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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τις αντιλήψεις και το περιεχόµενο της 
εργασίας; 

σελ. 109 Οι αντιλήψεις … σελ. 109 καπιταλιστικός.) 

2. Τι γνωρίζετε για τις αντιλήψεις περί εργασίας στις δουλοκτητικές κοινωνίες 
της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας Ρώµης; 

σελ. 109 Για παράδειγµα … σελ. 109 πνευµατική καλλιέργεια του ανθρώπου. 

3. Πώς µετασχηµατίζονται οι αντιλήψεις για την εργασία στον Μεσαίωνα; 

σελ. 109 Το Μεσαίωνα … µιας δηµιουργικής δραστηριότητας 

4. Τι γνωρίζετε για την εργασία στη Δυτική Ευρώπη κατά το 1800 (19ος αιώνας);  

σελ. 109 Κατά το 1800 … σελ. 109 απραξίας 

5. Πώς η βιοµηχανική επανάσταση διαφοροποίησε την εργασία και ποιες ήταν 
οι συνθήκες εργασίας κατά την εποχή εκείνη; 

σελ. 110 Με τη βιοµηχανική επανάσταση … σελ. 110 τα δικαιώµατα του παιδιού. 

6. Τι γνωρίζετε για τις αντιλήψεις περί εργασίας σήµερα (δηλαδή στη 
µεταβιοµηχανική κοινωνία / κοινωνία της πληροφορίας) 

σελ. 111 Σήµερα … σελ. 111 του ανθρώπινου πολιτισµού 

7. Τι είναι ο καταµερισµός της εργασίας 

σελ. 111 Σηµαντικό στοιχείο … σελ. 111 να αυξηθεί η παραγωγικότητά της. 

8. Πώς εκλαµβάνει τον καταµερισµό της εργασίας ο Ντυρκέµ; 

σελ. 111 Για τον Ντυρκέµ … σελ. 111 συνοχής της κοινωνίας 

9. Πώς εκλαµβάνει τον καταµερισµό της εργασίας ο Μαρξ; 

σελ. 111 Για τον Μαρξ … σελ. 111 βάση της πάλης των τάξεων; 

10.  Τι γνωρίζετε για την ορθολογικοποίηση των εργασιών στα εργοστάσια της 
Αµερικής, όπως προτάθηκε από τον Τέιλορ; 

σελ. 111 Ο καπιταλισµός υπήρξε …. σελ. 112 στη σωστή θέση  

11. Τι γνωρίζετε για το σύστηµα της σειράς συναρµολόγησης του Φορντ; 

σελ. 112 Ο Φορντ … σελ 112 στον εργαζόµενο 

12. Ποια ήταν τα αποτελέσµατα από τις εφαρµογές του τεϊλορικού και 
φορντικού συστήµατος οργάνωσης της εργασίας; 
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σελ. 112 οι εφαρµογές του τεϊλορικού … σελ. 112 τη µηχανοποίηση της εργασίας 

13. Τι κριτική άσκησαν οι κοινωνικοί επιστήµονες της δεκαετίας του 1930 στον 
τεϊλορισµό, τι ισχυρίστηκε ο Μάγιο και τι σηµατοδότησαν οι έρευνές του; 

σελ. 112 Οι κοινωνικοί επιστήµονες … σελ. 113 το πνεύµα της συνεργασίας 

14. Τι γνωρίζετε για την αµφισβήτηση του τεϊλορισµού στα εργοστάσια των 
ΗΠΑ και της Ευρώπης στη δεκαετία του ’60 

σελ. 114 Ο τεϊλορισµός … σελ. 114 στους χώρους εργασίας 

15. Τι προκάλεσε η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε πολλούς χώρους 
εργασίας; 

σελ. 114 η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών … σελ. 114 γνώσεις και δεξιότητες 

16. Τι ονοµάζουµε ευέλικτες µορφές απασχόλησης; 

σελ. 114 οι αλλαγές αυτές (στην ιεραρχία, στα προσόντα, στη δοµή,…) στην οργανωτική δοµή της 
εργασίας … σελ. 114 όπως για παράδειγµα η τηλεργασία. 

17. Τι ονοµάζουµε «γκρίζες» µορφές απασχόλησης και ποια ερώτηµα 
ανακύπτουν από αυτές; 

Πολλές από αυτές τις ευέλικτες … σελ. 114 ο υπολογιστής του; 

18. Με ποιες µορφές µπορεί να συναντήσει κανείς τη τηλεργασία; 

σελ. 114 η χρήση του διαδικτύου … σελ. 115 έξοδα ενοικίου για την επιχείρηση; 

19. Τι δείχνουν οι νέες µορφές απασχόλησης που αναδύθηκαν από την εισαγωγή 
των τεχνολογιών στους χώρους εργασίας; 

σελ. 115 αυτές οι νέες µορφές απασχόλησης … σελ. 115 εργασιακή κουλτούρα 

20. Τι ονοµάζουµε κοινωνική διαστρωµάτωση; 

σελ. 118 σε κάθε κοινωνία … σελ. 118 είναι οι κοινωνικές τάξεις. 

21. Τι ορίζονται ως κοινωνικές τάξεις; 

σελ. 118 βασικό στοιχείο …. διαφορετικές θεωρίες 

22. Πώς εκλαµβάνει ο Μαρξ την αντίθεση των κοινωνικών τάξεων; 

σελ. 118 Ο Μαρξ παρατηρώντας … σελ. 118 είναι η εργατική δύναµη  

23. Ποιους τύπους κοινωνική διαστρωµάτωσης διακρίνει ο Βέµπερ; 

σελ. 119 Από την άλλη πλευρά (σε αντίθεση µε τον Μαρξ) ο Βέµπερ διακρίνει … τα οποία φροντίζουν 
να υπερασπίζονται 
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24. Πώς η έννοια της κοινωνικής διαστρωµάτωσης συνδέεται µε αυτή της 
ανισότητας, τι ονοµάζουµε ανισότητες και ποιες µορφές µπορούν να 
πάρουν; 

σελ. 119 η έννοια της κοινωνικής διαστρωµάτωσης … σελ. 119 έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή 
των ανθρώπων 

25. Τι γνωρίζετε για την εξέλιξη για ανισοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο;  

σελ. 120 Κοινωνικές ανισότητες … σελ. 120 αντιµετώπιση ανισοτήτων. 

26. Ποιες είναι οι συνέπειες της ανεργίας (µακροχρόνιας ή µη);  

σελ. 123 Η ανισότητα, η ανεργία και η φτώχεια …. σελ. 124 τα προγράµµατα επανακατάρτισής τους.  

27. Ποιες οµάδες είναι πιο ευάλωτες στο να εκτεθούν στη φτώχεια; 

Σελ. 124 σε παγκόσµιο επίπεδο … και τα άτοµα µε αναπηρίες 

28. Πώς συνδέεται η φτώχεια µε την υγεία σύµφωνα µε κοινωνιολογικές 
µελέτες; 

σελ. 125 Πολλοί κοινωνιολόγοι συσχετίζουν … σελ. 124 του παράγοντα της κληρονοµικότητας.  

29. Από τι είδους κοινωνίες προέρχονται τα εργαζόµενα παιδιά και πόσα είναι 
ανά τον κόσµο;  

σελ. 125 µια σηµαντική συνέπεια της φτώχειας …σελ. 125 ανακύκλωσης κουπιδιών 

30. Τι γνωρίζετε για την παιδική εργασία στην Ελλάδα;  

σελ. 126 στην περίπτωση της Ελλάδας … σελ. 126 και να τα διώξουν από το µέρος όπου διέµεναν 

31. Ποια ερωτήµατα και ζητήµατα θέτει η εκµετάλλευση των παιδιών στον 
παγκόσµιο καταµερισµό της εργασίας; 

σελ. 126 Στον παγκόσµιο καταµερισµό της εργασίας … σελ. 126 υγείας, εκπαίδευσης και πολιτισµού 

32. Από τι εξαρτάται η αντιµετώπιση των ανισοτήτων;  

σελ. 127 Μπορούν πράγµατι να αντιµετωπιστούν … σελ. σελ. 126 σε κάθε ιστορική περίοδο και σε 
κάθε κοινωνία; 

33. Τι γνωρίζετε για την εξέλιξη του κράτους και τα µέτρα ανακατονοµής του 
πλούτου; 

σελ. 127 Το κοινωνικό κράτος αναφέρεται για πρώτη φορά … σελ. 128 φορολογία, κοινωνική 
ασφάλιση κ.α 

34. Γιατί η αντιµετώπιση της ανεργίας αναδεικνύεται ως κρατική 
προτεραιότητα και πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί; 
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σελ. 128 Η αντιµετώπιση της ανεργίας … σελ. 128 υπηρεσιών παιδείας, υγείας, κτλ 

 

 

	


