
 

Εκπαιδευτική Κοινότητα Ι arnos.gr 

 
 

 

H Γνώση με τρόπο απλό και κατανοητό! 
 

Σολωμού 29 Αθήνα   I   τηλ: 210 38 22 157   I   info@arnos.gr   Ι   www.arnos.gr 

  

 

1 

ΕΠΟ 42: Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις των Ευρωπαϊκών 
Κοινωνιών 

1η ΓΕ Εργασία 2021-2022  
Καταληκτική ημερομηνία : 22/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Επεξεργασία : Γεωργία Δούκουρη 



 

Εκπαιδευτική Κοινότητα Ι arnos.gr 

 
 

 

H Γνώση με τρόπο απλό και κατανοητό! 
 

Σολωμού 29 Αθήνα   I   τηλ: 210 38 22 157   I   info@arnos.gr   Ι   www.arnos.gr 

  

 

2 

 

  



 

Εκπαιδευτική Κοινότητα Ι arnos.gr 

 
 

 

H Γνώση με τρόπο απλό και κατανοητό! 
 

Σολωμού 29 Αθήνα   I   τηλ: 210 38 22 157   I   info@arnos.gr   Ι   www.arnos.gr 

  

 

3 

1H ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

Σημείωση για τη δομή 

Η ΕΠΟ 42 όπως τόνισα και στη βιβλιογραφία, είναι μια ενότητα που απαιτεί 

συνθετική προσέγγιση των πηγών, αλλά και μια συνθετική συγγραφή και χρήση 

των επιχειρημάτων μας. Αυτό σημαίνει ότι εδώ ακολουθείται και προτείνεται μια 

δομή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, αν θέλει κάποιος για παράδειγμα να 

χρησιμοποιήσει την εκλεκτική συγγένεια νωρίτερα ή αργότερα, αυτό είναι 

απαγορευτικό. Απλώς χρειάζεται προσοχή πώς χρησιμοποιείται ως 

τεκμηρίωση.  

 Πάντα η δική μου πρόταση είναι να συγκεντρώσετε το υλικό σας, να 

μελετήσετε την πρότυπη ως εγχειρίδιο και αναπτύξτε ελεύθερα το στοχασμό 

σας. Μην σας ανησυχούν οι παραπομπές (μπορείτε να πάρετε συμβουλές από 

την πρότυπη και από τη βιβλιογραφία). Εκεί σίγουρα θα βρείτε μια πηγή αν δεν 

θυμάστε εσείς που εντοπίσατε το ζητούμενο. Γράψτε ελεύθερα, αλλά πάντα 

τεκμηριωμένα ☺  

 

 

 

 

Η εισαγωγή στις ενότητες όπως η ΕΠΟ 42 δεν έχει μια λογική προλόγου. Οι 

περισσότεροι καθηγητές περιμένουν στην εισαγωγή να δουν πως έχετε 

δομήσει την εργασία. Τί θα τους παρουσιάσετε στη συνέχεια. 

 Εν προκειμένω η πρότυπη εκκινεί με την ανάλυση του Βέμπερ για την 

αυγή του σύγχρονου κόσμου και του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής 

Εισαγωγή 
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(ΚΤΠ) για να εξηγήσει τη μοναδικότητα του άμα τη εμφανίσει στη δύση και 

φυσικά τονίζουμε το στοιχείο της ορθολογικότητας. Μετά αναφέρουμε πως 

επιχειρούμε να δείξουμε τη σχέση των ιδεών με την καπιταλιστική ανάπτυξη, 

και σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε τη συμβολή της ΠΗ. 

 

 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναζητούμε γιατί ο Βέμπερ επιχειρεί να αναλύσει τη 

γένεση του σύγχρονου καπιταλισμού αναζητώντας τις απαρχές του και 

επιχειρεί να το συνδέσει με τη βεμπεριανή μεθοδολογία. Πάντα βοηθά να 

έχουμε τη μεθοδολογία πρώτα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε μια ένδειξη για τη 

συνδρομή των ιδεών μέσα από την κατανοούσα κοινωνιολογία, η οποία 

αναζητά και οικονομία και ιδέες εν ολίγοις. Εδώ θα μας βοηθήσει αρκετά να 

αναφερθούμε στο γιατί και πώς διαφοροποιείται η δύση, αυτό που αποκαλούμε 

αποκλίνουσα περίπτωση της δύσης και αναπόδραστα θα οδηγηθούμε στον 

ορθολογισμό.  

 

 

  

Αρχίζουμε να στηρίζουμε το αρχικό μας επιχείρημα και σε αυτό θα μας 

βοηθήσει να αναφέρουμε ότι ο Βέμπερ μιλά για ένα ήθος πίσω από τις 

καπιταλιστικές πρακτικές και άρα αναφέρεται στο ρόλο των ιδεών και των 

αξιών.  

Αυτή η αναφορά λειτουργεί ως γέφυρα για να τη σύνδεση της ΠΗ και του 

καπιταλισμού.  

 

1. Η καταγωγή του αστικού καπιταλισμού  

2. Η σύνδεση ιδεών και καπιταλιστικού πνεύματος  
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Σημαντική σημείωση: η πρότυπη έχει χωρίσει την παραπάνω γέφυρα από το 

κεφάλαιο αυτό. Δεν σημαίνει ότι και εσείς πρέπει να κάνετε το ίδιο. Μπορούν 

κάλλιστα να ενωθούν ☺ 

 Εδώ αναφερόμαστε στον ιδεότυπο και μπορούμε να μιλήσουμε για τον 

Φραγκλίνο που εκφράζει ιδεοτυπικά το πνεύμα του καπιταλισμού.  

 Άρα εκεί θα τονίσουμε τη διαπλοκή ενός ηθικού πνεύματος πίσω από 

την οικονομική πρακτική και εκεί θα αναζητήσουμε τη συνδρομή του 

προτεσταντισμού.  

 Τονίζουμε τη σχέση εκλεκτικής συγγένειας οπωσδήποτε. Και 

αναπτύσσουμε τα ιδεοτυπικά χαρακτηριστικά του δόγματος. Κρίσιμο είναι να 

δείξουμε γιατί εστιάζει τόσο στον καλβινισμό και στο δόγμα του προκαθορισμού 

και πως ο καλβινισμός συνέβαλλε στην ηθική μετατόπιση της εργασίας ως 

επιβίωσης προς την εργασία ως χρέος. Άρα έχουμε τεκμηρίωση πως η 

θρησκεία νομιμοποιεί τη συσσώρευση κεφαλαίου και την πειθαρχημένη 

εργασία που είναι τα στοιχεία του δυτικού ορθολογικού καπιταλισμού που θα 

καταστεί σύγχρονος καπιταλισμός (αυτό είναι το θέμα της 2ης εργασίας 

μάλλον!).  

 Μας βοηθά να συμπεριλάβουμε την κυριαρχία της ορθολογικής 

κοινωνικής δράσης και τους τύπους της, αλλά και το εργαλείο του παράδοξου 

των μη αναμενόμενων (ή μη επιδιωκόμενων) αποτελεσμάτων της ανθρώπινης 

δράσης.  

  

3. Η σύνδεσηΠΗ  και καπιταλιστικού πνεύματος  
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Τα προηγούμενα χρόνια πάντα προέτρεπα στα συμπεράσματα να μπει και 

κάποια κριτική. Αυτό δεν είναι ότι αλλάζει αλλά έχουν περιορίσει τις λέξεις κατά 

500, όποτε θέλει προσοχή. 

 Στα συμπεράσματα κάνουμε μια σύνοψη όσων έχουμε αναφέρει 

περισσότερο συνθετικά και τονίζουμε πάντα το πώς έχουμε απαντήσει στο 

ζητούμενο της εργασίας. 

 

 

 

Συμπεράσματα 


