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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

Α2.   i. α , ii. β 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Σελ. 23 σχολικού βιβλίου από ‘’ Ο Ε.Γκόφμαν μελέτησε την αλληλεπίδραση… αγενείς προς 

άλλους ενέργειες που αποφεύγονται μπροστά στο κοινό’’ 

Β2.  Σελ. 38  σχολικού βιβλίου ‘’ Άλλοτε πάλι η ανάπτυξη των κοινωνιών … ανάμεσα στις χώρες 

αποτελούν μια πρόκληση για την παγκόσμια κοινωνία’’ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σελ. 148 σχολικού βιβλίου ‘’ Με τον όρο πολιτική συμπεριφορά εννοούμε … κόμματα και 

εκλογικές διαδικασίες. Και ‘’ στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας… δηλαδή τη συμμετοχή ή 

την αποχή από τα πολιτικά πράγματα.’’ 
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Σελ. 152 σχολικού βιβλίου ‘’Με τον όρο πολιτική αλλοτρίωση… καθώς και ο βαθμός 

εμπιστοσύνης των πολιτών στους διάφορους θεσμούς’’ 

Γ2. Σελ. 153 σχολικού βιβλίου ‘’Τα αίτια της πολιτικής αλλοτρίωσης θα πρέπει να τα δει κανείς 

κοινωνιολογικά… Επιδεικνύει μια ανοχή στην παρανομία και στην ανομία (που για πολλούς 

σημαίνει συνενοχή).  

Γ3. Σελ. 154 σχολικού βιβλίου ‘’Πως αντιμετωπίζεται η πολιτική αλλοτρίωση… και κατοχυρώνεται  

στην πράξη  η αντιπροσωπευτική δημοκρατία’’  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Σελ. 20 σχολικού βιβλίου ‘’Θεώρησε τον εξορθολογισμό … των ανθρώπων που κυριαρχούσαν 

στις καπιταλιστικές κοινωνίες’’ και από σελ. 19 ‘’Οι προβιομηχανικές κοινωνίες στηρίζονταν … 

αλληλεξάρτηση και στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών’’  

Δ2. Σελ. 134 σχολικού βιβλίου ‘’ Η δημιουργία του κράτους είναι μια … προσδιορισμός μιας 

εμφανούς ιεραρχίας αρμοδιοτήτων’’  

Δ3. Σελ. 61 σχολικού βιβλίου ‘’Σύμφωνα με τον Ντυρκέμ… δεσμούς μεταξύ των μελών της και 

ενώνει τους ομόθρησκους’’ , ‘’Σύμφωνα με την σύγχρονη… (π.χ. δωρεά οργάνων, συσσίτια για 

απόρους, προγράμματα για νέους). 

 

Σχολιασμός θεμάτων 

Τα θέματα ήταν κατανοητά, χαρακτηρίζονται από ευκρίνεια και σαφήνεια. Καλύπτουν ένα 
αρκετά μεγάλο κομμάτι της ύλης , δεν απαιτούσαν κριτική σκέψη, αλλά απαιτούσαν μια 
συνδυαστική προσέγγιση. Η παρουσίαση των θεμάτων ήταν οικεία προς τα παιδιά. Ένας πολύ 
καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί κάλλιστα ν' αγγίξει το άριστα! 
 

 

Επιτροπή απαντήσεων  

Τσαλούχα  Άρτεμις 

Κοινωνιολόγος 
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