
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-9 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 

1. Οι κοινωνικές ανισότητες οδηγούν παραδοσιακά σε ανισότητες 

στην υγεία και την περίθαλψη. 

2. Πολλοί θεωρούν πως η διάδοση των πληροφοριών μπορεί να 

οδηγήσει σε παραπληροφόρηση. 

3. Το κράτος προκύπτει από την επικράτηση του ηγεμόνα βασιλιά 

στους φεουδάρχες καθ’ από την ανάπτυξη της αστικής τάξης. 

4. Η μαρξιστική οπτική θεωρεί ότι τόσο η ελιτίστικη όσο και η 

πλουραλιστική άποψη συγκαλύπτουν την πραγματικότητα ή 

ενισχύουν την αυταπάτη ύπαρξης αυτόνομου πολιτικού πεδίου.  

5. Η πολιτική αλλοτρίωση αντιμετωπίζεται μόνο σε συλλογικό 

επίπεδο.                                                             (15 μονάδες) 

Α2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Για τον Μ. Βέμπερ οι ιδεατό τύποι είναι εργαλείο κατανόησης: 

Α. Των πράξεων που υποκινούνται από συγκεκριμένες ιδεολογίες.  

Β των πράξεων που υποκινούνται από ύψιστα ιδανικά. 

Γ. Των νοημάτων που προσδιορίζουν τη δράση  

Δ. Προτύπων προς μίμηση.  



2. Η δύναμη για τον Μ. Βέμπερ είναι: 

    Α. Η νόμιμη χρήση βίας 

    Β. Ταυτόσημη με την εξουσία 

    Γ. Η ικανότητα άσκησης ελέγχου της συμπεριφοράς  

    Δ. Βιολογικό χαρακτηριστικό.    (10 μονάδες)  

 

Α3. Πώς επέδρασε η βιομηχανική επανάσταση στη βιομηχανική-

καπιταλιστική μετάβαση της κοινωνίας κατά τον Χομπσμπάουμ; (12 

μονάδες)  

Α4. Να αναφέρετε παραδείγματα ευέλικτων μορφών εργασίας. Γιατί 

πολλές ευέλικτες μορφές εργασίας ονομάστηκαν «γκρίζες", ποιες είναι 

αυτές και ποια ερωτήματα θέτουν σχετικά με την εργατική δύναμη; (13 

μονάδες)  

ΟΜΑΔΑ Β 

Β1. Α) ποια είναι η γενική θεώρηση του Μ. Βέμπερ για τον ορθολογισμό 

και πώς προσεγγίζει την ειδικότερη διαδικασία της κρατικής 

συγκρότησης; (13 μονάδες) β) Πώς αντιλαμβάνεται ο Μ. Βέμπερ την 

ορθολογική εξουσία;(5 μονάδες) γ) Πώς επηρέασε ο ορθολογισμός τις 

εργασίες στα εργοστάσια της Αμερικής, ώστε να επιτευχθεί αύξηση της 

παραγωγικότητας; (7 μονάδες)  

Β2. α) ποιους φορείς κοινωνικοποίησης ονομάζουμε δευτερογενείς ; (5 

μονάδες) β) να περιγράψετε το κράτος ως φορέα κοινωνικοποίησης (10 

μονάδες) γ) να αναπτύξετε τις προσεγγίσεις των Α. Κοντ και Κ. Μαρξ για 

την έννοια και δημιουργία του κράτους (10 μονάδες)  


