 

κοινωνία σύμφωνα με τον Βέμπερ 

         β. ως τρόπο οργάνωσης της εργασίας με βάση το τεϊλορικό σύστημα   

Μονάδες 12 

 

Β2. Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους το κράτος λειτουργεί ως  

θεσμοθετημένος φορέας κοινωνικοποίησης.  

Μονάδες 6 

  

ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ1.  α. Να αναλύσετε τους βασικότερους τύπους της ελίτ σύμφωνα με τον Μιλς. 

        β. Σε τι διαφέρει το πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας από τη θεωρητική 

προσέγγιση του Μιλς;  

Μονάδες 12 

 

Γ2. Σύμφωνα με όσα έχει καταδείξει ο Κρ. Ντε Μοντιμπέρ, ποιες είναι οι βασικές 

λειτουργίες του εκπαιδευτικού μηχανισμού;  

Μονάδες 8 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ1.  Να αναλύσετε τη μορφή του κοινωνικού ελέγχου που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μια κοινωνία με κρατική δομή.  

Μονάδες 6 

 

Δ2. Να αναφέρετε τη σχέση που έχει η οργανική αλληλεγγύη του Ντυρκέμ με 

τον καταμερισμό της εργασίας.   

Μονάδες 6 

 

 


