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ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως «σωστές» ή «λανθασμένες» ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους, γράφοντας την αντίστοιχη λέξη στο τετράδιό σας. 

 

Α. Παρά την οικονομική εξάρτηση των χωρών, οι ανισότητες δεν  μεγεθύνονται και υπάρχει 

ένδειξη ότι θα πάψουν να υφίστανται τα αντικρουόμενα συμφέροντα των κρατών στο μέλλον. 

Β. Το «εγώ» κατά τον Φρόυντ, αποτελεί το σύνολο των κανόνων συμπεριφοράς που η κοινωνία 

επιβάλλει στα μέλη της. 

Γ. Σύμφωνα με το Μάρξ αυτό που διαφοροποιεί τις δύο τάξεις (εργατική και αστική) είναι το 

εισόδημα και η φύση της εργασίας (χειρωνακτική ή όχι).  

Δ. Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος είναι ο θεσμοθετημένος έλεγχος που ασκείται από το κράτος και 

τα εντεταλμένα όργανά του. 

Ε. Ο Μ. Βέμπερ θεώρησε τον εξορθολογισμό ως ένα κλειδί που θα επιτρέπει να δούμε τη μετάβαση 

από την προβιομηχανική στην καπιταλιστική κοινωνία. 
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Α.2. Για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

Α.2.1. Οι σύγχρονες θεωρίες κοινωνικοποίησης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση: 

Α. Στο ασυνείδητο και στα βιολογικά ένστικτα. 

Β. Στο κοινωνικό περιβάλλον και στις συνειδητές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. 

Γ. Στην προσωπικότητα του ατόμου. 

Δ. Σε όλα τα παραπάνω. 
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Α.2.2. Το κριτήριο διάκρισης των κοινωνιών σε «αναπτυγμένες» και «υποανάπτυκτες» είναι: 

Α. Η σύγκλιση ή η απόκλισή τους από το πρότυπο της κρατικά ελεγχόμενης οικονομίας. 

Β. Η ανεξαρτησία τους από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις. 

Γ. Η σύγκλιση ή η απόκλισή τους από τις αξίες και τα πρότυπα των χωρών του Πρώτου Κόσμου. 

Δ. Η άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων. 
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Α3. Να ορίσετε τους παρακάτω κοινωνιολογικούς όρους: 

Α. Επανακοινωνικοποίηση 

 

Β. Θεωρίες του εκσυγχρονισμού  

 

Γ. Ανισότητες 

 

Δ. Σημαντικοί άλλοι 
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Α4. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 

Α. Σύμφωνα με τον Χομπσμπάουμ, μόλις στη δεκαετία του 1840 το προλεταριάτο (η εργατική τάξη), 

αυτό το «παιδί της βιομηχανικής επανάστασης», εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. Ποιο είναι το 

περιεχόμενο του όρου «βιομηχανική επανάσταση»;  
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Β. Να εξηγήσετε τη διχοτόμηση του εαυτού στο «εμέ» και στο «εγώ» σύμφωνα με τον Μιντ. 
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ΟΜΑΔΑ Β 

 

Β1. Να αναλύσετε: 

Α. πώς κατανέμει την εργασία ο Τέιλορ. 

Β. ποια είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του τεϊλορικού και στη συνέχεια του φορντικού 

συστήματος οργάνωσης της εργασίας; 

Γ. Ποιες μορφές εργασίας εμφανίστηκαν με τη χρήση του διαδικτύου και την παροχή εργασίας μέσω 

αυτού;  
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Β2.  

Αφού εξηγήσετε τι είναι ο λειτουργισμός, ποιοι είναι οι βασικοί του εκπρόσωποι τι πρέπει να 

υπάρχει σε κάθε κοινωνία σύμφωνα με τους λειτουργιστές να αναλύσετε που αποσκοπεί η 

κοινωνικοποίηση, σύμφωνα με τη λειτουργιστική προσέγγιση. Ποιες οι διαφορές της από την 

μαρξιστική προσέγγιση; 
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