
Η ύλη του μαθήματος Πολιτική Κοινωνιολογία (ΗΠΕ 1) βασίζεται στα κείμενα που 

συζητήθηκαν κατά την διάρκεια των συναντήσεων του προηγούμενου εξαμήνου και μόνο σε 

αυτά. Θα ανέβουν αύριο στο ομώνυμο μάθημα με τίτλο στο e-class. Για να μπορέσουν να 

δώσουν εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι ωστόσο θα πρέπει να κάνουν εγγραφή ο καθένας στο 

μάθημα “Πολιτική κοινωνιολογία - εξετάσεις” το οποίο υπάρχει ήδη στο eclass. 

 

Πιο συγκεκριμένα τα κείμενα που θα ανέβουν στο e-class και θα αποτελούν την ύλη θα είναι 

 

1) Μελίνα Σεραφετινίδου, «Δύναμη, Εξουσία και Ταξική Κυριαρχία».  

2) Colin Hay & Michael Lister, «Εισαγωγή: Θεωρίες του Κράτους». 

3) Νικολό Μακιαβέλι, Ο Ηγεμόνας. 

4) Μαξ Βέμπερ, «Η Πολιτική ως Επάγγελμα». 

5) Richard Lachmann, «Αυτοκρατορίες» + «Κράτη». 

6) Benedict Anderson, «Εισαγωγικό σημείωμα, Πρόλογος στην δεύτερη έκδοση, 

Εισαγωγή». 

7) Richard Lachmann, «Επαναστάσεις και Κοινωνικά Κινήματα».  

8) Σεραφείμ Σεφεριάδης, «Έννοιες και Θεωρία». 

9) Σεραφείμ Σεφεριάδης, «Πρόλογος στην Ελληνική έκδοση». 

10) Αntonio Costa Pinto, «New Interpretations (II): Conceptual Problems» 

11) Dylan Riley, «Ιntroduction to the Second Edition», «Civil Society and Fascism in 

Interwar Europe». 

12) Dylan Riley, «Τι είναι ο Τράμπ» 

13) Mark Evans, «Η Θεωρία των Ελίτ», Colin Hay, «(Τι είναι Μαρξιστικό στη) 

Μαρξιστική Θεωρία του Κράτους, Johanna Kantola, «Φεμινισμός», Georg Sorensen, 

«Ο Μετασχηματισμός του Κράτους». 

 

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

των μαθημάτων του προηγουμένου εξαμήνου όπως: Ιστορικές διαδικασίες της πολιτικής 

συγκρότησης της νεωτερικότητας: κράτη, αυτοκρατορίες, επαναστάσεις. Τι είναι κράτη με 

άλλα λόγια; και σε τι διαφέρουν από τις αυτοκρατορίες, τι χαρακτηριστικά έχουν αυτές; Και 

ποιες είναι ιστορικές διαδικασίες μετάβασης από τις αυτοκρατορίες στα κράτη; Σε τι ακριβώς 

συνίσταται η νεωτερική πολιτική από πλευρά θεωρίας και θεσμών και σε τι διαφέρει από τις 

προνεωτερικές μορφές πολιτικής; Πως προσδιορίζονται τα φασιστικά καθεστώτα από τον 

Dylan Riley και σε τι συνίσταται η ουσία τους;  Σε τι διαφέρουν σύμφωνα με αυτόν τα 



μεσοπολεμικά φασιστικά καθεστώτα από τις σύγχρονες αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης 

όπως αυτή του Τραμπ; Τι μας λέει η Μαρξική θεωρία για το κράτος και ποιες είναι οι 

εσωτερικές της διαφοροποιήσεις ως προς αυτό; Τι είναι τα κοινωνικά κινήματα; Σε τι 

διαφέρουν από τις επαναστάσεις; Ποια είναι τα ειδικά τους χαρακτηριστικά; Βασικές όψεις 

της φιλελεύθερης θεωρίας περί νεωτερικού κράτους του Max Weber. Σε τι συνίσταται αυτό; 

Ποια είναι τα ειδικά του χαρακτηριστικά έτσι όπως διατυπώνονται στο κείμενο  του «Η 

Επιστήμη ως Επάγγελμα»; Ποιες οι είναι βασικές φεμινιστικές θεωρίες έτσι όπως 

διατυπώνονται από την Κantola; Και ποιοι είναι οι βασικοί μετασχηματισμοί που υφίσταται το 

κράτος στην ύστερη νεωτερικότητα; Τι είναι η κοινωνία των πολιτών;  

 

 

 

 


