
 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 
 

Ομάδα Α 
 
Από τις παρακάτω πέντε ερωτήσεις να απαντήσετε στις τρεις. 

 
1) Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της στήλης Β (ένα στοιχείο της στήλης 
Β περισσεύει):                (4 μον.) 

                               Α            Β 
 1. Παρέες συνομιλήκων          α) Κοινωνικά προβλήματα 

2. Κοινωνικές ανισότητες          β) Λαϊκή κυριαρχία 
3. Δημοκρατία          γ) Κυκλοφοριακή αγωγή 

         δ) Φορέας κοινωνικοποίησης 4. Κοινωνία πολιτών 
         ε) Αλληλεγγύη 

 
 
 
 
 

 
2) Για τις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε εαν είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):  

      (4 μον.) 
α) Τα εκ γενετής χαρακτηριστικά (φύλο, εθνική προέλευση κλπ.) μας οδηγούν σε κοινωνικές 
θέσεις που είναι κατακτημένες. 
β) Πολιτική είναι κάθε δραστηριότητα των ατόμων και των ομάδων που αφορά τη συλλογική 
ζωή. 
γ) Οι Ευρωεκλογές διενεργούνται κάθε τέσσερα χρόνια. 
δ) Στα Αναλογικά εκλογικά συστήματα, σε κάθε περιφέρεια, το κόμμα που παίρνει τις 
περισσότερες ψήφους παίρνει και όλες τις έδρες.  
 
3) Η φτώχεια αποτελεί βασικό πρόβλημα όλων των κοινωνιών σήμερα. Να αναφέρετε τα αίτια 
και τις συνέπειές της.               (4 μον.) 
 
4) Τι σημαίνει «κράτος δικαίου»; 
 
5) α) Πότε ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποια Συνθήκη;         (2 μον.) 
    β) Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ιδέα και πού στηρίχτηκε;           (2 μον.) 
 
Ομάδα Β 
 
Από τις παρακάτω τέσσερις ερωτήσεις να απαντήσετε στις δύο. 
 
1) Κάθε κοινωνία κατατάσσει τα άτομα σε τάξεις ανάλογα με τα κοινωνικά τους 

χαρακτηριστικά. 
α) Να δώσετε δύο παραδείγματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης από την ιστορία της 
ανθρωπότητας.                (2 μον.) 
β) Η κοινωνική κινητικότητα είναι ευκολότερη στις παραδοσιακές κοινωνίες ή στις σύγχρονες; 
Γιατί;                 (2 μον.) 
 
2) Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι βασικές αιτίες των φαινομένων βίας στα γήπεδα; Πώς πιστεύετε 
ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η βία αυτής της μορφής;                        (4 μον.) 
 
3) α) Ποιες είναι οι ευθύνες ενός  ενσυνείδητου πολίτη;                                (2 μον.) 
β) Για ποιο λόγο πρέπει να είμαστε όλοι συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες;                        (2 μον.) 



 

 
4) Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν χαρακτηριστεί ως «τέταρτη εξουσία». Να αναφέρετε 
τους κινδύνους που πηγάζουν από την εξουσία αυτή των Μ.Μ.Ε. δίνοντας παράλληλα και ένα 
παράδειγμα από τη σύγχρονη πραγματικότητα.            (4 μον.) 
 

 


