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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2021 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
ΟΜΑΔΑ Α 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση Σ , αν η πρόταση είναι σωστή , ή το 

γράμμα Λ , αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

1. Το σημαντικότερο προσόν στη κοινωνία της πληροφορίας θεωρείται η 

αποστήθιση μεγάλου όγκου πληροφοριών. 

2. Το σχολείο διαμορφώνει την εθνική ταυτότητα 

3. Το περιεχόμενο της εργασίας παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από τον 

τρόπο παραγωγής μιας κοινωνίας. 

4. Οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

πολιτικής ελίτ. 

5. Οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο σε κάθε ιστορική περίοδο και κοινωνία.                                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                        (μονάδες  15) 

 

Στα θέματα Α2 και Α3 που ακολουθούν να δώσετε τη σωστή απάντηση. 

Α.2 Κατοπτρικός εαυτός είναι : 

Α) η εικόνα που πιστεύουμε ότι έχουν οι άλλοι για εμάς 

Β) η πραγματική μας εικόνα όπως φαίνεται σε ένα καθρέπτη 

Γ) η εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας 

Δ) η εικόνα που θέλουμε να έχουμε στο μέλλον 

 

ON/MO  
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Α.3 Ποια από τις παρακάτω επιλογές εντάσσεται στην οικονομική  ελίτ;  

Α) μάνατζερ επιχειρήσεων 

Β) ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού 

Γ) γνωστοί συγγραφείς και καλλιτέχνες 

Δ) μητροπολίτες 

                                                                                                                

                                                                                              (μονάδες 10) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1   Ποιες οι θετικές επιδράσεις του τεϊλορικού-φορντικού μοντέλου εργασίας για 
την παραγωγή και ποιες οι αρνητικές συνέπειες για τον εργαζόμενο; 

                                                                                              (μονάδες 8) 

Β.2    Ποια είναι η σημασία της οικογένειας στην κοινωνικοποίηση του ατόμου και 
πώς μπορεί αυτή να εμφυσήσει δημοκρατικές αρχές στα μέλη της; 

                                                                                              (μονάδες 8) 

Β.3 α) Να αποδώσετε την έννοια του όρου ΄΄κοινωνιολογική φαντασία΄΄ 

     β)  Να αναλύσετε τις βασικές διαφορές μεταξύ κοινωνικής θεωρίας και      

θεωρητικής σκέψης. 

                                                                                         (μονάδες 2+7) 

 

ΟΜΑΔΑ Β 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ.1  
 
α) Σε ποια θεωρητική σχολή εντάσσεται ο Μέρτον; Ποιοι είναι οι 
σημαντικότεροι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης σχολής και ποια η συμβολή 
του Μέρτον σε αυτή; 
                                                                                              (μονάδες 4) 
 
β) Ο Μέρτον εισήγαγε τις έννοιες της έκδηλης και λανθάνουσας (άδηλης) 
λειτουργίας. Να αναδείξετε αυτές τις λειτουργίες στην εκπαίδευση 
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αναφερόμενοι και στους παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται αυτές οι 
λειτουργίες. 
                                                                                       (μονάδες 5) 

 

Γ.2  

Να εξηγήσετε ποια υπήρξε η συμβολή της μεσαιωνικής πόλης, όσον αφορά: 

α) στο κοινωνικό–οικονομικό επίπεδο. 

β) στις αντιλήψεις για την εργασία. 

γ) στη διαμόρφωση της έννοιας του κράτους. 

                                                                                     (μονάδες 4+2+4) 

Γ.3  

Πώς μπορεί να συμβάλει στις κοινωνικές επιστήμες η διεπιστημονική 
προσέγγιση; Πώς αποδεικνύεται η συμβολή της όσον αφορά στο ερώτημα 
’’πώς αναπτύσσεται το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται’’ ;  

                                                                                                (μονάδες 6) 
 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ.1  

α)  Πώς γίνεται ιστορικά η διάκριση των χωρών του κόσμου; Για ποιο λόγο 

δεν έχει διατυπωθεί ενιαία θεωρία που να εξηγεί γιατί οι λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες βρίσκονται σε χαμηλό οικονομικό επίπεδο ανάπτυξης;  

                                                                                             (μονάδες 6) 

β) Πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη τις οικονομικές ανισότητες ανάλογα με την 
οικονομική τους οργάνωση; 

                                                                                              (μονάδες 3) 

γ) Πώς συνέβαλε η δημιουργία του κοινωνικού κράτους στην αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων; 

                                                                                         (μονάδες 6) 
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Δ.2 

Η δύναμη είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ορισμένων ατόμων. 

α) Πώς συνδέει ο Βέμπερ τη δύναμη με την εξουσία και ποιο είναι το 
αποτέλεσμα της σύνδεσης αυτής. 

                                                                                              (μονάδες 5) 

β) Σε ποιο τύπο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατατάσσεται το άτομο με 
κριτήριο τη δύναμη , σύμφωνα με τον Βέμπερ. 

                                                                                              (μονάδες 2) 

γ) Να καταγράψετε πού βρίσκεται η δύναμη στον τύπο της χαρισματικής και 
ορθολογικής εξουσίας. 

                                                                                              (μονάδες 3) 

 

 
 
 

 
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
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 μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 


