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ΠΟΤΓΔ
1984-1988

Βαζηθέο ζπνπδέο Κνηλσληνινγίαο (Maitrise)
Βαζηθέο ζπνπδέο Δζλνινγίαο
Βαζηθέο ζπνπδέο Πνιεκνινγίαο

1988-1989

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Κνηλσληνινγίαο (DEA)

1989-1995

Δθπόλεζε δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο ζηελ Κνηλσληνινγία

λερ οι ζποςδέρ ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Σμήμα Κοινυνιολογίαρ ηος Πανεπιζηημίος
Ανθπυπιζηικών Δπιζηημών ηος ηπαζβούπγος.

ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ
1988-1995

Τπνηξνθία ηνπ Κέληξνπ Δξεπλώλ ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ ηξαζβνύξγνπ

1990-1991

Τπνηξνθία
Μεηαπηπρηαθώλ
πνπδώλ
ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ ηξαζβνύξγνπ γηα εμεηδίθεπζε ζηε
ηαηηζηηθή ζην Κέληξν ηαηηζηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο ηεο École des
Hautes Études en Sciences Sociales ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Ρ. Cibois

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
1988 έσο 1990: Γηδάζθσλ ζην κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην ηνπ Σνκέα Δγθιεκαηνινγίαο
ηνπ Σμήμαηορ Κοινυνιολογίαρ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
1996 έσο 1997: Γηδάζθσλ ζύκθσλα κε ην λόκν Ν. 407/1980 ζην Παιδαγυγικό
Σμήμα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
1997 έσο 1998: Γηδάζθσλ ζύκθσλα κε ην λόκν Ν. 407/1980 ζην Σμήμα Νηπιαγυγών
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ
1998 έσο 2006: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινυνικών
ποςδών ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
Υεηκεξηλό εμάκελν 1999: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζηελ École des Hautes Études en
Sciences Sociales ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ζεκηλαξίνπ ηνπ Κέληξνπ
Δπξσπατθήο Κνηλσληνινγίαο πνπ δηεύζπλε ν Pierre Bourdieu (δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο: «Κνηλσληνινγία ηεο θνηλσληνινγίαο ησλ “κηθξώλ ρσξώλ”«)
Υεηκεξηλό εμάκελν 2001: Δπηζθέπηεο Γηεπζπληήο πνπδώλ ζηελ École des Hautes
Études en Sciences Sociales. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: «Κνηλσληνινγία ηεο
δηεζλνύο ζπκβνιηθήο θπξηαξρίαο» θαη «Κνηλσληνινγία ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ» ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ζεκηλαξίνπ ηνπ Κένηπος
Δςπυπαφκήρ Κοινυνιολογίαρ πνπ δηεύζπλε ν Remi Lenoir.
Υεηκεξηλό εμάκελν 2003-2004: Πξνζθεθιεκέλνο Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζην
Πανεπιζηήμιο Κοινυνικών Δπιζηημών ηηρ Γενεύηρ (δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο:
«Κνηλσληνινγία ηεο θνηλσληνινγίαο»)
2005 έσο ζήκεξα: πληνληζηήο ζην Δλληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο
2006 έσο 2011: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινυνικών
ποςδών ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
2011 έσο ζήκεξα: Καζεγεηήο ζην Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
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Γλσζηηθά αληηθείκελα δηδαζθαιηώλ
(ε επίπεδο πποπηςσιακών και μεηαπηςσιακών παπαδόζευν και ζεμιναπίυν ζηο
πλαίζιο ηυν διαθόπυν αςηοδύναμυν διδαζκαλιών)
Γηαδηθαζίεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε
Γηαλνεηηθό πεδίν θαη δηαθίλεζε ησλ ηδεώλ θαη ησλ αλζξώπσλ ζηελ Διιάδα
Δγθιεκαηνινγία
Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία
Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο
Διιεληθή θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε
Δπηκόξθσζε ελειίθσλ
Ζ αλεξγία ησλ λέσλ θαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ εξγαζηαθνύ θόζκνπ ζηελ
Διιάδα
Ζ κέζνδνο ηεο θνηλσληναλάιπζεο
Κνηλσληθή θπξηαξρία
Κνηλσληθνπνίεζε, εθπαηδεπηηθέο αληζόηεηεο θαη πνιηηηζκηθή δηάρπζε
Νενειιεληθή θνηλσλία θαη ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο
Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο
Κνηλσληνινγία ηεο παξέθθιηζεο
Κνηλσληνινγία ηεο πνιηηηζκηθήο δηάρπζεο
Κνηλσληνινγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο
Μεζνδνινγία ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ
Νεσηεξηθόηεηα θαη κεηαλεσηεξηθόηεηα
ηνηρεία θνηλσληνινγίαο
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
1987-1988: Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο ζην Δπγαζηήπιο Κοινυνιολογίαρ
Ανθπυπολογίαρ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Franche-Comté (1987 έσο 1988).

και

1988-1998: Δξεπλεηήο ζην Δθνικό Κένηπο Κοινυνικών Δπεςνών κε αληηθείκελν ηηο
«θπιαθέο, ηελ θνηλσληθή αληίδξαζε ζηελ παξέθθιηζε, θαη ηνλ θνηλσληθό
απνθιεηζκό».
1991-1993: πληνληζηήο-Δξεπλεηήο ζην Δλληνικό Κένηπο Δγκλημαηολογίαρ ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε αληηθείκελν ην «Κνηλσληθόο έιεγρνο θαη κηθξή
εγθιεκαηηθόηεηα».
1989-2005: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο/Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην Κένηπο Δπεςνών
ηυν Κοινυνικών Δπιζηημών (CRESS) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ
ηνπ ηξαζβνύξγνπ ζε έξεπλεο κε αληηθείκελα (1989-2005): ηηο θνηλσληθέο επηδξάζεηο
ησλ αιιαγώλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπ ζρνιηθνύ πεδίνπ θαη ηνπ θνηλσληθνύ πεδίνπ
ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 40 ρξόληα, ηε κειέηε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ
ζπλζεθώλ παξαγσγήο ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Λνξέλεο θαη νη επηπηώζεηο ηεο
ζηνλ πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο, ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ ηξόπσλ δηαρείξηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) ζηε Γαιιία, ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα,
ηε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ ζπγθξόηεζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ απεξγηώλ ηα ηειεπηαία
ρξόληα ζηε Γαιιία κε ζηόρν ηελ ζύιιεςε ησλ κεραληζκώλ παξαγσγήο ηεο ζπλνρήο
θαη ηεο δηάζηαζεο ησλ παξαδνζηαθώλ κνξθώλ εξγαζηαθώλ αγώλσλ.
1989-2002: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο ζην Κένηπο Δςπυπαφκήρ Κοινυνιολογίαρ ηνπ
Collège de France θαη ηεο École des Hautes Études en Sciences Sociales, ην νπνίν
δηεύζπλε ν Pierre Bourdieu
1989 έσο ζήκεξα: Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο-Δξεπλεηήο ζην Κένηπο
Κοινυνιολογίαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηος πολιηιζμού ηεο École des Hautes Études en
Sciences Sociales
Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελα: «ηε ζπγθξηηηθή έξεπλα ησλ ζεζκώλ
εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηαπαηδαγώγεζεο ηεο εγεηηθήο ηάμεο, ηε ζπγθξηηηθή έξεπλα ηεο
δηαθίλεζεο ησλ ζπκβνιηθώλ αγαζώλ, ηε δηεξεύλεζε ησλ λέσλ κνξθώλ θνηλσληθήο
νδύλεο θαη απνθιεηζκνύ, ηελ έξεπλα ησλ λέσλ δνκώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ πεδίνπ θαη
ηνπ γξαθεηνθξαηηθνύ πεδίνπ ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ, ηε ζπγθξηηηθή έξεπλα ησλ
ζρέζεσλ ηνπ πεδίνπ ηεο δηαλόεζεο θαη ηνπ πεδίνπ ηεο εμνπζίαο ζηηο δηάθνξεο
επξσπατθέο ρώξεο, ηελ έξεπλα ησλ πνιηηηθώλ ρξήζεσλ ησλ δεκνζθνπήζεσλ θαη ησλ
επηπηώζεσλ ηνπο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηηθνύ παηρληδηνύ, ηε κειέηε ηνπ
ηειενπηηθνύ κλήκαηνο ησλ εηδήζεσλ ζε επξσπατθό επίπεδν».
1995-1997: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ έξεπλαο ζηελ έξεπλα κε αληηθείκελν: «Οη
πνιηηηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αλύπαλδξσλ κεηέξσλ», ε
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ίδπςμα Γοξιάδη
1996-2001: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο ηνπ Κένηπος Δπεύνηρ ηηρ Δλληνικήρ Κοινυνίαρ
ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ
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Αλάζεζε Τπεπζύλνπ έξεπλαο κε ζέκα: «Η θξίζε ηεο ειιεληθήο
νηθνγέλεηαο: Μύζνο θαη πξαγκαηηθόηεηα», ζηα πιαίζηα ηνπ Κένηπος
Δπεύνηρ ηηρ Δλληνικήρ Κοινυνίαρ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ (1996-1998).



Αλάζεζε Τπεπζύλνπ έξεπλαο ηνπ δηαθξαηηθνύ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο
ρξεκαηνδνηνπκέλνπ από ηελ ΔΚ κε αληηθείκελν ηηο «Νέεο κνξθέο δεκόζηαο
δηαρείξηζεο ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Δπξώπε» ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ
επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο TSER πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Κένηπο
Δπεύνηρ ηηρ Δλληνικήρ Κοινυνίαρ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ (1998-2001).

1995-1996: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ έξεπλαο κε αληηθείκελν ηηο «Πνιηηηθέο
αληηκεηώπηζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ ΑΜΔΑ ζηελ Διιάδα» πνπ
δηελεξγήζεθε από ην Γήμο Ευγπάθος.
1999-2000: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (Α. Αζηξηλάθεο, Α. Γεσξγνύιαο, Ε.
Παιεόο, Ν. εξληεδάθηο) κε ζέκα: «Ο ζρεκαηηζκόο ηεο πεξηνρήο ηνπ θνηλσληθνύ
απνθιεηζκνύ ζηελ Διιάδα» ζηα πιαίζηα ηνπ Σμήμαηορ Φιλοζοθικών και
Κοινυνικών ποςδών ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
1998-2005: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο ηνπ Δπεςνηηικού Ηνζηιηούηος Δπγαζίαρ ηεο ΓΔΔ


1998-2001: Αλάζεζε ζπλππεπζύλνπ έξεπλαο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ.
Κνπδή) ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ηνζηιηούηο Δπγαζίαρ
(ΗΝΔ) ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ ζηα πιαίζηα 4νπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο TSER:
«πγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο κηαο επξσπατθήο πνιηηηθήο
θαηαπνιέκεζεο ηεο αλαζθάιεηαο ησλ λέσλ ζηα θξάηε-κέιε».



2002-2004: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ Έξεπλαο κε αληηθείκελν ηα «Πξνγξακκάηα
επαλέληαμεο ησλ αλέξγσλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ.



2002-2005: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην
ΔΚΚΔ θαη ην Ηνζηιηούηο Δπγαζίαρ (ΗΝΔ) ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ κε ηίηιν:
«Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη κεραληζκνί αλαπαξαγσγήο ζηνλ
ειιεληθό ρώξν: Μνξθέο δηαρείξηζεο ησλ επηδξάζεσλ θαη ησλ αληηθάζεσλ
ηνπο».

2002-2006: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο ζην Δθνικό Κένηπο Κοινυνικών Δπεςνών
2004 έσο ζήκεξα: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο ζην Ηνζηιηούηο Δπγαζίαρ Κύππος
2004-2009: Τπεύζπλνο έξεπλαο ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζην δηεζλέο πξόγξακκα
έξεπλαο ην νπνίν –ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε– είρε ζηόρν λα
κειεηήζεη ηνπο όξνπο θαη ηα εκπόδηα ζηε «ζπγθξόηεζε ελόο Επξσπατθνύ Φώξνπ
γηα ηηο Κνηλσληθέο Επηζηήκεο» (ESSE), ζηα πιαίζηα ηνπ Σμήμαηορ Φιλοζοθικών και
Κοινυνικών ποςδών ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
2005: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ Έξεπλαο κε ζέκα ηελ «Επηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ
γπλαηθώλ» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Ένυζη Γςναικών Δλλάδαρ
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2008-2010: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ Έξεπλαο από ην Δθνικό Κένηπο Θεάηπος και Υοπού
θαη ην Δθνικό Κένηπο Κοινυνικών Δπεςνών κε ζέκα: «Η επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε
ηνπ ρώξνπ ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ ρνξνύ θαη ην θνηλό ηνπο»
2012-2014: πληνληζηήο εξεπλεηηθήο ππννκάδαο ζηελ έξεπλα: «Οη “ιηκλάδνληεο”
θνηηεηέο θαη ην δήηεκα ηεο πξόζβαζεο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ
εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΚΠΑ κε ηίηιν: «Πξόζβαζε ζηε αλώηαηε
εθπαίδεπζε: κειέηε ησλ θνηλσληθώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ζεζκηθώλ δηαζηάζεσλ
ηεο δήηεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ πνιηηηθώλ
ηθαλνπνίεζήο ηεο: κηα ζπγθξηηηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε», πνπ πινπνηείηαη ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαιήο» (επηζηεκνλ. ππεύζπλνο: Γ. Μαηζαίνπ)
2013-2014: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο (καδί κε Franz Schultheis, Παλεπηζηήκην St.
Gallen) ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «The weight of a social world in
crisis: the case of Greece in the Mediterranean context», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από
ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα Ησάλλε . Λάηζε
2014-2015: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο (καδί κε Franz Schultheis, Παλεπηζηήκην St.
Gallen) ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε αληηθείκελν ηηο παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ πιήηηνπλ ηνλ επαγγεικαηηθό θόζκν ησλ
εξγαδνκέλσλ.
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ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
1989-1998: Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο θαη ησλ δηεζλώλ αληαπνθξηηώλ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηζεώξεζεο ηνπ βηβιίνπ LIBER ε νπνία εθδόζεθε ππό ηελ αηγίδα ηνπ
Collège de France από ηελ ίδξπζή ηνπ
1991 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, ην νπνίν δεκνζηεύεηαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Maison
des Sciences de l‟Homme, ηεο École des Hautes Études en Sciences Sociales θαη ηνπ
Collège de France
1992-1996: Δπηκειεηήο ηεο ζεηξάο «Μελέηερ» ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Γειθίλη
1995: Μέινο ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο HORIZON,
σο εκπεηξνγλώκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο (Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο)
1996-1998: Γεληθόο Γηεπζπληήο ζην Κένηπο Δπεςνών για Θέμαηα Ηζόηηηαρ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζόηεηαο
1996-2005: Γηεζλήο αληαπνθξηηήο ηνπ πεξηνδηθνύ Regards Sociologiques ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ ηξαζβνύξγνπ από ην 1996 θαη, από ην
2005
1997-1999: Γεληθόο Γξακκαηείαο ηνπ Γηεζλνύο Γηθηύνπ ηνπ Οκίινπ Λόγνη Γξάζεο
1998-2011: Γηεπζπληήο ηεο ζεηξάο «Λόγοι Γπάζηρ» ζηηο εθδόζεηο Παηάθε
2000-2005: Γηεπζπληήο ηνπ Διιεληθνύ Δπηζηεκνληθνύ Οκίινπ «Λόγοι Γπάζηρ»
2000-2011: Γηεπζπληήο ηεο ζεηξάο «Μεηαζηποθέρ» ζηηο εθδόζεηο Παηάθε
2000 έσο ζήκεξα: Μέινο ηνπ Γηεζλνύο Γηθηύνπ ηνπ Οκίινπ Λόγνη Γξάζεο
2002-2003: Πξόεδξνο ηνπ ςλλόγος Δλλήνυν Κοινυνιολόγυν
2002-2005: Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηεο
Fondation Pierre Bourdieu κε έδξα ηε Γελεύε
2002 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηεο ζεηξάο «Raisons d’agir»
ησλ γαιιηθώλ εθδόζεσλ Liber
2002 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο δηεζλνύο νκάδαο κε αληηθείκελν
κειέηεο «Petites sociétés et construction du savoir» ζηα πιαίζηα ηεο Association
Internationale des Sociologues de Langue Française
2004 έσο ζήκεξα: Μέινο ηνπ επξσπατθνύ επηζηεκνληθνύ δηθηύνπ «Για ένα σώπο
ηυν εςπυπαφκών κοινυνικών επιζηημών» κε έδξα ηε Γελεύε
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2005 έσο ζήκεξα: Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Fondation Pierre
Bourdieu
2005 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ Regards
Sociologiques ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ ηξαζβνύξγνπ
2008 έσο ζήκεξα: Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ
πεξηνδηθνύ TRANSEO
2009: Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο-θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ «θέςηο»
2010 έσο ζήκεξα: Δμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο-εξεπλεηήο ζην εξεπλεηηθό θέληξν
Sociology of Education and Culture ηνπ Πανεπιζηημίος ηηρ Uppsala
2011 έσο ζήκεξα: Γηεπζπληήο ηεο ζεηξάο «Κοινοί Σόποι» ζηηο Δθδόζεηο
Αιεμάλδξεηα
2011 έσο ζήκεξα: Πξαγκαηνγλώκνλαο-αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ηεο
Agence Nationale de la Recherche ηεο Γαιιίαο
2012 έσο ζήκεξα: Γηεπζπληήο ηνπ εηήζηνπ ηξίγισζζνπ επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ
«Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ» (Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα)
2012: Δκπεηξνγλώκνλαο Δπηζηεκνληθήο Δπνπηείαο (ζπληνληζηήο) ζηελ νκάδα
ζύληαμεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γηα ηελ Κνηλσληνινγία ηνπ Λπθείνπ ζηα πιαίζηα
ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (σολείο 21ος αιώνα)–Νέο ππόγπαμμα
ζποςδών»
2012: Αμηνινγεηήο ζην Ίδξπκα Πξνώζεζεο Έξεπλαο (ΗΠΔ) ηεο Κύπξνπ
2012: Δθπαηδεπηήο ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιπθέληξνπ ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα: «Σερληθέο
αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο:
«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»
Πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ΔΚ ηνπ Δθνικού Κένηπος Πιζηοποίηζηρ Γομών Δ.Κ.
και .Τ.Τ.
2015: Mέινο ηεο εηδηθήο επηηξνπήο γηα ηε κειέηε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή
πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ νπζηαζηηθό εθζπγρξνληζκό ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ αζηπλνκηθώλ
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ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
1998-2000: Μέινο ηεο Δπνπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ
1999-2000: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο
1998-2006: Μέινο εηζεγεηηθώλ επηηξνπώλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ΓΔΠ ζην ηκήκα
ΦΚ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
1998-2000: Μέινο Σξηκειώλ Δπηηξνπώλ γηα ηελ θξίζε δύν κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ
ζην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
1998-2000 & 2005-2007: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ ζην ηκήκα
ΦΚ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
2000-2007: Κύξηνο Δπηβιέπσλ ηξηώλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ζην ΦΚ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, εθ ησλ νπνίσλ κία ππνζηεξίρζεθε κε επηηπρία ηνλ Ηνύλην ηνπ
2007 θαη βαζκνινγήζεθε κε άξηζηα, απηή ηνπ Θ. Θάλνπ κε ζέκα ηηο θνηλσληθέο
αληζόηεηεο ζηελ ειιεληθή αλώηαηε εθπαίδεπζε
2001-2010: Μέινο δέθα ηξηκειώλ ζπκβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ γηα ηελ επίβιεςε
δηαηξηβώλ (2001-2010)
2000-2005: Μέινο ηξηώλ ηξηκειώλ
κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ ζηε Γαιιία

ζπκβνπιεπηηθώλ

επηηξνπώλ

επίβιεςεο

Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζε ζέκαηα
θύινπ θαη ηζόηεηαο ζε ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, ΦΚ θαη ΗζηνξίαοΑξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
2005-2006: Αληηπξόεδξνο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Γηδαζθόλησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
2007: Τπνςήθηνο Αληηπξύηαλεο ζηηο Πξπηαληθέο Δθινγέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο
2008-2010: Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Θεσξίαο θαη Μεζνδνινγίαο ηνπ ΦΚ
2013-2015: Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Θεσξίαο θαη Μεζνδνινγίαο ηνπ ΦΚ
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ΓΙΑΛΔΞΔΙ-ΔΙΗΓΗΔΙ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ
&ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ ΤΝΔΓΡΙΩΝ/ΗΜΔΡΙΓΩΝ
1986
Δηζήγεζε ζε πξνπηπρηαθό εκηλάξην ηεο Κνηλσληνινγίαο ζην Πάληεην
Παλεπηζηήκην κε ζέκα: «Αλζξσπνινγία θαη Κνηλσληνινγία», Απξίιηνο 1986.
1987
πκκεηνρή ζην Δηήζην πλέδξην ηεο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Κνηλσληνινγίαο πνπ έιαβε
ρώξα ζην Bordeaux ην Ννέκβξην ηνπ 1987 σο εθπξόζσπνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Κνηλσληνινγίαο θαη Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Franche-Comté.
1988
Γηάιεμε ζην Κέληξν Δξεπλώλ ηεο Παξέθθιηζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αλζξσπηζηηθώλ
Δπηζηεκώλ ηεο Franche-Comté κε ζέκα: «Η πξνβιεκαηηθή ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο
παξέθθιηζεο», Φεβξνπάξηνο 1988.
πκκεηνρή ζηηο νκάδεο εξγαζίαο γηα ηα επηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα
ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ζηα πιαίζηα ηνπ Κέληξνπ Δξεπλώλ Κνηλσληθώλ
Δπηζηεκώλ (CRESS) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηξαζβνύξγνπ 1988-1989.
1989
πκκεηνρή σο εηζεγεηήο ζηα ζεκηλάξηα ηνπ CRESS γηα ηα «επηζηεκνινγηθά
πξνβιήκαηα ησλ θνηλσληνινγηθώλ εξεπλώλ» πνπ δηνξγάλσζε ην CRESS θαηά ην
αθαδεκατθό έηνο 1989-1990.
Γηάιεμε κε ζέκα «Η ζεσξία ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο» ζην ππό
ηε δηεύζπλζε ηνπ Καζεγεηή Ν. Ηληζεζζίινγινπ ζεκηλάξην κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ
ηεο Ννκηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο, Απξίιηνο 1989.
Γηάιεμε κε ηίηιν: «Η δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο παξέθθιηζεο», ζηα εκηλάξηα ηεο
Δξκνύπνιεο, νξγαλσκέλα ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθώλ
Δξεπλώλ θαη ηε Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Ηνύιηνο 1989.
πκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ: «Η θνηλσληθή
έξεπλα ζηελ Ειιάδα ζήκεξα», Ηαλνπάξηνο 1989.
1990
πκκεηνρή σο εθπξόζσπνο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Δγθιεκαηνινγίαο ζηελ
Δπξσπατθή πλδηάζθεςε πνπ έιαβε ρώξα ζηηο Βξπμέιιεο κε αληηθείκελν «Μηθξή
Εγθιεκαηηθόηεηα ζηηο Επξσπατθέο Μεγαινππόιεηο» κε πξσηνβνπιία ηνπ
Διεύζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ Βξπμειιώλ (ULB), Φεβξνπάξηνο 1990.

10

Γηάιεμε ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ζην πιαίζην ησλ ζεκηλαξίσλ κεζνδνινγίαο
πνπ δηνξγάλσζε ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β. Κνηδακάλεο κε ζέκα: «Οη επηζηήκεο
ηνπ αλζξώπνπ θαη νη πιαζηέο δηρνηνκήζεηο», Μάξηηνο 1990.
1991
Γηάιεμε ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο κε ζέκα: «Επηζηεκνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ
θνηλσληθώλ επηζηεκώλ» ην Μάξηην ηνπ 1991 ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ζεκηλαξίνπ.
πκκεηνρή κε εηζήγεζε, ην Ννέκβξην ηνπ 1991, ζηε Γηεζλή Δπξσπατθή
πλδηάζθεςε κε ζέκα ηε Δηαθίλεζε ησλ Σπκβνιηθώλ Αγαζώλ πνπ νξγαλώζεθε ππό
ηελ επνπηεία ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθήο Κνηλσληνινγίαο θαη έιαβε ρώξα ζηε
Fondation Suger. Ζ εηζήγεζε είρε σο ηίηιν: «Τν θνηλσληνινγηθό πεδίν ζηελ Ειιάδα
θαη νη κεραληζκνί επηινγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ ηδεώλ».
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Γηα κηα απηνλνκία ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ» ζηελ Ζκεξίδα
ηνπ ΔΚΚΔ κε ζέκα: «Κνηλσληθή έξεπλα: αλαγθαηόηεηα ή πνιπηέιεηα;», Ννέκβξηνο
1991.
1992
Γηάιεμε ζην Κέληξν Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ, ην νπνίν
δηεύζπλε ε Monique de Saint Martin, κε ζέκα: «Οη αιιαγέο ηνπ θνηλσληθνύ ρώξνπ ζηελ
Ειιάδα κεηά ηελ Μεηαπνιίηεπζε», Μάηνο 1992.

Δηζήγεζε ζην Γηεζλέο πλέδξην πνπ νξγάλσζε ην Κέληξν Δπξσπατθήο
Κνηλσληνινγίαο κε ζέκα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ αλσηάησλ ζηειερώλ, κε ηίηιν:
«Πξώηεο ζεκεηώζεηο πάλσ ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερώλ ζηελ
Ειιάδα» ην Ννέκβξην ηνπ 1992.
1993
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Η εθπαίδεπζε ησλ ζηειερώλ ζηελ Ειιάδα» ζην Γηεζλέο
ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην Μάην ηνπ 1993 ζηελ ηνθρόικε ην Institute of
Education ηνπ Department of Educational Research κε ζέκα: «Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ
Διίη».
Γηάιεμε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1993 κε ζέκα: «Σρνιηθή απηναλαπαξαγσγή θαη
θνηλσληθή αλαπαξαγσγή» ζην κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ δηεύζπλε ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο .
Πεζκαδόγινπ.
Δηζεγεηήο ζην 11ν πλέδξην ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο ηεο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Γηθαίνπ
ζηε Βνπδαπέζηε, σο εθπξόζσπνο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Δγθιεκαηνινγίαο ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζέκα: «Παξέθθιηζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε: ην
αζύκπησην κηαο ζρέζεο» ην Μάξηην ηνπ 1993.
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1994
πκκεηνρή σο εηζεγεηήο ζηα ζεκηλάξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηειερώλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο πνπ δηνξγαλώζεθαλ από ηελ ΚΔΓΚΔ θαη ηελ ΔΔΣΑΑ ζηα πιαίζηα
ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο HORIZON, ηνλ Απξίιην ηνπ 1994.
Τπεύζπλνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα Η. Λακπίξε-Γεκάθε, ηεο νξγάλσζεο
ηεο εκεξίδαο κε ζέκα: «Pierre Bourdieu, ε Κνηλσληνινγία ηεο Παηδείαο», ε νπνία
έιαβε ρώξα ηνλ Μάην ηνπ 1994 ππό ηελ αηγίδα ησλ εθδόζεσλ Γειθίλη θαη
Καξδακίηζα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ Pierre Bourdieu & JeanClaude Passeron: Οι Κληπονόμοι.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Κνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο» ζην δηήκεξν ζπλέδξην ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζέκα: «Εηεξόηεηα θαη Ταπηόηεηα» ην Ννέκβξην ηνπ
1994.
1996
Αλαθνίλσζε κε ηίηιν: «Τν Κνιέγην Αζελώλ: Έλα ζρνιείν γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο
ηνπ θόζκνπ» ζην ζπλέδξην κε ζέκα: «Εθπαίδεπζε ησλ Ειίη» πνπ έιαβε ρώξα ζηε
Μόζρα ηνλ Απξίιην ηνπ 1996 ππό ηελ αηγίδα ηεο ρνιήο Αλσηάησλ Μειεηώλ ηνπ
Παξηζηνύ, ηνπ Stockholm Institute of Education ηεο νπεδίαο θαη ηελ Αθαδεκίαο ησλ
Δπηζηεκώλ ηεο Μόζραο.
Γηάιεμε κε ηίηιν: «Η ζρνιαζηηθή άπνςε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο», ζην
εκηλάξην ηεο Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ην Μάην ηνπ 1996.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Max Weber θαη ε επηζηεκνινγία ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ»
ζην κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην ηνπ Πνιηηηθνύ Σκήκαηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο πνπ
δηεύζπλε ν θαζ. Ν. Σάηζεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1996.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Φαξαθηεξηζηηθά ησλ επάισησλ νηθνγελεηώλ θαη ε ζρνιαζηηθή
άπνςε γη’ απηά», ζην πιαίζην ζεκηλαξίνπ πνπ δηνξγάλσζε ην Ίδξπκα Γνμηάδε γηα
«ηελ θαηάξηηζε επαγγεικαηηώλ γηα ην παηδί» ην Μάην ηνπ 1996.
Αλαθνίλσζε κε ηίηιν: «Η απηνλνκία ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο σο κνξθή αληίζηαζεο»
ζηε δηεζλή εκεξίδα κε ζέκα: «Τν πεδίν ηεο ηέρλεο ζαλ ρώξνο αληίζηαζεο» πνπ
έιαβε ρώξα ζην Ρέζπκλν ην επηέκβξην ηνπ 1996 ππό ηελ αηγίδα ηεο Γεκνηηθήο
Πηλαθνζήθεο «Λ. Καλαθάθεο» θαη ηνπ «Κέληξνπ ύγρξνλεο Δηθαζηηθήο
Γεκηνπξγίαο Ρεζύκλεο»
Τπεύζπλνο ηεο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ κηαο ζεηξάο από
επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο πνπ νξγαλώζεθαλ ζηελ Αζήλα, γηα λα ηηκεζεί ν Pierre
Bourdieu θαη ην έξγν ηνπ, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1996, από ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ην
Πάληεην Παλεπηζηήκην, ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ θαη ηελ Γεληθή
πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδαο.
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1997
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Η “ζρνιαζηηθή” άπνςε ηεο εγθιεκαηνινγίαο» ζην
Δπηζηεκνληθό πκπόζην κε ζέκα: «Δγθιεκαηίεο θαη ζύκαηα ζην θαηώθιη ηνπ 21νπ
αηώλα», ην νπνίν έιαβε ρώξα ηνλ Απξίιην ηνπ 1997 ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ζηε
κλήκε ηνπ Ζιία Γαζθαιάθε.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Παξαζηάζεηο θαη παξαζηάζεηο ησλ παξαζηάζεσλ» ζην
πκπόζην πνπ νξγαλώζεθε από ην Ίδξπκα Γνμηάδε κε ζέκα: «Ζ πξόζβαζε ζηε
γνλετθόηεηα ηεο επάισηεο νηθνγέλεηαο: παξάγνληαο απνθιεηζκνύ θαη έληαμεο:
Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο» ηνλ Μάην ηνπ 1997.
Δηζήγεζε ζην Γηήκεξν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληνιόγσλ
Κύπξνπ κε ζέκα «Κππξηαθή Νενιαία: πξόζσπν θαη πξνζσπείν», ζηε Λεπθσζία ην
Ννέκβξην ηνπ 1997.
πκκεηνρή ζην Δπξσπατθό πλέδξην «Rencontres Européennes contre la
Précarité», ζηε Grenoble ηεο Γαιιίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997.
πκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα ηεο νκάδαο ηεο «Κνηλσληνινγίαο ηεο Πνιηηηθήο θαη ηεο
Ηζηθήο» ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθήο Κνηλσληνινγίαο κε ζηόρν ηελ δηακόξθσζε ησλ
κειινληηθώλ πξνγξακκάησλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηνπ απνθιεηζκνύ ηα
νπνία εληάρζεθαλ ζην ηξηεηέο εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ 1997-2000.
1998
Τπεύζπλνο ηεο δηνξγάλσζεο ηεο δηεκεξίδαο κε ηίηιν: «Γπλαίθεο θαη λέεο
ηερλνινγίεο» πνπ έιαβε ρώξα ζην Κ.Δ.Θ.Η Θεζζαινλίθεο, 22 Φεβξνπαξίνπ 1998.
Γηαιέμεηο ζηα εκηλάξηα ηoπ Κέληξνπ Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ηζόηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.),
νξγαλσκέλα ππό ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζόηεηαο, κε ζέκαηα: «Αλεξγία
ησλ γπλαηθώλ θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο θαηαζθεπή», «Γπλαηθεία εξγαζία θαη κεξηθή
απαζρόιεζε», «Τν πεδίν δηαρείξηζεο ηεο νηθνγέλεηαο: κηα θαηαζθεπή
αληηθεηκέλνπ», Ηαλνπάξηνο-Μάηνο 1998.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Η απαζρόιεζε ησλ γπλαηθώλ θαη ηα πξνγξάκκαηα
δηαρείξηζήο ηεο» ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε
Ρεζύκλεο κε ζέκα: «Ζ γπλαίθα ζηελ αγνξά εξγαζίαο-δπλαηόηεηεο- πξννπηηθέο» ηνλ
Απξίιην ηνπ 1998.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Γηα κηα αληεθαξηεζηαλή παηδαγσγηθή» ζην δηεζλέο ζπκπόζην
κε ηίηιν: «Καηαζθεπάδνληαο έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο»
πνπ δηνξγάλσζε ην ηκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηήκηνπ, θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9-10 Απξηιίνπ 1998
Τπεύζπλνο ηεο δηνξγάλσζεο ηεο δηεκεξίδαο κε ηίηιν: «Δηαθνξνπνίεζε ησλ
επαγγεικαηηθώλ επηινγώλ ησλ γπλαηθώλ: Πνιηηηθέο παξέκβαζεο-Μέζα-Καιεο
πξαθηηθέο» πνπ έιαβε ρώξα ζην Κ.Δ.Θ.Η., 29-30/6/1998.
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Δηζήγεζε γηα ην βηβιίν ηνπ P. Bourdieu «Γηα ηελ ηειεόξαζε» (καδί κε ηνπο Σ.
Παηξίθηνο, Γεκεξηδή, Σζίκα, Γ. Μηραειίδε) ζηε δεκόζηα παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ην
1998.
Δηζήγεζε γηα ην βηβιίν ηνπ P. Bourdieu «Αληεπίζεζε Ππξώλ» (καδί κε ηνπο
Σζνπθαιά, . Φπληαλίδε, Γ. Πνιπδσγόπνπιν) ζηε δεκόζηα παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ,
16 Ννεκβξίνπ 1998.
1999
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Πξνθνξηθέο Μαξηπξίεο: Σρέζεηο ππνθεηκέλνπ θαη
αληηθεηκέλνπ» ζηελ εκεξίδα «Πξνζεγγίδνληαο ηελ Πξνθνξηθή Ηζηνξία ζηελ Διιάδα
ζήκεξα: ηάζεηο θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία» ηνπ Δ.Κ.Κ.Δ. ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1999.
Δηζήγεζε γηα ην βηβιίν ηνπ P. Bourdieu «Αληεπίζεζε Ππξώλ» (καδί κε ηνπο Μ.
Αλησλνπνύινπ, Π. Ννύηζνπ) ζην Χδείν ηνπ Ρεζύκλνπ, 17 Μαξηίνπ 1999.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: “Les mécanismes de reproduction des classes dirigeantes en
Grèce” ζην ζπλέδξην ηνπ USSH, «Le néolibéralisme: la guerre des classes et l`
anomie», ζηηο 17-18/5/1999 ζην ηξαζβνύξγν.
Eηζήγεζε κε ηίηιν: «Le doxa universitaire d` un petit pays» ζην ζπλέδξην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Nauchatel, l9/3/1999.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Εtat pénal et état social en Grèce» ζην ζπλέδξην ηνπ ULB κε
ζέκα «Néolibéralisme et dispositifs securitaires» ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1999.
2000
Γηάιεμε κε ηίηιν: «Οη ζπκκνξίεο αλειίθσλ» ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ζηα πιαίζηα
ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ζεκηλαξίνπ ηνπ Σνκέα Δγθιεκαηνινγίαο, ηνπ Σκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2000.
Γηάιεμε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ηίηιν: «Γηα κία
Realpolitik ηεο αληηεμνπζίαο», ζην εκηλάξην Γηδαζθόλησλ ηνπ Σκήκαηνο
Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ ζηηο 20 Μαξηίνπ 2000.
Δηζήγεζε ζην ζπλέδξην κε ζέκα: «Πνηληθνπνίεζε, απνπνηληθνπνίεζε θαη
αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξώπε» πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Ηόλην
Παλεπηζηήκην θαη ηε ΓΓΔΣ ζηελ Κέξθπξα ζηηο 29-30 Ματνπ 2000, κε ηίηιν: «Η
ειιεληθή αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή θαη ην πνηληθό θξάηνο».
Δηζήγεζε ζην ζπλέδξην: «Les sciences de l` homme et de la société dans l’ Europe
de la recherche» πνπ νξγάλσζε ην Τπνπξγείν Έξεπλαο ηεο Γαιιίαο θαη ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή ζηηο 30-31 Οθησβξίνπ 2000 ζηε νξβόλλε.
Δηζήγεζε ζην ζπλέδξην «Opposition! Le congres de la résistance», πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βηέλλε, ζηηο 10-12 Ννεκβξίνπ 2000, πνπ νξγαλώζεθε από
ηνπο αθόινπζνπο θνξείο: Demokratiscen Offensive et Republikanischer Klub,
Ordinariat fur Kunst und Wissenstransfer an der Universitat fur angewandte Kunst in
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Wien, Dr. Karl-Renner-Institut, Grune Bildungswerkstatt, OGB-Bildungsreferat,
Fraktion Socialistischer Gewerkschafter in der Gewerkhaft der Privatangestellten,
Fraktion Socialistischer Gewerkschafter in der Gewerkshaft der Eisenbahner, SOSMitmensch.
Γηάιεμε ζηνλ Σνκέα Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε ηίηιν: «Γηα έλα Επξσπατθό Κνηλσληθό Κίλεκα» ζηηο 27
Ννεκβξίνπ 2000.
Οκηιία ζην κεηαπηπρηαθό ηνπ Σνκέα Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε ηίηιν: «Οη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο
αλεξγίαο» ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 2000.
2001
Γηάιεμε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ «Διιεληθή
Φηινζνθία-Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκώλ» ζην Σκήκα Φηινζνθίαο-ΠαηδαγσγηθήοΦπρνινγίαο (Σνκέαο Φηινζνθίαο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, κε ηίηιν: «Γηα έλαλ
επξσπατθό Δηαθσηηζκό», ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2001.
Γηάιεμε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε ηίηιν: «Πνιηηηζκηθόο
ηκπεξηαιηζκόο θαη παγθνζκηνπνίεζε» ζηηο 9 Μαξηίνπ 2001.
Δηζήγεζε γηα ην βηβιίν ηνπ Π. Ννύηζνπ «Φηινζνθείνλ», καδί κε ηνπο Κ. Φπρνπαίδε,
Γ. Φαξάθια, Γξ. Πνηακηάλν, κε ηίηιν: «Έλα Ηαηξείνλ γηα ηε θηινζνθία» ζηε ηνά
ηνπ Βηβιίνπ ζηηο 9 Απξηιίνπ 2001.
Δηζήγεζε ζην ζηξνγγπιό ηξαπέδη «Γηα έλα ζπιινγηθό δηαλννύκελν» ζηα πιαίζηα ηεο
Γηάζθεςεο ηεο Αζήλαο: Γηα έλα Δπξσπατθό Κνηλσληθό Κίλεκα, 3, 4 & 5 Μαΐνπ
2001, κε βαζηθό πξνζθεθιεκέλν ηνλ Pierre Bourdieu, πνπ νξγαλώζεθε από ηε ΓΔΔ,
ηελ εθεκεξίδα Σα Νέα θαη ην Διιεληθό Σκήκα ηνπ Οκίινπ Λόγνη Γξάζεο, κε ηίηιν:
«Σην ιπθόθσο ηεο “ζηξάηεπζεο” θαη ζηελ αξρή ηεο “ζηξαηεπκέλεο
επηζηεκνζύλεο”»
Δηζήγεζε ζην ζηξνγγπιό ηξαπέδη «O πνιηηηζκόο ζε θίλδπλν» ζηα πιαίζηα ηεο
Γηάζθεςεο ηεο Αζήλαο. Γηα έλα Δπξσπατθό Κνηλσληθό Κίλεκα, 3, 4 & 5 Μαΐνπ
2001, κε βαζηθό πξνζθεθιεκέλν ηνλ Pierre Bourdieu, πνπ νξγαλώζεθε από ηε ΓΔΔ,
ηελ εθεκεξίδα Σα Νέα θαη ην Διιεληθό Σκήκα ηνπ Οκίινπ Λόγνη Γξάζεο, κε ηίηιν:
«Τα ηνπ 10 ηνπ πνιηηηζκνύ».
Δηζήγεζε ζην κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε ηίηιν: «Μηα πνιηηηθή ηνπ ιόγνπ: γηα
έλαλ ζπιινγηθό δηαλννύκελν», ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2001.
Δηζήγεζε ζην πλέδξην: «Le symbolique et le social. La réception internationale du
travail de Bourdieu», πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Centre Culturel International de
Cerisy-la-Salle, ζηηο 12-19 Ηνπιίνπ 2001, κε ηίηιν: «Pierre Bourdieu, un
“accélérateur temporel” scientifique pour les pays périphériques».
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Οκηιία κε ηίηιν: «Η παξαβαηηθόηεηα, κηα θξαηηθή ζθέςε» ζηα πιαίζηα ηεο
παξνπζίαζεο ηνπ βηβιίνπ κνπ «Η Πίζηε ζηελ Τάμε» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23
Οθησβξίνπ 2001 ζην Βηβιηνπσιείν Παηάθε, καδί κε ηνπο Ν. Κνπξάθε, Αξ. Μπαιηά,
Αλ. Μαγγαλά, Γ. Παλνύζε.
Δηζήγεζε ζην ζπλέδξην «Un dilemme européen: Europe sociale versus Europe
pénale», ζην Institut de sociologie ηνπ Université Libre de Bruxelles, κε ηίηιν: «État
Social et État Pénale en Grèce», ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2001.
Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα: «Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ» πνπ
νξγαλώλεηαη από ηε Ννκαξρία Κπθιάδσλ, κε ηίηιν: «Γηα κηα νηθνλνκία ηεο
επηπρίαο» ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2001.
Τπεύζπλνο ηνπ πλεδξίνπ πνπ έιαβε ρώξα ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ κε ζέκα
«Γηα έλα επξσπατθό θνηλσληθό θίλεκα», κε βαζηθό πξνζθεθιεκέλν ηνλ Pierre
Bourdieu θαη κέιε ηνπ Οκίινπ «Λόγοι Γπάζηρ», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΔ ΚΑΗ
ηελ εθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ.
2002
Οκηιία κε ηίηιν: «Τν δηθαίσκα ηεο Κξηηηθήο Σθέςεο. Η Σεηξά Λόγνη Δξάζεο» ζηα
πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο ζεηξάο Λόγνη Γξάζεο ζην Βηβιηνπσιείν Παλδώξα ζηελ
Καιακάηα ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2002.
Οκηιία κε ηίηιν: «Γηα κηα θνηλσληνινγία ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηάμεο» ζηα πιαίζηα
ηεο παξνπζίαζεο ηνπ βηβιίνπ κνπ «Η Πίζηε ζηελ Τάμε: Σπκβνιή ζε κηα
θνηλσληνινγία ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηάμεο» ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ
2002, καδί κε ηνπο Ησάλλε Μαλσιεδάθε (Καζεγεηήο ΑΠΘ), Εήζε Παπαδεκεηξίνπ
(Καζεγήηξηα ΑΠΘ), Νίθνο Παξαζθεπόπνπινο (Καζεγεηήο ΑΠΘ, Πξόεδξνο
ΚΔΘΔΑ), Κώζηαο (Καζεγεηήο ΑΠΘ).
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Ο επξσπατθόο ζπλδηθαιηζκόο θαη ηα δηαθπβεύκαηα ηεο
“παγθνζκηνπνίεζεο”« ζην Πξνζπλέδξην ηνπ Κόκκαηνο ηνπ πλαζπηζκνύ «Ο
ζπλδηθαιηζκόο ζηε ζύγρξνλε επνρή» ζηηο 21-22-23 Φεβξνπαξίνπ 2002.
Οκηιία κε ηίηιν: «Τη ζεκαίλεη λα κηιάο γηα ηνλ Pierre Bourdieu» ζηα πιαίζηα ηεο
παξνπζίαζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ P. Bourdieu «Η Δηάθξηζε» ζηε ζεηξά Μεηαζηξνθέο
ησλ εθδόζεσλ Παηάθε, πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 4 Μαξηίνπ 2002 ζην Γαιιηθό
Ηλζηηηνύην, καδί κε ηνπο Γεξάζηκν Κνπδέιε (Αλ. Καζ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ),
Παλαγηώηε Πνύιν (Γηδάθησξ Φηινζνθία) θαη Κνζκά Φπρνπαίδε (θαζ.
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ)
Οκηιία κε ηίηιν: «Κνηλσληθά θηλήκαηα θαη παγθνζκηνπνίεζε» ζηα πιαίζηα ζεηξάο
Γηαιέμεσλ πνπ νξγάλσζε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ε Αλεμάξηεηε Δλσηηθή
Παξέκβαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο ζηηο 10 Απξηιίνπ 2002 καδί κε ηνπο Γ.
ηαζάθε θαη . αθειιαξόπνπιν.
Γηάιεμε κε ηίηιν: «Τν δηεζλέο πνιηηηζκηθό πεδίν θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ ην
δηέπνπλ» ζην Κέληξν Δπξσπαηθήο Κνηλσληνινγίαο ζην Παξίζη, ζηηο 19 Απξηιίνπ
2002.
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Οκηιία κε ηίηιν: «Η ππεξάζπηζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο» ζην Χδείνλ ηνπ Ρεζύκλνπ
ζηηο 15 Μαΐνπ 2002 καδί κε ηνλ Ζ. Νηθνιαθόπνπιν.
Τπεύζπλνο ηεο δηνξγάλσζεο Ζκεξίδαο κε ηίηιν: «Κξάηνο Καηαζηνιήο-Κξάηνο
Πξόλνηαο ζηελ Ειιάδα θαη ηνλ θόζκν», από ηελ πιεπξά ηνπ Οκίινπ «Λόγνη
Γξάζεο», κε βαζηθό πξνζθεθιεκέλν ηνλ Loic Wacquant, Καζεγεηή ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Berkeley θαη κέινο ηνπ Γηεζλνύο Οκίινπ «Λόγνη Γξάζεο», ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα Δγθιεκαηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην Κέληξν Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο ηεο
Αθαδεκίαο Αζελώλ, ην Ηαηξηθό Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Θπκάησλ Βαζαληζηεξίσλ
ηεο Αζήλαο, ηελ Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ ΑΡΗ θαη ην Γήκν
Κνξπδαιινύ. Ζ Ζκεξίδα έιαβε ρώξα ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην, ζηηο 30 Ματνπ 2002.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Πνηληθό θαη Κνηλσληθό Κξάηνο ζηελ Ειιάδα» ζηελ Ζκεξίδα κε
ζέκα: «Κξάηνο Καηαζηνιήο-Κξάηνο Πξόλνηαο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν» ζηηο 30
Μαΐνπ 2002 ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Τν κέιινλ ηεο Κνηλσληνινγίαο» ζηελ Δλαξθηήξηα Οινκέιεηα:
Ζ Κνηλσληνινγία ζηνλ 21ν Αηώλα ζην πιαίζην ηνπ 2νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ
Κνηλσληνινγίαο «Κνηλσληνινγία: Μάζεκα Ειεπζεξίαο», πνπ δηνξγαλώζεθε από ην
ύιινγν Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ-Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο, ην Δζληθό Κέληξν
Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ θαη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζηηο 8-10
Ννεκβξίνπ 2002.
Οκηιία κε ηίηιν: «Κνηλσληθή θηινζνθία, θηινζνθία θαη θνηλσλία. Δύν εξσηήκαηα
ζ’ έλαλ ζπάλην θηιόζνθν “επγελνύο ηαπεηλόηεηαο”«, ζην ζηξνγγπιό ηξαπέδη: «Τη
δεηάεη ε θηινζνθία θαη ηη κπνξνύκε λα δεηήζνπκε από απηή;» κε βαζηθό
πξνζθεθιεκέλν ηνλ Jacques Bouveresse θηιόζνθν θαη θαζεγεηή ζην Collège de
France θαη ηνπο Αξ. Μπαιηά (Καζεγεηήο ΔΜΠ), Π. Πνύιν (Γ/ληή ηνπ Σκήκαηνο
Φηινζνθίαο θαη Δπηζηεκώλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ ΔΚΔΜΔΛ) θαη η. Βηξβηδάθε (Αλ.
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ), πνπ έιαβε ρώξα ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην ζηηο
28 Ννεκβξίνπ 2002.
Γηάιεμε κε ηίηιν: «Η ζεσξία ηνπ ζπκβνιηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηεο ζπκβνιηθήο
εμνπζίαο» ζην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ ηνπ Ζι. Καηζνύιε, ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2002.
2003
Eηζήγεζε κε ηίηιν: «Le champ sociologique grec et les effets de la domination
symbolique» ζην ζπλέδξην «Sciences sociales et réflexivité. Hommage à Pierre
Bourdieu» πνπ έιαβε ρώξα ζην Παξίζη ζηηο 22-26 Ηαλνπαξίνπ 2003 θαη
δηνξγαλώζεθε από ην Centre de Sociologie Européenne ηνπ Collège de France θαη
ηελ École des Hautes des Études en Sciences Sociales.
Eηζήγεζε κε ηίηιν: «Η εθπαίδεπζε ζην ζηόραζηξν ηεο αγνξάο» πνπ έιαβε ρώξα
ζην κεηαπηπρηαθό ηνπ ηκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην
Ζξάθιεην ζηηο 13/03/03.
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Eηζήγεζε κε ηίηιν: «Η λέα πνηληθή δόμα» ζηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ βηβιίνπ
ηνπ Νίθνπ Παξαζθεπόπνπινπ «Οη πιεηνςεθίεο ζην ζηόραζηξν» πνπ έγηλε ζηηο
10/03/03 καδί κε ηνπο Ν. Κσλζηαληόπνπιν, . Φπληαλίδε θαη Γ. Παλνύζε.
πκκεηνρή ζην Γηεζλέο ζπλέδξην Κνηλσληνινγίαο κε ηίηιν: «Εηεξόηεηα θαη
Κνηλσλία» πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 7-10 Μαΐνπ 2003 ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ
θαη δηνξγαλώζεθε από ην ΔΚΚΔ, ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ηελ ΑΗSLF θαη ηνλ ΔΚ.
Eηζήγεζε κε ηίηιν: «Μηα ξεαιηζηηθή νπηνπία» ζηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ
βηβιίνπ: «Μηα ξεαιηζηηθή νπηνπία» πνπ έγηλε ζηηο 3/6/2003 καδί κε ηνπο Υ.
Πνιπδνγόπνπιν, Π. Καςή, Α. Μαληηάθε θαη Γ. Κνπθνπιέ.
Eηζήγεζε κε ηίηιν: «Ο ξόινο ηεο θνηλσληνινγίαο ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο» ζην
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ηεο Λάξηζαο, νξγαλσκέλε από ηνλ Σνπηθό ύιινγν
Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ, ζηηο 05/11/2003.
Οκηιία κε ηίηιν: «Η αλαγθαηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Κνηλσληνινγίαο» ζηε
Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Τερληθέο δηδαθηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ν ξόινο ηνπ
θνηλσληνιόγνπ εθπαηδεπηηθνύ» ζηηο 7-8 Ννεκβξίνπ 2003, νξγαλσκέλε από ηνλ ΔΚ
θαη έιαβε ρώξα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην.
2004
Οκηιία κε ηίηιν: «Γηα κηα ζπιινγηθή κεηαζηξνθή» ζηελ δεκόζηα ζπδήηεζε κε ζέκα
«Πνιηηηζκόο θαη Αγνξά» ζηηο 17/2/2004 ζην Μνπζείν Φξπζίξα, κε ζπλνκηιεηέο ηνπο
Β. Καληάξε, Β. Παπαβαζηιείνπ, Θ. Βαιηηλό, Θ. Μηθξνύηζηθν θαη ζπληνλίζηξηα ηελ
Μ. Υαξηνπιάξε.
Οκηιία κε ηίηιν: «Η θνηλσληναλάιπζε θαη ην πεδίν δπλαηνηήησλ ηεο ζηνλ ειιεληθό
ρώξν ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ», ζην ζπλέδξην κε ζέκα “Europaische
Gesellschaften im Umbruch. Theoretische Perspektiven, methodosce Zugange und
Ergebnisse der Sozioanalyse”, πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 15-17 Απξηιίνπ 2004 ζην
Zentrum fur Interdisziplinare Forschung ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bielefeld.
«Πνιηηηζκόο θαη Αγνξά»: νκηιία ζηε Λάξηζα ζηηο 30/4/2004 πξνζθεθιεκέλνο από
ηνλ ηνπηθό ύιινγν θνηλσληνιόγσλ, ηνλ Πνιηηηζηηθό όκηιν ησλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη
ην Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην.
Οκηιία κε ηίηιν: «Λνγνηερληθό πεδίν θαη Δηαδηθαζίεο δηεζλνπνίεζεο» ζην πκπόζην
κε ζέκα: «Champ littéraire et nation» πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 23-25 Ηνπλίνπ 2004 ζην
Frankreich Zentrum ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Albert-Ludwing ζην Fribourg.
Οκηιία κε ηίηιν: «Σηνηρεία γηα κηα θνηλσληνινγία ηνπ αξρηηεθηνληθνύ πεδίνπ» ζην
κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην ηεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ηνπ ΔΜΠ ζηηο 12/05/2004.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηελ Ειιάδα, πιαίζην ππνζέζεσλ θαη
παξαηεξήζεσλ» ζηνλ Δθπαηδεπηηθό Κύθιν κε ζέκα «Αλάπηπμε Σπζηήκαηνο
Πνηόηεηαο ησλ Υπεξεζηώλ Σπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη Απαζρόιεζεο» πνπ
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Οξγαλώζεθε από ηελ ΔΔΣΑΑ, ην ΗΝΔ/ΓΔΔ θαη ην Γήκν πθεώλ ζηε Θεζζαινλίθε
ζηηο 10/52004.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Ο πνιηηηζκόο ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηεο
δηεζλνπνίεζεο», ζηε Γηάζθεςε κε ζέκα: «Τν Μέιινλ ηεο Επξώπεο, Επξσπατθνί
πνιηηηζκνί: Σπλδεηηθόο θξίθνο ησλ ιαώλ ηεο Επξώπεο», πος διοπγανώθηκε ζηο
Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Σξηθνιώλσλ-ηεκλίηζαο 28-29 Μαίνπ 2004 από ηελ
ΓΔΔ θαη ην ΗΝΔ-ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ.
πκκεηνρή ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Patrick Champagne «Η θαηαζθεπή ηεο
θνηλήο γλώκεο: Τν λέν πνιηηηθό παηρλίδη» κε ζπλνκηιεηέο ηνπο Υξηζηόθνξν
Βεξλαξδάθε, Υξήζην Λπξηληδή θαη Αλδξέα Παληαδόπνπιν (3/12/2004 ζην
βηβιηνπσιείν Παηάθε).
2005
πκκεηνρή ζηελ εθδήισζε/ζπδήηεζε κε ζέκα «ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή
εθπαίδεπζε θαη ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή», πνπ δηνξγαλώζεθε ζην
Γαιιηθό Ηλζηηηνύην ζηηο 25/1/2005 από ηε Γαιιηθή Πξεζβεία θαη ηελ Δηαηξεία
Μειέηεο ησλ Δπηζηεκώλ ηνπ Αλζξώπνπ. ηε ζπδήηεζε ζπκκεηείραλ αθόκα νη: Nίθνο
Θενηνθάο (Πάληεην Παλεπηζηήκην), Γεξάζηκνο Kνπδέιεο (Παλεπηζηήκην Aζελώλ),
Mηράιεο Kνπξνπηόο (Γξακκαηέαο Eεθπαίδεπζεο ΓEE), Aξηζηείδεο Mπαιηάο
(EMΠ), ηέθαλνο Πεζκαδόγινπ (Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη Παύινο Xαξακήο
(Πξόεδξνο KEMETE-OΛME).
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Γλώζε πξνο πώιεζε» ζην ζπλέδξην ηεο Έλσζεο Διιήλσλ
Δξεπλεηώλ (1ν πκπόζην γηα ηελ Έξεπλα θαη Σερλνινγία ζηελ Διιάδα) πνπ έιαβε
ρώξα ζηο Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, 27-28 Ηαλνπαξίνπ 2005 ππό ηε αηγίδα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Γηα ηελ απηνλνκία ηνπ θαιιηηερληθνύ πεδίνπ» ζηελ εκεξίδα κε
ζέκα: «Διεπζεξίεο/Λνγνθξηζίεο», πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Διιεληθή Έλσζε γηα ηα
Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ζηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ ζηηο 18/3/2005.
Δηζήγεζε ζην ζπλέδξην κε ζέκα: «L’ inconscient académique» πνπ δηνξγαλώζεθε
από ην ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο ζηηο 10-12/3/2005.
πκκεηνρή κε παξέκβαζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΦΚ κε ζέκα «Γηα ηηο ζπνπδέο
παηδαγσγηθήο ζηηο Φηινζνθηθέο ζρνιέο ησλ Ειιεληθώλ ΑΕΙ» ζηηο 25-26/2/2005.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Τνπηθέο εκπεηξίεο ηεο πξνώζεζεο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθά επάισησλ πνιηηώλ ζε έλα ηζρλό θαη ρσξίο παξάδνζε
θνηλσληθό θξάηνο», ζηα πιαίζηα ηεο Ζκεξίδαο κε ζέκα: «Εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε
ηεο Κνηλσληθήο Ιδηόηεηαο ηνπ Πνιίηε πξνο όθεινο ησλ απνθιεηζκέλσλ αηόκσλ»
πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Αλαπηπμηαθή Ζξαθιείνπ θαη ηελ Region of Abruzzo
(Direction for the Quality of Life) θαη έιαβε ρώξα ζην Κέληξν Κξεηηθήο
Λνγνηερλίαο, ζηε Μπξηηά Ζξαθιείνπ ηελ Παξαζθεπή 8 Απξηιίνπ 2005.
Οκηιία κε ηίηιν: «Πξνβιήκαηα γύξσ από κηα θνηλσληνινγία ηεο ζύγρξνλεο
ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο» ζηε ζπδήηεζε «Ζ θαη‟ νίθνλ έξεπλα», καδί κε ηνπο
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Εαραξία Παιεό θη Έξζε Εαθνπνύινπ πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Δηαηξία Μειέηεο
Νένπ Διιεληζκνύ ζηηο 30/3/2005.
Παξνπζίαζε ηεο έξεπλάο καο κε ζέκα: «Επηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ γπλαηθώλ» ζηε
ΓΔΔ πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Έλσζε Γπλαηθώλ Διιάδαο ζηηο 31/3/2005.
Eηζήγεζε κε ηίηιν: «Σπκβνιή ζηελ αλάιπζε ηεο δηακόξθσζεο θαη αλάπηπμεο ελόο
ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο, ζηήξημεο ηεο απαζρόιεζεο»,
ζην Forum κε ζέκα ηελ «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ
ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ηεο απαζρόιεζεο» πνπ δηνξγαλώζεθε από ην
ΚΔΚ/ΗΝΔ/ΓΔΔ θαη ην Γίθηπν ΡΟΜ, ζηηο 21-22/4/2005.
Τπεύζπλνο ηεο νξγάλσζεο ηνπ Γηεζλνύο ζπλεδξίνπ κε ζέκα «Μεηάθξαζε θαη
δηαθίλεζε ησλ επηζηεκνληθώλ ηδεώλ», πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε Παλεπηζηήκην Κξεηεο
ζηηο 1-2/7/2005.
Δηζήγεζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα «Μεηάθξαζε θαη δηαθίλεζε ησλ
επηζηεκνληθώλ ηδεώλ» πνπ δηνξγαλώζεθε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζηηο 1-2/7/2005
κε ηίηιν: «Η δηαθίλεζε ησλ θνηλσληνινγηθώλ ηδεώλ ζην ειιεληθό θνηλσληνινγηθό
πεδίν».
Τπεύζπλνο, εξεπλεηηθά θαη νξγαλσηηθά, ηνπ Θεξηλνύ Παλεπηζηεκίνπ ην νπνίν
ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είρε σο ζθνπό ηελ θαηάξηηζε ζηε
θνηλσληνινγία –θαη εηδηθόηεξα ζηηο «ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο
έλλνηαο ηνπ πεδίνπ»– ηνπ Pierre Bourdieu 25 ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ από δηάθνξεο
επξσπατθέο ρώξεο (4-11/7/2005).
Γηάιεμε κε ηίηιν: «Η νκνγελνπνίεζε ησλ επξσπατθώλ παλεπηζηεκίσλ», ζηελ
Ζκεξίδα κε ζέκα: «Από ηηο Νενθηιειεύζεξεο Κνηλσλίεο ηεο Αγνξάο ζηελ Αγνξαία
Παηδεία: Οη ζρέζεηο Εμνπζίαο ζην Πεδίν ηεο Γλώζεο κεηά ηελ Μπνιόληα», πνπ
δηνξγάλσζε ην Σκήκα Πνιηηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ ζηηο 15-11-2005.
Γηάιεμε κε ηίηιν: «Κνηλσληνινγία ηεο δηαρείξηζεο ηεο αλεξγίαο», ζην παξάξηεκα
ηνπ ζπιιόγνπ Διιήλσλ θνηλσληνιόγσλ ζηε Λάξηζα ζηηο 9-11-2005.
πλδηάιεμε κε ηνλ Μάξην Κσλζηαληίλνπ κε ζέκα «Η θνηλσληνινγία ηεο
ινγνηερλίαο» ζην Διεύζεξν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ζηηο 3-11-2005.
Γεκόζηα ζπδήηεζε κε ηνπο ηαύξν Σνκπάδν θαη Νηθν Σξηκηθιηληώηε γηα ηηο
«Πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηεο αλεξγίαο» ζην βηβιηνπσιείν «Κνριίαο» ηεο Λεπθσζίαο
ζηηο 29/11/2005.
2006
Γηάιεμε κε ηίηιν: «H πνιηηηθή δηαρείξηζε ηεο αλεξγίαο θαη νη επηπηώζεηο ηεο» ζην
ΗΣΑΜΔ-Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζηηο 17/02/06.
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Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Κξαηηθή ζθέςε θαη ζθέςε ηνπ Κξάηνπο» ζηελ εκεξίδα ηνπ
Δ.Μ.ΜΔ.ΓΗΑ. ζηηο 24/2/2006, κε ζέκα: «Η δεύηεξε γεληά: Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ
έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ ζηε ρώξα καο».
Δηζήγεζε κε ηίηιν: “La reconversion de l’Etat grec à l’économisme dominant” ζην
δηεζλέο ζπλέδξην: “Sociétés en mouvement: petites sociétés et intégration aux
ensembles régionaux», Association internationale des sociologues de langue
française ζηηο 25-28 Μαΐνπ, ζην Plovdiv ηεο Βνπιγαξίαο.
πκκεηνρή ζην ζπλέδξην κε ζέκα: «Circulation internationale des produits
scientifiques et culturels: ouvertures et obstacles» νξγαλσκέλν από ην Παλεπηζηήκην
ηεο Γελεύεο ζηηο 21-24 επηεκβξίνπ 2006 ζηε Sion ηεο Διβεηίαο.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ θνηλσληθνύ ρώξνπ ζηελ Ειιάδα» ζην
ζεξηλό Παλεπηζηήκην πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 4-11/9/2006 ζην Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη
Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Οη ηξόπνη δηαρείξηζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηξόπνη θπξηαξρίαο»
ζηελ εκεξίδα ηεο ΔΔΣΑΑ κε ζέκα «Καηάξηηζε πκβνύισλ Δπαγγεικαηηθνύ
Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο Αηηνύλησλ Άζπιν» ζηηο 18/09/2006.
2006
Τπεύζπλνο, εξεπλεηηθά θαη νξγαλσηηθά, ηνπ Θεξηλνύ Παλεπηζηεκίνπ ην νπνίν
ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είρε σο ζθνπό ηελ θαηάξηηζε ζηε
θνηλσληνινγία –θαη εηδηθόηεξα ζηηο «ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ θνηλσληθνύ ρώξνπ»– 25 ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ από
δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο (4-11/9/2006, Παλεπηζηήκην Κξήηεο).
2007
Δηζήγεζε ζηε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ P. Bourdieu: «Οη Καλόλεο ηεο Τέρλεο»
ηε Γεπηέξα 22 Ηαλνπαξίνπ 2007 ζην Auditorium ηνπ Γαιιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ηεο
Αζήλαο καδί κε ηνλ Παλαγηώηε Μνπιιά, Βαζίιε Παπαβαζηιείνπ θαη ηνλ Παλαγηώηε
Πνύιν.
πκκεηνρή ζην ζπλέδξην κε ζέκα «Champs littéraires nationaux et espace
européen», πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 3-5/5 ζην Παλεπηζηήκην Αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ
ηεο Βελεηίαο.
Δηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα πνπ νξγάλσζε ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό Poema (www.epoema.eu) ζε ζπλεξγαζία κε ην Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο κε ζέκα:
«Λνγνηερλία θαη εηθαζηηθή έθθξαζε», ε νπνία έιαβε ρώξα ζηηο 11 θαη 12 Μαΐνπ
2007 ζην Μέγαξν Καξαηδά ζηελ Αζήλα.
πκκεηνρή ζην δηεζλέο ζπλέδξην πνπ έιαβε ρώξα ζην Βεξνιίλν, ζην Centre Marc
Bloch, ζηηο 1-2/11/07 κε ηίηιν: «Pour un espace européen de la production et de la
circulation des produits culturels et scientifiques», ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ην
ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.
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Οκηιία κε ηίηιν: «Οη επξσπατθέο εμειίμεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε» ζην
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ζηηο 25/11.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Κνηλσληνινγία ηνπ επαγγέικαηνο: Θεσξεηηθά θαη
κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα», ζηηο 13/12 ζην ζεκηλάξην ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ζέκα ηελ «επαγγεικαηηθή εζηθή».
2007
Τπεύζπλνο, εξεπλεηηθά θαη νξγαλσηηθά, ηνπ Θεξηλνύ Παλεπηζηεκίνπ ην νπνίν
ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είρε σο ζθνπό ηελ θαηάξηηζε ζηε
θνηλσληνινγία –θαη εηδηθόηεξα ζηoπο «κεηαζρεκαηηζκνύο ηεο πνιηηηζκηθήο
παξαγσγήο»– 25 ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ από δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο (1723/9/2007, Παλεπηζηήκην Κξήηεο).
2008
Οκηιία κε ηίηιν: «Νέεο κνξθέο αληζνηήησλ θαη νη επηπηώζεηο ζηελ εξγαζία» ζηε
δηεκεξίδα κε ηίηιν: «Η δηαπξνζσπηθή-δηνκαδηθή επαγγεικαηηθή ζύγθξνπζε ζην
ρώξν ηνπ Σρνιείνπ. Από ηελ ξήμε ζηε δηαπξαγκάηεπζε», πνπ δηνξγάλσζε ην
Γξαθείν ρνιηθώλ πκβνύισλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε Ννκαξρηαθή
Απηνδηνίθεζε Υίνπ, ην Οκήξεην Πλεπκαηηθό Κέληξν Υίνπ θαη ν ύιινγνο
Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Υίνπ «Κνξαήο». Ζ δηεκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Οκήξεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Υίνπ ζηηο 7 θαη 8 Φεβξνπαξίνπ 2008.
Οκηιία ζην Π.Σ.Γ.Δ-Α.Π.Θ. ηελ Σξίηε, 26 Φεβξνπαξίνπ 2008 ζην Ακθηζέαηξν
«Παιαηάο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο» κε ηίηιν: «Η θνηλσληνινγία ηνπ Pierre
Bourdieu, έλαο “ρξνληθόο επηηαρπληήο” γηα ηα πεξηθεξεηαθά επηζηεκνληθά πεδία».
Πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο γηα κηα ζεηξά δηαιέμεσλ κε
αληηθείκελν ηελ «Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο» (11-13/3/2008).
Οκηιία κε ηίηιν: «Γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπ παλεπηζηεκίνπ», ζην
Γηεζλέο πλέδξην, «Πνύ πεγαίλεη ην δεκόζην Παλεπηζηήκην; Πξνθιήζεηο θαη
πξννπηηθέο, δπλαηόηεηεο θαη θίλδπλνη», ζηελ Αζήλα, ζηηο 27-29 Μαξηίνπ 2008, πνπ
δηνξγαλώζεθε από ην Παξαηεξεηήξην Έξεπλαο θαη δηαιόγνπ γηα ηα ειιεληθά ΑΔΗ.
Οκηιία κε ηίηιν: «Νενθηιειεπζεξηζκόο θαη λαξθηζζηζκόο» ζηελ εκεξίδα ηεο
Διιεληθήο Φπραλαιπηηθήο Δηαηξείαο κε ζέκα: «Ναξθηζζηζκόο θαη Σύγρξνλε
Κνηλσλία» ηελ Παξαζθεπή 23 Μαΐνπ 2008.
Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Εγθιεκαηνινγία θαη Επηζηεκνινγηθά Δηιήκκαηα» ζην Γηεζλέο
πλέδξην κε ζέκα: «Ζ ζύγρξνλε εγθιεκαηηθόηεηα, ε αληηκεηώπηζή ηεο θαη ε
εγθιεκαηνινγία», πνπ έιαβε ρώξα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζηηο 5, 6 θαη 7 Ηνπλίνπ
2008.
πκκεηνρή κε νκηιία κε ηίηιν: «Les rapports entre les champs des sciences sociales
des “centres” et ceux des “petites sociétés», ζην XVIIIème Congrès ηεο Association
internationale des sociologues de langue française, πνπ έιαβε ρσξα ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο ζηηο 7-11 Ηνπιίνπ 2008.
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Γηάιεμε κε ζέκα: «Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε», ζηε Φηινζνθηθή ρνιή
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 4/11/2008.
πκκεηνρή κε νκηιία κε ηίηιν: «Les nouvelles inégalités en Grèce» ζην ζπλέδξην πνπ
δηνξγάλσζε ζηηο 21-22/11 ην Research Center for Social Sciences ηνπ Department of
Sociology ζην St. Kliment Ohridski University of Sofia κε ζέκα: «Critical Research
of the New Social Inequalities».
2009
Γηάιεμε κε ζέκα: «Science de la sciences des petits pays» ζην Centre de sociologie
européenne, ηεο École des Hautes Études en Sciences Sociales ηνπ Παξηζηνύ, ζηηο
13/02/09.
πκκεηνρή κε νκηιία κε ηίηιν: «Εθπαηδεπηηθέο αληζόηεηεο: επηζηεκνληθό θαη
θνηλσληθό δηαθύβεπκα» ζηελ εκεξίδα κε ζέκα: «Κνηλσληθνπνίεζε θαη
Εθπαηδεπηηθέο Αληζόηεηεο», πνπ δηνξγαλώζεθε ζηηο 11 Μαξηίνπ 2009 από ην
Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζε θαη ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
πκκεηνρή κε νκηιία κε ηίηιν: «Σρνιηθή βία θαη αληηθάζεηο ηνπ ζρνιηθνύ
ζπζηήκαηνο» ζηελ εκεξίδα κε ζέκα: «Παηδηθή Παξαβαηηθόηεηα θαη ρνιείν» ηελ
Σεηάξηε, 1 Απξηιίνπ 2009 πνπ δηνξγαλώζεθε ζηηο 11 Μαξηίνπ 2009 από ην
Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Γηάιεμε κε ζέκα: «Η απνκάγεπζε ηνπ Σρνιείνπ», ζηε Λάξηζα ζηηο 20/4,
δηνξγαλσκέλε από ην ύιινγν Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ ηεο Λάξηζαο, θαη ηελ
Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Οξγάλσζε θαη πληνληζκόο Βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ κε ζέκα «Οη θνηλσληθέο
παξαζηάζεηο ηεο βίαο ζηα ζρνιεία», ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Λάξηζαο ζηηο 21/3.
πκκεηνρή κε νκηιία κε ηίηιν: «Γηα κηα αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ εγθιεκαηνινγηθνύ
βιέκκαηνο» ζην ζπλέδξην: «Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο ζηε ύγρξνλε Διιάδα» ζην
Πάληεην Παλεπηζηήκην, 27-29/11/2009.
πλππεύζπλνο ηεο ζύληαμεο ηεο ηειηθήο έθζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ESSE ε
νπνία παξνπζηάζηεθε ζην δηεζλέο ζπλέδξην πνπ έιαβε ρώξα ζην ηξαζβνύξγν ζηηο
9-10/1/09.
2010
Οκηιία ζην κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ ζηηο 4/2 κε ζέκα: «Σύγρξνλα επηζηεκνινγηθά
πξνβιήκαηα ηεο Εγθιεκαηνινγίαο».
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Οκηιία ζηελ εκεξίδα κε ζέκα: «Κνηλσληθή Επηζηήκε θαη Πνιηηηθή Δξάζε», ε νπνία
δηνξγαλώζεθε από ηηο Πνιηηηζηηθέο Οκάδεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνιηηηζηηθό
ύιινγν Ρεζύκλνπ, ηελ Σεηάξηε, 3 Μαξηίνπ 2010.
Οκηιία ζην ζεκηλάξην Κνηλσληνινγίαο πνπ δηεζύλεη ν Franz Schultheis ζην
Universitat St. Gallen κε ζέκα: «Η δηεζλνπνίεζε ηεο αλσηάηεο εθπαίδεπζεο θαη νη
λεεο κνξθέο δηεζλνύο ζπκβνιηθήο θπξηαξρίαο» ζηηο 15/6/2010.
Οκηιία κε ηίηιν: «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη νηθνλνκία ηεο δπζηπρίαο» ζηα πιαίζηα ηεο
εθδήισζεο κε ζέκα: «Κξίζεηο ή θξίζε; Οηθνλνκία θαη κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο
ζηε δηαρξνλία», πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Παλειιήληα Ννκηζκαηηθή Έλσζε ζηελ
αίζνπζα ηεο Παλειιήληαο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ζηηο 25.06.2010.
Δηζήγεζε κε ζέκα: «Αλεξγία» ζηα πιαίζηα ηνπ θύθινπ εθδειώζεσλ «Υεηκεξηλή
Ώξα», πνπ ζπληνλίδεη ν Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ ζην θαθέ «Άιεθηνλ» ζηηο
05.12.2010.
2011
Οκηιία κε ηίηιν: «Δηαζθάιηζε ηεο ηζόηεηαο δηθαησκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε
εθπαηδεπηηθώλ» ζην δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα: «Ηζόηεηα Γηθαησκάησλ ζηελ
Δθπαίδεπζε ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο» ζηηο 04.04.2011 ζην Κέληξν
Πνιηηηζκνύ «Διιεληθόο Κόζκνο», πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Κέληξν Παηδαγσγηθήο
θαη Καιιηηερληθήο Δπηκόξθσζεο «ρεδία».
Οκηιία κε ηίηιν: «Declassement social et disposition collective à la revolte: le cas de
la jeunesse grecque» ζηηο 08.04.2011 ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ Φεζηηβάι ηνπ νκίινπ
Raisons d’ Agir ζην Poitiers κε ηίηιν: «Faire et défaire la mondialisation».
Γηάιεμε κε ζέκα: «Κνηλσληνινγία, κηα επηζηήκε πνπ ελνριεί» ζηηο 13/04/2011 ζηελ
αίζνπζα ΚΔΣ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Αλνηρηνύ εκηλαξίνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ: «Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη Κνηλσληνινγία»
ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ
Γηάιεμε κε ζέκα: «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο: πνην είλαη ην
θνηλσληθό “θόζηνο”«, πνπ δηνξγαλώζεθε από ην ύιινγν Διιήλσλ ΚνηλσληνιόγσλΠαξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ζηηο 26.01.2011 ώξα 19:30 ζην Τπεξών ηνπ θαθέ Εώγηα
ζηε Θεζζαινλίθε.
Οκηιία κε ηίηιν: «Les rapports entre les champs des sciences sociales des “centres”
et ceux des “petites sociétés” : le cas de la sociologie grecque», ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή, 23/09/2011 ζηε Ρνπκαλία ζην πιαίζην ηνπ
δηεζλνύο ζπλεδξίνπ κε ηίηιν: «Les sciences sociales et leurs publics».
2012
Οκηιία κε ηίηιν: «La sociologie de Pierre Bourdieu: une “machine à accélérer le
temps scientifique”» ζην ζηξνγγπιό ηξαπέδη κε ζέκα: «État et effets d' État: enjeux
contemporains» ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνύο εκεξίδαο: «Penser L' État avec Pierre
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Bourdieu» πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Centre Δuropéen de Sociologie et de Science
Politique ζην Collège de France ζηηο 23/01/2012.
Οκηιία κε ηίηιν: «Οη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εξγαζίαο», ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή, 02/03/2012 ζην πιαίζην ηνπ δηήκεξνπ
επηκνξθσηηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα: «Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πιαίζην ηνπ
ζεκαηηθνύ έηνπο: ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δηαηξνθήο», πνπ δηνξγαλώζεθε από
ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Γξαπεηζώλαο.
πκκεηνρή κε νκηιία ζηελ εκεξίδα κε ηίηιν: «Παηδαγσγηθή θαη Κνηλσληθέο
Επηζηήκεο» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ
Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Παξάξηεκα Θξάθεο ηεο
Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ζηηο 28/03/2012 ζην Ακθηζέαηξν ηνπ
Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο.
πκκεηνρή κε νκηιία ζηελ επηζηεκνληθή ζπλάληεζε κε ζέκα: «Ο ξόινο ησλ
θνηλσληθώλ επηζηεκώλ ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο αβεβαηόηεηαο θαη θνηλσληθήο
δπζαξκνλίαο: πξνθιήζεηο-δεηήκαηα-λέα εξγαιεία», πνπ δηνξγαλώζεθε από ην
Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη
ηελ Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηηο 29/03/2012 ζηελ Αίζνπζα
Σειεδηαζθέςεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
Οκηιία κε ηίηιν: «Κξηηηθή ζθέςε θαη δεκνθξαηία» ζηελ εθδήισζε κε ζέκα: «Ο
ξόινο ηνπ (θνηλσληθνύ) επηζηήκνλα ζηελ επνρή ηεο θξίζεο», πνπ δηνξγαλώζεθε από
ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Ρεζύκλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ρεζύκλνπ ζην
Φνηηεηηθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν «Ξελία» ζην Ρέζπκλν ζηηο 16/05/2012.
Οκηιία κε ηίηιν: «Η βία ηεο αλεξγίαο θαη ε κηδέξηα ηεο πνιηηηθήο» πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31/05/2012 ζηα πιαίζηα ηνπ ζεκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ
«Γηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
«Κνηλσληνινγία» ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Οκηιία κε ζέκα: «Η πνιηηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνθιαζηηθήο ζθέςεο» πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εκεξίδαο κε ηίηιν: «Σν πνιηηηθό ζηελ
παγθνζκηνπνίεζε» ζηηο 02/11/2012 πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύηνπ
θαη ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζην Ηζηνξηθό Χδείν Ρεζύκλνπ.
Τπεύζπλνο, εξεπλεηηθά θαη νξγαλσηηθά, ηνπ δηεζλνύο επηζηεκνληθνύ ζεκηλαξίνπ πνπ
δηνξγαλώζεθε ζηηο 29-30/06 & 01/07 ζην Ίδξπκα Σεληαθνύ Πνιηηηζκνύ (Σήλνο) από
ηελ εηήζηα ηξίγισζζε επηζεώξεζε θνηλσληθώλ εξεπλώλ «Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο», ην
Ίδξπκα Bourdieu θαη ην Ίδξπκα Σεληαθνύ Πνιηηηζκνύ, κε ζέκα: «Systèmes d‟
enseignement et emploi en Méditerranée: contextes et enjeux scientifiques,
intellectuels et politiques»
2013
Οκηιία κε ζέκα: «Σρνιηθή βία θαη θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί» ζηελ εκεξίδα κε
ηίηιν: «ρνιηθή δηακεζνιάβεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο» πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ πνιηζηηθό πνιπρώξν Παιηά θαγεία ηνπ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.
Ησαλλίλσλ ζηηο 09/01/2013.
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Οκηιία κε ηίηιν: «Η εθπαίδεπζε ελάληηα ζηε δεκαγσγηθή ρεηξαγώγεζε θαη ηνλ
απηνθαηαζηξνθηθό νπηνπηζκό» ζηελ εθδήισζε ηεο Πύιεο-Πόινπ Πεξηθέξεηαο
Κξήηεο ηνπ ΔΑΠ κε ζέκα: «Ζ δύλακε ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ζηελ πεξίνδν
ηεο θξίζεο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή, 24 Μαΐνπ 2013 ζην ΚΑΜ, ζηα
Υαληά
2014
Οκηιία κε ηίηιν: «Αθαδεκατθή ινγνθξηζία θαη επηζηεκνληθή αλαζηνραζηηθόηεηα»
ζην 1ν παλειιήλην ζπλέδξην θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηίηιν: «Ζ έξεπλα
ζηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο: παξόλ θαη πξννπηηθέο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ηελ Παξαζθεπή, 17 Οθησβξίνπ 2014 ζην ζπλεδξηαθό θέληξν «Κάξνινο Παπνύιηαο»
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
Θεαηξηθή παξάζηαζε κε ηίηιν: «Η νδύλε ησλ αλέξγσλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ
ηεκπειηά» (ζθελνζεζία: Θ. Γθόλεο), ε νπνία βαζίζηεθε ζην πιηθό ζπλεληεύμεσλ θαη
ηηο αλαιύζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην βηβιίν ηνπ Ν. Παλαγησηόπνπινπ: Ζ βία ηηρ
ανεπγίαρ θαη ζε θείκελα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζην ηεύρνο 2-3 ηνπ
πεξηνδηθνύ Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ. Ζ παξάζηαζε παξνπζηάζζεθε ην 2014 ζην ζέαηξν
«Αληηγόλε Βαιάθνπ» (Καβάια) θαη εληάρζεθε, αθόκε, ζην πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι
Αζελώλ θη Δπηδαύξνπ (8-9 Ηνπλίνπ) ηνπ 2014.
2015
Οκηιία κε ζέκα: «Η βία ηεο αλεξγίαο», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νκηιηώλ ηνπ
Δξγαζηεξίνπ θέςεο θαη Σέρλεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή, 30
Ηαλνπαξίνπ 2015.
Οκηιία κε ηίηιν: «Κξίζε αλαπαξαγσγήο θαη κνξθέο βίαο» ζην 2ν δηεζλέο ζπκπόζην
γηα ηε βία ζηελ θνηλσλία θαη ην ζρνιείν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ
Παξαζθεπή, 15/05/2015 ζην ζπλεδξηαθό θέλξν «Κάξνινο Παπνύιηαο» ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
Οκηιία κε ζέκα ηνπο ηξόπνπο δηεθδίθεζεο ζηνλ αγώλα θαηά ηνπ ζεμηζκνύ θαη ηεο
νκνθνβίαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε, 19/05/2015 ζηελ αληηζεμηζηηθήαληηνκνθνβηθή νκάδα «Φύιν θαη Φηεξό» ζην Ρέζπκλν.
Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν:
«Δθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη ρνιηθή Δπίδνζε» (ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
ρνιηθή επίδνζε θαη αληζόηεηεο, Οηθνγέλεηα θαη ζρνιείν, Σξόπνη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο «απνηπρίαο») ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13/03/15,
27/03/15, 03/04/15 θαη 08/05/2015 (12 ώξεο ζπλνιηθά) ζε ρώξν ησλ Δθδόζεσλ
Αιεμάλδξεηα.
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Epreuve pénale et consécration sociale négative: les établissements d’éducation
surveillée en Grèce, Presses Universitaires de Strasbourg, 1997, 190 ζειίδεο
Οη απόθιεξνη: ηα ηδξύκαηα αγσγήο αλειίθσλ, (κηθξ. & επηκ.: Κ. Γηακαληάθνπ,
πξόι.: Chr. de Montlibert), Αζήλα: Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ-Α. Καξδακίηζα, 1998,
328 ζειίδεο
Η πίζηε ζηελ ηάμε: ζπκβνιή ζηελ αλάιπζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηάμεο, Αζήλα:
Παηάθε, 2001, 290 ζειίδεο
Η νδύλε ησλ αλέξγσλ, Αζήλα: Πνιύηξνπνλ, 2005, 422 ζειίδεο
(δηεύζ.), Η απνκάγεπζε ηνπ θόζκνπ, Αζήλα: Πνιύηξνπνλ-ΔΚΚΔ-ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2008,
664 ζειίδεο
Η βία ηεο αλεξγίαο, Αζήλα: Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα, 2013, 608 ζειίδεο
(κε ηνλ Fr. Schultheis) H νηθνλνκία ηεο αζιηόηεηαο, Αζήλα: Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα,
2015, 880 ζειίδεο
(κε Fr. Schultheis & B. Γεκεηξαθνπνύινπ) Γηάινγνη/Dialogues, Αζήλα: Δθδόζεηο
Αιεμάλδξεηα, 2015, 72 ζειίδεο
ΔΠΙΜΔΛΔΙΔ ΒΙΒΛΙΩΝ
Pierre Bourdieu: Μηθξόθνζκνη: ηξεηο κειέηεο πεδίνπ (επηκέιεηα, εηζαγσγή, Ν.
Παλαγησηόπνπινο, κηθξ.: Μ. Γεκεηξαθόπνπινο, J.-P. Schaal, Γ. Σζνύιαο, Γειθίλη,
1992
(κε ηελ Η. Λακπίξε-Γεκάθε) Pierre Bourdieu-Κνηλσληνινγία ηεο παηδείαο, Αζήλα:
Γειθίλη-Καξδακίηζα, 1994
Pierre Bourdieu: θείκελα θνηλσληνινγίαο, Γειθίλη, 1994, ηάρπ, 1999
Pierre Bourdieu: ε αλδξηθή θπξηαξρία, Γειθίλη, 1996, ηάρπ, 1999
Pierre Bourdieu-Νόζηηκνλ ήκαξ-Οθηώβξηνο 1996, Αζήλα: Καξδακίηζα, 1999
Πνιηηηζκόο θαη αγνξά: γηα ηελ απηνλνκία ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο, Αζήλα:
Παηάθε, 2003
Γηα κηα ξεαιηζηηθή νπηνπία: πξαθηηθά ηεο Δηάζθεςεο «Πξνο έλα επξσπατθό
θνηλσληθό θίλεκα»: Αζήλα 3,4,5 Μαΐνπ 2001, Αζήλα: Παηάθε, 2003
Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κέιινληνο: νη πξνηάζεηο ηνπ Πηεξ Μπνπξληηέ, Αζήλα:
Νήζνο, 2004
27

Γύξσ από ηελ έλλνηα ηνπ πεδίνπ, πξαθηηθά ζεξηλνύ παλεπηζηεκίνπ, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο, 2006
Δηεζλήο θπθινθνξία ησλ ηδεώλ ζην ρώξν ησλ επξσπατθώλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ,
Αζήλα: Πνιύηξνπν, 2007
Κνηλσληθέο δνκέο ζε κεηαζρεκαηηζκό, πξαθηηθά ζεξηλνύ παλεπηζηεκίνπ,
Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2007
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ΑΝΑ ΔΣΟ
1989
Άξζξα
11.12.a3.14.

Από ηνλ θαλόλα ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη από ην ππνθείκελν ζηνλ
δξώληα θνξέα
Δπιθεώπηζη Κοινυνικών Δπεςνών, 72, 1989, ζ. 123-141
κεξηθή αλαδεκνζίεπζε ζην Η. Λακπίξε-Γεκάθε (επηκ.), Οι
κοινυνιολόγοι ζηην Δλλάδα ζήμεπα: 1988-1996: με κείμενα 47
ζςγγπαθέυν (ηόμορ β’), Αζήλα: Παπαδήζε, 1997, ζ. 335-342

2.2.b.2.

«Κνηλσληθόο πξσηαγσληζηήο θαη παξαβαηηθόηεηα»: ζεκεηώζεηο
πάλσ ζ’ έλα εγθιεκαηνινγηθό ζπλέδξην
Δπιθεώπηζη Κοινυνικών Δπεςνών, 74, 1989, ζ. 171-176
1990

Άξζξα
3.3.a.1.

Κνηλσληθέο αληζόηεηεο θαη πνηληθέο ηαμηλνκήζεηο
Δπιθεώπηζη Κοινυνικών Δπεςνών, 77, 1990, ζ. 209-231

4.4.b.2.

Η ζεσξία ηεο πξαθηηθήο ηνπ Pierre Bourdieu
Δπιθεώπηζη Κοινυνικών Δπεςνών, 78, 1990, ζ. 31-65
1991

Άξζξα
5.5.a.1.

Οη αληζόηεηεο κπξνζηά ζηε Γηθαηνζύλε ή ην λνκηθό θεθάιαην
Δπιθεώπηζη Κοινυνικών Δπεςνών, 80, 1991, ζ. 33-40

6.6.b.2.

L’immoralité populaire
Regards Sociologiques, 2, 1991, ζ. 81-85

7.7.c.3.

Critique de la raison criminologique
Αθιέπυμα ζηη μνήμη Ζλία Γαζκαλάκη, Αζήλα: Πάληεηνο, 1991, ζ. 541554

1

Ο αξηζκόο απηόο δείρλεη ην ζύλνιν ησλ δεκνζηεύζεσλ από ην έηνο πνπ γηα πξώηε θνξά γίλεηαη
δεκνζίεπζε κέρξη θαη ζήκεξα θαη πεξηιακβάλεη βηβιία, άξζξα δεκνζηεπκέλα ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά, επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη ζπλεληεύμεηο ζε εθεκεξίδεο.
2
Ο αξηζκόο απηόο δείρλεη ην ζύλνιν ησλ δεκνζηεύζεσλ εληόο κηαο θαηεγνξίαο: π.ρ. βηβιία.
3
Με ην γξάκκα απηό ζπκβνιίδεηαη ην ζύλνιν ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηα
θαηεγνξία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο.
4
Ο αξηζκόο απηόο δείρλεη ην ζύλνιν ησλ δεκνζηεύζεσλ, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο, εληόο ελόο έηνπο.
29

πλεληεύμεηο
8.1.a.4.

Υξνληθό ελόο πξναλαγγειζέληνο εγθιήκαηνο. Η εθπαίδεπζεθνηλσλία γελλνύλ εγθιεκαηίεο
(ζηε Γέζπνηλα Σζαληέ), Δπικαιπόηηηα, 20 Οθησβξίνπ 1991

9.2.b.5.

Σαμηθέο δηαθνξέο ζην έγθιεκα
Ζ Καθημεπινή, 24 Ννεκβξίνπ 1991
1992

Άξζξα
10.8.a.1.

Notes préliminaires sur l’espace de formation des cadres en Grèce
M. de Saint Martin & M.D. Gheorgiu (επηκ.), Les institutions de
formation de cadres dirigeants: étude comparée, Maison de l‟Homme,
Centre de Sociologie Européenne, 1992, ζ. 69-82

Δξγαζίεο
11.1.a.2.

Δηζαγσγή ζην βηβιίν Pierre Bourdieu, Μικπόκοζμο: Σπειρ μελέηερ
πεδίος» (κηθξ.: Ν. Παλαγησηόπνπινο, Μ. Γεκεηξαθόπνπινο, J.-P.
Schaal, Γ. Σζνύιαο), Γειθίλη, 1992, ζ. 7-77

πλεληεύμεηο
12.3.a.3.

Η ειεύζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεώλ «κάο απεηιεί»
(ζηελ Γ. Σζάληε) Σασςδπόμορ, 37, 9 επηεκβξίνπ 1992

1993
Δξγαζίεο
13.2.a.1.

Δηζαγσγή ζην βηβιίν ησλ Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron:
«Οη Κιεξνλόκνη: Οη θνηηεηέο θαη ε θνπιηνύξα ηνπο» (κηθξ.: Ν.
Παλαγησηόπνπινο & Μ. Βηδάιε), Καξδακίηζα, 1993, ζ. 7-33

πλεληεύμεηο
14.4.a.2.

πλέληεπμε κε ηνλ Pierre Bourdieu κε ηίηιν: «Σν ζρνιείν
αλαπαξάγεη ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο», Έθνορ, 17/5/03

15.5.b.3.

πλέληεπμε κε ηνλ Pierre Bourdieu κε ηίηιν: «Ο ιεηηνπξγόο ηεο
αλζξσπόηεηαο», Έθνορ, 15/5/03
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1994
Δξγαζίεο
16.3.a.1.

«Γηα κηα Realpolitik ηνπ Λόγνπ», ζην βηβιίν Pierre Bourdieu,
Κοινυνιολογία ηηρ Παιδείαρ πνπ επηκειεζήθακε από θνηλνύ κε ηελ
Καζ. Η. Λακπίξε-Γεκάθε, ζ. 9-14

17.4.b.2.

Pierre Bourdieu: Ο ζηνραζηήο ηεο «πξσηόγνλεο ζθέςεο» ησλ
ζηνραζηώλ ηεο «πξσηόγνλεο ζθέςεο», ζην ίδην ζπιινγηθό βηβιίν,
Pierre Bourdieu, Κοινυνιολογία ηηρ Παιδείαρ, ζ. 23-48

18.5.c.3.

Δηζαγσγή θαη επηκέιεηα ζην βηβιίν Pierre Bourdieu: Κείκελα
Κνηλσληνινγίαο, Γειθίλη, 1994, ζ. 7-11

Βηβιία
19.1.a.4.

(επηκ. καδί κε ηελ Η. Λακπίξε-Γεκάθε):
Κνηλσληνινγία ηεο Παηδείαο
Γειθίλη-Καξδακίηζα, 1994

Pierre

Bourdieu

1995
Άξζξα
20.9.a.1.

Notes préliminaires sur l’espace de formation des cadres en Grèce
II
D. Broady, M. De Saint Martin, M. Palme (επιμ.) Les élites: Formation,
Reconversion, Internationalisation, Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales-Lararh Ogskslan, Paris-Stockholm, 1995, ζ. 76-85

21.10.b.2.

Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ πνιηηηθνύ παηρληδηνύ
ύγσπονα Θέμαηα, 57, 1995, ζ. 13-15

πλεληεύμεηο
22.6.a.3.

Οη θπιέο ησλ θξαηνπκέλσλ
Σο Έθνορ, 8 Γεθεκβξίνπ 1995
1996

Άξζξα
23.11.a.1.

Θεζκηθή δηαρείξηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο θαη θνηλσληθόο
απνθιεηζκόο: ηα Ιδξύκαηα Αγσγήο Αλειίθσλ
ζην ζπιινγηθό δίηνκν έξγν Γιαζηάζειρ ηος Κοινυνικού Αποκλειζμού
ζηην Δλλάδα. Έκθεζη για ηο Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο, Δ.Κ.Κ.Δ.,
1996, ηόκνο Α‟, ζ. 407-420.
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Δξγαζίεο
24.6.a.2.

Πξόινγνο ζηε δεύηεξε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ Pierre Bourdieu & J.-Cl.
Passeron: Οη Κιεξνλόκνη. Οη θνηηεηέο θαη ε θνπιηνύξα ηνπο, (κηθξ.:
Ν. Παλαγησηόπνπινο, Μαξία Βηδάιε), Καξδακίηζα, 1996, ζ. 7-15

25.7.b.3.

Δπίινγνο ζην βηβιίν Pierre Bourdieu: «Η Αλδξηθή Κπξηαξρία»,
Γειθίλη, 1996, (επηκέιεηα-επίινγνο: Νίθνο Παλαγησηόπνπινο), ζ. 107143., 2ε εθδ. ηάρπ, 1999.

26.8.c.4.

Glossaire ζην Liber, no 26, Μάξηηνο 1996, ζ. 6

πλεληεύμεηο
27.7.a.5.

πλέληεπμε κε ηνλ Πηεξ Μπνπξληηέ κε ηίηιν: «Η θνπιηνύξα δέζκηα
ηεο αγνξάο»
Δλεςθεποηςπία 18/02/1996
1997

Άξζξα
28.12.a.1.

Epreuve pénale et consécration sociale négative: les établissements
d’éducation surveillée en Grèce
Regards Sociologiques, 13, Presses Universitaires de Strasbourg, 1997,
ζ. 7-38

29.13.b.2.

Μία ζνξπβώδεο ζησπή: κία θξηηηθή ηνπ επηζηεκνινγηθνύ
απνθιεηζκνύ από ηηο έξεπλεο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ
ύγσπονα Θέμαηα, 63, Απξίιηνο-Ηνύληνο 1997, ζ.7-9

Βηβιία
30.2.a.3.

Epreuve pénale et consécration sociale négative: Les établissements
d’éducation surveillée en Grèce
ηξαζβνύξγν: Presses Universitaires de Strasbourg, Ηνύληνο 1997, 190
ζ.
1998

Βηβιία
31.3.a.1.

Οη απόθιεξνη: ηα ηδξύκαηα αγσγήο αλειίθσλ
Αζήλα: Καξδακίηζα, 1998

Άξζξα
32.14.a.2.

εκεηώζεηο γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ γπλαηθώλ θαη ηνλ ρξόλν
απαζρόιεζεο
ύγσπονα Θέμαηα, 66, Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 1998, ζ.112-118
32

33.15.b.3.

Les «grandes écoles» d’un petit pays: les études à l’étranger: le cas
de la Grèce
Actes de la recherche en sciences sociαles, 121-122, Μάξηηνο 1998,
ζ.77-91

Δξγαζίεο
34.9.a.4.

Διζαγυγή (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ . Σάληαξν) ζηελ Έθζεζε ηνπ
Κνιεγίνπ ηεο Γαιιίαο. Πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
κέιινληνο, επηκέιεηα, κηθξ.: Ν. Παλαγησηόπνπινο, . Σάληαξνο, ζην
ύγρξνλα Θέκαηα, Nν 66, 1998, ζ.135-151

35.10.b.5.

Δηζαγσγή ζην βηβιίν ηνπ Pierre Bourdieu: Γηα ηελ ηειεόξαζε,
Παηάθε, 1998, ζ. 5-12

36.11.c.6.

Πξόινγνο κε ηίηιν: «Δηδνη αησλνο» ζην βηβιίν ηνπ Pierre Bourdieu:
Αληεπίζεζε Ππξώλ, Παηάθε, 1998, ζ.5-11

37.12.d.7.

«Δθπαίδεπζε θαη θύιν», δηάιεμε δεκνζηεπκέλε, ζηο «Εθπαίδεπζε
θαη θύιν, λέεο ηερλνινγίεο», Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Γεληθή Γξακκαηεία
Ηζόηεηαο, Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ηζόηεηαο, 1998, ζ. 212-214

38.13.e.8.

Δηζαγσγή ζην βηβιίν ηνπ C. De Montlibert. «Εηζαγσγή ζηελ
θνηλσληνινγηθή ζπιινγηζηηθή», Καξδακίηζα 1998, ζ. 5-7

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
39.1.a.9.

«Δξγαζία: Μία εμνπζία πάλσ ζην ρξόλν»
Ζ Κςπιακάηικη Αςγή, 8 Φεβξνπαξίνπ 1998, ζ. 34

40.2.b.10.

«Ο Πηεξ Μπνπξληηέ γηα ηελ ηειεόξαζε»: «Σν ζρνιείν ηεο
απζαηξεζίαο»,
Δποσή, 24 Μαΐνπ 1998, ζ. 31
1999

Βηβιία
41.4.α.1.

Δπιμέλεια: «Pierre Bourdieu: Νόζηηκνλ Ήκαξ. Οθηώβξηνο 1996»,
Αζήλα, Καξδακίηζα, 1999

Άξζξα
42.16. a.2.

The thinker of the «primitive thought» of the thinkers of «primitive
thought»
European Journal of Social Theory, 2(3), spring 1999, ζ. 327-333

33

Δξγαζίεο
43.14.a.3.

«Ση ζεκαίλεη ην νκηιεηλ», ζην βηβιίν Pierre Bourdieu: Γιώζζα θαη
ζπκβνιηθή εμνπζία, Πξόινγνο Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, κηθξ.: Κ.
Καςακπέιε, 1999, Καξδακίηζα, ζ. 13-41

44.15.b.4.

«Pierre Bourdieu: έλαο “εθ ησλ αδπλάησλ” θνηλσληνιόγνο»,
πξόινγνο ζην βηβιίν ηνπ «Pierre Bourdieu: Νόζηιμον Ήμαπ.
Οκηώβπιορ 1996», Αζήλα, Καξδακίηζα, 1999, ζ. 9-20
Σν θείκελν απηό απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ: «The thinker of
the primitive thought of thinkers of the primitive thought», ζην
European Journal of Social Theory, Vol.2, No 1, spring 1999, ζ. 327333 θαη ζηα γαιιηθά: «Le penseur de la “pensée primitive” des
penseurs de la “pensée primitive” πεξηνδηθό AWAL, Editions Maison
des Sciences de l‟Homme, Paris, 27-28, 2003, ζ. 103-110

45.16.c.5.

Πξόινγνο ζην βηβιίν ΣΕΤΕΕ, Έλα παλεπηζηήκην ζε θαηάζηαζε
θηλδύλνπ», Αζήλα, Παηάθε,1999, ζ. 7-16

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
46.3.a.6.

Τπεύζπλνο/επηκέιεηα ηνπ αθηεξώκαηνο ηεο Διεπζεξνηππίαο «Έλα
βηβιίν πξόηαζε ηνπ Pierre Bourdieu θαη κηαο νκάδαο γλσζηώλ
Γάιισλ παλεπηζηεκηαθώλ» (γξάθνπλ: Κ. Καζηκάηε, Μπ. Ννύηζνο,
Ν. Παλαγησηόπνπινο, Κ. Σζνπθαιάο, Β. Σζηλόξεκα, F. Ricard, C.
Charle), ζην Έλζεην «Βηβιηνζήθε» ηεο εθεκεξίδαο Δλεςθεποηςπία,
Παξαζθεπή 25 Ηνπλίνπ 1999, ζ. 6-18

47.4.b.7.

«Γηα κία Realpolitik ηεο αληηεμνπζίαο»
Ζ Αςγή, 20 Οθησβξίνπ 1999, ζ. 18
2000

Άξζξα
48.17.a.1.

Les Frontistiria: un concours d’entrée dans l’enseignement
supérieur, (κε ηελ Α. Καπέιια)
Regards Sociologiques, 19, ζ. 9-27

49.18.b.2.

Une école pour «les citoyens grecs du monde»: les enjeux nationaux
de l’international
Regards Sociologiques, 19, ζ. 29-55

50.19.c.3.

«Oppositions Sociales et oppositions scolaires: Le cas du système
d`enseignement supérieur grec»
Regards Sociologiques, 19, ζ. 57-74

51.20.d.4.

Η «ζρνιαζηηθή» άπνςε ηεο εγθιεκαηνινγίαο
ζην Δγθιεκαηίεο θαη ζύκαηα ζην θαηώθιη ηνπ 21νπ αηώλα: αθιέπυμα
34

ζηη μνήμη Ζλία Γαζκαλάκη, επιμ. Ζ. Γαζκαλάκη, Π.Γ. Παπαδόποςλορ,
Γ. Σζαμπαπλή, Η. Σζίγκανος, Δμ. Φπόνιμος, Αζήλα, ΔΚΚΔ, 2000, ζ. 3952
Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
52.5.a.5.

«Ο θνηλσληθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία»,
Ζμεπηζία, έλζεην Σα Σεηξάδηα ηεο Οηθνλνκίαο, 24-26 Μαξηίνπ 2000,
ζ. 19

53.6.b.6.

«Η Υάξηα ηνπ Δπξσπατθνύ θνηλσληθνύ θηλήκαηνο»
Σο Βήμα, έλζεην Νέεο Δπνρέο, 16 Απξηιίνπ 2000, ζ.20-21

54.7.c.7.

«Λόγνη δξάζεο κε κέζα δξάζεο»
Δλεςθεποηςπία, Σξίηε 2 Μαΐνπ 2000, ζ.18

55.8.d.8.

Οη ζηόρνη ηνπ επξσπατθνύ θνηλσληθνύ θηλήκαηνο
Σα Νέα, 25 επηεκβξίνπ 2000
2001

Βηβιία
56.5.a.1.



Η πίζηε ζηελ ηάμε: ζπκβνιή ζηελ αλάιπζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο
ηάμεο
Αζήλα: Παηάθε [ζεηξά Μεηαζηξνθέο], 2001.

Αλαδεκνζίεπζε ηνπ θεηκέλνπ «Γηα κηα θνπεξλίθεηα θνηλσληνινγία ηεο
παξαβαηηθόηεηαο θαη ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο: Η ζεσξία ζηελ πξαθηηθή», ην
νπνίν είρε δεκνζηεπζεί ζην βηβιίν (2001), Ζ πίζηη ζηην ηάξη, Αζήλα: Παηάθε,
ζ. 49-67 ππό ηνλ ηίηιν: «Γηα κηα θνπεξλίθεηα θνηλσληνινγία ηεο
παξαβαηηθόηεηαο θαη ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο» ζην Θ.Θάλνο (επηκ.), Παιδική
Παπαβαηικόηηηα και σολείο: Ππακηικά Δπιζηημονικήρ Ζμεπίδαρ, Σόπνο,
2009, ζ. 41-58.

Άξζξα
57.21.a.2.

La conversion de l` état grec à l’économisme dominant
Regards Sociologiques, 21, 2001, ζ. 41-49

58.22.b.3.

ην ιπθόθσο ηεο «ζηξάηεπζεο» θαη ζηελ αξρή ηεο «ζηξαηεπκέλεο
επηζηεκνζύλεο»
ύγσπονη Δκπαίδεςζη, 118, 2001, ζ. 27-32

59.23.c.4.

«Έλα ηαηξείν γηα ηε θηινζνθία», παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ
Παλαγηώηε Ννύηζνπ Φιλοζοθείον: έναρ θεζμόρ σειπαθέηηζηρ
(Διιεληθά Γξάκκαηα, 2001)
ύγσπονη Δκπαίδεςζη, 120, επηέκβξηνο-Οθηώβξηνο 2001, ζ. 117-119

35

Δξγαζίεο
60.17.a.5.

«Γηα κία Realpolitik ηεο αληηεμνπζίαο», πξόινγνο ζην βηβιίν ηνπ
Keith Dixon «Οη επαγγειηζηέο ηεο αγνξάο», ζηε ζεηξά Λόγνη Γξάζεο
ησλ εθδόζεσλ Παηάθε, ζ. 9-16

61.18.b.6.

«Λόγνη Γξάζεο κε κέζα δξάζεο» εηζαγσγή ζην βηβιίν ηνπ Pierre
Bourdieu: «Γηα έλα επξσπατθό θνηλσληθό θίλεκα. Αληεπίζεζε
Ππξώλ ΙΙ», ζηε ζεηξά Λόγνη Γξάζεο ησλ εθδόζεσλ Παηάθε, ζ.5-21

62.19.c.7.

Πξόινγνο κε ηίηιν: Έλα Αληη-κάζεκα ζην βηβιίν ηνπ Pierre
Bourdieu: Μάζεκα πάλσ ζην κάζεκα. Κνηλσληνινγία θαη Απηόθνηλσληναλάιπζε (κηθξ.:: Ν. Αγθαβαλάθεο), Καξδακίηζα, 2001, ζ. 713

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
63.9.a.8.

«Γηα κία Realpolitik ηεο αληηεμνπζίαο»
Σα Νέα, άββαην 27 Ηαλνπαξίνπ 2001

64.10.b.9.

«πλδηθάηα θαη Παγθνζκηνπνίεζε»
Σα Νέα, Σξίηε 27 Φεβξνπαξίνπ 2001

65.11.c.10.

«Λόγνη δξάζεο κε κέζα δξάζεο»
Σα Νέα, Πέκπηε 22 Μαξηίνπ 2001

66.12.d.11.

«Μηα πνιηηηθή ηνπ Λόγνπ»
Ζ Αςγή, Κπξηαθή 29 Απξηιίνπ 2001

67.13.e.12.

«Παξ’ όια απηά…»
Σα Νέα, Πέκπηε 3 Μαΐνπ 2001

68.14.f.14.

«Μηα “λνζνγξαθία” ηεο “πξσηνπνξηαθήο” ζθέςεο»
Δποσή, Κπξηαθή 30 Γεθεκβξίνπ 2001, ζ. 19

πλεληεύμεηο
69.8.a.15.

πλέληεπμε Νίθνπ Παλαγησηόπνπινπ
Δποσή, Κπξηαθή 18 Μαξηίνπ 2001 (ζηνλ Π. Κιαπδηαλό).

70.9.b.16.

Αδύλακνη νη έιιελεο δηαλννύκελνη
Ζμεπηζία, 12-13 Μαΐνπ 2001 (ζηε . Υατκαληά).

71.10.c.17.

Κνηλσλία, θνηλσληνινγία θαη δηαλννύκελνη ζηελ Διιάδα
Ζ Δποσή, 17 Ηνπλίνπ 2001 (ζηνλ Θ. Καιθόπνπιν).

72.11.d.18.

Μεηαζηξνθή ζηηο… εθδόζεηο
Ζ Βπαδςνή, 23 Ηνπλίνπ 2001 (ζηε Δ. Μπέιια).

73.12.e.19.

πλέληεπμε ζην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό greekbooks.gr
36

(http://www.greekbooks.gr/TONOS/interviews/panagiotopoulos_nikos.asp)

2002
Άξζξα
74.24.a.1.

(καδί κε ηε Μαξία Βηδάιε) «Η θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο»:
ζπκβνιή ζε κηα θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ
Δλληνική Κοινυνία, 5, 2001, Ακαδημία Αθηνών, ζ. 123-179

75.25.b.2.

(καδί κε ηε Μαξία Βηδάιε) Οη «αλύπαληξεο γπλαίθεο»: ε θαηαζθεπή
ελόο «θνηλνύ ηόπνπ» θαη ηα δηαθπβεύκαηά ηνπ
Δλληνική Κοινυνία, 5, 2001, Ακαδημία Αθηνών, ζ. 181-207

76.26.c.3.

Η καξηπξία ηνπ εξεπλεηή θαη ε έξεπλα ηεο καξηπξίαο
Δπιθεώπηζη Κοινυνικών Δπεςνών, Δηδηθό ηεύρνο: Όςεηο ηεο
πξνθνξηθήο ηζηνξίαο ζηελ Διιάδα, 107, 2002, ζ. 61-67

77.27.d.4.

Η θνηλσληνινγία ηνπ Πηεξ Μπνπξληηέ: κηα passio sciendi
Δπιζηήμη και Κοινυνία, 8-9, Άλνημε-Φζηλόπσξν 2002, ζ. 229-244

78.28.e.5.

εκεηώζεηο γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο αλεξγίαο θαη ησλ κνξθώλ ηεο
Σα Σεηπάδια ηνπ ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2002 , ζ.62-80

Δξγαζίεο
79.20.a.6.

«Η “δηάθξηζε” ηεο Γηάθξηζεο», πξόινγνο ζην βηβιίν ηνπ Pierre
Bourdieu, Η Δηάθξηζε. Κνηλσληθή θξηηηθή ηεο θαιαηζζεηηθήο
θξίζεο, εηξά Μεηαζηξνθέο, Παηάθε, 2002, ζ. 11-50

80.21.b.7.

«Μηα
«λνζνγξαθία»
ηεο
«πξσηνπνξηαθήο»
ζθέςεο,
ηεο
«απηντθαλνπνίεζεο» θαη ηνπ «απηνζαπκαζκνύ», πξόινγνο ζην βηβιίν
ηνπ Jacques Bouveresse, Επηθίλδπλεο θαη παξαπιαλεηηθέο
αθξνβαζίεο ηεο θηινζνθίαο, κεη. Σ. Μπνύθε, επ. . Βηξβηδάθεο, ζεηξά
Λόγνη Γξάζεο, Παηάθε, 2002, ζ. 9-19

81.22.c.8.

«Η κηδέξηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ» πξόινγνο ζην βηβιίν ηνπ Loic
Wacquant, Η θπιαθέο ηεο κηδέξηαο, κεη. Καίηε Γηακαληάθνπ, ζεηξά
Λόγνη Γξάζεο, Παηάθε, 2002, ζ. 7-15

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
82.15.a.9.

Η δηάθξηζε ηεο δηάθξηζεο
Αςγή, 6 Ηαλνπαξίνπ, 2002, ζ. 28-30.

83.16.b.10.

Μηα λνζνγξαθία ηεο πξσηνπνξηαθήο ζθέςεο
Δποσή, 6 Ηαλνπαξίνπ 2002.

84.17.c.11.

Σα «top 10» ηνπ πνιηηηζκνύ
37

Ζ Κςπιακάηικη Αςγή, 13/01/2002, ζ. 37.
85.18.d.12.

«Έθπγε ν Πηεξ Μπνπξληηέ»
Αςγή

86.19.e.13.

Ση ζεκαίλεη λα κηιάκε γηα ηνλ Pierre Bourdieu θαη γηα ό,ηη κηινύζε
Δποσή, Κπξηαθή 24 Μαξηίνπ 2002.

87.20.f.14.

Έθπγε ν Πηεξ Μπνπξληηέ
Κοινυνιόγπαμμα, Πεξηνδηθό πιιόγνπ Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ, η. 55,
2002, ζ. 8-9.

88.21.g.15.

Μάζεκα ειεπζεξίαο από ηνλ Bourdieu
Δθεκεξίδα Βξαδπλή, 27 Απξηιίνπ 2002

89.22.h.16.

Ο λένο Λεβηάζαλ
Αςγή, 4 Μαΐνπ 2002.

90.23.i.17.

Η λέα πνηληθή δόμα
Δλεςθεποηςπία, 16 Μαΐνπ 2002

91.24.j.18.

«Κξίζε αληηπξνζώπεπζεο θαη θαζηζηηθέο ηάζεηο»
(αληηπαξάζεζε κε ηνλ Α. Μαθξπδεκήηξε), Οικονομικόρ Σασςδπόμορ,
26 Οθησβξίνπ 2002

92.25.θ.19.

Κνηλσληθή θηινζνθία, θηινζνθία θαη θνηλσλία. Γύν εξσηήκαηα ζ’
έλαλ ζπάλην θηιόζνθν «επγελνύο ηαπεηλόηεηαο»
Κοινυνιογπάμμα Γεθέκβξηνο, 2002, ζ. 6-7.

πλεληεύμεηο
93.13.a.20.

Ο δηαλννύκελνο νθείιεη λα επαλαθηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ (
ζηε Φ. Παλαγνπνύινπ), εθεκεξίδα ημαία ηηρ Καλαμάηαρ, ζηηο 25
Ηαλνπαξίνπ 2002, ζ. 16-17

94.14.b.21.

Δπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηε ζθέςε
ζπλέληεπμε ζηε ηακαηίλα Μαλδειαξά «Γηα ηνλ Πηεξ Μπνπξληηέ» ζην
πεξηνδηθό ΑΝΣΗ , 757, Παξαζθεπή 22 Φεβξνπαξίνπ 2002, ζ. 36-39

95.15.c.22.

«Η Πίζηε ζηελ ηάμε»: ην βηβιίν ηνπ Νίθνπ Παλαγησηόπνπινπ
παξνπζηάδεηαη απόςε ζην Καηώη ηνπ βηβιίνπ
ζπλέληεπμε ζηνλ Γηάλλε Κεζζόπνπιν, ζηελ εθεκεξίδα Μακεδονία,
ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 2002, ζ. 29

96.16.d.23.

Απαληήζεηο γηα ηνπο ιόγνπο ησλ «Λόγσλ Γξάζεο»
ζπλέληεπμε ζην πεξηνδηθό ύγσπονη Δκπαίδεςζη, 123, 2002, ζ. 147151

97.17.e.24.

«Οη “Λόγνη Γξάζεο” ππάξρνπλ, ε δξάζε όκσο;»
ζπλέληεπμε ζηνλ Γ. θνξδίιε ζην πεξηνδηθό NETWEEK, 54, 25
38

Φεβξνπαξίνπ 2002, ζ. 70-73
98.18.f.25.

«Λόγνη Γξάζεο θαη Μεηαζηξνθέο»
Αδέζμεςηορ Σύπορ, 11 Μαΐνπ 2002 (ζπλέληεπμε ζηνλ Γ. Υαιαδηά)

2003
Βηβιία
99.6.a.1.

επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν: «Πνιηηηζκόο θαη αγνξά:
γηα ηελ απηνλνκία ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο», Παηάθε, 2003

100.7.b.2.

επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν: «Μηα ξεαιηζηηθή
νπηνπία Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ «Γηα έλα επξσπατθό θνηλσληθό
θίλεκα», Παηάθε, 2003

Άξζξα
101.29.a.3.

«La domination symbolique internationale»
ζην Ηαπσληθό Πεξηνδηθό Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ΚΑΝ History,
Environment, Civilization, 12, ρεηκ. 2003, ζ. 399-412

102.30.b.4.

Νέεο κνξθέο δηαρείξηζεο ηεο παξαβαηηθόηεηαο
ύγσπονη Δκπαίδεςζη, 129, 2003, ζ. 85-90

103.31.c.5.

Σν κέιινλ ηεο θνηλσληνινγίαο
ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ «Κνηλσληνινγία: Μάζεκα Διεπζεξίαο»,
(Θεζζαινλίθε 8-10 Ννεκβξίνπ 2002), επηκ. Θ. Οηθνλόκνπ-Αι.
Μπαιηδήο, 2003 (cd-rom)

104.32.d.6

Γηα κηα Realpolitik ηνπ Κνηλσληνινγηθνύ Λόγνπ
ύσπονη Δκπαίδεςζη, 130, 2003, ζ. 53-58


Αλαδεκνζηεπκέλν ζε δηεπξπκέλε εθδνρή ζην πεξηνδηθό
Κοινυνιόγπαμμα, Μάξηηνο 2003 θαη ζε αλαλεσκέλε εθδνρή ζην
Πηεξ Μπνπξληηε, Ζ επιζηήμη και οι κοινυνικέρ ηηρ σπήζειρ
(Δπηκέιεηα-Δπίκεηξν: Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Μηθξ.:Πξόινγνο: Μαξία Θαλνπνύινπ), ΔΚΚΔ-Πνιύηξνπν, 2005, ζ.
124-152

105.33.e.7.

Δθπαίδεπζε θαη αγνξά: ζθέςεηο θαη ζεκεηώζεηο
ύγσπονη Δκπαίδεςζη, 132, 2003, ζ.15-22

106.34.f.8.

Nouvelles formes de gestion de la «déviance»: État Social et «État
pénal» en Grèce
ζto ζπιινγηθό ηόκν πξνο ηηκή ηεο Α. Γησηνπνύινπ-Μαξαγθνπνύινπ,
Δθ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε/Bruylant, Αζήλα/Bruxelles, 2003, ζ. 10251046
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Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
107.26.a.9.

Η λέα απηνθξαηνξηθή Ρώκε
Σο Βήμα, 12/01/03

108.27.b.10. Ήξζε ε ώξα γηα θξηηηθό δηάινγν
Φιλολογική Βπαδςνή, 15/3/03, ζ.28
109.28.c.11. H επαγγειία κηαο έιινγεο νπηνπίαο
Οικονομικόρ Σασςδπόμορ, 29/5/03 ζ. 53-56
110.29.d.12. Σξηάληα ρξόληα κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε
(ζπλνκηιία κε ηνλ Μ. Υιέηζν) Οικονομικόρ Σασςδπόμορ, 7/8/2003, 2224
111.30.e.13. Πνηα είλαη ε αμία ησλ δεκνζθνπήζεσλ
(ζπλνκηιία κε ηνλ . Φαλαξά)
112.31.f.14. Πνιηηηζκόο θαη Αγνξά
Express, 22/11/2003, ζ. 21
113.32.g.15. Raisons d’agir en Grèce
Cahiers de l’association Raisons d’agir, no 1, Ioύληνο 2003, ζ. 20
114.33.h.16. Γηα ηελ ηέρλε ηνπ θνηλσληνιόγνπ: πξνο κηα παηδαγσγηθή ηεο
Έξεπλαο
Κοινυνιόγπαμμα, Απξ-Ηνπλ. 2003, ζ.8-10
πλεληεύμεηο
115.19.a.17. H ξεαιηζηηθή νπηνπία ηνπ Πηεξ Μπνπξληηέ
(ζηελ Δ. Μπέιια), Φιλολογική Βπαδςνή, 15/6/2003, ζ. 34-35

2004
Βηβιία
116.8.a.1.

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κέιινληνο. Οη πξνηάζεηο ηνπ Πηεξ
Μπνπξληηέ (επηζηεκνληθή επηκέιεηα θαη πξόινγνο), Αζήλα: Νήζνο

Άξζξα
117.35.a.2.

H βία ηεο αλεξγίαο θαη ε νδύλε ησλ αλέξγσλ
ύγσπονη Δκπαίδεςζη, 135, 2004, ζ. 33-54

118.36.c.3.

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο επξσπατθνύ ρώξνπ ησλ θνηλσληθώλ
επηζηεκώλ: ζηνηρεία ελόο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο
Δπιζηήμη και Κοινυνία, 2004, 13, ζ. 49-74

40

Δξγαζίεο
119.23.a.4.

Γηα ηελ ηέρλε ηνπ θνηλσληνιόγνπ Πξνο κηα παηδαγσγηθή ηεο
έξεπλαο
Έλζεηνο Πξόινγνο ζην P. Champagne, R. Lenoir, D. Merllié, L. Pinto,
Μύεζε ζηη κοινυνιολογική ππακηική, Καξδακίηζα, 2004, ζ. I-IX.
Αλαδεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό ύγσπονη Δκπαίδεςζη, 140, 2005, ζ. 1318

120.24.b.5.

O κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ πνιηηηθνύ παηρληδηνύ
πξόινγνο ζην P. Champagne, Η θαηαζθεπή ηεο θνηλήο γλώκεο,
Παηάθε, 2004, ζ. 9-16

121.25.c.6.

Πξόινγνο, ζην βηβιίν ηνπ P. Champagne Η θνηλσληνινγία, 2004,
ζ.7-10

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
122.34.a.7.

Γηα έλα εζληθό θνηλνβνύιην ησλ πνιηηηζκηθώλ παξαγσγώλ,
Κςπιακάηικη Δλεςθεποηςπία, 3/10/2004.

123.35.b.8.

Η εξγαζία θαη ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, Κήπςκαρ, Λάξηζα,
30/5/2004, ζ. 13

124.36.c.9.

Πνιηηηζκόο θαη Αγνξά, Κήπςκαρ, Λάξηζα, 20/10/2004

125.37.d.10.

Ο πνιηηηζκόο ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηεο
δηεζλνπνίεζεο , Ππακηικά ηηρ Δςπυπαφκήρ ςνδιάζκετηρ Σο μέλλον
ηηρ Δςπώπηρ. Δςπυπαφκοί πολιηιζμοί: ςνδεηικόρ κπίκορ ηυν λαών ηηρ
Δςπώπηρ, ΓΔΔ/ΗΝΔ-ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, 2004, ζ. 11-15
2005

Βηβιία
126.9.a.1.

Η νδύλε ησλ αλέξγσλ, Πνιύηξνπνλ

Έληαμε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ «Ζ οδύνη ηυν ανέπγυν» ζηε κνπζηθνζεαηξηθή
παξάζηαζε πνπ έιαβε ρώξα ζηνλ Επγό κε ηίηιν: «Έσυ άνθπυπο» ηνπ Θ. Γθόλε.
Άξζξα
127.37.a.2.

La sociologie de Bourdieu une théorie comme praxis et non
comme logos
ζην, J. Dubois, P.Durand, Y.Wilkin, Le symbolique et le social,La
réception internationale de la pensée de Pierre Bourdieu , Les
editions de l'Universite de Liege,2005, ζ.311-324. Βειηησκέλε εθδνρή
ηνπ άξζξνπ «La domination symbolique internationale», ζην ΚΑΝ
History, Environment, Civilization. Σν ίδην θείκελν δεκνζηεύζεθε κε
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κηθξέο αιιαγέο θαη ζην πεξηνδηθό Απιάδνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο, Σόκνο 11, 2005, ζ. 285-300
128.38.b.3.

Le champ sociologique grec et les effets de la domination
symbolique internationale
Regards Sociologiques, 30, 2005, ζ. 91-99
Μεηαθξαζκέλε αλαδεκνζίεπζε ζην Νίθνο Παλαγησηόπνπινο
(επηζη.επηκ.) Γιεθνήρ κςκλοθοπία ηυν ιδεών ζηο σώπο ηυν
εςπυπαφκών κοινυνικών επιζηημών, Ππακηικά ςνεδπίος (2007)

Δξγαζίεο
129.26.a.4.

(κε ηε Μαξία Βηδάιε), πκβνιή ζηελ αλάιπζε ηεο δηακόξθσζεο
θαη αλάπηπμεο ελόο πζηήκαηνο Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ
πκβνπιεπηηθήο ηήξημεο θαη Απαζρόιεζεο, ΔΔΣΑΑ 208 ζ.
http://web1.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/116.pdf

πλεληεύμεηο
130.20.a.5.

«Η νδύλε ηεο αλεξγίαο»
Δλεςθεπία, 4/7/2005, ζ. 8, (ζηνλ. Υ. Υαηδεεπζπκίνπ).

131.21.b.6.

«Kώζηαο Γαβξάο: Σν ηζεθνύξη ηεο νδύλεο θαη ηεο βίαο»
Δποσή, 20/11/2005.
2006

Βηβιία
132.10.a.1.

Γύξσ από ηελ έλλνηα ηνπ πεδίνπ, Πξαθηηθά
Παλεπηζηεκίνπ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (επηζη.επηκ.)

Θεξηλνύ

Δξγαζίεο
133.27.a.2.

Forward, Πξνινγηθό εκείσκα ζην βηβιίν Pierre Bourdieu, Οι
κανόνερ ηηρ ηέσνηρ (κηθξ.: Δ. Γηαλλνπνύινπ), Αζήλα: Παηάθε, ζ. 1121.

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
134.38.a.3.

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο επξσπατθνύ ρώξνπ ησλ Κνηλσληθώλ
Eπηζηεκώλ, Aςγή, 12/2/2006.
2007

Βηβιία
135.11.a.1.

Γηεζλήο θπθινθνξία ησλ ηδεώλ ζην ρώξν ησλ επξσπατθώλ
θνηλσληθώλ επηζηεκώλ, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Δθ Πνιύηξνπνλ,
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(επηζη.επηκ.)
136.12.b.2.

(επηζη.επηκ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Marta Roca i Escoda), Structures
sociales
en
transformation,
Approches
theoriques,
methodologiques
et
empiriques,
Πξαθηηθά
Θεξηλνύ
Παλεπηζηεκίνπ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο

Άξζξα
137.39.a.3.

Τπεξαζπηδόκελνη ην δεκόζην παλεπηζηήκην: ζθέςεηο in progress
Δπιζηήμη και Κοινυνία, 17-18, 2007, ζ. 237-248

Δξγαζίεο
138.28.a.4.

πκβνιηθή βία θαη θνηλσληθή θύζε
Πξνινγηθό εκείσκα ζην βηβιίν Pierre Bourdieu, Ζ ανδπική
κςπιαπσία, Παηάθε, ζ.9-24

139.29.b.5.

Πξννίκην,
Πξνινγηθό εκείσκα ζην βηβιίν Pierre Bourdieu, Δπιζηήμη ηηρ
επιζηήμηρ και αναζηοσαζηικόηηηα, Παηάθε, 2007, ζ. 1-8

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
140.39.a.6.

H δεκηνπξγία ηνπ δεκηνπξγνύ, Επνρή, 28/1, (αλαδεκνζίεπζε ζηελ
Απγή ζηηο 8/2)

141.40.b.7.

Σν εθπαηδεπηηθό θίλεκα θαη ν πλεπκαηηθόο θόζκνο, Αςγή ζηηο 15/4
2008

Βηβιία
142.13.a.1.

Η απνκάγεπζε ηνπ θόζκνπ
Πνιύηξνπνλ, (δηεύζ.) 2008

Άξζξα
143.40.a.2.

Οη εθινγέο, ε επόκελε κέξα θαη ε επζύλε ησλ δηαλννπκέλσλ
Δπιζηήμη και Κοινυνία, 19, 2008, ζ. 267-272

144.41.b.3.

Αγνξά, πνιηηηζκόο θαη ινγν-θξηζίεο
ζην Γ. Εηώγαο, Λ. Καξακπίλεο, Γ.ηαπξαθάθεο, Γ. Υξηζηόπνπινο
(επηκ), τειρ Λογοκπιζίαρ ζηην Δλλάδα, Νεθέιε-Πιαηθόξκεο, 2008,
ζ. 167-176

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
145.41.a.4.

Παξέκβαζε (θ.ά) κε ηίηιν: Ώξα επζύλεο
ΣΑ ΝΔΑ, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 31/7/08
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146.42.b.5.

Δπαγγεικαηηθή θνηλσληνινγία θαη εξαζηηερληθή θνηλσληνινγία
ύγσπονη Δκπαίδεςζη, 154, 2008, ζ. 157-158
2009

Δξγαζίεο
147.30.a.1.

Η ηέρλε ηνπ θνηλσληνιόγνπ θαη ε ρξήζε ηνπ δπλαηνύ, P.Bourdieu,
J-C. Passeron, J-C. Chamboredon, Ζ ηέσνη ηος κοινυνιολόγος, 2009,
Αζήλα: Μεηαίρκην, ζ. 9-16

148.31.b.2.

Δθπαηδεπηηθέο αληζόηεηεο: έλα επηζηεκνληθό θαη θνηλσληθό
δηαθύβεπκα, ζην Θ. Θάλνο (επηκ.), Δκπαιδεςηικέρ Ανιζόηηηερ,
Μεθοδολογικά, Θευπηηικά και Δμπειπικά Θέμαηα, Μνηίβν, 2009, ζ.
33-42

149.32.c.3.

Νεαληθέο ζπκκνξίεο: ρνιείν θαη ε θξίζε ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ
ιατθώλ ηάμεσλ, ζην Θ. Θάλνο (επηζη.επηκ.), Παιδική παπαβαηικόηηηα
και σολείο, Δθ. Σόπνο, 2009, ζ. 130-136
2010

Άξζξα
150.42.a.1.

The «weight of the world» in Greece
(ζπιινγηθόο ηόκνο) «Annuaire de l‟Université de Sofia „St. Kliment
Ochridski‟», Faculté de Philosophie, 2010, ζ. 32-39

151.43.b.2.

Τπεξάζπηζε ή θξηηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο: έλα
πιαζηό δίιεκκα
Σο Βήμα ηυν Κοινυνικών Δπιζηημών, 2010, 59, ζ. 109-124
Γηαζέζηκν ζην: http://www.uth.gr/tovima/VIMA_59_final.pdf

Δξγαζίεο
152.33.a.3.

Témoignage: Souvenirs d’un échange d’un apprenti sociologue,
ζην Le raisonnement sociologique à l’ouvrage: théorie et pratiques
autour de Christian de Montlibert, Παξίζη: L‟ Harmattan, 2010, ζ.
499-502

πλεληεύμεηο
152.22.a.4.

Απνζπάζκαηα από ζπλέληεπμε ζηελ εθεκεξίδα Καθημεπινή, Σέσνερ
& Γπάμμαηα, ζην άξζξν κε ηίηιν: «ηελ επνρή ηεο θξίζεο όινη
αθόκα θάλνπλ ζέαηξν» 18/04/2010, ζ. 13
http://www.kathimerini.gr/390931/article/politismos/arxeiopolitismoy/sthn-epoxh-ths-krishs-oloi-akoma-kanoyn-8eatro
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153.23.b.5.

Απνζπάζκαηα από ζπλέληεπμε «Ζ βία παξάγεη βία»
Κςπιακάηικη Δλεςθεποηςπία, Δπηά, κε ηίηιν: ζην «Η θνπιηνύξα ηεο
θξίζεο», 16/05/2010, ζ. 18-19
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=161868
2011

Άξζξα
154.44.a.1.

Γηα κηα αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ εγθιεκαηνινγηθνύ βιέκκαηνο
ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν «Ζ ζύγσπονη εγκλημαηικόηηηα, η ανηιμεηώπιζή
ηηρ και η Δπιζηήμη ηηρ Δγκλημαηολογίαρ-Σιμηηικόρ Σόμορ για ηον
Καθηγηηή Ηάκυβο Φαπζεδάκη», Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2011, ζ.
1997-2005

155.45.b.2.

Οη λόκνη θαζξέθηεο ησλ θνηλσληθώλ αιιαγώλ
[Βαζίιεο Υ. Καξύδεο, Όςεηο θνηλσληθνύ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα]
The Books’ Journal, 7, Μάηνο 2011
2012

Άξζξα
156.46.a.1.

Δπηζηεκνληθή κέζνδνο θαη θνηλσληθή ηεξαξρία αξκνδηνηήησλ
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 1, ζ. 4-17

157.47.b.2.

(καδί κε ηε Μαξία Βηδάιε) Ο θόζκνο ησλ παξαζηάζεσλ(Α): Ο
θνηλσληθόο ρώξνο ηνπ θνηλνύ ησλ ζεάηξσλ
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 1, ζ. 64-94

158.48.c.3.

Δπηζηήκε ηεο επηζηήκεο ησλ «κηθξώλ ρσξώλ»: εξεπλεηηθό
ζεκείσκα
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 1, ζ. 215-217

159.49.d.4.

Christian de Montlibert: κηα εθεπξεπηηθή θαη εηθνλνθιαζηηθή
ζθέςε
Απιάδνη (επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο), 18, ζ. 399-407

Δξγαζίεο
160.34.a.5.

Πξόινγνο ζην Θ. Θάλνο, Δκπαίδεςζη και κοινυνική αναπαπαγυγή
ζηη μεηαπολεμική Δλλάδα (1950-2010): ο πόλορ ηηρ ανώηαηηρ
εκπαίδεςζηρ, Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, ζ. 13-18

2013
Βηβιία
161.14.a.1.

Η βία ηεο αλεξγίαο
45

Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα
Άξζξα
162.50.a.2.

Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληναλάιπζε
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 2-3, ζ. 4-24

163.51.b.3.

Η νηθνλνκία ηεο αλάγθεο: ζπλέληεπμε κε κηα ζπληαμηνύρν
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 2-3, ζ. 42-50

164.52.c.4.

Η απνύζα παξνπζία: ζπλέληεπμε κε κηα αιινδαπή
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 2-3, ζ. 97-104

165.53.d.5.

(καδί κε ηε Μαξία Βηδάιε) Η κηδέξηα ηεο πνιηηηθήο: ζηνηρεία γηα
κηα θνηλσληνινγία ηεο δηαρείξηζεο ησλ λέσλ «επηθίλδπλσλ
ηάμεσλ» Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 2-3, ζ. 183-231

Δξγαζίεο
166.35.a.6.

La violence du chômage et ses incidences
θεθάιαην ζε ζπιινγηθό ηόκν

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
167.43.a.7.

«Αιινηξησκέλνη άλεξγνη»
Βηβιηνζήθε, Κςπιακάηικη Δλεςθεποηςπία, Κπξηαθή, 15 Γεθεκβξίνπ
2013, ζ. 22
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=404525

πλεληεύμεηο
168.24.a.8.

πλέληεπμε ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ (γηα ην δηπιό ηεύρνο ηνπ ΚΔ –
δηεύζ.: Ν. Παλαγησηόπνπινο– κε ηίηιν: «Ζ θξίζε») ηεο Ησάλλαο
σηήξρνπ κε ηίηιν:
«Σν βίσκα ηεο θξίζεο θαη ε νηθνλνκία ηεο αλάγθεο»
Δθημεπίδα ηυν ςνηακηών, Γεπηέξα, 7 Οθησβξίνπ 2013, ζ. 47.

169.25.b.9.

«Η βία ηεο αλεξγίαο θαη νη λεσθόξνη ηεο αγνξάο»
ζπλέληεπμε ζηνλ Γηώξγν Κηνύζε,
Κςπιακάηικη Δλεςθεποηςπία, Κπξηαθή, 10 Ννεκβξίνπ 2013, ζ. 3.
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=396984

170.26.c.10.

«Η αλεξγία εγγξάθεηαη ζε έλαλ ηξόπν θπξηαξρίαο λένπ ηύπνπ»,
ζπλέληεπμε ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ (γηα ην βηβιίν Ν.
Παλαγησηόπνπινο, Ζ βία ηεο αλεξγίαο, Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 2013)
ηεο Ησάλλαο σηήξρνπ κε ηίηιν: «Ζ βία ηεο αλεξγίαο»,
Δθημεπίδα ηυν ςνηακηών, Σεηάξηε, 20 Ννεκβξίνπ 2013, ζ. 40.
46

http://www.efsyn.gr/?p=152533
171.27.d.11.

«Να ζπγθξνηήζνπκε κηα νηθνλνκία ηεο επηπρίαο»,
ζπλέληεπμε ζηε Γηνύιε Δπηαθνίιε,
Σέρλεο & Γξάκκαηα, Καθημεπινή, Κπξηαθή, 24 Ννεκβξίνπ 2013, ζ. 7.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_24/11/2013_5406
18

172.28.e.12.

«Αλίδενη από θνηλσληνινγία νη πνιηηηθνί»
ζπλέληεπμε ζηνλ Γηώξγν Σζαληίθν
Ζπειπυηικόρ Αγών, Πέκπηε, 5 Γεθεκβξίνπ 2013.
http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/24067/2013-12-05.html
2014

Άξζξα
173.54.a.1.

Η έλλνηα ηνπ πεδίνπ θαη ν ζρεζηαθόο ηξόπνο ζθέςεο
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 4-5, ζ. 63-76

174.55.b.2.

Δξσηήκαηα γηα θηινζόθνπο «επγελνύο ηαπεηλόηεηαο»
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 4-5, ζ. 229-233

Δξγαζίεο
175.36.a.3.

Η Αλαπαξαγσγή: έλα θνηλσληνινγηθό long-seller
πξόινγνο ζην βηβιίν ησλ P. Bourdieu & J.-Cl. Passeron Ζ
αναπαπαγυγή: ζηοισεία για μια θευπία ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ,
Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, ζ. 11-18.

176.37.b.4.

Κη όκσο
Kείκελν ζην πξόγξακκα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κε ηίηιν: «Ζ
νδύλε ησλ αλέξγσλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ ηεκπειηά» (8-12
Ηαλνπαξίνπ, ζθελνζεζία: Θ. Γθόλεο), ε νπνία βαζίζηεθε ζην πιηθό
ζπλεληεύμεσλ θαη ηηο αλαιύζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην βηβιίν ηνπ
Ν. Παλαγησηόπνπινπ: Ζ βία ηηρ ανεπγίαρ θαη ζην πεξηνδηθό
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ.

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
177.44.a.5.

«Ο θόβνο ηεο απόιπηεο αλέρεηαο
παζεηηθόηεηαο»,
Νέα Δγναηία, Πέκπηε, 23 Ηαλνπαξίνπ 2014

178.45.b.6.

«Κνηλσληθό θξάηνο θαη θνηλσληθόο ζηηγκαηηζκόο»
Δλεςθεποηςπία, Σεηάξηε, 26 Μαξηίνπ 2014
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=422483
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είλαη

ε

αηηία

ηεο

πλεληεύμεηο
179.28.a.7.

πλέληεπμε ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ ηεο Σίλαο Μαλδειαξά κε ηίηιν:
«Οη άλεξγνη αλεβαίλνπλ ζηε ζεαηξηθή ζθελή»
Ππώηο Θέμα, Κπξηαθή, 1 Ηνπλίνπ 2014
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=elGR&page=2&production=41767&mode=19&item=41815
2015

Βηβιία
180.15.a.1.

(κε Fr. Schultheis)
Η νηθνλνκία ηεο αζιηόηεηαο
Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα

181.16.b.2.

(κε Fr. Schultheis & B. Γεκεηξαθνπνύινπ)
Γηάινγνη/Dialogues
Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα

Άξζξα
182.56.a.3.

(καδί κε ηε Μαξία Βηδάιε) Ο θόζκνο ησλ παξαζηάζεσλ(Β): ν
θνηλσληθόο ρώξνο ηνπ θνηλνύ ηνπ ρνξνύ
Κοινυνικέρ Δπιζηήμερ, 6, ζ. 82-123

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
183.46.a.4.

«“ρνιηθή αξηζηεία” θαη θπιεηηζκόο ηεο επθπίαο», Δθημεπίδα ηυν
ςνηακηών, Κπξηαθή, 01 Μαξηίνπ 2015
http://www.efsyn.gr/arthro/sholiki-aristeia-kai-fyletismos-tis-eyfyias

184.47.b.5.

«Δίλαη δπλαηόλ;», Δθημεπίδα ηυν ςνηακηών, Πέκπηε, 30/04/2015
http://www.efsyn.gr/arthro/einai-dynaton

πλεληεύμεηο
185.29.7.

Απνζπάζκαηα από ζπλέληεπμε ζηνλ Μ. Πηκπιή ζην άξζξν κε ηίηιν:
«Ζ νηθνλνκία ηεο αζιηόηεηαο», Σα Νέα, 24/12/2015, ζ. 1-3
2016

Άξζξα ζε εθεκεξίδεο
186.48.a.1.

«ε α‟ πξόζσπν»: Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, diastixo.gr, 24/01/2016
http://diastixo.gr/aprosopo-2/4772-nikos-panagiotopoulos

187.49.b.2.

«Ζ νηθνλνκία ηεο αζιηόηεηαο», presspublica.gr, 31/01/2016
http://www.presspublica.gr/ε-νηθνλνκία-ηεο-αζιηόηεηαο/
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πλεληεύμεηο
188.30.a.3.

πλέληεπμε ηεο Π. Κξεκληώηε κε ηίηιν: «Ο ζπιινγηθόο
δηαλννύκελνο αληόδνην ζηνλ λενθηιειεύζεξν ηό», Ζ Αςγή,
03/01/2016, ζ. 51
http://www.avgi.gr/article/6149782/nikos-panagiotopoulos-osullogikos-dianooumenos-os-antidoto-ston-neofileleuthero-io

189.31.b.4.

Απνζπάζκαηα από ζπλέληεπμε ζηελ Η. σηήξρνπ ζην άξζξν κε ηίηιν:
«Η νηθνλνκία ηεο αζιηόηεηαο θαη ε αζιηόηεηα ηεο νηθνλνκίαο»,
Δθημεπίδα ηυν ςνηακηών, 18/01/2016, ζ. 22-23
http://www.efsyn.gr/arthro/i-oikonomia-tis-athliotitas-kai-i-athliotitatis-oikonomias

190.32.c.5.

πλέληεπμε ηεο Δ. Μπέιια κε ηίηιν: «“H αζιηόηεηα ηεο
νηθνλνκίαο”», Ζ Βπαδςνή ηηρ Κςπιακήρ, 30/01/2016, ζ. 12

191.33.d.6.

πλέληεπμε ηεο Γ. Αζαλαζνπνύινπ, «Νίθνο Παλαγησηόπνπινο:
“Απηό πνπ θαηαζηξέθεηαη είλαη ε κνξθή ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ
γλσξίζακε θαη απνιακβάλακε”», Hot Doc, 18/02/2016, ζ. 74-75
http://hotdoc.gr/article/mia-nisos-elis-stin-ellada-gia-tin-eirwpi/#post9400

192.34.e.7.

πλέληεπμε ζηνλ Θ. Μίρν κε ηίηιν: « “Κάησ από έλα όξην
αζθάιεηαο αθπξώλεηαη θάζε επαλαζηαηηθή πξνζδνθία”»,
propaganda.gr, 20/02/2016
http://m.popaganda.gr/nikos-panagiotopoulos-mirrors/

193.35.f.8.

πλέληεπμε ζηνλ Κ. Γθηάζηα κε ηίηιν: «Ό,ηη πηέδεηαη πνιύ,
ηειηθά…ηζαθίδεηαη!», Δλεςθεπία, 26/02/2016
http://www.eleftheria.gr/πξόζσπα/item/105021-ν,ηη-πηέδεηαη-πνιύ,ηειηθά-ηζαθίδεηαη.html
πλέληεπμε
ζηνλ
Γ.Ν.
Μπαζθόδν
κε
ηίηιν:
«Νίθνο
Παλαγησηόπνπινο: ελάληηα ζηελ πνιηηηθή απνπνιηηηθνπνίεζεο»,
oanagnostis.gr, 10/03/2016
http://www.oanagnostis.gr/n-panagiotopoulos-enantia-stin-politikiapopolitikopiisis/

194.36.g.9.

195.37.h.10.

πλέληεπμε ζηνλ Ν. Κνπξκνπιή κε ηίηιν: «“Η ππεξεμνπζία ηεο
νηθνλνκίαο”», stokokkino.gr, 11/03/2016
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000028023/Mirrors-Iupereksousia-tis-oikonomias

196.38.i.11.

πλέληεπμε ζηνλ Λ. Παπαζηεξγίνπ κε ηίηιν: « “Οη πνιηηηθνί
αζρνινύληαη κόλν κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο”, “Κιεξνλόκνη ηεο
πνιηηηθήο Θάηζεξ…”», larissanet.gr, 20/03/2016
http://www.larissanet.gr/2016/03/20/klironomoi-tis-politikis-thatser/
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