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Μαρία Θανοπούλου*, Μαρίνα Πετρονώτη**

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Στη μνήμη του φίλου και συναδέλφου Νίκου Σύριγγα* 1

Η επιστημονικότητα των ποσοτικών μεθόδων σε σχέση με εκείνη των ποιοτι
κών αποτελεί ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα τους κοινωνικούς επι
στήμονες. Η διαμάχη όμως αυτή χάνει το νόημά της, όταν συνειδητοποιήσει 
κανείς την πολυπλοκότητα των κοινωνικών φαινομένων και την ανάγκη 
σφαιρικής σύλληψής τους. Γίνεται τότε προφανές ότι τη λύση δεν τη δίνει η 
εναλλακτική χρησιμοποίηση των μεθόδων αυτών, αλλά η ανεύρεση εκείνων 
των σημείων επαφής και επικοινωνίας μεταξύ τους που διευκολύνουν την 
παράλληλη χρήση της ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου στην κοινωνιολογι
κή έρευνα.

Στα πλαίσια της άποψης αυτής, πιστεύουμε ότι η παρουσίαση της βιο- 
γραφικής προσέγγισης —που είναι από χρόνια γνωστή στον διεθνή επιστημο
νικό χώρο2 αλλά μόλις τώρα γίνεται γνωστή στην Ελλάδα3— θά εμπλουτίσει

* Κοινωνιολόγος.
** Ερευνήτρια στο ΕΚΚΕ.
1. Η ολοκλήρωση αυτού του άρθρου συνέπεσε με το θάνατό του. Του το αφιερώνουμε 

γιατί ήταν γι’ αυτόν μελέτη ζωής η ιστορία των συνδικαλιστών του μεσοπολέμου με τη χρησι
μοποίηση της βιογραφικής προσέγγισης. Τη μελέτη αυτή δυστυχώς δεν πρόλαβε να την απο
τελειώσει.

2. Βλ. χαρακτηριστικά το ειδικό αφιέρωμα του Cahiers Internationaux de Sociologie 
(1980), τ. LXIX. Επίσης Bertaux D., Kohli M. (1984), «The Life Story Approach...», Annual 
Review of Sociology, τ. 10. Η νέα αυτή τάση χρησιμοποιεί το βιογραφικό υλικό τόσο ως εργα
λείο παρατήρησης όσο και ως αντικείμενο έρευνας. Βλ. και Lejeune Ph. (1980), Je est un au
tre..., Ed. de Seuil, Παρίσι.

3. Ενδεικτικές εδώ είναι οι εργασίες της Α. Μπακαλάκη, The History and Structure of a 
Feminized Profession, PhD Dissertation in Anthropology, State University of New York,
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τον μεθοδολογικό εξοπλισμό του ερευνητή. Η ενδιαφέρουσα προβληματική 
της προσέγγισης αυτής μας παρακίνησε να πειραματιστούμε στην πράξη μαζί 
της,4 να εξοικειωθούμε με τις δυνατότητες που προσφέρει, με τα προβλήματα 
που δημιουργεί και με τα όρια που θέτει. Στο άρθρο αυτό ωστόσο δεν θα ανα
λύσουμε τις προσωπικές εμπειρίες που αποκομίσαμε από την εφαρμογή της 
μεθόδου, αλλά θα περιοριστούμε στη βιβλιογραφική της επισκόπηση. Πιο 
συγκεκριμένα, θα σκιαγραφήσουμε βασικές πλευρές της βιογραφικής προ
σέγγισης με αναφορά στις μορφές του βιογραφικού υλικού, στο ιστορικό και 
στα χαρακτηριστικά της μεθόδου. Επίσης, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα 
και τις αδυναμίες της, θα την προτείνουμε ως μια μέθοδο συμπληρωματική 
των ποσοτικών που είναι ευρύτατα διαδεδομένες στην κοινωνιολογική έρευ
να. Με την παρουσίαση αυτή ελπίζουμε ότι θα προσφέρουμε εναύσματα για 
βαθύτερο προβληματισμό ως προς τα πεδία εφαρμογής της βιογραφικής 
προσέγγισης5 αλλά και ως προς τη γενικότερη ερευνητική πρακτική.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η αξιοποίηση βιογραφικού υλικού στις κοινωνικές επιστήμες έχει την αφε
τηρία της πολύ πριν από τον 20ό αιώνα.6 Ήδη ο Ηρόδοτος βασίστηκε για τη 
συγγραφή του έργου του σε μαρτυρίες που συγκέντρωνε για τη ζωή των μά
γων στα Σούσα και των ιερέων στην Ελεφάντινη νήσο. Στην κοινωνιολογία, 
η χρησιμοποίηση βιογραφικών στοιχείων ανάγεται στα τέλη του πρώτου 
παγκόσμιου πολέμου, όταν στα πλαίσια της Σχολής του Σικάγου,7 οι W.I.

Buffalo, και του Π. Κιτρομηλίδη (1985), 1. Μοισιόδαξ, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέ-
ζης·

4. Μ. Θανοπούλου, Μελέτη της επιβίωσης της μνήμης του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου 
σε μια αγροτική κοινότητα της Λευκάδας (1981-1982), και Μ. Πετρονώτη, Αιερεύνηαη της σχέ
σης ανάμεσα στην επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα των φύλων στην Αθήνα (1985- 
1986). Η έρευνα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια της έρευνας του ΕΚΚΕ για τα κοινωνικά χαρα
κτηριστικά της απασχόλησης.

5. Thompson Ρ. (1980), «Des récits de vie à l’analyse du changement social», Cahiers In
ternationaux de Sociologie, τ. LXIX, σ. 249. Τόσο στην κοινωνιολογία όσο και στην κοινωνι
κή ιστορία η σημασία της συνέντευξης σε βάθος είναι μεγάλη. Ο κοινωνιολόγος που συγκεν
τρώνει αφηγήσεις ζωής και ο ιστορικός που ενδιαφέρεται για τις προφορικές πηγές συναντιόν
ται σε ένα κοινό πεδίο στο οποίο φτάνουν από διαφορετικές κατευθύνσεις.

6. Βλ. επίσης Poirier J., Clapier-Valladon S. (1980), «Le concept d’ethnobiographie et le 
récit de vie croisés», Cahiers Internationaux de Sociologie, x. LXIX, σ. 251, και Chevalier Y. 
(1979), «La biographie et son usage en sociologie», Revue Française de Sociologie, x. 29, αρ. 1, 
σ. 83.

7. Στη Σχολή του Σικάγου γίνεται η πρώτη προσπάθεια συστηματοποίησης της σε βάθος
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Thomas και F. Znaniecki δημοσίευσαν την περίφημη μελέτη τους για τη με
τανάστευση των πολωνών αγροτών στην Αμερική.8 Με τη μελέτη αυτή πρό- 
βαλαν μια νέα αντίληψη για την εμπειρική έρευνα η οποία έρχεται σε αντίθε
ση με την απλή επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων και τη μέτρηση με
ταβλητών. Πρωταρχική σημασία για τους Thomas και Znaniecki είχε η εξέ
ταση της θεσμοθετημένης οργάνωσης της κοινωνίας, έτσι όπως καταγράφε
ται στην αλληλογραφία των πολωνών μεταναστών και στην αυτοβιογραφία 
ενός από αυτούς.9 Επιδίωκαν, δηλαδή, να κατανοήσουν τους ιδιαίτερους 
τρόπους με τους οποίους τα άτομα αντιλαμβάνονται και «μεταφράζουν» σε 
υποκειμενικό επίπεδο τις ευρύτερες θεσμικές λογικές. Την παράδοση που εγ
καινιάστηκε με τη μελέτη των πολωνών αγροτών την ξαναβρίσκουμε αργό
τερα στην Πολωνία (1921-1938), όπου η συλλογή βιογραφιών παίρνει δια
στάσεις κοινωνικού φαινομένου.10

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην κοινωνιολογική έρευνα κυ
ριαρχούν οι ποσοτικές μέθοδοι που επιζητούν να κατηγοριοποιήσουν και να 
αντικειμενικοποιήσουν τα δεδομένα.11 Την παράδοση της συλλογής βιογρα- 
φικού υλικού τη συνεχίζει ένας μικρός αριθμός ερευνητών. Ανάμεσα σε αυ
τούς ο Oscar Lewis αντιμετωπίζει το άτομο και την οικογένεια ως καταλύτες 
των κοινωνικών σχέσεων. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος του είναι η σύλλη
ψη των κοινωνικών διαστάσεων της ατομικής εμπειρίας μέσα από τη μελέτη 
των τρόπων με τους οποίους το υποκείμενο βιώνει τις συνθήκες που το περι
βάλλουν και τις εκφράζει στις καθημερινές του πρακτικές.12

Η ουσιαστική ανάπτυξη της βιογραφικής προσέγγισης παρατηρείται με
ταπολεμικά, γύρω στη δεκαετία του 1960. Η ανανέωση του ενδιαφέροντος γι’ 
αυτήν συνδέεται κυρίως με την κρίση των ποσοτικών αναλύσεων και τη δια

μελέτης κοινοτήτων, διαδικασιών κοινωνικής μεταβολής κλπ. (Davis Ν. (1975), Sociological 
Constructions of Deviance. Perspectives and Issues in the Field, W.C. Brown Co. Pubi., σ. 40).

8. (1927), The Polish Peasant in Europe and America, 1918-1920, Dover Publications, 
Νέα Υόρκη.

9. Chevalier, ό.π., σ. 84.
10. Markiewicz-Lagneau J. (1976), «L’autobiographie en Pologne ou de l’usage social 

d’une technique sociologique?», Revue Française de Sociologie, i. 17, σ. 594, 613.
11. Ferrarotti F. (1983), Histoire et histoires de vie. La méthode biographique dans les 

sciences sociales, Libr. des Méridiens, Παρίσι, σ. 7 και Becker H. (1970), «The Relevance of Li
fe Histories», Denzin N. (εκδ.), Sociological Methods. A Sourcebook, Aldine Publishing Co., Σι
κάγο, σ. 426-428. Ο Becker τονίζει ότι το ενδιαφέρον των κοινωνιολόγων στρέφεται περισσό
τερο στην ανάπτυξη αφηρημένων θεωριών και λιγότερο στις λεπτομερειακές περιγραφές συγ
κεκριμένων κοινοτήτων. Υπογραμμίζει επίσης ότι η προσοχή τους στράφηκε κυρίως πρός τις 
δομικές μεταβλητές και τις σύγχρονες λειτουργικές αναλύσεις και όχι προς τους παράγοντες 
που ρυθμίζουν τη ζωή και τις εμπειρίες του ατόμου.

12. Lewis Ο. (1967), La Vida. A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty, Seeker & 
Warburg, Λονδίνο και (1961), Children of Sanchez. Autobiography of a Mexican Family, Ran
dom, Νέα Υόρκη.
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πίστωση της ανεπάρκειας που παρουσιάζουν ως προς τη βαθύτερη ερμηνεία 
των κοινωνικών φαινομένων και, ειδικότερα, των διαδικασιών μέσα από τις 
οποίες διαμορφώνονται οι ατομικές και συλλογικές στάσεις ή συμπεριφορές. 
Τα κλασικά, τυποποιημένα ερωτηματολόγια είναι αφαιρετικά και δεν μπο
ρούν να συλλάβουν σε όλη την έκτασή της την πορεία εξέλιξης της ανθρώπι
νης δράσης, την πολυπλοκότητα των καταστάσεων της καθημερινής ζωής ή, 
ακόμη, το πλέγμα των κάθε άλλο παρά αφηρημένων κοινωνικών σχέσεων 
που διέπουν τις καταστάσεις αυτές.13 Έτσι, η επιστροφή στη βιογραφική 
προσέγγιση εκφράζει «τη μετάβαση από την τάση για γενίκευση σε απόψεις 
πιο συγκεκριμένες, οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν εμπειρικά».14 Με την 
προσέγγιση αυτή, το υποκείμενο, το καθημερινό, οι κοινωνικές πρακτικές 
και το νόημά τους επανατοποθετούνται στο κέντρο των ενασχολήσεων της 
κοινωνιολογικής έρευνας.15

Η ανάπτυξη της μεθόδου αντανακλά επίσης τη διάδοση του ρεύματος 
της προφορικής ιστορίας.16 Το ρεύμα αυτό βασίζεται σε μια νέα, για την επο
χή εκείνη, αντίληψη για την κοινωνική ιστορία, που δίνει το λόγο στους 
απλούς ανθρώπους και θέλει να γίνει η ιστορία όχι μόνο των επίσημων πρω
ταγωνιστών αλλά και του λαού, μια ιστορία «από τη βάση».17 Με τη συγκέν
τρωση βιογραφικών στοιχείων και προσωπικών μαρτυριών, η προφορική 
ιστορία επιζητεί να εμπλουτίσει τις πηγές της, να συνδέσει τις εμπειρίες συγ

13. Βλ. επίσης Κ. Τσουκαλάς (1986), «Εργασία και εργαζόμενοι στην πρωτεύουσα: αδια
φάνειες, ερωτήματα, υποθέσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 60, σ. 71, όπου τονίζε
ται το «επιστημολογικό πρόβλημα κατάταξης και κατανόησης της πραγματικότητας» με ανα
θεώρηση των χρησιμοποιούμενων αναλυτικών εργαλείων.

14. Misztal Β. (1980), «Autobiographies of Workers as a Source of Socio-historical 
Knowledge», International Oral History Conference, Άμστερνταμ, σ. 482.

15. Ferrarotti, ό.π., σ. 8.
16. Η εμφάνιση της προφορικής ιστορίας συνδέεται με την ανάγκη μελέτης κοινωνιών 

που δεν έχουν γραπτή ιστορία (Thompson Ρ. (1981), «Life Histories and the Analysis of Social 
Change», Bertaux D. (εκδ.), Biography and Society, Sage Public., 290), όπως επίσης και με κοι
νωνικά κινήματα αμφισβήτησης που κατά την αναζήτηση ριζών μέσα στην ιστορία οδηγήθη
καν σε κριτική κατά των ιστοριογράφων και δημιούργησαν δεσμούς με το εργατικό κίνημα 
και με όσους αποκλείει η επίσημη ιστορία (Botz G., Poliak Μ., (1982), «Le rôle d’un récit bio
graphique dans le travail d’historien», Actes du IVéme Colloque d’Histoire Orale, Aix-en- 
Provence, σ. 312. Βλ. και Bertaux D. (1980), «L’approche biographique...», Cahiers Internatio
naux de Sociologie, τ. LXIX, σ. 199, και Joutard Ph. (1979), «Historiens, à vos micros...», 
L’Histoire, τ. 12, σ. 110). O Thompson τονίζει ότι η προφορική ιστορία αναπτύχθηκε εκεί ό
που υπήρχε παράδοση επιτόπιας έρευνας μέσα στην ίδια την ιστορία (Thompson Ρ., (1982), 
The Voice of the Past. Oral History, Oxford Univ. Press, σ. 59).

17. Η ανάγκη συγγραφής μιας ιστορίας με ανθρώπινο λόγο οδήγησε στη χρησιμοποίηση 
της βιογραφικής προσέγγισης, ακριβώς επειδή η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να μιλήσουν άν
θρωποι απλοί και να μελετηθούν ομάδες ή κοινότητες φτωχές σε αρχεία (Samuel R. (1973), 
«Headington Quarry. Recording a Labouring Community», Oral History, τ. 1, αρ. 4, σ. 116, 
119).
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κεκριμένων ατόμων ή ομάδων με την ιστορία της συνολικότερης κοινω
νίας,18 και να αναζητήσει ερμηνείες κοινωνιολογικού τύπου.

Πολυάριθμες είναι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί με τη βιογραφική 
προσέγγιση στον διεθνή επιστημονικό χώρο. Για την ταξινόμησή τους, ο D. 
Bertaux προτείνει διάφορα κριτήρια.19 Από αυτά αναφέρουμε ενδεικτικά:

— τη σχολή σκέψης όπου ανήκει ο ερευνητής, όπως ο στρουκτουραλι
σμός (D. Bertaux, Is. Bertaux-Wiame), ο μαρξισμός-υπαρξισμός (F. Ferra- 
rotti), η θεωρία των ρόλων (Ε. Luchterhand)·

— τον επιστημονικό κλάδο όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος, όπως η αν
θρωπολογία (F. Elegoët), η κοινωνική ιστορία (R. Thompson, Is. Bertaux- 
Wiame), και

— τους διερευνώμενους κοινωνικούς χώρους, όπως οι αγρότες, οι ανή
λικοι παραβάτες, οι élites κλπ.

II. ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι πληροφορίες για τη ζωή του ατόμου εμπεριέχονται σε ποικίλες μορφές 
βιογραφικού υλικού, το οποίο ο ερευνητής βρίσκει έτοιμο ή παράγει ο ίδιος 
κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Με αναφορά στις πηγές από 
όπου προέρχεται το βιογραφικό υλικό και στις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί, 
η Aron-Schnapper το κατατάσσει σε τρεις κατηγορίες:20

α) Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε βιογραφικό υλικό που έχει συγκεν
τρωθεί για προσωπικούς λόγους ή για τις ανάγκες δημοσίων ή άλλων υπηρε
σιών. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για στοιχεία που καταγράφονται σε 
αυτοβιογραφίες, ημερολόγια, αλληλογραφία ή βιογραφίες. Στη δεύτερη περί
πτωση, το βιογραφικό υλικό προέρχεται από το ενδιαφέρον ορισμένων φο
ρέων για συγκεκριμένες πλευρές της ζωής ανθρώπων που επιζητούν λύση σε 
κάποια προβλήματά τους (λ.χ. δικαστικοί φάκελοι, ιατρικά ιστορικά).

Ιδιαίτερη σημασία εδώ έχουν η αυτοβιογραφία και η βιογραφία,21 που 
αποτελούν παραδοσιακά λογοτεχνικά είδη. Για τον κοινωνικό επιστήμονα 
ωστόσο, η μελέτη τους ξεπερνάει το επίπεδο των φιλολογικών και αισθητικών

18. Misztal, ό.π., σ. 481.
19. Bertaux, 1980, ό.π., σ. 202-203.
20. Aron-Schnapper D., Hanet D. (1980), «D’Hérodote au magnétophone. Sources orales 

et archives orales», Annales ESC, σ. 183.
21. Σύμφωνα με τον G. Genette, η αυτοβιογραφία είναι αφήγηση «αυτοδιηγητική», δηλα

δή σε πρώτο πρόσωπο και με αναφορά στο ίδιο το άτομο, ενώ η βιογραφία είναι αφήγηση «ετε- 
ροδιηγητική», όπου ο αφηγητής μιλά για κάποιον άλλον (Genette G., Figures III, Ed. du Seuil,
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αναλύσεων22 και προσφέρει το έναυσμα για αναζητήσεις ευρύτερες, όπως η 
αναπαραγωγή ιδεολογιών, η αποτύπωση συλλογικών εκφράσεων, η αντανά
κλαση της κοινωνικής θέσης του συγγραφέα.22 23 Παρ’ όλο τον πλούτο των 
πληροφοριών που περιέχει το βιογραφικό υλικό αυτής της κατηγορίας, συ
χνά παρουσιάζει κενά και δυσκολίες αξιοποίησης, γιατί δεν καλύπτει τους ει
δικότερους στόχους των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία χρησιμο
ποιείται.

β) Υλικό που συλλέγεται από επαγγελματίες αρχειοθετες. Η κατηγορία 
αυτή εμπεριέχει ύλη που συγκεντρώνουν οι δημοσιογράφοι στα πλαίσια 
ερευνών για τη ζωή προσωπικοτήτων ή απλών ανθρώπων, τα βιογραφικά 
στοιχεία των οποίων τροφοδοτούν τις ανάγκες της επικαιρότητας. Περιλαμ
βάνει επίσης προφορικό υλικό (λόγους, μαρτυρίες κλπ.), το οποίο αρχειοθε
τείται με τρόπο αντίστοιχο προς εκείνον της αρχειοθέτησης των παραδοσια
κών γραπτών πηγών.24 Τα αρχειοθετημένα αυτά στοιχεία όμως, ενώ προσφέ- 
ρονται για άμεση αξιοποίηση από τον ερευνητή, περιορίζονται συνήθως στον 
τομέα της δημόσιας ζωής και αφορούν λιγότερο ή καθόλου την ιδιωτική ζωή 
και την καθημερινότητα.

γ) Υλικό που παράγεται κυρίως από τον ίδιο τον ερευνητή για άμεση ανά
λυση και με βάση μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία εξυπηρετεί τους 
στόχους του δεδομένου ερευνητικού προγράμματος. Το υλικό αυτό υποδιαι
ρείται στα ακόλουθα είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυα
σμό μεταξύ τους:

ί) Αφήγηση ζωής (life story, récit de vie): διήγηση σε πρώτο πρόσωπο, 
που αναφέρεται σε βασικές εμπειρίες του ατόμου έτσι όπως αυτό τις διηγείται 
στον ερευνητή.

Ü) Ιστορία ζωής (life history, histoire de vie): συνδυασμός βιογραφικών 
στοιχείων, τα οποία προκύπτουν όχι μόνο από την προσωπική διήγηση του 
ατόμου αλλά και από άλλες πηγές. Μια ιστορία ζωής δηλαδή μπορεί να

1972, σ. 251-253). Από μια άλλη σκοπιά, η βιογραφία είναι αφήγηση ατόμων ποο νομιμο
ποιούνται να μιλήσουν για κάποιο πρόσωπο εξαιτίας της ειδικότερης σχέσης που έχουν μαζί 
του (λ.χ. γονείς-παιδί). Βλ. Chabrol Cl. (1983), «Psycho-socio-sémiotique...», Revue des Scien
ces Humaines, τ. 191, σ. 72.

22. Ο αφηγητής δίνει την προσωπική του σκοπιά, αλλά με έμφαση σε ό,τι ο ίδιος αξιολο
γεί σημαντικότερο. Βλ. Chevalier, ο'.π., σ. 83, Cribier F. (1983), «La culture populaire dans les 
courées de Lille, 1915-1945», Colloque sur les Cultures Populaires, Société d’Ethnologie Fran
çaise, Νάντη, σ. 2, και Szczepanski J. (1981), «The use of Autobiographies in Historical Social 
Psychology», Bertaux D. (εκδ.), Biography and Society, σ. 228.

23. Samuel R. (1980), «Life Historiés», International Oral History Conference, Άμστερ
νταμ, σ. 5-9.

24. Aron-Schnapper D., Hanet D., ό.π., σ. 183. Στις ΗΠΑ την αρχειοθέτηση αυτή την κά
νουν οι ειδικοί της προφορικής ιστορίας και στη Γαλλία οι άνθρωποι του ραδιόφωνου και της 
τηλεόρασης.
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απαρτίζεται από μία ή περισσότερες αφηγήσεις ζωής, μαρτυρίες τρίτων, γρα
πτές πηγές κλπ.15

iii) Εθνοβιογραφία ή βιογραφία ομάδας·, μονάδα έρευνας εδώ είναι μια 
πρωτογενής ομάδα, η διήγηση της οποίας είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης 
που ασκείται μεταξύ των μελών της.25 26

Κάθε μορφή βιογραφικού υλικού εμπεριέχει και τις διαδικασίες παρα
γωγής του, όπως επίσης και τα κίνητρα που έκαναν τον συγγραφέα να γρά
ψει, ή τον αφηγητή να εξιστορήσει, κομμάτια της ζωής του. Χρησιμοποιών
τας τη βιογραφική προσέγγιση, ο κοινωνικός επιστήμονας είναι αναγκαίο να 
κατανοήσει την οπτική γωνία μέσα από την οποία διατυπώνονται οι αξιολο
γήσεις και οι εμπειρίες του συγγραφέα ή του αφηγητή, καθώς επίσης και τους 
στόχους που εξυπηρετεί η οπτική αυτή γωνία, τα ενδεχόμενα κενά που συνε
πάγεται η διήγηση κλπ. Στην αντίθετη περίπτωση, ο ερευνητής κινδυνεύει να 
απολυτοποιήσει τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ή να προτείνει ερμη
νείες ασύνδετες με τα ιδιαίτερα μηνύματα που διέπουν τη δεδομένη βιογρα
φία ή αφήγηση ζωής.

Στο άρθρο αυτό η βιογραφική προσέγγιση εξετάζεται σε σχέση με την 
τρίτη κατηγορία βιογραφικού υλικού και, ειδικότερα, με την αφήγηση ζωής.

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επίκεντρο ανάλυσης στη βιογραφική προσέγγιση είναι η ζωή του ατόμου, η 
οποία αντιμετωπίζεται ως ενότητα προσωπικών, κοινωνικών, συναισθηματι
κών και άλλων καταστάσεων,27 που όλες μαζί συνθέτουν την πολύπλοκη 
υποκειμενική πραγματικότητα. Η διεισδυτική μελέτη των αφηγήσεων ζωής 
επιτρέπει στον κοινωνιολόγο να αναγνωρίσει καθημερινές πρακτικές, αλλη
λεξαρτήσεις και συγκρούσεις ρόλων, διαδικασίες επιλογών, δυσκολίες προ
σαρμογής κλπ. Σημαντικό εδώ είναι ότι με την ανάλυση των αφηγήσεων 
ζωής μπορούν να διαπιστωθούν οι κοινωνικές ή άλλες σχέσεις που υποκρύ- 
πτονται στις αφηγήσεις αυτές,28 να ερμηνευθεί η σημασία τους για το ίδιο το 
άτομο, αλλά και να συσχετιστούν με τις ευρύτερες κοινωνικές λειτουργίες.

25. Denzin Ν. (1981), «The Interactionist Study of Social Organisation. A Note on Me
thod», Bertaux D. (εκδ.), Biography and Society, a. 200.

26. Ειδικότερη αναφορά στην πρωτογενή ομάδα ως μονάδα έρευνας γίνεται από τον Fer- 
rarotti, ό.π., σ. 18, 19. Βλ. και Poirier J., Clapier-Valladon S., ο'.π.

27. Pineau G. (1984), «Sauve qui peut...», Education Permanente, %. 72-73, σ. 19.
28. Ενδεικτική εδώ είναι η άποψη του Bertaux, που αντιμετωπίζει τις βιογραφίες λιγότε

ρο ως αφηγήσεις ζωής και περισσότερο ως αφηγήσεις πρακτικών (Chevalier, ό.π., σ. 97-98).
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Η βιογραφική προσέγγιση επομένως στηρίζεται στη βασική παραδοχή 
ότι κάθε αφήγηση ζωής αποτελεί έναν φορέα κοινωνιολογικής γνώσης, είναι 
μια πρώτη ύλη που προσφέρεται για επεξεργασία επειδή συμπυκνώνει ένα 
εν δυνάμει πολύτιμο, από κοινωνιολογική άποψη, υλικό. Ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά της μεθόδου είναι: α) η κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και φαι
νομένων μέσα από τη διερεύνηση της ατομικής ζωής, β) η διαχρονική θεώ
ρηση της ατομικής και κοινωνικής ζωής, και γ) η έμφαση στην υποκειμενική 
πρόσληψη των κοινωνικών φαινομένων. Αναλυτικότερα:

α) Η κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και φαινομένων μέσα από τη 
διερεύνηση της ατομικής ζωής. Η αντιμετώπιση του ατόμου ως μονάδας κοι
νωνιολογικής έρευνας διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση της μεθοδολογι
κής προσέγγισης. Ενώ στις ποσοτικές μεθόδους το άτομο αποκτά σημασία 
μόνο αν συναρτηθεί με υψηλές συχνότητες, στη βιογραφική προσέγγιση εν
διαφέρει κυρίως όταν εξετάζεται με πλαίσιο αναφοράς τη σχέση ατόμου- 
κοινωνίας. Οι ατομικές δραστηριότητες διαγράφονται τότε ως ένα σύνθετο 
πλέγμα γεγονότων και σχέσεων που προϋποθέτουν το άτομο ενταγμένο σε 
επιμέρους κοινωνικές ομάδες και ταυτόχρονα του επιτρέπουν να παρεμβαίνει 
στη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του. Σε κάθε ατομική εμπειρία, 
επομένως, μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία που φωτίζουν τις διασυνδέσεις 
μεταξύ ατόμου και κοινωνικής ομάδας, ομάδας και κοινωνίας, τους τρόπους 
με τους οποίους τα άτομα εσωτερικεύουν τα συστήματα κοινωνικών αξιών, 
και τα ισχύοντα πρότυπα συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια, η παρακολούθηση 
της τροχιάς της ατομικής ζωής αποκαλύπτει τις συγκεκριμένες στάσεις και 
αντιδράσεις των ατόμων στα κοινωνικά φαινόμενα, στάσεις που συναστούν 
«τις κινητήριες δυνάμεις των κοινωνικών και ιστορικών διαδικασιών».29

Στα πλαίσια της βιογραφικής προσέγγισης λοιπόν, καθώς το άτομο μιλά 
για προσωπικές βλέψεις και αναζητήσεις, στρατηγικές υλοποίησης στόχων, 
διαπροσωπικές σχέσεις κλπ.30, στην πραγματικότητα ξεπερνάει το επίπεδο 
του εγώ και δηλώνει την κοινωνική του ταυτότητα. Κάθε στοιχείο της διήγη
σής του αποτελεί και στοιχείο της πορείας κοινωνικοποίησής του, όπως επί
σης και της διαδικασίας σχηματισμού της κοινωνικής του ταυτότητας.31 Για

29. Η ιστορία γράφεται από τοος ανθρώπινους τρόπους αντίληψης, κατανόησης και ερ
μηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας. Βλ. Szczepanski, ό.π., σ. 226.

30. Portet F. (1980), «L’approche biographique», Milieux, τ. 314, σ. 27· Chanfrault- 
Duchet Μ. (1985), «Le pouvoir de la parole dans le récit de vie», V Colloqui Internacional 
d'Historia Oral, Βαρκελώνη. Την ίδια άποψη υποστηρίζει ο C. Abastado (Lautier C. (1985), 
«La souricière et la stratégie de l’araignée», V Colloqui Internacional d’Historia Oral, σ. 295), 
και η A. Camargo (1981), «The Actor and the System. The Trajectory of the Brazilian Political 
Elites», Bertaux D. (εκδ.), Biography and Society, σ. 195.

3Î. Luchterham E., Wieland N., 1981, «The Focused Life History in Studying Involve
ment in a Genocidal Situation in Nazi Germany», Bertaux D. (εκδ.), Biography and Society,

27



τον λόγο αυτό είναι δυνατόν μέσα από την ανάλυση μιας αφήγησης ζωής να 
προσδιορίσουμε τα γνωρίσματα του κοινωνικού περιβάλλοντος του αφηγητή 
και την αλληλεπίδραση των παραγόντων που παρακινούν αυτόν ή τις ομάδες 
όπου ανήκει να δραστηριοποιηθούν με ορισμένους, και όχι με άλλους, τρό
πους.32 Αναφερόμενοι επιγραμματικά σε αυτό το σημείο, πολλοί κοινωνικοί 
επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι κύριοι μηχανισμοί της κοινωνικής αλλαγής 
δεν μπορούν να κατανοηθούν χωρίς τη μελέτη των ευρύτερων ιδεολογικών 
και συλλογικών πιέσεων, έτσι όπως αυτές διαγράφονται μέσα από τις αφηγή
σεις ζωής.33

Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της βιογραφικής προσέγγισης αφορά 
τη δυνατότητα σύνδεσης, μέσα από την ανάλυση βιογραφικών στοιχείων, 
του ατόμου με την ομάδα ή με την κοινωνία, και, κυρίως, τη διαδικασία εν
σωμάτωσης της ατομικής ζωής μέσα σε πρωταρχικές κοινωνικές λειτουρ
γίες: κάτω από το πρίσμα της ατομικής εμπειρίας γίνεται μια συστηματική 
προέκταση των σημαντικών γεγονότων που συνδέονται με την ανθρώπινη 
ύπαρξη.34

β) Η διαχρονική θεώρηση της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Η κατά
σταση κάθε ατόμου σε δεδομένες χρονικές στιγμές είναι συνάρτηση και συνι- 
σταμένη μιας εξελικτικής και σύνθετης πορείας, η οποία συνδέει δύο χρονικά 
σημεία, παρελθόν και παρόν.35 Με την ανάλυση βιογραφικών στοιχείων, η 
βιογραφική προσέγγιση δεν περιορίζεται στην περιγραφή στάσεων και πρα
κτικών, αλλά επικεντρώνεται στις διαδικασίες που οδηγούν σε αυτές τις πρα
κτικές. Δίνει δηλαδή πρωταρχική σημασία στις αφετηρίες των προσωπικών 
στάσεων αλλά και στις αξίες που τις διέπουν και κατευθύνουν την εξέλιξή 
τους.

Η διάσταση του χρόνου και τα στάδια εξέλιξης δεν είναι αδιάφορα στις 
ποσοτικές μεθόδους. Η διαχρονικότητα, όμως, εξετάζεται από αυτές συνήθως 
με αναφορά σε χρονικά σημεία του παρελθόντος, τα οποία επιλέγει ο ερευνη

σ. 285. Σύμφωνα με τον G. Jobert η ανθρώπινη ζωή εμφανίζεται μέσα από τις λιγότερο γενικεύ- 
σιμες πλευρές της ως κάθετη σύνθεση της κοινωνικής ιστορίας (Jobert G., 1984, «Les histoires 
de vie. Entre la recherche et la formation», Education Permanente, τ. 72-73, σ. 10).

32. Dollard J., 1949, Criteria for the Life History with Analysis of Six Notable Docu
ments, Νέα Υόρκη, P. Smith, σ. 13-35. Βλ. επίσης Bertaux-Wiame Is., 1982, «The Life History 
Approach to the Study of Internal Migration. How Women and Men Came to Paris Between 
the Wars?», Thompson P. (εκδ.), Our Common History. The Transformation of Europe, Λονδί
νο, Pluto, σ. 197. Η συγγραφέας δείχνει πως τα άτομα εσωτερικεύουν τις κοινωνικές σχέσεις 
ως τμήμα της δικής τους συνείδησης.

33. Thompson, ό.π., σ. 299-304.
34. Misztal, 1980, ό.π., σ. 486, 487.
35. Οι ατομικές βιογραφίες αφορούν μια συνεχή αναδόμηση του παρελθόντος μέσα στα 

πλαίσια όσων συμβαίνουν στο παρόν (Kohli Μ., 1981, «Biography, Account, Text, Method», 
Bertaux D. (εκδ.), Biography and Society, σ. 65, 67).
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τής κατά τον αρχικό σχεδίασμά της έρευνας. Αντίθετα, στη βιογραφική προ
σέγγιση η μελέτη της διαχρονικότητας προσδιορίζεται από τον ίδιο τον αφη
γητή, που αποφασίζει μόνος ποιες είναι οι σημαντικές φάσεις της ζωής του, 
πώς καθορίστηκαν και πώς επηρέασαν τις επόμενες.36 Η τροχιά της ατομικής 
ζωής συμπυκνώνει τις αλληλεπιδράσεις παραγόντων και σχέσεων που πρέπει 
να διερευνηθούν για τη θεώρηση της ατομικής και κοινωνικής ζωής μέσα 
από ένα δυναμικό πρίσμα.

Με την έννοια αυτή, η βιογραφική προσέγγιση ευαισθητοποιεί τον κοι
νωνιολόγο στο νόημα και το βάρος του χρόνου. Όπως πολύ χαρακτηριστικά 
παρατηρεί ο G. Elder, η σημασία των βλέψεων και της συμπεριφοράς του 
ατόμου γίνεται αντιληπτή μόνο με αναφορά στους τρόπους και στις διαδικα
σίες μέσα από τις οποίες το άτομο αυτό κατέληξε σε μια τέτοια συμπεριφο
ρά.37

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αφηγήσεις ζωής επιτρέπουν τη σκιαγράφηση 
των κοινωνικών συνθηκών που επικράτησαν σε προγενέστερες φάσεις της 
ζωής του ατόμου.38 Μια τέτοια σκιαγράφηση ωστόσο διαφέρει από την ανα
σύσταση του παρελθόντος, για την ολοκλήρωση της οποίας ο κοινωνιολόγος 
έχει ανάγκη από τη βοήθεια του ιστορικού.

γ) Η έμφαση στην υποκειμενική πρόσληψη των κοινωνικών φαινομένων. 
Αυτό είναι ίσως το χαρακτηριστικό που περισσότερο από κάθε άλλο διαφο
ροποιεί τη βιογραφική προσέγγιση από τις ποσοτικές μεθόδους. Η διαφορά 
αυτή σχετίζεται με τη φύση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και που 
είναι διατυπωμένα με τα λόγια του ίδιου του αφηγητή και φέρουν τη σφραγί
δα των προσωπικών του αξιών και εκτιμήσεων. Ο προφορικός λόγος εξάλ
λου συνοδεύεται πάντα από μια συναισθηματική φόρτιση και μηνύματα μη 
λεκτικά (χειρονομίες, τόνος φωνής) τα οποία του προσδίδουν νόημα39 και 
βοηθούν τον ερευνητή να αξιολογήσει τη σημασία και την εγκυρότητα των 
όσων λέγονται. Έτσι η διήγηση των υποκειμενικών εμπειριών υπακούει σε έ
να πλέγμα ιδιαίτερων νοημάτων, λεκτικών ή μη, που συνδέονται στενά με

36. Camargo, ό.π., σ. 196, 200. Με πιο συγκεκριμένο τρόπο ο H.G. Brose αναφέρει ότι ο 
βιογραφικός χρόνος έχει ιστορικές και βιογραφικές διαστάσεις. Η αναφορά στο παρελθόν παί
ζει κυρίαρχο ρόλο στις περιπτώσεις που οι βιογραφίες χρησιμοποιούνται για κοινωνιολογικές 
αναλύσεις (1982, «Digital Structures of Social Time and Changing Structures of Biographical 
Time. The Case of the Temporary Workers», X World Congress of Sociology, Μεξικό).

37. 1981, «History and the Life Course», Bertaux D. (εκδ.), Biography and Society, σ. 83, 
96.

38. Η ανασύσταση του παρελθόντος δεν είναι αντικειμενικός στόχος της βιογραφικής 
προσέγγισης, αλλά σχετίζεται με την προσπάθεια δημιουργίας ενός πλαισίου αναφοράς όπου 
θα είναι εφικτή η σύγκριση με το παρόν. Με τα λόγια της Gagnon, το στοιχείο του χρόνου 
υπάρχει σε κάθε αφήγηση ζωής και επιτρέπει την αναπαράσταση της ιστορίας (Gagnon Ν. 
1981, «On the Analysis of Life Accounts», Bertaux D. (εκδ.), Biography and Society).

39. Becker, ό.π., σ. 421.
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την όλη προσωπικότητα και τις ιδιοτυπίες των βιωμάτων του αφηγητή.40
Η βιογραφική προσέγγιση δίνει έμφαση στην υποκειμενική πρόσληψη 

των κοινωνικών φαινομένων και σχέσεων, γιατί το άτομο θεωρείται εξ ορι
σμού καλύτερα πληροφορημένο από τον ερευνητή, ή και από οποιονδήποτε 
άλλον, για τους τρόπους που δεδομένες κοινωνικές συνθήκες βιώνονται σε 
υποκειμενικό επίπεδο ή στα πλαίσια επιμέρους ομάδων. Είναι κατεξοχήν αρ
μόδιο να μιλήσει με σαφήνεια για τα περιστατικά που έπαιξαν αποφασιστικό 
ρόλο σε κρίσιμες καμπές της ζωής του, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
και εκείνες τις πλευρές της καθημερινότητας που συνήθως μοιράζεται κανείς 
μόνο με τους οικείους του, όπως την ερωτική του ζωή, προσωπικές σκέψεις 
ή προβλήματα. Σαν δέκτης των συνειδητών ή ασυναίσθητων υποδείξεων που 
κάνει ο αφηγητής,41 ο κοινωνιολόγος έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη τα 
σημεία προς τα οποία πρέπει να στρέψει την προσοχή του και να εκτιμήσει 
την ειδικότερη σημασία που έχουν για το άτομο. Με τον τρόπο αυτό, εισχω
ρεί στο σύστημα αξιών που εκφράζεται μέσα από το λόγο του αφηγητή και 
δεν ταυτίζεται απαραίτητα με εκείνο του κοινωνιολόγου ερευνητή.

Η σύντομη αναφορά στα κύρια γνωρίσματα της βιογραφικής προσέγγι
σης αναδεικνύει τον συνθετικό της χαρακτήρα. Συνθετικό γιατί επιτρέπει τη 
σύνδεση πολλαπλών επιπέδων: του ατομικού και του κοινωνικού, του πα
ρελθόντος και του παρόντος, και των ποικίλων διαστάσεων που συνιστούν 
την υποκειμενική αλήθεια. Παραφράζοντας τα λόγια του Ferrarotti, «η βιο
γραφική προσέγγιση επιτρέπει να διαβάσει κανείς μια κοινωνία μέσα από μια 
βιογραφία».42 Η κυρίαρχη επομένως αντίληψη που διέπει το σκεπτικό της με
θόδου είναι ότι η μελέτη των αφηγήσεων ζωής βοηθά να κατανοήσουμε το 
πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων που συνδέουν το άτομο με τον κοινωνικό 
του περίγυρο, καθώς και τις διαδικασίες με τις οποίες διαφοροποιούνται οι 
σχέσεις αυτές μέσα στον χρόνο.

40. «Η αφήγηση ζωής είναι μια αφήγηση που διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια εξέλιξης 
της ίδιας της ζωής μέσα σε ένα σκηνικό αλληλεπίδρασης το οποίο παράλληλα ανακαλεί γεγο
νότα και εμπειρίες δίνοντάς τους νόημα» (Bertaux-Wiame Is., 1985, «Oral History Needs 
Diversity», International Journal of Oral History, σ. 7). Βλ. ακόμη Berger Gluck S., 1982, «In
terlude or Change. Women and the World War II Work Experience. A Feminist Oral History», 
International Journal of Oral History, τ. 3, αρ. 2, σ. 93.

41. Elder, ό.π., σ. 105 και Becker, ο'.π., σ. 425.
42. Ferrarotti, ό.π., σ. 9.
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IV. ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Το ενδιαφέρον μιας μεθόδου μπορεί να κριθεί τόσο από τα πλεονεκτήματα ό
σο και από τις αδυναμίες που παρουσιάζει. Πιο συγκεκριμένα, οι δυνατότη
τες που προσφέρει η βιογραφική προσέγγιση, σε σχέση με άλλες μεθόδους, 
δίνουν στον ερευνητή ευκαιρίες να αναζητήσει νέα πεδία προβληματισμού 
και έρευνας, ενώ ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα ερωτηματικά που συνο
δεύουν την εφαρμογή της συμβάλλουν στην ευαισθητοποίησή του και 
ενισχύουν την ικανότητα αυτοκριτικής θεώρησης της ερευνητικής του πρα
κτικής. Και στις δύο περιπτώσεις η ενασχόληση με τη μέθοδο αποτελεί μια 
σημαντική πηγή εμπλουτισμού της επιστημονικής σκέψης.

1. Πλεονεκτήματα

α) Ο διεισδυτικός και συμπληρωματικός χαρακτήρας της μεθόδου. Η βιογρα
φική προσέγγιση καλύπτει τομείς όπου δεν μπορούν να διεισδύσουν οι στα
τιστικές και γενικότερα οι ποσοτικές μετρήσεις. Η στατιστική ως μεθοδολο
γικό εργαλείο είναι ακατάλληλη για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται να κατα
νοήσουμε σε βάθος ό,τι απωθείται ή αποσιωπάται κοινωνικά,43 όπως λ.χ. 
συμπεριφορές τις οποίες απορρίπτει το ισχύον σύστημα κοινωνικών αξιών 
(φοροδιαφυγή, χρήση ναρκωτικών κλπ.). Επίσης, η στατιστική είναι ανεπαρ
κής για τη σύλληψη της μη λεκτικής επικοινωνίας που, όπως τονίστηκε ήδη, 
πλαισιώνει τον λόγο και φανερώνει το υπολανθάνον νόημά του.44 Τέτοιες 
ανεπάρκειες είναι ευκολότερο να καλυφθούν με τη βιογραφική προσέγγιση 
εξαιτίας της προσωπικής επαφής και αλληλεπίδρασης που υπάρχει ανάμεσα 
στον ερευνητή και τον αφηγητή. Η επαφή αυτή δημιουργεί συχνά ευνοϊκές 
προϋποθέσεις και ένα κλίμα συμπάθειας και εμπιστοσύνης που παρακινεί τον 
αφηγητή να μιλήσει ελεύθερα και να προχωρήσει σε εκμυστηρεύσεις που δεν 
θα έκανε κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Η βιογραφική προσέγγιση αποδεικνύεται πολύτιμη και στον κλάδο της 
κοινωνικής ιστορίας, σε περιπτώσεις όπου λείπουν οι γραπτές πηγές — είτε 
γιατί αυτές καταστράφηκαν είτε γιατί όσες υπάρχουν δεν επαρκούν για να 
καλύψουν τις νέες περιοχές έρευνας προς τις οποίες στρέφονται οι αναζητή

43. Vilgard C., 1980, «Histoire de vie et imaginaire...», Cahiers Internationaux de Socio
logie, τ. LXIX, σ. 359.

44. Ryant C., 1982, «The Psychohistorical Dimensions of Oral History...», IV Colloque 
International d’Histoire Orale, σ. 112.
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σεις των ερευνητών (εμφύλιος πόλεμος, εθνικές μειονότητες ή περιθωριακές 
ομάδες). Υπάρχουν επίσης τομείς της κοινωνικής ζωής που δεν έχουν μελε
τηθεί επειδή η ταχύρρυθμη εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας δεν επέτρεψε 
την καταγραφή των παλαιών σχημάτων45 (λ.χ. τοπικά έθιμα, ζωή επαγγελμα
τικών ή άλλων ομάδων που τείνουν να εκλείψουν). Στις περιπτώσεις αυτές, 
το παρελθόν επιζεί σαν προφορική παράδοση και η βιογραφική προσέγγιση 
παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διάσωση γνώσεων που θα εξαφανιστούν με 
τον θάνατο των τελευταίων φορέων τους.46

Ο ποιοτικός χαρακτήρας της βιογραφικής προσέγγισης και η διαφορετι
κή οπτική γωνία του ερευνητή που τη χρησιμοποιεί συντελούν ώστε η μέθο
δος να αποτελεί θαυμάσιο συμπλήρωμα των ποσοτικών αναλύσεων. Η εφαρ
μογή της μπορεί να γίνει ως έρευνα-πιλότος, πριν από την έναρξη της στατι
στικής μέτρησης, οπότε η λεπτομερειακή μελέτη του διερευνώμενου αντικει
μένου οδηγεί σε ευρήματα που θα δώσουν τις βασικές κατευθύνσεις για τη 
συνέχιση της έρευνας με ποσοτικές μεθόδους. Αντίστροφα, η βιογραφική 
προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά μετά την ολοκλήρωση της 
στατιστικής μέτρησης, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση ορισμένων από 
τα φαινόμενα που εξετάζονται47 καθώς και την εκλέπτυνση των τελικών πο
ρισμάτων.

β) Ευελιξία. Δεύτερο πλεονέκτημα της βιογραφικής προσέγγισης είναι η 
ευελιξία της, η προσαρμοστικότητα δηλαδή στα είδη πληροφόρησης που 
συλλέγονται. Εφόσον οι ερωτήσεις είναι ανοιχτές, ο αφηγητής μπορεί ελεύ
θερα να αναφερθεί στα ειδικότερα θέματα που τον απασχολούν προσωπικά 
και έχουν ίσως διαφύγει της προσοχής του ερευνητή. Η πλαστικότητα της 
μεθόδου παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο να μη χαθεί η νέα αυτή πληροφό
ρηση αλλά και να ενσωματωθεί στη συνέχιση της διεξαγωγής της έρευνας με 
την επέκταση των συνεντεύξεων σε άλλες ομάδες, τη μορφή νέων ερωτή
σεων κ.ά. Αυτό σημαίνει ότι το καινούριο δεν απορρίπτεται από τον ερευνη
τή επειδή απέχει από την αρχική του προβληματική ή τις ενότητες του ερω
τηματολογίου, ούτε πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστεί σε προκατασκευα- 
σμένες κατηγορίες.48 Αντίθετα, με τη συλλογή βιογραφικών στοιχείων τα

45. Στις περιπτώσεις αυτές ο λόγος δίνεται στα κυριαρχούμενα στοιχεία της κοινωνίας 
(Chaudron Μ., 1982 «Les approches statistiques, biographiques et généalogiques sont elles ex
clusives ou complementaires», Xéme Congrès Mondial de Sociologie, Μεξικό, σ. 1, και Seelig- 
man C., 1985, «Histoire Orale — un instrument valable pour la recherche?», V Colloqui Interna- 
cional d’Historia Oral, Βαρκελώνη, σ. 420-421. Βλ. και Morin F., 1980, «Pratiques anthropolo
giques et histoire de vie», Cahiers Internationaux de Sociologie, τ. LXIX, σ. 332.

46. Kish-Sklar K., 1985, «Personal Power and Historical Causation», V Colloqui Interna- 
cional d’Historia Oral, Βαρκελώνη, σ. 423, και Morin, ο'.π.

47. Portet, ό.π., και Camargo, ό.π., σ. 192, 196, 200.
48. Morin, ό.π., σ. 316. Ο Thompson τόνιζα ότι η ευελιξία είναι το μυστικό των δυνατο-
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οποία αποτελούν μια ολότητα συνεκτική και ριζωμένη στην κοινωνική εμ
πειρία του ατόμου,49 η καινούρια πληροφόρηση παράγει γνώση που καθρε
φτίζει τις ιδιαιτερότητες του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι 
αφηγητές. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η 
ευχέρεια που έχει ο αφηγητής να μιλήσει για τον δικό του μικρόκοσμο και 
κατ’ επέκταση ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος που συχνά απορρέει από τη χρή
ση των κλασικών ερωτηματολογίων για απλοποίηση και σχηματοποίηση 
των κοινωνικών πρακτικών.50

Σε ένα άλλο επίπεδο, εκείνο της κοινωνιολογικής θεωρίας, τα νέα στοι
χεία που συγκεντρώνονται με την εφαρμογή της βιογραφικής προσέγγισης 
διευρύνουν την ερμηνευτική ανάλυση του μελετώμενου αντικειμένου. Μπο
ρεί επίσης να κατευθύνουν την επιστημονική σκέψη σε νέες έννοιες και υπο
θέσεις, οι οποίες έρχονται κάποτε να αμφισβητήσουν την ορθότητα ήδη δια
τυπωμένων θεωριών και επισημαίνουν την ανεπάρκειά τους. Όπως τονίζουν 
οι Glaser και Strauss, η θεωρητική ευαισθησία του ερευνητή χάνεται όταν αυ
τός γίνεται δογματικός και ακολουθεί ανεξέλεγκτα μια προκαθορισμένη υπό
θεση εργασίας.51 Χαρακτηριστικό εδώ είναι το παράδειγμα της ιστορίας ενός 
ανήλικου παραβάτη, του Jack Roller, που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολό
γηση μιας σειράς θεωρητικών υποθέσεων για την εγκληματική «καριέρα» των 
ανηλίκων.52

Η ευελιξία της βιογραφικής προσέγγισης λοιπόν επιτρέπει την άμεση 
σύνδεση θεωρίας και εμπειρικού υλικού,53 τον συνεχή διάλογο του ερευνητή 
με τον αφηγητή έτσι ώστε η έρευνα να παίρνει νέες κατευθύνσεις που δεν έ
χουν ληφθεί εξαρχής υπόψη.

γ) Προσωπική συμμετοχή του ερευνητή σε όλα τα στάδια της έρευνας. 
Στενά συνδεδεμένη με την ευελιξία της μεθόδου είναι η προσωπική, άμεση

τήτων της βιογραφικής προσέγγισης. Ενώ η έρευνα με ερωτηματολόγιο «παραλύει» από ευρή
ματα πού την αμφισβητούν, η βιογραφική προσέγγιση βασίζεται στον συνδυασμό διερεύνη- 
σης και ερωτήσεων στα πλαίσια του διαλόγου με τον αφηγητή (ό.π., σ. 255). Βλ. επίσης 
Cipriani R., Corradi C., 1985, «Les histoires de vie dans une enquête sociologique urbaine. Inté
gration à la société et perception du pouvoir», V Colloqui Internacional d’Historia Oral, Βαρκε
λώνη, σ. 134.

49. Thompson, 1980, ό.π., σ. 250.
50. Battagliola F., 1984, Formes de la mise en couple d’itinéraires individuels, Παρίσι, 

CNRS, σ. 11, και Rhein C., 1979, Life Histories. What They Can Tell the Sociologist, MA the
sis, Univ. of California, Λος Άντζελες, σ. 8.

51. Glaser B., Strauss A., 1967, The Discovery of Grounded Theory..., Σικάγο, Aldine Pu
bi. Co., σ. 46.

52. Becker, ό.π., σ. 422-423.
53. Για τη διαδικασία δημιουργίας υποθέσεων έρευνας, βλ. Becker, 1970, ό.π., σ. 423, Fa

raday A., Plummer K., 1979, «Doing Life Histories», The Sociological Review, τ. 27, αρ. 4, σ. 
785 και Gittins D., 1979, «Oral History, Reliability and Recollection», Moss L., Goldstein H. 
(εκδ.), Recall Method in Social Surveys, Λονδίνο, σ. 95.
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και συνεχής επαφή του ερευνητή με τα υποκείμενα της έρευνας, η γνώση του 
χώρου ζωής τους, των συνθηκών συλλογής του υλικού κ.ά. Το γεγονός αυτό 
τον διαφοροποιεί από τον ερευνητή που επεξεργάζεται, αναλύει και ερμη
νεύει από «καθέδρας» στοιχεία συγκεντρωμένα από άλλους, συνήθως απρό
σωπα εκπαιδευμένους συνεντευκτές, ενώ ο ίδιος παραμένει αποστασιοποιη- 
μένος από τον ερευνώμενο πληθυσμό. Η αμεσότητα της συμμετοχής αυτής 
εξασφαλίζει μια σφαιρική εποπτεία του ερευνητικού πεδίου, πράγμα πού ση
μαίνει ότι ο σχεδιασμός της έρευνας, η διαδικασία συλλογής του υλικού, η 
ανάλυση και η συναγωγή συμπερασμάτων βρίσκονται σε στενή αλληλεξάρ
τηση μεταξύ τους. Έτσι, η σημαντική γνώση που προσφέρει καθένα από τα 
στάδια αυτά δεν χάνεται κατά τήν πορεία της έρευνας, αλλά, αντίθετα, ενσω
ματώνεται σε αυτή και συμβάλλει στην πληρέστερη οργάνωση των επόμε
νων φάσεων.54

2. Αδυναμίες

α) Αξιοποίηση της υποκειμενικής πρόσληψης των κοινωνικών φαινομένων. Η 
έμφαση στην υποκειμενική πρόσληψη των κοινωνικών φαινομένων που, ό
πως είδαμε, αποτελεί βασική διάσταση της βιογραφικής προσέγγισης, υπο
γραμμίζει την παρουσία του αφηγητή ως υποκειμένου της κοινωνιολογικής 
έρευνας και προβληματικής. Από μια άλλη άποψη ωστόσο, η έμφαση αυτή 
εμπεριέχει τον κίνδυνο να παρασύρει τον ερευνητή στην απολυτοποίηση της 
υποκειμενικής σκοπιάς. Αν ο ερευνητής δεν ελέγξει την αξιοπιστία των αφη
γήσεων ζωής, θα καταλήξει να τις θεωρήσει ως δεδομένες και να στηρίξει σε 
λανθασμένη ή ανεξακρίβωτη βάση τα συμπεράσματά του. Μια τέτοια παρα
νόηση μπορεί να οφείλεται στην απόκρυψη ή παραποίηση από μέρους του 
αφηγητή σημαντικών στοιχείων και περιστατικών της ζωής του. Αυτό μπο
ρεί να συμβεί εξαιτίας του ναρκισσισμού του, δηλαδή της επιθυμίας να αρέ
σει και να προβάλει εκείνες τις πλευρές της ζωής του που δικαιώνουν την 
ύπαρξή του.55

Μπορεί επίσης να προκύψει από τα κενά της μνήμης του αφηγητή, από 
τη σκόπιμη αποσιώπηση γνώριμων σε αυτόν καταστάσεων, από τις ψυχολο
γικές διεργασίες απώθησης τραυματικών εμπειριών ή από την αναδρομική 
χρησιμοποίηση αξιών του παρόντος για την αξιολόγηση του χθές.56 Για πα

54. Burman Μ., Nilson Β., 1985, «Life Course Interviews in Historical Research», V Col
loqui Internacional d'Historia Oral, Βαρκελώνη.

55. Lazega E., Modak Μ., κ.ά., 1982, «Récits de vie quotidienne et problématique de l’é
nonciation», Recherches Sociologiques, τ. 13, αρ. 1-2, σ. 15-16, και Grawitz Μ., 1976, Métho
des des sciences sociales, Παρίσι, Dalloz, σ. 612-613.

56. Thompson, 1978, ό.π. Βλ. και John A., 1982, «Scratching the Surface. Women, Work
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ράδειγμα, οι Bertaux διαπίστωσαν ότι στη Γαλλία οι αυτοαπασχολούμενοι 
αρτοποιοί μιλούν με πιο επιεικείς όρους για τα πρώην αφεντικά τους από ό,τι 
εκείνοι που παραμένουν σε μισθωτή σχέση και αποδίδουν την επαγγελματική 
αυτή εξάρτηση στην κακή θέληση των εργοδοτών τους.57 Το γεγονός ότι ο 
αφηγητής λογοκρίνει —συνειδητά ή ασυναίσθητα— την εξιστόρηση των βιω
μάτων του έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνονται πάντα αντιληπτές από τον 
ερευνητή οι αλληλεπιδράσεις του ατόμου με τους ανθρώπους του χώρου του, 
οι ιδιαιτερότητες του κοινωνικού του περιβάλλοντος, οι ανταγωνιστικές ή 
συμπληρωματικές διαστάσεις της αφήγησης ζωής του κλπ.58 Για να αποφύ- 
γει τους κινδύνους αυτούς και να επαληθεύσει την αξιοπιστία των πληροφο
ριών που συγκεντρώνει, ο κοινωνιολόγος καταφεύγει σε ορισμένες τεχνικές. 
Οι αξιολογότερες από αυτές είναι η σύγκριση μαρτυριών από την ίδια περίο
δο ή θεματική, η επανάληψη των ερωτημάτων που δεν απαντήθηκαν ικανο
ποιητικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της συνέντευξης κ.ά.

Η αλήθεια και η εγκυρότητα των αφηγήσεων ζωής πάντως αποτελεί μέ- 
λημα κυρίως του ιστορικού που εστιάζει την προσοχή του στην ανασύσταση 
της κοινωνικής ιστορίας. Για τον κοινωνιολόγο, η ανασύσταση αυτή δεν βρί
σκεται στον πυρήνα της προβληματικής του. Η ίδια η παραποίηση ορισμέ
νων γεγονότων καθώς και οι κοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτήν 
αποτελούν φαινόμενα για περαιτέρω διερεύνηση η οποία μπορεί να υποδείξει 
βασικές λειτουργίες του κοινωνικού συστήματος. Η προσοχή του κοινωνιο
λόγου επομένως επικεντρώνεται στην κατανόηση των ζητημάτων που 
απασχολούν τον αφηγητή, τόσο μέσα από τη δική του οπτική γωνία όσο και 
στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνιολογικής θεώρησης.59 Ξεπερνώντας την 
περιγραφική και κοινότοπη παράθεση γεγονότων —που κάθε άλλο παρά έχει 
κοινωνιολογική αξία— ο ερευνητής που χρησιμοποιεί τη βιογραφική προ
σέγγιση θέλει νά συνταιριάξει με προσοχή κομμάτια ανθρώπινης και επιστη
μονικής γνώσης, για να φωτίσει την αλληλεξάρτηση του ατομικού με το κοι
νωνικό.

β) Δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων της βιογραφικής προσέγγισης. 
Η καθαρά ποιοτική αυτή μέθοδος αναλύει σε βάθος τις αφηγήσεις ζωής ενός 
μικρού συνήθως αριθμού ατόμων. Στο γεγονός αυτό βασίζεται η κριτική opt

anti Coal-mining History in England and Wales», Oral History, τ. 10, αρ. 2, σ. 24. Επίσης, βλ. 
Bertaux-Wiame Is., 1981, «The Life History Approach to the Study of Internal Migration», Ber
taux D. (εκδ.), Biography and Society, σ. 258, και Vilanova M., Willems D., 1980, «Problems 
and Methods of Oral History», Rapports du XV Congrès International des Sciences Historique, 
Βουκουρέστι, σ. 552, καί Balan J., Jelin E., 1980, «La structure sociale dans la biographie per
sonelle», Cahiers Internationaux de Sociologie, τ. LXIX, σ. 284.

57. Bertaux-Wiame, 1985, ό.π.
58. Portet, ό.π., σ. 26.
59. Chevalier, ό.π., σ. 100.

35



σμένων υποστηρικτών των ποσοτικών μεθόδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο 
περιορισμένος αριθμός των ερευνωμένων δεν είναι αντιπροσωπευτικός του 
συνολικού πληθυσμού,60 και, επομένως, δεν είναι εφικτή η συναγωγή συμπε
ρασμάτων γενικευτικού χαρακτήρα. Η συλλογιστική αυτή, ωστόσο, μεταθέ
τει το κέντρο βάρους της συζήτησης, γιατί χρησιμοποιεί κριτήρια ποσοτικά 
προκειμένου να αξιολογήσει έρευνες οι οποίες κινούνται σε άλλα επίπεδα, ό
πως εκείνες που διεξάγονται με τη βιογραφική προσέγγιση. Μια πρώτη 
απάντηση στην κριτική αυτή συνδέεται με τη φύση της μεθόδου που μελετά 
τύπους συμπεριφοράς και διαδικασίες μορφοποίησης κοινωνικών ή άλλων 
σχέσεων, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι τα άτομα είναι ταυτόχρονα 
προϊόντα καί δημιουργοί των κοινωνικών και πολιτιστικών συστημάτων ό
που ανήκουν.61 Η βιογραφική προσέγγιση στρέφεται στην ανάλυση τύπων 
συμπεριφορών ή σχέσεων και όχι στη διαπίστωση του πόσο αντιπροσωπευτι
κοί είναι αυτοί οι τύποι στο σύνολο του πληθυσμού μιας χώρας.62 Από την ά
ποψη αυτή, ό,τι χάνει ο ερευνητής ως προς το μέγεθος του δείγματος, το κερ
δίζει σε άλλα επίπεδα, όπως επαφή με το ίδιο το υλικό και τη διαδικασία πα
ραγωγής του, προσωπική γνώση του κοινωνικού νοήματος των εμπειριών 
του ατόμου κλπ.63

Μια δεύτερη απάντηση στην κριτική για την αντιπροσωπευτικότητα 
σχετίζεται με τα κριτήρια επιλογής του πληθυσμού της έρευνας. Στη βιογρα
φική προσέγγιση, τα άτομα επιλέγονται με βάση μια σειρά ποιοτικών κριτη
ρίων που θέτει εξαρχής ο ερευνητής. Η έννοια της ποσοτικής αντιπροσωπευ- 
τικότητας υποκαθίσταται από την έννοια της ποιοτικής ομοιογένειας της 
ομάδας, προϋπόθεση που επιτρέπει να καταλήξουμε σε αρκετά ασφαλή συμ
περάσματα και γενικεύσεις για τα υποκείμενα της έρευνας. Τα κριτήρια που 
ορίζει ο ερευνητής για τον σχηματισμό μιας τέτοιας ομάδας (cohort)64 μπο
ρούν να είναι η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο κ.ά. Όσο περισσότε
ρα είναι τα κριτήρια αυτά, τόσο πιθανότερο είναι τα πορίσματα της έρευνας 
να αφορούν και εκείνα τα άτομα που δεν εξετάστηκαν αλλά έχουν τα ίδια χα
ρακτηριστικά με τα μέλη της ερευνώμενης ομάδας.

60. Bertaux D., 1981, «From the Life History Approach to the Transformation of Sociolo
gical Practice», Bertaux D. (εκδ.), Biography and Society, σ. 37.

61. Mintz S.W., 1979, «The Antropological Interview and the Life History», The Oral Hi
story Review, σ. 23, 24.

62. Ενδιαφέρουσα εδώ είναι η παρατήρηση του Chevalier ότι η προσήλωση στο μέγεθος 
και την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος οδήγησε σε αδιέξοδο την ανάλυση του υλικού 
(ό.π., σ. 95, 96).

63. Thompson, 1978, ό.π., σ. 204.
64. Συναφής εδώ είναι η άποψη ότι μια μαρτυρία είναι πολύτιμη όταν ο πληροφοριοδό

της επιλέγεται με βάση το γεγονός ότι κατέχει κατάλληλες γνώσεις εξαιτίας του λειτουργήμα
τος ή της κοινωνικής του θέσης (Chevalier, ό.π., σ. 89).
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Το αμέσως επόμενο ζήτημα που προκύπτει αφορά τον αριθμό των αφη
γήσεων ζωής που πρέπει να συγκεντρωθούν στα πλαίσια διερεύνησης μιας 
κοινωνικής ομάδας.65 Στο ζήτημα αυτό ο D. Bertaux προτείνει ως λύση τον 
«πληροφοριακό κορεσμό» (saturation effect). Όταν ορισμένα στοιχεία επα
νέρχονται με κανονικότητα στις αφηγήσεις ζωής, τότε μπορούμε να θεωρή
σουμε ότι έχει συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός αφηγήσεων έχουμε δη
λαδή, πληροφοριακό κορεσμό. Γίνεται φανερό ότι τα βιογραφικά στοιχεία 
που εμπεριέχονται σε αυτές ξεπερνούν το επίπεδο των υποκειμενικών προτι
μήσεων και επιλογών και ρίχνουν φως στη διασύνδεση του ατομικού με το 
κοινωνικό. Με άλλα λόγια, κάθε αφήγηση επαληθεύει τις προηγούμενες με 
τρόπο τέτοιο ώστε ο κοινωνιολόγος να έχει την αίσθηση της —μερικής του
λάχιστον— επιβεβαίωσης των γνώσεων που έχει ήδη αποκτήσει. Στην περί
πτωση αυτή, οι αφηγήσεις ζωής συγκροτούν κοινωνιολογικά αποδεκτές μαρ
τυρίες που προσφέρουν κατάλληλο έδαφος για την ολοκλήρωση μιας ερμη
νευτικής υπόθεσης. Με τα λόγια του Bertaux, «μια σειρά από ιστορίες ζωής 
υποστηρίζουν η μια το περιεχόμενο της άλλης, και όλες μαζί συνιστούν ένα 
αποδεκτό και ικανοποιητικό σώμα δεδομένων».66

* * * *

Από τη συνοπτική αυτή παρουσίαση προκύπτει ότι η βιογραφική προ
σέγγιση αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την κοινωνιολογική θεώρη
ση της ανθρώπινης εμπειρίας, η οποία παρέχει εναύσματα για ευρύτερους 
προβληματισμούς και αναζητήσεις γύρω από τις δυνατότητες και τα όρια 
των μεθοδολογικών εργαλείων. Οι αδυναμίες, εξάλλου, που εμφανίζονται ως 
εγγενείς στη βιογραφική προσέγγιση αποτελούν στην πραγματικότητα και 
αδυναμίες των ποσοτικών αναλύσεων.67 Καμιά μέθοδος δεν είναι σε θέση να 
δώσει την πλήρη εικόνα του αντικειμένου που μελετά: μόνο ο συνδυασμός 
διαφόρων μεθόδων αμβλύνει τις αδυναμίες καθεμιάς από αυτές και προσφέ
ρει ποικίλες και συμπληρωματικές διαστάσεις στην επιστημονική γνώση.68

65. Ο αριθμός αφηγήσεων στον οποίο στηρίζεται μια έρευνα ποικίλλει από 1 ώς 150 (Ca- 
tani Μ., 1981, «Social Life History as Ritualized Oral Exchange», Bertaux D. (εκδ.), Biography 
and Society. Βλ. και Gagnon, ό.π.)

66. Bertaux, 1981, ό.π., σ. 187, 188 και 1982, ό.π., σ. 132-134.
67. Εξάλλου τα αποτελέσματα των ποσοτικών ερευνών στηρίζονται σε απαντήσεις που 

θεωρούνται εκ προοιμίου δεδομένες. Έτσι, υπάρχουν και στις έρευνες αυτές προβλήματα αν
τίστοιχα με εκείνα της αξιοπιστίας των προφορικών μαρτυριών. Βλ. Clapier-Valladon, ό.π., σ. 
138.

68. Mackay, 1982, ό.π., σ. 262.
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Όσο η χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων ενδυναμώνει την αξιοπιστία ενός 
επιχειρήματος, τόσο πιο βάσιμο είναι το επιχείρημα αυτό69 και τόσο πιο ολο
κληρωμένη είναι η θεμελίωση του θεωρητικού σχήματος που προτείνεται για 
την ερμηνεία των κοινωνικών σχέσεων και φαινομένων που διερευνώνται.

Η βιογραφική προσέγγιση προωθεί την έρευνα σε νέα πεδία, εμπλουτί
ζει την οπτική γωνία των κοινωνιολόγων και τους ευαισθητοποιεί κατά τέ
τοιο τρόπο ώστε οι «επαγγελματίες διανοούμενοι»70 να μη γενικεύουν, ή να 
γενικεύουν λιγότερο, με βάση τις δικές τους προσλαμβάνουσες παραστάσεις 
και εμπειρίες, τις οποίες συχνά ταυτίζουν με εκείνες των ομάδων που μελε
τούν. Η ευελιξία και η προσωπική συμμετοχή σε όλα τα στάδια της έρευνας 
επιτρέπουν στον ερευνητή να λειτουργήσει ως δέκτης νέων ερεθισμάτων από 
άλλους κοινωνικούς χώρους. Η βιογραφική προσέγγιση, επομένως, συνδυά
ζει τις αρετές της επιστημονικής ανάλυσης με την κοινωνική επικοινωνία, 
πράγμα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να αμβλύνεται η απόσταση ανάμεσα 
στην κοινωνιολογία και την κοινωνία.71 Η δυνατότητα εξάλλου για πολλα
πλές αναγνώσεις κάθε αφήγησης ζωής δίνει την ευκαιρία αναγνώρισης των 
πολυάριθμων όψεων της υποκειμενικής αλήθειας και της καθημερινής πραγ
ματικότητας. Η ιδιότητα αυτή ανάγει τη βιογραφική προσέγγιση σε πεδίο συ
νάντησης, επαφής και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ερευνητών διαφορε
τικών κλάδων των κοινωνικών επιστημών, και ενισχύει την πολυφωνία στις 
θεωρήσεις των αντικειμένων μελέτης.

69. Thompson, 1978, ό.π., σ. 213.
70. Thompson, 1980, ό.π., σ. 254.
71. Markiewicz-Lagneau, ό.π., σ. 601-609, PenefT J., 1979, «Autobiographies des militants 

ouvriers», Revue Française de Science Politique, τ. 29, αρ. 1, σ. 55, και Portet, ό.π., σ. 27.
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