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Η νέα έκδοση του βιβλίου Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία προσφέρει, όπως και οι
προηγούμενες, μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των σύγχρονων θεωριών και θεωρη-
τικών. Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, η εις βάθος εξέταση των θεωριών (οι
οποίες συχνά παρουσιάζονται με συγκεκριμένα παραδείγματα) συνοδεύεται από κα-
τατοπιστικές και –ελπίζουμε– καθηλωτικές βιογραφικές σκιαγραφήσεις πολλών από
τους σημαντικότερους στοχαστές της σύγχρονης θεωρίας. Για μια ακόμα φορά, δύο ει-
σαγωγικά κεφάλαια ερευνούν την πρώτη ιστορική περίοδο της κοινωνιολογίας (Κε-
φάλαιο 1) καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις (Κεφάλαιο 2). Τα κεφάλαια αυτά προσφέ-
ρουν μια επισκόπηση που επιτρέπει στους φοιτητές να τοποθετήσουν το έργο κάθε
θεωρητικού στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό του πλαίσιο.

Αυτό το εύχρηστο επίτομο έργο προσφέρει στους φοιτητές μια πρακτική σύνοψη
πολλών από τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν για τη σύγχρονη κοινωνιολογική
θεωρία και το πλαίσιο στο οποίο διατυπώθηκε. Ο κοινωνικός κόσμος, καθώς και πολ-
λές από τις θεωρίες που τον αναλύουν, αποτελεί αντικείμενο περίπλοκο και δύσκολο.
Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να παρουσιάσουμε τη θεωρία με τρόπο ενδιαφέροντα,
προσιτό, σαφή και κατανοητό.

Αλλαγές στην όγδοη αμερικανική έκδοση

Ο κύριος όγκος του βιβλίου παραμένει ίδιος. Επειδή όμως έχουν μεσολαβήσει αρκετά
χρόνια από την τελευταία έκδοση, οι αλλαγές είναι πολλές. Έχουν ενημερωθεί οι βι-
βλιογραφικές αναφορές και έχει προστεθεί νέο υλικό. Ο φοιτητής μπορεί να είναι σί-
γουρος πως μελέτη των θεωρητικών καθώς και οι αναφορά στη σύγχρονη διανόηση
είναι όσο πιο ενημερωμένη γίνεται. Στην παρούσα έκδοση έχουν γίνει κάποιες σημα-
ντικές αλλαγές οι οποίες, θέλουμε να πιστεύουμε, πως αυξάνουν την αποτελεσματικό-
τητα του βιβλίου αυτού. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες από τις σημαντικότερες
αλλαγές/προσθήκες:

• Στο Κεφάλαιο 1 και συγκεκριμένα στην ενότητα που αναφέρεται στις κοινωνικές
δυνάμεις, προσθέσαμε μια αναφορά στην αποικιοκρατία. Η αποικιοκρατία, όπως
τονίζεται στα Κεφάλαια 1 και 11, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην
ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας και της κοινωνιολογικής θεωρίας, παρά το ότι
συχνά αγνοείται (τουλάχιστον στην κυρίαρχη κοινωνιολογική θεωρία). Προσθέσα-
με αυτό το υλικό για να τονίσουμε τη σημασία του.

• Στο Κεφάλαιο 2, επεκτείναμε τη συζήτηση για την ιστορική σημασία των πρώτων
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γυναικών ιδρυτών και ιδιαιτέρως για τη συμβολή του W. E. B. Du Bois, στην ανά-
πτυξη της Κοινωνιολογικής Σχολής της Ατλάντα.

• Τα χρονολόγια στα Κεφάλαια 1 και 2 είναι ενημερωμένα με νέο υλικό και το χρονο-
λόγιο του Κεφαλαίου 1 έχει μια ανανεωμένη, πιο κατανοητή μορφή.

• Αφαιρέθηκε το κεφάλαιο που αναφέρεται στη συστημική θεωρία και προστέθηκε
μια πιο σύντομη αναφορά στο θέμα αυτό στο Κεφάλαιο 3.

• Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει πλέον και μια ενότητα με αναφορά στην κοινωνιολο-
γία των συναισθημάτων.

• Το Κεφάλαιο 10 περιλαμβάνει πλέον μια ενότητα που αναφέρεται στη θεωρία του
μοντερνισμού του Charles Taylor καθώς και στη δουλειά του επάνω στην εαυτότη-
τα. Προστίθεται, έτσι, μια ιστορική και, μακροκοινωνιολογική διάσταση στη συχνά
μικροκοινωνιολογική μελέτη της εαυτότητας.

• Η πιο σημαντική προσθήκη σε αυτή την έκδοση είναι το Κεφάλαιο 11, Θεωρίες της
Φυλής και της Αποικιοκρατίας. Στο κεφάλαιο αυτό, περιλαμβάνονται ιστορικά ση-
μαίνουσες θεωρίες για τη φυλή και την αποικιοκρατία καθώς και μια ενότητα για τις
σύγχρονες Αυτόχθονες θεωρίες.

• Στο κεφάλαιο 14, ενημερώθηκε η ενότητα που αναφέρεται στη θεωρία της διαφο-
ρετικότητας και προστέθηκε μια νέα ενότητα για τη θεωρία της επίδρασης, η οποία
συμπληρώνει την προσθήκη υλικού με θέμα το συναίσθημα στο Κεφάλαιο 5.

• Το Κεφάλαιο 14 περιλαμβάνει επίσης μια ενότητα για τις θεωρίες της παραγωγικής
κατανάλωσης, την πιο πρόσφατη εξέλιξη στη μελέτη της καταναλωτικής κοινωνίας.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους το Διαδίκτυο και τα
κινήματαπαραγωγικώνκαταναλωτών αλλάζουν το χαρακτήρα του σύγχρονου κα-
πιταλισμού.

Προκειμένου να δημιουργήσουμε χώρο για το νέο αυτό υλικό, κάναμε περικοπές σε
διάφορα σημεία του βιβλίου, όπως πάντα όμως, φροντίσαμε να μην απουσιάσουν οι
στοιχειώδεις πληροφορίες. Αφενός, η νέα αυτή έκδοση εξακολουθεί να φέρνει τους
σπουδαστές σε επαφή με τα σημαντικότερα σημεία της κοινωνιολογικής θεωρίας.
Αφετέρου, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πώς εξελίχθη-
κε τη θεωρία μέσα στο χρόνο, περιλαμβάνοντας πλέον ευρύτερες και πιο ποικιλόμορ-
φες οπτικές.
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