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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ  (2)…… 

 

1. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του καταναλωτικού προτύπου διαδραματίζει η 

διαφήμιση.  

2. Τα παιδιά χρειάζεται από μικρά να συνηθίζουν στην υπερκατανάλωση αποκτώντας 

έτσι καταναλωτική συνείδηση.  

3. Το δημόσιο έλλειμμα υπάρχει γιατί τα δημόσια έσοδα είναι μικρότερα από τα 

δημόσια έξοδα.  

4. Η κοινωνικοποίηση παραμένει σταθερή στον χώρο και στον χρόνο.  

5. Η εκπαίδευση και η υγεία ανήκουν στον: 

Α) πρωτογενή τομέα. 

Β) δευτερογενή τομέα. 

Γ) τριτογενή τομέα.  

Δ) σε όλα τα παραπάνω 

6. Η συμπεριφορά ενός λογικά σκεπτόμενου ατόμου είναι τέτοια ώστε τα προϊόντα 

που θα αγοράσει να του προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή: 

Α) χρησιμότητα.  

Β) ατομικότητα. 

Γ) κοινωνικότητα. 

Δ) ανταλλακτική αξία. 

7. Ποιοι είναι οι παραγωγικοί συντελεστές; Να αναφέρετε παραδείγματα. 

8. Τι είναι απόλυτη και τι είναι σχετική φτώχεια; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα 

απόλυτης φτώχειας και ένα παράδειγμα σχετικής φτώχειας. 

 9. Να γράψετε τον ορισμό του κοινωνικού ελέγχου. τι σημαίνει άτυπος και τι 

σημαίνει τυπικός κοινωνικός έλεγχος; Να γράψετε από 2 παραδείγματα άτυπου και 

τυπικού κοινωνικού ελέγχου. 
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Απαντήσεις 

 

1. Σ 

 

2. Λ 

 

3. Σ 

 

4. Λ 

 

5. Γ 

 

6. Α 

 

7. Το κεφάλαιο, η γη ή το έδαφος, η εργασία και η επιχειρηματικότητα. Το τρακτέρ 

ενός αγρότη αποτελεί τον παραγωγικό συντελεστή εργασία, και οι αποφάσεις του 

τι θα καλλιεργήσει και πως την επιχειρηματικότητα. 

 

8. Απόλυτη και τι σχετική φτώχεια:  

• Στην απόλυτη φτώχεια τα άτομα δεν κατέχουν ούτε τα στοιχειώδη για να 

ζήσουν όπως τροφή, νερό, στέγαση και ένδυση. Π.χ. η πείνα στην Αφρική και 

οι άστεγοι στις Δυτικές χώρες. 

• Στη σχετική φτώχεια τα άτομα εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους χωρίς όμως 

να καλύπτουν το καταναλωτικό πρότυπο της κοινωνίας, δηλαδή δεν έχουν 

αυτά που έχουν οι περισσότεροι. Π.χ. να μην έχουμε χρήματα να ζεσταθούμε 

το χειμώνα ή να αγοράσουμε έστω και ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. 

 

9. Σύνολο ποινών ή επιβραβεύσεων που εξαναγκάζουν το άτομο να ακολουθεί τους 

κοινωνικούς κανόνες της κοινωνίας και έτσι να γίνεται αποδεκτό από τα άλλα 

μέλη. 

• Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος ασκείται μέσω των νόμων π.χ. η ποινή που 

επιβάλει ο δικαστής σε έναν εγκληματία, το πρόστιμο που επιβάλει ο 

τροχονόμος σε έναν οδηγό που παραβίασε τον ΚΟΚ. 

• Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος ασκείται κυρίως μέσω εντολών και συστάσεων 

πχ. παρατηρήσεις των γονέων προς τα παιδιά τους και της κοινωνικής κριτικής 

(κουτσομπολιό). 

 


