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1. Ποιο είναι το κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον µέσα στο οποίο γεννήθηκε η 
κοινωνιολογία; 

σελ. 13 Η κοινωνιολογία γεννήθηκε  … σελ. 14 µέσα στο οποίο γεννήθηκε η κοινωνιολογία  
2. Πώς αντέδρασαν οι πολιτικοί και οι στοχαστές στα προβλήµατα που προέκυψαν µε τη 
βιοµηχανική επανάσταση; 

σελ. 12 οι πολιτικοί της εποχής εκείνης (αντικαθιστούµε το «εκείνης» µε το «βιοµηχανικής επανάστασης») 
… σελ. 14 µέσα στο οποίο γεννήθηκε η κοινωνιολογία 

3. Γιατί η κοινωνιολογία είναι αφενός µοναδική επιστήµη και αφετέρου παίζει σηµαντικό 
ρόλο στον σύγχρονο υλικό και πνευµατικό πολιτισµό και ποιο είναι το αντικείµενο 
µελέτης της; 

σελ. 14 Η κοινωνιολογία ερευνά την ανθρώπινη συµπεριφορά … των σύγχρονων κοινωνιών. + σελ. 14 λόγω 
της φύσεως των ζητηµάτων που την απασχολούν … σελ. 15 το µετασχηµατισµό των κοινωνιών. 

4. Ποιο παράδειγµα επιστρατεύει ο κοινωνιολόγος Γκίντενς για να περιγράψει το 
αντικείµενο της κοινωνιολογίας;  

Σελ. 15 Ο κοινωνιολόγος Γκίντενς … αυτές τις διαδικασίες µελετά η κοινωνιολογία 
5. Τι γνωρίζετε για τον όρο «κοινωνιολογική φαντασία»; 

Σελ. 15 Η κοινωνιολογική θεώρηση … καθηµερινή µας ρουτίνα. 
6. Τι γνωρίζετε για τη καθηµερινή θεωρητική σκέψη και τη θεωρία; (όχι την κοινωνική 
θεωρία); 

Σελ. 15 Ας υποθέσουµε … σελ.16 Έτσι συνδέουµε την κοινωνική θεωρία µε τη βιωµατική εµπειρία. 
7. Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάµεσα στην κοινωνική θεωρία και τη καθηµερινή 
θεωρητική σκέψη; 

Σελ. 16 Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στην κοινωνική θεωρία … µη ορθολογική κατανόηση της 
πραγµατικότητας.  

8. Τι σηµαίνει απλοποιηµένη και µη ορθολογική κατανόηση της πραγµατικότητας; 
Σελ. 16 Τι σηµαίνει όµως απλοποιηµένη και µη ορθολογική κατανόηση …  σελ. 17 Αυτή η πιο ενδιαφέρουσα 
πλευρά της κοινωνιολογίας. 

9. Τι µας προσφέρει η αµφισβήτηση στη συµβατική γνώση; 
σελ. 17 Η αµφισβήτηση για τη συµβατική γνώση … σε κανένα έλεγχο της λογικής 

10. Πώς αντιλαµβανόταν ο Κοντ την κοινωνιολογία και πως προσπάθησε να τη 
θεµελιώσει ως νέο κλάδο; 

σελ. 17 Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Κοντ … και τις κοινωνικές µεταβολές  + σελ. 17 Ο Κοντ θεωρούσε ότι η 
κοινωνιολογία … σελ. 18 την ανθρώπινη συµπεριφορά 

11. Τι γνωρίζετε για το νόµο των τριών σταδίων του ανθρώπινου πνεύµατος; 
σελ. 17 Ο Α. Κοντ διατύπωσε … η ανθρωπότητα στο σύνολό της.  

12. Πώς συνδέεται η κοινωνιολογία µε το θετικό στάδιο και το θετικό πνεύµα κατά Κοντ, 
ποια είναι η κοινωνική συνεισφορά της και πώς αποτιµάται σήµερα το έργο του Κοντ; 

σελ. 17 Είναι προφανές ότι … σελ. 18 να εφαρµοστεί στις σηµερινές κοινωνίες. 
13. Πώς επέδρασαν οι ιδέες του Μαρξ στην κοινωνιολογία, ποιο ήταν το κύριο 
ενδιαφέρον του και ποιος πίστευε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος των κοινωνικών 
επιστηµών; 

σελ. 18 Οι ιδέες του Γερµανού στοχαστή Κ. Μαρξ … και όχι µόνο στη µελέτη του. + οι ιδέες του Μαρξ … 
µεγάλη επιρροή στους κοινωνιολόγους 

14. Πώς ανέλυσε ο Μαρξ το καπιταλιστικό σύστηµα; 
σελ. 18 Ο Μαρξ ανέλυσε το καπιταλιστικό σύστηµα … ενώ το κράτος αποτελεί όργανο των καπιταλιστών. 

15. Τι γνωρίζετε για την έννοια της ταξικής πάλης; 
σελ. 18 Το κλειδί για να κατανοήσουµε … και τους εργάτες 

16. Πώς αντιλαµβανόταν την κοινωνία ο Ντυρκέµ και πως προσδιόρισε την έννοια της 
συλλογικής συνείδησης; 

σελ. 19 Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέµ … «κοινωνική αλληλεγγύη». 
17. Τι γνωρίζετε για τη µηχανική και την οργανική αλληλεγγύη; 

σελ. 19 Η κοινωνική συνοχή … στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών 
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18. Τι γνωρίζετε για το έργο του Ντυρκέµ «Αυτοκτονία» και τι ήθελε να µελετήσει µέσα 
από αυτό; 

σελ. 19 Ο Ντυρκέµ ήταν ο πρώτος κοινωνιολόγος … και τους ψυχολογικούς παράγοντες.  
19. Ποιους τύπους αυτοκτονίας προσδιόρισε ο Ντυρκέµ; Να τους αναλύσετε. 

σελ. 19 Προσδιόρισε τρεις τύπους αυτοκτονιών … στους κοινωνικούς δεσµούς τους. 
20. Τι γνωρίζετε για την έννοια της ανοµίας του Ντυρκέµ; 

σελ. 19 Η έννοια της ανοµίας … µαταιότητας ή απελπισίας. 
21. Με ποια κοινωνικά ζητήµατα ασχολήθηκε ο Βέµπερ και ποια ήταν η επιρροή του στην 
ανάπτυξη της κοινωνιολογίας; 

σελ. 20 Ο Γερµανός κοινωνιολόγος Βέµπερ … ανάπτυξη της κοινωνιολογίας. 
22. Τι γνωρίζετε για την έννοια του εξορθολογισµού;  Τι κυριαρχούσε στις προβιοµηχανικές 
και τι στις καπιταλιστικές κοινωνίες κατά τον Βέµπερ; 

σελ. 20 Θεώρησε τον εξορθολογισµό … στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες 
23. Τι υποστήριζε ο Βέµπερ για την ανθρώπινη δράση  και µε ποια µέθοδο ο κοινωνιολόγος 
πρέπει να  την κατανοήσει; 

σελ. 20 Ο Βέµπερ υποστήριζε … την κοινωνική συµπεριφορά και τις αιτίες της.  
24. Πώς διέκρινε την κοινωνική δράση του ατόµου ο Βέµπερ; 

σελ. 20 Ο Βέµπερ διέκρινε τη κοινωνική δράση του ατόµου … για να δείξει το πένθος της.  
25. Τι είναι οι ιδεατοί τύποι κατά τον Βέµπερ και τι γνωρίζετε για τον ιδεατό τύπο της 
γραφειοκρατίας; 

σελ. 20 Οι µορφές αυτές (λέµε σε παρένθεση ονοµαστικά ορθολογική, αξιακή, συγκινησιακή, παραδοσιακή) 
… όπως είναι στις µέρες µας.  

26. Ποιοι κοινωνιολόγοι εντάσσονται στη σχολή του λειτουργισµού, γιατί ονοµάστηκε έτσι η 
σχολή αυτή και ποια απήχηση είχε στον κόσµο της κοινωνιολογίας κατά τον 20ο αιώνα, 
αλλά και σήµερα;   

σελ. 21 Ο λειτουργισµός … του 20ου αιώνα + σελ. 21 Το µοντέλο του λειτουργισµού … και τις δυσλειτουργίες 
του.  

27. Ποια αναλογία χρησιµοποιούν οι λειτουργιστές για να περιγράψουν την ανθρώπινη 
κοινωνία; Να την αναλύσετε. 

σελ. 21 Οι λειτουργιστές ισχυρίζονται … διαφορετικούς ρόλους τους.  
28. Ποια είναι τα προαπαιτούµενα κάθε κοινωνίας κατά τους λειτουργιστές και τι οφείλει να 
κάνει η κοινωνία για τη διασφάλισή τους; 

σελ. 21 Σε κάθε κοινωνία πρέπει να υπάρχει … κατάλληλες αξίες.  
29. Τι γνωρίζετε για τις απόψεις του Πάρσονς; 

σελ. 21 Από τα τέλη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου … σχέση ατόµου – κοινωνίας. + σελ. 21 Η κοινωνική ζωή 
είναι, σύµφωνα µε τον Πάρσονς … του συστήµατος.  

30. Ποια είναι η συνεισφορά του Μέρτον στη σχολή του λειτουργισµού; 
σελ. 21 Κατά τον Μέρτον … ακολουθούν τα ίδια τα άτοµα + σελ. 21 Ο Μέρτον εξειδίκευσε … τις λειτουργίες 
της.  

31. Τι γνωρίζετε για την έννοια της υπεραξίας; 
σελ. 22 Ο Μαρξ µελέτησε την εργασία … µορφή του κέρδους.  

32. Τι γνωρίζετε για την έννοια της πάλης των τάξεων όπως αναπτύχθηκε στους κόλπους  της 
σχολής των συγκρούσεων; 

σελ. 22 Οι θεωρητικοί της σχολής αυτής … ο µοχλός της ιστορίας 
33. Ποια ήταν η συνεισφορά του Ντάρεντορφ ως εκπροσώπου της σχολής των συγκρούσεων; 

Σελ. 22 Εκπρόσωπος της σχολής αυτής … αέναος. 
34. Τι συνιστά αλληλεπίδραση σύµφωνα µε τους εκπροσώπους της σχολής της συµβολικής 
αλληλεπίδρασης; 

σελ. 22 Αλληλεπίδραση είναι η δραστηριότητα … αντίδραση του άλλου 
35. Πώς πήρε το όνοµά της η σχολή της συµβολικής αλληλεπίδρασης και ποιοι είναι οι 
βασικοί εκπρόσωποί της (θεµελιωτές – µεταγενέστεροι); 

Σελ. 22 Η συνεχής αλληλεπίδραση … σελ. 23 όπως ο Ε. Γκόφµαν. 
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36. Πώς συνέβαλε ο Κούλεϋ στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης; 
σελ. 23 Ο Κούλεϋ συνέβαλε … του περιβάλλοντός µας. 

37. Πώς διέκρινε την κοινωνική ζωή ο Γκόφµαν; 
σελ. 23 Ο Γκόφµαν µελέτησε την αλληλεπίδραση … µπροστά στο κοινό. 

38. Τι γνωρίζετε για τη σχολή της κοινωνικής κατασκευής (ή σχολής του 
κονστρουκτιβισµού); 

σελ. 23 Η έννοια της συµβολικής αλληλεπίδρασης … και συµβολική κατασκευή  
39. Τι γνωρίζετε τη συνεργασία των κοινωνικών επιστηµών; Ποια διαφορετικά ερωτήµατα 
θέτει η κάθε επιστήµη για τον κοινωνικό θεσµό της οικογένειας; Ποιο είναι το βασικό 
πλεονεκτήµατα της διεπιστηµονικής προσέγγισης;  

σελ. 24 Οι κοινωνικές επιστήµες … σφαιρική κατανόηση του θέµατος. 
 

 

 


