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1. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινωνιών; 
σελ. 31 Οι αγροτικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από… η οικονοµία µιας κοινωνίας 

2. Κάτω από ποιο ταξινοµικό σύστηµα συναντώνται οι αγροτικές κοινωνίες; 

σελ. 31 Σύµφωνα µε ένα βασικό ταξινοµικό σύστηµα … σελ. 32 κάτω από τα όρια της επιβίωσης. 

3. Πώς εξηγείται η µικρή προσδοκώµενη ζωή στις αγροτικές κοινωνίες και πώς 
συνδέεται µε την υψηλή γεννητικότητα; 

σελ. 32. Η εξαθλίωση των αγροτικών πληθυσµών… σελ. 32 η υψηλή γεννητικότητα την εποχή 
εκείνη. 

4. Ευσταθεί ο χαρακτηρισµός “κλειστές και αυτάρκεις κοινωνίες” που αποδόθηκε 
στις αγροτικές από πολλούς µελετητές; 

σελ. 32 Οι αγροτικές κοινωνίες χαρακτηρίστηκαν από πολλούς µελετητές … και αυτάρκους 
κοινωνίας  

5. Τι γνωρίζετε για τη µετάβαση στη βιοµηχανική κοινωνία;  
σελ. 32 Η µετάβαση στη βιοµηχανική κοινωνία … σελ. 33 το παιδί της βιοµηχανικής επανάστασης 
εξαπλώθηκε στην Ευρώπη 

6. Τι σηµαίνει βιοµηχανική επανάσταση και τι περιελάµβανε; 
σελ. 33 Τι σηµαίνει όµως βιοµηχανική επανάσταση … σελ. 34 της οργάνωσης της εργασίας. 

7. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της βιοµηχανικής καπιταλιστικής κοινωνίας; 
σελ. 34 Το κύριο χαρακτηριστικό της βιοµηχανικής καπιταλιστικής κοινωνίας … σελ. 34 κάποια 
συνοχή 

8. Τι δείχνει τη µετάβαση στη µεταβιοµηχανική κοινωνία; Ποιος ο ρόλος των νέων 
τεχνολογιών και της πληροφορίας σε αυτή; Πώς διαφοροποιείται από τη 
βιοµηχανική κοινωνία; 

σελ. 35 αυτό που δείχνει τη µετάβαση … σελ. 36 οµάδων αυτών. 

9. Τι γνωρίζετε για την ιστορική εξέλιξη για της αποικιοκρατίας και πώς αυτή 
συνδέεται µε τη διάκριση των κρατών σε χώρες του πρώτου, δεύτερου και τρίτου 
κόσµου; 

σελ. 36 Από τον 17ο αιώνα … σελ. 36 του Τρίτου κόσµου 

10. Να αναφερθείτε στη διάκριση των χωρών σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο 
κόσµο. Πώς αντιµετωπίζει τις χώρες του τρίτου κόσµου η κοινωνιολογία; 

σελ. 36 Οι χώρες του λεγόµενου πρώτου κόσµου … διαφορετικές θέσεις στην παγκόσµια οικονοµία. 

11. Τι καθόρισε τη διάκριση των κοινωνιών σε “αναπτυγµένες” και “υποανάπτυκτες” 
και ποιες διαφορετικές νοηµατοδοτήσεις προσλαβάνει το περιεχόµενο της 
έννοιας “ανάπτυξη  στις διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί 
οι λιγότερο αναπτυγµένες χώρες βρίσκονται σε χαµηλό επίπεδο οικονοµικής 
ανάπτυξης.  
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σελ. 36 Έτσι έχουν διατυπωθεί … σελ. 38 στην παγκόσµια κοινωνία (ευρείας ανάπτυξης : η 
έννοια της ανάπτυξης είναι αλληλένδετη µε τη θεωρία.) 

12. Τι γνωρίζετε για τις θεωρίες του εκσυγχρονισµού; 
 
σελ. 38 Ωστόσο το περιεχόµενο της έννοιας “ανάπτυξη” ποικίλλει … σελ. 38  µπορούν να συµβάλουν 
στην οικονοµική ανάπτυξη. 

13. Τι γνωρίζετε για τη θεωρία της εξάρτησης; 
 

σελ. 38 Άλλοτε πάλι η ανάπτυξη των κοινωνιών ταυτίζεται … σελ. 38 υφίσταται την εκµετάλλευση 
σε διεθνές επίπεδο.  

 


