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Τα σφοδρά και επιτακτικά μέτρα που ενεργοποιούνται
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία ως μηχανισμοί δια-
χείρισής της, εδώ και οκτώ χρόνια, μετέβαλαν άμεσα και
δραστικά τον τρόπο αναπαραγωγής του εθνικού μας κοι-
νωνικού χώρου και, συνεπώς, τους μηχανισμούς που έτει-
ναν να διασφαλίσουν την αναπαραγωγή του. Αυτό είχε ως
άμεση συνέπεια τα συστήματα των στρατηγικών αναπαρα-
γωγής όλων των κοινωνικών ομάδων να τεθούν σε κρίση
καθώς ανετράπη βιαίως η δομή των διαφορικών ευκαιριών
κέρδους που ήταν αντικειμενικά προσφερόμενες στις
επενδύσεις τους. Έτσι, τα συστήματα των συμφερόντων
και των τάσεων επένδυσης των διαφόρων κοινωνικών
ομάδων σε διάφορα εργαλεία αναπαραγωγής, προϊόντα
της προηγούμενης δομής των ευκαιριών που είχε καθορι-
σθεί από την προηγούμενη κατάσταση των μηχανισμών
αναπαραγωγής (θεσμικών και μη), βρέθηκαν να αναζη-
τούν εναγωνίως τρόπους και στόχους μεταστροφής των
κατεχόμενων κεφαλαίων τους, οι οποίοι δεν κατάφερναν
και δεν καταφέρνουν να αποκρυσταλλωθούν εξαιτίας άλ-
λοτε της αδράνειας των συστημάτων προτιμήσεων (ή συμ-

φερόντων), άλλοτε –παρ’ όλη την πλήρωση των συνθηκών
δυνατότητας επεξεργασίας συνειδητών ατομικών και,
ενίοτε, συλλογικών στρατηγικών– της αδυναμίας αποσα-
φήνισης των στόχων αυτής της διαδικασίας μεταστροφής
που προκαλεί αυτή την περίοδο η συνεχής μεταβολή των
εργαλείων αναπαραγωγής1, άλλοτε γιατί έχουν μηδενισθεί
οι ευκαιρίες μεταστροφής των κεφαλαίων διαφόρων ομά-
δων εξαιτίας της απόλυτης συσχέτισης των κεφαλαίων με
την προγενέστερη κατάσταση των μηχανισμών αναπαρα-
γωγής. Κοντολογίς, η σημερινή «Μεγάλη Κρίση» συντίθεται
από μια κρίση αναπαραγωγής του συστήματος τόσο των
στρατηγικών αναπαραγωγής των διαφόρων κοινωνικών
ομάδων όσο και των μηχανισμών αναπαραγωγής, και απο-
λήγει σε μια κρίση του κυρίαρχου τρόπου αναπαραγωγής
της ελληνικής κοινωνίας2.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, επιχειρήσαμε αλλού να δεί-
ξουμε πως αυτή η αναντιστοιχία στρατηγικών αναπαρα-
γωγής και μηχανισμών αναπαραγωγής αποτελεί τελικά την
έκφανση αναντιστοιχίας νοητικών δομών και αντικειμενι-
κών δομών που καθιστά τον σημερινό ελληνικό κοινωνικό

Νίκος Παναγιωτόπουλος & Franz Schultheis

Κρίσεις και στρατηγικές αναπαραγωγής

1. Ευχαριστίες οφείλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την οικονο-
μική στήριξη της έρευνας, τμήμα της οποίας παρουσιάζεται εδώ. Θα μπο-
ρούσε κανείς να αναφερθεί στις πολύ συχνές αυτές φράσεις που ακολου-
θούν στις συνεντεύξεις, φράσεις του τύπου: «θα έχουμε…, θα έχουμε σύ-
νταξη;», «ποιος ζει και ποιος πεθαίνει σ’ αυτή τη χώρα…», «δεν ξέρω, δεν

ξέρω τι μου ξημερώνει…», «όλα ρευστά είναι…» και άλλες που παραπέ-
μπουν σε αυτή την αβεβαιότητα.

2. Βλ. τη σχετική ανάλυση στο Ν. Παναγιωτόπουλος & Fr. Schultheis
(διεύθ.), Η οικονομία της αθλιότητας: Ελλάδα 2010-2015, Αθήνα: Αλεξάν-
δρεια, 2015.

«Το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, να δεις τι θα κάνεις, 
γιατί δεν ξέρεις πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Το χειρότερο είναι αυτό… 

Δεν ξέρεις…, δεν ξέρεις…, δεν ξέρεις».
Παντρεμένη, άνεργη, 35 ετών

«Κάνουμε μια στροφή ολόκληρη, 180 μοιρών… Να δούμε!».
Αγρότης

«Τι όνειρα να κάνεις, τι να σκεφτείς να κάνεις… Μας έχουν τελειώσει…,
τελειωμένοι είμαστε…».

Ιδιωτικός υπάλληλος
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χώρο για πολλές κοινωνικές ομάδες μη βιώσιμο∙ και πως
θα πρέπει να λάβει κανείς υπ’ όψη τη διαλεκτική των προ-
διαθέσεων και των περιστάσεων που διέπει το βίωμα κάθε
μεμονωμένου δρώντος υποκείμενου για να κατανοήσει
πως (σε μια κοινωνική κατάσταση, όπως αυτή που χαρα-
κτηρίζει αυτή την περίοδο την ελληνική κοινωνία, δηλαδή
όπου η επικοινωνία των μορφών συνείδησης που τείνει να
προκαλέσει η κρίση δεν προϋποθέτει την κοινότητα των
ασυνειδήτων) η υστέρηση των συστημάτων διαθέσεων
των κοινωνικών υποκειμένων αποτελεί αναμφισβήτητα
μια από τις αιτίες της χρονικής διαφοράς ανάμεσα στις πε-
ριστάσεις και τις προδιαθέσεις που οδηγούν στην αδυνα-
μία να αποτιμηθούν οι συνθήκες κρίσης σύμφωνα με κατη-
γορίες αντίληψης και σκέψης άλλες από αυτές του παρελ-
θόντος. Η συνεχής αλλά και η διαφορική –ανάλογα με τις
κοινωνικές ομάδες και τάξεις– ανάδυση του αισθήματος
της αδυναμίας κατανόησης, δράσης και σκέψης στο πα-
ρόν, αποτίμησης του παρόντος και του μέλλοντος, κατα-
δεικνύει την παραχρονισμένη λειτουργία των προδιαθέσε-
ων των δρώντων κοινωνικών υποκειμένων και τη μη αντι-
κειμενική προσαρμογή πρακτικών ενός συνόλου κοινωνι-
κών δρώντων καθώς βρίσκονται εναρμονισμένες με συν-
θήκες που δεν είναι πια σε ισχύ. Και είναι ακριβώς το γεγο-
νός αυτό που αποτελεί αιτία των τάσεων μη προσαρμογής,
εξέγερσης και παραίτησης που παρατηρούνται3. Ακόμη,
ορισμένα φαινόμενα κοινωνικής γήρανσης που παρουσιά-
ζουμε παρακάτω μπορούν να κατανοηθούν στη λογική της
αναντιστοιχίας μεταξύ των κοινωνικών συνθηκών παρα-
γωγής του παραγωγού συμπεριφορών και των κοινωνικών
συνθηκών μέσα στις οποίες αυτές οι συμπεριφορές λει-
τουργούν.

Η ανάλυση και παρουσίαση των ερευνητικών δεδομέ-
νων που ακολουθούν αποτελούν μικρό τμήμα μιας εν εξε-
λίξει έρευνάς μας η οποία αποσκοπεί να μελετήσει την εξέ-

λιξη της αναδιάταξης των στρατηγικών αναπαραγωγής των
κοινωνικών υποκειμένων που είχαν αποτελέσει, λίγα χρό-
νια πριν, το αντικείμενο έρευνάς μας προκειμένου να εξε-
ταστεί η κρίση αναπαραγωγής του κυρίαρχου τρόπου ανα-
παραγωγής της ελληνικής κοινωνίας4.

Το παρόν αποσπασματικό υλικό προσφέρεται για μια
προσπάθεια επικέντρωσης της ερευνητικής προσοχής
στην κατανόηση ενός παρατηρούμενου κοινωνικού γεγο-
νότος που προέκυψε κατά τη διενέργεια και την επεξεργα-
σία των δεδομένων της έρευνάς μας: για ποιο λόγο όσοι το-
ποθετούνται μέσα στην αβεβαιότητα, στερούνται τις απαραί-
τητες προστασίες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθα-
νότητες διαφυγής τους από την ανασφάλεια και την αποξέ-
νωση· για ποιο λόγο όσοι εμπλέκονται άμεσα σ’ έναν αγώ-
να για το «τώρα του σήμερα», όσοι «αγωνίζονται για κερδί-
σουν την κάθε μέρα» έχουν κάθε πιθανότητα να βρεθούν
αντιμέτωποι με τη δομική αδυναμία να αναδιατάξουν τις
στρατηγικές αναπαραγωγής τους, να αναγνωρίσουν ακόμα
και τις όποιες ελάχιστες ευκαιρίες τούς δίνουν ενίοτε τα νέα
θεσμικά ή/και μη εργαλεία αναπαραγωγής προκειμένου να
αυξήσουν τις δυνατότητες διαχείρισης και εξόδου από την
κρίση αναπαραγωγής. Με άλλα λόγια, επιλέξαμε να εστιά-
σουμε εδώ σε αυτή την κατηγορία κοινωνικών υποκειμέ-
νων, των οποίων η βίωση των επιπτώσεων του μετασχημα-
τισμού της σχέσης μεταξύ του κατεχόμενου κεφαλαίου
τους τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς τη δομή του,
και του συστήματος των διαθέσιμων εργαλείων αναπαρα-
γωγής, είναι τέτοια ώστε να καθίσταται δυσχερής μια κα-
τάλληλη αναδόμηση του συστήματος των στρατηγικών
αναπαραγωγής τους5 για αυτούς τους δρώντες – σε αυτούς
που είναι «πολύ μπερδεμένοι μέσα σε αυτή την ανατροπή
της ζωής τους», όπως παρατηρεί μια ψυχίατρος, προσπα-
θώντας να συσχετίσει την κρίση και τις επιπτώσεις στην
υγεία των πολιτών6.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & FRANZ SCHULTHEIS
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3. Βλ. το αφιέρωμα στο τεύχος Νο2-3 του
περιοδικού Κοινωνικές Επιστήμες («Η κρίση»,
2013), όπου επιχειρήσαμε να δείξουμε πως η ση-
μερινή κοινωνικά κυρίαρχη οικονομική θεώρη-
ση του κόσμου της οικονομίας που επιβάλλεται
στην Ελλάδα ως ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης
της οικονομικής κρίσης –και η οποία δεν γνωρί-
ζει παρά τις ορθολογικές «αντιδράσεις» ενός αό-
ριστου και ανταλλάξιμου κοινωνικού υποκειμέ-
νου στις διάφορες ευκαιρίες που του προσφέ-
ρουν οι «μεταρρυθμίσεις» που η θεώρηση αυτή
προωθεί και επιδιώκει να επιβάλλει– αγνοεί
ή/και θέλει να αγνοεί πως μετατρέπει όχι μόνο
«τον εγγενή στην οικονομία νόμο σε καθολικό
κανονιστικό πρότυπο της κατάλληλης οικονομι-
κής πρακτικής»3, αλλά και μια συγκεκριμένη οι-
κονομική θεώρηση, προϊόν ενός συγκεκριμένου
κοινωνικού και οικονομικού κόσμου, σε επιβαλ-

λόμενο μέτρο αναφοράς και σύγκρισης όλου
του κόσμου. Μέσα από τις διάφορες μορφές
σχέσεων ανάμεσα στις προδιαθέσεις και τις συν-
θήκες που μελετήσαμε, επιδιώξαμε να επιβεβαι-
ώσουμε, για παράδειγμα, πώς οι οικονομικά και
πολιτισμικά ασθενέστεροι, όταν τοποθετούνται
στην ειδική συνθήκη από την οποία προέκυψαν
και όταν καθίστανται ανίκανοι να προσαρμο-
στούν στις γενικές αλλά και ειδικές απαιτήσεις
του νέου οικονομικού κόσμου που τους προω-
θείται και επιβάλλεται από αυτές τις μεταρρυθ-
μίσεις, τείνουν να οδηγούνται στην αποδοχή
των αρνητικών κυρώσεων που προκύπτουν από
αυτή την έλλειψη προσαρμογής, δηλαδή εξαι-
τίας της κοινωνικά και οικονομικά δυσμενούς
θέσης τους. Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλος & Fr.
Schultheis (διεύθ.), Η οικονομία της αθλιότητας,
ό.π.

4. Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλος & Fr. Schultheis
(διεύθ.), Η οικονομία της αθλιότητας, ό.π.

5. Η έρευνά μας αυτή, υπό τη μορφή μιας
follow up εξέτασης κοινωνικών υποκειμένων
προερχόμενων από διάφορες κοινωνικές ομά-
δες στοχεύει, μέσα από την εξέταση των διαφο-
ρετικών σχέσεων τόσο με το σύστημα των μηχα-
νισμών αναπαραγωγής όσο και με τον νέο τρό-
πο αναπαραγωγής που τείνει να επιβληθεί, στην
επεξεργασία μιας κοινωνιολογίας των όρων δυ-
νατότητας των διαφορετικών μορφών αναδό-
μησης του συστήματος των στρατηγικών ανα-
παραγωγής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων
σε περίοδο γενικευμένης κρίσης αναπαραγωγής
του ευρύτερου κοινωνικού χώρου.

6. Βλ., για το ζήτημα των επιπτώσεων της
κρίσης στην υγεία των πολιτών, πιο αναλυτικά,
το επόμενο άρθρο.
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Μέσα από τις κοινωνιολογικά παραγόμενες, αναλυόμε-
νες και παρουσιαζόμενες συνεντεύξεις που ακολουθούν7

και οι οποίες δεν μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρως
αποτελεσματικό εργαλείο γνώσης αν δεν συσχετιστούν με
τη μελέτη της κατάστασης των ίδιων κοινωνικών υποκειμέ-
νων όπως τους εξετάσαμε λίγα χρόνια πριν8, μας ωθούν να
δεχτούμε πως ο τρόπος λειτουργίας των νέων μηχανισμών
αναπαραγωγής που τα νέα μέτρα διαχείρισης της κρίσης
προσφέρουν και επιβάλλουν προϋποθέτει πως οι εν δυνά-
μει χρήστες τους διαθέτουν κάποιες δυνατότητες κατα-
νόησης, πρόβλεψης και ελέγχου των εργαλείων αυτών: δη-
λαδή να διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς και
κοινωνικούς όρους που θα τους επιτρέπουν, λ.χ., να αποτι-
μούν και να εκμεταλλεύονται ορθολογικά και αποτελεσμα-
τικά τις ευκαιρίες που τους παρέχονται, δίνοντάς τους κατ’
αρχάς, τη δυνατότητα να εξουδετερώσουν τις άμεσες επι-
δράσεις της αναγκαίας αναμονής μέχρι την υλοποίηση των
στοχοθεσιών του συστήματος των στρατηγικών τους
(«εκτιμώ πως με όλα αυτά που κάνω, αν δεν έχει αποτέλε-
σμα, δεν θα αντέξω πάνω από δυο χρόνια…», αγρότης).

Δεχόμενοι πως αν η σφαίρα των δυνατοτήτων έχει τα
ίδια όρια με το πεδίο των αντικειμενικών πιθανοτήτων9, τό-
τε το ατομικό σχέδιο διαχείρισης των επιπτώσεων της κρί-
σης που θα μπορούσε ένα κοινωνικό υποκείμενο να δια-
μορφώσει ορθολογικά δεν μπορεί παρά να συνδέεται με
το βαθμό συνείδησης της κατάστασής του (με άλλα λόγια,
πως αυτό το σχέδιο προϋποθέτει εκ μέρους των κοινωνι-
κών υποκειμένων, τουλάχιστον υπό τη μορφή των κυρίαρ-
χων σχημάτων θέασης που εμπλέκονται στη διαμόρφωση
των νέων μηχανισμών αναπαραγωγής που προσφέρονται
σήμερα στην ελληνική κοινωνία, μια σχετικά ορθολογικά
διαμορφωμένη συνείδηση των δυνατοτήτων του προσφε-
ρόμενου νέου τρόπου αναπαραγωγής που τείνει να εγκα-
θιδρυθεί και εντός του οποίου παράγεται η κατάστασή
τους), κοντολογίς, πως προϋποθέτει συγκεκριμένους κοι-
νωνικούς όρους ύπαρξης οι οποίοι συνεπάγονται μια σχέ-

ση μικρότερης ή μεγαλύτερης απόστασης από τη γεμάτη
επείγοντα μηνύματα πεζή πραγματικότητα του σκληρού
επίκαιρου δεδομένου, τότε θεωρήσαμε πως θα ήταν επι-
στημονικά νόμιμο και δυνατό να ορίσουμε, στη λογική
μιας κοινωνιολογίας των στρατηγικών αναπαραγωγής σε πε-
ρίοδο κρίσης, ένα γενικό υπόδειγμα, ικανό να συμβάλει
στην κατανόηση και την εξήγηση των συμπεριφορών των
κοινωνικών υποκειμένων σε σχέση με τη διαχείριση των
επιπτώσεων της κρίσης στο σύστημα των στρατηγικών
αναπαραγωγής τους: θα μπορούσαμε, πράγματι, να ορίσου-
με πως το σύνολο των στάσεων των κοινωνικών υποκειμέ-
νων που παρατηρούμε σε σχέση με τη λιγότερο ή περισσό-
τερο ορθολογικά αποτελεσματική αναδιάταξη του συστή-
ματος των στρατηγικών αναπαραγωγής του κάθε κοινωνι-
κού υποκειμένου και της οικογένειάς του προσδιορίζεται
σε σχέση μ’ ένα κατώφλι που θα μπορούσαμε να το ονομά-
σουμε κατώφλι ασφάλειας ή εγγύησης, δηλαδή, από ένα σύ-
νολο πηγών οικονομικής και κοινωνικής ενέργειας ικανών
να προσφέρουν μια ελάχιστη απόσταση από την αναγκαι-
ότητα της επιβίωσης και ένα μίνιμουμ ασφαλές μέλλον10.

Γνωρίζουμε11 πως ως υλικές και συμβολικές κυρώσεις
που εγγράφονται μέσα σ’ έναν ορισμένο τύπο υλικών όρων
ύπαρξης που τείνουν να εγχαραχθούν από τα πρώτα χρό-
νια της ζωής κάθε κοινωνικού υποκειμένου, ως καθορισμέ-
νος τύπος χρονικών δομών, διαθέσεων σε σχέση με το μέλ-
λον, οι οικονομικές και οι κοινωνικές δομές επιτυγχάνουν
να δομήσουν όλη την κοινωνική εμπειρία κάθε κοινωνικού
δρώντος, άρα και την οικονομική εμπειρία, χωρίς να χρησι-
μοποιούν τις οδούς ενός μηχανιστικού ντετερμινισμού ή
της ρητής συνείδησης. Γνωρίζουμε επίσης πως το κοινωνι-
κά προσδιορισμένο σύστημα διαθέσεων το οποίο ορίζει
όχι μόνο αυτό που θα μπορούσε να κάνει ένα κοινωνικό
υποκείμενο αλλά και αυτό που μπορεί πραγματικά να κάνει
και αυτό που τείνει πραγματικά να είναι ως διαχειριστής
της κρίσης αναπαραγωγής του που ανήκει σε μια συγκε-
κριμένη κοινωνική ομάδα, αλλά και οι άρρητοι κανόνες του

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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7. Το παρόν ερευνητικό υλικό παρήχθη και αυτή τη φορά με βάση την
ίδια μεθοδολογική προσέγγιση. Βλ. περισσότερα στο «Η μέθοδος», στο Ν.
Παναγιωτόπουλος & Fr. Schultheis (διεύθ.), Η οικονομία της αθλιότητας,
ό.π., σ. 47-75.

8. Για διευκόλυνση των ερευνητών-αναγνωστών, στις συνεντεύξεις
που ακολουθούν, θα υπάρχει είτε σύντομη αναπαραγωγή αποσπασμάτων
από τις προηγούμενες συνεντεύξεις (πρώτες συνεντεύξεις μαζί τους) είτε
σύντομη περίληψη του θέματος με παραπομπή στην αντίστοιχη περίπτω-
ση όπως παρουσιάστηκε στον παρελθόντα αρχικό ερευνητικό χρόνο στο
Ν. Παναγιωτόπουλος & Fr. Schultheis (διεύθ.), Η οικονομία της αθλιότητας,
ό.π., αναγράφοντας και τις συγκεκριμένες σελίδες του βιβλίου. Η αναγκαι-
ότητα αυτής της μη χρηστικής προϋπόθεσης για την πλήρη κατανόηση
των όσων ακολουθούν μπορεί να αναγνωριστεί αν αποδεχτούμε μια από
τις συστατικές ιδιότητες του περιοδικού Κοινωνικές Επιστήμες, σύμφωνα
με την οποία η περιοδική αυτή έκδοση αποτελεί περισσότερο ένα επιστη-
μονικό περιοδικό παρά ένα περιοδικό διανόησης, ένα κοινωνιολογικό ερ-

γαστήριο εν δράσει, του οποίου η ύλη και η χρήση της δίνει το προβάδι-
σμα στη μεθοδολογική εγκυρότητα και στη θεωρητικά θεμελιωμένη
εμπειρική ορθότητα παρά στη φιλολογική κομψο-πρέπεια και την ακαδη-
μαϊκή χρηστοήθεια, αποτινάσσοντας τον εξωραϊσμό της επιστημονικής
έκθεσης, ο οποίος είθισται στις κοινωνικές επιστήμες να συνδυάζεται με
μια τάση συγκάλυψης της «χαμαλοδουλειάς» που πραγματοποιείται στην
κοινωνιολογική «κουζίνα».

9. Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Η οδύνη των ανέργων, Αθήνα: Πολύτρο-
πον, 2005.

10. Θα επιβεβαιώσουμε εδώ, άλλη μια φορά, τις επιδράσεις που πα-
ράγει η απόσταση από την απόλυτη αναγκαιότητα που δημιουργεί και επι-
τρέπει η σταθερότητα ενός σταθερού εισοδήματος, και κυρίως τη δυνατό-
τητα προγραμματισμού του. Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Η βία της ανεργίας,
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013.

11. Βλ. συνοπτικά P. Bourdieu, «La fabrique de l’habitus économique»,
Actes de la recherche en sciences sociales, 150, 2003, σ. 79-90.
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ταξικού ήθους της ομάδας αυτής που προσδιορίζουν το
βαθμό ανοχής και τη μορφή του βιώματος της κρίσης ανα-
παραγωγής, συνδέονται στενά με την κοινωνικά οροεξαρ-
τημένη στάση που κάθε κοινωνικό υποκείμενο και η οικο-
γένειά του επικαιροποιούν σε κάθε συμπεριφορά προσα-
νατολισμένη προς το μέλλον, όπως είναι οι στρατηγικές
εξόδου από την κατάσταση της κρίσης. Και δεδομένου πως
η στάση αυτή σε σχέση με το μέλλον, όπως παρατηρήσαμε
αποδεχόμενοι την «επιρρεπειοκρατούσα» (propensionnal-
iste) ερμηνεία των αντικειμενικών πιθανοτήτων12, εμφανί-
ζεται σε συνάρτηση με την παρούσα κατάσταση και με το
αντικειμενικό μέλλον που εγγράφεται στην ενεστώσα κα-
τάσταση, οι ενδεικτικές συνεντεύξεις που ακολουθούν τεί-
νουν να καταδείξουν πως, αν σε κάθε κατάσταση οικονομι-
κών και κοινωνικών συνθηκών αντιστοιχεί ένα σύστημα
πρακτικών και διαθέσεων που οργανώνεται γύρω από τη
σχέση με το μέλλον το οποίο εμπλέκεται σ’ αυτήν, η στάση
αυτή εξαρτάται τόσο ως προς τη μορφή της όσο και ως
προς το περιεχόμενό της από τις δυνατότητες πρόσβασης
σ’ ένα μέλλον που προτείνεται σε κάθε άτομο με τη μορφή
ενός αντικειμενικού μέλλοντος της ομάδας του και της τά-
ξης του13.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το μοντέλο το οποίο προ-
τείνουμε εδώ, όσο τα κοινωνικά υποκείμενα τείνουν να
απομακρυνθούν προς τα πάνω από το κατώφλι ασφάλειας,
όσο περισσότερο το μέλλον τους είναι ικανό να υπαχθεί σ’
έναν ορθολογικό υπολογισμό, τόσο περισσότερο τείνουν
να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους μέσω ενός ορθολογι-
κού υπολογισμού της σχέσης μεταξύ δυνατοτήτων και ευ-
καιριών, τόσο περισσότερο τείνουν να θέσουν τα ίδια τα
διαθέσιμα κεφάλαιά τους στην υπηρεσία μιας προσπάθει-
ας μεταστροφής στην προοπτική μεγιστοποίησης των
προσφερόμενων από τους διάφορους μηχανισμούς ανα-

παραγωγής θεσμικών ή μη δυνατοτήτων, τόσο περισσότε-
ρο τείνουν σε μια πιο αποτελεσματική αναδιάταξη του συ-
στήματος των στρατηγικών αναπαραγωγής τους.

Αντίθετα, κάτω από ένα μίνιμουμ βαθμό ασφάλειας, το
κοινωνικό υποκείμενο παραδίδεται στο παρόν εκδηλώνο-
ντας μια γενικευμένη αδυναμία ελέγχου του μέλλοντος.
Όσο απομακρύνεται προς τα κάτω του ορίου ασφαλείας,
τόσο περισσότερο το κοινωνικό υποκείμενο τείνει να μην
ενδιαφέρεται για την αναζήτηση των δυνατοτήτων μετα-
σχηματισμού του συστήματος των στρατηγικών αναπαρα-
γωγής του, να μην τον θεωρεί δυνατό ή ακόμη και να μην
(ανα)γνωρίζει τους όρους δυνατότητας αυτού του μετα-
σχηματισμού14.

Αν, όμως, δεχθούμε πως οι μετασχηματισμοί των συ-
στημάτων στρατηγικών αναπαραγωγής των διαφόρων
κοινωνικών υποκειμένων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν
μια μίνιμουμ αποτελεσματικότητα των στοχοθεσιών τους
παρά μόνο όταν εμπλέκονται και συμμετέχουν σ’ αυτά κοι-
νωνικά υποκείμενα των οποίων οι όροι ύπαρξής τους εξα-
σφαλίζουν μια μίνιμουμ ασφάλεια, δεν θα πρέπει να ξεχνά-
με, αφενός, πως η έννοια της ασφάλειας και της ελάχιστης
ασφάλειας αποκτά, όπως το διαπιστώσαμε σε πολλές και
διαφορετικές κοινωνικές περιπτώσεις, διαφορετικό περιε-
χόμενο ανάλογα με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, αφε-
τέρου, πως οι απαιτήσεις ασφάλειας αυξάνουν όσο αυξά-
νει η πραγματική ασφάλεια. Κάθε κοινωνικό υποκείμενο,
πέρα από την αντικειμενική κατάστασή του, καθορίζεται
και μέσω της αναφοράς σε ένα μέλλον το οποίο εγγράφε-
ται στο παρόν του υπό τη μορφή μιας σειράς προβλέψιμων
σταδίων που ορίζουν την ατομική επαγγελματική καριέρα.
Η προβλεψιμότητα των σταδίων αυτών καθορίζεται από το
συλλογικό μέλλον μιας ολόκληρης κοινωνικής κατηγορίας
στην οποία ανήκει και η οποία μπορεί να είναι είτε ασφα-
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12. K. Popper, Un univers de propensions:
deux études sur la causalité et l’évolution (μτφρ.:
Al. Boyer), Παρίσι: Éditions de l’Eclat, 1992.

13. Στα ίδια συμπεράσματα οδηγηθήκαμε
και σε άλλες εργασίες, άλλοτε πολύ διαφορετι-
κού αντικειμένου μιας εντελώς άλλης σφαίρας
πρακτικών και στρατηγικών, όπως αυτή των
κρατουμένων στις φυλακές (βλ. Ν. Παναγιωτό-
πουλος, Η πίστη στην τάξη: συμβολή στην ανάλυ-
ση της διατήρησης της τάξης, Αθήνα: Πατάκη,
2001, σ. 249-268), άλλοτε συναφούς αντικειμέ-
νου όπως αυτή των ανέργων και της διαχείρισης
και της συνείδησης της ανεργίας (βλ. N. Πανα-
γιωτόπουλος, Η βία της ανεργίας, ό.π.).

14. Οι προτάσεις αυτές, η βασιμότητα των
οποίων προϋποθέτει τους δείκτες που εμπεριέ-
χονται στα έως τώρα αποτελέσματα της έρευνάς
μας, δεν μπορούν να κατανοηθούν, ας το επανα-
λάβουμε άλλη μια φορά και εδώ, αν δεν εντα-

χθούν στη γενικότερη επιστημολογική μας θέση
που τις θεμελιώνει, αυτή δηλαδή που βρίσκεται
σε αντιδιαστολή με τον οντολογικό ατομικισμό
κάθε θεμελιοκρατιστικής θεώρησης των κοινω-
νικών σχέσεων και των κοινωνικών πρακτικών
σύμφωνα με την οποία, στην παραδειγματική
της μορφή όπως αυτή εκπροσωπείται από τις
διάφορες παραλλαγές βολονταριστικού νομινα-
λισμού, κάθε συλλογικό προϊόν είναι το αποτέ-
λεσμα συνδυασμών ατομικών συμπεριφορών.
Βλ. T.W. Luke, “Reason and Rationality in Rational
Choice Theory”, Social Research, 52(1), 1985, σ.
65-98∙ βλ., ακόμη, για μια εκτενέστερη κριτική
σε αυτή την επιστημολογική θεσιληψία, Ν. Πα-
ναγιωτόπουλος, «Η διάκριση της Διάκρισης»,
πρόλογος στο βιβλίο του P. Bourdieu, Η διάκρι-
ση: κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης
(μτφρ.: Κ. Καψαμπέλη, πρόλ.: Ν. Παναγιωτόπου-
λος), Αθήνα: Πατάκη, 2002, σ. 11-50· Ν. Παναγιω-

τόπουλος, Η πίστη στην τάξη, ό.π., σ. 32-74· και Ν.
Παναγιωτόπουλος, «“Τι σημαίνει το ομιλείν”», ει-
σαγωγή στο P. Bourdieu, Γλώσσα και συμβολική
εξουσία (μτφρ.: Κ. Καψαμπέλη), Αθήνα: Ινστιτού-
το του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, 1999, σ. 13-41. Σε
αυτή την εν πολλοίς καταστροφική για την επι-
στημονικότητα των κοινωνικών επιστημών προ-
οπτική, οι στρατηγικές αναπαραγωγής των κοι-
νωνικών υποκειμένων δεν θα αντιμετωπίζονταν
παρά μέσα από μια ατομική αιτιότητα και, συνε-
πώς, ως απόρροια ατομικών δράσεων πέρα και
έξω από κάθε καταναγκασμό και δράση των κοι-
νωνικών δομών (βλ. για μια περίπτωση τέτοιας
προοπτικής, J.S. Coleman, “Introducing Social
Structure into Economic Analysis”, American Eco-
nomic Review, 74(2), 1984, σ. 84-88· J. Elster, Mak-
ing Sense of Marx, Κέμπριτζ: Cambridge Universi-
ty Press, 1985).
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λής είτε επαπειλούμενη και να έχει είτε ανιούσα είτε κατι-
ούσα τροχιά15. Τηρουμένων, λοιπόν, των αναλογιών, σε μια
μέση (από πλευράς διάρκειας και πιθανοτήτων εισόδου και
εξόδου) κατάσταση κρίσης αναπαραγωγής αντιστοιχούν
πολύ διαφορετικές ψυχολογικές εμπειρίες ανάλογα και με
το αν τα κοινωνικά υποκείμενα διατηρούν από την προγε-
νέστερη κατάστασή τους μια αίσθηση ασφάλειας ή ανα-
σφάλειας (για παράδειγμα, όπως το παρατηρήσαμε σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, αναλόγως αν το παρόν συνολικό οικο-
γενειακό εισόδημα παραμένει σταθερό με αύξηση του
όγκου εργασιών ή σε σταδιακή υποχώρηση). Η εμπειρία
του παρελθόντος προβάλλεται με διάχυτο τρόπο στο μέλ-
λον και η παρούσα στάση καθορίζεται σε σχέση με τις πι-
θανότητες υπέρβασης της κρίσης που αντιμετωπίζουν τα
διάφορα κοινωνικά υποκείμενα16. Οι πιθανότητες αυτές
ορίζονται με βάση τη σχέση μεταξύ δυνατοτήτων και «ευ-
καιριών», για τις οποίες μιλούσε ο Weber17, μέσω της ανα-
φοράς σε μια πρακτική αποτίμηση κανονιστικού χαρακτή-
ρα του εμπλεκομένου στη γενικότερη κατάσταση της οικο-
νομίας και της συνολικής κοινωνίας ρίσκου18, «στη συλλο-
γική παράσταση για τη συγκυρία» για την οποία μιλούσε ο
M. Halbwachs19.

Συγκροτημένο στη βάση της πεποίθησης πως, όπως
έλεγε ο Durkheim, μια κοινωνία δεν αλλάζει με διατάξεις
και εγκυκλίους και, κατ’ επέκταση, πως όταν αυτές έχουν
πρακτικά αποτελέσματα δεν εμπεριέχουν οι ίδιες απολύ-
τως την αρχή της αποτελεσματικότητάς τους, το σύστημα
των επιστημονικών θεσιληψιών που προηγείται, και συ-
γκρότησε με τη σειρά του το προτεινόμενο υπόδειγμα, δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα, άρα και αποδοτικά,
από τους ειδικούς της οικονομικής κοινωνιολογίας οι οποί-
οι συνήθως καλούνται να αναλάβουν την επιστημονική ευ-
θύνη της ανάλυσης συλλογικών συμπεριφορών απέναντι
στην κρίση, παρά μόνο αν αποφασίσουν να εντάξουν στη
λογική της κατασκευής των αντίστοιχων αντικειμένων
τους την πρόθεση να κατασταθούν ρητές οι αρχές ελέγχου
των άρρητων κανόνων στους οποίους η συμμόρφωση,
όπως είδαμε, είναι ο όρος μιας πρακτικής που θεωρείται
«λογική» (σε αντίθεση με την «τρελή» και τη «φευγάτη») μέ-
σα σε μια δεδομένη κοινωνική ομάδα και θετικά επικυρω-
μένη από τους νόμους της οικονομικής, κοινωνικής και πο-
λιτικής αγοράς20.

Μια τέτοια όμως διευρυμένη προοπτική που στην ου-
σία αποτελεί αναθεώρηση της οροθέτησης του πεδίου πα-
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15. Το προτεινόμενο παραπάνω υπόδειγμα,
για να μπορεί να λειτουργήσει και σε αυτή τη συ-
γκεκριμένη περίπτωση ως μήτρα εξηγήσεων
όλων των δυνατών περιπτώσεων και κυρίως των
διαφορών που συχνά παρατηρούνται στο επίπε-
δο στάσεων σε σχέση με τη χρήση των προσφε-
ρόμενων θεσμικών μέτρων και των παραστάσε-
ων της ασφάλειας μεταξύ ατόμων και ομάδων
πολύ κοντινών στον αντικειμενικό κοινωνικό
χώρο, θα πρέπει κάθε φορά που το ενεργοποι-
ούμε να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τον όγκο
και τη δομή του κεφαλαίου (οικονομικού, πολιτι-
σμικού και κοινωνικού) των ατόμων αλλά και την
εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο, και τη σχετική,
σχεσιακή, δομική αξία αυτής της δομής κεφα-
λαίου μέσα στη δομή όλων των κεφαλαίων όλων
των δυνατών ατόμων.

16. Ας εστιάσει παρακάτω ο αναγνώστης
στις αναφορές περί ορέξεως «που δεν υπάρχει
πια», όπως λέει ένας αγρότης, αναπολώντας, σε
μια εποχή απουσίας των όρων παραγωγής της
προηγούμενης νοικοκυροσύνης του.

17. M. Weber, Essais sur la théorie de la
science, Παρίσι: Presses Pocket, 1992, σ. 348.

18. Επειδή «δεν είναι ανάγκη να έχουμε δί-
κιο για να ακολουθήσουμε τον κανόνα όπως το
κάνουμε», όπως έλεγε ο Wittgenstein, η αποτί-
μηση αυτή προσιδιάζει στον τρόπο με τον οποίο
ως κοινωνικά υποκείμενα αποκτάμε συνείδηση
για τις κανονικότητες, δηλαδή, όπως λέει ο
Jacques Bouveresse, αναγνωρίζοντάς τες ως
«φυσιολογικές ή μη περιστάσεις, αν και δεν μπο-
ρούμε να τις περιγράψουμε με ακρίβεια» (J. Bou-
veresse, Le mythe de l’intériorité: expérience, signi-

fication et langage privé chez Wittgenstein, Παρί-
σι: Minuit, 1976, σ. 587).

19. M. Halbwachs, Classes sociales et mor-
phologie, Παρίσι: Minuit, 1972, σ. 308-328. Βλ. γε-
νικότερα πάνω στο ζήτημα της «έκδηλης εικό-
νας του κόσμου»: J. Benoist, «Image scientifique
et image manifeste du monde», στο J. Bouve-
resse & J.-J. Rosat, Philosophie de la perception,
Phénoménologie, grammaire et sciences cogni-
tives, Παρίσι: Odile Jacob, 2003, σ. 11-30.

20. Αν η σχέση με τις δυνατότητες είναι μια
σχέση με τις εξουσίες και η αίσθηση του πιθανού
συγκροτείται μέσα από μία διαρκή σχέση με τον
κόσμο, ο οποίος δομείται σύμφωνα με την κατη-
γορία του δυνατού και του «αδύνατου» που του
οριοθετεί το ίδιο το πράττειν, τότε μπορεί να γί-
νει εύκολα κατανοητό πόσο αναγκαίο καθίστα-
ται να επεκταθεί η λογική της ανάλυσης που επι-
χειρούμε εδώ και να προσπαθήσουμε να διερευ-
νήσουμε ό,τι οφείλουν οι καθημερινές «καθαρά»
οικονομικές πρακτικές την περίοδο της κρίσης
στη σχέση που διατηρούν οι διάφορες κοινωνι-
κές ομάδες με το αντικειμενικά εγγεγραμμένο
στις υλικές συνθήκες ύπαρξής τους μέλλον. Για
παράδειγμα, θα έπρεπε, δεδομένης της σημερι-
νής εθνικής μας οικονομικής συγκυρίας και της
κατάστασης του σημερινού γενικευμένου πε-
ριορισμού πιστωτικών δυνατοτήτων, να μπο-
ρούσαμε άμεσα να μελετήσουμε τόσο τον τρό-
πο με τον οποίο οι οικονομικοί μηχανισμοί που
διέπουν τον τρόπο λειτουργίας των δανειοδοτι-
κών, αποταμιευτικών και επενδυτικών θεσμών
αναμεταφράζονται σε καθαρά κοινωνικούς μη-
χανισμούς, συχνά παραγνωρισμένους από την

οικονομική θεωρία, δηλαδή σε στρατηγικές δια-
φοροποιημένες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
και τη φύση των αναγκών των πελατών τους, οι
οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις στάσεις
και τις πρακτικές αυτών των πελατών [βλ. Α.
Weissler, «Les jugements dans l’octroi de crédit»,
στο L. Boltanski & L. Thévenot (επιμ.), Justesse et
justice dans le trαvail, Παρίσι: PUF, 1989, σ. 67-
120], όσο και τους οικονομικούς και κοινωνικούς
όρους της συγκρότησης των συστημάτων οικο-
νομικών στάσεων, και ειδικότερα εκείνων των
κοινωνικών υποκειμένων που είναι αυθόρμητα
και «αυτονόητα» προσαρμοσμένα στις στρατη-
γικές των χρηματιστηριακών και τραπεζικών θε-
σμών. Μια τέτοια μελέτη θα όφειλε να αναλύσει
κυρίως τους οικονομικούς και κοινωνικούς
όρους δυνατότητας της στάσης υπολογισμού,
σχεδιασμού και οργάνωσης σε σχέση με το χρό-
νο που υποθέτει η ορθολογική χρήση της πίστω-
σης και η μεθοδική οργάνωση των επενδύσεων
[P. Bourdieu, L. Boltanski, & J.-Cl. Chamboredon,
La banque et sa clientèle: éléments pour une socio-
logie du crédit (rapport), Παρίσι: Centre de socio-
logie européenne, 1963]. Κοντολογίς, θα έπρεπε
να αναλύσουμε τις στάσεις ως προς την πίστω-
ση, το δάνειο, και πάντα ανάλογα με τη διάρκεια
του χρόνου που εμπλέκεται σ’ αυτό, σε σχέση,
από τη μια μεριά, με τους οικονομικούς θεσμούς
(και ειδικότερα με τον τραπεζικό θεσμό) και, από
την άλλη μεριά, με τα συστήματα αντικειμενι-
κών σχέσεων που καθορίζουν τις οικονομικές
στάσεις και πρακτικές.
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Η τέχνη και η επιστήμη είναι δυο κλάδοι της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας που μοιάζουν διαμετρικά αντίθε-
τοι. Η επιστήμη κατά κανόνα βασίζεται στη λογική, προ-
σβλέπει στην αντικειμενικότητα με αυστηρούς ορι-
σμούς και νόμους που δεν αφήνουν περιθώρια για αυ-
θόρμητους προσωπικούς αυτοσχεδιασμούς. Η Τέχνη,
από την άλλη πλευρά, συνήθως εμπνέεται από το συ-
ναίσθημα, καθοδηγείται από την υποκειμενικότητα και
τη φαντασία, και εξερευνεί τα όρια της ελευθερίας της
έκφρασης. Μπορούν άραγε να υπάρχουν δεσμοί και
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους; Τι είναι τελικά αυτό που
μπορεί να ενώνει δυο χώρους τόσο διαφορετικούς και
φαινομενικά ασύνδετους;

Η κοινή ετυμολογική ρίζα των λέξεων «τέχνη» και
«τεχνολογία»* σίγουρα δεν είναι τυχαία, αλλά προδίδει
τη στενή συγγένεια μεταξύ των δυο αυτών κλάδων. Εί-
ναι χαρακτηριστικός, άλλωστε, ο συγχρονισμός της
ανάπτυξης των τεχνών και της επιστήμης καθ’ όλη τη
διάρκεια της γνωστής ιστορίας, όπου, σε περιόδους
όπως της αιγυπτιακής αυτοκρατορίας, της ελληνικής
αρχαιότητας ή της Αναγέννησης παρατηρείται παράλ-
ληλη άνθηση και στους δυο τομείς. Τι είναι όμως αυτό
που ενώνει δύο τομείς τόσο διαφορετικούς; Ποιο είναι
το κοινό τους χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να γε-
φυρώσει τις αντιθέσεις τους και τον φαινομενικά τόσο

* Αν και η λέξη «επιστήμη» χρησιμοποιείται από την αρχαιότη-
τα, δεν είναι παρά τον 16ο και 17ο αιώνα, κατά την επιστημονική
επανάσταση, όπου μπαίνουν οι βάσεις της επιστήμης όπως την ορί-
ζουμε σήμερα. Έτσι, συχνά, ο όρος «τεχνολογία» θεωρείται πιο κα-
τάλληλος για να εκφράσει την έννοια της επιστήμης για εποχές προ-
γενέστερες του 16ου αιώνα.

Τέχνη-επιστήμη: συγκοινωνούντα δοχεία
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διαφορετικό τρόπο σκέψης των επιστημόνων και των
καλλιτεχνών;

Ο καθηγητής Arthur I. Miller στο βιβλίο του Colli-
ding Worlds* γράφει: «Οι επιστήμονες και οι καλλιτέ-
χνες είναι εξίσου δημιουργικοί. Προσπαθούν να κάνουν
ορατό το αόρατο, κοιτάζουν πέρα από παγιωμένες αντι-
λήψεις και αναζητούν ενδιαφέροντες τρόπους για να
αναπαραστήσουν τη φύση». Κινητήριος δύναμη η ανά-
γκη και των δυο για πρόοδο, συνεχή εξέλιξη, νέες ανα-
καλύψεις, νέους τρόπους, νέες πρακτικές. Ορμώμενοι
από την περιέργεια αλλά και το θαυμασμό για τον κό-
σμο που μας περιβάλει, είναι δυο τομείς που αλληλο-
συμπληρώνονται, καθώς συχνά η επιστήμη επιβεβαι-
ώνει με νόμους αυτό που η τέχνη έχει εκφράσει διαι-
σθητικά παρατηρώντας τη φύση ενώ η τέχνη οικειο-
ποιείται τις εξελίξεις της επιστήμης ενσωματώνοντάς
τες στην καλλιτεχνική παραγωγή και φέρνοντάς τες σε
επαφή με το ευρύ κοινό. Η τέχνη μετατρέπει τη νοητική
γνώση που μεταφέρει μέσω της εικόνας, του ήχου ή
της κίνησης, σε βίωμα, σε εμπειρία, συχνά δανείζεται
τις ανακαλύψεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και
τις εισάγει σε ένα είδος κοινωνικού πειράματος. Μέσω
της τέχνης μπορούν να γίνουν ευρέως κατανοητές πο-
λύπλοκες και δύσκολα επεξηγήσιμες έννοιες καθώς
έχουν βιωθεί/υποκειμενοποιηθεί από τον καλλιτέχνη

* Ar.I. Miller, Colliding Worlds. How Cutting-Edge Science Is
Redefining Contemporary Art, Νέα Υόρκη: W.W. Norton & Compa-
ny, 2014.

Μαρία Μαυροπούλου
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και αποδίδονται μέσω ενός έργου τέχνης σε μια πιο
«ανθρώπινη κλίμακα».

Ανέκαθεν η Τέχνη ήταν προϊόν των εκάστοτε τεχνο-
λογιών που είναι διαθέσιμες στους καλλιτέχνες καθώς
και των κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών εντός των
οποίων παράγεται – η σημερινή εποχή δεν αποτελεί
εξαίρεση. Με τη γέννηση της ψηφιακής τέχνης, εικόνας
ή ήχου, και τη χρήση των αλγορίθμων, οι καλλιτέχνες
δεν χρησιμοποιούν πια μόνο τα μέσα της επιστήμης και
της τεχνολογίας, αλλά γίνονται ένα με αυτά. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι πολλές πρόσφατες εκθέσεις οι
οποίες παρουσιάζουν εκθέματα τα οποία κινούνται στα
όρια μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας ή, μάλλον, εξερευ-
νούν τα σημεία επαφής τους.

Επιστήμονες και καλλιτέχνες επηρεάζονται από τις
ανάγκες, τα προβλήματα και τα ζητούμενα της εκάστοτε
κοινωνίας αλλά και την επηρεάζουν με τις ανακαλύ-
ψεις τους και την αισθητική τους. Καταρρίπτουν μύ-
θους και δημιουργούν νέους, θέτουν διλήμματα και
προτείνουν λύσεις, σαν ένα είδος πρακτικών φιλοσό-
φων, χτίζουν κοσμοθεωρίες.

Τα πρώτα πέτρινα εργαλεία και τα σχέδια στους τοί-
χους των σπηλαίων είναι τα μόνα ίχνη του προϊστορι-
κού ανθρώπου που έχουμε, πέρα από τα ίδια τα οστά
του. Από τότε έως και σήμερα η τέχνη και η τεχνολο-
γία-επιστήμη, αποτελούν δυο διαφορετικούς δρόμους,

Τέχνη-επιστήμη: συγκοινωνούντα δοχεία
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δυο διαφορετικούς τρόπους, για να εκφραστεί η αν-
θρώπινη δημιουργικότητα και περιέργεια, και αποτε-
λούν αναμφισβήτητα τους δυο κύριους πυλώνες που
ορίζουν αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο πολιτισμό.
Αναμφισβήτητα η σύμπραξη αυτών των τομέων αλλη-
λοτροφοδοτεί και συμπληρώνει αμοιβαία και τους δυο
με όφελος προς την κοινωνία και με απώτερο σκοπό
την πρόοδο.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα σύμπραξης των ανθρώ-
πων της τέχνης και της επιστήμης και μη μένοντας μό-
νο σε θεωρητικούς διαλόγους αλλά κινούμενος προς
μια πρακτική εφαρμογή των ιδεών αυτών, προέκυψε η
πρόταση της συνεργασίας αυτής από τον καθηγητή
Κοινωνιολογίας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Επιχειρώντας
μια καινοτόμα για τα δεδομένα των επιστημονικών πε-
ριοδικών συνύπαρξη κοινωνιολογικών ερευνών και
αυτόνομων έργων εμπλουτίζεται η εμπειρία του ανα-
γνώστη οδηγώντας ενδεχομένως σε συσχετισμούς και
συνειρμούς που δεν θα μπορούσαν να προκύψουν υπό
άλλες συνθήκες. Άλλωστε πιστεύω πως είναι ζητούμε-
νο των καιρών τα όρια μεταξύ των δύο αυτών κλάδων
να γίνονται όλο και πιο ρευστά καθώς κάτι τέτοιο θα
αποτελούσε γόνιμο έδαφος για νέες αναγνώσεις, ου-
σιαστικό διάλογο και εν δυνάμει την αρχή για μια νέα
κοινωνική ώθηση.

Μαρία Μαυροπούλου
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ρατήρησης της οικονομικής κοινωνιολογίας της κρίσης η
οποία εντάσσει στο πεδίο των γνωστικών της αντικειμένων
μόνο τις «καθαρά» οικονομικές πρακτικές για τη διαχείριση
της κρίσης, οδηγεί αναγκαστικά σε μια εξέταση των οικο-
νομικών και κοινωνικών όρων παραγωγής της ικανότητας
που προϋποθέτει η εκπλήρωση των λιγότερο ή περισσότε-
ρο άμεσων και στοιχειωδών οικονομικών ενεργημάτων
(όπως η προσπάθεια λήψης ενός δανείου, μιας πίστωσης, η
χρήση μιας αποταμίευσης κτλ.). Όχι μόνο δεν λαμβάνει
υπόψη πως στην ικανότητα αυτή έχουν πολύ άνιση πρό-
σβαση οι διάφορες κοινωνικές ομάδες και τάξεις ανάλογα
με την παρούσα ή/και παρελθούσα θέση τους μέσα στον
κοινωνικό χώρο και ανάλογα με το βαθμό στον οποίο δια-
θέτουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς όρους απόκτη-
σης των αντικειμενικά απαιτούμενων από το νέο επιβαλλό-
μενο οικονομικό σύστημα οικονομικών και κοινωνικών
διαθέσεων για αυτές τις «καθαρά» οικονομικές πράξεις21,
αλλά κυρίως παραγνωρίζει πως οι οικονομικές «επιλογές»,
οι οικονομικές στρατηγικές αναπαραγωγής αποκτούν το
πλήρες νόημά τους μόνο εντασσόμενες μέσα στο γενικότε-
ρο σύστημα στρατηγικών αναπαραγωγής που ενεργοποιεί
το κάθε κοινωνικό υποκείμενο και η οικογένειά του, καθώς
η αξία τους είναι πάντα σχεσιακά προσδιοριζόμενη από τις
άλλες στρατηγικές αναπαραγωγής (εκπαιδευτικές, γαμή-
λιες, συμβολικές, κ.λπ.) οι οποίες συνδέονται με τον όγκο
και τη δομή του κεφαλαίου που διαθέτουν και, κατά συνέ-
πεια, από τον όγκο και τη δομή του κεφαλαίου που πρέπει
να μετασχηματίσουν ή να διατηρήσουν προκειμένου να
αντεπεξέλθουν στις αρνητικές επιπτώσεις που παρήγαγε
στην αναπαραγωγή τους η κρίση.

Έχουμε πολλές φορές διατυπώσει τη θέση πως μια τέ-
τοια, όμως, μεταστροφή του επιστημολογικού βλέμματος,
μια τέτοια αναγκαία επιστημολογική φιλική διάθεση που θα
ακύρωνε στην πράξη κάθε «επιστημολογία της μνησικα-
κίας», όπως θα έλεγε ο Nietzsche, προϋποθέτει με τη σειρά
της πως πρέπει να έχουμε συνεχώς σε πρακτική κατάστα-
ση στο μυαλό μας τα ιστορικά συγκροτημένα σύνορα με-
ταξύ οικονομικής και κοινωνιολογικής επιστήμης, που
εμποδίζουν την επεξεργασία κοινών εννοιών και ερευνητι-
κών προοπτικών22. Τα όρια που επιβάλλουν τα σύνορα αυ-

τά, (ανα)παράγοντας συχνά, καθώς εμφανίζονται ως προϊ-
όν ενός καταμερισμού της επιστημονικής εργασίας και
μιας λογικής εξειδίκευσης σύμφωνης με το υπόδειγμα των
θετικών επιστημών, έντονες αντιδράσεις και αντιστάσεις
σε κάθε μορφή επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ
των οικονομολόγων και των κοινωνιολόγων, λειτουργούν
ως ενεργήματα λογοκρισίας, όπως θα μπορούσαμε να τα
ονομάσουμε, καθώς δυσχεραίνουν, αν δεν απαγορεύουν,
τη με κατάλληλο τρόπο κατασκευή σύνθετων αντικειμέ-
νων των κοινωνικών επιστημών.

Έχουμε υποστηρίξει αλλού πως οι φραγμοί που παρά-
γονται και συμβάλλουν στην περίκλειση των διάφορων θε-
ωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων της κάθε επι-
στήμης, γεννούν, μέσω των ενεργημάτων κατάταξης που
παράγουν, έναν άγονο ανταγωνισμό για το μονοπώλιο του
νόμιμου ορισμού του αντικειμένου τους και της ίδιας της
καταστασιακής ιδιότητάς τους23. Οι κληροδοτημένες από
την ιστορία και θεωρούμενες ως αυτονόητες –καθώς εγ-
γράφονται εντός των αντικειμενικών δομών και εντός των
ενσωματωμένων ταξινομικών συστημάτων– επιστημονι-
κές αρχές τους που, παραμένοντας άρρητες και λανθάνου-
σες, θεμελιώνουν τις επιστημονικές διαιρέσεις και ιεραρχή-
σεις, καθορίζουν τις προτιμήσεις και προσανατολίζουν τις
αξιολογικές κρίσεις, λειτουργούν ως αρχές κρίσης και διά-
κρισης, ιεράρχησης και αποτίμησης24, παράγοντας το
«αδιανόητο» και το «άλεκτο»25. Μείζον αποτέλεσμα αυτών
αποτελεί το γεγονός πως κάθε επιστήμη από την πλευρά
της τείνει να διατηρήσει μια ειδική κοινωνική σχέση με την
άλλη, σχέση που ωθεί τόσο τον οικονομολόγο όσο και τον
κοινωνιολόγο να θεωρεί πως η μέθοδός του είναι η καλύτε-
ρη, να ταυτίζει τον τομέα του επιστητού που μελετά με την
ίδια την πραγματικότητα και να θεωρεί πως η μέθοδός του
οφείλει να εφαρμοστεί παντού, όλα αυτά, δηλαδή, που δεί-
χνουν συγκρούσεις μορφών κύρους και αυθεντίας καθώς
και την αγωνία να μην εμφανισθεί η έλλειψη κατάρτισης η
οποία καθορίζεται από τον εγκαθιδρυμένο καταμερισμό
της επιστημονικής εργασίας, την κοινωνική ιεράρχηση των
επιστημονικών πειθαρχιών και τους θεσμικούς όρους
(ανα)παραγωγής τους26.

Με άλλα λόγια και ειδικότερα, η οικονομική κοινωνιο-
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21. P. Bourdieu, Α. Darbel, J-P. Rivet & C. Sei-
bel, Travail et travailleurs en Algérie, Παρίσι: Mou-
ton, 1963.

22. P. Bourdieu, Les usages sociaux de la
science: pour une sociologie clinique du champ
scientifique, INRA Editions, 1997 [Σ.τ.Ε.: Βλ. στα
ελληνικά P. Bourdieu, «Για μια κλινική κοινωνιολο-
γία του επιστημονικού πεδίου», στο P. Bourdieu, Για
την επιστήμη και τις κοινωνικές χρήσεις της (μτφρ.:
Μ. Θανοπούλου & Ε. Βαγγελάτου, επιμ. & επίμε-
τρο: Ν. Παναγιωτόπουλος, πρόλ.: Μ. Θανοπού-

λου), Αθήνα: ΕΚΚΕ-Πολύτροπον, 2005, σ. 19-92].
23. Βλ. Κ. Γαβρόγλου, Το παρελθόν των επι-

στημών ως ιστορία, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, 2004, σ. 207-231· Ν. Παναγιω-
τόπουλος, «Για μια εκπαίδευση ενάντια στη δη-
μαγωγική χειραγώγηση και τον αυτοκαταστρο-
φικό ουτοπισμό», στο Ν. Παναγιωτόπουλος 
(επιστ. επιμ. & πρόλ.), Για την εκπαίδευση του μέλ-
λοντος: οι προτάσεις του Πιερ Μπουρντιέ, Αθήνα:
Νήσος, 2004, σ. 9-70.

24. P. Bourdieu, Homo Academicus, Παρίσι:

Minuit, 1984.
25. P. Bourdieu, Γλώσσα και συμβολική εξου-

σία, ό.π.
26. P. Bourdieu, Science de la science et ré-

flexivité, Παρίσι: Raisons d’agir, 2002 [Σ.τ.Ε.: Βλ.
στα ελληνικά P. Bourdieu, Επιστήμη της επιστή-
μης και αναστοχασμός: κύκλος μαθημάτων στο
Collège de France 2000-2001 (προοίμιο: Ν. Πανα-
γιωτόπουλος), Αθήνα: Πατάκη, 2007]. Όποιος
έχει λάβει μέρος σε «διεπιστημονικές συνεργα-
σίες» μεταξύ οικονομολόγων και κοινωνιολόγων
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λογία των στρατηγικών οικονομικής και κοινωνικής επι-
βίωσης των κοινωνικών υποκειμένων και των οικογενειών
τους, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, οφείλει να δημιουρ-
γήσει μια ρήξη με τον κοινωνικά και ιστορικά οροεξαρτη-
μένο περιορισμένο ορισμό του οικονομικού που κληρονό-
μησε από την οικονομική επιστήμη, να αρνηθεί να μεταφέ-
ρει μηχανιστικά στον δικό της χώρο ανάλυσης εργαλεία και
κατηγορίες σκέψης που σφυρηλατήθηκαν στην ανάλυση
των μακροοικονομικών φαινομένων27. Μια τέτοια κοινω-
νιολογία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να αποδεχτεί πως κάθε ατο-
μικό ή συλλογικό υποκείμενο, δηλαδή, ανάλογα με την υιο-
θετούμενη προοπτική ανάλυσης (τάξη, οργάνωση, νοικο-
κυριό, κτλ.), στην προσπάθεια παραγωγής και αναπαραγω-
γής της υλικής και κοινωνικής του ύπαρξης, δηλαδή συντή-
ρησης, αύξησης και μεταβίβασης του υλικού και συμβολι-
κού κεφαλαίου που κατέχει, επεξεργάζεται στρατηγικές

των οποίων η οικονομία συγκροτεί ένα είδος πρακτικής επι-
στήμης, και πως οι πρακτικές τους, μέσα κυρίως από την
προσπάθειά τους να πληρωθούν οι όροι που θα επιτρέ-
ψουν τη δυνατότητα επεξεργασίας ανάλογων στρατηγικών,
αποτελούν παραδειγματικές μεθόδους αυτής της πρακτι-
κής επιστήμης· έτσι, θα επιτρέψει αναμφίβολα τη σύλληψη
των σχέσεων μεταξύ των συμπεριφορών και των στάσεων
των κοινωνικών υποκειμένων που οι κατηγορίες σκέψης
της καθαρής οικονομικής επιστήμης τείνουν να απομονώ-
σουν ή ενίοτε να αποκλείσουν από το πεδίο παρατήρησής
τους και από τις αρχές του επαρκούς λόγου τους28, τόσες και
τόσες συμπεριφορές δηλαδή οι οποίες εγγράφονται μέσα
στην αυστηρή λογική του οικονομικού συχνά ως «ακατάλ-
ληλες» –αν όχι ανορθολογικές– και μπορούν να περιγρα-
φούν ως εγγενώς οικονομικές στο μέτρο που στοχεύουν
στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας ή στη διατήρηση
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και έχει παρατηρήσει τα «πολύ ανθρώπινου» χα-
ρακτήρα εμπόδια που, όπως σημείωνε κάπου ο
Pierre Bourdieu, προκύπτουν από την έκπληξη ή
ακόμη και τη δυσφορία του οικονομολόγου
όταν ο κοινωνιολόγος βρίσκει ένα τεράστιο εν-
διαφέρον στο να αποκωδικοποιεί λεπτομερώς
τη σημασία συμπεριφορών που στα μάτια του
εμφανίζονται, αν όχι χωρίς νόημα, πάντως δευ-
τερεύουσας σημασίας, ή αντιστοίχως του κοινω-
νιολόγου όταν ο οικονομολόγος μπορεί να ικα-
νοποιείται με τεράστιες αφαιρετικές, συχνά μα-
θηματικά υποδειγματοποιημένες, κατασκευές,
μέσα στις οποίες δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις
καταστάσεις και τις εμπειρίες που ως κοινωνιο-
λόγος έχει συνηθίσει να παρατηρεί και να ερμη-
νεύει, έχοντας πιθανότατα βιώσει την εμπειρία
της αναγκαιότητας να συμπεριλάβει στο αντικεί-
μενο μελέτης του τις επιστημονικές κουλτούρες
που οφείλουν οι συμμετέχοντες στις διάφορες
παραδόσεις σχολών σκέψης αλλά και στις συνή-
θειες της πρακτικής τους η οποία λειτουργεί εν
είδει φαύλου κύκλου από τον οποίο συχνά δεν
μπορούν να εξέλθουν παρά εισερχόμενοι σ’
έναν άλλο (βλ. I. Hacking, «Styles of Scientific
Reasoning», στο J. Rajchman & C. West (επιμ.),
Post-analytic Philosophy, Νέα Υόρκη: Columbia
University Press, 1985, σσ. 145-164). Αν θέλουμε,
πράγματι, να μετατρέψουμε τις εκπλήξεις ή/και
τις συγχύσεις αυτές σε πρόκληση και να επιχει-
ρήσουμε να δώσουμε λύσεις, ατομικά και συλ-
λογικά, στις ερωτήσεις και στα ζητήματα που
απορρέουν από αυτές τις συνεργασίες, θα πρέ-
πει να θέσουμε ως αντικείμενο τον τρόπο με τον
οποίο ο κάθε ειδικός υποβάλλει σε εξέταση το
πραγματικό, αρχής γενομένης από τα διαφορε-
τικά γλωσσάρια και λεξιλόγια μέχρι τις επιστη-
μονικές γραμματικές μας οι οποίες, ως συστήμα-
τα κατηγοριών σκέψης ή πνευματικών συμφε-
ρόντων, συγκρούονταν μεταξύ τους εξαρχής μέ-
σα στην ειρηνική βεβαιότητα των ασυνειδήτων
τους και στη θορυβώδη σιωπή της παραίτησης
από τα επιχειρήματά τους. Μια τέτοια όμως ανά-

λυση δεν αρκεί από μόνη της για να δημιουργη-
θεί μια κουλτούρα «διεπιστημονικής συνεργα-
σίας αντί-Ουνέσκο», όπως θα μπορούσαμε να
την ονομάσουμε, δηλαδή ένα επικοινωνιακό
πλαίσιο όπου θα μπορούμε να μιλάμε και για το
ίδιο πράγμα και για το ίδιο αντικείμενο. Για να
επιδιωχθεί από τον καθένα να αναζητά να δει
πρώτα ο ίδιος από πού και με τι βλέπει ό,τι βλέ-
πει πριν να δει τι και πώς δεν βλέπει ό,τι βλέπει ο
συνομιλητής του με τρόπο ώστε να δημιουργη-
θεί μια συνεργασία η οποία δεν θα μοιάζει ούτε
σε μια παθητικά ειρηνική πνευματική σχέση ού-
τε σε μια πλασματική σύγκρουση αυθεντιών, θα
πρέπει παράλληλα να καταβληθεί μια προσπά-
θεια να συγκροτηθούν οι όροι παραγωγής μεγα-
λύτερου κοινωνικού και επιστημονικού οφέλους
για τα επιμέρους ειδικά επιστημονικά συμφέρο-
ντά μας σε σχέση με αυτό που παράγει η εμμονή
στην αναπαραγωγή της κοινωνικά εγκαθιδρυμέ-
νης αντικειμενικής ιεραρχίας των επιστημονι-
κών κλάδων και της δομής του καταμερισμού
του επιστημονικού κεφαλαίου που καθορίζουν
σε μεγάλο μέρος τις οπτικές μας και τη σχέση
τους. Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλος, «Για την κατα-
σκευή ενός ευρωπαϊκού χώρου των κοινωνικών
επιστημών: στοιχεία ενός ερευνητικού προγράμ-
ματος», Επιστήμη και κοινωνία, 13, 2004, σ. 49-74.

27. Chr. de Montlibert, Εισαγωγή στην κοι-
νωνιολογική συλλογιστική (μτφρ.: Κ. Διαμαντά-
κου, εισαγ.: Ν. Παναγιωτόπουλος), Αθήνα: Ινστι-
τούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, 2003 [1998],
σ. 65-78.

28. Η πρόταση για μια κοινωνιολογία των
σχέσεων μεταξύ κοινωνιολογίας και οικονομίας
που προτείνουμε εδώ και η οποία προτρέπει σε
μια ριζοσπαστικοποίηση της κριτικής, με την κα-
ντιανή έννοια του όρου, των ορίων της σκέψης
τόσο των κοινωνιολόγων και των οικονομολό-
γων όσο και της σκέψης τους για τη μεταξύ τους
σχέση, προσπαθώντας με το ίδιο εγχείρημα να
τους προσπορίσει τα μέσα για την υπέρβαση αυ-
τών των ορίων, δεν έχει μόνο αυστηρά επιστη-

μολογικό και επιστημονικό ενδιαφέρον [βλ. Ν.
Παναγιωτόπουλος (επιμ. & πρόλ.), P. Bourdieu:
Νόστιμον Ήμαρ-Οκτώβριος 1996, Αθήνα: Ινστι-
τούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, 1999, σ. 69-
84]. Επαναφέρει επίσης το πολύ γνωστό αλλά
και ξεχασμένο τεράστιο θεωρητικό ζήτημα της
αυτονομίας του οικονομικού σε σχέση με το κοι-
νωνικό, δηλαδή τελικά το ζήτημα των κοινωνι-
κών και ιστορικών όρων που επέτρεψαν σε ορι-
σμένους οικονομολόγους να παρέχουν (στην
προσπάθειά τους να συλλάβουν την ιδιαιτερό-
τητα του οικονομικού) στο οικονομικό σύστημα
μια απόλυτη αυτονομία, χωρίς να προσπαθούν
να ανακαλύψουν τις σχέσεις που συνδέουν τα
οικονομικά φαινόμενα με άλλα κοινωνικά φαι-
νόμενα, αλλά και ταυτόχρονα ένα μείζον πρακτι-
κό και συνεπώς πολιτικό ζήτημα που τίθεται πάλι
σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση: αν θεωρήσουμε
ότι το σύστημα των ατομικών και συλλογικών
συμπεριφορών και αξιών εξαρτάται από την οι-
κονομική τάξη πραγμάτων και πως η οικονομική
τάξη πραγμάτων έχει τη δύναμη να καθορίσει
απολύτως, σε «τελική ανάλυση», τις πρακτικές
και τις παραστάσεις των κοινωνικών υποκειμέ-
νων, τότε οι προβλέψεις και οι προβολές των οι-
κονομολόγων μετατρέπονται σε προφητείες, τα
υποδείγματά τους σε ηθικές προσταγές στο πα-
ρόν, η πολιτική χάνει την ιδιαιτερότητά της, οι
πολιτικοί των κυρίαρχων τωρινών πολιτικών δυ-
νάμεων τείνουν να μετατραπούν από αντιπρό-
σωποι των εντολοδοτών τους σε εκπρόσωποι
των οικονομικών σχεδίων των διεθνών οικονο-
μικών οργανισμών, και τα συλλογικά σχέδια
διεκδικητικών πρακτικών των οργανωμένων
ομάδων που συγκρούονται μεταξύ τους χάνουν
το λόγο ύπαρξής τους τόσο ως τμήμα της ίδιας
της κοινωνικής πραγματικότητας όσο και ως
αντικείμενο ανάλυσης. Βλ. P. Bourdieu, Για ένα
ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνημα: αντεπίθεση πυρών ΙΙ
(μτφρ.: Κ. Διαμαντάκου, πρόλ.: Ν. Παναγιωτό-
πουλος), Αθήνα: Πατάκη, 2001.
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διάφορων κοινωνικών συμβόλων οικονομικής και κοινωνι-
κής αξίας29.

Κοντολογίς, οι κυρίαρχες στο χώρο μελέτης της κρίσης
οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες θα επέ-
κτειναν τη λογική τους σε τέτοια πεδία πρακτικών και θα
ενέτασσαν στη μελέτη «των οικονομικών πρακτικών τη γε-
νική μελέτη της οικονομίας των πρακτικών»30, θα μπορού-
σαν να καταλύσουν τις επιστημολογικές και επιστημονικές
διαιρέσεις και τα συστήματα κρατικής σκέψης31 που τους
επιβάλλονται μέσω του κοινωνικού ορισμού του πεδίου

αντικειμενικότητάς τους, και να συλλάβουν, μέσα στην ευ-
ρύτερη προοπτική μιας κοινωνιολογίας του μετασχηματι-
σμού του συστήματος στρατηγικών αναπαραγωγής σε πε-
ρίοδο κρίσης, την ενότητα των καθημερινών στρατηγικών
αναπαραγωγής μέσω της αναζήτησης της αρχής της συ-
στηματικότητας και της σταθερότητάς τους, δηλαδή της
ταξικής έξης (προϊόν και η ίδια καθορισμένων οικονομικών
και κοινωνικών όρων), της γενεσιουργού αυτής γραμματι-
κής των πρακτικών και στρατηγικών32.

29. Βλ. για περισσότερες λεπτομέρειες αυ-
τής της θεώρησης στο P. Bourdieu, Choses dites,
Παρίσι: Minuit, 1987, σ. 132-141· R. Boyer, «L’an-
thropologie économique de Pierre Bourdieu»,
Actes de la recherche en sciences sociales, 150,
2003, σ. 65-78.

30. Για μια ανάλυση της αναγκαιότητας μιας
τέτοιας άσκησης (η οποία δεν θα έχει να κάνει με
τις γνωστές παρωδίες για τις οποίες μιλούσε ο L.
Marin, δηλαδή για αυτές τις στρατηγικές ανάλυ-
σης και περιγραφής «που διενεργούνται από τη
μετάθεση μιας ορολογίας και εννοιών έξω από
το χώρο όπου παρήχθησαν, απομονωμένες από
τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά ενεργήμα-
τα που τις γέννησαν…», L. Marin, «La célébration
des œuvres d’art: notes de travail sur un cata-
logue d’exposition», Actes de la recherche en
sciences sociales, 5-6, 1975, σ. 50), βλ. P. Bourdieu,
Les structures de l’économie, Παρίσι: Seuil, 2000,
σ. 11-26.

31. M.O. Furner & B.E. Suplle (επιμ.), The State
and Economic Knowledge. The American and
British Experiences, Κέμπριτζ: Cambridge Univer-
sity Press, 1990· P. Wagner, C. Weiss, B. Wittrock &
H. Wollmann (επιμ.), Social Science and the Mod-
ern State. National Experiences and Theoretical
Crossroads, Κέμπριτζ: Cambridge University
Press, 1991· R. Lenoir, «Savoirs et sciences d’État»,
Actes de la recherche en sciences sociales, 133,
2000, σ. 96-99· O. Christin, «La formation éta-
tique de l’espace savant», Actes de la recherche en
sciences sociales, 133, 2000, σ. 53-61· P. Bourdieu,
O. Christian & P.-E. Will, «Sur la science de l’État»,
Actes de la recherche en sciences sociales, 133,
2000, σ. 3-11· P. Bourdieu, Raisons pratiques: sur la
théorie de l’action, Παρίσι: Seuil, 1994, σ. 101-102
[Σ.τ.Ε.  : Στα ελληνικά βλ., P. Bourdieu, Πρακτικοί
λόγοι για τη θεωρία της δράσης (μτφρ.: Ρ. Τουτου-
ντζή), Αθήνα: Πλέθρον, 2000].

32. Ο καταμερισμός της εργασίας μεταξύ

των επιστημών που εμποδίζει την πλήρη κατα-
νόηση των διάφορων πρακτικών και στρατηγι-
κών βίωσης και διαχείρισης της κρίσης δεν πα-
ρατηρείται μόνο στην περίπτωση της σχέσης
μεταξύ οικονομίας και κοινωνιολογίας αλλά και
σε αυτή της σχέσης μεταξύ κοινωνιολογίας και
ψυχανάλυσης. Προσπαθήσαμε μέσα από τον
τρόπο παρουσίασης του υλικού που ακολουθεί
να αναδείξουμε και διάφορες εκφάνσεις της σω-
ματοποίησης της κοινωνικής κρίσης, οι οποίες
εκφράζονται με όρους σωματικής απογοήτευ-
σης, καταδεικνύοντας και με αυτό τον τρόπο
πως η καθεστηκυία τάξη πραγμάτων βρίσκεται
σε σχέση συνενοχής με ό,τι πιο ερεβώδες διαθέ-
τει το σώμα μας. Βλ. για μια σειρά από τέτοιες εκ-
φράσεις στο Ν. Παναγιωτόπουλος (διεύθ.), Η
απομάγευση του κόσμου, Αθήνα: Πολυτρόπον-
ΕΚΚΕ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2008.

Θα έχουμε τη δυνατότητα, έστω σε αυτόν τον περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων που παρου-
σιάζουμε παρακάτω, να διαπιστώσουμε, λ.χ., πως οι στρατηγικές γονιμότητας ή προφυλακτικές
στρατηγικές σχετίζονται με τις οικονομικές στρατηγικές σε αυτή την προσπάθεια αναδιάταξης
του συστήματος στρατηγικών αναπαραγωγής, πως η εργασία διατήρησης του κοινωνικού κε-
φαλαίου επιλέγει άλλες πιο οικονομικές οδούς ή μετατρέπει την ιεράρχηση των επενδύσεών του
ανάλογα με την οικονομική αναγκαιότητα, πως η οικονομική αναγκαιότητα άλλαξε τη λογική
των στρατηγικών μεταβίβασης οικονομικών κληρονομιών, μεταβάλλοντας τους όρους συγγέ-
νειας, και γενικότερα, της οικογενειακής αλληλεγγύης, επιβεβαιώνοντας πως είμαστε περισσό-
τερο ή λιγότερο συγγενείς ανάλογα με το αν έχουμε συμφέρον να είμαστε συγγενείς, πως οι
στρατηγικές συμβολικής επένδυσης αποκτούν μια νέα θέση στο σύστημα στρατηγικών αναπα-
ραγωγής στα πιο ενδεή κοινωνικά στρώματα προκειμένου αυτά να αυξήσουν το κεφάλαιο ανα-
γνώρισής τους τουλάχιστον στο εσωτερικό της ομάδας τους και να διατηρήσουν το ηθικό και
την ηθική, πως οι οικονομικές στρατηγικές αποκτούν τεράστιο σχετικό βάρος σε σχέση με τις
συμβολικές στρατηγικές σε έναν κοινωνικό χώρο απόλυτης οικονομικής στέρησης αλλά και κυ-
ρίως χωρίς αλλά κεφάλαια προς αναπαραγωγή κ.λπ.
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