
Πίνακας 1. Κοινά στοιχεία και διαφορές μεταξύ των θεμελιωτών της κοινωνιολογίας 

 

 Α. ΚΟΝΤ Κ. ΜΑΡΞ Ε. ΝΤΥΡΚΕΜ Μ. ΒΕΜΠΕΡ   

Κοινά Στοιχεία  Όλοι ασχολήθηκαν με την ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών 

Πρότειναν ταξινομικά σχήματα ιστορικής εξέλιξης κοινωνιών 

Ανήκουν στη Μάκρο-Κοινωνιολογική προσέγγιση 

Επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που συνέβαιναν στις μέρες τους, προσπάθησαν να τις 

ερμηνεύσουν. Για το λόγο αυτό ασχολήθηκαν και με τις προηγούμενες κοινωνίες: για να δουν τις 

διαφορές τους με τη σύγχρονή τους.  

Διαφορές 

 

 

 

Διαχωρισμός 

Κοινωνιών 

i.  Θεολογικό 

    Στάδιο 

 

 

ii.  Μεταφυσικό 

     Στάδιο 

    (Αφηρημένης  

    Σκέψης)  

 

iii. Θετικό  Στάδιο 

i. (Πρωτόγονες)  

 

ii. Δουλοκτητικές 

 

iii. Φεουδαρχικές 

 

 

 

 

iv.Καπιταλιστικές 

 

 

v.(Σοσιαλιστικές 

vi.Κομμουνιστικές) 

i. Κοινωνίες με  

    Οργανική    

   Αλληλεγγύη 

 (Παραδοσιακές) 

 

 

 

 

 

ii. Μηχανική 

  Αλληλεγγύη 

 (Σύγχρονες) 

 (Βιομηχανικές) 

i. Πρόβιομηχανικές 

(Παραδοσιακές) 

(Προνεωτερικές) 

 

  

 

 

 

 

ii. Βιομηχανικές 

   (Σύγχρονες) 

   (Νεωτερικές) 

 

Κριτήριο 

Διαχωρισμού 

Κοινωνιών 

Στάδια Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου 

Πνεύματος  

(Νόησης) 

Τρόπος Παραγωγής Κοινωνικός 

Καταμερισμός 

Εργασίας- Είδος 

Αλληλεγγύης 

Διαδικασία 

Εξορθολογισμού 

 

Κατανόηση 

Κοινωνίας 

Ως ολότητας Διαχωρισμός σε: 

Υλική Βάση 

(οικονομική βάση) – 

Εποικοδόμημα 

Ως οργανισμού: 

Με διαφορετικά-

αλληλεξαρτώμενα 

μέρη που όλα 

συνεργάζονται  

  

Ποια είναι η 

δύναμη που 

αλλάζει την 

κοινωνία 

(πως αλλάζει η 

κοινωνία) 

------------------ 

Σχόλια 

 

 

 

 

 

 

 

Η εξέλιξη του 

πνεύματος 

  

 

 

 

------------------------ 

(Θα αντιστοιχούσε 

στο εποικοδόμημα 

σύμφωνα με 

Μαρξική ανάλυση) 

Η πάλη των τάξεων 

 

 

 

 

 

------------------------- 

(Η πάλη υπάρχει ως 

έκφανση των 

παραγωγικών 

σχέσεων, στοιχείο 

του τρόπου 

παραγωγής, άρα της 

οικονομικής βάσης 

της κοινωνίας) 

Ο Κοινωνικός 

   Καταμερισμός  

   Εργασίας  

 

 

 

--------------------- 

(Όπως ο ίδιος ο 

Ντυρκέμ υποστήριζε 

δίνει έμφαση στο 

κοινωνικό στοιχείο 

του καταμερισμού 

και όχι στο 

οικονομικό όπως ο 

Μαρξ) 

-Οι ιδέες, αντιλήψεις, 

  αξίες 

(προτεσταντική ηθική 

και το πνεύμα του 

καπιταλισμού),  

-Ο εξορθολογισμός 

-------------------------- 

(Εποικοδόμημα 

σύμφωνα με Μαρξική 

ανάλυση) 

 



Βασικές 

Έννοιες 

i. Εισαγωγή όρου:  

  Κοινωνιολογία 

 

 

 

ii. Θετικισμός 

 

 

iii.  Νόμος των 

      3 Σταδίων 

     Ανθρώπινου   

      Πνεύματος 

      

     -θεολογικό 

     -μεταφυσικό 

     -θετικό 

i. Τρόπος  

    Παραγωγής= 

    Υλική Βάση     

     Κοινωνίας 

 

   α. Παραγωγικές   

      Δυνάμεις 

   β. Παραγωγικές 

       Σχέσεις 

     

       - Μέσα  

         παραγωγής 

        -Κεφάλαιο 

         -Εργατική  

          Δύναμη 

 

ii. Κοινωνικο- 

    πολιτικό-   

   ιδεολογικό 

   εποικοδόμημα 

 

iii. Καπιταλισμός 

 

iv. Πάλη των 

   Τάξεων 

 

v. Κοινωνική 

   Αλλαγή 

 

vi. Κράτος = 

  Όργανο της    

  αστικής τάξης 

 

vii. Υπεραξία 

i. Συλλογική  

   Συνείδηση 

 

ii. Κ. Συνοχή=  

    Κ.  Αλληλεγγύη 

 

 

iii. Μηχανική- 

    Αλληλεγγύη 

iv. Οργανική 

    Αλληλεγγύη 

  

v. Κοινωνικός  

    Καταμερισμός  

     Εργασίας 

 

vi. Κοινωνικά 

    γεγονότα= 

    Πράγματα 

 

vii. Στατιστική 

 

viii. 3 Τύποι  

      Αυτοκτονίας 

     (Εγωιστική,  

     Αλτρουιστική,   

     Ανομική) 

 

i.x. Ανομία 

i. Δύναμη, εξουσία 

ii. Θρησκείες  

   (προτεσταντισμός) 

iii. Βαθύτερη φύση   

     κ. τάξεων 

 

iv. Εξορθολογισμός 

 

 

v. Κοινωνιολογία = 

    κατανοούσα  

    επιστήμη 

 

 

vi. Ιδεότυποι: 

 

  α. Κοινωνικής  

      Δράσης  

      (4 τύποι) 

  β. Γραφειοκρατίας 

  γ. Εξουσίας 

  δ. Καπιταλισμού 

     κ.α. 

 

 

Άποψη για 

κοινωνική 

αλλαγή 

Αλλαγή μέσω 

μεταρρυθμίσεων 

Αλλαγή μέσω 

συγκρούσεων 

(ταξική πάλη μέχρι 

την εγκαθίδρυση 

αταξικής κοινωνίας) 

 

(Υπέρ κοινωνικής 

αλλαγής μέσω 

επανάστασης) 

-Κοινωνική 

 Ευταξία 

-Διατήρηση 

  Συνοχής 

  

Μεθοδολογικά 

εργαλεία 

Μέθοδοι Φυσικών 

Επιστημών  = 

Παρατήρηση, 

Πείραμα, 

Σύγκριση  

 

Οικονομική 

Ανάλυση 

Κοινωνικά γεγονότα 

= πράγματα. 

Παρατήρηση από 

έξω, αντικειμενικά, 

με μεθόδους 

Φυσικών Επιστημών 

Στατιστική 

Κατανοούσα 

επιστήμη = 

Μπαίνουμε στη θέση 

του άλλου 

 

 

Ιδεότυπος 

 

Πίνακας 2. Συγκριτική Παράθεση Κύριων Κοινωνιολογικών Σχολών 

 Σχολή  Ισορροπίας- Συγκρούσεων Κοινωνικής Κονστρουκτιβισμού 



Λειτουργισμού Αλληλεπίδρασης 

Εκπρόσωποι: 

Κλασικοί 

 

Σύγχρονοι: 

 

 

Κοντ, Σπένσερ, 

Ντυρκέμ 

 

Πάρσονς, Μέρτον 

Κ. Μαρξ 

 

 

Ρ. Ντάρεντορφ 

Τσ. Χ. Κούλευ, 

Τζ. Χ. Μιντ 

 

Ι. Γκόφμαν  

Berger 

Luckmann 

Παρομοίωση  

Κοινωνίας 

Ζωντανός 

οργανισμός,  

σύστημα σε 

αλληλεξάρτηση, 

λειτουργική 

ισορροπία, συνοχή  

Αρένα διαπάλης, 

σύγκρουσης 

συμφερόντων  

 Κοινωνική κατασκευή, 

Κατασκευασμένη 

κοινωνική 

πραγματικότητα, 

Πολιτισμική και 

συμβολική κατασκευή 

Χαρακτήρας 

κοινωνικής ζωής  

Αρμονικός, 

ομοφωνία, 

συνεργασία  

Συγκρούσεις, 

αντιθέσεις, 

διαφορετικά 

συμφέροντα  

 Ρευστό, 

επαναδιαπραγματεόμενο 

σύνολο κ. πρακτικών 

Ρόλος  ύπαρξης 

ομάδων με 

διαφορετικά 

συμφέροντα 

Ευπρόσδεκτος, 

Απαραίτητος για 

διασφάλιση 

λειτουργίας 

κοινωνίας 

Συνεχείς παραγωγή 

ανισοτήτων. 

εκμεταλλευτικές 

εξουσιαστικές 

σχέσεις 

  

Βάση της 

κοινωνίας  

Η συναίνεση,  η 

αποδοχή κοινωνικών 

αξιών, η 

αλληλεγγύη, 

συνεργασία, 

αμοιβαιότητα  

Οι συγκρούσεις. 

Οφείλονται σε άνιση 

κατανομή δύναμης, 

αγαθών. Στην 

ύπαρξη 

εξουσιαστικών 

σχέσεων. 

Καταναγκασμός, 

χειραγώγηση  

Σύμβολα: γλώσσα,  

Χειρονομίες, 

αντιλήψεις, 

σχέσεις 

 

Επίδραση της 

αλλαγής στην 

κοινωνία  

Αναστατώνει την 

ισορροπία. Έμφαση 

στη διατήρηση της 

κοινωνικής 

ισορροπίας, 

ευταξίας, συνοχής.  

Ευεργετική, ωθεί 

στην ανέλιξη. 

Βασικό 

χαρακτηριστικό 

κοινωνίας. 

Προκαλείται από 

σύγκρουση 

αντίθετων 

συμφερόντων.  

  

Αιτία κοινωνικών 

προβλημάτων  

Η απότομη 

κοινωνική αλλαγή: 

δημιουργεί χάος, 

αποδιοργάνωση  

Η καταπίεση, 

εκμετάλλευση  

ομάδων εξουσίας 

πάνω στις άλλες   

  

Έμφαση  Κοινωνική ευταξία/ 

ισορροπία  

Κοινωνική αλλαγή   Νόημα που δίνουν οι 

άνθρωποι στη 

συμπεριφορά (δική τους 

και των άλλων) 

 

(Χ.ΠΑΤΣΟΣ – Συντονιστής εκπαίδευσης) 


