
ΙΣΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΥΡΙ ΣΟΝ 16ν  ΑΙΩΝΑ 

Αρταηωηεηα 

ηελ Αξραηόηεηα ηέζεθε ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο 

ηελ ζπγθξόηεζή ηεο θαη ηελ αλάπηπμή ηεο. Η θηινζνθία θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε 

δηαηξνύληαλ ζε: 

 Πνηεηηθή ε νπνία πξαγκαηεπόηαλ ην σξαίν ζηε θύζε , ζηελ ηέρλε ζηνλ ηξόπν 

ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξώπνπ 

 Θεσξεηηθή ε νπνία ήηαλ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ αλέιπε ηελ ππόζηαζε θαη 

νπζία όισλ ησλ πξαγκάησλ  Σξία είδε απηήο ηεο θηινζνθίαο ήηαλ ηα  

Μαζεκαηηθά, ε Φπζηθή  θαη ε Πξώηε Φηινζνθία πνπ εμέηαδε ηηο πξώηεο 

αηηίεο , δειαδή ηα αμηώκαηα ησλ επηζηεκώλ . 

 Πξαθηηθή θηινζνθία πνπ είλαη ε εζηθή αλάιπζε ησλ αλζξώπηλσλ πξάμεσλ, ε 

εμέηαζε ησλ θαλόλσλ πνπ νδεγνύλ ηνλ άλζξσπν ζηελ δένπζα ινγηθή αηνκηθή 

θαη θνηλσληθή πξάμε.  

 

Σελ πεξίνδν ηεο Αξραηόηεηαο δελ ππήξρε δηάθξηζε θνηλσληθώλ επηζηεκώλ αιιά έλαο 

ζπλδπαζκόο θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ, εζηθώλ ζεσξήζεσλ γηα ηελ αηνκηθή θαη 

ζπιινγηθή δσή 

 

Ο Αξηζηνηέιεο ζηα έξγα ηνπ  Πνιηηηθά,  Αζελαίσλ Πνιηηεία, Ηζηθά Νηθνκάρεηα 

εμεηάδεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα γηα λα θαζνξίζεη ηνπο πνιηηεηαθνύο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ηνλ πνιίηε  ζηελ ελάρεηε θαη εσηστηζκέλε δφή.  

Η θηινζνθία απέβιεπε ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή ηειεηνπνίεζε, θαζόξηδε πσο ζα 

ήηαλ ε θνηλσλία θαη πνιηηεία γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο. 

Όινη νη θηιόζνθνη αλαδεηνύλ ηνλ θαιύηεξν ηξόπν δηαθπβέξλεζεο. 

 

ηελ Ρφκαχθή  περίοδο (παξά ηελ αλάπηπμε ηεο Ννκηθήο επηζηήκεο ε νπνία 

δηεπζεηνύζε νηθνγελεηαθέο, θιεξνλνκηθέο, εκπνξηθέο ππνζέζεηο)  ν θνηλσληθόο 

ζηνραζκόο πάιη δελ δηέθεξε.  

Η πξνζπάζεηα ηνπ Πνιύβηνπ γηα εξκελεία, εμήγεζε  ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο 

έπεζε ζην θελό. 

Η θπξίαξρε θνηλσληθή αλάιπζε είλαη πάλσ απ’όια κηα αλάιπζε εζηθή 

Δλάρεηος άλζρφπος ασηως ποσ εθπιερϋλεη ηα θαζήθοληά ηοσ φς ποιίηες 

Ο Κηθέρφλας  ιέεη ε Αξεηή είλαη θξόλεζε,  ππεύζπλε εθαξκνγή ζνθίαο, ζπλεηή, 

δίθαηε άζθεζε δηαθπβέξλεζε ηεο πνιηηείαο  

Ο νξζόο, ινγηθόο, θαη ελάξεηνο ηύπνο ηνπ ππεύζπλνπ θπβεξλήηε πηζηνπνηεί ηελ 

άξηζηε ιεηηνπξγία ηεο γλώζεο. (βαζηά γλώζε ησλ θνηλσληθώλ νηθνλνκηθώλ πνιηηηθώλ 

πξνβιεκάησλ) Ο ελάξεηνο βίνο είλαη ην ύςηζην αγαζό. 

 

 

Θεοιογηθή ζθέυε θαη θοηλφληθές επηζηήκες 

 

Ο Υξηζηηαληζκόο δηαθήξπμε πξννδεπηηθέο ηδέεο: Ίδηα αλζξώπηλε θύζε, θνηλέο 

πλεπκαηηθέο  δπλαηόηεηεο, αγάπε πνπ ελώλεη όινπο ηνπο αλζξώπνπο 

 

ηελ πνξεία ν νξγαλσηηθόο ζρεκαηηζκόο  ηεο Εθθιεζίαο πξνζδηόξηζε ηελ αλάπηπμε 

ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ ζεζκώλ. Αμίσζε θαη όξηζε ηειηθά ηελ ςπρηθή , 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή έθθξαζε ηνπ αλζξώπνπ κε βάζε ηηο ζενινγηθέο αξρέο. 

 



Καζοιηθηζκως 

Γηα ρίιηα πεξίπνπ ρξόληα ε θαζνιηθή Εθθιεζία δηαρεηξίδεηαη ηε γλώζε. Η Φηινζνθία 

ππνηάρζεθε ζηε ζενινγία κε απνηέιεζκα ηελ αθνκνίσζε ηεο γλώζεο πνπ αθνξνύζε 

ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπγθξόηεζε ησλ αλζξώπσλ από ην δνγκαηηθό πιαίζην 

ηεο βηβιηθήο απνθάιπςεο  

Σν Δίθαην είλαη απόξξνηα ηνπ ιόγνπ ηνπ Θενύ (Θετθό Δίθαην)  

Σν θξάηνο ππνηάζζεηαη ζηελ εθθιεζία.  

Πνιηηηθή αξεηή είλαη ε θνζκηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ ηειηθή ζσηεξία 

ηνπ. 

 Η πνιηηεία απνηειεί πξνεηνηκαζία γηα λα πνξεπηνύκε ζηελ θνηλσλία ηνπ Θενύ. Σν 

θξάηνο πξνεηνηκάδεη ηελ νπξάληα θνηλσλία ηελ νπνία αληηπξνζσπεύεη ε Εθθιεζία  

Ο Πάπαο ζξεζθεπηηθόο κνλάξρεο εθθξάδεη θαη εξκελεύεη ηνλ Λόγν ηνπ Θενύ κε 

λόκνπο θαη δηαηάγκαηα.  

Η απηαξρηθή Μνλαξρία εδξαηώλεηαη κε ηελ νινθιεξσηηθή ππνηαγή θαη ππαθνή ζηελ 

ηεξαξρία  

Σν αιάζεην ηνπ Πάπα ειέγρεη ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δσή ησλ αλζξώπσλ. 

 

Προηεζηαληηζκως 

Μεηαξξύζκηζε 

Η θνηλή γλώκε ρεηξαθεηείηαη, αξλείηαη ηελ «ππαθνή¨» ζηηο απζεληίεο  

Άξλεζε ζηνλ Πάπα θαη θαηαδίθε ηεο απζαηξεζίαο ηνπ.  

Αλαδεηθλύεηαη ε αηοκηθή ζσλείδεζε σο ζεκειηώδε αξρή.  

Οη εθθιεζίεο πνπ πξνέθπςαλ δελ είλαη απαιιαγκέλεο από ηνλ Δνγκαηηζκό, 

θαηαδηθάδνπλ όκσο θάζε απζαηξεζία.  

Η θνηλσλία ΜΠΟΡΕΙ λα πηνζεηήζεη αλάινγεο κνξθέο δξάζεο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή 

θαη θνηλσλία απζαηξεζία. 

 Η δηαθνξεηηθόηεηα είλαη απνδεθηή. Δελ είλαη ιάζνο, δελ είλαη απόθιηζε 

Αλαδεηθλύεη ηελ απηεμνύζηα αλζξώπηλε γλώκε πνπ είλαη ν βαζηθόο κνριόο γηα 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. 

 

Δπηζηήκε θαη θοηλφληθές Δπηζηήκες 

Η δίθε ηνπ Γαιηιαίνπ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα κηα επηζηεκνληθή επαλάζηαζε. Η  

δηακάρε αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή απζεληία θαη ζενθξαηηθό ιόγν  

Η έιεπζε ηνπ λεόηεξνπ θόζκνπ ζπλνδεπόηαλ από ηελ εμαζζέλεζε ηεο πίζηεο 

Η αιήζεηα κεηαηνπίδεηαη από ηνλ Θεό ζηνλ άλζξσπν 

Ο άλζξσπνο δξα, αλαθαιύπηεη , απνθαιύπηεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αληίζεηα κε ηελ 

ζενινγηθή ππαθνή θαη  ππνηαγήο ζηε ζενθξαηηθή αληίιεςε. 

Επηζηήκε είλαη ε ζεηηθή αληίιεςε ηεο θύζεο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ν άλζξσπνο 

νξίδεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο άιινπο.. 

Ο αλήζπρνο άλζξσπνο είλαη ε αηηία πνπ αλαθαιύπηεη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο  

Ο Γαιηιαίν πξνζθέξεη ηελ θνηλή επηζηεκνινγηθή αξρή γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.  

 

Παξαηήξεζε  Αλάιπζε           Επεμεξγαζία 

 

Οη θνηλσληθέο επηζηήκεο ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ίδηνπο θαλόλεο κε ηηο άιιεο. 

Επαγσγή, παξαγσγή, αλάιπζε , ζύλζεζε , ειεγρόκελε παξαηήξεζε, αμησκαηηθέο 

γεληθεύζεηο  ραξαθηεξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

Σνλ 16ν αηώλα ε Πνιηηηθή Επηζηήκε  πξαγκαηεύηεθε νξζνινγηθά ηελ έλλνηα ηε 

ζπγθξόηεζε θαη ην ξόιν ηνπ θξάηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ κε ινγηθή ηα θνηλσληθά 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα 



Οη θοηλφληθές επηζηήκες ηολ 16ο αηϋλα 

Η απνιπηαξρία σο θαζεζηώο ζπλερίδεη ηελ ζενθξαηηθή αληίιεςε. Η ζενθξαηηθή 

αληίιεςε ζηεξίδεη ηε κνλαξρία ηνλ «ηζρπξό» κνλάξρε θαη λνκηκνπνηεί ην θξάηνο. Η 

κνλαξρία δειαδή ε απόιπηε εμνπζία θαζνξίδεη ηε δσή ησλ σπεθωφλ 

 

ηελ εποτή ασηή εκθαλίδοληαη οη οσ-ηοπηζηές 

Ρογήρος Βάθφλ, Σωκας Μοσρ, Σοκάδο Κακπαλέια 

Θεφροϊλ ωηη ε ηδηοθηεζία εσζϊλεηαη γηα ηελ δσζηστία, θηϋτεηα, κηδέρηα θαη ωια 

ηα θοηλφληθά προβιήκαηα.  

Προηείλοσλ κηα ηδεαηή θοηλφληθή θαη ποιηηηθή οργάλφζε ηες ποιηηείας ϋζηε 

ωιοη οη ποιίηες λα έτοσλ πρωζβαζε θαη προψποζέζεης ζηελ εστάρηζηε θαη ήρεκε 

δφή. 

Γελ ηασηίδοληαη κε κηα ποιηηεία. Οϊ- ηωπος γηα ηελ αλαθορά ηοσς. 

Σν θξάηνο εμαζθαιίδεη ηελ εξγαζία ησλ πνιηηώλ ηελ δηθαηνζύλε,  ηνπο πξνζηαηεύεη 

από ηελ απζαηξεζία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ζε νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, πνιηηηθό 

επίπεδν, αλαιακβάλεη ηελ παηδεία, δηαζθαιίδεη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο γηα κηα 

επράξηζηε αηνκηθή θαη θνηλσληθή δσή 

Η ζθέςε ησλ νπηνπηζηώλ είλαη θξηηηθόο ιόγνο.  

Η νπηνπηθή ζθέςε πξνηείλεη έλαο ηξόπν σο παξάδεηγκα ην νπνίν θαηαγγέιιεη όιεο 

ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αληζόηεηεο ηεο Επξώπεο. 

Απνδεηθλύεη όηη κε ηε ινγηθή κπνξεί λα δηεπζεηεζεί νξζνινγηθά ε δσή ησλ 

αλζξώπσλ 

Σν θξάηνο – εμνπζία είλαη ν ιόγνο- ε ινγηθή ε νπνία ηαθηνπνηεί, δηεπζύλεη ηηο 

ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ κε βάζε αμίεο 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ   ΙΟΣΗΣΑ   ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ 

Αλαδεηθλύεηαη ν αηνκηζκόο θαη ν θξαηηζκόο βαζηθέο έλλνηεο ησλ θνηλσληθώλ 

επηζηεκώλ 

 

Νηθοιω Μαθηαβέιιη  Αληη-ηδεαιηζηής 

Παξαηεξεί θαη πεξηγξάθεη ηελ Ιηαιία. Οξίδεη ηελ νξζνινγηθή ζπγθξόηεζε ηνπ 

θξάηνπο. Αλαιύεη ηνπο ιόγνπο γηα λα επηηύρεη ε πνιηηηθή ώζηε ην θξάηνο λα 

δηαηεξεζεί θαη λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ. 

Η πεξηγξαθή ηνπ ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο πιεζηάδεη αξθεηά 

ηηο απαηηήζεηο κηαο αληηθεηκεληθήο Πνιηηηθήο Επηζηήκεο δηόηη επηρεηξεί λα 

παξνπζηάζεη  ηνλ άλζξσπν όπσο είλαη θαη όρη όπσο ζα έπξεπε λα είλαη.  

Παξαηεξεί  ςπρνινγηθά ηνπο αλζξώπνπο ηελ νθλεξία ηνπο, ηελ πνλεξηά, ηελ έπαξζε,  

ηελ δεηιία, ηελ απάζεηα, ηελ ακέιεηα  θαη πξνηείλεη, δείρλεη ηελ αλάγθε γηα ηζρπξή 

εμνπζία θαη θξάηνο. 

Υξεζηκνπνηεί ζηελ Πνιηηηθή Επηζηήκε ηνπο λόκνπο ηεο Φπζηθή όρη ηεο Ηζηθήο 

Οη αδύλακνη ΠΡΕΠΕΙ λα ππαθνύνπλ ζηνπο Δπλαηνύο 

Πνιηηηθή είλαη πζρεηηζκόο δπλάκεσλ ΠΡΕΠΕΙ λα εμηζνξξνπνύλ γηα ηελ ζπλνρή ηεο 

θνηλσλίαο 

Ο πνιηηηθόο ξεαιηζκόο δελ αθπξώλεη θάζε εζηθή αμία αιιά ε πνιηηηθή μεθηλά από 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Η εζηθή είλαη αλάγθε (Δενληνινγηθή) εθθξάδεη ηελ αλάγθε ηα πξέπεη ζηα πξάγκαηα 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο  

Η ζπγθξόηεζε ηνπ ΚΡΑΣΟΤ, ε δηαηήξεζή ηνπ, ε δηαθπβέξλεζε,  ε αλάιπζε ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθή δσήο,  ε νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνύ, ηεο δηθαηνζύλεο, είλαη 

βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη ε πξνζέγγηζε ηνπο από ηνλ 

Μαθηαβέιιη γίλεηαη κε ζεηηθνύο ξεαιηζηηθνύο όξνπο. 



  

 

Επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ηεθκεξησκέλσλ γλώζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο πνιηηηθήο 

Η γλώζε ησλ θνηλσληθώλ θαηλόκελσλ νδεγεί ζηελ νξζνινγηθή δηαθπβέξλεζε ηεο 

θνηλσλίαο 

Η Πνιηηηθή Επηζηήκε σο ηξόπνο ζηνραζκνύ επηζπκεί λα πξνβιέπεη ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα.  

 

Κνηλσληθή Μεραληθή                               Απνηειεζκαηηθή  Λεηηνπξγία Κξάηνπο  

Η βάζε σο ηνλ 19ν αηώλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ 

 

 

 

 

 


