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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2021 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α.1 1-Λ        2-Σ       3-Λ        4-Λ         5-Λ         

Α.2  Α 

Α.3  Α 

                                                                                                                

ΘΕΜΑ Β 

Β.1   σελ. 112-113: Οι εφαρμογές του τεϊλορικού και στη συνέχεια … πνεύμα 
συνεργασίας.  

Β.2  σελ. 59 : Ως πρωτογενής φορέας … οικογένεια 

                 σελ. 154: Η δημοκρατία βέβαια …πολιτικές διαδικασίες. 

  Β.3 α) σελ 15 ’’ Η κοινωνιολογική θεώρηση…την καθημερινή μας ρουτίνα’’ 

     β)  σελ 16 ’’ Όμως υπάρχουν διαφορές ανάμεσα…μη ορθολογική 

κατανόηση της πραγματικότητας.’’ 

 

 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ.1  
α) σελ.21 : Ο λειτουργισμός (ή φονξιοναλισμός) είναι … 20ου αιώνα. Κατά το 
Μέρτον η κοινωνική πραγματικότητα … ίδια τα άτομα. Ο Μέρτον εξειδίκευσε 
… λειτουργίες της. 
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β)  σελ. 92-93 : Οι λειτουργίες της εκπ/σης … κοινωνική ενσωμάτωση. 
 
 

Γ.2  

α) σελ. 32 – 33 «(Αντίθετα ) στην πόλη… να συντηρήσει τους ανθρώπους που 
ζούσαν στις πόλεις (μη γεωργικό πληθυσμό) 

β) σελ. 109 « Το Μεσαίωνα… περιεχόμενο μια δημιουργικής δραστηριότητας» 

γ) σελ. 137 – 138 «( Το έθνος – κράτος…εκμετάλλευσης…στο οικονομικό και 
πολιτικό επίπεδο» 

Γ.3  

α’ σκέλος σελ. 24 «Οι κοινωνικές επιστήμες…σφαιρική κατανόηση του 
εξεταζόμενου θέματος» 
 
β’ σκέλος: σελ. 55 « Το βασικό ερώτημα του πώς αναπτύσσεται… το θέμα της 
ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του παιδιού» 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ.1  

α) σελ. 36 - σελ. 38 «Από το 17ο αι. … των χωρών του Πρώτου κόσμου» 

β) σελ. 127 «(Γενικά,) η αντιμετώπιση των ανισοτήτων… σε κάθε ιστορική 
περίοδο και σε κάθε κοινωνία» 

γ) σελ. 127 – 128: «Το «κοινωνικό κράτος… κοινωνική ασφάλιση κ.ά.» 

 

Δ.2 

α) σελ 134  ’’Ο Βέμπερ όρισε τη δύναμη…μέσα σε ένα ορισμένο έδαφος’’ 

β) σελ 119  ‘’ ο δεύτερος τύπος…στη δράση μιας ομάδας’’ 

γ) σελ 135  ‘’ η χαρισματική εξουσία…ή του λόγου του’’ 

    σελ 137  ‘’ η ορθολογική εξουσία…τους γραφειοκράτες’’ 
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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 


