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1η ΟΜΑΔΑ   ((Διάρκεια: 3 ώρες) 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστή αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη λάθος, αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Το Μεσαίωνα τα μοναστικά τάγματα αποτέλεσαν κέντρα συστηματικής και 

πειθαρχημένης εργασίας των μοναχών. 

β. Οι «γκρίζες» μορφές εργασίας δεν παρέχουν στους εργαζόμενους τα εργασιακά 

δικαιώματα. 

γ. Τα άτομα δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες λόγω της διαφορετικής τους θέσης στην κοινωνική 

διαστρωμάτωση. 

δ. Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα η εργασία αποτελεί μόνο προϋπόθεση 

επιβίωσης. 

ε. Το Μεσαίωνα εμφανίζεται η μισθωτή εργασία.                                          (μον:5×3=15) 

1. Στα θέματα Α2 και Α3 που ακολουθούν να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                            
 Α2. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέμ  προσέγγισε την έννοια του καταμερισμού της 
εργασίας ως βάση: 
α) της πάλης των τάξεων                                                                                                                                         
β) της οργανικής αλληλεγγύης                                                                                                                                                                                
γ) της μηχανικής αλληλεγγύης.                                                                                                                
Α3. Στις κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες το βάρος για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ανισοτήτων πέφτει : 
α) στο άτομο 
β) στο κράτος  
γ) στις επιχειρήσεις .                         (μον:5×2=10) 
Β. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:                                                                                            
Β1. Πώς μπορεί να συμβάλλει το άτομο στην αντιμετώπιση της ανεργίας;   (μον:10)                                                                                                                                          
Β2. Πώς συνδέονται η φτώχεια και η ανεργία με τη υγεία; (μον:15)                                                                    
2η ΟΜΑΔΑ                                                                                                                                                                       
Γ1.α. Ποιους τύπους κοινωνικής διαστρωμάτωσης διακρίνει ο Μαξ Βέμπερ; Να τους 
περιγράψετε.                                                                                                                   (μον:12)   
β. Ποιο μοντέλο οργάνωσης της εργασίας ονομάστηκε τεϊλορισμός; (μον:6) Ποια κριτική 
ασκήθηκε από τους κοινωνικούς επιστήμονες στον τεϊλορισμό   (μον:7)  
                                                                                                                               (Σύνολο μον.:13)                                                                                                                                                                                                      
Γ2. α. Ποιές είναι οι κυριότερες μορφές με τις οποίες εμφανίζονται  οι ανισότητες ανάμεσα 
στα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες που αποτελούν την πραγματικότητα;    (μον: 8)                                                        
β. Πώς αντιμετωπίζονται οι ανισότητες στο πλαίσιο ενός Κοινωνικού Κράτους;  (μον:5) 
γ. Πώς εμφανίζεται το φαινόμενο της παιδικής εργασίας την εποχή της βιομηχανικής 
επανάστασης και πώς στον σύγχρονο κόσμο; (μον:9)  Τι έδειξε η έρευνα της UNICEF 
(2000)σχετικά με την παιδική εργασία στην Ελλάδα; (μον:3)                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                      
                                                                Καλή Επιτυχία!                                                               


