
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης 

Τίτλος Μαθήματος: Πολιτική Κοινωνιολογία 

Όνομα διδάσκοντος: Γιώργος Σουβλής 

Mail επικοινωνίας: george.souvlis@eui, g.souvlis@yahoo.gr 

Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Χειμερινό 

 

Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: 

 

Βασική στόχευση του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο 

της Πολιτικής Κοινωνιολογίας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία εικοσαετία. 

Για αυτόν τον λόγο θα γίνει μια παρουσίαση των βασικών εννοιών, θεωριών και κεντρικών 

μελετών που έχουν προσδιορίσει την φυσιογνωμία του συγκεκριμένου πεδίου. Αρχικά θα 

ασχοληθούμε με τις ιδεολογικές αναπτύξεις που προετοίμασαν το γεγονός της Γαλλικής 

Επανάστασης και με το το ποιους τρόπους αυτό μετασχημάτισε την σύγχρονη πολιτική θεωρία 

και πράξη. Στις επόμενες δυο διαλέξεις, θα καταπιαστούμε με βασικές έννοιες που έχουν 

καθορίσει την σύγχρονη πολιτική θεωρία και πολιτική κοινωνιολογία όπως: πολιτική 

νομιμοποίηση, πολιτική εξουσία, νομιμοποιημένη χρήση βίας, η διάκριση μεταξύ κυρίαρχων 

και κυριαρχούμενων και θα εξετάσουμε το πώς τις έχουν πραγματευτεί ορισμένοι από τους 

σημαντικότερους θεωρητικούς της σύγχρονης πολιτικής σκέψης δίνοντας κυρίως έμφαση στο 

έργο των Νικολό Μακιαβέλι και Μαξ Βέμπερ προκείμενου να καταστεί σαφής η αντίστιξη 

μεταξύ σύγχρονης πολιτικής θεωρίας και των ιδεολογικών της προκατόχων. Στις επόμενες 

τρεις διαλέξεις θα εστιάσουμε σε ιστορικές αναπτύξεις της πολιτικής νεωτερικότητας που 

λειτουργούν ως προσδιοριστικά της στοιχεία όπως: η μετάβαση από τις αυτοκρατορίες στα 

σύγχρονα κράτη, στο φαινόμενο των επαναστάσεων ως κινητήρια γεγονότα ριζοσπαστικού 

κοινωνικού μετασχηματισμού των νεωτερικών κοινωνιών και στους τρόπους που τα σύγχρονα 

πολιτική καθεστώτα μετασχηματίζονται από ηπιότερα φαινόμενα όπως η οργανωμένη 

συλλογική δράση. Στην 7η και στην 8η διάλεξη θα δούμε το πώς ο πολιτικός φιλελευθερισμός 

αμφισβητήθηκε και συνεχίζει να αμφισβητείται θεωρητικά και πολιτικά από την άκρα δεξιά 

και σε τι ακριβώς στοχεύει. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ωστόσο στο τρόπο που αυτός έχει 

εννοιολογηθεί από τις θεωρίες των ελίτ, παραδοσιακές και σύγχρονες. Στις τελευταίες τρεις 

διαλέξεις θα σταθούμε στις εννοιολογικές συλλήψεις και κριτικές του κράτους από την 

σύγχρονη Μαρξιστική και την φεμινιστική θεωρία και στους τρόπους που αυτό ιστορικά 



μετασχηματίστηκε κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες υπό το απόηχο της υπερίσχυσης της 

νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και πρακτικής.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αξιολόγηση του μαθήματος:  

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται με τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου με ύλη 

που θα βασίζεται σε όσα έχουν διδαχθεί κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής (80% ή 100%). 

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις οφείλετε να κάνετε εγγραφή στο e-class στο 

μάθημα αυτό του οποίου ο τίτλος θα συνοδεύεται από την λέξη «εξετάσεις». Το υλικό του 

μαθήματος θα βρίσκετε στο eclass στο μάθημα που θα αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος 

και μόνο. Θα λάβετε σύντομα σχετική ενημέρωση για το πώς θα γίνει ακριβώς η εξέταση. Τα 

κείμενα που θα αποτελέσουν την ύλη των εξετάσεων έχουν αναρτηθεί όλα στο e-class. Επίσης, 

υπάρχει η δυνατότητα για προαιρετική εκπόνηση εργασίας η οποία θα αξιολογείται με 2 

βαθμούς και η οποία θα λειτουργεί προσθετικά σε ότι γράψετε.. Οι εργασίες αφορούν κείμενα 

που σχετίζονται με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των παραδόσεων. Η 

ανάθεση εργασία γίνεται ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Όποιος έχει περαιτέρω 

ερωτήσεις  αναφορικά με τις εργασίες μου στέλνει email. Θα τηρηθούν αυστηρά τα deadline 

τόσο για την ανάληψη εργασίας όσο και της για την παράδοσης αυτής, δεν θα υπάρχουν 

εξαιρέσεις.  

 

Ως εγχειρίδιο για το μάθημα προτείνεται το Gerard-Roger Schwartzenberg, Πολιτική 

Κοινωνιολογία, Επίκεντρο, Αθήνα, 2009. 

Gerard-Roger Schwartzenberg, Πολιτική Κοινωνιολογία, Παρατηρητής Αθήνα, 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συναντήσεις και το υλικό γύρω από το οποίο στηρίχθηκε κάθε μια από τις διαλέξεις:  

 

1η: Η Θεμελίωση της Πολιτικής νεωτερικότητας: Το συμβάν της Γαλλικής Επανάστασης.  

 

Κείμενα: Eric Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2015, σελ. 

83-116.  

 

Stuart Hall & Bram Gieben, Η Διαμόρφωση της Νεωτερικότητας, Σαβάλλας, Αθήνα, 2003, σελ. 

49-95 

[Peter Hamilton, «Ο Διαφωτισμός και η Γέννηση της Κοινωνικής Επιστήμης»] 

 

2η: Κράτος και Πολιτική Εξουσία στην Νεωτερικότητα.  

 

Κείμενα: Μελίνα Σεραφετινίδου, Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Guttenberg, Αθήνα, 

2002, σελ. 51-65.  

 

Colin Hay, Michael Lister & David Marsh (επιμελητές), Το Κράτος: Θεωρίες και Προσεγγίσεις, 

Σαββάλας, Αθήνα, 2011, σελ. 23-50. 

[Colin Hay & Michael Lister, «Εισαγωγή: Θεωρίες του Κράτους»] 

 

3η: Ηγεμόνας, Κυρίαρχοι και Κυριαρχούμενοι και η Νόμιμη άσκηση της βίας: Από τον 

Μακιαβέλι στον Βέμπερ.  

 

Κείμενα: Max Weber, «Η Πολιτική ως Επάγγελμα», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης, Πολιτική Φιλοσοφία, ηλεκτρονικά πρσβάσιμο εδώ: 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2012/02/weber-politics_vocation.pdf 

 

Νικολό Μακιαβέλι, Ο Ηγεμόνας, προσβάσιμο ηλεκτρονικά εδώ: 

https://pernoampariza.files.wordpress.com/2013/12/cebdceb9cebacebfcebbcf8c-

cebcceb1cebaceb9ceb1ceb2ceadcebbceb9-cebf-ceb7ceb3ceb5cebccf8ccebdceb1cf82.pdf 

 

4η: Δημιουργώντας το νεωτερικό κράτος: θεσμικοί προκάτοχοι και ιδεολογικές προϋποθέσεις.  

 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2012/02/weber-politics_vocation.pdf
https://pernoampariza.files.wordpress.com/2013/12/cebdceb9cebacebfcebbcf8c-cebcceb1cebaceb9ceb1ceb2ceadcebbceb9-cebf-ceb7ceb3ceb5cebccf8ccebdceb1cf82.pdf
https://pernoampariza.files.wordpress.com/2013/12/cebdceb9cebacebfcebbcf8c-cebcceb1cebaceb9ceb1ceb2ceadcebbceb9-cebf-ceb7ceb3ceb5cebccf8ccebdceb1cf82.pdf


 Κείμενα: Richard Lachmann, Τι είναι Ιστορική Κοινωνιολογία;, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2018, 

σελ. 105-148. 

 

Benedict Anderson, Φαντασιακές Κοινότητες, Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του 

εθνικισμού, Νεφέλη, Αθήνα, 1997, σελ. 11-30. 

 

5η: Οι σύγχρονες πολιτικές επαναστάσεις: Η ριζική επαναδιαπραγμάτευση της πολιτικής 

νεωτερικότητας.  

 

Κείμενα: Richard Lachmann, Τι είναι Ιστορική Κοινωνιολογία;, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2018, 

σελ. 69-104. 

 

Νίκος Βάφεας & Γιάννης Κουμπουρλής, Ιστορική Κοινωνιολογία, Αντικείμενο και Μέθοδος, 

Σαββάλας, Αθήνα, 2014, σελ. 203-223 

[Charles Tilly, "Για την εξήγηση των Πολιτικών διαδικασιών"] 

 

6η: Τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα: Εμπλουτίζοντας και αναδιαμορφώνοντας τις σύγχρονες 

δημοκρατίες.  

 

Κείμενα: Σεραφείμ Σεφεριάδης, «Έννοιες και θεωρία: ένα σχόλιο για τη συμβολή του κλάδου 

της Συγκρουσιακής Πολιτικής στη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων», Ελληνική Επιθεώρηση 

Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 30, Νοέμβριος 2007, σελ. 32-42. 

 

Donatella Della Porta & Mario Diani, Κοινωνικά Κινήματα: Μια Εισαγωγή, Κριτική, Αθήνα, 

2010, σελ. 11-23 

[Σεραφείμ Σεφεριάδης, «Εισαγωγή»] 

 

7η: Προς μια πολιτική κοινωνιολογία του φασιστικού φαινομένου: H αυταρχική εκδοχή της 

λαϊκής κυριαρχίας.  

 

Κείμενα: António Costa Pinto, The Nature of Fascism Revisited, Columbia University Press, 

Νέα Υόρκη, 2012, σελ. 63-78. 

 

Dylan Riley, «Τι είναι ο Τραμπ;», Τετράδια Μαρξισμού, Τεύχος 10 (2019), προσβάσιμο στο  



http://tetradia-marxismou.gr/%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-o-

%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80/ 

 

Dylan Riley, The Civic Foundations of Fascism in Europe, Verso, London, 2019, σελ. 12-37. 

 

8η: Οι αντινομίες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από την σκοπιά της Θεωρίας των Ελίτ 

 

Κείμενα: Colin Hay, Michael Lister & David Marsh (επιμελητές), Το Κράτος: Θεωρίες και 

Προσεγγίσεις, Σαβάλλας, Αθήνα, 2011, σελ. 78-107. 

[Mark Evans, «Η Θεωρία των Ελίτ»] 

 

9η: Μαρξιστικές και Φεμινιστικές Προσεγγίσεις του σύγχρονου κράτους.  

 

Κείμενα: Colin Hay, Michael Lister & David Marsh (επιμελητές), Το Κράτος: Θεωρίες και 

Προσεγγίσεις, Σαβάλλας, Αθήνα, 2011, σελ. 108-222. 

[Colin Hay, «(Τι είναι μαρξιστικό) στην Μαρξιστική θεωρία του κράτους;» 

Johanna Kantola, «Φεμινισμός»] 

 

10η: Οι μετασχηματισμοί του σύγχρονου κράτους κατά την ύστερη νεωτερικότητα. 

 

Κείμενα: Colin Hay, Michael Lister & David Marsh (επιμελητές), Το Κράτος: Θεωρίες και 

Προσεγγίσεις, Σαβάλλας, Αθήνα, 2011, σελ. 308-335.  

[Georg Sorensen, «Ο Μετασχηματισμός του κράτους»] 

 

11η: Το ισχυρό κράτους του νεοφιλελευθερισμού.  

 

Κείμενα: David Harvey, Νεοφιλελευθερισμός: Ιστορία και Παρόν, Καστανιώτης, Αθήνα, 2007, 

σελ. 68-123. 

 

12η: Ανακεφαλαίωση.  

 

 

 

http://tetradia-marxismou.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-o-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80/
http://tetradia-marxismou.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-o-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80/
http://tetradia-marxismou.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-o-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80/


Ύλη για τις εξετάσεις από τα παραπάνω κείμενα: 

 

Μελίνα Σεραφετινίδου, Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Guttenberg, Αθήνα, 2002, 

σελ. 51-65.  

 

Colin Hay, Michael Lister & David Marsh (επιμελητές), Το Κράτος: Θεωρίες και Προσεγγίσεις, 

Σαββάλας, Αθήνα, 2011, σελ. 23-50. 

[Colin Hay & Michael Lister, «Εισαγωγή: Θεωρίες του Κράτους»] 

 

Max Weber, «Η Πολιτική ως Επάγγελμα», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης, Πολιτική Φιλοσοφία, ηλεκτρονικά πρσβάσιμο εδώ: 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2012/02/weber-politics_vocation.pdf 

 

Νικολό Μακιαβέλι, Ο Ηγεμόνας, προσβάσιμο ηλεκτρονικά εδώ: 

https://pernoampariza.files.wordpress.com/2013/12/cebdceb9cebacebfcebbcf8c-

cebcceb1cebaceb9ceb1ceb2ceadcebbceb9-cebf-ceb7ceb3ceb5cebccf8ccebdceb1cf82.pdf 

 

Richard Lachmann, Τι είναι Ιστορική Κοινωνιολογία;, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2018, σελ. 105-

148. 

 

Benedict Anderson, Φαντασιακές Κοινότητες, Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του 

εθνικισμού, Νεφέλη, Αθήνα, 1997, σελ. 11-30. 

 

Richard Lachmann, Τι είναι Ιστορική Κοινωνιολογία;, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2018, σελ. 69-

104. 

Σεραφείμ Σεφεριάδης, «Έννοιες και θεωρία: ένα σχόλιο για τη συμβολή του κλάδου της 

Συγκρουσιακής Πολιτικής στη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων», Ελληνική Επιθεώρηση 

Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 30, Νοέμβριος 2007, σελ. 32-42. 

 

Donatella Della Porta & Mario Diani, Κοινωνικά Κινήματα: Μια Εισαγωγή, Κριτική, Αθήνα, 

2010, σελ. 11-23 

[Σεραφείμ Σεφεριάδης, «Εισαγωγή»] 

 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2012/02/weber-politics_vocation.pdf
https://pernoampariza.files.wordpress.com/2013/12/cebdceb9cebacebfcebbcf8c-cebcceb1cebaceb9ceb1ceb2ceadcebbceb9-cebf-ceb7ceb3ceb5cebccf8ccebdceb1cf82.pdf
https://pernoampariza.files.wordpress.com/2013/12/cebdceb9cebacebfcebbcf8c-cebcceb1cebaceb9ceb1ceb2ceadcebbceb9-cebf-ceb7ceb3ceb5cebccf8ccebdceb1cf82.pdf


António Costa Pinto, The Nature of Fascism Revisited, Columbia University Press, Νέα 

Υόρκη, 2012, σελ. 63-78. 

 

Dylan Riley, «Τι είναι ο Τραμπ;», Τετράδια Μαρξισμού, Τεύχος 10 (2019), προσβάσιμο στο  

http://tetradia-marxismou.gr/%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-o-

%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80/ 

 

Dylan Riley, The Civic Foundations of Fascism in Europe, Verso, London, 2019, σελ. 12-37. 

 

Colin Hay, Michael Lister & David Marsh (επιμελητές), Το Κράτος: Θεωρίες και Προσεγγίσεις, 

Σαβάλλας, Αθήνα, 2011, σελ. 108-222. 

[Colin Hay, «(Τι είναι μαρξιστικό) στην Μαρξιστική θεωρία του κράτους;» 

Johanna Kantola, «Φεμινισμός»] 

 

Colin Hay, Michael Lister & David Marsh (επιμελητές), Το Κράτος: Θεωρίες και Προσεγγίσεις, 

Σαβάλλας, Αθήνα, 2011, σελ. 308-335.  

[Georg Sorensen, «Ο Μετασχηματισμός του κράτους»] 
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