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Περιεχόμενο
Από τη δεκαετία του ᾽80, μια σειρά σημαντικών αλλαγών, όπως η κατάρρευση του
κομμουνισμού στην Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη, το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου, η πλήρης ανάδυση της καταναλωτικής κοινωνίας, η αναγνώριση των οικολογικών
προβλημάτων και οι απειλητικές προοπτικές για την ανθρωπότητα καθώς και η διαμόρφωση
ενός παγκόσμιου οικονομικού και επικοινωνιακού περιβάλλοντος μέσα από τις τεχνολογίες
της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αποτέλεσαν σημαντικά σημεία αναφοράς για να
υποστηριχθεί η μετάβαση από την “ασφαλή” νεωτερικότητα σε έναν πολύπλοκο και αβέβαιο
(μετα)νεωτερικό κόσμο.
Στην προοπτική αυτή, στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις νέες
κοινωνιολογικές προσεγγίσεις σχετικά με τον “χαρακτήρα”, τη “μορφή” και τις “βασικές
διαδικασίες” των δυτικών κοινωνιών στον 21ο αιώνα. Κομβική θέση στην προσπάθεια αυτή
κατέχει η προβληματική της ρήξης ή της συνέχειας: οι σημερινές δυτικές κοινωνίες έχουν
εισέλθει σε μια νέα μεταμοντέρνα εποχή, που βρίσκεται σε ρήξη με τη νεωτερικότητα ή
αντίθετα, ο σημερινός δυτικός κόσμος αποτελεί συνέχεια της νεωτερικής εποχής;
Ειδικότερα, αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές:
●

Giddens Αnthony, Αναστοχαστική νεωτερικότητα, εμπιστοσύνη και διακινδύνευση

●

Beck Ulrich, Η Κοινωνία της διακινδύνευσης – Παγκοσμιοποίηση

●

Bell Daniel, Η Μεταβιομηχανική κοινωνία

●

Castells Manuel, Η κοινωνία των δικτύων, η κοινωνία της πληροφορίας και ο
πληροφοριακός τρόπος ανάπτυξης

●

Jameson Fredric, Ο μεταμοντερνισμός ως η πολιτιστική λογική του ύστερου
καπιταλισμού

●

Harvey David, Η μετάβαση από τον φορντισμό στον “ευέλικτο τρόπο συσσώρευσης”.
Η αλλαγή της χωρο-χρονικής εμπειρίας – η συμπίεση του χώρου και του χρόνου

●

Bauman Zygmunt, H ρευστή νεωτερικότητα

●

Baudrillard Jean, Η στροφή από την παραγωγή στην κατανάλωση. Προσομοίωση και
υπερπραγματικότητα

●

Latour Bruno, Ουδέποτε υπήρξαμε Μοντέρνοι: οι κοινωνίες των υβριδίων ανάμεσα σε
ανθρώπινες και μη-ανθρώπινες οντότητες.
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