
Τα μαθήματα Κοινωνιολογία (ΑΥ5) και Κοινωνιολογία (Α5) θα έχουν την ίδια ύλη. 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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