
ση των μεταναστών περνά από τη συμμετοχή τους σε
εθνοτικές ομάδες, οι οποίες μεταμορφώνονται σταδιακά
και βοηθούν τα άτομα να προσαρμοστούν σιγά σιγά στον
συλλογικό βίο της κοινωνίας υποδοχής. Βλέπουμε ότι
αυτό το βιβλίο εισήγαγε ουσιαστικά τις έρευνες για την
κοινωνική περιθωριοποίηση και για την ενσωμάτωση των
μεταναστών στη νέα κοινωνία τους.

Κοινωνική δομή και πολιτισμική δομή

Οι κοινωνιολόγοι ανέκαθεν έθεταν το πρόβλημα της
ενσωμάτωσης στη βάση της κοινωνικής δομής. Ο
Sorokin, ήδη από τη δεκαετία του ’30, είχε εισάγει τη διά-
κριση μεταξύ της ενσωμάτωσης στη βάση της λειτουργι-
κής αλληλεξάρτησης που συνδέεται με τον καταμερισμό
της εργασίας ―την «κοινωνική δομή»― και των πολιτισμι-
κών συστημάτων που ενσωματώνονται με συνεκτική και
ορθολογική εσωτερική λογική ― τον «πολιτισμό». Αυτή η
θεμελιώδης διάκριση, έστω και διατυπωμένη διαφορετι-
κά, δεν έπαψε να βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνιο-
λογίας της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Ξαναβρίσκουμε αυτή τη διάκριση στη θεμελίωση της
τυπολογίας που επιχείρησε ο Merton για να χαρακτηρίσει
τους τρόπους προσαρμογής των ατόμων ανάλογα με τη
θέση τους στην κοινωνική δομή. Ας θυμίσουμε συνοπτι-
κά τους όρους της κλασικής πλέον ανάλυσής του, προκει-
μένου να κατανοήσουμε τους τρόπους ενσωμάτωσης
στην αμερικανική κοινωνία της εποχής. Σύμφωνα με τον
Merton, οι τρόποι κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων
εξαρτώνται από δύο πολιτισμικές μεταβλητές: πρώτον,
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από τους πολιτιστικούς στόχους ή τις πολιτιστικές φιλο-
δοξίες των ατόμων και δεύτερον, από τις θεσμικές οδούς
ή από τις διόδους πρόσβασης στην επίτευξη αυτών των
στόχων. Εξαρτώνται επίσης και από μια τρίτη δομική
μεταβλητή, από τα θεσμικά μέσα, δηλαδή από την αντι-
κειμενική κατανομή των πιθανοτήτων πρόσβασης σ’
αυτούς τους πολιτισμικούς στόχους, πράγμα που αποτελεί
άμεση απόρροια της κοινωνικής δομής. Στην πρώτη δια-
τύπωση της τυπολογίας του (1938), ο Merton επισημαίνει
μια ουσιαστική αντίφαση στην απόσταση που χωρίζει
τους πολιτισμικούς στόχους από τις θεσμικές ρυθμίσεις.
Σε μεταγενέστερες εκδοχές της τυπολογίας του (1957 και
1964) επεξεργάζεται περαιτέρω τη θέση του εκκινώντας
από την απόσταση που χωρίζει τους πολιτισμικούς στό-
χους και τα θεσμικά μέσα επίτευξής τους, εστιάζοντας
δηλαδή στη δομική μεταβλητή.65 Παρά τις αμφισημίες
που οφείλονται στις διαδοχικές διατυπώσεις του κειμέ-
νου, τις οποίες ανέλυσε επιτυχώς ο Philippe Besnard, ο
Merton είναι ο εισηγητής της διάκρισης μεταξύ πολιτισμι-
κής και κοινωνικής δομής. Η πρώτη ορίζεται ως «οργα-
νωμένο σύνολο κανονιστικών αξιών που ρυθμίζουν την
κοινή συμπεριφορά των μελών μιας κοινωνίας ή μιας
δεδομένης ομάδας». Η δεύτερη ορίζεται ως «οργανωμένο
σύνολο κοινωνικών σχέσεων στο πλαίσιο των οποίων τα
μέλη της κοινωνίας ή της ομάδας εμπλέκονται με διαφο-
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ρετικούς τρόπους». Η ανομία ή η κοινωνική αποσύνθεση
―και τα φαινόμενα παραβατικότητας που απορρέουν από
αυτή την κατάσταση― γεννάται από τις αποστάσεις οι
οποίες υφίστανται μεταξύ των πολιτισμικών στόχων και
των θεσμικών μέσων, δηλαδή της απόστασης που χωρίζει
την κοινωνική από την πολιτισμική δομή ― απόσταση που
δημιουργεί απογοητεύσεις. Πρόκειται για τη «ρήξη στην
πολιτισμική δομή, που προξενείται ιδίως όταν υπάρχει
έντονη αναντιστοιχία μεταξύ των πολιτισμικών στόχων
και κανόνων και των κοινωνικά προσδιορισμένων  δυνα-
τοτήτων των μελών της ομάδας να δράσουν σύμφωνα με
τους κανόνες και τους στόχους αυτούς». Η αναντιστοιχία
μεταξύ πολιτισμικής και κοινωνικής δομής συνεπάγεται
πολλές μορφές παραβατικότητας. Όλοι οι Αμερικανοί επι-
θυμούν να πλουτίσουν, αλλά δεν διαθέτουν όλοι, λόγω
της κοινωνικής τους θέσης, αντικειμενικές δυνατότητες
να τα καταφέρουν με νόμιμα μέσα. Η εγκληματικότητα
των νέων χαμηλής κοινωνικής τάξης αυξάνεται, επειδή
υιοθετούν τις φιλοδοξίες της μέσης αστικής τάξης ―τον
πλουτισμό― χωρίς όμως να διαθέτουν νόμιμα μέσα προ-
κειμένου να το πετύχουν. Η αναντιστοιχία μεταξύ στόχων
και μέσων εξηγεί τους τρόπους προσαρμογής των ατόμων
στους συλλογικούς κανόνες, δηλαδή τις μορφές προσχώ-
ρησης ή απόρριψης εκείνων των κανόνων που χαρακτηρί-
ζουν τη συμπεριφορά τους.

Ο Merton διακρίνει, λοιπόν, στην τυπολογία του των
τρόπων ατομικής προσαρμογής, πέντε στάσεις: κονφορ-
μισμός, καινοτομία, τελετουργία, απόσυρση και εξέγερ-
ση. Ο κονφορμισμός ορίζεται ως «παραδοχή τόσο των
πολιτισμικών στόχων όσο και των θεσμικών μέσων για
την επίτευξή τους» και χαρακτηρίζει συχνά τις ανώτερες
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τάξεις. Πρόκειται για τον συνηθέστερο τύπο συμπεριφο-
ράς που εξασφαλίζει την κοινωνική σταθερότητα. Τα
άτομα που υιοθετούν καινοτόμα στάση, προέρχονται
κατά πλειονότητα από τις χαμηλές τάξεις και προσφεύ-
γουν σε παράνομα μέσα προκειμένου να επιτύχουν τους
πολιτισμικούς στόχους, υιοθετώντας αποκλίνουσες,
ακόμα και παραβατικές, συμπεριφορές. Αυτοί που υιοθε-
τούν τελετουργικά πρότυπα προέρχονται κυρίως από τη
μεσαία τάξη και προκρίνουν τα μέσα έναντι των στόχων,
προτιμώντας να χαμηλώσουν τον πήχυ των φιλοδοξιών
τους προκειμένου να τις εκπληρώσουν. Εκείνοι που απορ-
ρίπτουν συγχρόνως και τους πολιτισμικούς στόχους και τα
θεσμκά μέσα, υιοθετώντας τη στάση της απόσυρσης, γίνο-
νται ακοινώνητοι, ρακοσυλλέκτες, αλκοολικοί, ναρκομα-
νείς κ.λπ. Εσωτερικεύουν τους κοινούς πολιτισμικούς στό-
χους, αλλά δεν διαθέτουν κανένα μέσο προκειμένου να
τους υλοποιήσουν. Τέλος, οι τελευταίοι που βρίσκονται σε
κατάσταση εξέγερσης, απορρίπτουν στόχους και μέσα και
τάσσονται εκτός του πολιτισμικού συστήματος ― πράγμα
που τοποθετεί αυτήν τη μορφή προσαρμογής σε τελείως
διαφορετικό επίπεδο από τις άλλες. Όποιες και να είναι οι
κριτικές που υπέστη η ως άνω ανάλυση, καθώς και η ανά-
πτυξή της από άλλους ερευνητές, εκείνο που προέχει να
συγκρατήσουμε εδώ είναι ότι το πρόβλημα της κοινωνικής
ενσωμάτωσης τέθηκε στη βάση της αναντιστοιχίας μετα-
ξύ αξιών, κανόνων και κοινωνικής δομής.

Αυτό κάνει και ο Parsons, αν και δανείζεται την προ-
βληματική του Durkheim, τη διαφοροποίηση δηλαδή  στο
εσωτερικό της κοινωνίας και τον αναγκαίο συντονισμό
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το πρόβλημα της κανο-
νιστικής ενσωμάτωσης αποτελεί ένα από τα κεντρικά
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θέματα του έργου του. Η ανομία αποτελεί, κατά τη γνώμη
του, την κατάσταση αποδιοργάνωσης μέσα στην οποία
καταρρέει η επιρροή που ασκούν οι κανόνες στις ατομι-
κές συμπεριφορές. Για να ενσωματωθεί η κοινωνία και να
εγκαθιδρυθούν οι αναγκαίες διαδράσεις μεταξύ ατόμων,
χρειάζεται να  υιοθετήσουν από κοινού συμβολικό και
κανονιστικό σύνολο ρυθμίσεων. Οι κανόνες του συλλογι-
κού βίου οφείλουν να αναφέρονται στις ίδιες αξίες. Η κοι-
νωνία είναι ενσωματωμένη όταν οι κοινές αυτές αξίες
θεσμοποιούνται σε δομικά στοιχεία του κοινωνικού
συστήματος. Ξαναβρίσκουμε έτσι τους όρους της τυπολο-
γίας του Merton και τη σχέση μεταξύ κοινωνικής και
πολιτισμικής δομής. Πράγματι, ο Parsons παραδέχεται ότι
δανείζεται ουσιαστικά την τυπολογία του Merton προκει-
μένου να επεξεργαστεί νέα τυπολογία της παραβατικότη-
τας που θα εκκινεί από το συνδυασμό των θέσεων σε δύο
άξονες, τον άξονα δράσης/παθητικότητας και τον άξονα
συμμόρφωσης/αλλοτρίωσης. Κατά τη γνώμη του, η συμ-
μόρφωση κατά Merton θα αποτελούσε το σημείο ισορρο-
πίας μεταξύ των δύο αξόνων. Η σχέση με τους κανόνες
που προκαλεί τις διάφορες μορφές παραβατικότητας μπο-
ρεί να αναλυθεί σε διάφορα επίπεδα. Στο πλέον γενικό, οι
κανόνες είναι αυτοί που εφαρμόζονται σε κατηγορίες
προσώπων, όπως άντρες και γυναίκες. Ακολουθούν οι
κανονιστικές μορφές  συλλογικότητας, όπως οι επιχειρή-
σεις και τα σχολεία, και τέλος έρχονται οι κανόνες στο
εσωτερικό των ιδιαίτερων συλλογικοτήτων, όπως ο ρόλος
των γονέων, του δασκάλου και του μαθητή. Κυρώσεις
προβλέπονται σε όλα τα επίπεδα όταν παραβιάζονται οι
κανόνες. Η κοινωνιακή ενσωμάτωση αποτελεί προϊόν
αυτών των διαδοχικών ενσωματώσεων που συντελούνται
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στα διάφορα υποσυστήματα. Ο Parsons προσπαθεί να λάβει
συγχρόνως υπόψη του την αυξανόμενη διαφοροποίηση
πεδίων και λειτουργιών στις σύγχρονες κοινωνίες και τη
σύστοιχη ενσωμάτωση των διαφόρων υποσυστημάτων
του γενικού συστήματος δράσης. Το άτομο εσωτερικεύει
σταδιακά τους συλλογικούς κανόνες και συμψηφίζει τα
πιθανά αποτελέσματα της διάσπασης των διαφόρων στοι-
χείων του συλλογικού βίου μέσω της διαδικασίας κοινω-
νικοποίησης, δηλαδή μιας συνεχούς εκμάθησης. Κάθε
συντονισμός των ατομικών δράσεων εδράζεται στην
κοινή κοινωνικοποίηση που επιτρέπει επαρκή προσέγγιση
μεταξύ του πολιτισμού, της κοινωνίας και της προσωπι-
κότητας. Κατά τον Parsons, η ιδέα της ενσωματωμένης
κοινωνίας γίνεται το κοινωνιολογικό κριτήριο του καλού
και του κακού. Οι απαιτήσεις της λειτουργίας της κοινω-
νίας κινδυνεύουν να γίνουν η ηθική των κοινωνιολόγων. 

Σεβασμός στους κανόνες

Η εκτεταμένη βιβλιογραφία που αφιερώθηκε, στις δεκαε-
τίες του ’50 και του ’60, στα αποκλίνοντα φαινόμενα της
νεανικής παραβατικότητας, της εγκληματικότητας, της
τοξικομανίας και της αλητείας, επιστρατεύει τον ίδιο ορι-
σμό της ενσωμάτωσης των ατόμων στα κανονιστικά
συστήματα. Οι κοινωνιολόγοι απέδειξαν πρώτα ότι οι
νεαροί εγκληματίες χαρακτηρίζονται από εξασθένιση των
δεσμών που θα έπρεπε να τους συνδέουν με την κοινωνία
― με άλλους όρους, ότι πάσχουν από μειωμένη ενσωμά-
τωση. Σύμφωνα με τον Travis Hirschi, π.χ., τα συστατικά
στοιχεία του δεσμού που θα έπρεπε να συνδέουν το άτομο
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με την κοινωνία είναι τέσσερα: 1. Η προσκόλληση στον
πλησίον που δίνει κίνητρο στο άτομο να λαμβάνει υπόψη
του τις προσδοκίες των άλλων. 2. Η δέσμευση του εφή-
βου σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά σχέδια που του
δίνουν εφόδια προκειμένου να αποφύγει ό,τι θα μπορού-
σε να υποθηκεύσει την υλοποίησή τους. 3. Η εμπλοκή του
ατόμου σε δραστηριότητες που του αφήνουν περιορισμέ-
νο ελεύθερο χρόνο. 4. Η πεποίθηση ότι πρέπει να τηρού-
νται οι νόμοι. Ο έφηβος διολισθαίνει στην εγκληματικό-
τητα όταν αυτοί οι δεσμοί που τον συνδέουν με την κοι-
νωνία εξασθενούν.66 Οι ίδιες περίπου αναλύσεις γίνονται
και για τους τοξικομανείς.

Σε δεύτερο στάδιο, οι κοινωνιολόγοι εξέτασαν το
συσχετισμό ισχυρής και αμβλυμένης κοινωνικής ενσωμά-
τωσης που χαρακτηρίζει τους νέους εγκληματίες. Στην
περίπτωσή τους πρόκειται μάλλον για «διαφοροποιημένη
κοινωνικοποίηση» παρά για απουσία κοινωνικοποίησης.
Οι Edwin Sutherland και Donald Cressey επιμένουν στον
διδάξιμο χαρακτήρα της εγκληματικότητας που μεταδίδε-
ται σε μικρές ομάδες, των οποίων τα μέλη διατηρούν στε-
νές και διαρκείς σχέσεις. Οι έφηβοι των λαϊκών τάξεων
μαθαίνουν τις εγκληματικές τεχνικές στο εσωτερικό
τέτοιων έντονα ενσωματωμένων ομάδων, όπου η κοινω-
νικοποίηση υπακούει σε σύστημα αξιών αντίθετο με αυτό
που επικρατεί στην κοινωνία. Η αμβλυμένη κοινωνική
ενσωμάτωση δεν εξηγεί την εγκληματικότητα. Αυτό που
την εξηγεί είναι η αντίφαση μεταξύ της ισχυρής ενσωμά-
τωσης των ατόμων στην εγκληματική υποομάδα σε συν-
δυασμό με τη μειωμένη ενσωμάτωσή τους στο σύνολο
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της κοινωνίας.67 Ο Albert Cohen, από την πλευρά του,
υπογραμμίζει τα χαρακτηριστικά της υποκουλτούρας των
εφήβων εγκληματιών, η οποία είναι ανωφελής, αρνητική,
επιθετική και επηρεασμένη από την αναζήτηση πρόσκαι-
ρων ηδονών. Εμπνέεται από την κυρίαρχη κουλτούρα,
αλλά αντιστρέφει εσκεμμένα το νόημά της. Πρόκειται για
αντίδραση στις κοινωνικές απογοητεύσεις που αισθάνο-
νται τα παιδιά των λαϊκών συνοικιών, τα οποία στερού-
νται των αναγκαίων μέσων προσαρμογής στον κόσμο των
αξιών της middle class,68 πρόκειται δηλαδή για τις επιπτώ-
σεις της αποτυχημένης απόπειρας κοινωνικής ενσωμάτω-
σης. Οι νέοι εγκληματίες εσωτερικεύουν τις αξίες και
σέβονται τους κανόνες της υποομάδας στην οποία συμμε-
τέχουν, έχουν κληρονομήσει μια υποκουλτούρα που είναι
πρωτίστως αντικουλτούρα, αντίθετη στις αξίες και στους
κανόνες της εν γένει κοινωνίας. Η ενσωμάτωση στην
εγκληματική κοινότητα υποσκάπτει την ενσωμάτωση
στην κοινωνία.

Οι κοινωνιολόγοι της παραβατικότητας, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εικοσαετίας 1950-70, αντιμετώπισαν την
κοινωνική ενσωμάτωση με όρους σύγκρουσης αξιών και
κανόνων. Η ενσωμάτωση της κοινωνίας ήταν στα μάτια
τους προϊόν της ενσωμάτωσης των ατόμων σε υπο-
συστήματα της συνολικής κοινωνίας. Υιοθετώντας ως
κεντρική έννοια την ανομία, έτειναν να εξομοιώνουν την
κοινωνική ενσωμάτωση με την κανονιστική ρύθμιση, να
εκλαμβάνουν την κοινωνική ενσωμάτωση ως προϊόν της
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συμμόρφωσης των πρακτικών και των συμπεριφορών
των ατόμων στους κανόνες του συνόλου της κοινωνίας.
Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν αυτή την περίοδο από
όλους τους κοινωνιολόγους προκειμένου να μετρήσουν
την παραβατικότητα, τα ποσοστά εγκληματικότητας, δια-
ζυγίων, γεννήσεων εκτός γάμου και αυτοκτονιών, δεί-
χνουν ότι έχουμε να κάνουμε με μια κανονιστική σύλλη-
ψη της ενσωμάτωσης.

Από τη δεκαετία του ’70 και μετά, αυτή η αντίληψη
τέθηκε υπό αμφισβήτηση από μια σειρά συγγραφέων
γνωστών υπό την επωνυμία «διαδραστικοί». Επέμειναν
στο ρόλο των διαδράσεων μεταξύ ατόμων, μεταξύ ατό-
μων και κοινωνικών θεσμών, που οδηγούν τα άτομα σε
πραγματική «καριέρα» εγκληματικότητας η οποία περνά
από διαδοχικά στάδια, ενώ αρχίζει και συντηρείται ακού-
σια από τους ίδιους τους κοινωνικούς θεσμούς.69 Η δράση
των θεσμών ελέγχου έχει έτσι ως αποτέλεσμα να υποδει-
κνύει, να βάζει ετικέτες (labelling) στους εγκληματίες, με
την κατηγοριοποίηση των παραβατικών συμπεριφορών
και με την κατάταξη των ατόμων σ’ αυτές τις κατηγορίες.
Σύμφωνα με τη διάκριση που εισήγαγε ο Lemert, την
«πρωτογενή» απόκλιση που γεννάται από ιδιαίτερες κοινω-
νικές συνθήκες, διαδέχεται μια «δευτερογενής» απόκλιση,
που οφείλεται στη διάδραση του ατόμου με τα θεσμικά
όργανα κοινωνικού ελέγχου. Η απόκλιση του ατόμου ενι-
σχύεται από τη στάση και τις συμπεριφορές των υπαλλή-
λων που εργάζονται σ’ αυτά τα όργανα, οι οποίοι, με τις
παρεμβάσεις τους, παγιοποιούν την απόκλιση και ενισχύ-
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ουν την εγκληματική του ταυτότητα. Κάποιος που εσωτε-
ρικεύει το αίσθημα περιφρόνησης και στιγματισμού που
τον περιβάλλει, καταλήγει να ορίζεται αποκλειστικά από
τον αποκλίνοντα χαρακτήρα του.

«Έννοια-ορίζοντας» και ερευνητικά διαβήματα

Το ότι η κοινωνιολογία της κανονιστικής ενσωμάτωσης
κυριάρχησε κατά τη διάρκεια δεκαετιών εξηγεί μερικώς
γιατί η έννοια της κοινωνικής ενσωμάτωσης απέβη τελι-
κά αντιδημοφιλής σ’ εκείνους τους κοινωνιολόγους οι
οποίοι ενδιαφέρονται να παραμείνουν στο πλαίσιο μιας
αντικειμενικής ανάλυσης απομακρυνόμενοι από κάθε
κανονιστική προσέγγιση. Οι αιτιάσεις τους οφείλονται,
επίσης, στο ότι θεωρούν ότι η κοινωνική ενσωμάτωση
αποτελεί πολύ γενική έννοια που δεν είναι δυνατόν να
βοηθήσει, ως έχει, την έρευνα. 

Η κριτική των εννοιών

Είναι επομένως σημαντικό για τον κοινωνιολόγο να μη
«διακηρύσσει ή προτάσσει» την έννοια της κοινωνικής
ενσωμάτωσης, αλλά να την «αναδομεί» και να την
«ανασυνθέτει». Είναι επίσης σημαντικό η χρήση της
έννοιας της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπως και εκείνη
της ταυτότητας, «να αρχίσει από την κριτική αυτών των
εννοιών».70 Οφείλουμε να θεωρήσουμε την κοινωνική
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