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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α1. Ο εθνικισμός και ο πατριωτισμός είναι έννοιες που εκφράζουν το ίδιο συναίσθημα. (Λ/σελ. 204-

205) 
Α2. Κάθε κοινωνία οργανώνει και εκφράζει τις λειτουργίες της (κοινωνικοποίηση, προστασία μελών 

κλπ) με δικό της τρόπο. (Σ/σελ. 193) 

Α3. Ο όρος «υποπολιτισμός» δηλώνει υποτίμηση ή κατωτερότητα. (Λ/σελ. 194) 

Α4. Η πολιτική της αφομοίωσης εξαναγκάζει τις μεταναστευτικές ομάδες να αποποιηθούν τη 

διαφορετικότητά τους. (Σ/σελ. 199) 

 

Α.5. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις. 

Ένας λαός που οδηγείται σε βίαιη αντιπαράθεση με τον κατακτητή του για να ανεξαρτητοποιηθεί , τι 

είδους πόλεμο κάνει; 

Α. Κατακτητικό. 

Β. Θρησκευτικό. 

Γ. Αμυντικό. 

Δ. Εθνικοαπελευθερωτικό. (σελ. 207) 

 

 

Α6. Το «απαρτχάιντ» ήταν παράδειγμα: 

Α. κοινωνικού ρατσισμού. 

Β. επιστημονικού ρατσισμού. 

Γ. φυλετικής διάκρισης. 

Δ. θεσμικού ρατσισμού. (σελ. 204-205) 

                                                                                                                                     

Α.7.Να δώσετε τον ορισμό των παρακάτω εννοιών: 

 πολιτικός πρόσφυγας: «από την άλλη… πρόσφυγες»/σελ. 195 

 παλιννόστηση: «Η εκούσια.. παλλινόστηση»/σελ. 196 

 σοβινισμός: «η λέξη «σοβινισμός»… άλλων λαών»/σελ. 204-205 

 στερεότυπα: «Τα στερεότυπα… κοινωνικής πραγματικότητας»/σελ. 201 

 μετανάστευση: «Η μετακίνηση…. μετανάστευση»/σελ. 194 

 

 
ΟΜΑΔΑ Β 

 

Β1. Αφού προσδιορίσετε τον όρο «μετανάστευση», να εξηγήσετε σε τι διαφέρει ένας 

οικονομικός μετανάστης από έναν πολιτικό πρόσφυγα και να αναλύσετε τις τρεις 

μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν μεταπολεμικά σε χώρες της Ε.Ε. 

 

Σελ. 194/ «η μετακίσηση… μετανάστευση». 

Σελ. 194-195/ «Οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες του 20ου αιώνα…. πολιτικοί πρόσφυγες». 

Σελ. 199-200/ «Η μετακίνηση πληθυσμών… πρόσφυγες». 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : KOIΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2019 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Β2. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις οικοδομούν το σύνθετο φαινόμενο του ρατσισμού. 

Αφού μελετήσετε το παρακάτω απόσπασμα να προσδιορίσετε α) τον «κλασικό» ορισμό του 

ρατσισμού μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και τον ενδεδειγμένο όρο για τους σύγχρονους 

κοινωνιολόγους και β) τη μορφή ρατσισμού που αναφέρεται στο απόσπασμα και τι 

περιελάμβανε.    

 

Α)Σελ. 202/ «Ο ρατσισμός…συμβολική». 

Σελ. 203/ «Στις κοινωνικές επιστήμες… και την εποχή». 

 

Β) Στο απόσπασμα αναφέρεται η δημιουργία του «απαρτχάϊντ» στη νότια Αφρική, του πιο 

περίπλοκου φαινομένου φυλετικού διαχωρισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ανήκει στο φάσμα 

του θεσμικού ρατσισμού (ρατσιστική συμπεριφορά που εκδηλώνεται σε επίπεδο θεσμών και 

εμπεριέχει φυσική ή συμβολική βία) [ΣΧΟΛ. ΣΕΛ.202]. Σύμφωνα με το απόσπασμα, οι άνθρωποι 

άρχισαν να διαχωρίζονται με τη χρήση νομοθετικών πράξεων και διατάξεων με βάση το χρώμα και 

την καταγωγή τους. Ασκήθηκε κυρίως προς τους έγχρωμους ανθρώπους με στόχο να περιορίσει όχι 

μόνο τα πολιτικά τους δικαιώματα αλλά και κάθε τομέα της ιδιωτικής ή δημόσιας ζωής και να τους 

υποβιβάσει. Σκοπός ήταν η διαιώνιση της κυριαρχίας των λευκών. Ωστόσο, αποτελεί μέρχι και 

σήμερα όχι μονο μαύρη σελίδα για την ανθρωπότητα αλλά και το πιο συστηματικό και πλήρες 

νομικό πλαίσιο διακρίσεων και φυλετικής διαστρωμάτωσης. 

       

Κειμενικές αναφορές: «Το σχέδιο… ανθρωπότητα», «αρνούνται να υπακούσουν στις σχετικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις», «εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνονται με κυβερνητικές αποφάσεις», «η 

κυβέρνηση επιβάλλει το διαχωρισμό μεταξύ μαύρων και λευκών» κλπ. 


