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Προσεγγίσεις στην κοινωνιολογική σκέψη: κοινωνιολογική θεώρηση 
και κοινωνιολογική φαντασία 
 
Νικολάου Σουζάννα Μαρία, Λέκτορας  
 

Περίληψη: Η Κοινωνιολογία είναι µια σύγχρονη επιστήµη. Υπό την έννοια, όµως, του 
αντικειµένου που εξετάζει, η Κοινωνιολογία δεν είναι κάτι νέο, δεδοµένου ότι η 
Φιλοσοφία αρχικά ήταν συνδεδεµένη µε τη διδασκαλία περί κοινωνίας. Άρα πολλά 
στοιχεία της Κοινωνιολογίας προέρχονται από το φιλοσοφικό στοχασµό. Εκείνος που 
σκέφτεται κοινωνιολογικά θα πρέπει να έχει αποκτήσει φιλοσοφική παιδεία που θα του 
επιτρέπει να εξετάζει τα κοινωνικά ζητήµατα στη βάση του κοινωνιολογικού στοχασµού, 
δηλαδή να εφαρµόζει στον κοινωνικό κόσµο µια φιλοσοφία της γνώσης του Modus 
operandi. Αξιοποιώντας στην πράξη τη φράση του Mills (1970) ότι η εργασία του 
κοινωνιολόγου είναι προϊόν κοινωνιολογικής φαντασίας θα αναλύσουµε στην παρούσα 
εργασία τη δυνατότητα ανάπτυξης της φαντασίας ως απαραίτητο στοιχείο 
κοινωνιολογικής θεώρησης και ευρύτερης οπτικής θεώρησης των πραγµάτων. 

1. Η ανάπτυξη της κοινωνιολογικής σκέψης: η επιστήµη της Κοινωνιολογίας 
Η παρατήρηση της κοινωνίας, των κοινωνικών θεσµών και µεταβολών, η ανάλυση 
πολιτικών συστηµάτων έχουν τις απαρχές τους στα έργα των φιλοσόφων, των 
θρησκευτικών διανοητών και των νοµοθετών κάθε πολιτισµού. Η προγενέστερη 
κοινωνική σκέψη αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίχτηκε η ανάπτυξη της 
Κοινωνιολογίας ως νέας επιστήµης (Bottomore, 1983, σ. 90 κ.ε.).  

Σύµφωνα µε τον Ginsberg (1947: 2) οι πηγές της Κοινωνιολογίας είναι η 
Πολιτική Φιλοσοφία, η Φιλοσοφία της Ιστορίας, οι βιολογικές θεωρίες της εξέλιξης 
των ειδών και τα κινήµατα κοινωνικής µεταρρύθµισης, τα οποία προκάλεσαν την 
ανάγκη ανάληψης ερευνών για τις κοινωνικές συνθήκες (αρχαιότερη µάλιστα αυτών 
η Πολιτική Φιλοσοφία, πρβλ. και Γιούλτση, 2000, σ. 103 και 181 κ.ε.). Η φιλοδοξία 
µάλιστα της Φιλοσοφίας να ερµηνεύσει την πορεία του ανθρώπου στην ιστορία και 
ιδιαίτερα την κοινωνική κρίση που αντιµετώπισε η κοινωνία µε τη βιοµηχανική 
επανάσταση και η ανάγκη να διαµορφωθεί µια κοινωνική θεώρηση, στην οποία θα 
στηριζόταν η κοινωνική πολιτική, αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της 
Κοινωνιολογίας. Αν µάλιστα θεωρήσει κανείς την Κοινωνιολογία ως µια θεωρία και 
διδασκαλία περί κοινωνίας τότε διαπιστώνει ήδη στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα µια 
θεωρία περί της «δίκαιης και ορθής κοινωνίας» (δες και Αριστοτέλους, «Πολιτικά», 
«Ηθικά Νικοµάχεια», «Αθηναίων Πολιτεία»). Ο Πλάτων καταθέτει ένα «σχέδιο για 
την ιδανική πολιτεία», που απορρέει από τον πυρήνα της φιλοσοφικής του σκέψης 
(θεωρία των Ιδεών) και την κριτική της κοινωνίας της συγκεκριµένης εποχής, µε 
απώτερο στόχο τη δηµιουργία της δίκαιης αθηναϊκής πόλης (∆εσποτόπουλος, 1978, 
σ. 46, υποσ. 1). Προτείνει την «έλλογη οργάνωση του όλου» µε µια ουσιαστική 
µεταρρύθµιση στο έκτο βιβλίο: τη διαµόρφωση των κοινωνικών τάξεων µε κυρίαρχη  
την τάξη των φιλοσόφων (Πλάτωνος, Πολιτεία 473 C11-E2). Αυτή η πρόθεση ενός 
σχεδίου της ιδανικής πολιτείας επέδρασε σε όλη τη µεταγενέστερη κοινωνική 
φιλοσοφία: η διαµόρφωση της ιδεώδους κοινωνίας ήταν πάντοτε σε άµεση 
συνάρτηση µε την κατάσταση που επικρατεί στην εκάστοτε κοινωνία (Τσάτσου, 
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1980, σ. 162-164; ∆εσποτόπουλος, 1978, σ. 11-15, 31,33). Στη θεωρία περί «δίκαιης 
και ορθής κοινωνίας» εντάσσεται και η αναγκαιότητα του καταµερισµού της 
εργασίας για την ικανοποίηση των υλικών αναγκών (Πλάτωνος, Πολιτεία 369BC, 
370A). Είναι ξεκάθαρη η αντίληψη ότι κάθε άνθρωπος µπορεί να ανταπεξέλθει µε 
επιτυχία σε ένα µόνο πράγµα, ενώ αν επιχειρήσει να κάνει πολλά θα αποτύχει 
παντελώς (Πλάτωνος, Πολιτεία 394E, 370B, 433A). Εποµένως, η αντίληψη που 
διαµορφώνεται ως προς την κοινωνικοποίηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις 
κοινωνικές συνθήκες που µπορεί για παράδειγµα να έχουν σχέση µε την αύξηση του 
πληθυσµού και να χαρακτηρίζουν µια ποσοτική µεταβολή ή ακόµα µε τη 
διαφοροποίηση των ρόλων που χαρακτηρίζουν µια ποιοτική µεταβολή της 
κοινωνικής δοµής (Πλάτωνος, Νόµοι 676Β και Αριστοτέλους, Πολιτικά Ι, 2) (πρβλ. 
αναλυτικά στο: Αντόρνο & Χορκχάιµερ, 1987, σ. 13 κ.ε. 31 κ.ε.). 

Γενικότερα επισηµαίνεται, ότι οι κοινωνικοφιλοσοφικές αντιλήψεις 
επηρεάζουν την κοινωνική πραγµατικότητα ακόµα περισσότερο, όταν διαλύεται η 
ιεραρχηµένη και κλειστή φεουδαρχική κοινωνία και διαµορφώνονται οι κατάλληλες 
συνθήκες για τις κατηγορίες της εξέλιξης και της κοινωνικής ανέλιξης (Αντόρνο & 
Χορκχάιµερ, 1987, σ. 15-16.). Σύµφωνα µε τον Τερλεξή (1999, σ. 32-33) «για ένα 
µεγάλο µέρος του 19ου αιώνα οι κοινωνικές επιστήµες στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια 
στηρίζονταν ως επί πλείστον σε φιλοσοφικές αφετηρίες και προεκτείνονταν σε 
µακροκοινωνιολογικούς υπολογισµούς και κατευθύνσεις […]». Μάλιστα κατά τον 
Bottomore (1983, σ. 105 κ.ε.) οι ισχυρές σχέσεις µεταξύ  Κοινωνιολογίας και 
Φιλοσοφίας ακόµη και σήµερα διακρίνονται στις εξής διαπιστώσεις:  

Πρώτα απ’ όλα υπάρχει και είναι αναγκαία µια φιλοσοφική ανάλυση των 
εννοιών, των µεθόδων και των επιχειρηµάτων που χρησιµοποιούνται στην 
Κοινωνιολογία, µια φιλοσοφία της Κοινωνιολογίας. 

∆εύτερον, η µελέτη της κοινωνικής συµπεριφοράς του ανθρώπου, της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης προϋποθέτει τη γνώση του επιστηµονικού διαλόγου περί 
των αξιών στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία.  

Και τέλος, τρίτον, η φιλοσοφική σκέψη είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την 
Κοινωνιολογία, επειδή η κοινωνιολογική έρευνα δεν µπορεί να αγνοήσει τα µεγάλα 
προβλήµατα της κοινωνικής ζωής, όπως αυτά διατυπώνονται σε φιλοσοφικές 
κοσµοθεωρίες. Η Κοινωνιολογία διατυπώνει προβλήµατα έχοντας αφετηρία τη 
φιλοσοφία της κοινωνίας, στην οποία και επιστρέφει για να διαφωτίζει νέα 
προβλήµατα που αναδεικνύονται από την επιστηµονική ερµηνεία.  

Εξετάζοντας, λοιπόν, η Κοινωνιολογία την κοινωνική ζωή των ανθρώπων 
συνδέεται  a priori µε τις άλλες επιστήµες, όπως την Κοινωνική Ανθρωπολογία, την 
Ψυχολογία, την Οικονοµική και Πολιτική επιστήµη, τη Φιλοσοφία και την Ιστορία, 
που από τη δική τους οπτική και µε τη δική τους επιστηµονική προσέγγιση 
εµπλέκουν στις διερευνήσεις τους την κοινωνική ζωή των ανθρώπων (Bottomore, 
1983, σ. 90 κ.ε.). Ως πολυσήµαντη λέξη, κατά τον M.Weber (1983, σ. 217), η 
Κοινωνιολογία είναι µια επιστήµη που επιδιώκει να κατανοήσει ερµηνευτικά την 
κοινωνική συµπεριφορά και να προβεί στην «αιτιώδη εξήγηση της πορείας της και 
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των συνεπειών της». Μεγάλη υπήρξε ωστόσο η δυσκολία της ως ύστερη επιστήµη να 
διαφοροποιήσει το αντικείµενό της από εκείνα των άλλων εµπειρικών κοινωνικών 
επιστηµών. Η ανάδειξή της ως επιστήµη µέσω του αιτήµατος της οριοθέτησής της ως 
πειθαρχηµένης και συστηµατικής συναγωγής και σύνθεσης γνώσεων που 
θεµελιώνονται και ελέγχονται µε τη χρήση συστηµατικών µεθόδων εµπειρικής 
έρευνας, όπως οι φυσικές επιστήµες, προσέκρουε στο ίδιο το αντικείµενό της 
δεδοµένου ότι η µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς διαφέρει από την παρατήρηση 
των γεγονότων του φυσικού κόσµου (Giddens, 2002, σ. 63). Όσο όµως περισσότερο 
προόδευε η διαµόρφωση των φυσικών επιστηµών µε νόµους προσδιορισµένους µε 
ακρίβεια, τόσο περισσότερο προωθούνταν το αίτηµα να διαµορφωθεί ένα αντίστοιχο 
µοντέλο για την κοινωνία. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στη θετική κοινωνιολογία του 
Comte µε την αναγνώριση φυσικών νόµων στις µεταβολές και αλλαγές στην 
κοινωνία, µε µέσα την καθαρή παρατήρηση, το πείραµα και τη συγκριτική µέθοδο. 
[Υπό το πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, σύµφωνα µε τους Αντόρνο και Χορκχάιµερ 
(1987, σ. 20) διαφοροποιείται η Κοινωνιολογία, όπως προβάλλεται από τον Comte, 
από τη διδασκαλία περί κοινωνίας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη]. Η εξέλιξη στη 
συνέχεια οδήγησε στην ανάπτυξη της νέας επιστήµης, όπου όµως το θεωρητικό 
στοιχείο διατηρήθηκε χωρίς να χαθεί, τόσο ως προς την ύπαρξη ενός 
σκιαγραφήµατος της ολότητας όσο και ως προς το σχήµα της µεθοδολογίας, της 
θεωρίας που στηρίζει την επιστήµη ή των επιµέρους κλάδων της. Στο δεύτερο µισό 
του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου διαµορφώνεται η Κοινωνιολογία ως αυτόνοµη 
επιστήµη. Σηµαντική υπήρξε η συµβολή στην πρόοδο της επιστήµης των Comte, 
Durkheim, Spencer και Marx σε ό,τι αφορά στην αυτονοµία της και το αντικείµενό 
της. Η νέα επιστήµη, όπως εξελίχθηκε, έχει αντικείµενό της τη συστηµατική 
παρατήρηση των προϋποθέσεων και µορφών της κοινωνικής ζωής, τις σχέσεις των 
ανθρώπων µεταξύ τους, τις σχέσεις των οµάδων και των κοινωνικών συστηµάτων, τη 
δοµή της κοινωνίας (κοινωνική στρωµάτωση, κοινωνική µεταβολή) (Γέµτος, 2003, σ. 
160). Μπορεί, δηλαδή, να αναλύει, να παρατηρεί και να εξετάζει µε τη χρήση 
συστηµατικών µεθόδων εµπειρικής έρευνας: α. τις  µορφές κοινωνικοποίησης β. τα 
διάφορα πεδία της κοινωνικής πραγµατικότητας, τις διάφορες «περιοχές» της 
συνολικής κοινωνίας, όπως τις κοινωνικές τάξεις, τα κοινωνικά στρώµατα, τις 
κοινωνικές οµάδες και τη δυναµική τους, τις κοινωνικές οργανώσεις, τον κοινωνικό 
έλεγχο κ.ά. και ποτέ το άτοµο έξω από τους κοινωνικούς του προσδιορισµούς και 
τελικώς να αποτιµά λογικά τα επιχειρήµατά της (Αντόρνο & Χορκχάιµερ, 1987, σ. 21 
κ.ε˙ Παναγιωτόπουλος, 2007, σ. 9-15).  

2. Ο τρόπος σκέψης του Κοινωνιολόγου 

Κάθε κοινωνιολογική θεώρηση προϋποθέτει ένα ευρύτερο οπτικό πεδίο, µια 
κοινωνιολογική οπτική (Μπέργκερ, 1983, σσ. 44; 68). Ο Durkheim (1994: 92) 
πρώτος επισηµαίνει ότι τα κοινωνικά φαινόµενα καθαυτά πρέπει να εξετάζονται 
ανεξάρτητα από τα συνειδητά υποκείµενα που τα αντιλαµβάνονται, πρέπει να 
µελετηθούν απ’ έξω σαν εξωτερικά πράγµατα. Εποµένως, κάθε κοινωνιολογική 
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προσέγγιση ενός κοινωνικού ζητήµατος προϋποθέτει τη διερεύνηση της 
πραγµατικότητας που βρίσκεται κάτω από τα επιφαινόµενα, πέρα από τα εµφανή 
εξωτερικά πλαίσια, κοντολογίς την ανίχνευση νέων επιπέδων της πραγµατικότητας 
(Charon, 2000). Απαραίτητο στοιχείο της κοινωνιολογικής οπτικής είναι η 
«κοινωνιολογική φαντασία». Ο όρος πρόεκυψε από τις εργασίες του C. W. Mills, 
όταν πρότεινε την ανάληψη ερευνών για τα σηµαντικά κοινωνικά και πολιτικά 
ζητήµατα του µεταπολεµικού κόσµου µε περισσότερη φαντασία. Η κοινωνιολογική 
φαντασία αποτελεί απαραίτητο εργαλείο κάθε κοινωνιολόγου και απαιτεί την 
αποστασιοποίησή του από τις κοινωνικές διαδικασίες της καθηµερινής ζωής, 
προκειµένου να τις θεωρήσει από άλλη οπτική γωνία. «Με την κοινωνιολογική 
φαντασία αποκτά κανείς τη δυνατότητα να συλλάβει το νόηµα που έχει η µεγάλη 
ιστορική πορεία για την εσωτερική ζωή και τη σταδιοδροµία των ατόµων. Αποκτάει 
τη δυνατότητα να κατανοήσει µε ποιον τρόπο τα άτοµα αυτά, στη δίνη των 
καθηµερινών τους εµπειριών, αναπτύσσουν συχνά µια ψεύτικη συνείδηση της 
κοινωνικής τους θέσης. […] Με τον τρόπο αυτό, η προσωπική ανησυχία των ατόµων 
διοχετεύεται σε ορισµένα σαφή κοινωνικά προβλήµατα και η αδιαφορία του κοινού 
µετασχηµατίζεται σε ενεργό συµµετοχή στα προβλήµατα αυτά» (Mills, 1985, σ. 12-
13). Ο κοινωνιολόγος θα θεωρήσει τα κοινωνικά γεγονότα όχι µόνο από την οπτική 
της επίδρασής ή επιρροής τους σε ένα µεµονωµένο άτοµο, αλλά υπό τη γενικότερη 
σκοπιά του δηµόσιου ενδιαφέροντος, της επιρροής ή των επιπτώσεών τους στην 
κοινωνία (Mills, 1985, σ. 13). Ένα παράδειγµα: η φτώχεια µπορεί να αποτελεί για τον 
άνθρωπο που τη βιώνει ουσιαστικό πρόβληµα, που τον ταλανίζει µε προεκτάσεις 
στην προσωπική, κοινωνική, ατοµική και οικογενειακή ζωή και µπορεί να τον 
οδηγήσει ακόµα και σε αδιέξοδο. Ο κοινωνιολόγος θεωρεί το ίδιο αυτό πρόβληµα 
πέρα από τα όρια της προσωπικής δυστυχίας και ανέχειας, επειδή εκατοµµύρια 
άνθρωποι στο πλανήτη αντιµετωπίζουν την ίδια κατάσταση: πρόκειται κατ’ ουσίαν 
για ένα κοινωνικό ζήτηµα που ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους και αποτελεί 
ευρύτερα ένα κοινωνικό γεγονός µε µεγάλες προεκτάσεις (Giddens, 2002, σσ. 52-54). 

Στην Κοινωνιολογία περισσότερο από άλλες επιστήµες τα σύνορα µεταξύ 
επιστήµης και κοινής γνώσης είναι πιο δυσδιάκριτα (Bourdieu, et al. 2007: 125). 
Γενικότερα, κυριαρχεί η αντίληψη ότι ο κοινωνιολόγος, επειδή ασχολείται µε τη 
διερεύνηση της κοινωνικής πραγµατικότητας, µε καθηµερινές καταστάσεις της 
κοινωνικής ζωής, την οποία διάγουµε, στην ουσία ασχολείται µε κάτι για το οποίο 
λίγο πολύ όλοι έχουν µια γνώµη, γνωρίζουν ή πιστεύουν πως γνωρίζουν˙ κοντολογίς 
ο καθένας θα µπορούσε να είναι και κοινωνιολόγος (Κουζέλης, 1991, σ. 314; 
Μπέργκερ, 1983, σ. 25 κ.ε., 31). Ο κοινωνιολόγος, όµως, έχει διαφορετικές αξιώσεις 
παρατηρώντας ή διερευνώντας µια κοινωνική διαδικασία. Θα προσπαθήσουµε να 
αποσαφηνίσουµε αυτές τις αξιώσεις αναδεικνύοντας τη χρησιµότητα του 
κοινωνιολόγου και ευρύτερα της Κοινωνιολογίας. 

Ο Κοινωνιολόγος ζει σε µια συγκεκριµένη κοινωνία που έχει µια ορισµένη 
κοινωνική δοµή. Μελετά την κοινωνική ζωή και την ανθρώπινη συµπεριφορά. 
∆ιαφέρει όµως το έργο του, η µελέτη αυτή από το έργο π.χ. του φυσικού επιστήµονα 
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που παρατηρεί τα αντικείµενα της φύσης. Ο κοινωνιολόγος ασχολείται µε ανθρώπους 
και δράσεις αυτών και όχι µε άψυχο υλικό. Έχει να παρατηρήσει, να αναλύσει και να 
ερµηνεύσει άτοµα µε συνείδηση, τα οποία δρουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, µια 
κοινωνία µε συγκεκριµένη δοµή, και τα οποία προσδίδουν στις πράξεις τους νόηµα 
και σκοπό. Οι άνθρωποι µέσω των δραστηριοτήτων τους διαµορφώνουν τον 
κοινωνικό κόσµο και ταυτόχρονα διαµορφώνονται από αυτό. Η κοινωνική ζωή 
διαµορφώνεται από τις κοινωνικές πράξεις των ανθρώπων που διενεργούνται βάσει 
συγκεκριµένων σκοπών και άλλοτε έχουν αποτελέσµατα εκούσια και άλλοτε µη 
προβλεπόµενα και ακούσια (Giddens, 2002, σ. 63; Ritsert, 1996, σ. 21 κ.ε.; 
Μπέργκερ, 1983, σ. 29-30, 40-41). 

Ο Κοινωνιολόγος ζει σε µια συγκεκριµένη κοινωνία που έχει µια ορισµένη 
κοινωνική δοµή. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρεί τα κοινωνικά δρώµενα, παρατηρεί πώς 
ενεργούν οι άνθρωποι στις διάφορες κοινωνικές διαδικασίες και µελετά το νόηµα που 
δίνουν στην πράξη (συµπεριφορά) του άλλου σε κάθε τέτοια κοινωνική διαδικασία 
(δες αναλυτικά για το νόηµα, το υποκειµενικό νόηµα και τη σχέση µε την πράξη Μ. 
Weber, 1983, σ. 217). Γύρω από όλο αυτό διαµορφώνεται η αντίληψη για τη σηµασία 
της σχέσης µεταξύ των ανθρώπων. Ο κοινωνιολόγος, δηλαδή, προσπαθεί να 
αποσπάσει πληροφορίες για το νόηµα που δίνει στην πράξη (συµπεριφορά) κάθε 
άνθρωπος, να κατανοήσει, πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που εξετάζει, για τη 
διαδικασία, τι γνωρίζουν, σε τι αποβλέπουν σε σχέση µε αυτήν κ.ά. Πρόκειται 
ουσιαστικά για µια µεµονωµένη διαδικασία, η οποία όµως εντάσσεται σε ευρύτερους 
κοινωνικούς συσχετισµούς, επειδή στη σχέση των ανθρώπων µπορεί να 
παρεµβάλλονται άµεσα ή έµµεσα και άλλες κοινωνικές διαδικασίες ή µπορεί οι 
άνθρωποι που εξετάζει ο κοινωνιολόγος να έχουν ισχύ και εξουσία, να επηρεάζουν 
από τη θέση τους την κατεύθυνση της κοινωνίας (Ritsert, 1996, σ. 26 κ.ε.). Με τη 
συµβολή της κοινωνιολογικής φαντασίας µπορεί να συλλάβει αυτό που συµβαίνει 
στον κόσµο και αυτό που συµβαίνει µέσα του. «Η συνειδητή αυτοθεώρηση του 
σύγχρονου ανθρώπου […] οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, στο ότι νιώθει βαθιά την 
κοινωνική σχετικότητα και τη µεταπλαστική δύναµη της ιστορίας. Η κοινωνιολογική 
φαντασία είναι η πιο γόνιµη µορφή αυτής της συνειδητότητας» (Mills, 1985, σ. 16).  

 Ο Κοινωνιολόγος ζει σε µια συγκεκριµένη κοινωνία που έχει µια ορισµένη 
κοινωνική δοµή. Επειδή εξετάζει τα κοινωνικά γεγονότα από απόσταση, είναι έξω 
από αυτά, γνωρίζει τι σκέφτονται, τι επιθυµούν και σε τι αποβλέπουν οι άνθρωποι µε 
την πράξη (συµπεριφορά) τους µε µεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι οι ίδιοι. Αναγνωρίζει 
την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων σε κάθε ανθρώπινη πράξη, δηλαδή 
διαφοροποιεί τους σκοπούς της συµπεριφοράς από τα ακούσια και εκούσια 
αποτελέσµατα αυτής ανάλογα µε την επίδραση κοινωνικών παραγόντων. Κάθε φορά 
που εξετάζει και διατυπώνει κοινωνικά ζητήµατα θα πρέπει να κάνει µια ξεκάθαρη 
αναφορά σε σειρά κοινωνικών και ατοµικών προβληµάτων και να δίνει διάσταση 
στην έρευνα για τις αιτιακές σχέσεις ανάµεσα στο ατοµικό περιβάλλον και την 
κοινωνική διάρθρωση (Mills, 1985, σ. 208). Εποµένως, ο κοινωνιολόγος είναι σε 
θέση α) να κάνει έναν ευρύτερο κοινωνικό συσχετισµό και να διαµορφώσει µια 
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κριτική στάση απέναντι στην πράξη και τη σκέψη και β) µε τα µέσα της 
κοινωνιολογικής σκέψης να ερµηνεύσει κοινωνικά γεγονότα και να τα συνδέσει µε 
την κοινωνική δοµή και τη λειτουργία της κοινωνίας. Για παράδειγµα µπορεί να 
παρατηρήσει και να ερµηνεύει τη δυνατότητα χρήσης της «επίσηµης» γλώσσας του 
σχολείου που ευνοεί τους µαθητές συγκεκριµένων κοινωνικών στρωµάτων ως 
δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης. ∆ηλαδή, ο τρόπος µε τον οποίο είναι δοµηµένη η 
ίδια η κοινωνία επηρεάζει κοινωνικές διαδικασίες µε τις οποίες έρχονται οι άνθρωποι 
σε επαφή καθηµερινά.  

Ο Κοινωνιολόγος ζει σε µια συγκεκριµένη κοινωνία που έχει µια ορισµένη 
κοινωνική δοµή. Χρησιµοποιεί την επιστήµη του (η Κοινωνιολογία είναι µια ακριβής 
επιστήµη, Ritsert, 1996, σ. 147 κ.ε.), τη θεωρία της, δηλαδή ένα σύνολο νόµων που 
είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους, έτσι ώστε να µπορεί να συναχθεί τουλάχιστον ένας 
νόµος από τους άλλους, για να ερµηνεύσει ένα συµβάν, ένα γεγονός (Τσαούση, 1983, 
σ. 104). Αναζητά τους νόµους και τις οριακές συνθήκες από τις οποίες µπορεί να 
συναχθεί ένα νόµος που θα είναι σε θέση να προβλέψει τυχόν µελλοντικά γεγονότα, 
να συναγάγει συµβάντα που δεν έχουν ακόµα παρατηρηθεί. Όταν αυτά θα 
εµφανιστούν τότε η πρόβλεψη / η πρόγνωση είναι σωστή. ∆ηλαδή, ο κοινωνιολόγος 
εφαρµόζει στον κοινωνικό κόσµο µια ρασιοναλιστική φιλοσοφία της γνώσης και ένα 
τρόπο επιστηµονικής προσέγγισης µε στόχο να αντικειµενικοποιήσει το άρρητο «να 
αναδείξει το κρυφό και κεκαλυµµένο, να διασπάσει, συσχετίζοντας φαινοµενικά 
ασύµβατες διαστάσεις φαινοµένων, αυτό που η ιδεολογία ενώνει, µιας µεθόδου που 
βασίζεται σε µια αντίληψη για τις κοινωνικές σχέσεις, η οποία οργανώνεται γύρω από 
τις υλικές, συµβολικές και θεσµοθετηµένες σχέσεις κυριαρχίας […]» 
(Παναγιωτόπουλος, 2007, σ. 13). 

Η διαδικασία, την πορεία της οποίας ακολουθεί ο κοινωνιολόγος κατά την 
εργασία του, µπορεί να περιγραφεί πολύ συνοπτικά ως εξής: 
(1) Ο κοινωνιολόγος παρατηρεί µε ακρίβεια και καταγράφει µε προτάσεις 

παρατήρησης τις κοινωνικές διαδικασίες 
(2) Η παρατήρηση τον οδηγεί στη δηµιουργία υποθέσεων για την κατανόηση του τι 

συµβαίνει. ∆ηλαδή, διατυπώνει µια υπόθεση για µια νοµοτελειακή σχέση στην 
κοινωνία και στη συνέχεια µπορεί  βάσει των κανόνων της κριτικής 
ορθολογιστικής τέχνης (σύµφωνα µε την κριτικοορθολογιστική Κοινωνιολογία 
που συνιστά µια φιλοσοφική τοποθέτηση) να ασκεί κριτικό έλεγχο  

(3) Καταγράφει τις προσδοκίες στηριζόµενος σε λογικές βάσεις, δηλαδή ανάλογα µε 
το τι ορίζουν οι κανονιστικοί νόµοι της κοινωνίας για τη δραστηριότητα των 
ανθρώπων (Ritsert, 1996, σ. 147-178).  

Ο κοινωνιολόγος γνωρίζει τον επιστηµονικό κοινωνιολογικό χώρο και δεν 
περιορίζει την κοινωνιολογική τέχνη στην επανεπεξεργασία θεωρητικών και 
µεταθεωρητικών στοιχείων αλλά διαθέτει το απαραίτητο κοινωνιολογικό βλέµµα που 
στοιχειοθετείται αφενός στις κοινωνιολογικές του γνώσεις αφετέρου στο θεωρητικό 
Modus operandi, στον τρόπο λειτουργίας που συνοψίζει όλες τις εφαρµοσµένες 
αρχές, µεθόδους, πρακτικές που χρησιµοποιεί (Παναγιωτόπουλος, 2007, σ. 13). Είναι 
καρπός της κοινωνιολογικής φαντασίας να µπορεί να µετατοπίζεται από τον πολιτικό 
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τοµέα στον ψυχολογικό, από την εξέταση µιας οικογένειας στις διάφορες µορφές 
οικογένειας σε όλον τον κόσµο, από τα θρησκευτικά δόγµατα στις στρατιωτικές 
εντολές κοκ. (Mills, 1985, σ. 16). Ο κοινωνιολόγος λαµβάνει υπόψη του την 
πολλαπλότητα των προσεγγίσεων και ερµηνειών του αντικειµένου που παρατηρεί, τη 
συνύπαρξη των διαφορετικών κοινωνιολογικών σχολών και σέβεται τον 
πολυπαραδειγµατικό χαρακτήρα της Κοινωνιολογίας (για την πολυπαραδειγµατική 
φύση της Κοινωνιολογίας δες αναλυτικά Κουζέλης, 1996, σ. 322 κ.ε). Έχοντας 
γνώση των διαφόρων ρευµάτων, που αποτελούν την προϋπόθεση της κατασκευής του 
λογικού νήµατος των κανονιστικών αρχών της κοινωνίας, ασκεί κριτικό έλεγχο των 
γεγονότων. Βάσει των παραπάνω παρουσιάζει τους πολλαπλούς κοινωνιολογικούς 
τρόπους σκέψης µέσα από τις έννοιές τους, µέσα από την αντιπαράθεση των 
εννοιακών τους πλαισίων, δηλαδή εξετάζει τι τους συνδέει, ποιες είναι οι διαφορές 
τους και ποια τα όρια µεταξύ τους. Σε αυτήν την αντιπαράθεση στοιχειοθετείται και η 
κριτική των διαφορετικών κοινωνιολογικών θεωριών.  

Η πολυπαραδειγµατικότητα της φύσης της Κοινωνιολογίας λόγω 
αντικειµένου είναι αναγκαία στο πλαίσιο και τους ορισµούς των εννοιών της. 
Εποµένως, ο κοινωνιολόγος προχωρά συνθετικά από τις γενικές έννοιες στις πιο 
συγκεκριµένες χρησιµοποιώντας διαφορετικά παραδείγµατα ως «αυτοτελή 
επιστηµονικά οικοδοµήµατα», κατασκευάζοντας µοντέλα ερµηνείας των κοινωνικών 
σχέσεων και πράξεων για κάθε παράδειγµα. Χρησιµοποιεί την άµεση εµπειρική 
καθηµερινότητα και το λόγο της ως υλικό, τα αποδοµεί και στη συνέχεια αναδοµεί 
την επιστηµονική σύλληψη µε τη χρήση των εννοιολογικών όρων κάνοντας µια 
άσκηση στο χειρισµό, µια κριτική άσκηση, ελέγχοντας τους όρους (Κουζέλης, 1991, 
σ. 239˙  Κουζέλης, 1996). Η µετάδοση ενός επιστηµονικού κοινωνιολογικού τρόπου 
σκέψης και λειτουργίας επιτυγχάνεται µέσω της εξοικείωσης του τρόπου παραγωγής 
εννοιών και αποφάνσεων και µέσω της συµµετοχής σε αυτή τη διαδικασία 
παραγωγής (Κουζέλης, 1996, σ. 329˙ Mendras, 1991, σ. 30-31˙ Παναγιωτόπουλος, 
2007, σ. 14). 

3. Σύνοψη 

Επειδή η Κοινωνιολογία επικεντρώνεται στον κοινωνικό κόσµο, στις κοινωνικές 
διαδικασίες, τις επιδράσεις αυτών στη ζωή µας και τη ζωή των άλλων, ο 
κοινωνιολογικός τρόπος σκέψης µας επιτρέπει να δούµε τον κοινωνικό κόσµο από 
όλες τις πλευρές, να τον κατανοήσουµε καλύτερα και να συνειδητοποιήσουµε τις 
διαφορές µας. Όσο περισσότερο κατανοούµε τον τρόπο δράσης µας και τη λειτουργία 
της κοινωνίας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να προβλέψουµε το µέλλον µας και 
να το επηρεάσουµε. Μαθαίνω να σκέφτοµαι κοινωνιολογικά σηµαίνει πρωτίστως ότι 
έχω αυξηµένη αυτοσυνείδηση που µου δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσω καλύτερα 
το νόηµα των πράξεών µου και της συµπεριφοράς µου, όπως και των άλλων, και µε 
τρόπο δηµιουργικό να συνδέσω τις καταστάσεις της ζωής µου µε πορίσµατα των 
κοινωνιολογικών ερευνών. Άρα µου δίνεται η δυνατότητα να αποτιµήσω κάθε µέτρο 
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πολιτικής της κοινωνίας που ζω και µε επηρεάζει και να αντλώ οφέλη από την 
κοινωνιολογική έρευνα για την ζωή µου (Giddens, 2002: 64-66). 
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