
Κεφάλαιο 1 

 

Α Ομάδα Ερωτήσεων 
 

1ο Θέμα  

  Α. Κυκλώστε το Σ ή το Λ αν κρίνετε ότι οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές ή Λάθος 

1. Η Κοινωνιολογία μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά όπως αυτή εκδηλώνεται στο 

πλαίσιο μιας ομάδας και πάντα σε σχέση με άλλα άτομα και άλλες ομάδες.   Σ     Λ 

2. Η «κοινωνιολογική φαντασία» αντιπαρατίθεται στην συμβατική κοινωνική γνώση σε 

όλες εκείνες τις ιδέες που οι άνθρωποι αβασάνιστα θεωρούν αληθείς χωρίς να τις 

έχουν υποβάλει σε κανένα έλεγχο της λογικής.   Σ     Λ 

3. Η έννοια της ανομίας όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Ντυρκέμ συνδέεται με την 

παρανομία.  Σ     Λ 

4. Ο Μ. Βέμπερ θεώρησε ότι ο ορθολογικός τρόπος δράσης και οργάνωσης που 

καθορίζει όλους τους τομείς της καπιταλιστικής κοινωνίας στηρίχτηκε στην τύχη και το 

συναίσθημα.   Σ     Λ 

5.  Το πλεονέκτημα της διεπιστημονικής προσέγγισης ενός θέματος είναι η σφαιρική του 

κατανόηση.   Σ     Λ 

 
Β. Να αντιστοιχίσετε τα εννοιολογικά εργαλεία της 2ης στήλης με τους Θεωρητικούς 

που τα διατύπωσαν (1η στήλη) 

 

1η  Στήλη 2η Στήλη 
 

1.  Κ .Μαρξ 

                                       
2.  Α. Κοντ 
 
3.  Ε. Ντυρκέμ 

 
4.  Μ. Βέμπερ 
 

 

Α. Οργανική αλληλεγγύη 
 

Β. Τα τρία στάδια εξέλιξης του  
     ανθρώπινου πνεύματος 
 

Γ. Η ταξική πάλη 
 

Δ. Ιδεατοί τύποι της   
     κοινωνικής δράσης 
 

 
2ο Θέμα  

Α. Οι παρακάτω φράσεις ποιες κοινωνιολογικές σχολές εκφράζουν;   

1. Η κοινωνική ζωή είναι ένα σύστημα δηλαδή ένα πλέγμα διαφόρων σχέσεων οι οποίες 

τείνουν προς την σταθερότητα και την ισορροπία. 

2. Ο κύκλος των συγκρούσεων μοιάζει αέναος  ανάμεσα στις  κυρίαρχες ομάδες  που 

επιδιώκουν την διατήρηση των δεδομένων σχέσεων κατοχής πλούτου και κοινωνικής δύναμης  

και τις κυριαρχούμενες ομάδες που επιδιώκουν την ανατροπή τους. 

3. Η δράση και η ενέργεια ενός ατόμου προς την κατεύθυνση άλλου ατόμου ή ομάδας είναι 

εφικτή μέσω γλωσσικών κατηγοριών που παράγουν ποικίλα νοήματα και βοηθούν να γίνει 

αντιληπτός ο κόσμος 

 

Β. Να αναφέρετε την θεωρία του «κατοπτρικού εαυτού»  και τον θεμελιωτή της. 



 

 

2η Ομάδα θεμάτων 
 

1.   Γιατί η Κοινωνιολογία γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη; 

2.   Να συγκρίνετε το «Θετικό Στάδιο» του Α. Κοντ με την έννοια του «εξορθολογισμού»  

      όπως τη διατύπωσε ο Μ. Βέμπερ. 

3.   Ποια η σχέση ανάμεσα στις   «προβιομηχανικές κοινωνίες» του Ντυρκέμ  και αυτές του   

      Βέμπερ; 

 

 

 

 


