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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΣΕΛΙΔΕΣ 20 – 28) 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 
Να συμπληρωθεί καθένα από τα παρακάτω κενά με την κατάλληλη λέξη: 

1. Όλες οι κοινωνίες μέχρι την βιομηχανική επανάσταση ήταν 
………………….. 

2. Στις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες (Ευρώπη, Η.Π.Α., Καναδάς, 
Aυστραλία) ο πληθυσμός που απασχολείται στη γεωργία έχει 
…………………………. 

3. Η εξέλιξη των γεωργικών εργαλείων οδήγησε στη 
…………………………       ………………… 

4. ……………………..  είναι η χρησιμοποίηση μηχανών στην παραγωγική 
διαδικασία. 

5. Η συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις ονομάζεται 
……………………….. 

6. Η εξέλιξη της ιατρικής και η βελτίωση των υλικών όρων ζωής αύξησαν 
την ………………………….       ………………… . 

7. Οι ………………….. σχέσεις των κατοίκων των χωριών 
αντικαταστάθηκαν από τις ……………………. σχέσεις των κατοίκων των 
μεγαλουπόλεων. Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών 
και της τεχνολογίας συντελεί μια ακόμη μεγάλη κοινωνική μεταβολή, 
φέρνοντας στο προσκήνιο έναν νέο τύπο κοινωνίας: τη  
………………………………..  κοινωνία 

8. Η απόσταση ανάμεσα στον χρόνο ……………………. και τον χρόνο 
………………… ενός επιτεύγματος γίνεται όλο και μικρότερος. 

9. Ο όρος κοινωνία της ………………… και της …………………..  είναι 
ένας άλλος τρόπος ονομασίας της μεταβιομηχανικής κοινωνίας. 

10. Ο όρος …………………………..  δηλώνει την τομή, δηλαδή την ριζική 
αλλαγή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών. 

11. Ο όρος …………………….  σημαίνει έναν νέο «κοινωνικό» χώρο, ο 
οποίος διαμορφώνεται από το παγκόσμιο δίκτυο των υπολογιστών που 
συνθέτουν το διαδίκτυο. 

12. Ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται άγχος απέναντι στις νέες τεχνολογικές 
εφαρμογές όπως, για παράδειγμα, το άγχος και ο φόβος που εκδηλώνουν 
πολλοί με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε ακραία μορφή 
αυτή η κατάσταση ονομάζεται ………………………….. 

13. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα στηρίχθηκε αναγκαστικά, στη 
…………..,  τη ……………………. και τον …………….. 

14. Η αστικοποίηση στην Ελλάδα δεν ήταν αποτέλεσμα της ……………….., 
αλλά της διόγκωσης του τομέα των ……………… 

15. Δίπλα στην επίσημη και φανερή οικονομική δραστηριότητα –αυτή που 
δηλώνεται στις φορολογικές Αρχές – υπάρχει και μια άλλη, αφανής 
οικονομική δραστηριότητα, που ονομάζεται ………………………….. 

16.  Πολλοί πολιτικοί «εξαγόραζαν» ουσιαστικά τις ψήφους των συμπολιτών 
τους μέσω του διορισμού μελών της οικογενείας του στο δημόσιο. Ο όρος 
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………………..     ………………παραπέμπει στην μεταχείριση του 
ψηφοφόρου σαν «πελάτη» του πολιτικού. 

17. Η ………………  αφορά την αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων 
προκειμένου να επιλυθούν καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων. 

18. Το φαινόμενο κατά το οποίο η τεχνολογία γίνεται αντικείμενο χρήσης από 
πολλούς ανθρώπους, με γοργούς ρυθμούς ονομάζεται …………….  της 
τεχνολογίας. 

19. Η καλλιέργεια της γης προϋποθέτει τη ……….  εγκατάσταση των 
ανθρώπων σε κάποια περιοχή. 

 
ΟΜΑΔΑ Β 

Να αντιστοιχίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις σε μία από τις έννοιες: 
Αγροτική κοινωνία – Βιομηχανική Κοινωνία – Μεταβιομηχανική κοινωνία 
(Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας). 

1. Η οικονομική ανάπτυξη στηρίζεται στις μηχανές και την ενέργεια. 
2. Οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής (εργοστάσια, πλοία, εκτάσεις 

καλλιεργήσιμης γης) έχουν την οικονομική και πολιτική δύναμη 
3. Στις κοινωνίες αυτές εμφανίστηκε και η δουλεία,η οποία πήρε μεγάλες 

διαστάσεις. 
4. Οι κοινωνίες που ζουν από την καλλιέργεια της γης.  
5. Οι κάτοχοι της γνώσης (τεχνοκράτες) έχουν σχεδόν εφάμιλλη οικονομική και 

πολιτική δύναμη με τους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής και αποκτούν όλο και 
περισσότερη. 

6. Οι κοινωνίες της αρχαίας Ελλάδας, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο). 

7. Από τα μέσα του 18ου αιώνα, στη Βρετανία και στη συνέχεια στην Ευρώπη και 
την Βόρεια Αμερική, κατασκευάστηκαν μηχανές και χρησιμοποιήθηκε η δύναμη 
του νερού και του ατμού στην παραγωγική διαδικασία. 

8. Η διαπροσωπική σχέση (face to face) έχει αντικατασταθεί, σε πολλές 
περιπτώσεις, από τη σχέση ανθρώπων που ενδεχομένως γνωρίζονται μόνο μέσω 
των υπολογιστών τους (screen to screen). 

9. Μεγάλοι εργατικοί πληθυσμοί συγκεντρώνονται γύρω από τα εργοστάσια και 
δημιουργούνται μεγάλες πόλεις 

10. Η σύγχρονη διάκριση είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πρόσβαση στη γνώση 
και την πληροφορία και σε αυτούς που δεν έχουν. 

11. Οι νέες καταναλωτικές ανάγκες έφεραν νέες καταναλωτικές συνήθειες και 
κοινωνικά πρότυπα. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1890 άρχισε η μαζική 
παραγωγή αυτοκινήτων. 

12. Η οικονομική ανάπτυξη στηρίζεται στη γνώση και τη διαχείριση της 
πληροφορίας. 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως «Σωστή» ή «Λάθος» 

1. Στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, οι χειρωνακτικές εργασίες 
αντικαθίστανται από ικανότητες επίλυσης ζητημάτων, δημιουργίας καινοτομιών, 
οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριών. 
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2. Η τεχνολογία και η κοινωνία τρέχουν με τους ίδιους ρυθμούς. 
3. Ο κυβερνοχώρος είναι «πραγματικός» κοινωνικός χώρος. 
4. Η υποεκπαίδευση θα γίνεται όλο και περισσότερο παράγοντας επαγγελματικού 

και κοινωνικού αποκλεισμού. 
5. Η κυριαρχία της οικονομίας επί της πολιτικής είναι ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα της σύγχρονης δημοκρατίας. 
6. Στην ελληνική οικονομία του 20ου αιώνα το κράτος ήταν σχεδόν ο μοναδικός 

σταθερός εργοδότης. 
7. Στις βιομηχανικές κοινωνίες αναπτύχθηκαν το εμπόριο και το τραπεζικό σύστημα 

που σήμερα κυριαρχούν σε παγκόσμιο επίπεδο. 
8. Στην Ελλάδα, πλην της περιοχής της Θεσσαλίας, δεν υπήρχε σημαντικά μεγάλη 

ιδιοκτησία της γης. Αντίθετα, κυριαρχούσε η μικρή ιδιοκτησία όπου ο κάθε 
αγρότης είχε ένα μικρό χωράφι που καλλιεργούσε. 

9. Το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε με σχέσεις υποτέλειας και εξάρτησης από τις 
Μεγάλες Δυνάμεις του 19ου αιώνα. 

10. Οι άνεργοι δεν εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό μιας οικονομίας. 
11. Οι κοινωνικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες διαφωνούν ως προς το ποιο μπορεί να 

είναι το μέλλον της μεταβιομηχανικής κοινωνίας. 
12. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία εξελίσσεται αλλά δεν διαχέεται. 
13. Η αισιόδοξη άποψη ότι η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας δεν θα 

χαρακτηρίζεται από τόσο πολλά και σοβαρά προβλήματα φαίνεται να 
επαληθεύεται. 

 
ΟΜΑΔΑ Δ 

Ερωτήσεις ανάπτυξης: 
1. «Η Foxconn, που φτιάχνει iPads για την Apple, ελπίζει σε 10 χρόνια να 

λειτουργήσει το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιό της χωρίς κανέναν 
εργάτη και με ελάχιστο τεχνικό και ειδικευμένο προσωπικό». Να αναγνωρίσετε 
και να ορίσετε το φαινόμενο που περιγράφεται στο παραπάνω απόσπασμα. 

2. «Η Ελλάδα μπήκε καθυστερημένα στην εποχή της βιομηχανίας. Η ελληνική 
οικονομία κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα παραδοσιακά επαγγέλματα 
(αγροτικός τομέας, κτηνοτροφία) δίπλα στον μικρόβιομηχανικό τομέα που 
αναπτυσσόταν με αργούς ρυθμούς». Με αφορμή το παραπάνω απόσπασμα να 
σχολιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. 

3. Να σχολιάσετε φαινόμενα (παραοικονομία, υποβάθμιση πολιτικής, προβληματική 
λειτουργία θεσμών, πολυνομία, έλλειψη προγραμματισμού) που απορρέουν από 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Για ποια από αυτά έχετε παράδειγμα από την 
καθημερινότητά σας; 

4. Να σχολιάσετε ως παράδειγμα προβληματικής λειτουργίας των θεσμών την  
τυπολατρεία – νομολατρεία, το γεγονός ότι σχεδόν για τα πάντα χρειάζεται 
νόμος. 

5. Να εξηγήσετε με ένα παράδειγμα ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλάζει την 
αίσθηση του χώρου και του χρόνου. 

6. Να αναλύσετε τις αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις που έχει επιφέρει ο 
κυβερνοχώρος αναφέροντας και ένα παράδειγμα. 
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7. Να εξηγήσετε με ένα παράδειγμα την άποψη ότι «η διάκριση ανάμεσα σε αυτούς 
που έχουν πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία και σε αυτούς που δεν την 
έχουν συνιστά μια νέα μορφή ανισότητας». 

8. Η παρα-οικονομία συνδέεται με τη φοροδιαφυγή, και αν ναι, πώς; 
9. Να σχολιάσετε τις βασικές συνέπειες της εκβιομηχάνισης της παραγωγικής 

διαδικασίας στη δομή της κοινωνίας. 
10. Να σχολιάσετε τον παρακάτω πίνακα. Ποιο βασικό συμπέρασμα εξάγετε; 

 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΡΟΥΑΝΤΑ 90 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ 80 
ΝΕΠΑΛ 76 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,8 
ΚΑΝΑΔΑΣ 2 
ΗΠΑ 0,7 

 
Πηγή: Α. Giddens, Sociology, 6η έκδοση, Polity Press, 2009, σ. 116. 

 
11. «Αίτημα φιλίας», Κάνε “like”, «Φίλοι» fb, «Σκούντηγμα», “profil” “follow”. Σας 

θυμίζει κάτι το παραπάνω λεξιλόγιο; Να σχολιάσετε την ποιότητα των 
κοινωνικών σχέσεων στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας.  

 


