
Περιεχόμενα

Πρόλογος (της έβδομης και όγδοης έκδοσης)  ......................................................................  9
Πρόλογος (της πέμπτης και έκτης έκδοσης)  ..........................................................................  9
Πρόλογος (της τέταρτης έκδοσης)  .........................................................................................  10
Πρόλογος (της τρίτης έκδοσης)  .............................................................................................  11
Πρόλογος (της πρώτης και δεύτερης έκδοσης)  .....................................................................  12
Πρόλογος επιμελητή. Κοινωνιολογικές θεωρίες: Από την κλασική περίοδο στις μετα-μο-

ντέρνες προσεγγίσεις  ....................................................................................................  15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. H γένεση της κοινωνιολογικής θεωρίας: Απαρχές της κοινωνιολογικής σκέ-
ψης  ...............................................................................................................................  23

Εισαγωγή: Tο αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου ..................................................................  23
1.1  Τι είναι η κοινωνιολογική σκέψη και πότε ξεκινά;  ........................................................  24
1.2   Κοινωνικές θεωρίες με προσανατολισμό το δίκαιο της λογικής: Ο άνθρωπος δημιουρ-

γεί για τον εαυτό του μια «τεχνητή» κοινωνική τάξη  ...................................................  25
1.3   Φιλελεύθερα κοινωνικά μοντέλα στην κλασική πολιτική οικονομία: Η κοινωνική οργά-

νωση ζωής έχει τη δική της νομοτέλεια  ........................................................................  27
1.4   Οι νέες εκκινήσεις στην κοινωνική επιστήμη κατά τα τέλη του 19ου και στις αρχές 

του 20ού αιώνα: Η απολυτότητα των κοινωνικών σχέσεων στη μαρξιστική σκέψη. Η 
«θετική» μελέτη της κοινωνίας: «Η εξήγηση του κοινωνικού μόνο με το κοινωνικό», η 
κοινωνική θεωρία ως θεωρία δράσης ...........................................................................  30

1.5   Auguste Comte (Γαλλία 1798-1857): Θετική στροφή στην κοινωνική επιστήμη και 
στην κοινωνιολογία  ......................................................................................................  32

1.6   Emile Durkheim (Γαλλία 1858-1917): Η εξήγηση του κοινωνικού με το κοινωνικό  .....  37
1.7   Max Weber (Γερμανία 1864-1920): Η κοινωνιολογία ως επιστήμη της νοηματικά προ-

σανατολισμένης κοινωνικής πράξης ..............................................................................  44
1.8  Επισκόπηση  ..................................................................................................................  53
Επιλεγμένη βιβλιογραφία ......................................................................................................  54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κοινωνιολογία της θεωρίας της συμπεριφοράς: George Caspar Homans ....  55
2.1 Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον .........................................................  55
2.2 Μεθοδολογικές σκέψεις ...................................................................................................  57
2.3  Γενικές υποθέσεις της κοινωνιολογικής θεωρίας της συμπεριφοράς  ..............................  66
2.4 Παράδειγμα .....................................................................................................................  74
2.5 Περαιτέρω εξέλιξη και ιστορία επιδράσεων ....................................................................  76
Επιλεγμένη αρχική βιβλιογραφία  .........................................................................................  77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμβολική αλληλόδραση: George Herbert Mead ..........................................  79
3.1 Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον  ........................................................  79
3.2  Η ξεχωριστή θέση του ανθρώπου: Το «ζώο που χρησιμοποιεί σύμβολα» ......................  81
3.3 Συμβολικά διαμεσολαβημένη αλληλόδραση ...................................................................  83
3.4 Συνείδηση  .......................................................................................................................  86



6 Κοινωνιολογική θεωρία

3.5 Ταυτότητα (Εαυτός) ..........................................................................................................  87
3.6 Κοινωνία  .........................................................................................................................  90
3.7  Συμβολική αλληλόδραση, επεξηγούμενη με ένα παράδειγμα από την οικονομία ...........  92
3.8 Ιστορία των επιδράσεων και περαιτέρω εξέλιξη .............................................................  93
Επιλεγμένη βιβλιογραφία ......................................................................................................  94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Φαινομενολογική κοινωνιολογία: Alfred Schütz ..........................................  97
4.1  Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον .......................................................  97
4.2   Φαινομενολογική φιλοσοφία: Ορισμός προβλήματος – Μέθοδος – Σημασία για τις 

κοινωνικές επιστήμες  ....................................................................................................  98
4.3  Ανάλυση του «βιόκοσμου»  ..........................................................................................  102
4.4  Η μεθoδολογία μιας «κατανοούσας κοινωνιολογίας» ...................................................  116
4.5   «Ιδεοτυπική απεικόνιση του κοινωνικού κόσμου» – Επεξήγηση μέσω ενός παραδείγ-

ματος .............................................................................................................................  119
4.6  Ιστορία των επιδράσεων και περαιτέρω εξέλιξη ...........................................................  121
Επιλεγμένη βιβλιογραφία,  .....................................................................................................  122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Υλιστική θεωρία της κοινωνίας: Karl Marx ....................................................  123
5.1 Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον  ........................................................  124
5.2 Η αντιπαράθεση με τον Hegel και τον Feuerbach ............................................................  125
5.3 Ο ιστορικός υλισμός ........................................................................................................  128
5.4 Η σχέση βάσης και εποικοδομήματος, το Είναι και η Συνείδηση .....................................  133
5.5 Ταξική πάλη και κοινωνική αλλαγή .................................................................................  136
5.6 Η ανάλυση του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος ...............................................  140
5.7 Παράδειγμα .....................................................................................................................  145
5.8 Ιστορία των επιδράσεων και περαιτέρω μετεξέλιξη ........................................................  148
Επιλεγμένη βιβλιογραφία  .....................................................................................................  149
Εγχειρίδια  .............................................................................................................................  150

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Στρουκτουραλισμός: Claude Lévi-Strauss ......................................................  151
6.1 Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον .........................................................  151
6.2 Οι συγκεκριμένες μορφές της κοινωνικής συμβίωσης  ....................................................  154
6.3 Οι συγκεκριμένες μορφές και το μοντέλο ........................................................................  156
6.4 Μοντέλο και δομή ...........................................................................................................  163
6.5 Οι ασυνείδητες αρχές του ανθρώπινου πνεύματος ..........................................................  167
6.6 Παράδειγμα: Η δομή του γάμου και της συγγένειας ........................................................  169
6.7 Ιστορία των επιδράσεων και περαιτέρω εξέλιξη  ............................................................  182
Επιλεγμένη βιβλιογραφία ......................................................................................................  182

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Συστημική θεωρία της θεωρητικής δράσης: Talcott Parsons ........................  185
7.1 Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον .........................................................  185
7.2  Το δομολειτουργικό πλαίσιο αναφοράς της δράσης  ......................................................  187
7.3 Το παράδειγμα AGIL ........................................................................................................  196
7.4 Παράδειγμα: Τα ακαδημαϊκά επαγγέλματα και το Πανεπιστήμιο .....................................  206
7.5 Ιστορία των επιδράσεων και περαιτέρω εξέλιξη  ............................................................  209
Εισαγωγική βιβλιογραφία  .....................................................................................................  210
Επιλεγμένη βιβλιογραφία: .....................................................................................................  210



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Θεωρία της σύγκρουσης: Ralf Dahrendorf ....................................................  213
8.1 Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον .........................................................  213
8.2 Τοποθέτηση, σημασία και αξίωση της θεωρίας της σύγκρουσης ....................................  215
8.3  Η έννοια της σύγκρουσης και το πεδίο εξήγησής της ......................................................  216
8.4  Βασικές αρχές της ανθρώπινης κοινωνικοποίησης: Το τρίπτυχο νόρμα-κύρωση-κυριαρχία  221
8.5 Η κυριαρχία ως δομική αφετηρία κοινωνικών συγκρούσεων  ........................................  222
8.6  «Ταξικές συγκρούσεις» και κοινωνική αλλαγή: Η ταξική θεωρία του Dahrendorf  .........  224
8.7 Η γένεση των ομάδων σύγκρουσης .................................................................................  226
8.8 Διαστάσεις της μεταβλητότητας των κοινωνικών συγκρούσεων .....................................  228
8.9 Διευθέτηση συγκρούσεων ...............................................................................................  229
8.10 Παράδειγμα μιας περίπτωσης ........................................................................................  230
8.11 Ιστορία των επιδράσεων και περαιτέρω εξέλιξη ...........................................................  231
Επιλεγμένη βιβλιογραφία  .....................................................................................................  232

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Θεωρία της διαδικασίας και του σχηματισμού: Norbert Elias .......................  235
9.1  Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον .......................................................  235
9.2  Η στροφή προς τα μοντέλα διαδικασίας ........................................................................  237
9.3  Η έννοια του σχηματισμού ............................................................................................  238
9.4  Ανθρωπολογικές βασικές τοποθετήσεις  .......................................................................  243
9.5  Ισορροπία Εμείς-Εγώ  ....................................................................................................  247
9.6  Η θεωρία του «διπλού συνδέσμου» ..............................................................................  249
9.7   Η πρωτόγονη ή προ-επιστημονική εικόνα του κόσμου, η μεταβολή της και οι συνέπειες 

αυτής της διαδικασίας ......................................................................................................  253
9.8  Οι κοινωνικοί μηχανισμοί της πολιτισμικής διαδικασίας  .............................................  257
9.9  Παράδειγμα: Η πολιτισμική διαδικασία .........................................................................  260
9.10 Ιστορία των επιδράσεων και περαιτέρω εξέλιξη ...........................................................  264
Επιλεγμένη βιβλιογραφία  .....................................................................................................  264

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Κοινωνικά συστήματα ως συστήματα αυτο-αναφοράς: Niklas Luhmann ...  267
10.1 Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον .......................................................  267
10.2 Συστήματα αυτο-αναφοράς  ...........................................................................................  268
10.3 Κοινωνικά συστήματα ως συστήματα αυτο-αναφοράς  .................................................  271
10.4 Η κοινωνία και τα υπο-συστήματά της  ..........................................................................  282
10.5  Παράδειγμα: Η οικολογική διακινδύνευση της σύγχρονης κοινωνίας ..........................  287
10.6 Ιστορία των επιδράσεων και περαιτέρω εξέλιξη  ..........................................................  289
Εισαγωγική βιβλιογραφία  .....................................................................................................  290
Επιλεγμένη βιβλιογραφία  .....................................................................................................  290

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Κριτική θεωρία: Jürgen Habermas ...............................................................  293
11.1 Θέση του προβλήματος και γνωσιακό ενδιαφέρον .......................................................  293
11.2 Δικαιολόγηση μιας φιλοσοφικής-κριτικής επιστημονικής άποψης  ...............................  295
11.3 Ανάπτυξη μιας κριτικής κοινωνικής θεωρίας .................................................................  302
11.5 Κριτική θεωρία: Επεξήγηση μέσω ενός παραδείγματος  ................................................  315
11.6 Η σημασία της κριτικής θεωρίας στη σημερινή κοινωνιολογία  ....................................  317
Επιλεγμένη βιβλιογραφία ......................................................................................................  318

 Περιεχόμενα 7



8 Κοινωνιολογική θεωρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Φεμινιστική κοινωνιολογία: Regina Becker-Schmidt ..................................  321
12.1  Αρχική κατάσταση και γνωσιακό ενδιαφέρον ...............................................................  321
12.2   «Έρευνα για γυναικεία θέματα» – Μεθοδολογικές βάσεις μιας φεμινιστικής κοινωνιο-

λογίας  ...........................................................................................................................  326
12.3  Θεωρητική θεμελίωση: Η έννοια της «διπλής κοινωνικοποίησης»  ..............................  327
12.4   Φεμινιστική διάγνωση του παρόντος Ι: Η διαφορετική «κοινωνικοποίηση» ανδρών 

και γυναικών στη σημερινή κοινωνία  ..........................................................................  329
12.5   Φεμινιστική διάγνωση του παρόντος ΙΙ: Κοινωνικοποίηση και διαμόρφωση ταυτότη-

τας – Οντικές-ιστορικές ρίζες της διαφοράς μεταξύ των φύλων  ...................................  331
12.6  «Διπλή κοινωνικοποίηση»:  Ένα παράδειγμα εφαρμογής  ............................................  334
12.7 Ιστορία των επιδράσεων και περαιτέρω εξέλιξη  ..........................................................  336
Επιλεγμένη βιβλιογραφία  .....................................................................................................  338

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μετα-μοντέρνα κοινωνιολογία ....................................................................  341
13.1  Αφετηρία και γνωσιακό ενδιαφέρον .............................................................................  341
13.2  Φιλοσοφικές βάσεις: Jean-François Lyotard  .................................................................  343
13.3  Μετα-μοντέρνα κοινωνιολογική θεωρία: Richard Harvey Brown ..................................  347
13.4   H «κοινωνία των κινδύνων» (Ulrich Beck): Μια περίπτωση κοινωνικού μετα-μοντερνι-

σμού ..............................................................................................................................  359
13.5  H επιρροή της «μετα-μοντέρνας» στη «μοντέρνα» κοινωνιολογία  ...............................  365
Επιλεγμένη βιβλιογραφία  .....................................................................................................  366

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Η κοινωνιολογία και οι κοινωνιολόγοι ........................................................  369
14.1  Κοινωνιολογική σύγκριση θεωριών ..............................................................................  369
14.2   Τα κοινωνιολογικά παραδείγματα και το βασικό παράδειγμα – Μια συζήτηση ............  371
14.3   Τα κοινωνιολογικά παραδείγματα και το βασικό παράδειγμα – Απεικονίσεις της σχέ-

σης τους .........................................................................................................................  377
14.4  Σύνοψη και παράδειγμα: Οι θεωρίες στην υπηρεσία της πρακτικής  .............................  387
Βιβλιογραφία .........................................................................................................................  393

Ευρετήριο  .............................................................................................................................  395


