ΒΑΣΙΛΗΣ. ΦΙΛΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ
Η κατάπτωση του Αστικού Πολιτισμού
και η κρίση της κοινωνίας της εποχής μας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Τα συστατικά στοιχεία του αστικού πολιτισμού……………
Α’ Ενότητα: Προσέγγιση στη «Γενετική» του αστικού
πολιτισμού ……………………………………………………..
Εισαγωγικές παρατηρήσεις …………………………….
Ι.
Η ανάδυση της αστικής κοσμοθεώρησης και τα
αφετηριακά στοιχεία της …………………………….
ΙΙ.
Η εικόνα του ανθρώπου στην αστική κοσμοαντίληψη
III.
Οι
ουμανιστικές
καταβολές
της
αστικής
κοσμοθεώρησης………………………………………
Β’ Ενότητα: Οι αντιφατικές προδιαγραφές της αστικής
θεώρησης …................................................................................
Εισαγωγικές παρατηρήσεις …………………………….
Ι.
Το ανθρωπολογικό επίπεδο ………………………….
ΙΙ.
Το οικονομικό επίπεδο ………………………………
III.
Το κοινωνικό επίπεδο………………………………...
ΙV
Το πολιτικό επίπεδο ………………………………….
1. Η αστική σύλληψη της Δημοκρατίας ……………….
2. Η ανοιχτή κοινωνία & η αρχή της δημοσιότητας ….
V.
Δίκαιο και το σύστημα των νομικών κατοχυρώσεων
της κοινωνίας και του ανθρώπου…………………….
VI.
Συμπεράσματα ………………………………………
Γ’ Ενότητα: Φιλελευθερισμός και δημοκρατία στη φάση της
καπιταλιστικής ανόδου ….……………………………………
Ι.
Ο φιλελευθερισμός ως στάση ζωής και η
«πλουραλιστική» αντίληψη στη γενετική φάση της
αστικο-καπιταλιστικής κοινωνίας ……………………
ΙΙ.
Το αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα και η
λειτουργία της Δημοκρατίας …………………………
1. Η διάκριση των εξουσιών – θεωρία και πράξη …....
2. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της μαζικής
Δημοκρατίας ………………………………………….
3. Η επικράτηση της εκτελεστικής εξουσίας …………..
III. Η μεσαιωνική πόλη…………………………………..
ΙV Η πόλη τον 17ο και τον 18ο αιώνα …………………...
Η κριτική του Ρουσσώ στην αστική μεγαλούπολη του
18ου αιώνα…………………………………………….

13-233
15-50
17-19
21-32
33-40
41-50
52-168
53-58
59-77
79-91
93-102
103-127
105-117
117-127
129-147
149-168
169-233
171-183
185-204
187-189
190-195
195-204
207-210
211-226
226-233

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Οι αντινομικές εξελίξεις στην πορεία του αστικοκαπιταλιστικού συστήματος (19ος και το πρώτο ήμισυ του
20ού αιώνα)
Δ’ Ενότητα: Οι γενετικές ορίζουσες της κρίσης του σύγχρονου
κόσμου ……………………………………………………………...
Εισαγωγικές παρατηρήσεις και διευκρινίσεις ………………..
Ι.
Τα πραγματικά δεδομένα της κρίσης …………..………
1. Η οικονομική διάσταση ……………………….……..
2. Η πολιτική διάσταση …………………………………
ΙΙ. Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις της κρίσης …………….
1. Η θετικιστική θεώρηση ……..…………………………...
2. Η ριζοσπαστική θεώρηση …….…………………………
3. Η γκραμσιανή προσέγγιση ………..……………………..
4. Η φασιστική «λύση» …………………..………………...
5. Η κρίση ως «απόκλιση» (Τάλκοτ Πάρσονς – Ρόμπερτ
Μέρτον) …………………………………………………
6. Η κρίση ως απόρροια της δέσμευσης του ατομικού
από το συλλογικό (Κάρλ Πόππερ) ……………….……
7. Η «αποϊδεολογικοποίηση» ως μέσο υπέρβασης της
κρίσης (Ντάνιελ Μπέλ) ………………………….….

235-244
237-244
237-244
245-278
247-264
265-278
279-376
281-297
297-312
313-321
322-340
340-350
350-366
366-376

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Τα εκπτωτικά δεδομένα του σύγχρονου πολιτισμού …………….
Ε’ Ενότητα: Όψεις της παρακμής του σύγχρονου πολιτισμού .……
Ι.
Η αποδημοσιοποίηση της κοινωνικής ζωής τον 19ο και τον
20ό αιώνα …………………………………………………..
ΙΙ. «Συγκαταβατική»
ανεκτικότητα
και
πλουραλιστική
Δημοκρατία …………………………………………………
III. Ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός και η σύγχρονη
καπιταλιστική πραγματικότητα ………………………………
• Εισαγωγικά …………………………………………….…..
•Οι εξελίξεις στο εσωτερικό των καπιταλιστικών
οικονομιών…………………………………………………..
ΙV. Παγκοσμιοποίηση και Νέα Τάξη πραγμάτων ………………
Η παγκοσμιοποιητική πλημμυρίδα: Συμπεράσματα ………….
V. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η αντιδημοκρατική
επέλαση ……………………………………………………...
• Αντί επιλόγου ………………………………………………
Βιβλιογραφία …………………………………………………….…

377-514
379-514
381-405
407-430
431-463
433-434
434-463
465-493
489-493
495-514
515-518
519-525

