
Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Κρίσης: 

Αιτίες και η μελέτη των συνεπειών 

1. Η θεωρητική κληρονομιά και το κοινωνικό και ιστορικό 
πλαίσιο 
Κοινωνιολογία και κρίσεις – Ανάπτυξη και εξάρτηση – 
Δομές και δρώντα υποκείμενα 
 
2. Οι κρίσεις του ’73-’74 και 1980 
 
3.                                  κοινωνικές δράσεις 
 
          ισορροπίες           VERSTEHEN        αν-ισορροπίες 
                                        

διάδραση 



3.1 Ισορροπία 

α. Στατική εξέλιξη  

    (ως προς το χρόνο) 

                                                                                       Lamarck – η επιβίωση του δυνατού  

                                                         Spencer        Darwin και Wallace – οικουμενικότητα 

                                                                              Διαφοροποίηση και ενσωμάτωση 

                                                                              Κοινωνική στατική (1851) 

                                                                              Ατομική υπευθυνότητα / ελεύθερη αγορά 

 

Henderson’s system (Pareto) –                      Parsons 

Hard and soft equilibrium –                           

 (Φυσικοχημεία – Βιοχημεία)                      αναλυτικός ρεαλισμός 

(ομοιοστατική) 

                                                                      

                                             Pareto  [σχέση μεταξύ λογικής – μη-λογικής δράσης] 

Βία και πανουργία               Marshall  [θεσμική υπόσταση της οικονομικής δράσης] 

                                             Weber  [σχέση μεταξύ οργανικής λογικής και αξιακής λογικής] 

                                             Durkheim  [μη συμβολαιακή βάση του συμβολαίου] 

i. The structure of social action – The social system – Toward a General Theory of Action 
(διαδικασίες εσωτερικές του συστήματος και διαδικασίες αλλαγής του συστήματος) 

ii. Άμυνα – προσαρμοστικότητα – Στόχοι – ενσωμάτωση  - διατήρηση (της κοινωνικής τάξης) 
εσωτερίκευση    

  



3.1 Ισορροπία (συνέχεια) 
β. Κυκλική εξέλιξη 

Pareto – Mosca – C.W. Mills – [μεγέθυνση – συρρίκνωση] (λιοντάρια, ενοικιαστές, αλεπούδες)  

Βία και Πανουργία  

 

γ. Δυναμική εξέλιξη (ως προς την ιστορική εποχή και τον τόπο) 

 

Comte – κοινωνική φυσική –             Θεολογία 

-ο Νόμος των τριών επιπέδων           Μεταφυσική 

                                                           Θετικισμός 

 

 

                                           παρατήρηση – πείραμα – σύγκριση –  

                                           -ιστορική μέθοδος 

 

                                                                       Γνώση, πρόβλεψη – Δράση 

                                                                      (Κοινωνική Μηχανική) 

  

Durkheim – Merton – Mayo: Κορπορατιστική Κοινωνική Αλληλεγγύη – ενσωμάτωση – εξειδίκευση – προσαρμογή / 

Λειτουργίες – Δυσλειτουργίες (όρια και πέσεις) (ευκαιρίες – σχέδια – ομάδες αναφοράς) – Θεωρίες Μέσου 

Βεληνεκούς (π.χ. Blau και Dunkan – Gerth και Mills) 

 

Sorokin: (Social and Cultural Dynamics – Social Mobility) 

Ντετερμινισμός – όρια (Επιστήμη, Λογική, Πνευματικότητα) 

Ideational, sensate, idealistic – ταξικές στρωματώσεις – αντιθέσεις 

 

Σταθερή – ασταθής δυναμική εξέλιξη (Lotka «η μπάλα»  /  Samuelson «το αυγό»)  

 



3.2 Βέμπερ – Νέο-Βεμπεριανές προσεγγίσεις 

(R.H. Tawney) 

Κοινωνικές δράσεις – ερμηνεία – Τάξεις, Δύναμη, 
Κύρος 

 
Εξορθολογισμός   Γραφειοκρατία   Ρουτίνα   Χάρισμα 
(ηγέτες – ιδέες) 

 
Η ανάπτυξη της μελέτης των ασυνεχειών, των 
επαγγελμάτων και των ερμηνειών των κρίσεων 
[Τελεολογικές δράσεις – (Resilience) – Αξιακές 
δράσεις – Δραματουργικές δράσεις – Επικοινωνιακές 
δράσεις] 



3.3 Σχολή του Σικάγο 

- Χάσμα στις προσδοκίες και συμπεριφορές (Mead / Merton) 
                                                           

                                                          παίζοντας ρόλους 

- Διαδικασίες της αλλαγής         υιοθετώντας ρόλους 

    (Thomas και Znaniecki)                (ομάδες αναφοράς, ταυτότητα) 

                                                           καταστρώνοντας ρόλους (Urry)      

 

- Σχετική αποστέρηση (Relative Deprivation – Πρότυπα και 

Συγκρίσεις) 

- Η κρίση ως γλώσσα και επικοινωνία (be-with) (Berger και Luckman) 

η οποία οδηγεί: άτυπες –κλειστές σχέσεις – αναζήτηση κατεύθυνση 

αναφοράς (π.χ. Lipsit – Salaman, Urry) 

- H κρίση ως εμπειρία περιθωριοποίησης (Park και Stoneguist) μη 

ενσωμάτωσης 

- Η ανάπτυξη νέων συμπεριφορών (Veblem, Schoeck, Duesenberry 

κλπ) emulation  accumulation 



3.4 Ανισορροπία 
α. Κοινωνικές κρίσεις 
Marx και Engels  
Οικονομικές – Κοινωνικές κρίσεις 
- “Turning points” Κοινωνική Αναπαραγωγή, Κεφάλαιο – Εργασία / Εργατικό 

δυναμικό 
- Νέες πιθανότητες – Μεταρρύθμιση (Mannheim, 1978) / Αλλαγή (Mandel 1978, 

O’Connor 1987) 
- H κρίση ως ενδογενής κατάσταση του Καπιταλισμού (Fine 1975) Κοινωνική 

σταθερότητα – Αύξηση του κέρδους 
- Κριτική θεωρία, Νέο-Μαρξισμός 
      Καπιταλιστική ανάπτυξη – Εξελικτική θεώρηση και δυσλειτουργίες ενσωμάτωσης – 

Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας και της Αναπαραγωγής του εργατικού 
δυναμικού (labour process) 

- Κατανάλωση, υπηρεσίες, κοινωνικές σχέσεις, επικοινωνία (Melucci 1980) 
- Claus Offe 1977, οικογένεια (αξίες) (Beynon 1980) επιχειρηματικότητα 

(υπολογιστική συμπεριφορά), κρατική βία 
- A. Wolfe (1977) εργατικά κόμματα – Ομοσπονδίες και μεταρρυθμίσεις 
- Habermas – Κρίση Νομιμοποίησης και Κινήτρων 
- Adorno – Αρνητική διαλεκτική: ενσωμάτωση – γραφειοκρατία – αποδοτικότητα / 

τεχνοκρατία – κατάτμηση καθηκόντων – απρόσωπες σχέσεις παραγωγής - 
περιθωριοποίηση  


