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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Η συγγραφή του βιβλίου της κοινωνιολογίας έχει ως στόχο να συμβάλει στην κατανόηση της σύγχρονης 
κοινωνίας, να προβληματίσει τους μαθητές για όσα συμβαίνουν γύρω τους, κυρίως όμως να αναπτύξει την 
κριτική τους ικανότητα και να τους παροτρύνει να ενεργοποιηθούν ως αυριανοί πολίτες.

Στη συγγραφή του βιβλίου αυτού βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι με επισημάνσεις και σχόλια που 
ήταν καθοριστικά για την ολοκλήρωσή του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κ. Μαρία Ν. Αντω-
νοπούλου, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, για τις ουσιαστικές επισημάνσεις και τα 
σχόλιά της σε διάφορες ενότητες του Βιβλίου του Μαθητή, τον κ. Γιάννη Πανούση, καθηγητή Εγκληματο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τις διευκρινίσεις του σχετικά με τις γενικές κατηγορίες των αδικη-
μάτων, καθώς και τον ερευνητή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών κ. Διονύσιο Μπαλούρδο για τα 
πολύτιμα στοιχεία που μας παρείχε σχετικά με τον πληθυσμό και τη φτώχεια.

Ευχαριστούμε όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και τα μεμονωμένα άτομα που μας 
βοήθησαν στη συγκέντρωση και την επεξεργασία εποπτικού υλικού (π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα, στα-
τιστικούς πίνακες κ.ά.) για το διδακτικό πακέτο. Τα στοιχεία τους μνημονεύονται στις επιμέρους ενότητες 
του Βιβλίου του Μαθητή και του Τ.Ε.Ε.Μ. 

Ευχαριστούμε, επίσης, την εκπαιδευτικό κ. Ειρήνη Σπάνθη για την πολύτιμη βοήθειά της στην ηλεκτρονι-
κή επεξεργασία των κειμένων πριν από την τελική τους κρίση, καθώς και τον κ. Χάρη Χαμηλοθώρη για την 
απρόσκοπτη πρόσβαση που μας εξασφάλισε σε φωτογραφικά αρχεία εφημερίδων. 

Το διδακτικό πακέτο κοινωνιολογίας περιλαμβάνει:

• το Βιβλίο του Μαθητή, 

• το Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή (Τ.Ε.Ε.Μ.) καθώς και 

• το Βιβλίο του Καθηγητή. 

Το Τ.Ε.Ε.Μ. περιλαμβάνει ιδέες για σχέδια εργασίας, ασκήσεις και ερωτήσεις διάφορων τύπων, καθώς επί-
σης και παραδείγματα εφαρμογής, που θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν στην εμπέδωση βασικών εννοιών οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο κοινωνιολογίας. 

Το Βιβλίο του Καθηγητή εμπεριέχει οδηγίες προς τους διδάσκοντες και περισσότερο εξειδικευμένες πλη-
ροφορίες σχετικά με τις θεωρίες και τις μεθόδους της κοινωνιολογίας, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα συνδρά-
μουν το διδακτικό τους έργο.

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, ελπίζουμε το παρόν βιβλίο να πετύχει τους στόχους του, δηλαδή να 
συμβάλει στην ευρύτερη καλλιέργειά σας και στη μετέπειτα επαγγελματική και κοινωνική σας διαδρομή. 

Οι συγγραφείς

22-0085.indd   9 11/4/2014   4:36:07 µµ



22-0085.indd   10 11/4/2014   4:36:07 µµ



• Γέννηση της κοινωνιολογίας

• Εφαρμογή της «κοινωνιολογικής φαντασίας»

• Θεμελιωτές της κοινωνιολογίας (Κοντ, Μαρξ, Ντυρκέμ, Βέμπερ)

• Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα

• Χρησιμότητα της κοινωνιολογίας

1 .  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  Σ Τ Η Ν  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α
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 Εισαγωγή στην κοινωνιολογία 13

1.1. Η γέννηση της κοινωνιολογίας

Η κοινωνιολογία γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη πριν 
από 150 χρόνια. Υπήρχαν συγκεκριμένες αιτίες γι’ αυτό, 
οι οποίες σχετίζονται με δύο επαναστάσεις: τη Γαλλική 
Επανάσταση (1789) και τη βιομηχανική επανάσταση 
στην Αγγλία κατά το 18ο αιώνα, γεγονότα που προκά-
λεσαν βαθιές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Μερι-
κές από τις αλλαγές που συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή 
κοινωνική πραγματικότητα της εποχής εκείνης ήταν 
η εισαγωγή της μηχανής στους χώρους δουλειάς, η 
ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, η έξοδος των 
αγροτών από την ύπαιθρο, η εμφάνιση της εργατικής 
τάξης, η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων 
στις πόλεις.

Οι αλλαγές που συντελούνται την περίοδο αυτή προ-
καλούν στον κόσμο μεγάλη ανασφάλεια και ανησυχία, 
αφού διαλύονται οι παραδοσιακοί κοινωνικοί δεσμοί, 
επηρεάζονται οι λειτουργίες της οικογένειας, δημι-
ουργούνται νέες τεχνικές παραγωγής και αναδύονται 
νέες κοινωνικές τάξεις. Εμφανίζονται νέα ήθη και μαζί 
προβλήματα δυσεπίλυτα. Έτσι, ο ενοχλητικός ζητιάνος 
της προβιομηχανικής κοινωνίας, που ζούσε σε άσυλα 
εγκλεισμού, δίνει τη θέση του στο σύγχρονο φτωχό, 
που εξαναγκάζεται να δουλέψει, αφού θεσπίζεται νό-
μος που απαγορεύει την επαιτεία.

Οι πολιτικοί της εποχής εκείνης ξεκινούν μια προσπά-
θεια να θεραπεύσουν αυτά που αποκαλούν κοινωνικά 
προβλήματα και να ελέγξουν καλύτερα την κοινωνία, 
η οποία έμοιαζε να ξεφεύγει από τα καθορισμένα μέ-
τρα. Έτσι ορίζουν επιτροπές που κάνουν επιτόπιες πα-
ρατηρήσεις και έρευνες, όπως αυτές των Επιθεωρητών 

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε η επιστήμη της κοινωνιολο-
γίας και τον τρόπο με τον οποίο καθορίστηκε το αντικείμενό της. Θα αναφέρουμε ποιοι είναι οι θεμελιωτές 
της και θα δείξουμε ποια είναι η χρησιμότητα της επιστήμης αυτής στη σύγχρονη κοινωνία.

Εικ. 1.1 Εισαγωγή της μηχανής στους χώρους δουλειάς (Ρ. Boulanger, Mémoίres du savon de Marseίlle, Ed. de léquinoxe, 1994).
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14 Κοινωνιολογία 

Εργασίας στη Βρετανία, στις οποίες περιγράφονται η 
ζωή και οι συνθήκες εργασίας της νεοεμφανιζόμενης 
εργατικής τάξης.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί στοχαστές ξαφνιάστη-
καν από αυτές τις αλλαγές και άρχισαν να ασχολούνται 
με την επιστημονική διερεύνηση των κοινωνικών μετα-
σχηματισμών και των αιτίων τους. Αυτό είναι το κοινω-
νικο-ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε η 
κοινωνιολογία.

1.1.1 Αντικείμενο της κοινωνιολογίας

Η κοινωνιολογία ερευνά την ανθρώπινη συμπεριφο-
ρά όπως αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο μιας ομάδας 
και πάντα σε σχέση με άλλα άτομα και με άλλες ομάδες. 
Είναι μοναδική επιστήμη, γιατί δεν εστιάζει στο άτομο, 
αλλά ασχολείται με το κοινωνικό σύνολο και συνεπώς 
επικεντρώνεται στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου και 
των ομάδων των σύγχρονων κοινωνιών. Μερικά από τα 
ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνιολογία είναι 
τα εξής:

Γιατί οι συνθήκες της ζωής μας είναι τόσο διαφορε-
τικές από αυτές των γονιών ή των παππούδων μας; 
Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι μεταβολές στο 
μέλλον; Πώς επιδρούν οι μεταβολές αυτές στη συναι-
σθηματική ή την επαγγελματική ζωή μας; Τι σημαίνει 
βιομηχανική κοινωνία; Τι είναι η αστικοποίηση και 
πώς επηρεάζει τις οικογενειακές σχέσεις; Ποιοι λόγοι 
οδήγησαν την πολιτεία στη δημιουργία σχολείων και 
ποια είναι η σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνική 
ανέλιξη των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων; Γιατί 
υπάρχει φτώχεια στον κόσμο, ποια είναι τα αίτιά της και 
ποιες οι συνέπειές της για την υγεία και την εκπαίδευση; 
Γιατί υπάρχουν προκαταλήψεις, συγκρούσεις, πόλεμοι 
και ποια είναι η σχέση τους με πολιτικά και οικονομι-

κά συμφέροντα; Πώς γεννήθηκε το κράτος στο δυτικό 
κόσμο; Τι είναι εξουσία, ποιος την ενσαρκώνει και ποια 
είναι η σχέση της με την οικονομία; Γιατί τα ποσοστά 
συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική είναι χαμηλά; 
Πώς επιδρούν η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολο-
γίες στις κοινωνικές σχέσεις και τον τρόπο ζωής;

Τα ερωτήματα αυτά, αλλά και πολλά άλλα, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, αποτελούν το βασικό προβλημα-
τισμό της κοινωνιολογικής επιστήμης. Λόγω της φύσε-
ως των ζητημάτων που την απασχολούν καταλαβαί-
νουμε ότι η επιστήμη αυτή έχει να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο σύγχρονο υλικό και πνευματικό πολιτισμό. Η 
κοινωνιολογία λοιπόν έχει ως αντικείμενο μελέτης 
τα κοινωνικά φαινόμενα, τη δράση των κοινωνικών 
ομάδων, τις σχέσεις μεταξύ ατόμου και ομάδων, τις 
σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων, τις κοινωνικές 

Εικ.1.2 Βαστίλη, σύμβολο της μισητής βασιλκής 
εξουσίας που καταλήφθηκε από τις επαναστατικές 
δυνάμεις τον Ιούλιο του 1789 στο Παρίσι. (Εγκυκλο-
παίδεια Grand Larousse, ενότητα Ι: Άνθρωπος-Κοι-
νωνία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2001).

Εικ.1.3 «Καλά την έχουνε οι κοινωνιολόγοι, γι’ αυτούς οι δια-
δηλώσεις θεωρούνται πρακτική εξάσκηση!» (Ιμόγκεν Ζέγκερ, 
Εισαγωγή στην κοινωνιολογία: θεωρία, μέθοδος, πρακτική, εκδ. 
Μπουκουμάνη, 1977).
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