
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

Α. Δίπλα από κάθε πρόταση, να σημειώσετε Σ, αν είναι σωστή ή Λ, αν είναι λανθασμένη. 

1. Τα συμπεράσματα των επιστημών αποκλείεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. 

2.  Οι κοινωνικές επιστήμες διαφέρουν από τις φυσικές. 

3.  Ο όρος «Κοινωνιολογία» δημιουργήθηκε από τον Καρλ Μαρξ. 

4.  Σύμφωνα με τον Βέμπερ, ο προτεσταντισμός συνδέεται με την ανάπτυξη του 

καπιταλισμού στην Δυτική Ευρώπη. 

5.   Η συγκριτική μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά στις κοινωνικές επιστήμες. 

6.  Το ερώτημα «Πόσο μεταβλήθηκε η τιμή ενός προϊόντος» ανήκει στην ποιοτική έρευνα. 

7.  Τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα ταυτίζονται. 

8.  Οι κοινωνικές επιστήμες ασχολούνται με τη μελέτη τάσεων και όχι με τη διατύπωση 

νόμων. 

9.  Η ιστορική μέθοδος, στις κοινωνικές επιστήμες, ασχολείται με τις οικονομικές, κοινωνικές 

και πολιτικές συνθήκες του παρελθόντος και όχι κυρίως με ημερομηνίες και ονόματα. 

10.  Ο Ντυρκέμ διέκρινε την κοινωνία σε βάση και εποικοδόμημα. 

11.  Η παρατήρηση είναι επιστημονικό εργαλείο μόνο των φυσικών επιστημών. 

12.  Η γνώση του παρελθόντος ενισχύει την κατανόηση του παρόντος. 

13.  Σύμφωνα με τον θετικισμό, η μελέτη των κοινωνικών φαινομένων πρέπει να γίνει με 

μεθόδους των φυσικών επιστημών. 

14.  Η συνέντευξη ως μέσο συλλογής ευρημάτων δεν προσφέρεται για μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 

 

Β.  Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση 

1.  Θετικισμός είναι: 

α. Η αντίληψη ότι μόνο τα μαθηματικά είναι επιστήμη. 

β. Η αντίληψη ότι η κοινωνία θα προοδεύσει οργανωμένη σύμφωνα με την επιστήμη. 

γ. Η αντίληψη ότι τα κοινωνικά φαινόμενα πρέπει να μελετηθούν όπως τα φυσικά 

φαινόμενα. 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 



2.   Ο Μαξ Βέμπερ υποστήριξε ότι: 

α. η πουριτανική ηθική εμπόδισε την ανάπτυξη του καπιταλισμού 

β. η πουριτανική ηθική επιτάχυνε την ανάπτυξη του καπιταλισμού 

γ. η θρησκεία γενικά επιταχύνει την ανάπτυξη της οικονομίας 

δ. τίποτε από τα παραπάνω 

 

 

Γ. Αντιστοιχείστε τις έννοιες της Α΄ στήλης με τις έννοιες της Β΄ στήλης, γράφοντας τον 

αντίστοιχο αριθμό της Α΄ στήλης στο κενό της Β΄ στήλης. 

1.     Α΄ ΣΤΗΛΗ     Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. Μαρξ                                       ____  νόμοι 

2. Βέμπερ   ____  εποικοδόμημα 

3. Άνταμ Σμιθ    ____ πουριτανική ηθική 

4. κοινωνικές επιστήμες  ____ τάσεις 

5. φυσικές επιστήμες   ____ ελεύθερη αγορά 

 

2.     Α΄ ΣΤΗΛΗ     Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. Κοντ     ____    ο τρόπος εμφάνισης ενός συμβάντος 

2. Σμιθ      ____    ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο 

3. φαινόμενο     ____   απόρριψη κάθε αυθεντίας 

4. επιστήμη     ____   δημιούργησε τον όρο «κοινωνιολογία» 

5. Διαφωτισμός    ____   συνέδεσε την οικονομία με την ηθική 

 

 

Δ.  Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

1. Οι φυσικές επιστήμες μελετούν τα φυσικά φαινόμενα και προσπαθούν να βρουν 

ανάμεσα σε αυτά σχέσεις __________ και __________. 

2. Βασικά επιστημονικά εργαλεία των φυσικών επιστημών είναι η __________ και το 

__________. 



3. Οι κοινωνικές επιστήμες δεν διατυπώνουν κάποιο νόμο, όπως οι φυσικές επιστήμες, αλλά 

__________, δηλαδή τη __________ που δημιουργούν τα __________ προς μία 

κατεύθυνση. 

4. Προϋποθέσεις του κοινωνικού στοχασμού είναι η ύπαρξη __________ ομάδων και οι 

συνθήκες __________. 

5. Ο __________ προτείνει ρύθμιση της οικονομίας από το κράτος, υψηλούς δασμούς για τα 

εισαγόμενα προϊόντα, καμία φορολόγηση για τα εξαγόμενα προϊόντα. 

6. Σύμφωνα με τον Ντυρκέμ, κλειδί της κοινωνικής μεταβολής της εποχής του ήταν ο 

__________ της εργασίας. 

 

Ε. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις 

1. Ποια ήταν η στάση των ανθρώπων απέναντι στον κοινωνικό προβληματισμό κατά τον 

Μεσαίωνα; Πότε άλλαξε η στάση αυτή και ποιες μεταβολές ευνόησαν την αλλαγή αυτή; 

2. Ποια είναι η θεωρία του Μαρξ σχετικά με τη σχέση της βάσης με το εποικοδόμημα; 

3. Ποια είναι η θεωρία του Εμίλ Ντυρκέμ σχετικά με την κοινωνική μεταβολή της εποχής 

του; 

4. Γιατί ο καπιταλισμός αναπτύχθηκε στη Δυτική Ευρώπη και όχι αλλού, σύμφωνα με τον 

Μαξ Βέμπερ; 

5. Γιατί είναι σημαντική η ιστορική μέθοδος; 

6, Ποιες είναι οι διαφορές φυσικών και κοινωνικών επιστημών; 

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ευδοκιμήσει ο κοινωνικός στοχασμός; 

8. Ποιες είναι οι διαφορές ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας; 

10. Πώς αντιλαμβάνεται ο Ντυρκέμ τη σχέση οικονομίας και κοινωνίας; 


