
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

 

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας 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 «κοινωνιολογική φαντασία» αμφισβητεί τις κοινότοπες ερμηνείες της 

κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά δεν αντιπαρατίθεται στη συμβατική 

κοινωνική γνώση. 

  Μονάδες 3 

β. Όταν μελετάμε το σύνολο των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 

σχέσεων μιας οικονομίας, αναφερόμαστε στην μακροκοινωνιολογία.     

  Μονάδες 3 

γ. Κατά τον Μαρξ, η εργατική τάξη αποτελεί την κυρίαρχη τάξη στη 

βιομηχανική κοινωνία.  

  Μονάδες 3 

δ. Αυτό που δείχνει τη μετάβαση από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική 

κοινωνία, είναι η συσσώρευση κεφαλαίου, επενδύσεων και παραγωγής, που 

με τη σειρά τους προκάλεσαν την αλματώδη ανάπτυξη του τομέα των 

υπηρεσιών. 

    Μονάδες 3 

ε. Το πλεονέκτημα της διεπιστημονικής προσέγγισης, είναι η σφαιρική 

κατανόηση του εξεταζόμενου θέματος.  

  Μονάδες 3 

 

Για τις παρακάτω προτάσεις από Α2 έως και Α3, να γράψετε τον αριθμό της 

πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2. Οι ιδεατοί τύποι, έννοιες δηλαδή που καταγράφουν το νόημα μιας δράσης, 

διατυπώθηκαν από: 

 α. τον Ε. Ντυρκέμ 

 β. τον Μ. Βέμπερ 

 γ. τον Ρ.  Ντάρεντορφ 

δ. τον Κ. Μαρξ 

  Μονάδες 5 

Α3. Η έννοια της υπεραξίας διατυπώθηκε από: 

 α. τον Α. Κόντ 

 β. τον Τ.Ρ. Μιλς 

 γ. τον Τζ. Μιντ 

         δ.   τον Κ. Μαρξ 

  Μονάδες 5 

 



ΘΕΜΑ Β 
Β1. Τι ονομάζεται μηχανική και τι οργανική αλληλεγγύη, κατά τον Ε. Ντυρκέμ; 

  Μονάδες 10 

Β1. Να περιγράψετε το ιστορικό και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

γεννήθηκε η κοινωνιολογία.  

  Μονάδες 15 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σύμφωνα με τον Χομπσμπάουμ, μόλις στη δεκαετία του 1840 το 

προλεταριάτο (η εργατική τάξη), αυτό το «παιδί της βιομηχανικής 

επανάστασης» εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. Τι σημαίνει βιομηχανική 

επανάσταση και τι περιλάμβανε;  

  Μονάδες 10 

Γ2. Πώς ανέλυσε ο Μαρξ το καπιταλιστικό σύστημα; 

                                                                                                                   Μονάδες15 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Ποιο το περιεχόμενο της έννοιας «ανάπτυξη» σύμφωνα με τις θεωρίες του 

εκσυγχρονισμού; Αναπτύξτε.  

  Μονάδες 10 

Δ2. Να περιγράψετε τις διαφορές ανάμεσα στην κοινωνική θεωρία και την 

καθημερινή θεωρητική σκέψη. 

   Μονάδες 15 


