
COURSE OUTLINE 

(1) GENERAL 

SCHOOL Social Sciences   
ACADEMIC UNIT Sociology  

LEVEL OF STUDIES Undergraduate 
COURSE CODE 506 SEMESTER 8th  

COURSE TITLE Sociology of Culture 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES  
if credits are awarded for separate components of the 

course, e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits 
are awarded for the whole of the course, give the weekly 

teaching hours and the total credits 

WEEKLY 
TEACHING 

HOURS 
CREDITS 

 3 6 

   

   
Add rows if necessary. The organisation of teaching and 
the teaching methods used are described in detail at (d). 

  

COURSE TYPE  
general background,  

special background, specialised 
general knowledge, skills 

development 

Compulsory Elective / Special background 

PREREQUISITE COURSES: 
 

No 

LANGUAGE OF INSTRUCTION 
and EXAMINATIONS: 

Greek 

IS THE COURSE OFFERED TO 
ERASMUS STUDENTS 

Yes 

COURSE WEBSITE (URL) http://www.soc.aegean.gr/ext-files/pm/pps/2017-

506-en.pdf 

(2) LEARNING OUTCOMES 

Learning outcomes 
The course learning outcomes, specific knowledge, skills and competences of an appropriate 
level, which the students will acquire with the successful completion of the course are 
described. 

Consult Appendix A  
 Description of the level of learning outcomes for each qualifications cycle, according to 

the Qualifications Framework of the European Higher Education Area 

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong 

Learning and Appendix B 

 Guidelines for writing Learning Outcomes  

The analytic features of civil religion   
Ability to recognize and comprehend the ‘functional-institutional’ and the ‘ontological-moral’ 
dimensions of political religion  



Ability to comprehend the development of the political religion in Greece in relation to the 
political, economic, ideological, and geopolitical developments in and around the country   
The basic orientations of the civil religion in Greece   
The basic problematique of the Church and civil religion in Greece   
General Competences  
Taking into consideration the general competences that the degree-holder must acquire (as 
these appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does 
the course aim? 

Search for, analysis and synthesis of data 
and information, with the use of the 
necessary technology  
Adapting to new situations  
Decision-making  
Working independently  
Team work 
Working in an international environment  
Working in an interdisciplinary 
environment  
Production of new research ideas  

Project planning and management  
Respect for difference and multiculturalism  
Respect for the natural environment  
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitivity to gender issues  
Criticism and self-criticism  
Production of free, creative and inductive 
thinking 
…… 
Others… 
……. 

Working independently   
Team work  
Production of free, creative and inductive thinking 

(3) SYLLABUS 

Weekly lectures  
1) Defining civil religion   
Durkheim and civil religion from below; Rousseau and civil religion from above: the dialectics 
of building social cohesion and of constructing civic virtue.          
Ρουσώ, Ζαν Ζακ (2012). Το Κοινωνικό Συμβόλαιο. Πόλις. Βιβλίο Τέταρτο: Περί της πολιτικής 
θρησκείας.   
Ντυρκέμ, Εμίλ (κεφάλαιο) στο Ραϋμόν Αρόν (2008) Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης. 
Γνώση.  
ντε Τοκβίλ, Αλέξης (2008) Η δημοκρατία στην Αμερική. Στοχαστής. Κεφάλαιο 8.   
2) Theoretical tools of examining civil religion    
The phenomenological analysis of the moral foundations of civil religion. The crystallization 
of the sacred and the profane in political institutions. Regime type and civil religion.   
Μουζέλης, Νίκος (2008) Γέφυρες - Μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνικής 
θεωρίας. Θεμέλιο. Κεφάλαιο 4 (Μετα-παρσονική θεωρία Ι: Πέρα από το νέο-λειτουργισμό). 
Μουζέλης, Νίκος (2014) Νεωτερικότητα και Θρησκευτικότητα: Εκκοσμίκευση, 
Φονταμενταλισμός, Ηθική. Εκδόσεις Πόλις. Κεφάλαιο 2: Νεωτερικότητα: Θρησκευτικές 
τάσεις.   
Λίποβατς, Θάνος: «Πολιτική Θεολογία και νεωτερικότητα» (σελ. 117-141) στο Λίποβατς, Θ., 
Ν. Δεμερτζής, και Β. Γεωργιάδου (2002) Θρησκείες και Πολιτική στη Νεωτερικότητα. 
Εκδόσεις Κριτική.   
3) The individual as a moral entity in modernity    
Plurality and complexity in the moral stand of the individual. Collective and individualistic 
patterns of moral stances. Constitutive and derivative moral principle.  
Τέυλορ, Τσαρλς (2007) Πηγές του εαυτού – Η γένεση της νεωτερικής ταυτότητας. Ίνδικτος. 
Κεφάλαιο 24.   
Άιζενσταντ, Σμούελ (2006) «Πολλαπλές Νεωτερικότητες» στο Πολιτισμοί– Μια 
Κοινωνιολογική Επανεκτίμηση, Εκδόσεις Κυρομάνος.  



4) Greece in modernity 
Modernity and secularism in Greece. Church-state relations and nationalism in Greece before 
and after WWII.     
Γεννηματάς, Παναγιώτης (2013). Ο Ακοινώνητος εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό κράτος. 
Εκδόσεις Ροές.  
Κωνσταντινος Τσουκαλας (2013) «Παράδοση και νεωτερικότητα: Όνομα, ιστορία, γλώσσα 
και η ουσία της ‘ελληνικότητας’» στο Από την ιστορική εθνεγερσία στην οικουμενική 
δυσφορία. Εκδόσεις Θεμέλιο. (σελ. 55-71).   
Κορασίδου, Μ. (2010) «Επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της Ελληνικής κοινωνίας κατά τον 
19ο αιώνα» στο Εισαγωγή στην Ελληνική Κοινωνία Εκδόσεις Τόπος. (σελ. 23-48)  
Σακελλαρόπουλος, Θ. «Ένα περίγραμμα για την κατανόηση της οικονομικής και κοινωνικής 
ιστορίας της Ελλάδας του 19ου αιώνα» (71-86). Εισαγωγή στην Ελληνική Κοινωνία (2010) 
Εκδόσεις Τόπος.   
Πετμεζάς, Σ. Δ. «Οι κοινωνικές δομές κατά τον 19ο αιώνα» (49-70). Εισαγωγή στην Ελληνική 
Κοινωνία (2010) Εκδόσεις Τόπος.   
5) Religion in secular Greece   
National and religious identity. Nationalism, the Orthodox Church, and Hellenic identities. 
Civility and religiosity in Greece in metapoliteusis.      
 Stewart, Charles (2014) Βλέποντας όνειρα για θαμμένες εικόνες στο βασίλειο της  
Ελλάδας (135-162) στο Μαζάουερ, Μαρκ (επιμ.) Δίκτυα Εξουσίας στη νεότερη Ελλάδα – 
Δοκίμια προς τιμήν του Τζον Κάμπελ. Αλεξάνδρεια.   
Αγουρίδης, Σάββας: Ορθοδοξία και ελληνικότητα από τη σκοπιά της νεωτερικότητας (364-). 
Λίποβατς, Θ., Ν. Δεμερτζής, και Β. Γεωργιάδου (2002) Θρησκείες και Πολιτική στη 
Νεωτερικότητα. Εκδόσεις Κριτική.   
Κοκοσαλάκης, Νίκος: Παραδοσιακή θρησκεία και κοινωνία στην ύστερη νεωτερικότητα 
(117-141). Λίποβατς, Θ., Ν. Δεμερτζής, και Β. Γεωργιάδου (2002) Θρησκείες και Πολιτική στη 
Νεωτερικότητα. Εκδόσεις Κριτική.   
6) The formation of modern Greek society   
The modernization of the social networks of power and the inclusion of the periphery to the 
center. Paternalism and clientelism in Greece. The civil war and the intensification of the 
periphery in the political networks of the center.     
Γούναρης, Βασίλης (2014) Δεσμοί που έγιναν δύναμη: πελατειακό σύστημα, εθνικισμός και 
κομματικές στρατηγικές στην ελληνική Μακεδονία (1900-1950) (163-190), στο Μαζάουερ, 
Μαρκ (επιμ.) Δίκτυα Εξουσίας στη νεότερη Ελλάδα – Δοκίμια προς τιμήν του Τζον Κάμπελ. 
Αλεξάνδρεια.   
Παπαδημητρίου, Δ. Ι. «Επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας κατά τον 
20ο αιώνα» (209-238). Εισαγωγή στην Ελληνική Κοινωνία (2010) Εκδόσεις Τόπος.   
Λύτρας, Α. Ν. «Η κοινωνική δομή στην Ελλάδα. Επιλογές από την κοινωνική συγκρότηση κατά 
τον 20ο αιώνα».  Εισαγωγή στην Ελληνική Κοινωνία (2010) Εκδόσεις Τόπος.   
Ροζάνης, Σ. Πολιτισμικές εκφράσεις κατά τον 20ο αιώνα (383-400). Εισαγωγή στην Ελληνική 
Κοινωνία (2010) Εκδόσεις Τόπος.  
7.1) The depiction of the moral individual in literature   
The construction of individuality viz. the collective religious and secular collective 
representations of the self.   
Τζιόβας, Δημήτρης (2007) «Εθνικό Φαντασιακό, συλλογική ταυτότητα και ατομικισμός στη 
νεοελληνική πεζογραφία» (35-122). Ταυτότητα και κοινωνία στη νεοελληνική πεζογραφία. 
Εκδόσεις Πόλις. 
Τζιόβας, Δημήτρης (2007) «Ατομικότητα και αναπόφευκτο. Από το κοινωνικό μυθιστόρημα 
στο Bildungsroman» (219-282). Ταυτότητα και κοινωνία στη νεοελληνική πεζογραφία. 
Εκδόσεις Πόλις.  



Τζιόβας, Δημήτρης (2007) «Από την κοινωνία στο άτομο. Αφηγήσεις εξορίας και μοναχικό 
εγώ» 401-440). Ταυτότητα και κοινωνία στη νεοελληνική πεζογραφία.  
Εκδόσεις Πόλις.  
7.2) The depiction of the moral individual in music  
From the phobic self of the mid-war era to the ambivalent individuality of the 60s and the 
reflective self of the 70s.      
Καράμπελας, Δημήτρης (2003) Διονύσης Σαββόπουλος. Εκδόσεις Μεταίχμιο. Κεφάλαιο 2 
(σελ. 51-66).   
Οικονόμου, Λεωνίδας (2015) Στέλιος Καζαντζίδης: Τραύμα και συμβολική θεραπεία στο 
λαϊκό τραγούδι. Πατάκης.   
Καλαποθάκος Νίκος (2013) Από το κομπολόι στο ρολόι. Αρμός.   
8) The co-formation of civil religion and of the political system  
The fragile structures of the post-civil war political system. The ethno-populist ideological 
foundations of the new civil religion. The reformulation of the civil religion in Greece in the 
1980s. 
Γαζή, Έφη (2011) Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια : Ιστορία ενός συνθήματος (18801930). Πόλις. 
Κεφάλαιο 1. 
Διαμαντούρος, Νικηφόρος (2000) Πολιτικός δυισμός και πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα της 
μεταπολίτευσης. Δ. Φραγκούλης και Σια.   
Βούλγαρης, Γιάννης (2009) «Η δημοκρατική Ελλάδα 1974-2004» στο Ελληνική πολιτική 
ιστορία. Ελληνικά Γράμματα.   
Βούλγαρης, Γιάννης (2008) Η Ελλάδα από την Μεταπολίτευση στην Παγκοσμιοποίηση. 
Εκδόσεις Πόλις. Κεφάλαιο 10: Η πολιτική κουλτούρα της δημοκρατικής Ελλάδας (326-364). 
Σακελλαρόπουλος, Θόδωρος (1993). «Κράτος και οικονομία στην Ελλάδα. Μια ιστορική 
τυπολογία» (190-241). Νεοελληνική κοινωνία. Ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις. Εκδόσεις 
Κριτική.   
9) The pathologies of the modern political system in Greece.   
The pathologies of the civil religion and the crises of the political system. The relationship 
between underdevelopment and civil religion  
Κοντιάδης Ξενοφών και Χαράλαμπος Ανθόπουλος (2008) «Προλεγόμενα. Κρίση, παρακμή ή 
αναξιοπιστία των πολιτικών θεσμών;», στο Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος; 
(2008). Εκδόσεις Παπαζήση. (λ. 13-26)   
Καρκατσούλης, Παναγιώτης: Η προϊούσα έκπτωση της νομοθετικής λειτουργίας στην 
Ελλάδα (195-214). Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος; (2008). Εκδόσεις Παπαζήση.  
Τσέκος Θεόδωρος. Η διαρκής ελληνική διοικητική κρίση: Περί της μεταρρυθμιστικής 
ιδιομορφίας μιας μη βεμπεριανής γραφειοκρατίας (271-290) στο Κρίση του Ελληνικού 
Πολιτικού Συστήματος; (2008). Εκδόσεις Παπαζήση.   
Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος: Κρίση πολιτικής, κρίση αξιών (55-66). Κρίση του Ελληνικού 
Πολιτικού Συστήματος; (2008). Εκδόσεις Παπαζήση.   
10) The party system   
The use of civil religion by the political parties.      
Σπουρδαλάκης Μιχάλης και Ευθύμης Παπαβλασόπουλος (2008) «Κόμματα, ομάδες 
συμφερόντων και οι μετασχηματισμοί στο σύστημα εκπροσώπησης» στο Πέρα από τις 
θεωρίες της κρίσης. Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος; Εκδόσεις Παπαζήση. (σελ. 
291-316)  
Ανθόπουλος, Χαράλαμπος (2008) «Το ελληνικό πολιτικό σύστημα ως κομματοκρατία» στο 
Κρίση του Ελληνικού πολιτικού συστήματος; Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. 
Εκδόσεις Παπαζήση. (σελ. 111-140). 
11) The pathologies of the political system   
Political parties and citizenry. Political parties and underdevelopment. Charisma and 
clientelism in political parties.     



Κωνσταντινος Τσουκαλας (2013) «Περί πολιτικής διαφθοράς» στο Από την ιστορική 
εθνεγερσία στην οικουμενική δυσφορία. Εκδόσεις Θεμέλιο. (σελ. 155-213).  
Χρυσόγονος, Κώστας (2009). Από τις πολιτικές δυναστείες στην κλεπτοκρατία. Εκδόσεις 
Επίκεντρο.  
Δεμερτζής, Νίκος και Παναγιώτης Καφετζής (1996). Πολιτικός κυνισμός, πολιτική 
αλλοτρίωση και ΜΜΕ: Η περίπτωση της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας (174-218), στο 
Λυριτζής Χρ., Ηλ. Νικολακόπουλος και Δ. Σωτηρόπουλος Κοινωνία και Πολιτική – Όψεις της 
Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας.   
12) The individual and the civil society   
Individualism, collectivism and egoism in civil society. NGOs and clientelism in Greece.         
Δημήτρης Σωτηρόπουλος: Υποθέσεις εργασίας και ανοικτά ερωτήματα στη βιβλιογραφία για 
την ελληνική κοινωνία των πολιτών (317-330). Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος; 
(2008). Εκδόσεις Παπαζήση.   
Ψυχογιός, Δημήτρης (2013) «Η Ελληνική κουλτούρα της βίας» στο Η πολιτική βία στην 
Ελληνική Κοινωνία. Επίκεντρο (σελ. 15-150).  
Δημητράκος, Δημήτρης (1996). Η δημοκρατία και η ανοιχτή κοινωνία στην Ελλάδα (312-337) 
στο  στο Λυριτζής Χρ., Ηλ. Νικολακόπουλος και Δ. Σωτηρόπουλος Κοινωνία και Πολιτική – 
Όψεις της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας.   
13)The individual and the political system  
Rationalism and irrationalism in civil religion and in political action. Egoism and the 
reproduction of the political system.   
Καφετζής, Τάκης. Το ανέξοδο της πολιτικής κρίσης σε μία ιδιωτεύουσα πολιτική κουλτούρα 
(331-338). Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος; (2008). Εκδόσεις Παπαζήση.  
Χαραλάμπης, Δημήτρης (1996). Ανορθολογικά περιεχόμενα ενός τυπικά ορθολογικού 
συστήματος (189-311), στο Λυριτζής Χρ., Ηλ. Νικολακόπουλος και Δ. Σωτηρόπουλος 
Κοινωνία και Πολιτική – Όψεις της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας.  
Παναγιωτοπούλου, Ρόη (1996) «‘Ορθολογικές’ ατομοκεντρικές πρακτικές στα πλαίσια ενός 
«ανορθολογικού» πολιτικού συστήματος» (139-160) στο Λυριτζής Χρ., Ηλ. Νικολακόπουλος 
και Δ. Σωτηρόπουλος Κοινωνία και Πολιτική – Όψεις της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας. 

(4) TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION 

DELIVERY 
Face-to-face, Distance learning, 

etc. 

Face -to - face 

USE OF INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY  
Use of ICT in teaching, laboratory 

education, communication with 
students 

 

TEACHING METHODS 
The manner and methods of 
teaching are described in detail. 
Lectures, seminars, laboratory 
practice, fieldwork, study and 
analysis of bibliography, tutorials, 
placements, clinical practice, art 
workshop, interactive teaching, 
educational visits, project, essay 
writing, artistic creativity, etc. 
 

Activity Semester workload 

Lectures  39 hours 

Studying  49 hours 

Essay   30 hours 

Written Examination  32 hours 

    

    

    

    

    



The student's study hours for each 
learning activity are given as well 
as the hours of non-directed study 
according to the principles of the 
ECTS 

Course total   150 hours 
 

STUDENT PERFORMANCE 
EVALUATION 

Description of the evaluation 
procedure 
 
Language of evaluation, methods 
of evaluation, summative or 
conclusive, multiple choice 
questionnaires, short-answer 
questions, open-ended questions, 
problem solving, written work, 
essay/report, oral examination, 
public presentation, laboratory 
work, clinical examination of 
patient, art interpretation, other 
 
Specifically-defined evaluation 
criteria are given, and if and where 
they are accessible to students. 

Greek  
Essay  
Exam  
  
The definition of evaluation is explicated in the studies’ 
guide of the department   
 
 

(5) ATTACHED BIBLIOGRAPHY 
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Marangudakis, Manussos (2016a) ‘Civil Religion in Greece; A study in the theory of multiple 

modernities’ Protosociology (forthcoming).  
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- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  
Sociology, American Journal of Cultural Sociology, European Journal of Sociology, etc. 

 


