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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 
τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. 
 
β. 
 
 
γ.  
 
δ. 
 
ε. 

Σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους μακροχρόνια. 
Μονάδες 3 

Η εφαρμογή της καινοτομίας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 
επιχειρήσεις. 

Μονάδες 3 
Ο κοινωνικός έλεγχος δεν ασκείται προληπτικά αλλά μόνο κατασταλτικά. 

Μονάδες 3 
 Η φτώχεια διακρίνεται σε απόλυτη και σχετική. 

Μονάδες 3           
Στις αναπτυσσόμενες χώρες το ποσοστό που ασχολείται με τη γεωργία έχει 
μειωθεί σημαντικά. 

Μονάδες 3  

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
Α2. Το γεγονός ότι η κοινωνία δεν είναι ομοιογενές σύνολο ανθρώπων, 
αναφέρεται στο χαρακτηριστικό της κοινωνίας που είναι η: 
α. οργάνωση 
β. διαφοροποίηση 
γ. ταυτότητα 
δ. διάρκεια 

    Μονάδες 5 

Α3. Πλαστικό χρήμα είναι: 
α. τα χαρτονομίσματα 
β. οι επιταγές 
γ. οι συναλλαγματικές 
δ. οι πιστωτικές κάρτες 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ  12014 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ  - ΘΕΜΑ  Α 
 

 

Α1. 

α. Σ 

β. Σ 

γ. Λ 

δ. Σ 

ε. Σ 

 

Α2. β 

 

Α3. δ 

 



ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 
τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. 
 
β. 
 
γ.  
 
δ. 
 
ε. 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη «ο άνθρωπος  είναι μόνο πολιτικό ον». 
Μονάδες 3 

Η συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις ονομάζεται αστικοποίηση. 
Μονάδες 3 

Στους άμεσους φόρους δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος κληρονομιάς. 
Μονάδες 3 

Κάθε ανάγκη όταν ικανοποιηθεί παύει να υπάρχει οριστικά. 
Μονάδες 3 

Όταν οι Ανώνυμες Εταιρείες εισάγουν τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο 
αντλούν κεφάλαια. 

Μονάδες 3  

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
Α2. Το επιχειρείν οδηγεί: 
α. μόνο στην επιτυχία 
β. μόνο στην αποτυχία 
γ. είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία 
δ. στην επιτυχία και στην αποτυχία ταυτόχρονα 

    Μονάδες 5 

Α3. Αν η εξωτερική μετανάστευση γίνεται από μια χώρα προς χώρες άλλης 
ηπείρου ονομάζεται: 
α. ηπειρωτική 
β. ηπειρώτισσα 
γ. υπερπόντια 
δ. υποπόντια 

Μονάδες 5                                                                                                       
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ΘΕΜΑ  12031 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ – ΘΕΜΑ  Α 
 

 

 

Α1. 

α. Λ 

β. Σ 

γ. Λ 

δ. Λ 

ε. Σ 

 

Α2. γ 

 

Α3. γ 

 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

ΘΕΜΑ Α 
Β1α. Ποιες αρετές και προσόντα πρέπει να έχει αυτός που αναλαμβάνει δημόσια 

αξιώματα κατά τον Αριστοτέλη. 
Μονάδες 13 

Β1β. Ποιοι φόροι ονομάζονται άμεσοι και ποιοι έμμεσοι.  Να αναφέρετε ένα 

παράδειγμα φόρου για την κάθε περίπτωση. 
Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ  12038 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ – ΘΕΜΑ  Α 
 

 

Β1α. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 14-15) 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, όποιος πρόκειται να αναλάβει δημόσια 

αξιώματα πρέπει να έχει  τις παρακάτω  αρετές και  τα  προσόντα: 

 Να αγαπάει την πόλη, την πολιτική, το πολίτευμα, τους πολίτες. 

 Να είναι δίκαιος, ενάρετος, μετριοπαθής, συνετός. 

 Να γνωρίζει ποιοι νόμοι σώζουν και φθείρουν το πολίτευμα. 

 Να είναι ικανός να εκτελεί έργα. 

 Να επιλέγει εφικτούς σκοπούς και θεμιτά μέσα για να τους 

       πραγματοποιήσει. 

 

 

Β1β. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 92) 

Οι φόροι χωρίζονται σε άμεσους και σε έμμεσους. Άμεσοι φόροι είναι αυτοί 

που πληρώνουν απευθείας οι φορολογούμενοι, όπως είναι ο φόρος 

εισοδήματος. Πρόκειται, δηλαδή, για φόρους που πληρώνουν όσοι έχουν ένα 

συγκεκριμένο ύψος εισοδήματος ή μια συγκεκριμένη περιουσιακή 

κατάσταση. Έμμεσοι είναι οι φόροι που πληρώνονται έμμεσα, δηλαδή μέσω 

της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών, π.χ. ο Φόρος Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.). 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

ΘΕΜΑ Α 
Β1α. Να αναφέρετε τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής. 

Μονάδες 13 

Β1β. Να περιγράψετε το νόμο της ζήτησης και της προσφοράς. 
Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ  12046 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ – ΘΕΜΑ  Α 
 

Β1α. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 134) 

Σύμφωνα με τις αρχές του  κώδικα δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής,  

η επιχείρηση οφείλει: 

 Να ενεργεί θεμιτά, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανόνες που τη 

διέπουν. 

 Να ελέγχει τα προϊόντα της και να βεβαιώνεται ότι δεν βλάπτουν την 

υγεία των καταναλωτών. 

 Να συνεισφέρει  πολιτιστικά προς όφελος των εργαζομένων της και 

του κοινωνικού συνόλου. 

 Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στην 

ευημερία του πληθυσμού. 

 Να προστατεύει το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες φιλικές 

προς αυτό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μηχανισμούς ανακύκλωσης 

αποβλήτων κτλ. 

 

Β1β. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 47) 

Σύμφωνα με τον νόμο της ζήτησης όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, η 

ζητούμενη ποσότητα μειώνεται. Και αντίθετα, όταν μειώνεται η τιμή ενός 

αγαθού, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ τιμής και 

ζητούμενης ποσότητας είναι αντιστρόφως ανάλογη. Σύμφωνα με τον νόμο 

της προσφοράς όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, η προσφερόμενη 

ποσότητα αυξάνεται, και όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, η 

προσφερόμενη ποσότητα μειώνεται. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ τιμής και 

προσφερόμενης ποσότητας είναι ανάλογη. Ο νόμος της ζήτησης και της 

προσφοράς ισχύουν ceteris paribus (όλα τα άλλα σταθερά), δηλαδή όταν οι 

άλλοι παράγοντες (καταστροφή παραγωγής, προτιμήσεις των καταναλωτών, 

αύξηση κόστους παραγωγής κτλ.) που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση ή 

την προσφορά παραμένουν σταθεροί. 



ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 
τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α. Βιομηχανική κοινωνία θεωρείται η κοινωνία της γνώσης και της 
πληροφορίας. 

Μονάδες 3 
β. Ο τριτογενής τομέας παραγωγής αναφέρεται στη βιομηχανική παραγωγή. 

Μονάδες 3 
γ. Στον αντιπραγματισμό η ανταλλαγή αγαθών γίνεται με τη μεσολάβηση του 
χρήματος. 

Μονάδες 3 
δ. Η Κεντρική Τράπεζα ελέγχεται από το κράτος.  

Μονάδες 3 
ε. Η εκπαίδευση είναι σημαντικός παράγοντας στην καταπολέμηση της 
ανεργίας ιδιαίτερα αυτής που οφείλεται στις αλλαγές της τεχνολογίας. 

Μονάδες 3 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

Α2. Οι εκλογές για τη ανάδειξη των αρχών της περιφέρειας: 

α. συμπίπτουν πάντα με τις βουλευτικές εκλογές 

β. συμπίπτουν πάντα με τις ευρωεκλογές 
γ. συμπίπτουν πάντα με τις δημοτικές εκλογές 
δ. κανένα από τα παραπάνω 

Μονάδες 5 
 
Α3. Οι μέτοχοι της Ανώνυμης  Εταιρείας: 
α. έχουν απεριόριστη ευθύνη 
β. έχουν δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών τους 
γ. μοιράζονται τα κέρδη ανεξάρτητα από τις μετοχές που έχουν 
δ. διευθύνουν την εταιρεία 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ  12210 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ – ΘΕΜΑ  Α 
 

 

Α1. 

α. Λ 

β. Λ 

γ. Λ 

δ. Σ 

ε. Σ 

 

Α2. γ 

 

Α3. β 



ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 

Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Βιομηχανική κοινωνία θεωρείται η κοινωνία της γνώσης και της 
πληροφορίας. 

Μονάδες 3 
β. Δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα 
να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα 
διενέργειας των εκλογών.  

Μονάδες 3 
γ. Ο όρος «παρασιτική νοοτροπία» αναφέρεται στην απόκτηση εισοδήματος 
χωρίς την προσφορά του ανάλογου προϊόντος ή υπηρεσίας.  

Μονάδες 3 
δ. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αυξάνει, τελικά, τη γραφειοκρατία. 

Μονάδες 3 
ε. Σκοπός του κράτους και όλων των δημόσιων φορέων, είναι η 
μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. 

Μονάδες 3 

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας 

τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

Α2. Ο χαρακτηρισμός ενός αγαθού ως δημόσιου γίνεται:  
 
α. με πολιτική απόφαση από την κυβέρνηση. 
β. με απόφαση της επιχείρησης. 
γ. με βάση τις ανάγκες των καταναλωτών.  
δ. με βάση το εισόδημα των καταναλωτών. 

Μονάδες 5 

 
Α3. Ο κοινωνικός έλεγχος μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή:  
 
α. τυπικού κοινωνικού ελέγχου. 
β. άτυπου κοινωνικού ελέγχου. 
γ. αυτοελέγχου. 
δ. όλα τα παραπάνω. 
 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ  12615 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ  - ΘΕΜΑ  Α 
 

 

Α1. 

α. Λ 

β. Σ 

γ. Σ 

δ. Λ 

ε. Σ 

 

Α2. α 

 

Α3. δ 

 



ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 

Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Η διαφήμιση είναι μηχανισμός χειραγώγησης αλλά και πληροφόρησης του 
ανθρώπου.  

Μονάδες 3 
β. Η πλειονότητα των εργαζομένων των βιομηχανικών κοινωνιών 
ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης. 

Μονάδες 3 
γ. Όργανα της Περιφέρειας είναι ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο. 

Μονάδες 3 
δ. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις του 
νοικοκυριού σχετικά με την κατανάλωση και την αποταμίευση είναι το μέγεθος 
και η σύνθεσή του. 

Mονάδες 3 
ε. Η συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα. 

Μονάδες 3 
 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας 

τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

Α2. Παραοικονομία αποτελεί:  
 
α.  η καθυστερημένη βιομηχανική ανάπτυξη. 
β.  η εξάρτηση, η υποτέλεια και η παρασιτική νοοτροπία. 
γ.  οι πελατειακές σχέσεις. 
δ.  η φοροδιαφυγή.  
 

Μονάδες 5 

 
Α3. Τεχνοφοβία είναι: 
 
α. αντικατάσταση του ανθρώπου από αυτοματοποιημένα μηχανήματα. 
β. κατάσταση άγχους που αισθάνονται οι άνθρωποι απέναντι στις νέες 
τεχνολογικές εφαρμογές. 
γ. μέσο εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης. 
δ. η μετουσίωση της τεχνολογίας σε εφαρμογές που άλλαξαν την καθημερινή 
ζωή. 
 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ  12616 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ  - ΘΕΜΑ  Α 
 

 

Α1. 

α. Σ 

β. Λ 

γ. Λ 

δ. Σ 

ε. Λ 

 

Α2. δ 

 

Α3. β   



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Β1α. Περιγράψτε ένα από τα μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής 

οικονομίας. 

                          Moνάδες 13 

Β1β. Πώς ορίζεται η φτώχεια (6 μονάδες) και τι γνωρίζετε για τις μορφές της 
στις οποίες διακρίνεται; (6 μονάδες)  
 

Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ  12744 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ – ΘΕΜΑ  Α 
 

 

Β1α. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 52) 

Ένα από τα μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας  είναι 

η απασχόληση και η ανεργία. Η απασχόληση παρουσιάζει πολλές όψεις. 

Αρκεί να αναφερθούν μόνο δύο στοιχεία. Πρώτον, το ποσοστό των 

απασχολούμενων σε σχέση με αυτό των μη απασχολούμενων μειώνεται. Όλο 

και λιγότεροι πρέπει να θρέψουν όλο και περισσότερους. Το 1/3 περίπου των 

εργαζομένων τρέφει τα 2/3 περίπου αυτών που δεν εργάζονται (μικρά 

παιδιά, άνεργοι, γέροι κτλ.). Δεύτερον, η απασχόληση κατά τομείς 

παραγωγής είναι «προβληματική». Υπάρχει διόγκωση του τριτογενούς τομέα 

(υπηρεσίες, τουρισμός) τη στιγμή που ο πρωτογενής και ο δευτερογενής 

τομέας συρρικνώνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χώρα να μην καλύπτει 

βασικές ανάγκες σε γεωργικά, κτηνοτροφικά αλλά και βιομηχανικά είδη, τα 

οποία έχει τη δυνατότητα και το επιστημονικό δυναμικό να τα παραγάγει. 

Αποτέλεσμα: διόγκωση της ανεργίας και μετανάστευση, κυρίως πτυχιούχων, 

σε άλλες χώρες. 

 

Β1β. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 170) 

Η φτώχεια είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Φτώχεια 

είναι η οικονομική κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι δεν έχουν επαρκείς 

οικονομικούς πόρους για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Το όριο της 

φτώχειας αλλάζει από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Η 

φτώχεια διακρίνεται σε απόλυτη και σχετική: Απόλυτη φτώχεια είναι η 

αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών (σίτιση, στέγαση, ένδυση κτλ. 

Σχετική φτώχεια είναι η κατάσταση όπου ένα νοικοκυριό έχει εισόδημα με το 

οποίο μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να 

συμμετάσχει στο καταναλωτικό πρότυπο της κοινωνίας. Για παράδειγμα, η 

κατοχή τηλεόρασης είναι σήμερα απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό με βάση 

το πρότυπο κατανάλωσης. 



ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 

Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Λέγοντας ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας είναι η ταυτότητα, 
εννοούμε ότι κάθε κοινωνία είναι ένα ξεχωριστό από κάποιο άλλο σύνολο, 
επειδή έχει όρια και αυτοτέλεια που το κάνουν να είναι διαφορετικό. 

        Mονάδες 3 
β. Το έθνος-κράτος δημιουργήθηκε στον 16ο αιώνα. 
                                                                                                          Mονάδες 3 
γ. Εσωτερική μετανάστευση είναι η μετανάστευση από μια χώρα σε μια άλλη 
που βρίσκεται στην ίδια ήπειρο. 
                                                                                                          Mονάδες 3 
δ. Η μεταβιομηχανική κοινωνία ονομάζεται και κοινωνία της γνώσης. 

Mονάδες 3 
ε. Η έννοια της ανάπτυξης αναφέρεται μόνο στην οικονομία. 
                                                                                                          Mονάδες 3 
 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας 

τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

Α2. Ο κρατικός παρεμβατισμός:  
 
α. έχει στόχο την καλύτερη κατανομή των πόρων. 
β. μειώθηκε μετά τη μεταπολίτευση (1974). 
γ. επιδιώκει την άνιση διανομή του εισοδήματος εξαιτίας πολιτικών 
συμφερόντων. 
δ. παρεμποδίζει την οικονομική  ανάπτυξη. 

Mονάδες 5 

 
Α3. Ο τρόπος κοινωνικοποίησης από την οικογένεια επηρεάζεται από 

παράγοντες, όπως:  

α.  το φύλο (αγόρι, κορίτσι). 
β.  η περιοχή (αγροτική, αστική). 
γ.  ο πολιτισμός (π.χ. ευρωπαϊκός, αφρικανικός). 
δ.  όλα τα παραπάνω 

Mονάδες 5 
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ΘΕΜΑ  12749 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ – ΘΕΜΑ  Α 
 

 

Α1. 

α. Λ 

β. Λ 

γ. Λ 

δ. Σ 

ε. Σ 

 

Α2. α 

 

Α3. δ 



ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. 
 
 
β. 
 
 
γ.  
 
 
δ. 
 
 
 
ε. 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αποκαλούνται θεσμοί αυτοδιοίκησης επειδή δεν 
επιτρέπεται από το Σύνταγμα να τους ασκεί εποπτεία και έλεγχο το κράτος.  
  Μονάδες 3 
Το άγχος των ανθρώπων απέναντι στις νέες τεχνολογικές εφαρμογές 
αποκαλείται τεχνοφοβία.  
                                                                                                     Μονάδες 3 

Η εγκατάλειψη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας 
προκαλεί τη λεγόμενη δομική ανεργία. 
                                                                                                      Μονάδες 3 
Λέγοντας ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας είναι η ταυτότητα, 
εννοούμε ότι κάθε κοινωνία είναι ένα ξεχωριστό από κάποιο άλλο σύνολο, 
επειδή έχει όρια και αυτοτέλεια που το κάνουν να είναι διαφορετικό.   
                                                                                                      Μονάδες 3 
Το τραπεζικό σύστημα της χώρας αποτελείται από το σύνολο των 
εμπορικών τραπεζών. 
                                                                                                      Μονάδες 3 

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθμό της πρότασης   και   δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση.                                                                                                        
Α2. Η κοινωνικοποίηση:                                                                                                                                                                      
α. τροποποιείται στον χώρο και στον χρόνο. 
β. διαφοροποιείται ως προς το φύλο..       
γ. είναι μια πολυδιάσταση και πολύπλοκη διαδικασία. 

δ. όλα τα παραπάνω. 
                                                                                                         Μονάδες  5 

Α3. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι:  
α.  το σύνολο των εξόδων μιας οικογένειας σε έναν χρόνο. 

β.  το σύνολο των εσόδων μιας οικογένειας σε έναν  χρόνο. 

γ.  οι ανάγκες που έχει μια οικογένεια σε έναν χρόνο. 

δ. το σχέδιο που βοηθάει την οικογένεια να κάνει ορθή διαχείριση του  

  εισοδήματός της. 

     Μονάδες  5 
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Α1.  

α. Λ 

β. Σ 

γ. Σ 

δ. Λ 

ε. Λ 

 

Α2. δ 

 

Α3. δ 

 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Α 

Β1α. Nα αναπτύξετε τις μορφές της ανεργίας. 
Μονάδες 13 

Β1β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη σήμερα; 
 Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ  12951 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ – ΘΕΜΑ  Α 
 

Β1α. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 171) 

 Η ανεργία  είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις σύγχρονες κοινωνίες . Η ανεργία 

έχει διάφορες μορφές: 

Δομική ανεργία. Οφείλεται στις δομές της οικονομίας (υπανάπτυξη της 

οικονομίας, φυγή επιχειρήσεων σε άλλες χώρες, κλείσιμο επιχειρήσεων, 

εγκατάλειψη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, 

οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στις χώρες). 

Τεχνολογική ανεργία. Οφείλεται στην είσοδο της τεχνολογίας στην 

παραγωγική διαδικασία. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν λιγότερες θέσεις 

εργασίες από αυτές που χάνονται λόγω της εισαγωγής τους. 

Συγκυριακή ανεργία. Οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες απασχολήσεις 

έχουν εποχικό χαρακτήρα (π.χ. τουρισμός, συγκομιδή καρπών μια 

συγκεκριμένη εποχή κτλ.). 

 

Β1β. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 83) 

Στη σημερινή κοινωνία της πολιτικής αποχής και της πολιτικής απάθειας 

ζητούμενο είναι ο ενεργός πολίτης. Ενεργός πολίτης δεν θεωρείται απλώς ο 

ενημερωμένος πολίτης, αλλά αυτός που συμμετέχει ενεργά στις δημόσιες 

υποθέσεις, στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, σε τοπικό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο. Η συμμετοχή έχει στόχο την οργάνωση 

και τη λειτουργία μιας καλύτερης κοινωνίας, σύμφωνα με ορισμένες αξίες. Ο 

ενεργός πολίτης όχι απλώς συμμετέχει στα κοινά, αλλά «σκέφτεται σαν να 

εκπροσωπεί τους πάντες, σαν να επρόκειτο να κυβερνήσει». 



ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 

Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Κράτος δικαίου αποκαλούμε κάθε σύγχρονο κράτος που είναι δίκαιο. 
                                                                                                          Mονάδες 3 
β. Η διαφήμιση είναι μηχανισμός πληροφόρησης αλλά και χειραγώγησης του 
ανθρώπου. 

Mονάδες 3 
γ. Σήμερα η οικονομία κυριαρχεί επί της πολιτικής. 
                                                                                                          Mονάδες 3 
δ. Με βάση τη νομική μορφή τους οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατομικές και 
σε εταιρείες. 
                                                                                                          Mονάδες 3 
ε. Tα δάνεια προς τα νοικοκυριά διακρίνονται σε καταναλωτικά και 
στεγαστικά. 
                                                                                                          Mονάδες 3 
 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας 

τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

Α2. Στόχος της κοινωνικοποίησης είναι: 
α. η επιλογή κατάλληλου επαγγέλματος. 
β. η ομαλή ενηλικίωση του ατόμου. 
γ. η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία και η συνοχή της κοινωνίας. 
δ. η συμμετοχή του πολίτη στα πολιτικά κόμματα. 
                                                                                                          Mονάδες 5 

Α3. Η εξωτερική μετανάστευση που γίνεται προς χώρες άλλης ηπείρου 
ονομάζεται: 
α. ηπειρωτική. 
β. οικολογική. 
γ. ακούσια. 
δ. υπερπόντια. 
                                                                                                          Μονάδες 5 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ – ΘΕΜΑ  Α 
 

 

 

Α1. 

α. Λ 

β. Σ 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Σ 

 

Α2. γ 

 

Α3. δ 
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