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Σε µια εποχή γενικευµένης κρίσης δηµιουργείται και κυκλοφορεί ένα νέο επιστηµονικό 

περιοδικό, το ΚΕ. Πρόκειται για µια ετήσια τρίγλωσση επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών (κείµενα 
γραµµένα στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα) που περιλαµβάνει πρωτότυπα και αδηµοσίευτα 
κείµενα τα οποία εντάσσονται κάθε φορά στο ειδικό θεµατικό περιεχόµενο του τεύχους.  

Με αφορµή τα 10 χρόνια από το θάνατο του Γάλλου κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu (1930-2002), 
το πρώτο τεύχος του περιοδικού αφιερώνεται στη µνήµη του, έχει ως θέµα τις πολιτισµικές κι εκπαιδευτικές 
ανισότητες και φέρει τον τίτλο:  

 
Οι γειτονιές του πολιτισµού (ΚΕ, 2012/1) 

 
Αντλώντας από  τα δεδοµένα πρωτογενών και πρωτότυπων εµπειρικών ερευνών, στο πρώτο τεύχος 

του Κοινωνικές Επιστήµες παρουσιάζονται έρευνες πάνω στο κοινό των ελληνικών µουσείων, στο κοινό 
των ελληνικών θεάτρων, στην κοινωνική προέλευση των µαθητών των ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της Αθήνας, µια µελέτη πάνω στις πιθανότητες πρόσβασης των νέων στα πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα της Ελλάδας (2001-2009) καθώς και µια εργασία πάνω στους όρους δυνατότητας σύγκρισης των 
πολιτισµικών πρακτικών. Οι έρευνες αυτές καταδεικνύουν πόσο η σχολική και η πολιτισµική δόξα, που 
κυριαρχούν  εδώ και 15 χρόνια στους αντίστοιχους χώρους, παραχωρώντας έδαφος σε µια σχολειοκεντρική 
και πολιτισµικοκεντρική λογική –που εστιάζουν, δηλαδή, την προσοχή  τους στους καθαρά σχολικούς και 
πολιτισµικούς παράγοντες εξήγησης των αντίστοιχων πρακτικών–, αδυνατούν να κατανοήσουν και να 
εξηγήσουν  τους κοινωνικούς µηχανισµούς παραγωγής των σχολικών και πολιτισµικών ανισοτήτων. Κατ’ 
επέκταση, οι εργασίες αυτές επιβεβαιώνουν το γεγονός πως για έναν κοινωνικό επιστήµονα δεν υπάρχει 
σήµερα τίποτε πιο αποτελεσµατικό πολιτικά από το να κάνει απλώς τη δουλειά του µε αυστηρότητα. 
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Νίκος Παναγιωτόπουλος 
Επιστηµονική µέθοδος και κοινωνική ιεραρχία 
αρµοδιοτήτων 
 
[…] Η επιστηµονικά καταστροφική κι 
επιστηµολογικά αθεµελίωτη αντίθεση µεταξύ της 
«κοινωνικής θεωρίας» χωρίς εµπειρικά θεµέλια και 
της εµπειρίας χωρίς θεωρητικό προσανατολισµό, η 
αντίθεση µεταξύ του µεθοδολογισµού […] και του 
θεωρητικισµού […] συνιστούν αντιθέσεις που 
εξακολουθούν να παραµένουν κυρίαρχες στο 
επιστηµονικό µας πεδίο. Η αντίθεση αυτή, η οποία 
βρίσκει την αρχή της στον κοινωνικό καταµερισµό 
της επιστηµονικής κοινωνιολογικής εργασίας, 
συνεχίζει να εγγράφεται στις νοητικές και θεσµικές 
δοµές του κοινωνιολογικού επαγγέλµατος, να 
θεµελιώνεται στην κατανοµή πόρων, θέσεων 
εργασίας και αρµοδιοτήτων. Έτσι, οι εργασίες που 
ονοµάζονται «θεωρητικές» ή «µεθοδολογικές» 
συνεχίζουν σε µεγάλο βαθµό να µην είναι παρά 
ιδεολογίες, δηλαδή ιδιοτελείς, πλην όµως µε γερά 
θεµέλια, αυταπάτες που δικαιολογούν και 
νοµιµοποιούν ειδικές µορφές και ιεραρχίες 
επιστηµονικών αρµοδιοτήτων, κοινωνικά 
θεµελιωµένων.  
 
Μαρία Βιδάλη 
Η τέχνη της φιλοτεχνίας 

 
Η άνοδος και η επιβολή της διαδικασίας του 
marketing στον τρόπο λειτουργίας των µουσείων 
τείνει να γίνεται σήµερα αντιληπτή ως ένα είδος 
φυσικής αναγκαιότητας. Αυτό συµβαίνει, µάλιστα, 
σε τέτοιο σηµείο ώστε οι θεωρούµενοι σήµερα ως 
«εκσυγχρονιστικοί» προβληµατισµοί σχετικά µε το 
µέλλον των µουσείων, που αναπτύσσονται τόσο στο 
πεδίο διαµόρφωσης των δηµόσιων προβληµατικών 
όσο και στο εσωτερικό των αντίστοιχων 
επαγγελµατικών χώρων, να αφορούν περισσότερο 
τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας αυτής της 
διαδικασίας παρά τη σηµασία, τη λειτουργία και τις 
επιδράσεις της. Πολλές από τις σηµερινές έρευνες 
στο χώρο της κοινωνιολογίας της πολιτισµικής 
κατανάλωσης και, ειδικότερα, του κοινού των 
µουσείων, αποτελούν συχνά ένα στήριγµα στην 
πολιτική της «διαχειριστικής αναδιοργάνωσης της 
πολιτικής για τα µουσεία» και του «management» 
της οργάνωσής τους, συµβάλλοντας στην 
επικύρωση και τη νοµιµοποίηση της θεµελιωµένης 
σ’ ένα µουσειοκεντρισµό νέας δόξας που τείνει να 
εγκαθιδρυθεί στο χώρο της διαχείρισης των 
µουσείων. Αξιοποιώντας τα δεδοµένα µιας πλούσιας 
εµπειρικής έρευνας πάνω στο κοινό των ελληνικών 
µουσείων και µιας κριτικής θεωρητικής εργασίας, το 
άρθρο επιχειρεί µια επαναθεµελίωση της σχέσης της 

κοινωνιολογίας της πολιτισµικής διάχυσης µε την 
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. 
 
Νίκος Παναγιωτόπουλος & Μαρία Βιδάλη 
Ο κόσµος των παραστάσεων(Α) 
Ο κοινωνικός χώρος του κοινού των θεάτρων 

 
Στη βάση µιας έρευνας πάνω στο κοινό των 
ελληνικών θεάτρων, το άρθρο αυτό επιχειρεί να 
καταδείξει πως, όταν θέλουµε να εξετάσουµε τη 
φύση των θεατρικών αγαθών τα οποία καταναλώνει 
κανείς και τον τρόπο µε τον οποίο τα καταναλώνει, 
βρισκόµαστε µπροστά σε δύο θεµελιώδη γεγονότα: 
αφενός, στη στενότατη σχέση που ενώνει τις 
θεατρικές πρακτικές (ή τις αντίστοιχες γνώµες) µε 
το σχολικό κεφάλαιο (που υπολογίζεται µε µέτρο τα 
πτυχία) και µε την κοινωνική καταγωγή (που 
συλλαµβάνεται, εδώ, διαµέσου του µορφωτικού 
επιπέδου του πατέρα, του µορφωτικού επίπεδου του 
πατροπλευρικού παππού, του επαγγέλµατος του 
πατέρα και του επαγγέλµατος της µητέρας), 
αφετέρου, στο γεγονός ότι, σε ισοδύναµο σχολικό 
κεφάλαιο, το βάρος της κοινωνικής καταγωγής και 
κυρίως της διάστασης της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς, στο εξηγητικό σύστηµα των 
πρακτικών ή των προτιµήσεων, αυξάνει 
καθοριστικά όσο αποµακρυνόµαστε από τα 
νοµιµότερα είδη. 

 
∆έσποινα Βαλάση 
Προνοµιακή µάθηση ή εκµάθηση του προνοµίου 
Ο κοινωνικός χώρος της ελίτ δευτεροβάθµιας ιδιωτικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

 
Η επιλογή των ελίτ δευτεροβάθµιων ιδιωτικών 
σχολείων αποτελεί κυρίαρχη εκπαιδευτική 
στρατηγική εκείνων των κοινωνικών στρωµάτων 
της Αθηναϊκής κοινωνίας, τα οποία βρίσκονται στην 
κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας, επιτυγχάνοντας, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, να προσφέρουν στους 
απογόνους τους ένα προνοµιακό κι εκλεκτικό 
περιβάλλον εκπαίδευσης. ∆ιεξάγοντας µια έρευνα 
σε µαθητές της Γ’ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου σε 13 
φηµισµένα ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας και 
αναλύοντας τον κοινωνικό χώρο της ελίτ 
δευτεροβάθµιας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα ως χώρο κοινωνικά ιεραρχηµένο και 
δοµηµένο, διαµέσου των κοινωνικών 
χαρακτηριστικών της «πελατείας» των σχολείων 
αυτών, στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι βασικές 
αρχές δόµησης του χώρου αυτού: από τη µια µεριά, 
διαχωρίζονται τα ελίτ ιδιωτικά σχολεία από τα 
υπόλοιπα ιδιωτικά και δηµόσια σχολεία, 
καθιερώνοντας, µε τον τρόπο αυτό, ένα οριστικό 
κοινωνικό σύνορο µεταξύ ενός είδους «µεγάλης 
πόρτας και µικρής πόρτας» στην ελληνική 
εκπαίδευση, και, από την άλλη µεριά, στο 



 

εσωτερικό του ίδιου του χώρου της ελίτ 
δευτεροβάθµιας ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
διαχωρίζονται τα σχολεία της «αριστοκρατίας» από 
τα λιγότερο διάσηµα και εκλεκτικά. Η συγκρότηση 
ενός πολυδιάστατου κοινωνικού χώρου, µέσω της 
τεχνικής της ανάλυσης αντιστοιχιών, µάς παρέχει τη 
δυνατότητα µιας κοινωνιολογικής µατιάς στο 
εσωτερικό των ανώτερων και µεσαίων κοινωνικών 
στρωµάτων της Αθήνας, των εσωτερικών τους 
διαφοροποιήσεων και των στρατηγικών τους. 
 
Θεόδωρος Θάνος 
Σχολικές διαιρέσεις και κοινωνικές διακρίσεις: 
Η πρόσβαση των κοινωνικών οµάδων στην ανώτατη 
εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα (2001-2009) 

 
Στο παρόν άρθρο εξετάζονται οι πιθανότητες 
πρόσβασης των νέων στην ελληνική ανώτατη 
εκπαίδευση κατά τη δεκαετία του 2000. Συνέχεια 
µιας προηγουµένης εργασίας του συγγραφέα, η 
οποία µελέτησε το ίδιο θέµα κατά τη µεταπολεµική 
περίοδο, η παρούσα έρευνα δείχνει πως η ελληνική 
ανώτατη εκπαίδευση συνεχίζει να επιτελεί, και 
µάλιστα εντατικοποιώντας την, την επιλεκτική της 
λειτουργία µέσα από την ιεράρχηση των 
εσωτερικών της κατευθύνσεων: αναλύοντας 
διεξοδικά τις πιθανότητες πρόσβασης των νέων µε 
βάση το οικονοµικό και σχολικό κεφάλαιο των 
γονέων τους στο σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης 
αλλά και κατά σχολή και τµήµα, η παρούσα έρευνα 
διαπιστώνει ότι οι πιθανότητες εισόδου 
µεταβάλλονται σηµαντικά στο εσωτερικό της 
ανώτατης εκπαίδευσης (σχολές), προς όφελος των 
νέων που προέρχονται από τις «ανώτερες» 
κοινωνικο-επαγγελµατικές κατηγορίες. Τέλος, ο 
συγγραφέας αντιπαραθέτει τα αποτελέσµατα της 
έρευνάς του σε βασικές διαστάσεις της λογικής της 
πρόσφατης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. 
 
Franz Schultheis 
Η διαπολιτισµική σύγκριση: ζητήµατα µεθόδων 
και πρακτικών 
 
Από τη γέννηση των κοινωνικών επιστηµών γύρω 
στα τέλη του 19ου αιώνα, το συγκριτικό εγχείρηµα 
αποτελεί κάτι περισσότερο από µια µέθοδο ανάµεσα 
σε άλλες, ενώ, ταυτοχρόνως, συνιστά και µια 
αποµίµηση του πειραµατικού εγχειρήµατος των 
φυσικών επιστηµών που εν γένει δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί στους δικούς τους τοµείς. Σε έναν 
κόσµο όλο και πιο παγκοσµιοποιηµένο, αυτή η 
προσέγγιση εµφανίζεται όλο και πιο πανταχού 
παρούσα και εφαρµόζεται από πολλά ιδρύµατα και 
όλο και περισσότερους ερευνητές. Αυτή η ιδιαίτερη 
«επιθυµία γνώσης» µοιάζει ν’ αντανακλά έναν 
αληθινό µηχανισµό εξουσίας, ένα ισχυρό εργαλείο 
κοινωνικής ρύθµισης στο οποίο πολύ συχνά 

αναφέρεται ο πολιτικός λόγος προκειµένου να βρει 
επιχειρήµατα και νοµιµοποίηση για τους σκοπούς 
και τις στρατηγικές του. Την ίδια στιγµή, αυτό το 
εγχείρηµα είναι ιδιαιτέρως περίπλοκο και 
συνοδεύεται από πηγές σηµαντικών ευρετικών 
λαθών. Το άρθρο έχει στόχο να υπενθυµίσει αυτά τα 
θεωρητικά και µεθοδολογικά προβλήµατα και να 
καλέσει σε επαγρύπνηση όσον αφορά την κοινωνική 
χρήση µιας ισχυρής και, ταυτοχρόνως, αµφίβολης 
ευρετικής πηγής. 

 
Christian de Montlibert 
Οι απορίες των λόγων περί παγκοσµιοποίησης 

 
∆εν θα καταφέρναµε ποτέ να καταγράψουµε όλους 
τους λόγους για τις αρετές της παγκοσµιοποίησης. 
Όλοι επέµεναν, µέχρι πολύ πρόσφατα, στις 
ευεργετικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης: 
ευηµερία, ελευθερία, χειραφέτηση και ειρήνη ήταν 
οι κυρίαρχες λέξεις. Τις νοητικές επεξεργασίες και 
τις αοριστολογίες κάποιων διανοουµένων 
ακολούθησε ο έπαινος της παγκοσµιοποίησης: 
µπορούµε, λοιπόν, έτσι να µιλάµε για µαζική 
κουλτούρα, για τεχνικό πολιτισµό, για 
µετανεωτερικότητα, για επανάσταση των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 
Αλλά πίσω απ’ αυτή την πλούσια λεκτική 
δραστηριότητα κρυβόταν η επέλαση ενός 
νεοφιλελευθερισµού τον οποίο υποστηρίζει η 
βορειοαµερικανική ισχύς αφήνοντας το πεδίο 
ελεύθερο για τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και 
τις κερδοσκοπικές πρακτικές τους ακόµα και να 
καταστρέψουν όλους τους θεσµούς της κοινωνικής 
ασφάλειας. 

 
Bernard Vernier 
Μπορεί η κοινωνική ανθρωπολογία να 
συγχωνευτεί µε την ανθρωπολογία του 
συµβολικού;  
Περί της αιµοµιξίας δεύτερου τύπου στο έργο της 
Françoise Héritier 
 
Το 1994 η Françoise Héritier δηµοσιεύει ένα βιβλίο 
µε τον τίτλο Οι δύο αδελφές και η µητέρα τους. 
Προτείνει µια εξήγηση της απαγόρευσης της 
αιµοµιξίας που λαµβάνει υπόψη τις απαγορεύσεις 
που αφορούν τους συµµάχους τις οποίες είχε 
ξεχάσει ο Claude Lévi-Strauss. Οι απαγορεύσεις θα 
µπορούσαν να εξηγηθούν µέσω της λειτουργίας του 
ανθρώπινου πνεύµατος που αντιπαραθέτει το 
διαφορετικό και το ίδιο. Αν, παραδείγµατος χάρη, 
ένας άντρας δεν µπορεί να παντρευτεί µε την 
αδελφή της γυναίκας του, αυτό συµβαίνει διότι 
έχοντας σχέσεις µε δύο αδελφές θα έφερνε σε επαφή 
τα όµοια µέσω της κυκλοφορίας των σεξουαλικών 
χυµών. Αυτή η θεωρία επιβεβαιώνει την 



 

πρωτοκαθεδρία του συµβολικού και χαρακτηρίζεται 
από άρνηση του κοινωνικού. Η αιµοµιξία δεύτερου 
τύπου δεν υπάρχει, αλλά, στο πλαίσιο της 
κοινωνικής ανθρωπολογίας, µπορούµε να 
επεξεργαστούµε µια άλλη ενωτική θεωρία. ∆εν 
µπορούµε να κατανοήσουµε την απαγόρευση της 
αιµοµιξίας παρά µόνο αν λάβουµε υπόψη, 
ταυτοχρόνως, τις εσωτερικές λειτουργίες, που 
αναλύονται από τον Malinowski, και τις εξωτερικές 
λειτουργίες, που υπογραµµίζονται από τον Άγιο 
Αυγουστίνο και άλλους Πατέρες της Εκκλησίας, 
πολύ πριν από τον Lévi-Strauss. Και στις δύο 
περιπτώσεις, το ζήτηµα είναι να εγκαθιδρύσουµε τις 
προϋποθέσεις µιας συνεργασίας: είτε περιορίζοντας 
τις αντιπαλότητες στο εσωτερικό της οµάδας και µε 
τους συµµάχους είτε εγκαθιδρύοντας συµµαχικούς 
δεσµούς µε άλλες οµάδες. 
 
Virgílio Borges Pereira & João Queirós 
Κράτος, στέγαση και το «κοινωνικό ζήτηµα» 
στην πόλη του Πόρτο (1956-2006) 
Μια ανάλυση γα την κατασκευή δόξας, την ορθοδοξία 
και τα «φαινόµενα αλλοδοξίας» στην (ανα)παραγωγή 
των κρατικών στεγαστικών πολιτικών 
 
Χρησιµοποιώντας ως αναφορά µια καταγραφή των 
κρατικών στεγαστικών πολιτικών που 
αναπτύχθηκαν στην πόλη Πόρτο της Πορτογαλίας, 
µεταξύ 1956 και 2006, µελετούµε ένα σύνολο 
µηχανισµών και πίστεων που παρήγαγαν, στο χώρο 
της δηµόσιας στεγαστικής παρέµβασης, οι δρώντες 
που συµµετείχαν στο πεδίο της εξουσίας. Η έντονη 
εµπειρία της ανισότητας, ταυτοχρόνως κοινωνικής 
και χωρικής, κατά την περίοδο αυτή, βιώθηκε µέσα 
σε ένα πλαίσιο πολιτικού αγώνα µε εναλλακτικές 
διαµορφώσεις. Αυτές οι διαµορφώσεις παγίωσαν 
διαφορετικές δόξες που κέρδισαν πραγµατική 
θεσµική έκφραση. ∆ιαβάζοντας τη µελέτη 
µπορούµε να εντοπίσουµε τη συνολική δράση που 
οργάνωσε την από µέρους του κράτους παραγωγή 
των απαντήσεων για το κοινωνικό ζήτηµα στο χώρο 
της στεγαστικής πολιτικής. Υπό το δικτατορικό 
καθεστώς (το οποίο διήρκεσε µέχρι το 1974),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τέτοιες διαµορφώσεις οργανώνονταν γύρω από ένα 
έντονα διαστρωµατωµένο σύνολο στεγαστικών 
κοινωνικών προγραµµάτων που θα παρέµεναν 
πάντα κατώτερα των κοινωνικών αναγκών και θα 
συνέβαλλαν στην αναπαραγωγή της ιεραρχίας των 
τόπων και των κοινωνικών τάξεων. Το 1974, µε το 
πέρασµα στη δηµοκρατία και την ανάπτυξη 
συµµετοχικών στεγαστικών πολιτικών, επιβλήθηκε 
σε κάποιες από τις γειτονιές της εργατικής τάξης, 
στο κέντρο της πόλης, µια αλλόδοξη προσέγγιση 
στο κοινωνικό ζήτηµα. Αυτή η προσέγγιση 
επέτρεψε την ανάπτυξη στεγαστικών παρεµβάσεων 
µε βάση το δικαίωµα στην πόλη για κάποια τµήµατα 
της εργατικής τάξης. Ωστόσο, αυτός ο σχεδιασµός 
γρήγορα εγκαταλείφθηκε. Σε µια πορεία που 
ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του ’80, οι 
στεγαστικές κοινωνικές πολιτικές ανέκτησαν 
κάποιες από τις κύριες ιδιότητες της παλαιάς δόξας· 
πλαισιωµένες από πρακτικές διαχειριστικής και 
νεοφιλελεύθερης έµπνευσης, αυτές οι πολιτικές 
παρήγαγαν µια νέα δόξα και  αντίστοιχα φαινόµενα 
αλλοδοξίας. 
 
Νίκος Παναγιωτόπουλος 
Επιστήµη της επιστήµης των «µικρών χωρών» 
Ερευνητικό σηµείωµα  

 
Πρωταρχική πρόθεση του σύντοµου αυτού κειµένου 
είναι να θέσει ερωτήµατα και προτάσεις που 
βρίσκονται στη βάση µιας σειράς θεωρητικών αλλά 
κι εµπειρικών ερευνών, οι οποίες αφορούν τις 
σχέσεις ανάµεσα στα επιστηµονικά πεδία των 
κοινωνικών επιστηµών των «κέντρων» και των 
«µικρών κοινωνιών», ένα µικρό µέρος των οποίων 
έχει ήδη δηµοσιευθεί. Αυτό κρίνεται απαραίτητο 
προκειµένου να καταδειχθεί ο κατ’ ανάγκην 
συλλογικός χαρακτήρας της εργασίας που πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί αν κάποιος θέλει να κατασκευάσει 
ως ένα καθ’ όλα επιστηµονικό αντικείµενο την 
παραγωγή των επιστηµονικών χώρων των λεγόµενων 
«µικρών» κοινωνιών. 
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