
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης 

Τίτλος Μαθήματος: 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 στους Κλασσικούς της 

κοινωνιολογίας – Μαρξ, Ντυρκέμ και Βέμπερ- και στις ειδικές τους συμβολές στο γνωστικό 

αντικείμενο αυτό, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Για 

αυτόν τον λόγο κατά την διάρκεια του εξαμήνου θα γίνει μια παρουσίαση των βασικών 

εννοιολογικών τους ευρημάτων, το πώς αυτές αποτυπώνονται και εξελίσσονται στα βασικά 

τους έργα και στους τρόπους που αυτά εδραίωσαν διακριτές επιστημολογικές παραδόσεις στο 

κλάδο της κοινωνιολογίας δίνοντας έμφαση στο δίπολο δομή-δράση. Πιο συγκεκριμένα, θα 

γίνει αρχικά μια παρουσίαση στα χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας ως απότοκο της διττής 

επανάστασης (Βιομηχανικής και Αγγλικής). Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί το έργο του Μαρξ 

όπως αυτό εκδιπλώνεται από την ενασχόληση του με την Γερμανική φιλοσοφία της περιόδου 

και την διαμόρφωση μέσα από την συζήτηση αυτή των βασικών αρχών της επιστημολογίας 

του, στην συνέχεια θα σταθούμε στα ιστορικά του έργα του για την Γαλλία του 19ου αιώνα, 

απότοκο των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων της περιόδου, και στην συνέχεια θα αναλύσουμε 

ορισμένες από τις έννοιες που ανέπτυξε στο ύστερο του έργο ως κριτική στην κυρίαρχη 

πολιτική οικονομία της περιόδου. Αναφορικά με τον Ντυρκέμ, θα αρχίσουμε με το έργο της 

διδακτορικής του διατριβής, Ο Καταμερισμός της Εργασίας στην Κοινωνία, όπου 

παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι αρχές της κοινωνιολογίας του, στην συνέχεια θα 

περάσουμε σε ένα από τα κεντρικά του έργα, Κανόνες της Κοινωνιολογικής Μεθόδου, ένα 

μανιφέστο για την επιστημολογία της κοινωνιολογίας την οποία ο ίδιος θεματοποίησε ως 

διακριτό γνωστικό κλάδο και στο το πώς αυτή αποτυπώνονται στην περιπτωσιακή μελέτη που 

διεξήγαγε με τίτλο Αυτοκτονία. Τέλος, θα συζητήσουμε ορισμένες κεντρικές επιστημολογικές 

όψεις από το τελευταίο του σημαντικό του έργο, Πρωτόγονες Μορφές Θρησκευτικού Βίου. 

Αναφορικά με το τελευταίο κοινωνιολόγο, Max Weber, θα ασχοληθούμε με τα 

επιστημολογικά του κείμενα και κυρίως εκείνα που εστιάζουν στην μεθοδολογία των 



κοινωνικών επιστημών με έμφαση στην ανάλυση της ιδεοτυπικής του κοινωνιολογίας, τις 

ιστορικές του μελέτες και ιδιαίτερα το Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του 

Καπιταλισμού και τέλος με εκείνα τα κείμενα στα οποία ασχολείται με την δομή του σύγχρονου 

νεωτερικού κράτους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Το 

βιβλίο του Ian Craib, Κλασική Κοινωνική Θεωρία από όπου θα προέρχεται και η ύλη για την 

εξέταση του μαθήματος έχει αναρτηθεί 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 Ian Craib, Κλασική Κοινωνική Θεωρία, Μια 

Εισαγωγή στη Σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ και Ζίμμελ, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι διαλέξεις του μαθήματος:  

 

1η: Η Θεμελίωση των Νεωτερικών Κοινωνιών υπό το φως της διττής επανάστασης. Η Γαλλική 

και η Βιομηχανική Επανάσταση.  

 

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: Ο Μαρξ αντιμέτωπος με την Εγελιανή φιλοσοφία: Η αντιστροφή των ειδώλων της 

κοινωνίας. 

 

3η: Ο Μεθοδολογικός ολισμός του Μαρξ και η διαλεκτική μεταξύ Βάσης και 

Εποικοδομήματος. 

 

4η: Ο Μαρξ και τα ιστορικά του έργα: ανατέμνοντας τις ταξικές συγκρούσεις και την 

κοινωνική σύνθεση της Γαλλικής κοινωνίας του 19ου αιώνα.  

 

5η: Η επιστημολογία του Κεφαλαίου: «Η ανατομία του ανθρώπου είναι κλειδί για την ανατομία 

του πιθήκου». 

 

6η: Η Ντυρκεμιανή ανάλυση του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας: Μηχανική vs 

Οργανική Αλληλεγγύη.  

 

7η: Ο Ντυρκεμιανός θετικισμός: Η Κοινωνιολογία ως θετική επιστήμη–Η Αυτοκτονία ως 

Κοινωνικό φαινόμενο.  

 

8η: Ανατέμνοντας την κοινωνική προέλευση της Θρησκείας: ο Τοτεμισμός ως στοιχειώδη 

μορφή θρησκείας.  

 



9η: Η Βεμπεριανή κοινωνιολογία: αναζητώντας τα υποκειμενικά νοήματα των κοινωνικών 

δρώντων.  

 

10η: Οι Πολιτισμικές ρίζες της καπιταλιστικής ανάπτυξης κατά Βέμπερ: Ο Προτεσταντισμός. 

 

11η: Η Πολιτική ως Επάγγελμα: Ανατέμνοντας το νεωτερικό κράτος. 

 

12η: Ανακεφαλαίωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ύλη για τις εξετάσεις.  

 

Το Syllabus και η ύλη για τα μαθήματα αυτά θα βρίσκονται από σήμερα ανεβασμένα στο 

eclass στο μάθημα (ΑΥ5) Κοινωνιολογία. Για να μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις οι 

ενδιαφερόμενοι ωστόσο θα πρέπει να κάνουν εγγραφή ο καθένας στο διακριτό μάθημα που 

πρόκειται να δώσει που υπάρχει στο eclass και που συνοδεύεται από την λέξη “εξετάσεις”. Οι 

εξετάσεις θα γίνουν γραπτά. Θα βγει άμεσα ανακοίνωση για το πώς ακριβώς θα γίνουν. Όποιος 

έχει την όποια σχετική ερώτηση σε σχέση με αυτά μπορεί να στείλει email στο διδάσκοντα 

στο g.souvlis@yahoo.gr  

Η ύλη του μαθήματος σχετίζεται άμεσα με το βιβλίο Κλασική Κοινωνική Θεωρία του Ian Craib 

και περιλαμβάνει τις σελίδες 1 έως 236 πλην των τμημάτων που αναφέρονται στον Γκέοργκ 

Ζίμελ.  

Ειδικότερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα ζητήματα που θίξαμε αναλυτικά στις συναντήσεις 

των μαθημάτων του προηγουμένου εξαμήνου όπως:  

Η επιστημολογία των Μαρξ, Ντυρκέμ και Βέμπερ με έμφαση στα ζητήματα μεθοδολογικού 

ολισμού και μεθοδολογικού ατομισμού, η έννοια του κοινωνικού γεγονότος και πως αυτό 

εφαρμόζεται στην κοινωνιολογία του Εμίλ Ντυρκέμ, η ανάλυση του περί αυτοκτονίας, ο 

υλισμός του Μαρξ και η προτεραιότητα της οικονομικής βάσης, οι ιδεοτυπικές κατασκευές 

του Μαξ Βέμπερ, οι τύποι του κοινωνικού πράττειν και η έννοια της αξιολογική 

ουδετερότητας. 

Επίσης, ιδιαίτερη εστίαση θα πρέπει να δοθεί στο ρόλο του κοινωνικού καταμερισμού 

εργασίας στον Ντυρκέμ, στην διάκριση του μεταξύ οργανικής και μηχανικής αλληλεγγύης, 

στο τρόπο που αντιλαμβάνεται την θρησκεία και στην έννοια της κοινωνικής αναπαράστασης, 

στην αντίληψη του Μαρξ περί κοινωνικής φύσης, στην έννοια της αλλοτρίωσης, στην έννοια 

του φετιχισμού του εμπορεύματος, στην εργασιακή θεωρία της αξίας, την έννοια της 

κοινωνικής τάξης και στις διαφορετικές μορφές που αυτή απαντάται στο έργο του, τις 

εννοιολογήσεις του περί δημοκρατίας και ιδεολογίας και τέλος στις θεμελιώδεις έννοιες της 

κοινωνιολογίας του Μαξ Βέμπερ, στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την νομιμοποίηση και την 

σύγκρουση, στις κοινωνικές διαστάσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας, στις εννοιολογήσεις 

του των τάξη, στάτους, κόμμα. 

Επίσης επειδή ορισμένοι φοιτητές μου είπα ότι έχει εξαντληθεί το βιβλίο του Craib όποιος 

θέλει να του το στείλω σε ψηφιακή μορφή ας μου στείλει email στο g.souvlis@yahoo.gr  
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