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ΣΠΟΥ∆ΕΣ

1984 - 1988

Βασικές σπουδές Κοινωνιολογίας (Maitrise)

1988 - 1989

Μεταπτυχιακές σπουδές Κοινωνιολογίας (DEA)

1989 - 1995

Εκπόνηση ∆ιδακτορικής Εργασίας στην Κοινωνιολογία

Όλες οι σπουδές πραγµατοποιήθηκαν στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου
Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Στρασβούργου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1988-1995

Yποτροφία του Κέντρου Ερευνών των Κοινωνικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Στρασβούργου

1990 - 1991

Yποτροφία των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Στρασβούργου για εξειδίκευση στη
Στατιστική στο Κέντρο Στατιστικής και Μεθοδολογίας της École des
Hautes Études en Sciences Sociales της, υπό τη διεύθυνση του Ρ.
Cibois

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ
• Ειδικός Επιστήµονας στο Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστηµίου της Franche-Comté (1987 έως 1988).

• Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (1988 έως 1998).
• Ερευνητής

στο

Ελληνικό

Κέντρο

Εγκληµατολογίας

του

Παντείου

Πανεπιστηµίου (1991 έως 1993).

• Συνεργάτης Ερευνητής

στο Κέντρο Ερευνών των Κοινωνικών Επιστηµών

(CRESS) του Πανεπιστηµίου Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Στρασβούργου
(1989 έως 2005).
• Συνεργάτης Ερευνητής στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογίας του Collège
de France και της École des Hautes Études en Sciences Sociales (1989 έως
2001), το οποίο διηύθυνε ο Pierre Bourdieu.
• Συνεργάτης Ερευνητής στο Κέντρο Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και του
πολιτισµού της École des Hautes Études en Sciences Sociales (1989 έως
σήµερα).
• ∆ιδάσκων στο Μεταπτυχιακό Σεµινάριο του Τοµέα Εγκληµατολογίας του
Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστηµίου (1988 έως 1990).
• ∆ιδάσκων σύµφωνα µε το νόµο Ν. 407/1980 στο Παιδαγωγικό Τµήµα
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1996 έως 1997).
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• ∆ιδάσκων σύµφωνα µε το νόµο Ν. 407/1980 στο Τµήµα Νηπιαγωγών του
Πανεπιστηµίου Πατρών (1997 έως 1998).
• Γενικός ∆ιευθυντής στο Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας (1996 έως 1998).
• Συνεργάτης Ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της
Ακαδηµίας Αθηνών (1996 έως 2001).
• Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου Κρήτης.(1998 έως 2006).
• Συνεργάτης Ερευνητής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
(1998 έως 2004).
• Επισκέπτης καθηγητής στην École des Hautes Études en Sciences Sociales
(1999).
• Επισκέπτης ∆ιευθυντής Σπουδών στην École des Hautes Études en Sciences
Sociales (2001).
• Συνεργάτης Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2002 έως
2006).
• Συνεργάτης Ερευνητής στο Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (2004).
• Προσκεκληµένος επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών
Επιστηµών της Γενεύης για το χειµερινό εξάµηνο 2003-2004.
• Συντονιστής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (2005 έως σήµερα).
• Επισκέπτης Καθηγητής στο Τµήµα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Κύπρου για το χειµερινό εξάµηνο 2005-2006 και το ίδιο
διάστηµα στο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών Επιστηµών της Γενεύης.
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• Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου Κρήτης (2006 έως σήµερα).
• Επισκέπτης καθηγητής στο Universitat St. Gallen το εαρινό εξάµηνο του
2008.
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ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•

Μέλος της συντακτικής επιτροπής και των διεθνών ανταποκριτών της
Ευρωπαϊκής Επιθεώρησης του βιβλίου LIBER η οποία εκδόθηκε υπό την
αιγίδα του Collège de France από την ίδρυσή του (1989 έως 1998).

•

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, από το 1991 το οποίο δηµοσιεύεται υπό την αιγίδα του
Maison des Sciences de l’Homme, της École des Hautes Études en Sciences
Sociales και του Collège de France.

•

Επιµελητής της σειράς «Μελέτες» του εκδοτικού οίκου ∆ελφίνι, (1992 έως
1996).

•

∆ιευθυντής της σειράς «Μεταστροφές» στις εκδόσεις Πατάκη από το 2000.

•

∆ιευθυντής της σειράς «Λόγοι ∆ράσης» που δηµιουργήθηκε στις εκδόσεις
Πατάκη τον Απρίλιο του 1998.

•

Μέλος της συντακτικής επιτροπής της σειράς «Raisons d’Agir» των γαλλικών
εκδόσεων Liber ( 2002-).

•

∆ιεθνής ανταποκριτής του περιοδικού “Regards Sociologiques” του
Πανεπιστηµίου Ανθρωπιστικών Σπουδών του Στρασβούργου από το 1996 και
από το 2005 µέλος της συντακτικής επιτροπής του.

•

Πιστοποιηµένος εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης
∆οµών Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ.

•

∆ιευθυντής του Ελληνικού Επιστηµονικού Οµίλου «Λόγοι ∆ράσης» από το
2000-2005 και Γενικός Γραµµατείας του ∆ιεθνούς ∆ικτύου του Οµίλου Λόγοι
∆ράσης 1997–1999 και από το 2000 µέλος.

•

Γενικός Γραµµατέας της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής της Fondation
Pierre Bourdieu µε έδρα τη Γενεύη (2002 έως 2005).
5

•

Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (2002 έως 2003).

•

Μέλος της επιστηµονικής διεθνούς οµάδας µε αντικείµενο µελέτης “Petites
societes et construction du savoir” στα πλαίσια της Association Internationale
des Sociologues de Langue Francaise (από το 2002).

•

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Fondation Pierre Bourdieu (2005
έως σήµερα).

•

Μέλος του ευρωπαϊκού επιστηµονικού δικτύου «Για ένα χώρο των
ευρωπαϊκών κοινωνικών επιστηµών» µε έδρα τη Γενεύη (2004 έως σήµερα).

•

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού
TRANSEO (2008).

•

Εξωτερικός συνεργάτης- ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο Sociology of
Education and Culture του Πανεπιστηµίου της Uppsala από το 2010.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α. Στον Ελληνικό χώρο
•

Ερευνητής στο ΕΚΚΕ µε αντικείµενο τις «φυλακές, την κοινωνική
αντίδραση στη παρέκκλιση, και τον κοινωνικό αποκλεισµό» (1988-1996).

•

Συντονιστής Ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Εγκληµατολογίας του
Παντείου Πανεπιστηµίου µε αντικείµενο το «Κοινωνικός Έλεγχος και
Μικρή Εγκληµατικότητα» (1991-1993).

•

Ανάθεση Υπεύθυνου έρευνας µε αντικείµενο τις «Πολιτικές αντιµετώπισης
της κοινωνικής ένταξης των ΑΜΕΑ στην Ελλάδα» που διενεργήθηκε από
το ∆ήµο Ζωγράφου (1995-1996).

•

Ανάθεση Υπεύθυνου έρευνας στην έρευνα µε αντικείµενο «Οι πολιτικές
αντιµετώπισης της κοινωνικής ένταξης των ανύπανδρων µητέρων», η
οποία πραγµατοποιήθηκε από το Ίδρυµα ∆οξιάδη (1995-1997).

•

Ανάθεση Υπεύθυνου έρευνας µε θέµα: «Η κρίση της ελληνικής
οικογένειας: Μύθος και πραγµατικότητα»,

στα πλαίσια του Κέντρου

Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών (1996-1998).

•

Ανάθεση Υπεύθυνου έρευνας του διακρατικού ερευνητικού προγράµµατος
χρηµατοδοτουµένου από την ΕΚ µε αντικείµενο τις «Νέες µορφές δηµόσιας
διαχείρισης της παραβατικότητας στην Ευρώπη» στα πλαίσια του 4ου
ευρωπαϊκού προγράµµατος TSER που πραγµατοποιήθηκε από το Κέντρο
Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών (1998-2001).

•

Μέλος της ερευνητικής οµάδας (Α. Αστρινάκης, Α. Γεωργούλας, Ζ. Παληός,
Ν. Σερντεδάκις) µε θέµα: «Ο σχηµατισµός της περιοχής του κοινωνικού
αποκλεισµού στην Ελλάδα» στα πλαίσια του Τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1999-2000).
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•

Ανάθεση συνυπευθύνου έρευνας (σε συνεργασία µε τον Γ. Κουζή) στην
έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της
ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ

στα

πλαίσια

4ου

ευρωπαϊκού

προγράµµατος

TSER :

«Συγκριτική αξιολόγηση της εφαρµογής µιας ευρωπαϊκής πολιτικής
καταπολέµησης της ανασφάλειας των νέων στα κράτη-µέλη» (1998-2001).

•

Ανάθεση υπεύθυνου έρευνας µε αντικείµενο τα «Προγραµµάτα επανένταξης
των ανέργων» που πραγµατοποιήθηκε στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ(2002-2004).

•

Ανάθεση Υπεύθυνου της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από το ΕΚΚΕ
(Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) και το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της
ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ µε τίτλο «Κοινωνικοί

µετασχηµατισµοί και µηχανισµοί

αναπαραγωγής στον ελληνικό χώρο: Μορφές διαχείρισης των επιδράσεων
και των αντιφάσεων τους» (2002-2005).

•

Ανάθεση Υπεύθυνου έρευνας µε θέµα την «Επιχειρηµατικότητα των
γυναικών» που διοργανώθηκε από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, (2005).

•

Ανάθεση Υπεύθυνου έρευνας από το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού και
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών µε

θέµα: «Η επαγγελµατική

κατάσταση του χώρου του θεάτρου και του χορού και το κοινό τους»
(2008-2010).
Β. Στον ∆ιεθνή χώρο

•

Συµµετοχή ως Επιστηµονικός συνεργάτης του Κέντρου Ερευνών των
Κοινωνικών Επιστηµών (CRESS) του Πανεπιστηµίου Ανθρωπιστικών
Επιστηµών του Στρασβούργου σε έρευνες µε αντικείµενα (1989-2005): τις
κοινωνικές επιδράσεις των αλλαγών των σχέσεων µεταξύ του σχολικού
πεδίου και του κοινωνικού πεδίου στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια,
τη µελέτη των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών παραγωγής της
ανεργίας στην περιοχή της Λορένης και οι επιπτώσεις της στον πληθυσµό
της περιοχής, τη µελέτη της εξέλιξης των τρόπων διαχείρισης των
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προβληµάτων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στη Γαλλία τα
τελευταία 30 χρόνια, τη διερεύνηση του τρόπου συγκρότησης και
διεξαγωγής των απεργιών τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία µε στόχο την
σύλληψη των µηχανισµών παραγωγής της συνοχής και της διάστασης
των παραδοσιακών µορφών εργασιακών αγώνων.

•

Ως Επιστηµονικός συνεργάτης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογίας του
Collège de France και της Ecole des Hautes Etudes από το 1989 έως το 2002
και του Κέντρου Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και του πολιτισµού της Ecole
des Hautes Etudes, από το 1989 έως σήµερα συµµετείχα σε ερευνητικά
προγράµµατα µε αντικείµενα: «τη συγκριτική έρευνα των θεσµών
εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης της ηγετικής τάξης, τη
συγκριτική έρευνα της διακίνησης των συµβολικών αγαθών, διερεύνηση
των νέων µορφών κοινωνικής οδύνης και αποκλεισµού, την έρευνα των
νέων δοµών του οικονοµικού πεδίου και του γραφειοκρατικού πεδίου των
σύγχρονων κοινωνιών, τη συγκριτική έρευνα των σχέσεων του πεδίου της
διανόησης και του πεδίου της εξουσίας στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,
την έρευνα των πολιτικών χρήσεων των δηµοσκοπήσεων και των
επιπτώσεων τους στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού παιχνιδιού, τη
µελέτη του τηλεοπτικού µνήµατος των ειδήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

•

Συµµετοχή ως Υπεύθυνος έρευνας της ελληνικής συµµετοχής στο διεθνές
πρόγραµµα έρευνας το οποίο -χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση- είχε στόχο να µελετήσει τους όρους και τα εµπόδια στη «συγκρότηση
ενός Ευρωπαϊκού Χώρου για τις Κοινωνικές Επιστήµες» (ESSE), στα
πλαίσια του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης ( 2004-2009).
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∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1986
• Εισήγηση σε προπτυχιακό Σεµινάριο της Κοινωνιολογίας στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο µε θέµα: «Ανθρωπολογία και Κοινωνιολογία», Απρίλιος 1986.

1988
• ∆ιάλεξη στο Κέντρο Ερευνών της Παρέκκλισης του Πανεπιστηµίου
Ανθρωπιστικών Επιστηµών της Franche-Comté µε θέµα: «Η προβληµατική
της κοινωνιολογίας της παρέκκλισης», Φεβρουάριος 1988.
1989
• Συµµετοχή ως εισηγητής στα σεµινάρια του CRESS για τα «επιστηµολογικά
προβλήµατα των κοινωνιολογικών ερευνών» που διοργάνωσε το CRESS
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1989-1990.

• ∆ιάλεξη µε θέµα «Η θεωρία του υποκειµένου στις κοινωνικές επιστήµες»
στο υπό τη διεύθυνση του καθ. Ν. Ιντσεσσίλογλου σεµινάριο µεταπτυχιακών
σπουδών της Νοµικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 1989.

• ∆ιάλεξη µε τίτλο: «Η διαδικασία παραγωγής της παρέκκλισης», στα
Σεµινάρια της Ερµούπολης, οργανωµένα υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών και τη Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ιούλιος
1989.

1990
• ∆ιάλεξη στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των σεµιναρίων
µεθοδολογίας που διοργάνωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κοτζαµάνης µε
θέµα: «Οι επιστήµες του ανθρώπου και οι πλαστές διχοτοµήσεις», Μάρτιος
1990.

1991
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• ∆ιάλεξη

στο

Πανεπιστήµιο

Θεσσαλίας

µε

θέµα:

«Επιστηµολογικά

προβλήµατα των κοινωνικών επιστηµών» τον Μάρτιο του 1991 στο πλαίσιο
του ίδιου σεµιναρίου.

• Συµµετοχή µε εισήγηση, το Νοέµβριο του 1991, στη ∆ιεθνή Ευρωπαϊκή
Συνδιάσκεψη µε θέµα τη ∆ιακίνηση των Συµβολικών Αγαθών που
οργανώθηκε υπό την εποπτεία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογίας και
έλαβε χώρα στη Fondation Suger. Η εισήγηση είχε ως τίτλο: «Το
κοινωνιολογικό πεδίο στην Ελλάδα και οι µηχανισµοί επιλογής και
διακίνησης των ιδεών».

• Εισήγηση µε τίτλο: «Για µια αυτονοµία των κοινωνικών επιστηµών» στην
Ηµερίδα του Ε.Κ.Κ.Ε. µε θέµα: «Κοινωνική έρευνα: αναγκαιότητα ή
πολυτέλεια;», Νοέµβριος 1991.

1992
•

∆ιάλεξη στο Κέντρο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και του Πολιτισµού, το
οποίο διύθυνε η Monique de Saint Martin, µε θέµα: «Οι αλλαγές του κοινωνικού
χώρου στην Ελλάδα µετά την Μεταπολίτευση», Μάιος 1992.

• Εισήγηση στο ∆ιεθνές Συνέδριο που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκής
Κοινωνιολογίας µε θέµα την Εκπαίδευση των ανωτάτων στελεχών, µε θέµα:
«Πρώτες σηµειώσεις πάνω στο χώρο της εκπαίδευσης των στελεχών στην
Ελλάδα» τον Νοέµβριο του 1992.

1993
• Εισήγηση στο ∆ιεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Μάιο του 1993 στην
Στοκχόλµη το Institute of Education του Department of Educational Research
µε θέµα: «Η διεθνοποίηση των Ελίτ». Ο τίτλος της εισήγησής µου ήταν: «Η
εκπαίδευση των στελεχών στην Ελλάδα».
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• ∆ιάλεξη τον Νοέµβριο του 1993 µε θέµα: «Σχολική αυτοαναπαραγωγή και
κοινωνική αναπαραγωγή» στο µεταπτυχιακό σεµινάριο του Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης του Παντείου Πανεπιστηµίου που διηύθυνε ο
Επίκουρος Καθηγητής Σ. Πεσµαζόγλου.
• Εισηγητής στο 11ο Συνέδριο της ∆ιεθνούς Εταιρείας της Κοινωνιολογίας του
∆ικαίου στη Βουδαπέστη, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου
Εγκληµατολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου µε θέµα: «Παρέκκλιση και
κοινωνική επανένταξη: το ασύµπτωτο µιας σχέσης» τον Μάρτιο του 1993.

1994
• Εισήγηση µε τίτλο: «Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις» στο διήµερο συνέδριο
του Παντείου Πανεπιστηµίου µε θέµα: «Ετερότητα και Ταυτότητα» τον
Νοέµβριο του 1994.

1996
• Ανακοίνωση µε τίτλο: «Το Κολέγιο Αθηνών: Ένα σχολείο για τους έλληνες
πολίτες του κόσµου» στο συνέδριο µε θέµα: «Εκπαίδευση των Ελίτ» που
έλαβε χώρα στη Μόσχα τον Απρίλιο του 1996 υπό την αιγίδα της Σχολής
Ανωτάτων Μελετών του Παρισιού, του Stockholm Institute of Education της
Σουηδίας και την Ακαδηµίας των Επιστηµών της Μόσχας.

• ∆ιάλεξη µε τίτλο: «Η σχολαστική άποψη στις κοινωνικές επιστήµες», στο
Σεµινάριο της Εθνολογικής Εταιρείας τον Μάιο του 1996.

• Εισήγηση µε τίτλο: «Max Weber και η επιστηµολογία των κοινωνικών
επιστηµών» στο µεταπτυχιακό σεµινάριο του Πολιτικού Τµήµατος της
Νοµικής Σχολής που διηύθυνε ο καθ. Ν. Τάτσης, τον Απρίλιο του 1996.

• Εισήγηση µε τίτλο: «Χαρακτηριστικά των ευάλωτων οικογενειών και η
σχολαστική άποψη γι’ αυτά», στο πλαίσιο σεµιναρίου που διοργάνωσε το
Ίδρυµα ∆οξιάδη για «την κατάρτιση επαγγελµατιών για το παιδί» τον Μάιο
του 1996.
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• Ανακοίνωση µε τίτλο: «Η αυτονοµία του πεδίου της τέχνης ως µορφή
αντίστασης» στη διεθνή ηµερίδα µε θέµα: «Το πεδίο της τέχνης σαν χώρος
αντίστασης» που έλαβε χώρα στο Ρέθυµνο τον Σεπτέµβριο του 1996 υπό την
αιγίδα της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης «Λ. Κανακάκης» και του «Κέντρου
Σύγχρονης Εικαστικής ∆ηµιουργίας Ρεθύµνης».

1997
• Εισήγηση µε τίτλο: “Η “σχολαστική” άποψη της εγκληµατολογίας» στο
Επιστηµονικό Συµπόσιο µε θέµα: «Εγκληµατίες και θύµατα στο κατώφλι
του 21ου αιώνα», το οποίο έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 1997 στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο, στη µνήµη του Ηλία ∆ασκαλάκη.

• Εισήγηση µε τίτλο: «Παραστάσεις και παραστάσεις των παραστάσεων» στο
Συµπόσιο που οργανώθηκε από το Ίδρυµα ∆οξιάδη µε θέµα: «Η πρόσβαση
στη γονεϊκότητα της ευάλωτης οικογένειας: παράγοντας αποκλεισµού και
ένταξης: ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις» τον Μάιο του 1997.

• Εισήγηση

στο

∆ιήµερο

Επιστηµονικό

Συνέδριο

του

Συνδέσµου

Κοινωνιολόγων Κύπρου µε θέµα «Κυπριακή Νεολαία: πρόσωπο και
προσωπείο», στη Λευκωσία το Νοέµβριο του 1997.

• Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο “Rencontres Européennes contre la
Précarité”, στη Grenoble της Γαλλίας τον ∆εκέµβριο του 1997.

1998
• ∆ιαλέξεις στα Σεµινάρια τoυ Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας
(Κ.Ε.Θ.Ι.), οργανωµένα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, µε
θέµατα: «Ανεργία των γυναικών και η στατιστική τους κατασκευή»,
«Γυναικεία εργασία και µερική απασχόληση», «Το πεδίο διαχείρισης της
Οικογένειας: µια κατασκευή αντικειµένου», Ιανουάριος-Μάιος 1998.

• Εισήγηση µε τίτλο: «Η απασχόληση των γυναικών και τα προγράµµατα
διαχείρισης της» στην ηµερίδα που διοργάνωσε η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση
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Ρεθύµνης µε θέµα: «Η γυναίκα στην αγορά εργασίας- δυνατότητες
προοπτικές» τον Απρίλιο του 1998.
• Εισήγηση µε τίτλο: «Για µια αντεκαρτεσιανή παιδαγωγική» στο διεθνές
συµπόσιο µε τίτλο: «Κατασκευάζοντας ένα πρόγραµµα σπουδών για τις
κοινωνικές επιστήµες» που διοργάνωσε το τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστήµιου, και πραγµατοποιήθηκε στις

9-10

Απριλίου 1998.
• Εισήγηση για το βιβλίο του P. Bourdieu «Για την τηλεόραση» (µαζί µε τους
Τ. Πατρίκιος, ∆εµερτζή, Τσίµα, Γ. Μιχαηλίδη) στη δηµόσια παρουσίαση του
βιβλίου το 1998.

• Εισήγηση για το βιβλίο του P. Bourdieu «Αντεπίθεση Πυρών» (µαζί µε τους
Τσουκαλά, Σ. Φυντανίδη, Γ.Πολυζωγόπουλο) στη δηµόσια παρουσίαση του
βιβλίου, 16 Νοεµβρίου 1998.

1999
• Εισήγηση µε τίτλο «Προφορικές Μαρτυρίες: Σχέσεις υποκειµένου και
αντικειµένου» στην ηµερίδα «Προσεγγίζοντας την Προφορική Ιστορία στην
Ελλάδα σήµερα: τάσεις και ερευνητική διαδικασία» του Ε.Κ.Κ.Ε. στις 29
Ιανουαρίου 1999.

• Εισήγηση για το βιβλίο του P. Bourdieu «Αντεπίθεση Πυρών» (µαζί µε τους
Μ. Αντωνοπούλου, Π. Νούτσου) στο Ωδείο του Ρεθύµνου, 17 Μαρτίου 1999.

• Εισήγηση µε τίτλο “Les mécanismes de reproduction des classes dirigeantes
en Grèce” στο συνέδριο του USSH, “Le néolibéralisme: la guerre des
classes et l` anomie”, στις 17-18/5/1999 στο Στρασβούργο.
• Eισήγηση µε τίτλο: “Le doxa universitaire d` un petit pays” στο συνέδριο
του Πανεπιστηµίου Κοινωνικών Επιστηµών του Nauchatel, l9/3/1999.

14

• Εισήγηση στο συνέδριο του ULB µε θέµα «Néolibéralisme et dispositifs
securitaires” µε τίτλο “Εtat pénal et état social en Grèce” στις 10
∆εκεµβρίου 1999.
2000
• ∆ιάλεξη µε τίτλο «Οι συµµορίες ανηλίκων» στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, στα
πλαίσια του µεταπτυχιακού σεµιναρίου του Τοµέα Εγκληµατολογίας, του
Τµήµατος

Κοινωνιολογίας

του

Παντείου

Πανεπιστηµίου

στις
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Φεβρουαρίου 2000.

• ∆ιάλεξη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τίτλο “Για
µία Realpolitik της αντιεξουσίας”, στο Σεµινάριο ∆ιδασκόντων του
Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στις 20 Μαρτίου 2000.
• Εισήγηση

στο

συνέδριο

«Ποινικοποίηση,

αποποινικοποίηση

και

αντεγκληµατική πολιτική στην Ευρώπη» που διοργανώθηκε από το Ιόνιο
Πανεπιστήµιο και τη Γ.Γ.Ε.Τ στην Κέρκυρα στις 29 - 30 Μαϊου 2000, µε
τίτλο: «Η ελληνική αντεγκληµατική πολιτική και το ποινικό κράτος».
• Εισήγηση στο συνέδριο "Les sciences de l` homme et de la société dans l’
Europe de la recherche" που οργάνωσε το Υπουργείο Έρευνας της Γαλλίας
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 - 31 Οκτωβρίου 2000 στη Σορβόννη.
• Εισήγηση στο συνέδριο "Opposition! Le congres de la résistance", που
πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη, στις 10 - 12 Νοεµβρίου 2000,

που

οργανώθηκε από τους ακόλουθους φορείς: Demokratiscen Offensive et
Republikanischer Klub, Ordinariat fur Kunst und Wissenstransfer an der
Universitat fur angewandte Kunst in Wien, Dr. Karl - Renner - Institut, Grune
Bildungswerkstatt,

OGB

Gewerkschafter

der

in

-Bildungsreferat,
Gewerkhaft

der

Fraktion

Socialistischer

Privatangestellten,

Fraktion

Socialistischer Gewerkschafter in der Gewerkshaft der Eisenbahner, SOSMitmensch.
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• ∆ιάλεξη στον Τοµέα ∆ικαίου του Τµήµατος

Νοµικής του ∆ηµοκρίτειου

Πανεπιστηµίου Θράκης, µε τίτλο «Για ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνηµα»
στις 27 Νοεµβρίου 2000.
• Οµιλία στο µεταπτυχιακό του Τοµέα ∆ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, µε τίτλο «Οι κοινωνικές επιπτώσεις
της ανεργίας» στις 28 Νοεµβρίου 2000.

2001
• ∆ιάλεξη στα πλαίσια του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών "Ελληνική
Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστηµών" στο Τµήµα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας (Τοµέας Φιλοσοφίας) του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Για έναν ευρωπαϊκό ∆ιαφωτισµό», στις 20
Φεβρουαρίου 2001.
• ∆ιάλεξη στα πλαίσια του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών του
Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε τίτλο
«Πολιτισµικός ιµπεριαλισµός και παγκοσµιοποίηση» στις 9 Μαρτίου 2001.
• Εισήγηση για το βιβλίο του Π. Νούτσου «Φιλοσοφείον», µαζί µε τους Κ.
Ψυχοπαίδη, Γ. Φαράκλα, Γρ. Ποταµιάνο, µε τίτλο «Ένα Ιατρείον για τη
φιλοσοφία» στη Στοά του Βιβλίου στις 9 Απριλίου 2001.
• Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι «Για ένα συλλογικό διανοούµενο» στα
πλαίσια της ∆ιάσκεψης της Αθήνας: Για ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνηµα,
3, 4 & 5 Μαΐου 2001, µε βασικό προσκεκληµένο τον Pierre Bourdieu, που
οργανώθηκε από τη ΓΣΕΕ, την εφηµερίδα Τα Νέα και το Ελληνικό Τµήµα
του Οµίλου Λόγοι ∆ράσης, µε τίτλο «Στο λυκόφως της “στράτευσης” και
στην αρχή της “στρατευµένης επιστηµοσύνης”».
• Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι «O πολιτισµός σε κίνδυνο» στα πλαίσια της
∆ιάσκεψης της Αθήνας. Για ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνηµα, 3, 4 & 5
Μαΐου 2001, µε βασικό προσκεκληµένο τον Pierre Bourdieu, που
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οργανώθηκε από τη ΓΣΕΕ, την εφηµερίδα Τα Νέα και το Ελληνικό Τµήµα
του Οµίλου Λόγοι ∆ράσης, µε τίτλο «Τα τοπ 10 του πολιτισµού».
• Εισήγηση στο µεταπτυχιακό σεµινάριο του Τµήµατος Ιστορίας και Πολιτικής
Επιστήµης του Πάντειου Πανεπιστηµίου, µε τίτλο «Μια πολιτική του λόγου:
Για ένα συλλογικό διανοούµενο», στις 7 Ιουνίου 2001.
• Εισήγηση στο Συνέδριο “Le symbolique et le social. La réception
internationale du travail de Bourdieu”, που διοργανώθηκε από το Centre
Culturel International de Cerisy - la - Salle, στις 12 - 19 Ιουλίου 2001, µε
τίτλο "Pierre Bourdieu, un 'accélérateur temporel' scientifique pour les
pays périphériques".
• Οµιλία µε τίτλο «Η παραβατικότητα, µια κρατική σκέψη» στα πλαίσια της
παρουσίασης του βιβλίου µου «Η Πίστη στην Τάξη» που πραγµατοποιήθηκε
στις 23 Οκτωβρίου 2001 στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη, µαζί µε τους Ν.
Κουράκη, Αρ. Μπαλτά, Αν. Μαγγανά, Γ. Πανούση.
• Εισήγηση στο συνέδριο “Un dilemme européen: Europe sociale versus
Europe pénale”, στο Institut de sociologie του Université Libre de Bruxelles,
µε τίτλο "État Social et État Pénale en Grèce", στις 26 Οκτωβρίου 2001.
• Εισήγηση στην Ηµερίδα «Τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισµού»
που οργανώνεται από τη Νοµαρχία Κυκλάδων, µε τίτλο «Για µια οικονοµία
της ευτυχίας» στις 24 Νοεµβρίου 2001.

2002
• Οµιλία µε τίτλο «Το δικαίωµα της Κριτικής Σκέψης. Η Σειρά Λόγοι
∆ράσης» στα πλαίσια της παρουσίασης της σειράς Λόγοι ∆ράσης στο
Βιβλιοπωλείο Πανδώρα στην Καλαµάτα στις 21 Ιανουαρίου 2002.

• Οµιλία µε τίτλο «Για µια κοινωνιολογία της διατήρησης της τάξης» στα
πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου µου «Η Πίστη στην Τάξη: Συµβολή σε
µια κοινωνιολογία της διατήρησης της τάξης» στη Θεσσαλονίκη στις 6
Φεβρουαρίου 2002, µαζί µε τους Ιωάννη Μανωλεδάκη (Καθ. Αριστοτελείου
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Πανεπιστήµίου Θεσ/νίκης), Ζήση Παπαδηµητρίου (Καθ. Αριστοτελείου
Πανεπιστήµίου Θεσ/νίκης), Νίκος Παρασκευόπουλος (Καθ. Αριστοτελείου
Πανεπιστήµίου Θεσ/νίκης, Πρόεδρος ΚΕΘΕΑ), Κώστας Σταµάτης (Καθ.
Αριστοτελείου Πανεπιστήµίου Θεσ/νίκης).
• Εισήγηση µε τίτλο «Ο ευρωπαϊκός συνδικαλισµός και τα διακυβεύµατα της
“παγκοσµιοποίησης”» στο Προσυνέδριο του Κόµµατος του Συνασπισµού «Ο
συνδικαλισµός στη σύγχρονη εποχή» στις 21 - 22 - 23 Φεβρουαρίου 2002
• Οµιλία µε τίτλο "Τι σηµαίνει να µιλάς για τον Πιέρ Μπουρντιέ", στα
πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου του P. Bourdieu «Η ∆ιάκριση» στη
σειρά Μεταστροφές των εκδόσεων Πατάκη, που έλαβε χώρα στις 4 Μαρτίου
2002 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, µαζί µε τους Γεράσιµο Κουζέλη (Αν. Καθ.
Πανεπιστηµίου Αθηνών), Παναγιώτη Πούλο (∆ιδάκτωρ Φιλοσοφία) και
Κοσµά Ψυχοπαίδη (καθ. Πανεπιστηµίου Αθηνών)
• Οµιλία µε τίτλο «Κοινωνικά κινήµατα και παγκοσµιοποίηση» στα πλαίσια
σειράς ∆ιαλέξεων που οργάνωσε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, η Ανεξάρτητη
Ενωτική Παρέµβαση του Οικονοµικού Τµήµατος στις 10 Απριλίου 2002 µαζί
µε τους Γ. Σταθάκη και Σ. Σακελλαρόπουλο.
• ∆ιάλεξη µε τίτλο «Το διεθνές πολιτισµικό πεδίο και οι µετασχηµατισµοί που
το διέπουν» στο Κέντρο Ευρωπαικής Κοινωνιολογίας στο Παρίσι, στις 19
Απριλίου 2002.
• Οµιλία µε τίτλο «Η υπεράσπιση της κριτικής σκέψης» στο Ωδείον του
Ρεθύµνου στις 15 Μαΐου 2002 µαζί µε τον Ηλ. Νικολακόπουλο.
• Εισήγηση µε τίτλο «Ποινικό και Κοινωνικό Κράτος στην Ελλάδα» στην
Ηµερίδα «Κράτος Καταστολής - Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα και τον
κόσµο» στις 30 Μαΐου 2002 στο Γαλλικό Ινστιτούτο

• Εισήγηση µε τίτλο «Το µέλλον της Κοινωνιολογίας» στη Εναρκτήρια
Ολοµέλεια: Η Κοινωνιολογία στον 21ο Αιώνα στο πλαίσιο του 2ου ∆ιεθνούς
Συνεδρίου Κοινωνιολογίας «Κοινωνιολογία: Μάθηµα Ελευθερίας», που
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διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων - Παράρτηµα
Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης στις 8 - 10 Νοεµβρίου 2002.
• Οµιλία µε τίτλο «Κοινωνική φιλοσοφία, φιλοσοφία και κοινωνία. ∆ύο
ερωτήµατα σ' ένα σπάνιο φιλόσοφο "ευγενούς ταπεινότητας"», στο
στρογγυλό τραπέζι "Τι ζητάει η φιλοσοφία και τι µπορούµε να ζητήσουµε
από αυτή;" µε βασικό προσκεκληµένο τον Jacques Bouveresse φιλόσοφο και
καθηγητή στο College de France και τους Αρ. Μπαλτά (καθηγητή του
Ε.Μ.Π.), Π. Πούλο (∆/ντή του Τµήµατος Φιλοσοφίας και Επιστηµών του
Ανθρώπου του ΕΚΕΜΕΛ) και Στ. Βιρβιδάκη (Αν. καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών), που έλαβε χώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 28
Νοεµβρίου 2002.
• ∆ιάλεξη µε τίτλο «Η θεωρία του συµβολικού κεφαλαίου και της συµβολικής
εξουσίας» στο πλαίσιο του σεµιναρίου του Ηλ. Κατσούλης, του Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, στις 20
∆εκεµβρίου 2002.
2003
• Eισήγηση µε τίτλο "Le champ sociologique grec et les effets de la
domination symbolique" στο συνέδριο "Sciences sociales et réflexivité.
Hommage a Pierre Bourdieu" που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 22 - 26
Ιανουαρίου2003 και διοργανώθηκε από το Centre de Sociologie Européenne
του Collège de France και την École des Hautes des Études en Sciences
Sociales.
• Eισήγηση µε τίτλο «Η εκπαίδευση στο στόχαστρο της αγοράς» που έλαβε
χώρα στο µεταπτυχιακό του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
στο Ηράκλειο στις 13/3/03.

• Eισήγηση µε τίτλο «Η νέα ποινική δόξα» στα πλαίσια της παρουσίασης του
βιβλίου του Νίκου Παρασκευόπουλου «Οι πλειοψηφίες στο στόχαστρο» που
έγινε στις 10/3/03 µαζί µε τους Ν. Κωνσταντόπουλο, Σ. Φυντανίδη και Γ.
Πανούση.
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• Συµµετοχή στο ∆ιεθνές συνέδριο Κοινωνιολογίας µε τίτλο «Ετερότητα και
Κοινωνία» που έλαβε χώρα στις 7-10 Μαΐου 2003 στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών και διοργανώθηκε από το ΕΚΚΕ, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, την
ΑΙSLF και το ΣΕΚ.
• Eισήγηση µε τίτλο «Μια ρεαλιστική ουτοπία» στα πλαίσια της παρουσίασης
του βιβλίου «Μια ρεαλιστική ουτοπία» που έγινε στις 3/6/2003 µαζί µε τους
Χ. Πολυζογόπουλο, Π. Καψή, Α. Μανιτάκη και Γ. Κουκουλέ.
• Eισήγηση µε τίτλο «Ο ρόλος της κοινωνιολογίας στις σύγχρονες κοινωνίες»
στο Εµπορικό Επιµελητήριο της Λάρισας, οργανωµένη από τον Τοπικό
Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, στις 5/11/2003.
• Οµιλία µε τίτλο «Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Κοινωνιολογίας»
στην ∆ιηµερίδα µε θέµα: «Τεχνικές διδακτικής αναπαράστασης και ο ρόλος
του κοινωνιολόγου εκπαιδευτικού» στις 7/8 Νοεµβρίου 2003, οργανωµένη
από τον ΣΕΚ και έλαβε χώρα στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.

2004
• Οµιλία µε τίτλο «Για µια συλλογική µεταστροφή» στην δηµόσια συζήτηση µε
θέµα «Πολιτισµός και Αγορά» στις 17/2/2004 στο Μουσείο Φρυσίρα , µε
συνοµιλητές Β. Κανιάρη, Β. Παπαβασιλείου, Θ. Βαλτινό, Θ. Μικρούτσικο και
συντονίστρια την Μ. Χαρτουλάρη.

• Οµιλία µε τίτλο «Η κοινωνιοανάλυση και το πεδίο δυνατοτήτων της στο
ελληνικό χώρο των κοινωνικών επιστηµών», στο συνέδριο µε θέµα
“Europaische Gesellschaften im Umbruch. Theoretische Perspektiven,
methodosce Zugange und Ergebnisse der Sozioanalyse”, που έλαβε χώρα
στις 15-17 Απριλίου 2004 στο Zentrum fur Interdisziplinare Forschung του
Πανεπιστηµίου του Bielefeld.
• «Πολιτισµός

και

Αγορά»:

οµιλία

στη

Λάρισα

στις

30/4/2004

προσκεκληµένος από τον τοπικό Σύλλογο κοινωνιολόγων, το Πολιτιστικό
όµιλο των Εκπαιδευτικών και το Εµπορικό Επιµελητήριο.
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• Οµιλία µε τίτλο: «Λογοτεχνικό πεδίο και ∆ιαδικασίες διεθνοποίησης» στο
Συµπόσιο µε θέµα "Champ littéraire et nation” που έλαβε χώρα στις 23-25
Ιουνίου 2004 στο Frankreich Zentrum, του Πανεπιστηµίου Albert-Ludwing
στο Fribourg.
• Οµιλία µε τίτλο «Στοιχεία για µια κοινωνιολογία του αρχιτεκτονικού
πεδίου» στο µεταπτυχιακό σεµινάριο της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ
στις 12/5/2004.
• Εισήγηση µε τίτλο: «Κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, πλαίσιο υποθέσεων
και παρατηρήσεων» στον Εκπαιδευτικό Κύκλο µε θέµα «Ανάπτυξη
Συστήµατος Ποιότητας

των Υπηρεσιών Συµβουλευτικής στήριξης και

Απασχόλησης» που Οργανώθηκε από την ΕΕΤΑΑ, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και το
∆ήµο Συκεών στη Θεσσαλονίκη στις 10/52004.
• Εισήγηση µε τίτλο: «Ο πολιτισµός στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και
της διεθνοποίησης», στη ∆ιάσκεψη µε θέµα: «Το Μέλλον της Ευρώπης,
Ευρωπαϊκοί πολιτισµοί: Συνδετικός κρίκος των λαών της Ευρώπης», που
διοργανώθηκε ΄στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρικολώνων-Στεµνίτσας 2829 Μαίου 2004 από την ΓΣΕΕ και το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ.
• Συµµετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου του Patrick Champagne «Η
κατασκευή της κοινής γνώµης: Το νέο πολιτικό παιχνίδι» µε συνοµιλητές
τους

Χριστόφορο

Βερναρδάκη,

Χρήστο

Λυριντζή

και

Ανδρέας

Πανταζόπουλος (3/12/2004 στο βιβλιοπωλείο Πατάκη).

2005
• Συµµετοχή στην εκδήλωση/ συζήτηση µε θέµα: «την ελληνική και
ευρωπαϊκή εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική», που
διοργανώθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 25/1/2005 από τη Γαλλική
Πρεσβεία και την Εταιρεία Μελέτης των Επιστηµών του Ανθρώπου. Στη
συζήτηση συµµετείχαν ακόµα οι: Nίκος Θεοτοκάς (Πάντειο Πανεπιστήµιο),
Γεράσιµος

Kουζέλης

(Πανεπιστήµιο

Aθηνών),

Mιχάλης

Kουρουτός

(Γραµµατέας Eεκπαίδευσης ΓEΣEE), Aριστείδης Mπαλτάς (EMΠ), Στέφανος

21

Πεσµαζόγλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο και Παύλος Xαραµής (Πρόεδρος
KEMETE-OΛME).

• Εισήγηση µε τίτλο «Γνώση προς πώληση» στο συνέδριο της Ένωσης
Ελλήνων Ερευνητών (1ο Συµπόσιο για τη

Έρευνα και Τεχνολογία στην

Ελλάδα) που έλαβε χώρα στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 27-28 Ιανουαρίου
2005 υπό τη αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
• Εισήγηση µε τίτλο: «Για την αυτονοµία του καλλιτεχνικού πεδίου», στην
ηµερίδα µε θέµα: «Ελευθερίες/Λογοκρισίες», που διοργανώθηκε από την
Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου στη Σχολή Καλών
Τεχνών στις 18/3/2005.
• Εισήγηση στο συνέδριο µε θέµα: "L’ inconscient académique" που
διοργανώθηκε από το τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου της Γενεύης
στις 10-12/3/2005.

• Συµµετοχή µε παρέµβαση στην διηµερίδα του ΦΚΣ

µε θέµα «Για τις

σπουδές παιδαγωγικής στις Φιλοσοφικές σχολές των Ελληνικών ΑΕΙ» στις
25-26/2/2005.
• Εισήγηση µε τίτλο: «Τοπικές εµπειρίες της προώθησης της ενεργοποίησης
της συµµετοχής των κοινωνικά ευάλωτων πολιτών σε ένα ισχνό και χωρίς
παράδοση κοινωνικό κράτος», στα πλαίσια της Ηµερίδα µε θέµα: «Εργαλεία
για την άσκηση της Κοινωνικής Ιδιότητας του Πολίτη προς όφελος των
αποκλεισµένων ατόµων» που διοργανώθηκε

από

την Αναπτυξιακή

Ηρακλείου και την Region of Abruzzo (Direction for the Quality of Life) και
έλαβε χώρα Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, Μυρτιά Ηρακλείου την
Παρασκευή 8 Απριλίου 2005.
• Οµιλία µε τίτλο «Προβλήµατα γύρω από µια κοινωνιολογία της σύγχρονης
ελληνικής ιστοριογραφίας» στη συζήτηση «Η κατ’ οίκον έρευνα», µαζί µε
τους Ζαχαρία Παληό κι Έρση Ζακοπούλου που διοργανώθηκε από την
Εταιρία Μελέτης Νέου Ελληνισµού στις 30/3/2005.
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• Παρουσίαση

της έρευνας µας µε θέµα: «Επιχειρηµατικότητα των

γυναικών» στη ΓΣΕΕ που διοργανώθηκε από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας"
στις 31/3/2005.
• Eισήγηση µε τίτλο «Συµβολή στην ανάλυση της διαµόρφωσης και
ανάπτυξης ενός συστήµατος ποιότητας υπηρεσιών συµβουλευτικής,
στήριξης της απασχόλησης», στο Forum µε θέµα την «Ανάπτυξη
συστήµατος

ποιότητας

υπηρεσιών

συµβουλευτικής

,στήριξης

της

απασχόλησης» που διοργανώθηκε από το ΚΕΚ/ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και το ∆ίκτυο
ΡΟΜ, στις 21-22/4/2005.
• Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο µε θέµα «Μετάφραση και διακίνηση των
επιστηµονικών ιδεών» που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης στις 12/7/2005 µε τίτλο «Η διακίνηση των κοινωνιολογικών ιδεών στο ελληνικό
κοινωνιολογικό πεδίο».
• ∆ιάλεξη µε τίτλο «Η οµογενοποίηση των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων»,
στην Ηµερίδα µε θέµα: «Από τις Νεοφιλελεύθερες Κοινωνίες της Αγοράς
στην Αγοραία Παιδεία: Οι σχέσεις Εξουσίας στο Πεδίο της Γνώσης µετά
την Μπολόνια», που διοργάνωσε το Τµήµα Πολιτικών και Κοινωνικών
επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κύπρου στις 15-11-2005.
• ∆ιάλεξη µε τίτλο «Κοινωνιολογία της διαχείρισης της ανεργίας»,

στο

παράρτηµα του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιολόγων στη Λάρισα στις 9-112005.
• Συνδιάλεξη µε τον Μάριο Κωνσταντίνου µε θέµα «Η κοινωνιολογία της
λογοτεχνίας», στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Κύπρου στις 3-11-2005.
• ∆ηµόσια συζήτηση µε τους Σταύρο Τοµπάζο και Νικο Τριµικλινιώτη για τις
«Πολιτικές διαχείρισης της ανεργίας», στο βιβλιοπωλείο Κοχλίας της
Λευκωσίας στις 29/11/2005.

2006
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• ∆ιάλεξη µε τίτλο «H πολιτική διαχείριση της ανεργίας και οι επιπτώσεις
της» στο ΙΣΤΑΜΕ-Ανδρέας Παπανδρέου, στις 17/02/06.

• Εισήγηση µε τίτλο «Κρατική σκέψη και σκέψη του Κράτους» στην ηµερίδα
του

Ε.Μ.ΜΕ.∆ΙΑ.

στις

24/2/2006,

µε

θέµα

«Η

δεύτερη

γενιά:

Προβληµατισµοί για την ένταξη των µεταναστών στη χώρα µας».
• Εισήγηση µε τίτλο “La reconversion de l’Etat grec a l’économisme
dominant”, στο διεθνές συνέδριο “Sociétés en mouvement : petites sociétés
et intégration aux ensembles régionaux», Association internationale des
sociologues de langue française στις 25-28 Μαΐου, στο Plovdiv της
Βουλγαρίας.
• Συµµετοχή στο συνέδριο µε θέµα “Circulation internationale des produits
scientifiques et culturels: ouvertures et obstacles" οργανωµένο από το
Πανεπιστήµιο της Γενεύης στις 21-24 Σεπτεµβρίου 2006 στη

Sion της

Ελβετία.
• Εισήγηση µε τίτλο «Ο µετασχηµατισµός του κοινωνικού χώρου στην
Ελλάδα», στο θερινό Πανεπιστήµιο που έλαβε χώρα στις 4-11/9/2006 στο
Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
• Εισήγηση µε τίτλο «Οι τρόποι διαχείρισης της ανεργίας και τρόποι
κυριαρχίας» στην ηµερίδα της ΕΕΤΑΑ µε θέµα "Κατάρτιση Συµβούλων
Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού

και

Απασχόλησης

Αιτούντων

Άσυλο". στις 18/9/2006.
2007
• Εισήγηση στη παρουσίαση του βιβλίου του P. Bourdieu: «Οι Κανόνες της
Τέχνης» τη ∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου 2007 στο Auditorium του Γαλλικού
Ινστιτούτου της Αθήνας, µαζί µε τον

Παναγιώτη Μουλλά,

Παπαβασιλείου και τον Παναγιώτης Πούλο.
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Βασίλης

• Συµµετοχή στο συνέδριο µε θέµα “Champs littéraires nationaux et espace
européen”, που έλαβε χώρα στις 3-5/5 στο Πανεπιστήµιο Ανθρωπιστικών
επιστηµών της Βενετίας.
• Εισήγηση στην διηµερίδα που οργάνωσε το ηλεκτρονικό περιοδικό Poema
(www.e-poema.eu) σε συνεργασία µε το Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής
Τραπέζης µε θέµα «Λογοτεχνία και εικαστική έκφραση», η οποία έλαβε
χώρα στις 11 και 12 Μαΐου 2007 στο Μέγαρο Καρατζά στην Αθήνα.
• Συµµετοχή στο διεθνές συνέδριο που έλαβε χώρα στο Βερολίνο, στο Centre
Marc Bloch, στις 1-2/11/ µε τίτλο: “Pour un espace européen de la
production et de la circulation des produits culturels et scientifiques”, το
οποίο διοργανώθηκε από το τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου της
Γενεύης.
• Οµιλία µε τίτλο «Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στην έρευνα και την εκπαίδευση»
στο Πανεπιστήµιο Κύπρου στις 25/11.
• Εισήγηση µε τίτλο: «Κοινωνιολογία του επαγγέλµατος: Θεωρητικά και
µεθοδολογικά προβλήµατα», στις 13/12 στο σεµινάριο του Τµήµατος
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε θέµα την «επαγγελµατική ηθική».
2008
• Οµιλία µε τίτλο «Νέες µορφές ανισοτήτων και οι επιπτώσεις στην εργασία»
στη διηµερίδα µε τίτλο: «Η διαπροσωπική – διοµαδική επαγγελµατική
σύγκρουση στο χώρο του Σχολείου. Από την ρήξη στη διαπραγµάτευση»,
που

διοργάνωσε

το

Γραφείο

Σχολικών

Συµβούλων

Πρωτοβάθµιας

Εκπαίδευσης, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, το Οµήρειο Πνευµατικό
Κέντρο Χίου και ο Σύλλογος ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου «Κοραής». Η
διηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στο Οµήρειο Πνευµατικό κέντρο του ∆ήµου
Χίου στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2008.

• Οµιλία στο Π.Τ.∆.Ε- Α.Π.Θ. την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008 στο
Αµφιθέατρο

«Παλαιάς

Παιδαγωγικής
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Ακαδηµίας»

µε

τίτλο:

«Η

κοινωνιολογία του Πιερ Μπουρντιέ, ένας “χρονικός επιταχυντής” για τα
περιφερειακά επιστηµονικά πεδία».

• Προσκεκληµένος του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας για µια σειρά διαλέξεων µε
αντικείµενο την «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» (11-13/3/2008).

• Οµιλία µε τίτλο: «Για την ποιότητα και την αυτονοµία του πανεπιστηµίου»,
στο

∆ιεθνές Συνέδριο, «Πού πηγαίνει το δηµόσιο Πανεπιστήµιο;

Προκλήσεις και προοπτικές, δυνατότητες και κίνδυνοι», Αθήνα, 27-29
Μαρτίου 2008, που διοργανώθηκε από το Παρατηρητήριο, έρευνας και
διαλόγου για τα ελληνικά ΑΕΙ.
• Οµιλία µε τίτλο «Νεοφιλελευθερισµός και ναρκισσισµός» στην ηµερίδα της
Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας µε θέµα: «Ναρκισσισµός και Σύγχρονη
Κοινωνία» την Παρασκευή 23 Μαΐου 2008.

• Εισήγηση µε τίτλο «Εγκληµατολογία και Επιστηµολογικά ∆ιλήµµατα» στο
∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Η σύγχρονη εγκληµατικότητα, η αντιµετώπιση
της και η εγκληµατολογία», που έλαβε χώρα στο Πάντειο Πανεπιστήµιο στις
5, 6 και 7 Ιουνίου 2008.
• Συµµετοχή µε οµιλία µε τίτλο “Les rapports entre les champs des sciences
sociales des “centres” et ceux des “petites sociétés”, στο XVIIIème Congrès
της Association internationale des sociologues de langue française, που έλαβε
χωρα στη Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας στις 7- 11 Ιουλίου 2008.
• ∆ιάλεξη µε θέµα: «Οι µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση», στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 4/11/2008.

• Συµµετοχή µε οµιλία µε τίτλο “Les nouvelles inégalités en Grèce”, στο
συνέδριο που διοργάνωσε στις 21-22/11 από Research Center for Social
Sciences του Department of Sociology στο St. Kliment Ohridski University of
Sofia µε θέµα “Critical Research of the New Social Inequalities”.
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2009
• ∆ιάλεξη µε θέµα “Science de la sciences des petits pays”, στο Centre de
sociologie européenne, της École des Hautes Études en Sciences Sociales του
Παρισιού, στις 13/02/09.

• Συµµετοχή µε οµιλία µε τίτλο: «Εκπαιδευτικές ανισότητες: επιστηµονικό
και κοινωνικό διακύβευµα» στην ηµερίδα µε θέµα: «Κοινωνικοποίηση και
Εκπαιδευτικές Ανισότητες», που διοργανώθηκε στις 11 Μαρτίου 2009 που
διοργανώθηκε στις 11 Μαρτίου 2009 από το ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής
Εκπαίδευση και το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
• Συµµετοχή µε οµιλία µε τίτλο «Σχολική βία και αντιφάσεις του σχολικού
συστήµατος» στην ηµερίδα µε θέµα «Παιδική Παραβατικότητα και
Σχολείο» την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009 που διοργανώθηκε στις 11 Μαρτίου
2009 από το ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
• ∆ιάλεξη µε θέµα «Η αποµάγευση του Σχολείου», στη Λάρισα στις 20/4,
διοργανωµένη από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων της Λάρισας, και
την Ανεξάρτητη κίνηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
• Οργάνωση και Συντονισµός Βιωµατικού εργαστηρίου µε θέµα «Οι
κοινωνικές παραστάσεις της βίας στα σχολεία», στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Λάρισας, στις 21/3.

• Συµµετοχή µε οµιλία µε τίτλο «Για µια αντικειµενικοποίηση

του

εγκληµατολογικού βλέµµατος» στο συνέδριο: «Κοινωνικές Ανισότητες στη
Σύγχρονη Ελλάδα» στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, 27-29/11/2009.

2010
• Οµιλία στο µεταπτυχιακό σεµινάριο του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστηµίου του Αιγαίου στις 4/2 µε θέµα: «Σύγχρονα επιστηµολογικά
προβλήµατα της Εγκληµατολογίας».
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• Οµιλία στην ηµερίδα µε θέµα: «Κοινωνική Επιστήµη και Πολιτική ∆ράση»,
η οποία διοργανώθηκε από τις Πολιτιστικές Οµάδες σε συνεργασία µε τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ρεθύµνου, την Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010.

• Οµιλία στο σεµινάριο Κοινωνιολογίας που διεθύνει ο Franz Schulteis στο
Universitat St. Gallen µε θέµα: «Η διεθνοποίηση της ανωτάτης εκπαίδευσης
και οι νεες µορφές διεθνούς συµβολικής κυριαρχίας» στις 15//6/2010.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1987
• Συµµετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο της Γαλλικής Εταιρείας Κοινωνιολογίας που
έλαβε χώρα στο Bordeaux το Νοέµβριο του 1987 ως εκπρόσωπος του
Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου της
Franche-Comté.

1988
• Συµµετοχή στις οµάδες εργασίας για τα επιστηµολογικά και µεθοδολογικά
ζητήµατα των Κοινωνικών Επιστηµών στα πλαίσια του Κέντρου Ερευνών
Κοινωνικών Επιστηµών (CRESS) του Πανεπιστηµίου του Στρασβούργου
1988-1989.

1989
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• Συµµετοχή στο συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών: «Η
κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήµερα», Ιανουάριος 1989.

1990
• Συµµετοχή ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Εγκληµατολογίας στην
Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες µε αντικείµενο
«Μικρή

Εγκληµατικότητα

πρωτοβουλία

του

στις

Ελεύθερου

Ευρωπαϊκές
Πανεπιστηµίου

Μεγαλουπόλεις»
Βρυξελλών

µε

(ULB),

Φεβρουάριος 1990.

1994
• Συµµετοχή ως εισηγητής στα σεµινάρια για την εκπαίδευση στελεχών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διοργανώθηκαν από την ΚΕ∆ΚΕ και την
ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας HORIZON, τον Απρίλιο
του 1994.

• Υπεύθυνος, σε συνεργασία µε την καθηγήτρια Ι. Λαµπίρη-∆ηµάκη, της
οργάνωσης της ηµερίδας µε θέµα: «Pierre Bourdieu, η Κοινωνιολογία της
Παιδείας», η οποία έλαβε χώρα τον Μάιο του 1994 υπό την αιγίδα των
εκδόσεων ∆ελφίνι και Καρδαµίτσα και µε την ευκαιρία της έκδοσης του
βιβλίου Pierre Bourdieu - Jean-Claude Passeron: Οι Κληρονόµοι

1995
• Μέλος της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του

κοινοτικού προγράµµατος

HORIZON, ως εµπειρογνώµων του Υπουργείου Εργασίας (Νοέµβριος∆εκέµβριος του 1995).

1996
• Υπεύθυνος της επιστηµονικής οργάνωσης και του συντονισµού µιας σειράς
από επιστηµονικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στην Αθήνα, για να τιµηθεί
ο Pierre Bourdieu και το έργο του, τον Οκτώβριο του 1996, από το
Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήµιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών και την Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας.
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1997
• Συµµετοχή στα σεµινάρια της οµάδας της «Κοινωνιολογίας της Πολιτικής
και της Ηθικής» του Κέντρου Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογίας µε στόχο την
διαµόρφωση των µελλοντικών προγραµµάτων ερευνών σχετικά µε το
φαινόµενο του αποκλεισµού τα οποία εντάχθηκαν στο τριετές ερευνητικό
πρόγραµµα του Κέντρου 1997-2000.

1998
• Υπεύθυνος της διοργάνωσης της διηµερίδας µε τίτλο «∆ιαφοροποίηση των
επαγγελµατικών επιλογών των γυναικών: Πολιτικές παρέµβασης - Μέσα Καλες πρακτικές» που έλαβε χώρα στο Κ.Ε.Θ.Ι,29-30/6/1998.

• Υπεύθυνος της διοργάνωσης της διηµερίδας µε τίτλο «Γυναίκες και νέες
τεχνολογίες» που έλαβε χώρα στο Κ.Ε.Θ.Ι Θεσσαλονίκης ,22 Φεβρουαρίου
1998.

1999
• Υπεύθυνος του Αφιερώµατος της Ελευθεροτυπίας «Ένα βιβλίο πρόταση του
Πιερ Μπουρντιέ και µιας οµάδας γνωστών Γάλλων πανεπιστηµιακών» µε
τη συµµετοχή των Κούλας Κασιµάτη, Μπ. Νούτσου, Ν. Παναγιωτόπουλου,
Κων. Τσουκαλά, Β. Τσινόρεµα,

F. Ricard, C. Charle, στο Ένθετο

"Βιβλιοθήκη" της εφηµερίδας Ελευθεροτυπία, Παρασκευή 25 Ιουνίου 1999,
σσ. 6 - 18.

2001
• Υπεύθυνος του Συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
µε θέµα «Για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνηµα», µε βασικό προσκεκληµένο
τον Pierre Bourdieu και µέλη του Οµίλου "Λόγοι ∆ράσης", σε συνεργασία µε
την ΓΣΕΕ ΚΑΙ την εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ.
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2002
• Υπεύθυνος της διοργάνωσης Ηµερίδας µε τίτλο "Κράτος Καταστολής Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα και τον κόσµο", από την πλευρά του Οµίλου
"Λόγοι ∆ράσης", µε βασικό προσκεκληµένο τον Loic Wacquant, Καθηγητή
στο Πανεπιστήµιο του Berkeley και µέλος του ∆ιεθνούς Οµίλου "Λόγοι
∆ράσης", σε συνεργασία µε τον Τοµέα Εγκληµατολογίας του Τµήµατος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, το Κέντρο Ερεύνης της
Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών, το Ιατρικό Κέντρο
Αποκατάστασης Θυµάτων Βασανιστηρίων της Αθήνας, την Κοινωνική
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ και το ∆ήµο Κορυδαλλού. Η Ηµερίδα
έλαβε χώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στις 30 Μαϊου 2002.

2005
• Υπεύθυνος της οργάνωσης του ∆ιεθνούς συνεδρίου µε θέµα «Μετάφραση και
διακίνηση των επιστηµονικών ιδεών», που διοργανώθηκε στη Πανεπιστήµιο
Κρητης στις 1-2/7/2005.

• Υπεύθυνος, ερευνητικά και οργανωτικά, του Θερινού Πανεπιστηµίου το οποίο
χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως σκοπό την κατάρτιση
στη κοινωνιολογία

-και ειδικότερα στις «θεωρητικές και µεθοδολογικές

διαστάσεις της έννοιας του πεδίου»- του Pierre Bourdieu 25 υποψηφίων
διδακτόρων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (4-11/7/2005).
2006
• Υπεύθυνος, ερευνητικά και οργανωτικά, του Θερινού

Πανεπιστηµίου το

οποίο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως σκοπό την
κατάρτιση στη κοινωνιολογία

-και ειδικότερα στις «θεωρητικές και

µεθοδολογικές προσεγγίσεις του µετασχηµατισµού του κοινωνικού χώρου»
- 25 υποψηφίων διδακτόρων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ( 4- 11/9/2006,
Πανεπιστήµιο Κρήτης).

• Ένταξη τµήµατος του έργου µου «Η οδύνη των ανέργων» στην
µουσικοθεατρική παράσταση που έλαβε χώρα στον Ζυγό µε τίτλο «Έχω
άνθρωπο» του Θ. Γκόνη.
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2007
• Υπεύθυνος, ερευνητικά και οργανωτικά, του Θερινού

Πανεπιστηµίου το

οποίο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως σκοπό την
κατάρτιση στη κοινωνιολογία -και ειδικότερα στoυς «µετασχηµατισµούς της
πολιτισµικής παραγωγής»- 25 υποψηφίων διδακτόρων από διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες (17- 23/9/2007, Πανεπιστήµιο Κρήτης).

2009
• Συνύπευθος της σύνταξης της τελικής έκθεσης του προγράµµατος του ESSE η
οποία παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο που έλαβε χώρα στο
Στρασβούργο στις 9-10/1/09.

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Α. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΧΩΡΟ
Σε επίπεδο µεταπτυχιακών σεµιναρίων :

• Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Σεµιναρίου Εγκληµατολογίας του Τµήµατος
Κοινωνιολογίας του Παντειου Πανεπιστηµίου, κατά το Ακαδηµαϊκό έτος
1988-1990,

Στιγµατισµός: Κοινωνιολογικό αντικείµενο και κοινωνικό

πρόβληµα, Η θεωρία της πρακτικής του Pierre Bourdieu και η εφαρµογή
της στο χώρο της παρέκκλισης.
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• Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Σεµιναρίου για τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.

Σε επίπεδο προπτυχιακών µαθηµάτων στο

πλαίσιο των διαφόρων αυτοδύναµων

διδασκαλιών:

• Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της
εκπαίδευσης,

Επιµόρφωση

ενηλίκων,

Στοιχεία

Κοινωνιολογίας,

Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης, Κοινωνιολογία της παρέκκλισης.

Σε επίπεδο προπτυχιακών σεµιναρίων, στο

πλαίσιο των διαφόρων αυτοδύναµων

διδασκαλιών:

• Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση, Κοινωνικοποίηση, Εκπαιδευτικές
Ανισότητες και Πολιτισµική ∆ιάχυση, Νεοελληνική Κοινωνία και
Ιστορία

της

Εκπαίδευσης,

∆ιαδικασίες

Παγκοσµιοποίησης

στην

Εκπαίδευση, Κοινωνική Κυριαρχία, ∆ιανοητικό Πεδίο και ∆ιακίνηση
των Ιδεών και των Ανθρώπων στην Ελλάδα, Η Ανεργία των Νέων και ο
Μετασχηµατισµός του Εργασιακού Κόσµου στην Ελλάδα, Μεθοδολογία
των Κοινωνικών Επιστηµών, Η µέθοδος της Κοινωνιοανάλυσης, Η
Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης.
Β. ΣΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΧΩΡΟ
Σε επίπεδο µεταπτυχιακών σεµιναρίων :
• Στα πλαίσια της επίσκεψης µου ως επισκέπτης καθηγητής στην École des
Hautes Études en Sciences Sociales το χειµερινο εξάµηνο του 1999 δίδαξα το
εξαµηνιαίο µάθηµα: «Κοινωνιολογία της κοινωνιολογίας των “µικρών
χωρών”» στα πλαίσια του µεταπτυχιακού σεµιναρίου του Κέντρου
Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογίας που διηύθυνε ο Πιερ Μπουρντιέ.

• Στα πλαίσια της επίσκεψης µου ως επισκέπτης ∆ιευθυντής Σπουδών στην
École des Hautes Études en Sciences Sociales το χειµερινό εξάµηνο του 2001
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δίδαξα το εξαµηνιαίο µάθηµα: «Κοινωνιολογία της διεθνούς συµβολικής
κυριαρχίας» και «Κοινωνιολογία της διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών
συστηµάτων» στα πλαίσια του µεταπτυχιακού σεµιναρίου του Κέντρου
ευρωπαικης Κοινωνιολογίας που διηύθυνε ο Remi Lenoir.

• Στα πλαίσια της επίσκεψης µου ως προσκεκληµένος επισκέπτης καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών Επιστηµών της Γενεύης για το χειµερινό
εξάµηνο 2003-2004, και το χειµερινό εξάµηνο 2005-2006 στα οποία δίδαξα
το εξαµηνιαίο µάθηµα «Κοινωνιολογία της κοινωνιολογίας».

• Επισκέπτης καθηγητής στο Universitat St. Gallen το εαρινό εξάµηνο του
2008: διενήργησα µια σειρα διαλέξεων στο πλαίσια του Σεµιναρίου
Κοινωνιολογίας που διεθύνει ο Franz Schulteis γύρω από τα ζητήµατα της
«κοινωνιολογίας της διεθνούς συµβολικής κυριαρχίας».
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ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Μέλος της Εποπτικής Επιτροπής του Πειραµατικού Σχολείου (1998-2000).

• Μέλος της Επιτροπής Ερευνητικών Προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου
Κρήτης (1999-2000).

• Μέλος εισηγητικών επιτροπών για τη πλήρωση θέσεων ∆ΕΠ στο τµήµα ΦΚΣ
του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1998-2006).

• Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικών θεµάτων στο τµήµα ΦΚΣ του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (1998-2000) και (2005-2007).

• Μέλος Τριµελών Επιτροπών για την κρίση δύο µεταπτυχιακών εργασιών στο
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1998-2000).

• Κύριος Επιβλέπων τριών

διδακτορικών διατριβών στο ΦΚΣ του

Πανεπιστηµίου Κρήτης (2000-2007) εκ των µία υποστηρίχθηκε µε επιτυχία
τον Ιούνιο του 2007 και βαθµολογήθηκε µε άριστα, αυτή του Θ. Θάνου µε
θέµα τις κοινωνικές ανισότητες στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση).

• Μέλος δέκα τριµελών συµβουλευτικών επιτροπών για την επίβλεψη
διατριβών ( 2001-2010).

• Μέλος τριών τριµελών συµβουλευτικών επιτροπών επίβλεψης µεταπτυχιακών
εργασιών στη Γαλλία (2000-2005).
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• Επιστηµονικός συνεργάτης του Προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών σε
θέµατα φύλου και Ισότητας σε συνεργασία του τµήµατος Κοινωνιολογίας,
ΦΚΣ και Ιστορίας–Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

• Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Φορέα ∆ιδασκόντων της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (2005-2006).

• Υποψήφιος Αντιπρύτανης στις Πρυτανικές Εκλογές του Πανεπιστηµίου
Κρήτης (2007).

• ∆ιευθυντής του Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας του ΦΚΣ (2008-2010).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΑ

1. Epreuve pénale et consécration sociale négative: Les établissements
d’éducation surveillée en Grèce, στις Presses Universitaires de Strasbourg,
Ιούνιος 1997, 190 σ.
2. Οι Απόκληροι Τα Ιδρύµατα Αγωγής Ανηλίκων, Καρδαµίτσα, 1998, 328 σ.
3. Η Πίστη στην Τάξη. Συµβολή στην ανάλυση της διατήρησης της τάξης,
εκδ. Πατάκης, 2001, 290 σ.
4. Η οδύνη των ανέργων, Εκ. Πολύτροπον, 2005, 422 σ.

5. Η αποµάγευση του κόσµου (διευθ.), Εκ. Πολύτροπον, 2008, 661 σ.

EDITED BOOKS
Παιδείας»,

∆ελφίνι-

2. «Pierre Bourdieu- Νόστιµον Ήµαρ. Οκτώβριος 1996»,

Αθήνα,

1. «Pierre

Bourdieu-

Κοινωνιολογία

της

Καρδαµίτσα,1994 (µε την Ι.Λαµπίρη- ∆ηµάκη).

Καρδαµίτσα, 1999.

3. «Πολιτισµός

και

Αγορά:

Για

την

αυτονοµία

της

πολιτισµικής

παραγωγής», εκδ. Πατάκη, 2003.

4. «Μια ρεαλιστική ουτοπία»: Πρακτικά του Συνεδρίου «Για ένα ευρωπαϊκό
κοινωνικό κίνηµα». εκδ. Πατάκη, 2003.

5. «Για την εκπαίδευση του µέλλοντος. Οι προτάσεις του Πιέρ Μπουρντιέ»,
Νήσος, 2004.
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6. «∆ιεθνής κυκλοφορία των ιδεών στο χώρο των ευρωπαϊκών κοινωνικών
επιστηµών», Εκ. Πολύτροπο, 2007.

7. Κοινωνικές δοµές σε µετασχηµατισµό, Πρακτικά θερινού Πανεπιστηµίου,
Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2007.

8. «Γύρω από την έννοια του πεδίου, Πρακτικά θερινού Πανεπιστηµίου»,
Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2006.

BOOK EDITIONS
1. Pierre Bourdieu:Μικρόκοσµοι. Τρεις µελέτες πεδίου, επιµέλεια, εισαγωγή, Ν.
Παναγιωτόπουλος, µετάφραση Μ. ∆ηµητρακόπουλος, J.-P. Schaal, Γ. Τσούλας,
εκδ. ∆ελφίνι, 1992.
2. Pierre Bourdieu: Κείµενα Κοινωνιολογίας, εκδ. ∆ελφίνι, 1994, 2η έκδ. Στάχυ,
1999.
3. Pierre Bourdieu: Η Ανδρική Κυριαρχία, εκδ. ∆ελφίνι, 1996, 2η εκδ,
Στάχυ,1999
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΈΤΟΣ

1989
Άρθρα δηµοσιευµένα
11.12.a3.14.

«Από τον κανόνα στις στρατηγικές και από το υποκείµενο στον
δρώντα φορέα», ΕΚΚΕ Νο 72, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, σ.
123-141, 1989. (µερική αναδηµοσίευση στο βιβλίο της Ι. Λαµπίρη ∆ηµάκη, Οι Κοινωνιολόγοι σήµερα, 1988 - 1996, τόµος β', Αθήνα,
Παπαζήσης, 1997, σσ. 335 - 342.)

2.2.b.2.

«Κοινωνικός πρωταγωνιστής και παραβατικότητα»: σηµειώσεις
πάνω σ’ ένα εγκληµατολογικό συνέδριο», Επιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών Νο 74, 1989, σσ. 171-176.

1990
Άρθρα δηµοσιευµένα
3.3.a.1.

«Η θεωρία της πρακτικής του Pierre Bourdieu», Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών Νο 78, 1990, σ. 32-65.

4.4.b.2.

«Ποινικές ταξινοµήσεις και κοινωνικές ανισότητες», Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών Νο 77, 1990, σ. 210-230.

1991
Άρθρα δηµοσιευµένα
5.5.a.1.

«Οι ανισότητες µπροστά στη ∆ικαιοσύνη ή το νοµικό κεφάλαιο»,
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 89, 1991, σ. 33-40.

6.6.b.2.

«L’immoralité populaire», Regards Sociologiques, no 2, Presses
Universitaires de Strasbourg, 1991, σ. 81-85.

7.7.c.3.

«Critique de la raison criminologique» στο Αφιέρωµα στη µνήµη
Η.∆ασκαλάκη, Πάντειος, Αθήνα, 1991, σσ. 541-554.

1

Ο αριθµός αυτός δείχνει το σύνολο των δηµοσιεύσεων από το έτος που για πρώτη φορά γίνεται
δηµοσίευση µέχρι και σήµερα και περιλαµβάνει άρθρα δηµοσιευµένα, βιβλία, *****
2
Ο αριθµός αυτός δείχνει το σύνολο των δηµοσιεύσεων εντός µιας κατηγορίας π.χ. άρθρα
δηµοσιευµένα, εργασίες δηµοσιευµένες, βιβλία, κ.ο.κ.
3
Με το γράµµα αυτό συµβολίζεται το σύνολο των δηµοσιεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε µια
κατηγορία σε ένα συγκεκριµένο έτος.
4
Ο αριθµός αυτός δείχνει το σύνολο των δηµοσιεύσεων σε ανεξαρτήτου κατηγορίας εντός ενός έτους
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Συνεντεύξεις
8.1.a.4.

«Χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήµατος. Η εκπαίδευση κοινωνία γεννούν εγκληµατίες», (συνέντευξη στη ∆έσποινα Τσαντέ)
εφηµερίδα Επικαιρότητα στις 20 Οκτωβρίου 1991.

9.2.b.5.

«Ταξικές διαφορές στο έγκληµα» συνέντευξη στην εφηµερίδα Η
Καθηµερινή στις 24 Νοεµβρίου 1991.

1992
Άρθρα δηµοσιευµένα
10.8.a.1.

“Notes préliminaires sur l’espace de formation des cadres en
Grèce” στο Les institutions de formation de cadres dirigeants. Etude
comparée», M. De Saint Martin, M. D. Gheorgiu (επιµ.), Maison de
l’Homme, Centre de Sociologie Européenne, 1992, σ. 69-82.

∆ηµοσιευµένες εργασίες
11.1.a.2.

Εισαγωγή στο έργο του Pierre Bourdieu στο βιβλίο « Pierre
Bourdieu:Μικρόκοσµοι. Τρεις µελέτες πεδίου», µετάφραση Ν.
Παναγιωτόπουλος, Μ. ∆ηµητρακόπουλος, J.-P. Schaal, Γ. Τσούλας,
εκδ. ∆ελφίνι, 1992, σ. 7-77.

Συνεντεύξεις
12.3.a.3.

Συνέντευξη στην ∆.Τσάντε του Ταχυδρόµου µε τίτλο «Η ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών "µας απειλεί"», Ταχυδρόµος, no 37, 9/9/1992.

1993
∆ηµοσιευµένες εργασίες
13.2.a.1.

Εισαγωγή στο βιβλίο του Pierre Bourdieu - Jean-Claude Passeron: «Οι
Κληρονόµοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα τους», µετάφραση Ν.
Παναγιωτόπουλος, Μαρία Βιδάλη, εκδ. Καρδαµίτσα 1993, σ. 7-33.

Συνεντεύξεις
14.4.a.2.

Συνέντευξη µε τον Πιερ Μπουρντιέ µε τίτλο «Το σχολείο αναπαράγει
τις κοινωνικές ανισότητες¨» », στην Εφηµερίδα το Έθνος, 17/5/03.
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15.5.b.3.

Συνέντευξη µε τον Πιερ Μπουρντιέ µε τίτλο «Ο λειτουργός της
ανθρωπότητας», στην Εφηµερίδα το Έθνος, 15/5/03.

1994
∆ηµοσιευµένες εργασίες
16.3.a.1.

«Για µια Realpolitik του λόγου», στο βιβλίο Pierre Bourdieu,
Κοινωνιολογία της Παιδείας που επιµεληθήκαµε από κοινού µε την
Καθ. Ι. Λαµπίρη-∆ηµάκη, σ. 9-14.

17.4.b.2.

Pierre Bourdieu : Ο στοχαστής της «πρωτόγονης σκέψης» των
στοχαστών της «πρωτόγονης σκέψης», στον ίδιο συλλογικό βιβλίο,
Pierre Bourdieu, Κοινωνιολογία της Παιδείας, σ. 23-48.

18.5.c.3.

Εισαγωγή και επιµέλεια στο βιβλίο Pierre Bourdieu: Κείµενα
Κοινωνιολογίας, εκδ. ∆ελφίνι, 1994, 2η έκδ. Στάχυ, 1999.

Βιβλία
19.1.a.4.

Νίκος Παναγιωτόπουλος (επιµελ.. µαζί µε την Ι.Λαµπίρη-∆ηµάκη):
Pierre

Bourdieu

Κοινωνιολογία της Παιδείας, ∆ελφινι-

Καρδαµιτσα, 1994 .

1995
Άρθρα δηµοσιευµένα
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, σσ. 76-85.

21.10.b.2.

«Ο µετασχηµατισµός του πολιτικού παιχνιδιού», Σύγχρονα Θέµατα
Νο 57, 1995, σ. 13-15.

Συνεντεύξεις
22.6.a.3.

"Οι φυλές των κρατουµένων", εφηµερίδα Το Έθνος στις 8
∆εκεµβρίου 1995.
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1996
Άρθρα δηµοσιευµένα
23.11.a.1.

«Θεσµική διαχείριση της παραβατικότητας και κοινωνικός
αποκλεισµός. Τα Ιδρύµατα Αγωγής Ανηλίκων», στο συλλογικό
δίτοµο έργο ∆ιαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισµού στην Ελλάδα.
Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Ε.Κ.Κ.Ε., 1996, τόµος
Α’, σ. 407-420.

∆ηµοσιευµένες εργασίες
24.6.a.2.

∆εύτερη εισαγωγή στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου Pierre Bourdieu J.-C.Passeron: Οι Κληρονόµοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα τους,
µετάφραση Ν. Παναγιωτόπουλος, Μαρία Βιδάλη,, εκδ. Καρδαµίτσα,
1996, σ. 7-15.

25.7.b.3.

Επίλογος στο βιβλίο Pierre Bourdieu: «Η Ανδρική Κυριαρχία», εκδ.
∆ελφίνι, 1996, επιµέλεια - επίλογος: Νίκος Παναγιωτόπουλος, σ. 107143.,2η εκδ,Σταχυ,1999.

26.8.c.4.

Glossaire στο Liber, no 26, Μάρτιος 1996, σ. 6.

Συνεντεύξεις
27.7.a.5.

Συνέντευξη µε τον Πιερ Μπουρντιέ µε τίτλο «Η κουλτούρα δέσµια
της αγοράς» στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία 18/2/96.

1997
Άρθρα δηµοσιευµένα
28.12.a.1.

«Epreuve

pénale

et

consécration

sociale

négative.

Les

établissements d’éducation surveillée en Grèce», στο Regards
Sociologiques, no 16, Presses Universitaires de Strasbourg, 1997, σ. 132.
29.13.b.2.

«Μία θορυβώδης σιωπή. Μία κριτική του επιστηµολογικού
αποκλεισµού από τις έρευνες του κοινωνικού αποκλεισµού», στο
περιοδικό Σύγχρονα Θέµατα, τευχ.63, Απρίλιος-Ιούνιος 1997, σ.7 - 9.

Βιβλία
30.2.a.3.

Epreuve pénale et consécration sociale négative: Lesétablissements
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d’éducation surveillée en Grèce, στις Presses Universitaires de
Strasbourg, Ιούνιος 1997, 190 σ.
1998
Βιβλία
31.3.a.1.

Οι Απόκληροι Τα Ιδρύµατα Αγωγής Ανηλίκων, Καρδαµίτσα, 1998.

Άρθρα δηµοσιευµένα
32.14.a.2.

«Σηµειώσεις για την απασχόληση των γυναικών και τον χρόνο
απασχόλησης» , στο περιοδικό

Σύγχρονα Θέµατα, τεύχος 66,

Ιανουάριος - Μάρτιος 1998 ,σ.119-124.
33.15.b.3.

«Les "grandes écoles" d un petit pays. Les etudeς a l etranger: le
cas de la Grèce», Actes de la Recherches en Sciences Sociαles, τεύχος
121-122, Μάρτιος 1998, σ.77-91.

∆ηµοσιευµένες εργασίες
34.9.a.4.

Εισαγωγή (σε συνεργασία µε τον Σ. Τάνταρο) στην Έκθεση του
Κολεγίου της Γαλλίας. Προτάσεις για την εκπαίδευση του
µέλλοντος, επιµέλεια, µετάφραση Ν. Παναγιωτόπουλος, Σ. Τάνταρος,
στο Σύγχρονα Θέµατα ,nο,66,1998,σ.135-151.

35.10.b.5.

Εισαγωγή στο βιβλίο του Πιερ Μπουρντιέ: Για την τηλεόραση, εκδ.
Πατάκη, 1998,σ.5-12.

36.11.c.6.

Προλογος µε τίτλο «Ειδοι αιωνος» στο βιβλίο του Πιερ Μπουρντιέ:
Αντεπίθεση Πυρών, εκδ.Πατακη, 1998, σ.5-11.

37.12.d.7.

«Εκπαίδευση και φύλο», διάλεξη δηµοσιευµένη, στο "Εκπαίδευση
και φύλο, νέες τεχνολογίες", Πρακτικά Συνεδρίου, Γενική Γραµµατεία
Ισότητας, Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, 1998, σ. 212 - 214.

38.13.e.8.

Εισαγωγή στο βιβλίο του C. De Montlibert. «Εισαγωγή στην
κοινωνιολογική συλλογιστική», εκδ.Καρδαµίτσα 1998,σ.5-7.

Άρθρα σε εφηµερίδες
39.1.a.9.

«Εργασία: Μία εξουσία πάνω στο χρόνο»: Η Κυριακάτικη Αυγή, 8
Φεβρουαρίου 1998, σ. 34.
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40.2.b.10.

«Ο Πιερ Μπουρντιέ για την τηλεόραση»: "Το σχολείο της
αυθαιρεσίας", Η Εποχή, 24 Μαΐου 1998, σ. 31

1999
Βιβλία
41.4.α.1.

(επιµ.):"Pierre Bourdieu: Νόστιµον Ήµαρ. Οκτώβριος 1996",
Αθήνα, Καρδαµίτσα, 1999.

Άρθρα δηµοσιευµένα
42.16.a.2.

«The thinker of the primitive thought of thinkers of the primitive
thought»στο European Journal of Social Theory, vol.2,no1, spring
1999, σ.327 - 333.

∆ηµοσιευµένες εργασίες
43.14.a.3.

«Τι σηµαίνει το οµιλειν», στο βιβλίο Pierre Bourdieu : Γλώσσα και
συµβολική εξουσία, Πρόλογος Νίκος Παναγιωτόπουλος, µετάφραση
Κ. Καψαµπέλη, 1999, εκδ. Καρδαµίτσα, σ. 13-41.

44.15.b.4.

«Pierre Bourdieu: ένας "εκ των αδυνάτων" κοινωνιολόγος »,
πρόλογος στο βιβλίο του «Pierre Bourdieu: Νόστιµον Ήµαρ.
Οκτώβριος 1996», Αθήνα, Καρδαµίτσα, 1999, σ. 9 - 20. Το κείµενο
αυτό αποτελεί µετάφραση του άρθρου «The thinker of the primitive
thought of thinkers of the primitive thought», στο European Journal
of Social Theory, vol.2,no1, spring 1999, σ.327 - 333.και στα Γαλλικά
«Le penseur de la “pensee primitive” des penseurs de la “pensee
primitive” περιοδικό AWAL, Editions Maison des Sciences de
l’Homme, Paris,νο 27-28, 2003, σ. 103-110.

45.16.c.5.

Πρόλογος στο βιβλίο ΣΕΤΕΕ, Ένα πανεπιστήµιο σε κατάσταση
κινδύνου», Αθήνα, Πατάκης,1999,7-16.

Άρθρα σε εφηµερίδες
46.3.a.6.

Επιµέλεια του Αφιερώµατος για το βιβλίο του Πιέρ Μπουρντιέ και
µιας οµάδας γνωστών Γάλλων πανεπιστηµιακών, (γράφουν: Κ.
Κασιµάτη, Μπ. Νούτσος, Ν. Παναγιωτόπουλος, Κ. Τσουκαλάς, Β.
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Τσινόρεµα, F. Ricard, C. Charle), στο ένθετο Βιβλιοθήκη της
Ελευθεροτυπίας, 25 Ιουνίου 1999.
47.4.b.7.

"Για µία Realpolitik της αντιεξουσίας", Η Αυγή, 20 Οκτωβρίου
1999, σ. 18

2000
Άρθρα δηµοσιευµένα
48.17.a.1.

«Le Collège d’Athènes: Une école pour les citoyens grecs du
monde», Regards Sociologiques, τ. 19, σ. 29 - 55.

49.18.b.2.

«Les “Frontistiria". Espace scolaire et magie sociale», σ. 46, (µε την
Α. Καπέλλα), Regards Sociologiques, τ. 19, σ. 9 - 27.

50.19.c.3.

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

51.20.d.4.

«Η "σχολαστική" άποψη της εγκληµατολογίας», στο Εγκληµατίες
και Θύµατα στο Κατώφλι του 21ου αιώνα, Αφιέρωµα στη µνήµη Ηλία
∆ασκαλάκη, επιµ. Η. ∆ασκαλάκη, Π.∆. Παπαδόπουλος, ∆. Τσαµπαρλή, Ι.
Τσίγκανου, Εµ. Φρόνιµου, Αθήνα, Ε.Κ.Κ.Ε., 2000, σ. 39 - 52.

Άρθρα σε εφηµερίδες
52.5.a.5.

«Ο κοινωνικός µετασχηµατισµός στην ενταξιακή διαδικασία»,
Ηµερησία, ένθετο Τα Τετράδια της Οικονοµίας, 24 - 26 Μαρτίου 2000,
σ. 19.

53.6.b.6.

«Η Χάρτα του Ευρωπαϊκού κοινωνικού κινήµατος», Το Βήµα,
ένθετο Νέες Εποχές, 16 Απριλίου 2000, σ.20 - 21.

54.7.c.7.

«Λόγοι δράσης µε µέσα δράσης», Ελευθεροτυπία, Τρίτη 2 Μαΐου
2000, σ.18.

55.8.d.8.

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού κοινωνικού κινήµατος, ΤΑ ΝΕΑ, 25
Σεπτεµβρίου 2000.

2001
Βιβλία
56.5.a.1.

"Η Πίστη στην Τάξη. Συµβολή στην ανάλυση της διατήρησης της
τάξης", εκδ. Πατάκης, σειρά Μεταστροφές, Αθήνα, 2001.
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•

Αναδηµοσίευση του κειµένου µου «Για µια κοπερνίκεια κοινωνιολογία της
παραβατικότητας και της εγκληµατικότητας: Η θεωρία στην πρακτική» ,
το οποίο είχε δηµοσιευθεί στο βιβλίο µου (2001), Η πίστη στην τάξη, Αθήνα:
Πατάκης, σσ. 49-67 υπό τον τίτλο: «Για µια κοπερνίκεια κοινωνιολογία της
παραβατικότητας και της εγκληµατικότητας» στο Θ.Θάνος (επιµ.) Παιδική
Παραβατικότητα και Σχολείο: Πρακτικά Επιστηµονικής Ηµερίδας, Τόπος,
2009, σσ. 41-58.

Άρθρα δηµοσιευµένα
57.21.a.2.

«La conversion de l` etat grec a l` economisme dominant», Regards
Sociologiques, τ. 21, 2001, σ. 41 - 49.

58.22.b.3.

«Στο λυκόφως της 'στράτευσης' και στην αρχή της 'στρατευµένης
επιστηµοσύνης'», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 118, 2001, σ. 27 - 32.

59.23.c.4.

«Ένα Ιατρείο για τη Φιλοσοφία», παρουσίαση του βιβλίου του
Παναγιώτη Νούτσου Φιλοσοφείον. Ένας θεσµός χειραφέτησης,
(Ελληνικά

Γράµµατα,

2001),

Σύγχρονη

Εκπαίδευση,

τ.

120,

Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2001, σ. 117 - 119.

∆ηµοσιευµένες εργασίες
60.17.a.5.

«Για µία Realpolitik της αντιεξουσίας», εισαγωγή στο βιβλίο του
Keith Dixon "Οι ευαγγελιστές της αγοράς", στη σειρά Λόγοι ∆ράσης
των εκδόσεων Πατάκη.

61.18.b.6.

«Λόγοι ∆ράσης µε µέσα δράσης» εισαγωγή στο βιβλίο του Pierre
Bourdieu: «Για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνηµα. Αντεπίθεση
Πυρών ΙΙ», στη σειρά Λόγοι ∆ράσης των εκδόσεων Πατάκη, σ.6-21.

62.19.c.7.

Πρόλογος µε τίτλο Ένα Αντι-µάθηµα στο βιβλίο του Pierre
Bourdieu: Μάθηµα πάνω στο µάθηµα. Κοινωνιολογία και Αυτόκοινωνιοανάλυση, µετάφραση Ν. Αγκαβανάκης, εκδ. Καρδαµίτσα,
2001, σ. 7 - 13.

Άρθρα σε εφηµερίδες
63.9.a.8.

«Για µία Realpolitik της αντιεξουσίας», ΤΑ ΝΕΑ, Σάββατο 27
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Ιανουαρίου 2001.
64.10.b.9.

«Συνδικάτα και Παγκοσµιοποίηση», Τα Νέα, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου
2001.

65.11.c.10.

«Λόγοι δράσης µε µέσα δράσης», Τα Νέα, Πέµπτη 22 Μαρτίου 2001.

66.12.d.11.

«Μια πολιτική του Λόγου», Η Αυγή, Κυριακή 29 Απριλίου 2001.

67.13.e.12.

«Παρ' όλα αυτά…», Τα Νέα, Πέµπτη 3 Μαΐου 2001.

68.14.f.14.

«Μια “νοσογραφία” της “πρωτοποριακής” σκέψης», εφηµερίδα
ΕΠΟΧΗ, Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου 2001, σ. 19.

Συνεντεύξεις
69.8.a.15.

«Συνέντευξη Νίκου Παναγιωτόπουλου», Εποχή, Κυριακή 18
Μαρτίου 2001 (στον Π. Κλαυδιανό).

70.9.b.16.

«Αδύναµοι οι έλληνες διανοούµενοι», Ηµερησία, 12 - 13 Μαΐου 2001
(στη Σ. Χαϊµαντά).

71.10.c.17.

«Κοινωνία, κοινωνιολογία και διανοούµενοι στην Ελλάδα», Η
Εποχή, 17 Ιουνίου 2001 (στον Θ. Καλφόπουλο).

72.11.d.18.

«Μεταστροφή στις… εκδόσεις», Η Βραδυνή, 23 Ιουνίου 2001 (στη
Ε. Μπέλλα).

73.12.e.19.

Συνέντευξη στο ηλεκτρονικό περιοδικό greekbooks.gr
(http://www.greekbooks.gr/TONOS/interviews/panagiotopoulos_nikos.asp)

2002
Άρθρα δηµοσιευµένα
74.24.a.1.

«Η

κρίση

της

ελληνικής

οικογένειας.

Συµβολή

σε

µια

κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών προβληµάτων» (µαζί µε
την Μ. Βιδάλη), Ελληνικής Κοινωνία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης
της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών, τόµος 5, σ. 123 - 179.
75.25.b.2.

«Οι ανύπαντρες µητέρες. Η κατασκευή ενός "κοινού τόπου" και τα
διακυβεύµατα του» (µαζί µε την Μ. Βιδάλη), Ελληνικής Κοινωνία.
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας
Αθηνών, τόµος 5, σ. 181 – 207.

76.26.c.3.

«Η µαρτυρία του ερευνητή και η έρευνα της µαρτυρίας»,
Επιθεώρηση

Κοινωνικών

Ερευνών,
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Ειδικό

τεύχος

Όψεις

της

προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, τ. 107, 2002, σ. 60 - 67.
77.27.d.4.

«Η Κοινωνιολογία του Πιερ Μπουρντιέ: µια passio sciendi»,
Επιστήµη και Κοινωνία, τ. 8 - 9, Άνοιξη - Φθινόπωρο 2002, σ. 229 –
244.

78.28.e.5.

«Πρώτες σηµειώσεις πάνω στις µετρήσεις ανεργίας και στις
µορφές ανεργίας», στο περιοδικό Τα Τετράδια του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2002 ,
σ.62-80.

∆ηµοσιευµένες εργασίες
79.20.a.6.

«Η 'διάκριση' της ∆ιάκρισης», πρόλογος στο βιβλίο του Πιέρ
Μπουρντιέ, Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής
κρίσης, Σειρά Μεταστροφές, Πατάκη, 2002, σ. 11 – 50.

80.21.b.7.

"νοσογραφία"

"Μια

της

"πρωτοποριακής"

σκέψης,

της

"αυτοϊκανοποίησης" και του "αυτοθαυµασµού", πρόλογος στο βιβλίο
του

Jacques

Bouveresse,

Επικίνδυνες

και

παραπλανητικές

ακροβασίες της φιλοσοφίας, µετ. Τ. Μπούκη, επ. Σ.

Βιρβιδάκης,

σειρά Λόγοι ∆ράσης, Πατάκης, 2002, σ. 9 – 19.
81.22.c.8.

«Η µιζέρια του νεοφιλελευθερισµού» πρόλογος στο βιβλίο του Loic
Wacquant, Η φυλακές της µιζέριας, µετ. Καίτη ∆ιαµαντάκου, σειρά
Λόγοι ∆ράσης, Πατάκης, 2002, σ. 7 – 15.

Άρθρα σε εφηµερίδες
82.15.a.9.

«Η διάκριση της διάκρισης», εφηµερίδα Αυγή, 6 Ιανουαρίου, 2002,
σ. 28 - 30.

83.16.b.10.

«Μια

νοσογραφία

της πρωτοποριακής σκέψης»,

Εποχή,

6

Ιανουαρίου 2002.
84.17.c.11.

«Τα 'top 10' του πολιτισµού», εφηµερίδα Η Κυριακάτικη Αυγή,
13/01/2002, σ. 37.

85.18.d.12.

«Έφυγε ο Πιέρ Μπουρντιέ», εφηµερίδα Αυγή.

86.19.e.13.

«Τι σηµαίνει να µιλάµε για τον Pierre Bourdieu και για ό,τι
µιλούσε», εφηµερίδα ΕΠΟΧΗ, Κυριακή 24 Μαρτίου 2002.

87.20.f.14.

«Έφυγε ο Πιέρ Μπουρντιέ», Κοινωνιόγραµµα, Περιοδικό Συλλόγου
Ελλήνων Κοινωνιολόγων, τ. 55, 2002, σ. 8 - 9.
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88.21.g.15.

«Μάθηµα ελευθερίας από τον Bourdieu», Εφηµερίδα Βραδυνή, 27
Απριλίου 2002.

89.22.h.16.

«Ο νέος Λεβιάθαν», εφηµερίδα Αυγή, 4 Μαΐου 2002.

90.23.i.17.

«Η νέα ποινική δόξα», Εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, 16 Μαΐου 2002

91.24.j.18.

«Κρίση αντιπροσώπευσης και φασιστικές τάσεις» (αντιπαράθεση µε
τον Α. Μακρυδηµήτρη), Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 26 Οκτωβρίου 2002

92.25.κ.19.

«Κοινωνική φιλοσοφία, φιλοσοφία και κοινωνία. ∆ύο ερωτήµατα
σ'

ένα

σπάνιο

φιλόσοφο

"ευγενούς

ταπεινότητας”»,

στο

Κοινωνιογράµµα ∆εκέµβριος, 2002, σ. 6-7.

Συνεντεύξεις
93.13.a.20.

«Ο ∆ιανοούµενος οφείλει να επανακτήσει την ανεξαρτησία του»,
συνέντευξη στη Φ. Παναγοπούλου, στην εφηµερίδα Σηµαία της
Καλαµάτας, στις 25 Ιανουαρίου 2002, σ. 16 - 17.

94.14.b.21.

«Επιστηµονικές προσεγγίσεις για την κοινωνία και τη σκέψη»,
συνέντευξη στη Σταµατίνα Μανδηλαρά "Για τον Πιέρ Μπουρντιέ" στο
περιοδικό ΑΝΤΙ , τεύχος 757, Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2002, σ. 36
- 39.

95.15.c.22.

«Η Πίστη στην Τάξη". Το βιβλίο του Νίκου Παναγιωτόπουλου
παρουσιάζεται απόψε στο Κατώι του βιβλίου», συνέντευξη στον
Γιάννη Κεσσόπουλο, στην εφηµερίδα Μακεδονία, στις 6 Φεβρουαρίου
2002, σ. 29.

96.16.d.23.

«Απαντήσεις για τους λόγους των "Λόγων ∆ράσης"», συνέντευξη
στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 123, 2002, σ. 147 - 151.

97.17.e.24.

«Οι 'Λόγοι ∆ράσης' υπάρχουν, η δράση όµως;», συνέντευξη στον Γ.
Σκορδίλη στο περιοδικό NETWEEK, τεύχος 54, 25 Φεβρουαρίου
2002, σ. 70 – 73.

98.18.f.25.

«Λόγοι ∆ράσης και Μεταστροφές», Αδέσµευτος Τύπος, 11 Μαΐου
2002 (συνέντευξη στον Γ. Χαλαζιά).

2003
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Βιβλία
99.6.a.1.

Επιστηµονική Επιµέλεια «Πολιτισµός και Αγορά: Για την αυτονοµία
της πολιτισµικής παραγωγής», εκδ Πατάκη, 2003.

100.7.b.2.

Επιστηµονική Επιµέλεια του βιβλίου «Μια ρεαλιστική ουτοπία
Πρακτικά του Συνεδρίου "Για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνηµα»,
εκδ. Πατάκη, 2003.

Άρθρα
101.29.a.3.

"La

domination

symbolique

internationale",

στο

Ιαπωνικό

Περιοδικό Κοινωνικών Επιστηµών ΚΑΝ History, Environment,
Civilization, vol.12, χειµ. 2003, σς. 399-412.
102.30.b.4.

«Νέες

µορφές

διαχείρισης

της

παρέκκλισης»,

Σύγχρονη

Εκπαίδευσης, τ. 129,2003, σ.85-90.
103.31.c.5.

«Το µέλλον της Κοινωνιολογίας», στα Πρακτικά του Συνεδρίου
"Κοινωνιολογία: Μάθηµα Ελευθερίας", (Θεσσαλονίκη 8 - 10
Νοεµβρίου 2002), επιµ. Θ. Οικονόµου - Αλ. Μπαλτζής, 2003.(cd-rom).

104.32.d.6

«Για µια Realpolitik του Κοινωνιολογικού Λόγου», στο περιοδικό
Σύχρονη Εκπαίδευση, τ. 130, 2003, σ. 53-58. Αναδηµοσιευµένο σε
διευρυµένη εκδοχή στο περιοδικό Κοινωνιόγραµµα, Μάρτιος 2003 και
σε ανανεωµένη εκδοχή στο Πιερ Μπουρντιε, Η

επιστήµη και οι

κοινωνικές της χρήσεις, Επιµέλεια-Επίµετρο Νίκος Παναγιωτόπουλος,
Μετάφραση-Πρόλογος, Μαρία Θανοπούλου, ΕΚΚΕ-Πολύτροπο, 2005,
σ. 124-152.
105.33.e.7.

«Εκπαίδευση και Αγορά Σκέψεις και σηµειώσεις», στο περιοδικό
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.132, 2003, σ.5-22.

106.34.f.8.

Nouvelles formes de gestion de la "deviance". 'Etat penal' et l' 'etat
social" en Grece, σto συλλογικό τόµο προς τιµή της

Α.

Μαραγκοπούλου, Εκ. Νοµική Βιβλιοθήκη/Bruylant, Αθήνα/Bruxelles,
2003, σ. 1025-1046.

Άρθρα σε εφηµερίδες
107.26.a.9.

«Η νέα αυτοκρατορική Ρώµη», Το Βήµα, 12/01/03.

108.27.b.10. «Ήρθε η ώρα για κριτικό διάλογο», Φιλολογική Βραδυνή, 15/3/03,
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σ.28.
109.28.c.11.

«H επαγγελία µιας έλλογης ουτοπίας», Οικονοµικός Ταχυδρόµος,
29/5/03 σ. 53-56.

110.29.d.12

«Τριάντα χρόνια µετά τη µεταπολίτευση», (συνοµιλία µε τον Μ.
Χλέτσο) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 7/8/2003, 22-24.

111.30.e.13

«Ποια είναι η αξία των δηµοσκοπήσεων» (συνοµιλία µε τον Σ.
Φαναρά).

112.31.f.14.

Πολιτισµός και Αγορά, ΕΦ. Express, 22/11/2003, σ. 21.

113.32.g.15

Raisons d’ Agir en Grece, Cahiers de l’association Raisons d’ Agir,
no 1, Ioύνιος 2003, σ. 20.

114.33.h.16

Για την τέχνη του κοινωνιολόγου. Προς µια παιδαγωγική της
Έρευνας, Κοινωνιόγραµµα, Απρ-Ιουν. 2003, σ.8-10.

Συνεντεύξεις
115.19.a.17

«H ρεαλιστική ουτοπία του Πιερ Μπουρντιέ», Φιλολογική Βραδυνή,
15/6/2003, σ. 34-35 (στην Ε. Μπέλλα).

2004
Βιβλία
116.8.a.1.

«Για την εκπαίδευση του µέλλοντος. Οι προτάσεις του Πιέρ
Μπουρντιέ», (Επιστηµονική επιµέλεια και πρόλογος ),Εκ. Νήσος.

Άρθρα
117.35.a.2.

H βία της ανεργίας και η οδύνη των ανέργων, Σύγχρονη Εκπαίδευση,
τ.135, 2004, σ. 33-54.

118.36.c.3.

Για την κατασκευή ενός ευρωπαϊκού χώρου των

Κοινωνικών

Eπιστηµών: Στοιχεία για την κατασκευή ενός ερευνητικού
προγράµµατος, στο Επιστήµη και Κοινωνία, σ. 49-74, 2004.

∆ηµοσιευµένες εργασίες
119.23.a.4.

Για την τέχνη του κοινωνιολόγου Προς µια παιδαγωγική της
έρευνας . Ένθετος Πρόλογος στο P. Champagne, R. Lenoir, . D.
Merllie, L. Pinto, Μύηση στη κοινωνιολογική πρακτική, Καρδαµίτσα,
2004, σ. I-IX. Αναδηµοσίευση στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση,
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140, 2005, σ. 13-18.
120.24.b.5

«O µετασχηµατισµός του πολιτικού παιχνιδιού», πρόλογος στο P.
Champagne, Η κατασκευή της κοινής γνώµης, Πατάκης, 2004, σ. 916.

121.25.c.6

Πρόλογος, στο βιβλίο του P. Champagne Η κοινωνιολογία, 2004,
σ.7-10.

Άρθρα σε εφηµερίδες
122.34.a.7.

Για ένα εθνικό κοινοβούλιο των πολιτισµικών παραγωγών,
Κυριακάτική Ελευθεροτυπία, 3/10/2004.

123.35.b.8.

Η εργασία και η κοινωνική της διάσταση, Κήρυκας, Λάρισα,
30/5/2004, σ. 13.

124.36.c.9.

Πολιτισµός και Αγορά, Κήρυκας, Λάρισα, 20/10/2004.

125.37.d.10.

Ο πολιτισµός στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της
διεθνοποίησης , Πρακτικά της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Το µέλλον
της Ευρώπης. Ευρωπαϊκοί πολιτισµοί: Συνδετικός κρίκος των λαών της
Ευρώπης, ΓΣΕΕ/ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ, 2004, σ. 11-15.

2005
Βιβλία
126.9.a.1.

Η οδύνη των ανέργων, Εκ. Πολύτροπον.

Άρθρα
127.37.a.2.

"La sociologie de Bourdieu:: Une theorie comme praxis et non
comme logos", στο, J. Dubois, P.Durand, Y.Wilkin, Le symbolique et
le social,La réception internationale de la pensee de Pierre Bourdieu ,
Les editions de l'Universite de Liege,2005, σ.311-324. Βελτιωµένη
εκδοχή του άρθρου "La domination symbolique internationale", στο
ΚΑΝ

History,

Environment,

Civilization.

Το

ίδιο

κείµενο

δηµοσιεύθηκε µε µικρές αλλαγές και στο περιοδικό Αριάδνη του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τόµος 11, 2005, σ.285-300.
128.38.b.3.

Le champ sociologique grec et les effets de la domination
symbolique internationale, Regards Sociologiques, 30, 2005, σ. 91-
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99. Μεταφρασµένη αναδηµοσίευση στο Νίκος Παναγιωτόπουλος
(επιστ.επιµ.) ∆ιεθνής κυκλοφορία των ιδεών στο χώρο των
ευρωπαϊκών κοινωνικών επιστηµών, Πρακτικά Συνεδρίου (2007).

∆ηµοσιευµένες εργασίες
129.26.a.4.

Συµβολή στην ανάλυση της διαµόρφωσης και ανάπτυξης ενός
Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και
Απασχόλησης, ΕΕΤΑΑ. ( µε την Μαρία Βιδάλη), σ. 208.

Συνεντεύξεις
130.20.a.5.

«Η οδύνη της ανεργίας» Εφηµερίδα Ελευθερία , 4/7/2005, σ. 8, (
στον. Χ. Χατζηευθυµίου).

131.21.b.6.

«Kώστας Γαβράς: Το τσεκούρι της οδύνης και της βίας», Εποχή,
20/11/2005.

2006
Βιβλία
132.10.a.1

Γύρω

από

την

έννοια

του

πεδίου,

Πρακτικά

Θερινού

Πανεπιστηµίου Πανεπιστήµιο Κρήτης (Επιστ.επιµ.)

∆ηµοσιευµένες εργασίες
133.27.a.2.

Forward, Προλογικό Σηµείωµα στο βιβλίο Pierre Bourdieu, Οι
κανόνες της τέχνης, µετ. Ε. Γιαννοπούλου, Πατάκης.

Άρθρα σε εφηµερίδες
134.38.a.3.

Για την κατασκευή ενός ευρωπαϊκού χώρου των Κοινωνικών
Eπιστηµών, Aυγή, 12/2/2006.

2007
Βιβλία
135.11.a.1.

∆ιεθνής κυκλοφορία των ιδεών στο χώρο των ευρωπαϊκών
κοινωνικών επιστηµών, Πρακτικά Συνεδρίου, Εκ Πολύτροπον,
(επιστ.επιµ.)
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136.12.b.2.

Structures sociales en transformation, Approches theoriques,
methodologiques

et

empiriques,

Πρακτικά

Θερινού

Πανεπιστηµίου, Πανεπιστήµιο Κρήτης (επιστ.επιµ σε συνεργασία
µε την Marta Roca i Escoda).

Άρθρα
137.39.a.3.

Υπερασπιζόµενοι το δηµόσιο πανεπιστήµιο: σκέψεις in progress,
Επιστήµη και Κοινωνία, 17-18, 2007,σ. 237-248

∆ηµοσιευµένες εργασίες
138.28.a.4.

Συµβολική βία και κοινωνική φύση. Προλογικό Σηµείωµα στο
βιβλίο Pierre Bourdieu, Η ανδρική κυριαρχία, Πατάκης, σ.5-24

139.29.b.5.

Προοίµιο, Προλογικό Σηµείωµα στο βιβλίο Pierre Bourdieu,
Επιστήµη της επιστήµης και αναστοχαστικότητα, Πατάκης, σ. 1-8

Άρθρα σε εφηµερίδες
140.39.a.6.

H δηµιουργία του δηµιουργού, Εποχή, 28/1/, αναδηµοσίευση στην
Αυγή στις 8/2.

142.40.b.7.

Το εκπαιδευτικό κίνηµα και ο πνευµατικός κόσµος, στην Αυγή
στις 15/4.

2008
Βιβλία
143.13.a.1.

Η αποµάγευση του κόσµου, Εκ. Πολύτροπον, (υπο διευθ.) 2008.

Άρθρα
144.40.a.2

Οι εκλογές, η επόµενη µέρα και η ευθύνη των διανοουµένων,
Επιστήµη και Κοινωνία, τ.19, 2008,σ. 267-272.

145.41.b.3.

Αγορά, πολιτισµός και λογο-κρiσίες, στο Γ. Ζιώγας, Λ. Καραµπίνης,
Γ.Σταυρακάκης, ∆. Χριστόπουλος (επιµ), Όψεις Λογοκρισίας στην
Ελλάδα, Νεφέλη-Πλατφόρµες, 2008, σ. 167-177.

Άρθρα σε εφηµερίδες
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146.41.a.4.

Παρέµβαση (κ.ά) µε τίτλο Ώρα ευθύνης, ΤΑ ΝΕΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
31/7/08.

147.42.b.5.

Επαγγελµατική κοινωνιολογία και ερασιτεχνική κοινωνιολογία,
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.154, 2008, σ. 157-158.

2009
∆ηµοσιευµένες εργασίες
148.30.a.1.

Η τέχνη του κοινωνιολόγου και η χρήση του δυνατού, P.Bourdieu,
J-C. Passeron, J-C. Chamboredon, Η τέχνη του κοινωνιολόγου, Εκ.
Μεταίχµιο, σ.9-16

149.31.b.2.

Εκπαιδευτικές ανισότητες: ένα επιστηµονικό και κοινωνικό
διακύβευµα,

στο

Θ.Θάνος

(επιµ),

Εκπαιδευτικές

Ανισότητες,

Μεθοδολογικά, Θεωρητικά και Εµπειρικά Θέµατα, Μοτίβο, 2009, σ.
33-42.
150.32.c.3.

Νεανικές συµµορίες: Σχολείο και η κρίση της αναπαραγωγής των
λαϊκών τάξεων, Θ. Θάνος (επιστ.επιµ), Παιδική παραβατικότητα και
Σχολείο, Εκ. Τόπος, 2009, σ.130-136.

2010
Άρθρα
151.42.a.1.

Οι σχέσεις ανάµεσα στα επιστηµονικά πεδία των «κέντρων» και
των

«µικρών

κοινωνιών»

στα

πλαίσια

των

κοινωνικών

επιστηµών: ερευνητικό σηµείωµα, υπο δηµ. στο συλλογικό τόµο
Εκπαίδευση και Κοινωνία, Αφιέρωµα στον Ιωάννη Πυργιωτάκη, Εκ.
Ελληνικά γράµµατα.
152.43.b.2.

Υπεράσπιση ή κριτική του εκπαιδευτικού συστήµατος: ένα
πλαστό δίλληµα, υπό δηµ. στο περιδικο Το Βήµα των Κοινωνικών
Επιστηµών.

153.44.c.3.

"La misere du monde" en Grece, υπό δηµ. στο συλλογικό τόµο
“Critical Research for the New Social Inequalities”, University of
Sofia.

154.45.d.4.

Για µια αντικειµενικοποίηση του εγκληµατολογικού βλέµµατος ,
υπό δηµ. στο συλλογικό τόµο «Αφιέρωµα στον Ιάκωβο Φαρσεδάκη»,
Εκ. Νοµική Βιβλιοθήκη.
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155.46.e.5.

Κοινωνική επιστήµη, Φιλοσοφία και Κοινωνία: ∆ύο ερωτήµατα
σ’ ένα σπάνιο φιλόσοφο «ευγενούς ταπεινότητας», υπό δηµ. στο
Υπόµνηµα στη Φιλοσοφία.

156.47.f.6.

Η διεθνοποίηση της Ανώτατης εκπαίδευσης και οι νέες µορφές
συµβολικής κυριαρχίας, (µαζί µε τον Franck Poupeau), υπό δηµ. στο
Επιστήµες της Αγωγής.

Συνεντεύξεις

157.22.a.7.

Αποσπάσµατα από συνέντευξη στην εφηµερίδα Καθηµερινή, Τέχνες
& Γράµµατα, µε τίτλο «Στην εποχή της κρίσης όλοι ακόµα κάνουν
θέατρο» 18/04/2010, σ. 13.

158.23.b.8.

Αποσπάσµατα από συνέντευξη «Η βία παράγει βία» στην εφηµερίδα
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Επτά, µε τίτλο: στο «Η κουλτούρα της
κρίσης», 16/05/2010, σ. 18-19.
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