
 

 

 
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Eξεταστέας Ύλης Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ εισακτέοι 2016 και πριν) 

       ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που είναι η κατωτέρω: 

Χειμερινό Εξάμηνο 

 

510002 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

Διδάσκων: Ηρ.  Μαυρίδης 

ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΧΕ   

      
Μάθημα  κορμού   

Εξεταστέα ύλη:  

α)  Όλες  οι  προσωπικές  σημειώσεις των  φοιτητών / τριων  από τις παραδόσεις.  

β) Τα παρακάτω  θέματα  από το  διδασκόμενο  εγχειρίδιο: Τι  είναι  κοινωνιολογία.  Ο  πολιτισμός,  η  

κοινωνία και  το  άτομο.  Κοινωνική  διαντίδραση  και  καθημερινή  ζωή. Γένος και σεξουαλικότητα. 

Το σώμα: φαγητό, αρρώστια και γηρατειά. Οικογένεια, γάμος και προσωπική ζωή. Εθνότητα και φυλή. 

Στρωμάτωση  και  ταξική  δομή.   

510071 
Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική 

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Δημουλάς 

ΥΠ  ΕΣ1    ΔΜ: 3 ΧΕ    

       
Εξεταστέα ύλη:  

I. Η έννοια της κοινωνικής πολιτικής και οι βασικές οπτικές αντιμετώπισής της 

Η κοινωνική πολιτική ως επιστημονική και πολιτική πρακτική. Ορισμός περιεχόμενο και 

επιδιώξεις της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής. Ανταλλαγή, αμοιβαιότητα αλληλεγγύη και 

κοινωνική πολιτική. Οπτικές αντιμετώπισης της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής: Η οπτική της 

ευημερίας. Η οπτική του κινδύνου. Η οπτική της αναπαραγωγής. Η οπτική του κοινωνικού 

ελέγχου. Η οπτική της κοινωνικής αλλαγής. Η οπτική της ανάπτυξης. Το φαινόμενο της 

«λαθρεπιβίβασης» και η εκφάνσεις του στην κοινωνική πολιτική. 

        II. Πρότυπα και επίπεδα άσκησης της κοινωνικής πολιτικής 

Τα βασικά πρότυπα(μοντέλα) της κοινωνικής πολιτικής: Το υπολειμματικό πρότυπο. Το θεσμικό 

πρότυπο. Το πλουραλιστικό πρότυπο. Το πρότυπο της βιομηχανικής επίδοσης. Το τοπικό, το 

εθνικό και το υπερεθνικό επίπεδο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. 

     IΙΙ. Θεωρίες κοινωνικών αναγκών, κοινωνικά προβλήματα και κοινωνική πολιτική 

            Κοινωνικές και ατομικές ανάγκες. Ανάγκες και επιθυμίες. Οι ανάγκες ως ιδεολογικές και 

κοινωνικές κατασκευές. Οι κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις των κοινωνικών αναγκών. 

Κοινωνικές ανάγκες και κοινωνική διοίκηση.  

    IV. Ιδεολογικοπολιτικές προσεγγίσεις και θεσμοί άσκησης της κοινωνικής πολιτικής 

          Σύγχρονες πολιτικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις στην κοινωνική πολιτική: Η φιλελεύθερη 

προσέγγιση. Η σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση. Η Μαρξιστική προσέγγιση. Φεμινιστικές 

προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής. Οι προσεγγίσεις των νέων κοινωνικών κινημάτων στην 

κοινωνική πολιτική. Οικογένεια και κοινωνική πολιτική. Εθελοντικός τομέας και κοινωνική 

πολιτική. Βασικά στάδια ανάπτυξης του σύγχρονου κράτους ευημερίας 

 



Βιβλίο: 

-Spicker, P, 2004. Το κράτος πρόνοιας – Μια γενική θεώρηση. Αθήνα: Διόνικος. 

-Βενιέρης, Δ. 2015. Κοινωνική Πολιτική-Έννοιες και Σχέσεις, Αθήνα: Τόπος 

Φάκελος:  

-Στασινοπούλου, Ολ, 2010. Πανεπιστημιακές σημειώσεις «Κοινωνική πολιτική, βασικές έννοιες, 

ιστορική εξέλιξη, φορείς και πρότυπα», Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο (Πανδημος) 

-Διαφάνειες των διαλέξεων του μαθήματος από τον Διδάσκοντα (Πάνδημος) 

510112 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

Διδάσκουσα: Δ. Παπαδοπούλου 

ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΧΕ   

      
Μάθημα 

κορμού 

 

Εξεταστέα ύλη:  

Η ύλη περιλαμβάνει το σύνολο της θεματικής ενότητας της Κοινωνιολογίας της Κοινωνικής 

Μεταβολής. Εξετάζονται οι διαδικασίες και τα στοιχεία της Κοινωνικής Μεταβολής και των 

παραγόντων που την προκαλούν. Ορισμός της έννοιας και του φαινόμενου της  Κοινωνικής Μεταβολής 

και συστηματική ανάλυση των στοιχείων του ορισμού. Οι ενότητες είναι: Σταθερότητα και Μεταβολή, 

Η Θεωρία της Εξέλιξης, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός, Παράγοντες της Κοινωνικής Μεταβολής και 

Κατευθύνσεις της Κοινωνικής Μεταβολής. Η Κοινωνική Μεταβολή σε σχέση με τους σύγχρονους 

θεσμούς της Εκπαίδευσης, της Εργασία, της Οικογένειας, της Υγείας και Ασφάλισης, της Εκκλησίας 

κ.α. Ζητούνται συγκεκριμένα εμπειρικά παραδείγματα κατανόησης της κοινωνικής μεταβολής 

510136  
Πολιτική Θεωρία και Κράτος Ι 

Διδάσκων: Διονύσιος Γράβαρης 

ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΧΕ   
Εξεταστέα ύλη:  

[1] Από το βιβλίο Μ. Αγγελίδης – Θ. Γκιούρας (επιμ), Θεωρίες της Πολιτικής και του Κράτους, Ίδρυμα 

Σάκη Καράγιωργα – Σαββάλας, Αθήνα 

Σελίδες: 11 – 32 και 68 – 188 

[2] Από το βιβλίο Άρης Στυλιανού, Θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου, Πόλις, Αθήνα 

Κεφάλαια 2, 3 και 4 ή σελίδες 73 – 181 

Προαιρετικά: 

N. Machiavelli,  Ο Ηγεμόνας 

510164 
Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικά δικαιώματα 

Διδάσκων :Ι. Κουζής      

ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΧΕ   
Εξεταστέα ύλη:  

 1.Η εργασία ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα 

Η έννοια της εργασίας στο πλαίσιο των βασικών κοινωνικών αξιών. Η εργασία ως θεμελιώδες 

δικαίωμα. Εργασία και απασχόληση. Ο ρόλος του κράτους.Η απασχόληση ως πεδίο σύζευξης της 

οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής.  

2. Η έννοια των εργασιακών σχέσεων και ο ρόλος του εργατικού δικαίου 

Η έννοια των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της σχέσης κεφαλαίου και εργασίας. Ο ρόλος της 

μισθωτής εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Το εργατικό δίκαιο ως εργαλείο άμβλυνσης μιας φύσει 

άνισης σχέσης. Οι πηγές του εργατικού δικαίου. 

3. Η εξαρτημένη εργασία και το περιεχόμενο των ατομικών εργασιακών σχέσεων  
 Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας και οι συναφείς έννοιες. Το πρόσωπο του εργοδότη. Η σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας. Η έναρξη της εργασιακής σχέσης. Οι βασικοί εργασιακοί όροι. Ο ρόλος του 

μισθού. Ο χρόνος εργασίας. Οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Η ίση μεταχείριση. Η 

λήξη της εργασιακής σχέσης και η λειτουργία της απόλυσης. 
 



510165 
"Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Εργασίας και της Απασχόλησης" 

Διδάσκων :Ι. Ψημμένος      

ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΧΕ   
Εξεταστέα ύλη:  
Watson κεφ. 1-3 

Taylor όλο το βιβλίο 

510008 
Στατιστική Ι: περιγραφική στατιστική  

Διδάσκων :Μ. Συμεωνάκη      

ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΧΕ   
Εξεταστέα ύλη:  
      

 Ορισμοί: Πληθυσμός, δείγμα, μονάδα έρευνας, δειγματική μονάδα, παράμετρος, στατιστικό, 

μεταβλητή. 

 Διαδικασία μέτρησης και επίπεδα μέτρησης (είδη μεταβλητών και ιδιότητες). 

 Μονομεταβλητά περιγραφικά στατιστικά: Αριθμός περιπτώσεων, αναλογίες, ποσοστά (%), 

λόγοι. 

 Κατανομές συχνοτήτων, ορσιμοί συχνότητα, σχετική συχνότητα, αθροιστική συχνότητα. 

 Μέτρα κεντρικής τάσης: αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή (χαρακτηριστικά και 

διαφορές). 

 Μέτρα θέσης: δεκατημόρια, τεταρτημόρια, εκατοστημόρια. 

 Μέτρα διακύμανσης για μη ομαδοποιημένα δεδομένα: εύρος, ενδοτεταρτημοριακό πλάτος, μέση 

απόκλιση, τυπική απόκλιση. 

 Μέτρα διακύμανσης για ομαδοποιημένα δεδομένα:, μέση απόκλιση από τη μέση τιμή, τυπική 

απόκλιση από τη μέση τιμή. 

 Μέτρα σύνοψης: Κύρτωση και Λοξότητα. 

 Γραφικές παραστάσεις (για ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα): ραβδογράμματα, 

ομοαδοποιημένα ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα (ερμηνεία), ιστογράμματα 

συχνοτήτων, φυλογράμματα, ομαδοποιημένα φυλογράμματα, σημειογράμματα, διατάξεις, 

γραμμογραφήματα, θηκογράμματα (ερμηνεία). 

 Μετασχηματισμός δεδομένων (τυποποιημένες τιμές). 

 Κανονική κατανομή. 

510014 
Εισαγωγή στη θεωρία και τις μεθόδους των κοινωνικών ερευνών   

Διδάσκων :Μ. Συμεωνάκη      

ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΧΕ   
Εξεταστέα ύλη:  
      
Η διατύπωση του προβλήματος της έρευνας, Ο σχεδιασμός των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών, Η 

μέτρηση στις κοινωνικές έρευνες, Μέθοδοι συλλογής δεδομένων (πληροφοριών), Δειγματολειπτικές 

έρευνες και ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, Μέθοδοι παρατήρησης, Αρχεία, Επεξεργασία, ανάλυση και 

ερμηνεία δεδομένων, Μέθοδοι κλιμάκων μετρήσεων στάσεων, εγκυρότητα και αξιοπιστία, κατασκευή 

και αξιολόγησή τους κλιμάκων μέτρησης των στάσεων, (κλίμακα μέτρησης της κοινωνικής απόστασης 

του Bogardus, κλίμακες Likert, κλίμακες Guttman, κλίμακες Thurstone, σημασιολογικά διαφορικές 

κλίμακες), Έρευνα και τεκμηρίωση. Συνοπτική παρουσίαση των Ηλεκτρονικών Βάσεων Κοινωνικών 

Δεδομένων, Η Κοινωνική Έρευνα στην Ευρώπη (EUROSTAT), H Έρευνα του εργατικού δυναμικού, Η 

Έρευνα Οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ). 

 



510024 
Μέθοδοι Σχεδιασμού, Ελέγχου και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Κοινωνική 

Πολιτικής 
Διδάσκων:  Κωνσταντίνος Δημουλάς 

ΥΠ      ΔΜ: 3 ΧΕ    

       
Εξεταστέα ύλη:  

I. Η έννοια, η ιστορική εξέλιξη και οι βασικές αντιλήψεις για τον κοινωνικό σχεδιασμό 

Η έννοια του κοινωνικού σχεδιασμού. Κοινωνική αλλαγή και κοινωνικός σχεδιασμός. Θεωρητικές και 

ιδεολογικές προσεγγίσεις του κοινωνικού σχεδιασμού. Ιστορική εξέλιξη του κοινωνικού σχεδιασμού. 

Θεσμοί κοινωνικής πολιτικής και  σχεδιασμός προγραμμάτων. Είδη κοινωνικού σχεδιασμού.  

II. Η διαδικασία του κοινωνικού σχεδιασμού. 

Τα κύρια στάδια του κοινωνικού σχεδιασμού. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων 

κοινωνικής πολιτικής.  Τα αναλυτικά βήματα και οι κύριες πρακτικές ενέργειες για το σχεδιασμό τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.  Κοινωνικοί Δείκτες και 

σχεδιασμός προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Ανάλυση κόστους/οφέλους, κόστους/ αποτελέσματος 

και κόστους/ χρησιμότητας. Μέθοδοι εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Η 

παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. 

ΙΙΙ. Η έννοια, η ιστορική εξέλιξη και οι μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής 

πολιτικής.     

Εννοιολογικός προσδιορισμός της αξιολόγησης. Ιστορική εξέλιξη, επιδιώξεις  και είδη αξιολόγησης. Η 

χρήσης της αξιολόγησης στα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Βασικές προϋποθέσεις της έγκυρης 

και αξιόπιστης αξιολόγησης. Η χρήση των διαφορετικών μεθόδων κοινωνικής έρευνας στην 

αξιολόγηση. Κανόνες δεοντολογίας και ηθική της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της κοινωνικής 

πολιτικής στην Ελλάδα.   

Βιβλίο: 

-Κασιμάτη, Κ., 2002. Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση: Μέθοδοι και πρακτικές. Αθήνα: 

Gutenberg. 

-Ιατρίδης, Ι., 1990. Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg. 

Φάκέλος:  

Διαφάνειες Διαλέξεων του Διδάσκοντος (Πάνδημος) 

510089 
ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

Διδάσκων: Κ. Λελεδάκης 

ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΧΕ   

      
Εξεταστέα ύλη:  

Οι θεματικές του μαθήματος είναι αυτές που ακολουθούν παρακάτω (1-8). Για τις εξετάσεις ζητείται η 

απάντηση σε τέσσερις θεματικές. Οι τρείς αφορούν τους Marx, Durkheim και Weber (ενότητες 5,6 και  

7). Η τέταρτη μπορεί να αφορά κάποιον άλλο θεωρητικό/ θεματική της επιλογής σας. Όταν μία 

θεματική αναφέρεται σε δύο θεωρητικούς, διαλέγετε τον ένα. Η βιβλιογραφία για κάθε θεματική 

βρίσκεται στο περίγραμμα του μαθήματος που έχει διανεμηθεί, 

- 1. Η σύγχρονη έννοια του κοινωνικού ως προς τις θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου 

- 2. Θετικισμός: J.S. Mill και A. Comte 

- 3. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις: G. Vico, W. Dilthey 

- 4. Η κοινωνία ως οργανισμός: H. Spencer 

- 5. K. Marx 

- 6. E. Durkheim 

- 7. M. Weber 

- 8. V. Pareto. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Διδάσκων: 

ΚανάκηςΛελεδάκης                                                                                       

Το μάθημα έχει στόχο μία πρώτη επαφή με τις απαρχές της κοινωνιολογικής σκέψης, παρουσιάζοντας 

την εμφάνιση της σύγχρονης έννοιας του κοινωνικού και τους βασικούς θεματικούς άξονες πάνω στους 

οποίους αναπτύχθηκαν οι διάφορες θεωρίες για τη κοινωνία.  Εστιάζεται στο έργο των κλασικών 



θεωρητικών και ιδιαίτερα στους Marx, Durkheim και Weber. Θα τονιστεί ο θεμελιώδης ρόλος των 

κλασικών στη οριοθέτηση της σκέψης για το κοινωνικό και θα ανιχνευτεί η επικαιρότητα που διατηρεί 

ακόμη το έργο τους. 

Παρακάτω δίνονται οι θεματικές ενότητες του μαθήματος με μία συνοπτική βιβλιογραφία για κάθε μία. 

Ως προς τα διανεμόμενα εγχειρίδια υπάρχει επιλογή μεταξύ των: Μ. Αντωνοπούλου, Οι κλασικοί της 

κοινωνιολογίας (η προηγούμενη έκδοση με τίτλο: Θεωρία και ιδεολογία στη σκέψη των κλασικών της 

κοινωνιολογίας είχε δοθεί τις παλαιότερες χρονιές και είναι διαθέσιμη στη βιβλιοθήκη) και I. Craib, 

Κλασική Κοινωνική Θεωρία.  

 Υπάρχουν και άλλα αξιόλογα εγχειρίδια τα οποία αναφέρονται παρακάτω. To καλύτερο είναι του Aron 

αλλά δεν μπορούσε, λόγω προβλημάτων του εκδοτικού οίκου, να δοθεί. Δυστυχώς Φάκελοι δεν δίνονται 

πια, ωστόσο ο Φάκελλος που διδόταν υπάρχει στη βιβλιοθήκη αν θέλει κανείς να βγάλει φωτοτυπία. Ο 

Φάκελος δεν περιέχει υλικό μη προσβάσιμο αλλοιώς, απλά μερικά από τα μικρά κείμενα ή αποσπάσματα 

από βιβλία που δίδονται στη βιβλιογραφία παρακάτω. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τους Marx, Durkheim και Weber, κανένα εγχειρίδιο δεν καλύπτει 

όλους τους θεωρητικούς που παρουσιάζονται στο μάθημα. Ο οδηγός για το τι περιλαμβάνει το μάθημα 

και τη σχετική βιβλιογραφία είναι μόνο το παρόν περίγραμμα.  

-    Για κάθε ενότητα χρειάζεται να συμβουλευτεί κανείς (μέρος από) τη βιβλιογραφία που δίδεται 

παρακάτω για την ενότητα αυτή. Αυτή είναι και η 'υλη' του μαθήματος.  Για τις εξετάσεις θα ζητηθεί η 

απάντηση σε τέσσερις θεματικές. Οι τρείς θα αφορούν τους Marx, Durkheim και Weber (αριθμοί 5,6,7). 

Η τέταρτη μπορεί να αφορά κάποιον άλλο θεωρητικό/ θεματική της επιλογής σας (υπόλοιποι αριθμοί). 

Γενικά εγχειρίδια στα Ελληνικά (εκτός αυτών που δίδονται)  

- R. Aron, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης, 2 τόμοι, 301.09 ARO 

- N. Timasheff - G. Theodorson, Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών  

- Ν. Τάτσης, Κοινωνιολογία: Ιστορική εισαγωγή και θεωρητικές θεμελιώσεις, Α΄ τόμος, 301.01 ΤΑΤ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

1. Η σύγχρονη έννοια του κοινωνικού ως προς τις θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου 

-  Αριστοτέλης, Πολιτικά, βιβλίο Ι,  185 ΑΡΙ (απόσπασμα στο Φάκελο) 

- Μ. Αγγελίδης, Θ. Γκιούρας (επ) Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους 320.01 ΘΕΩ  (για θεωρίες 

κοινωνικού συμβολαίου – Hobbes, Locke, Rousseau και για τον Hegel ) 

- J. J. Rousseau, Πραγματεία περί της καταγωγής και των θεμελίων της ανισότητας ανάμεσα στους 

ανθρώπους, 320.011 ROU (απόσπασμα στον Φάκελο) 

- M. Foucault, Οι λέξεις και τα πράγματα, 121 FOU, κεφ.7 (για τη σύγχρονη έννοια του κοινωνικού -στο 

Φάκελο) 

2. Θετικισμός ατομικιστικός και ολιστικός: J.S. Mill και A. Comte 

- J. S. Mill, Ο ωφελιμισμός, 171.5 MIL 

- J. S. Mill, A System of Logic, βιβλίο 6 (On the logic of the moral sciences). 

- J.S. Mill, Critical Assessments, 330.153 JOH 

- A. Comte, Μαθήματα θετικής φιλοσοφίας, 146.4 COM 

- Για τον Compte: Aron, τόμος Α,  Timassheff, κεφ. 2, Aντωνοπούλου (εγχειρίδιο) 

3. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις: Vico, Dilthey  

- G. Vico, The New Science 

- L. Pompa, A Study of the ‘New Science’, 195 POM 

- Ι. Berlin, Τρείς κριτικοί του διαφωτισμού, Vico, Hamann, Herder, 190 BER 

- Dilthey στο Γ. Κουζέλης, Κ. Ψυχοπαίδης (επ) Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών, 300.1 ΕΠΙ 

4. Η κοινωνία ως οργανισμός: H. Spencer 

- J. Turner, H. Spencer, 301.092 TUR 

- Timasheff, κεφ. 3 

5. K. Marx 

- K. Marx & F. Engels, Η Γερμανική ιδεολογία, 335.4112 MAR, κεφ.1 (απόσπασμα στο Φάκελο) 

- K. Marx, Το εβραϊκό ζήτημα, 335.411 MAR 

- K. Marx, ‘Εισαγωγή’ στα Grundrisse, 335.412 MAR, τ.1 (απόσπασμα στο Φάκελο) 

- K. Marx,  o ‘Πρόλογος του 1859’ στο Διαλεκτά έργα, 335.4 MAR 

- K. Marx & F. Engels, Το κομμουνιστικό μανιφέστο, 335.422 MAR. 

- K. Marx, Προκαπιταλιστικοί οικονομικοί σχηματισμοί (επ. E. Hobsbawm, επιλογές από τα Grundrisse), 

335.4 MAR 



- Π. Νούτσος, Κ. Μαρξ, 335.411 ΝΟΥ 

- B. Bottomore, Ο Μαρξ σε θέματα κοινωνιολογίας και κοινωνικής φιλοσοφίας, 335.411 BOT 

- Aντωνοπούλου (εγχειρίδιο), Craib (εγχειρίδιο) 

6. E. Durkheim 

- E. Durkheim, Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου, 301.01 DUR (απόσπασμα στο Φάκελο) 

- E. Durkheim, The Division of Labour in Society, 306.368 DUR 

- E. Durkheim, Αυτοκτονία (‘Κοινωνικές αιτίες της αυτοκτονίας’), 362.28 DUR (απόσπασμα στο 

Φάκελο) 

- Ε. Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, 306.6 DUR (Εισαγωγή και Συμπεράσματα) 

- S. Lukes, Durkheim, 301.092 DUR 

- Aντωνοπούλου (εγχειρίδιο), Craib (εγχειρίδιο) 

7. M. Weber 

- M. Weber, Οικονομία και Κοινωνία : Βασικές έννοιες κοινωνιολογίας, σελ. 3 – 29, τύποι εξουσίας, 

241- 246 (απόσπασμα στο Φάκελο) 

- M. Weber, Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, 306.6 WEB (απόσπασμα στο 

Φάκελο) 

- M. Weber, Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών 300 WEB 

- A. Giddens, Πολιτική και κοινωνιολογία στη σκέψη του M. Weber, 301.092 GID 

- Ν. Τάτσης (επ.),  Max Weber: Ερμηνευτικά κείμενα, 301.092 MAX 

- Κ. Λελεδάκης, ‘Ορθολογισμός και ιστορία στον M. Weber’ στο Ν. Τάτσης, ό.π (και στο Φάκελο) 

- Aντωνοπούλου (εγχειρίδιο), Craib (εγχειρίδιο) 

- 8. V. Pareto 

- V. Pareto, Sociological Writings, 301 PAR 

- C. H. Powers, V. Pareto, 301.0945 POW 

- Aron, Τόμος Β  

- Timasheff, κεφ. 10 

- Aντωνοπούλου (εγχειρίδιο) 

510099 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

Διδάσκουσα: Δ. Παπαδοπούλου 

ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΧΕ   

      
Μάθημα 

κορμού 

 

Εξεταστέα ύλη:  

Η ύλη του εξεταζόμενου μαθήματος περιλαμβάνει τον ορισμό, την καταγωγή και τις διαστάσεις του 

φαινομένου  του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ένταξης. Τον διαχωρισμό της έννοιας 

από το φαινόμενο, τον τρόπο προσέγγισης της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού και τα κύρια 

χαρακτηριστικά της. Επίσης περιλαμβάνει την προσέγγιση του φαινομένου μέσω των τριών αξόνων 

αποκλεισμού: αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, αδυναμία πρόσβασης στα κοινωνικά 

δικαιώματα και διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού. Εξετάζονται πολλά εμπειρικά παραδείγματα. 

510116  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Διδάσκουσα: Θ.Ανθοπούλου  

 ΥΠ   ΕΣ2   ΔΜ3  ΧΕ 

Εξεταστέα ύλη: Εξεταστέα ύλη: 

- Βασικές έννοιες και επιστημονικές προσεγγίσεις στην Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία. Έννοιες 

και χαρακτηριστικά του χώρου, υλικού και άυλου, του τόπου και της τοποθεσίας, της περιοχής και της 

περιφέρειας, του παγκόσμιου και του τοπικού, γεωγραφικός ντετερμινισμός.  

- Στοιχεία Πληθυσμιακής Γεωγραφίας. Κινήσεις, πυκνότητες και κατανομές πληθυσμού στο χώρο. Αίτια 

άνισης κατανομής- ζητήματα «υπερπληθυσμού και αρίστου μεγέθους πληθυσμού». Ο πληθυσμός ως 

πόρος της ανάπτυξης.  

- Γεωγραφική κινητικότητα πληθυσμού: Φαινόμενα και τύποι μετανάστευσης, επιπτώσεις στις περιοχές 

και στις χώρες αποστολής και υποδοχής  



- Διαδικασίες και φαινόμενα αστικοποίησης. Η εμφάνιση των πρώτων πόλεων και λειτουργίες. Η 

βιομηχανική πόλη. Τύποι και φαινόμενα αστικοποίησης στον αναπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο.  

- Χωρική Υπόσταση των Φυσικών Πόρων. Επιδράσεις του ανθρώπου στα φυσικά αποθέματα και τα 

τοπία. Η προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης 

- Μεταφορές και επικοινωνίες. Εξέλιξη των μέσων μεταφορών και επικοινωνιών και χωρικές- 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Διαδίκτυο, εικονικοί χώροι και δυναμική της παγκοσμιοποίησης. 

510007 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Διδάσκων: Ηρ.  Μαυρίδης 

ΥΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ   

      
Μάθημα 

κορμού  

 

Εξεταστέα ύλη:  

α)  Όλες  οι  προσωπικές  σημειώσεις των  φοιτητών / τριων  από τις παραδόσεις.  

β)  Τα παρακάτω  θέματα  από το  διδασκόμενο  εγχειρίδιο: Εισαγωγή (Η φαντασία στην επιστήμη, σελ. 

9 – 21). Η  λογική των  κοινωνικών  επιστημών. Σχετικά  με  τη λογική των κοινωνικών επιστημών.  

Γνώση και διαφέρον. Ο δομισμός και η θεωρία της κοινωνιολογικής γνώσης.  

510 017 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Διδάσκων: Ι. Ψημμένος 

  ΥΠ ΕΣ3 ΔΜ: 3 ΧΕ    
       Εξεταστέα ύλη:  

Εξεταστέα ύλη:  
-Όλες οι προσωπικές σημειώσεις των φοιτητών / τριών από τις διαλέξεις του μαθήματος 
-Ολόκληρο το βιβλίο του μαθήματος Στασινοπούλου, Ο., (2003).  
Κράτος Πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη - Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις.  
Αθήνα: Gutenberg.  
 
 

Εαρινό Εξάμηνο 

 

510004 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Διδάσκων:,  Σ.  Σακελλαρόπουλος 
ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΕΕ   

      Εξεταστέα ύλη:  
1) Όροι Συγκρότησης του Νεοελληνικού Κράτους 

2) Η αγροτική κοινωνία τον 19
ο
 αιώνα 

3) Η οικονομία τον 19
ο
 αιώνα  

4) Πολιτικές Δυνάμεις τον 19
ο
 αιώνα 

5) Η εξωτερική πολιτική τον 19
ο
 αιώνα 

6) Το Παροικιακό φαινόμενο 

7) Η μετανάστευση τον 19
ο
 αιώνα 

8) Η οικονομία στην μεσοπόλεμο 

9) Το προσφυγικό ζήτημα 

10) Πολιτικές δυνάμεις στην προπολεμική Ελλάδα. 

11) Η εξωτερική πολιτική στην προπολεμική Ελλάδα 

Βιβλία: 



Α. Μωυσίδης -Σ. Σακελλαρόπουλος, 2010,  Η Ελληνική Κοινωνία στον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα, Αθήνα: 

Τόπος.  

Κρεμμυδάς, Β., 1999. Εισαγωγή στη νεοελληνική οικονομία. Αθήνα: Τυπωθήτω.  

510016   
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι 

Διδάσκουσα:  Μ. Κορασίδου 
   ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΕΕ    

       Εξεταστέα ύλη:  
Η μεσαιωνική Δύση απέναντι στους φτωχούς, το μεσαιωνικό ήθος της φτώχειας, μορφές 
πρόνοιας στο Μεσαίωνα, η μεταρρύθμιση του συστήματος περίθαλψης το 16ο αιώνα, ο "μεγάλος 
εγκλεισμός" των φτωχών το 17ο αιώνα, η φιλελεύθερη αντίληψη για τη φτώχεια, το φιλελεύθερο 
παράδειγμα της εκούσιας φτώχειας, η αγαθοεργός και φιλανθρωπική κίνηση, η εργοδοτική 
κηδεμονία, η πρόκληση του σοσιαλισμού, τα πρώτα κοινωνικά μέτρα στις τελευταίες δεκαετίες 
του 19ου και τις πρώτες του 20ου αιώνα, η εργασία των γυναικών και οι αντιστάσεις που 
γνώρισε, η νεοφιλελεύθερη κριτική απέναντι στο κράτος πρόνοιας, η κριτική σκέψη του Μισέλ 
Φουκώ, η φεμινιστική αμφισβήτηση. 

510 053  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ   
Διδάσκουσα:   Δ. Παπαδοπούλου 
ΥΠ   ΕΣ1  ΔΜ: 3 ΕΕ    
Εξεταστέα ύλη:  
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις βασικές αρχών πάνω στις οποίες δοµείται το σύγχρονο 
κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, σε συνάρτηση µε τα κοινωνικά δικαιώµατα                        
που το διέπουν στο πλαίσιο των διαµορφούµενων κανόνων κοινωνικής πολιτικής. Στο µάθηµα 
εξετάζεται η κοινωνική πολιτική σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα,  
οι έννοιες, τα μοντέλα των κρατών πρόνοιας, η ιδιότητα του πολίτη και τα δικαιώματα  
στα επίμερους πεδία της κοινωνικής πολιτικής (εργασιακές σχέσεις, κοινωνική ασφάλεια,  
ισότητα ευκαιριών, µετανάστευση, υγεία κ.α.), υπό το φως των ασκούµενων πολιτικών σε εθνικό  
και ευρωπαϊκό επίπεδο και υπό την επίδραση του διεθνούς περιβάλλοντος. 

510117  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

Διδάσκουσα:  Γ.Πετράκη 
      ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΕΕ    

       Εξεταστέα ύλη:  
 Κεφάλαια 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (σελίδες 13 - 191)  

Βιβλίο: Mason, J. (2011) Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα.  

510147 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΙΙ 

Διδάσκων:  Σ.  Σακελλαρόπουλος 
ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΕΕ   

      Εξεταστέα ύλη:  
1)Θεωρίες Πολιτικής Εξουσίας 

2) Έννοια του Πολιτικού Συστήματος 

3) Θεωρία του Πολιτικού Κόμματος 

4) Τυπολογία των Κομμάτων 

5) Συστήματα Πολιτικών κομμάτων 

6) Πολιτικά Κόμματα και εκλογικά Συστήματα 

7) Πολιτική Αντιπροσώπευση 

8)Θεωρίες Κομματικής δομής 



9) Θεωρίες εκλογικής Συμπεριφοράς 

Βιβλία: 

- Ball, R.A. και Peters, B.G., 2001. Σύγχρονη πολιτική και  διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην πολιτική 

επιστήμη. Αθήνα: Παπαζήσης.  

     - Lagroye, J., 2008. Πολιτική κοινωνιολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω.  

510167 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια,  Ελ.  Πρόκου  

ΥΠ ΕΣ1 ΔΜ: 3 ΕΕ   

Εξεταστέα ύλη:  

Ι. Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ως επιστημονικό πεδίο   

 Η σχέση κοινωνιολογίας και κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης 

 Η εξέλιξη της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης έως σήμερα  

 Οι έννοιες εκπαίδευση και λειτουργία στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

II. Εκπαίδευση και συντήρηση της κοινωνίας  

Το πλαίσιο της δομολειτουργικής θεώρησης  

 Η προσέγγιση του E. Durkheim: η λειτουργία της κοινωνικοποίησης   

 Η προσέγγιση του T. Parsons: κοινωνικοποίηση και επιλογή  

 Εκπαίδευση και οικονομία  

 Η υπεράσπιση της «ανοιχτής κοινωνίας»  

ΙΙΙ. Εκπαίδευση και αναπαραγωγή της κοινωνίας  

Το θεωρητικό πλαίσιο των μαρξιστικών προσεγγίσεων  

 Η λειτουργία της αναπαραγωγής: κοινωνικοποίηση και νομιμοποίηση  

 Εκπαίδευση και αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής  

α) Η μαρξιστική ανάλυση της εκπαίδευσης και οι θεωρίες της άμεσης αναπαραγωγής 

- S. Bowles & H. Gintis: η "αρχή της αντιστοιχίας"  

- J. Anyon: αντιστοιχία αναλυτικού προγράμματος και ταξικής προέλευσης  

- P. Bourdieu & J.C. Passeron: η κληροδότηση του πολιτισμικού κεφαλαίου  

- B. Bernstein: γλωσσικός κώδικας, κοινωνική τάξη και σχολείο  

β) Η μαρξιστική ανάλυση της εκπαίδευσης και οι θεωρίες περί αντίστασης, σχετικής αυτονομίας και 

βολονταρισμού  

- P. Willis: η "αντίθεση" προς το σχολείο ως στοιχείο αναπαραγωγής     

 

ΙV. Εκπαίδευση και κοινωνική κυριαρχία  

Η θεωρία του M. Weber  

 Έλεγχος του εκπαιδευτικού θεσμού και άσκηση κοινωνικής κυριαρχίας  

- M. Archer: η ανάπτυξη του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος  

 Εκπαίδευση στον πολιτισμό κοινωνικής ομάδας, διαπιστευτήρια και πολιτισμική αγορά  

- R. Collins: καθιέρωση εκπαιδευτικών συστημάτων και κοινωνική διαστρωμάτωση  

 Σχέση εκπαιδευτικού συστήματος και κοινωνικής κινητικότητας   

- R. Turner: μορφές επιλογής και κοινωνική κινητικότητα  

Ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

Banks, O. (1987). Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 

Blackledge, D. & Hunt, B. (2004). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Fischer, L. (2003). Κοινωνιολογία του σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο.  



Hammack, B. (2015). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Μια συστηματική ανάλυση. (Επιμέλεια 
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510022 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

Διδάσκων:   Αικ. Μιχαλοπούλου 
ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 EΕ   
Εξεταστέα ύλη:  

 Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων: η a priori πιθανότητα, ενδεχόμενο, δειγματικός χώρος, 

μαθηματικές ιδιότητες των πιθανοτήτων, δεσμευμένη πιθανότητα, στατιστική ανεξαρτησία, δείγμα 

με ή χωρίς επανατοποθέτηση, μεταθέσεις, αναμενόμενη τιμή και ροπές, στατιστική ανεξαρτησία και 

τυχαία δειγματοληψία. 

Δειγματοληψία: πληθυσμός, δείγμα, δειγματοληπτικό πλαίσιο, δειγματοληπτικός λόγος, απλή τυχαία 

δειγματοληψία, συστηματική δειγματοληψία, στρωματοποιημένη δειγματοληψία, αναλογική και 

δυσανάλογη στρωματοποιημένη δειγματοληψία, δειγματοληψία συστάδων, μη τυχαία δειγματοληψία, 

μη δειγματοληπτικά σφάλματα, μη αποκρίσεις, μέγεθος του δείγματος  

510027 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδάσκων: Χρ.  Μπάγκαβος 
ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 EΕ   

      Εξεταστέα ύλη:  
 Η δημογραφία και οι κλάδοι της. Δημογραφικοί δείκτες και μελέτη του συνολικού πληθυσμού. Η 

αναπαραγωγή του πληθυσμού: η μελέτη της γεννητικότητας και της γονιμότητας. Η φθορά του 

πληθυσμού: η μελέτη της θνησιμότητας.. Η κινητικότητα του πληθυσμού: η μελέτη της εσωτερικής και 

της εξωτερικής (διεθνούς) μετανάστευσης. Η ιστορία των πληθυσμών. Θεωρίες της μακροχρόνιας 

εξέλιξης του πληθυσμού. Εξελίξεις και προοπτικές σε επίπεδο παγκόσμιου πληθυσμού 

510030  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
       Διδάσκουσα: Αναπλ.  Καθηγήτρια, Γ. Πετράκη 
    ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΕΕ    

       Εξεταστέα ύλη:  
1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της κινητικότητας 

2. Μορφές της κινητικότητας 



3. Κοινωνική στρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα 

4. Εργασία και Επάγγελμα: Κοινωνικές διαστάσεις 

5. Η κοινωνική κινητικότητα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο 

6. Κοινωνικές διαρθρώσεις και κοινωνική κινητικότητα στην Ελλάδα  

7. Προσδιοριστικούς παράγοντες και συνέπειες της Κοινωνικής Κινητικότητας  

510043 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Διδάσκων: Καθηγητής , Χρ.  Παπαθεοδώρου 
ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΕΕ   

      Εξεταστέα ύλη:  

Θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των διαλέξεων και στις οποίες θα εξεταστούν 

οι φοιτητές και φοιτήτριες:  

 Κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος  

 Οικονομική θεωρία και τα βασικά επιχειρήματα ως προς την κρατική παρέμβαση.  

 Οικονομική επιστήμη και κοινωνική πολιτική. Εναλλακτικές θεωρήσεις στο πλαίσιο των 

διαφορετικών θεωρητικών παραδειγμάτων  

 Εισαγωγή στις βασικές οικονομικές έννοιες και ορισμούς. Ζητήματα παραγωγής και διανομής. 

Ο ρόλος της αγοράς. Ελαστικότητα. 

 Οικονομικά και κοινωνική ευημερία, κοινωνικοί στόχοι και κατανομή πόρων (Οικονομική της 

Ευημερίας). Αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη.  

 Οικονομικοί λόγοι για τη παρέμβαση του κράτους. Αποτυχίες της αγοράς. Δημόσια αγαθά. 

 Εξωτερικές οικονομίες (Εξωτερικότητες).  

 Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, διανομή και αναδιανομή του εισοδήματος, φτώχεια.  

 Ανάλυση κόστους-οφέλους (σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα). Εφαρμογή ανάλυσης κόστους-

οφέλους στην αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων.  

 Υγεία – περίθαλψη.  

 Εκπαίδευση.  

 Ασφάλιση - κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική πρόνοια.  

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο Openeclass παρέχονται επικαιροποιημένες πληροφορίες για το 

μάθημα (και την εξέτασή του) όπως αναλυτική περιγραφή, θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο των διαλέξεων, συγγράμματα-βιβλιογραφία, πρόσθετα κείμενα και διαφάνειες κλπ. 

510119 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ  

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής,  Κ. Λελεδάκης 
ΥΠ ΕΣ2 ΔΜ: 3 ΕΕ   

      Εξεταστέα ύλη:  
Θα ζητηθεί η απάντηση σε πεντε θέματα από τα δώδεκα παρακάτω: 

1.. Θεωρία ορθολογικής επιλογής 

 2. Συμβολική διαντίδραση 

3. Η Θεωρία του Mead  

4. H θεωρία του Goffman  

5. Garfinkel και  εθνομεθοδολογία  

6. Η σχολή της Φρανκφούρτης και η κριτική θεωρία  

7. Ο δομολειτουργισμός του Parsons  

8. Δομισμός: Levi-Strauss  

9. Δομισμός: L. Althusser  

10. Mεταδομισμός: Derrida/Laclau  

11. Η θεωρία του Κ. Καστοριάδη 



12. Η θέση του Foucault για το υποκείμενο και τη γνώση 

13. Η θεωρία της δομοποίησης του Giddens 

14. Bourdieu: οι έννοιες του habitus και του πεδίου  

15. Η θεωρία της επικοινωνιακής δράσης: Habermas 

 H βιβλιογραφία για κάθε ενότητα βρίσκεται στο περίγραμμα του μαθήματος που έχει διανεμηθεί  

510168 
Δίκαιο, κοινωνία και κοινωνική πολιτική   

Εξεταστέα ύλη:  

1.Δίκαιο και οικονομία,  

2.δίκαιο, κράτος και πολιτική,  

3.Οι τύποι του δικαίου,  

4.Σταθμοί του σύγχρονου δικαίου,  

5. Η πολιτική λειτουργία του κράτους και το Σύνταγμα 

Βιβλίο: Δ. Καλτσώνης, Δίκαιο, οικονομική κρίση και δημοκρατία, εκδ. Τόπος  
 

 

 

 


