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              ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

      ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

     ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ 1ο  

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τον 

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

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

α. Οι ιδεατοί τύποι, σύμφωνα με τον Βέμπερ, είναι εργαλεία για την κατανόηση των 

πραγματικών κοινωνικών πράξεων, των φαινομένων και των διαδικασιών.  

β. Η σχολή του κονστρουκτιβισμού υποστηρίζει ότι η κοινωνική ζωή είναι ένα ρευστό σύνολο 

από κοινωνικές πρακτικές. 

γ. Το σχολείο ως θεσμός είναι δημιούργημα των προβιομηχανικών κοινωνιών.  

δ. Ο ψυχοκοινωνικός μηχανισμός της ταύτισης συντελεί στην απόκτηση από το 

κοινωνικοποιημένο άτομο της αίσθησης ότι αποτελεί μέρος ενός συνόλου.. 

ε. Καθένα από τα ψυχο-σεξουαλικά στάδια ανάπτυξης του ατόμου, σύμφωνα με τον Φρόιντ, 

αντιστοιχούν σε μια διαφορετική σωματική ζώνη ικανοποίησης στην ίδια χρονική περίοδο 

ανάπτυξης.                   (Μονάδες 15) 

 

Α2. Να κυκλώσεις τη μοναδική σωστή απάντηση: 

I. Σύμφωνα με έρευνα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο διάστημα 2004 - 2005, η 

συμμετοχή των νέων στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών: 

α. Κυμαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. 

β. Πάνω από το 50% δεν συμμετείχε καθόλου σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες. 

γ. Φανερώνει οπωσδήποτε την έλλειψη πολιτικής συνείδησης. 

δ. Ισχύουν τα β και γ 

 

II. Μία πιθανή λύση στο πρόβλημα της παρέκκλισης, που προτείνεται από την κοινωνική 

οικολογία, είναι: 

α. Η αναθεώρηση του περιεχομένου των εγκληματικών πράξεων στο Ποινικό Δίκαιο. 

β. Η αναβάθμιση των αποδιοργανωμένων περιοχών μέσω οικιστικών παρεμβάσεων. 

γ. Η παρεμπόδιση των εγκλημάτων των ανώτερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων. 

δ. Ισχύουν όλα τα παραπάνω.       (Μονάδες 10)  
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ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Β1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης σύμφωνα με τον 

Χομπσμπάουμ και ποιο θεωρείται το κυριότερο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής 

καπιταλιστικής κοινωνίας;               (Μονάδες 10) 

Β2. Πώς συγκροτείται η αυτοεικόνα του ατόμου, σύμφωνα με τη θεωρία του «κοινωνικού 

καθρεφτισμού» του Κούλεϋ;                   (Μονάδες 7) 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ1. α. Ποια είναι η έννοια του έθνους - κράτους και υπό ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε 

στους νεότερους χρόνους; (Μονάδες 7) 

β. Ποιες απόψεις διατύπωσαν οι Μ. Βέμπερ, Α. Κοντ και Κ. Μαρξ για τη δημιουργία του 

κράτους; (Μονάδες 7) 

γ. Ποιοι είναι οι κύριοι εξουσιαστικοί μηχανισμοί του κράτους κατά τη μαρξιστική οπτική και 

πώς λειτουργούν; (Μονάδες 11) 

                 (Μονάδες 25) 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ1. Οι κοινωνικές επιστήμες έχουν συμβάλει με τις μελέτες τους στη διατύπωση 

συμπερασμάτων σχετικά με την πολιτική οργάνωση, τα συστήματα διακυβέρνησης και τις 

δομές εξουσίας σε διάφορες κοινωνίες. Να αναφερθείτε: 

α. στο περιεχόμενο των όρων «σύγχρονο πολιτικό κόμμα», «ομάδες συμφερόντων / 

γνώμης». (Μονάδες 5) 

β. στα στοιχεία που διακρίνουν τα πολιτικά κόμματα σύμφωνα με τους Μπολ και Πέτερς, 

(Μονάδες 3) 

γ. στις διαφορές μεταξύ πολιτικών κομμάτων και ομάδων συμφερόντων/γνώμης,  

(Μονάδες 2)  

δ. στη συμβολή των κομμάτων και των ομάδων πίεσης στην διαδικασία της πολιτικής 

κοινωνικοποίησης, (Μονάδες 5)  

ε. στις σχέσεις των κομμάτων και των ομάδων πίεσης με την εξουσία, (Μονάδες 5) 

στ. στο πρόβλημα της επέκτασης της επιρροής και του ελέγχου των κομμάτων στην Ελλάδα. 

(Μονάδες 5)             

                  (Μονάδες 25) 

 

 

  Επιμέλεια Θεμάτων:  Γκιζίλη Κωνσταντίνα 


