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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 δηαηξηβήο ζηελ Κνηλσληνινγία 

ιεο νη ζπνπδέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ ηξαζβνύξγνπ.  

 

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 

 

ΓΙΑΚΡΙΔΙ 
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2019 Ηππόηεο ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Σερλώλ ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο 
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ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
 

1988 έσο 1990: Γηδάζθσλ ζην κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην ηνπ Σνκέα Δγθιεκαηνινγίαο 

ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

 

1996 έσο 1997: Γηδάζθσλ ζύκθσλα κε ην λόκν Ν. 407/1980 ζην Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 

1997 έσο 1998: Γηδάζθσλ ζύκθσλα κε ην λόκν Ν. 407/1980 ζην Σκήκα Νεπηαγσγώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

 

1998 έσο 2006: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ 

πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 

Υεηκεξηλφ 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”») 

 

Υεηκεξηλφ 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 Κέληξνπ 

Δπξσπατθήο Κνηλσληνινγίαο πνπ δηεύζπλε ν Remi Lenoir. 

 

Υεηκεξηλφ εμάκελν 2003-2004: Πξνζθεθιεκέλνο Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζην 

Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Γελεύεο (δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: 

«Κνηλσληνινγία ηεο θνηλσληνινγίαο») 

 

2005 έσο ζήκεξα: Μέινο ΔΠ ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην 

  

2006 έσο 2011: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ 

πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 



4 

 

2011 έσο 2016: Καζεγεηήο ζην Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 

2016 έσο ζήκεξα: Καζεγεηήο ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 

Γλσζηηθά αληηθείκελα δηδαζθαιηώλ  

(ζε επίπεδν πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ παξαδόζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ 

ζην πιαίζην ησλ δηαθόξσλ απηνδύλακσλ δηδαζθαιηώλ) 

 

Γηαδηθαζίεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, Γηαλνεηηθό πεδίν θαη 

δηαθίλεζε ησλ ηδεώλ θαη ησλ αλζξώπσλ ζηελ Διιάδα, Δγθιεκαηνινγία, 

Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία, Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, 

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 παξέθθιηζεο, Κνηλσληνινγία ηεο πνιηηηζκηθήο 

δηάρπζεο, Κνηλσληνινγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, Μεζνδνινγία ησλ 

θνηλσληθώλ επηζηεκώλ, Νεσηεξηθόηεηα θαη κεηαλεσηεξηθόηεηα, ηνηρεία 

θνηλσληνινγίαο, Κνηλσληνινγία ηεο πγείαο ζηελ επνρή ηεο θξίζεο, 

Κνηλσληνινγία ηεο εξγαζίαο, Κνηλσληνινγία ηεο θξίζεο, Κνηλσληθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί, Δπηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, 

Δθπαίδεπζε θαη αγνξά εξγαζίαο, Σαπηόηεηα θαη κεηαλεσηεξηθόηεηα 
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
 

1987-1988: Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο ζην Δξγαζηήξην Κνηλσληνινγίαο θαη 

Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Franche-Comté (1987 έσο 1988). 

 

1988-1998: Δξεπλεηήο ζην Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ κε αληηθείκελν ηηο 

«Φπιαθέο, ηελ θνηλσληθή αληίδξαζε ζηελ παξέθθιηζε, θαη ηνλ θνηλσληθό 

απνθιεηζκό». 

 

1991-1993: πληνληζηήο-Δξεπλεηήο ζην Διιεληθό Κέληξν Δγθιεκαηνινγίαο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε αληηθείκελν ην «Κνηλσληθόο έιεγρνο θαη κηθξή 

εγθιεκαηηθόηεηα». 

 

1989-2005: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο/Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην Κέληξν Δξεπλώλ 

ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ (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 Κέληξν Δπξσπατθήο Κνηλσληνινγίαο 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 Κέληξν 

Κνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ 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 αληηκεηψπηζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αλχπαλδξσλ κεηέξσλ», ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ίδξπκα Γνμηάδε 

 

1996-2001: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο 

ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ 
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 Αλάζεζε Τπεπζύλνπ έξεπλαο κε ζέκα: «Η θξίζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνγέλεηαο: Μχζνο θαη πξαγκαηηθφηεηα», ζηα πιαίζηα ηνπ Κέληξνπ 

Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ (1996-1998). 

 

 Αλάζεζε Τπεπζύλνπ έξεπλαο ηνπ δηαθξαηηθνύ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ρξεκαηνδνηνπκέλνπ από ηελ ΔΚ κε αληηθείκελν ηηο «Νέεο κνξθέο δεκφζηαο 

δηαρείξηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε» ζηα πιαίζηα ηνπ 4
νπ

 

επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο TSER πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Κέληξν 

Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ (1998-2001). 

 

1995-1996: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ έξεπλαο κε αληηθείκελν ηηο «Πνιηηηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ ΑΜΔΑ ζηελ Διιάδα» πνπ 

δηελεξγήζεθε από ην Γήκν Εσγξάθνπ. 

 

1999-2000: Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (Α. Αζηξηλάθεο, Α. Γεσξγνύιαο, Ε. 

Παιεόο, Ν. εξληεδάθηο) κε ζέκα: «Ο ζρεκαηηζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζηελ Διιάδα» ζηα πιαίζηα ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη 

Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 

1998-2005: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ 

 

 1998-2001: Αλάζεζε ζπλππεπζύλνπ έξεπλαο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. 

Κνπδή) ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο 

(ΗΝΔ) ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ ζηα πιαίζηα 4
νπ

 επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο TSER: 

«πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο κηαο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αλαζθάιεηαο ησλ λέσλ ζηα θξάηε-κέιε». 

 

 2002-2004: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ Έξεπλαο κε αληηθείκελν ηα «Πξνγξάκκαηα 

επαλέληαμεο ησλ αλέξγσλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ. 

  

 2002-2005: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην 

ΔΚΚΔ θαη ην Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ) ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ κε ηίηιν: 

«Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη κεραληζκνί αλαπαξαγσγήο ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν: Μνξθέο δηαρείξηζεο ησλ επηδξάζεσλ θαη ησλ αληηθάζεσλ 

ηνπο». 

 

2002-2006: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο ζην Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ  

 

2004-2008: πλεξγάηεο Δξεπλεηήο ζην Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο Κύπξνπ 

 

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 Σκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη 

Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 

2005: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ Έξεπλαο κε ζέκα ηελ «Επηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ 

γπλαηθώλ» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Έλσζε Γπλαηθώλ Διιάδαο 
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2008-2010: Αλάζεζε Τπεπζύλνπ Έξεπλαο από ην Δζληθό Κέληξν Θεάηξνπ θαη Υνξνύ 

θαη ην Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ κε ζέκα: «Η επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ρψξνπ ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ ρνξνχ θαη ην θνηλφ 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» (επηζη. 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 ρξεκαηνδνηήζεθε 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 κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ πιήηηνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ θφζκν ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 

2015-2016: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο (καδί κε Franz Schultheis, Παλεπηζηήκην St. 

Gallen) ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Η νηθνλνκία ηεο αζιηόηεηαο 

(ζπλέρεηα)» 

 

2018-2019: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο κε ηίηιν: «Έξεπλα πάλσ ζηνλ 

ηξόπν παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ πνιηηηζκνύ ζηελ θνηλόηεηα ηεο Διεπζίλαο» 

ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκφο θαη Τινπνίεζε έξγνπ αμηνιφγεγεζεο ηνπ 

ELEUSIS 2021: Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο». 

 

2018-2019: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο κε ηίηιν: «Παξαηεξεηήξην ηνπ 

εζληθνχ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ» ε νπνία πξαγκαηνπνίεζεθε γηα ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

 

2019: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο κε ηίηιν: «Η Διιάδα κηιά γηα ην 

κέιινλ ηεο» (Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ) 

 

2019: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο κε ηίηιν: «Οη επελδπηηθέο θαη 

θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ» (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο) 

 

2019-2022: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο κε ηίηιν: «Γηα έλα εζληθφ 

παξαηεξεηήξην ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο» (ΗΝΔ/ΓΔΔ) 

 

2021-2022: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο κε ηίηιν: «Σα νηθνλνκηθά ηνπ 

πνιηηηζκνχ» (ΗΝΔ/ΓΔΔ) 
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2021- 2022: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο κε ηίηιν: «Αλαγλψζεηο, 

αλαγλψζηεο θαη αλαγλψζηξηεο- Σν βηβιίν θαη ην θνηλφ ηνπ ζηελ Διιάδα» 

(ΟΓΔΛ) 

 

2022- (ζε εμέιημε): Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο πνιηηηζκηθέο επελδύζεηο ηεο Lamda Development ζην «Hellinikon 

Project» 
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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 «Μειέηεο» 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 Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ηζόηεηαο 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 «Λόγνη Γξάζεο» ζηηο εθδόζεηο Παηάθε  

 

2000-2005: Γηεπζπληήο ηνπ Διιεληθνύ Δπηζηεκνληθνύ Οκίινπ «Λόγνη Γξάζεο» 

 

2000-2011: Γηεπζπληήο ηεο ζεηξάο «Μεηαζηξνθέο» ζηηο εθδόζεηο Παηάθε 

 

2000 έσο ζήκεξα: Μέινο ηνπ Γηεζλνύο Γηθηύνπ ηνπ Οκίινπ Λόγνη Γξάζεο 

 

2002-2003: Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ 

 

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 «Γηα έλα ρώξν 

ησλ επξσπατθώλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ» κε έδξα ηε Γελεύε 

 

2005 έσο ζήκεξα: Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Fondation Pierre 

Bourdieu 
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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 Παλεπηζηεκίνπ ηεο Uppsala 

 

2011-2017: Γηεπζπληήο ηεο ζεηξάο «Κνηλνί Σόπνη» ζηηο Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα 

 

2011-2013: Πξαγκαηνγλώκνλαο-αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ηεο Agence 

Nationale de la Recherche ηεο Γαιιίαο 

 

2012 έσο ζήκεξα: Γηεπζπληήο ηνπ εηήζηνπ ηξίγισζζνπ επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ 

«Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο» (Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα- Δθδόζεηο Ηλζηηηνύηνπ ηνπ Βηβιίνπ 

Καξδακίηζα) 

 

2012: Δκπεηξνγλώκνλαο Δπηζηεκνληθήο Δπνπηείαο (ζπληνληζηήο) ζηελ νκάδα 

ζύληαμεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γηα ηελ Κνηλσληνινγία ηνπ Λπθείνπ ζηα πιαίζηα 

ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21νπ αηώλα)–Νέν πξόγξακκα 

ζπνπδώλ» 

 

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 Δζληθνύ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Γνκώλ Δ.Κ. 

θαη .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 

 

2018: πκκεηνρή ζην project επηθνηλσλίαο γηα ην θνηλό ηεο COSMOTE 

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/kalyteroskosmos.html?utm_source=referral&u

tm_medium=pressrelease&utm_campaign=cosmote_kalyteros_kosmos 

 

2018: Μέινο ηνπ γλσκνδνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δλαιιαθηηθήο 

Πνιηηηθήο ΔΝΑ 

 

2018: Τπεύζπλνο ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε έξγνπ αμηνιόγεγεζεο ηνπ 

ELEUSIS 2021: Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο». 

 

2019: Ηδέα, επηκέιεηα θαη δηνξγάλσζε ηνπ θύθινπ δξάζεσλ κε ηίηιν: «Γηα κηα λέα 

δεκφζηα εκπεηξία» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12-13/03 (ηίηινο 1εο δηεκεξίδαο: 
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«Οη πνιίηεο έρνπλ αλάγθε ηελ θνηλσληθή επηζηήκε») θαη ζηηο 22-23/03 (ηίηινο 2εο 

δηεκεξίδαο: «Γηα κηα ζύγρξνλε πνιηηηζκηθή δεκνθξαηία») ζηνλ πνιπρώξν ηνπ 

ζηαζκνύ κεηξό ζην ύληαγκα. 

 

2019: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο κε ηίηιν: 

«Πξνβιήκαηα ζρνιηθήο επίδνζεο: αίηηα θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο», πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Κέληξνπ Δπηκόξθσζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

(ΚΔΓΗΒΗΜ) ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 
2019: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο ηνπ Ηνλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

 

2019- 2022: Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ ΗΝΔ/ΓΔΔ ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα 

κε ηίηιν «Γηα έλα εζληθφ παξαηεξεηήξην ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο».  

 

2020-: Σαθηηθό κέινο ηνπ Οξγαληζκνύ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ ηνπ Λόγνπ 

(ΟΓΔΛ) 

 

2021: Ηδέα θαη επηκέιεηα ηεο πνιπκνξθηθήο εθδήισζεο ηνπ ΗΝΔ ηεο ΓΔΔ «Γηα ηελ 

Διιάδα ηνπ ‟21- Οη Αθαλείο πνιίηεο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 13/10 ζην Μνπζείν 

Μπελάθε. 

 

2022: Τπεύζπλνο θακπάληαο εζληθήο εκβέιεηαο γηα ηελ Φηιαλαγλσζία, πνπ 

πινπνηήζεθε από ηνλ ΟΓΔΛ. 

 

2022: ύιιεςε ηδέαο θαη ζελάξην ζην επηθνηλσληαθό project ηνπ ΟΓΔΛ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη 

αλαγλώζηξηεο- Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα». 

https://www.youtube.com/watch?v=WEKExsto8F0&ab_channel=%CE%9F%CE%A

3%CE%94%CE%95%CE%9B-OSDEL 
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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 ζπκβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ επίβιεςεο 

κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ ζηε Γαιιία 

 

Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζε ζέκαηα 

θύινπ θαη ηζόηεηαο ζε ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, ΦΚ θαη Ηζηνξίαο-

Αξραηνινγίαο 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. 
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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 11
ν
 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 & Jean-

Claude Passeron: Οη Κιεξνλόκνη. 

 

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 21
νπ

 

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, SOS-

Mitmensch.  

 

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-Παηδαγσγηθήο-

Φπρνινγίαο (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 «Λόγνη Γξάζεο», 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 Δπξσπατθήο 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 21
ν
 Αηώλα ζην πιαίζην ηνπ 2

νπ
 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», πνπ δηνξγαλώζεθε ζην 

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 (1
ν
 πκπόζην γηα ηελ Έξεπλα θαη Σερλνινγία ζηελ Διιάδα) πνπ έιαβε 

ρώξα ζην 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 πκβνχισλ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Απαζρφιεζεο Αηηνχλησλ 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.e-

poema.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 (17-

23/9/2007, 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 6
νπ

 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 Κνηλσληνιόγσλ-

Παξάξηεκα 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 ηεο 

αλεξγίαο θαη ζε θείκελα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζην ηεύρνο 2-3 ηνπ 

πεξηνδηθνύ Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. 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 θέληξν «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 αληηζεμηζηηθή-

αληηνκνθνβηθή νκάδα «Φύιν θαη Φηεξό» ζην Ρέζπκλν. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» (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) ζην ρώξν εθδειώζεσλ ησλ 

Δθδόζεσλ Αιεμάλδξεηα. 

 

2016 

 

Παξνπζίαζε ηνπ ηξίηνκνπ έξγνπ MIRRORS: Πνιπθσληθέο αθεγήζεηο γηα έλαλ 

θνηλσληθό θόζκν ζε θξίζε (Δθδ. Αιεμάδλξεηα) ζηηο 25.01.2016 ζην Μνπζείν 

Μπελάθε (θηήξην νδνύ Πεηξαηώο) θαη ζηηο 26.01.2016 ζην Γεκνηηθό Χδείν Λάξηζαο 
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Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» (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) ζην ρώξν εθδειώζεσλ ησλ 

Δθδόζεσλ Αιεμάλδξεηα. 

 

2017 

 

Παξέκβαζε κε ηίηιν: «Τειεηέο ζέζκηζεο» ζην πιαίζην ηνπ workshop (ππό ηε δηεύζ. 

ηνπ Φ. Χξαηόπνπινπ) κε αληηθείκελν: «Θεζκηθό (ηππηθό ή άηππν) λενπνηεηηθό 

ζπκβάλ» ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ηεο Αλώηαηεο ρνιήο 

Καιώλ Σερλώλ 

 

Γηάιεμε κε ηίηιν: «Τέρλε θη επηζηήκε ζηελ επνρή ηεο θξίζεο», ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23/01/2016 ζηηο 18:00 ζηελ Αλώηαηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ 

έπεηηα από πξόζθιεζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Δηθαζηηθώλ Σερλώλ. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19/02/17 ζην ρώξν εθδειώζεσλ ησλ Δθδόζεσλ 

Αιεμάλδξεηα. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/03/17 ζηελ Άξηα. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21/03/17 ζηα Ησάλληλα. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22/03/17 ζηε Κνδάλε. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23/03/17 ζηε Κνδάλε. 

 

Γηάιεμε κε ηίηιν: «Πνιηηηθή, Επηζηήκε θαη Τέρλε ζηελ επνρή ηεο θξίζεο», ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 06/04/2017 ζηηο 20:30 ζηνλ ΗΑΝΟ κε αθνξκή ηελ 

επαλέθδνζε ηνπ βηβιίνπ Αληεπίζεζε Ππξώλ ηνπ Pierre Bourdieu. 

 

Γηνξγάλσζε ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο κε ηίηιν «Μηα νπηηθή θνηλσληνινγία ησλ 

νηθνλνκηώλ ηεο κηδέξηαο», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27/04/2017 ζηηο 18.00 

ζην Institut Français d'Athènes - Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ κε αθνξκή ηελ έθδνζε 

ηνπ βηβιίνπ Δηθόλεο ηεο Αιγεξίαο ηνπ Pierre Bourdieu. 

 



31 

 

 

Γηάιεμε κε ηίηιν: «Δηθφλεο θξηηηθήο δξάζεο», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

27/04/2017 ζηηο 18.00 ζην Institut Français d'Athènes - Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ 

κε αθνξκή ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ Δηθόλεο ηεο Αιγεξίαο ηνπ Pierre Bourdieu. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28/04/17 ζηε Φιώξηλα. 

 

Γηάιεμε κε ηίηιν: «Οη θνηλσληθέο ρξήζεηο ηεο θνηλσληνινγίαο», ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28/04/2017 ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φιώξηλαο. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29/04/17 ζηε Φιώξηλα. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21/05/17 ζηε Μπηηιήλε. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 01/06/17 ζηε Λάξηζα. 

 

Γηάιεμε κε ηίηιν: «Φπιαθέο ζηνλ θαηξφ ηεο θξίζεο», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 01/06/2017 ζηηο 19:30 ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Μεγάξνπ Γηθεγόξσλ 

Λάξηζαο. 

 

Οκηιία κε ηίηιν: «Ο πνιηηηζκφο ζε θίλδπλν», ζην 1
ν
 Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό 

πλέδξην κε ηίηιν: «Σέρλεο θαη Δθπαίδεπζε», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Αιεμαλδξνύπνιε ζηηο 22-25/06/2017. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17/06/2017 ζην ρώξν εθδειώζεσλ ησλ Δθδόζεσλ 

Αιεμάλδξεηα. 

 

 

Γηάιεμε κε ζέκα: «Παιηό-Νέν: ηάζεηο θαη ζηάζεηο ζηελ Ειιάδα ζήκεξα» ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12/12/2017 ζηηο 18:30 ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ζηελ 

εθδήισζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δλαιιαθηηθώλ Πνιηηηθώλ ENA. 

2018 

 

Γηάιεμε κε ζέκα: «Γπλαίθα θαη ΜΜΕ» ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12/03/2018 

ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. 
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Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24/03/2018 ζηε Φιώξηλα. 

 

Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Η θνηλσληνινγία θαη ν δεκόζηνο ξόινο ηεο ζηελ Ειιάδα ηεο 

θξίζεο» ζην 6ν πλέδξην Διιεληθήο Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξείαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29-31/03/2018 ζην Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην. 

 

Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Ιδησηηθή εθπαίδεπζε θαη ιεηηνπξγίεο θνηλσληνδηθίαο» 

ζην 3ν Παλειιήλην πλέδξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27-28/04/2018 ζην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 

 

Τπεύζπλνο ηεο δηνξγάλσζεο «Ο ξόινο ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκόλσλ ζηελ επνρή 

ηεο θξίζεο» πνπ έιαβε ρώξα ζην Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

ζηηο 07/05/2018 

 

Γηάιεμε κε ζέκα: «Εθπαηδεπηηθόο: παξαγσγόο ηνπ κέιινληνο» ζην πξόγξακκα 

Καθελείν Ζ Β(β)νπιή ζηα πιαίζηα ηνπ θεζηηβάι πλνηθηζκόο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 20/06/2018. 

 

Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ» ζην επηζηεκνληθό ζπλέδξην, 

κε δηεζλή ζπκκεηνρή, κε ζέκα «Δθπαίδεζε εθπαηδεπηηθώλ: πξνθιήζεηο θαη 

πξννπηηθέο ζε έλαλ θόζκν πνπ αιιάδεη», πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23-

24/06/2018 ζηε Ρόδν.  

 

Παξνπζίαζε paper κε ηίηιν «Project-as-Practice: A Bourdieuan Approach» 

(Kalogeropoulos, T, Leopoulos, V., Kirytopoulos, K., Ventoura, Z., Panagiotopoulos, 

N. ζην EURAM 2018 Annual Conference, 20–22 June 2018, Reykjavik. 

 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη δηδάζθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: 

«Εθπαηδεπηηθόο Θεζκόο, Οηθνγέλεηα θαη Σρνιηθή Επίδνζε» ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 03/11/18 ζηελ Σήλν. 

 

Οκηιία κε ηίηιν: «Σν πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηεο πφιεο» ζηε ζπλάληεζε 

«Πνιηηηζκόο 2030: Δίλαη ε ηέρλε πξσηεύνπζα;» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 08-

11/11/2018 ζηελ Διεπζίλα. 

2019 

 

Οκηιία κε ηίηιν: «Γηα κηα ζχγρξνλε πνιηηηζκηθή δεκνθξαηία» ζην πιαίζην ηεο 

δεκόζηαο ζπδήηεζεο κε ηίηιν: «Πνιηηηζκηθή δεκνθξαηία» πνπ δηνξγαλώζεθε από ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27/02/2019 ζην 

ακθηζέαηξν «Άιθεο Αξγπξηάδεο» ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηανύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ (https://www.blod.gr/events/dimosia-syzitisi-gia-tin-politismiki-dimokratia/) 
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Ηδέα, επηκέιεηα θαη δηνξγάλσζε ηνπ θύθινπ δξάζεσλ κε ηίηιν: «Γηα κηα λέα 

δεκφζηα εκπεηξία» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12-13/03 (ηίηινο 1εο δηεκεξίδαο: 

«Οη πνιίηεο έρνπλ αλάγθε ηελ θνηλσληθή επηζηήκε») θαη ζηηο 22-23/03 (ηίηινο 2εο 

δηεκεξίδαο: «Γηα κηα ζύγρξνλε πνιηηηζκηθή δεκνθξαηία») ζηνλ πνιπρώξν ηνπ 

ζηαζκνύ κεηξό ζην ύληαγκα. ην πιαίζην απηνύ ηνπ θύθινπ δξάζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

 ζπκκεηνρηθό ζεκηλάξην κε ηίηιν: «“Ση είλαη θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα;”, 

“Δίλαη/δελ είλαη ηνπ γνύζηνπ κνπ”, “Σν λόεκα ηεο εξγαζίαο”, “Ζ θνηλή γλώκε 

δελ ππάξρεη”, “Ζ αλδξηθή θπξηαξρία”» ζηηο 12.03.2019 

 νκηιία ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο κε ζέκα: «Ο θνηλσληθόο επηζηήκνλαο 

βιάπηεη ζνβαξά ηελ απνπνιηηηθνπνίεζε» ζηηο 12.03.2019 

 ζπκκεηνρηθό ζεκηλάξην κε ηίηιν: «“ην όλνκα ηνπ ιανύ”, “ρνιηθή αξηζηεία-

θαιαηζζεζία θαη πώο παξάγνληαη”, “Ση είλαη θνηλσληθό πξόβιεκα”, “Σα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη ε εγθπξόηεηά ηνπο”» ζηηο 13.03.2019 

 νκηιία ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο κε ζέκα: «Κνηλσληθή επηζηήκε-

ελεκέξσζε-δεκνθξαηία» ζηηο 13.03.2019 

 ζπκκεηνρηθό ζεκηλάξην κε ηίηιν: «Μάζε παηδί κνπ γξάκκαηα» ζηηο 

22.03.2019 

 νκηιία ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο κε ζέκα: «Καιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη 

πνιηηηζκηθή δεκνθξαηία» ζηηο 22.03.2019 

 ζπκκεηνρηθό ζεκηλάξην κε ηίηιν: «Μάζε λα καζαίλεηο» ζηηο 23.03.2019 

 νκηιία ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο κε ζέκα: «Πνιηηηθέο πνιηηηζκηθήο 

δηάρπζεο: πξννπηηθέο θαη εκπόδηα» ζηηο 23.03.2019 

 παξνπζίαζε (κε ηελ Α. Αξγύξε) κε ηίηιν «Οη πνιίηεο παίξλνπλ ην ιόγν» 

(παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο) 

 

Οκηιία ζηελ εθδήισζε-ζπδήηεζε κε ηίηιν: «Σέρλε γηα φινπο;» πνπ δηνξγαλώζεθε 

από ην/πξαγκαηνπνίεζεθε ζην Μνπζείν Ζξαθιεηδώλ ζηηο 18/05/2019 ζην πιαίζην 

ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Γηεζλνύο Ζκέξαο Μνπζείσλ 2019 κε ζέκα: «Σα κνπζεία σο 

θόκβνη πνιηηηζκνύ, ην κέινλ ηεο παξάδνζεο». 

 

πληνληζκόο εξγαζηεξίνπ (workshop) κε ζέκα: «Πνιηηηζκφο, εθπαίδεπζε θαη 

ηαμηθή θνηλσλία» ζην Φεζηηβάι «αλαηξέζεηο» ζηε Γεσπνληθή ρνιή Αζήλαο ζηηο 

08/06/2019. 

 

Παξνπζίαζε/νκηιία κε ηίηιν: «Γηα έλα Παξαηεξεηήξην ηνπ Δζληθνχ Πνιηηηζκηθνχ 

Κεθαιαίνπ» ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ζηηο 18/06/2019. 

 

2020 

 

Κεληξηθή νκηιία κε ηίηιν: «Κνηλσληνινγία ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Εθπαίδεπζεο» 

ζην 4ν Παλειιήλην πλέδξην Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηίηιν: «Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα θαη Δθπαίδεπζε: Ξελνθνβία, Οκνθνβία, ρνιηθή Βία, Δληαία 

Δθπαίδεπζε» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2-4 Οθησβξίνπ 2020 δηαδηθηπαθά. 

 

2021 

 

πκκεηνρή ζην ζηξνγγπιό ηξαπέδη, κε ηίηιν: «Άλδξεο, γπλαίθεο: ηφζν θνληά, κα 

ηφζν καθξηά!» πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Διιάδνο ζηηο 
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28/01/2021 ζηα πιαίζηα ηεο δηνξγάλσζεο ηεο «Νύρηαο Ηδεώλ» κε ζέκα: «Πιεζίνλ: 

ζηνλ εαπηό καο, ζηνπο δηθνύο καο, ζηνπο άιινπο».  

 

Οκηιία κε ηίηιν: «Παλδεκία: Πξνο κία αληηλαξθηζζηζηηθή επνρή;» ζηελ 

δηαδηθηπαθή εκεξίδα κε ζέκα «Παλδεκία θαη λέα θαλνληθόηεηα: Κνηλσληνινγηθέο 

Πξνζεγγίζεηο», πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ ύιινγν Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ (ΔΚ) 

– Παξάξηεκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο 5/02/2021. 

 

πκκεηνρή ζε δηαδηθηπαθή, δεκόζηα ζπδήηεζε κε ηίηιν: «Η αηζζεηηθή ηεο 

πνιηηηθήο θαη ε πνιηηηθή ηεο αηζζεηηθήο-Πνιηηηθή θαη Πνιηηηζκφο ζηα ρξφληα 

ηεο θξίζεο» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ Όκηιν «Γεκνθξαηία- Πνιηηηζκόο» (ελ 

Διιάδη θίινη ηνπ Ηδξύκαηνο Gabriel Perri) ζηηο 22/03/2021. 

 

Οκηιία κε ηίηιν: «Γηα κία νηθνλνκία ηεο επηπρίαο» ζηελ δηαδηθηπαθή εθδήισζε κε 

ηίηιν «Ζ Διιάδα δέθα ρξόληα κεηά: ε επδαηκνλία ζηελ Διιάδα ην 2020 κέζα από ηηο 

δηεζλείο ζηαηηζηηθέο εθζέζεηο» πνπ δηνξγαλώζεθε από ην ΗΝΔ ηεο ΓΔΔ ζηηο 

01/04/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=WY_Yn_8zRTg&ab_channel=%CE%99%CE%9

D%CE%95%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%95 

 

Οκηιία ζηε ζπδήηεζε - Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Η δε γπλή ίλα... #MeToo 

θαη Me and You.», κε ζπλνκηιήηξηα ηε . Σξηαληαθύιινπ, πνπ δηνξγαλώζεθε από 

ηηο Δθδ. Παηάθε, 11/05/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=FVuWKsDPYbI&ab_channel=%CE%95%CE%

BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%A0%CE%B1

%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-PatakisPublishers 

 

Ηδέα θαη επηκέιεηα θαη νκηιία ηεο πνιπκνξθηθήο εθδήισζεο ηνπ ΗΝΔ ηεο ΓΔΔ «Γηα 

ηελ Διιάδα ηνπ ‟21- Οη Αθαλείο πνιίηεο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 13/10 ζην 

Μνπζείν Μπελάθε, κε αθνξκή ηα 200 ρξόληα από ηελ Δπαλάζηαζε θαη ηα βηβιία «Οη 

Αθαλείο- θνηλσληνινγία ησλ ιατθώλ ηάμεσλ», «Οη πνιίηεο κηινύλ γηα ηελ Διιάδα» 

θαη «Ζ Διιάδα δέθα ρξόληα κεηά», 13/10/2021. 

 

2022 

 

Γηνξγάλσζε θαη νκηιία ζηα «εκηλάξηα θνηλσληνινγίαο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

γηα ηα κέιε ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ θαη Δηζαγγειέσλ, από 23/3- 13/4/2022. 

 

Οκηιία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο "Αλαγλψζεηο, 

αλαγλψζηεο θαη αλαγλψζηξηεο- Σν βηβιίν θαη ην θνηλφ ηνπ ζηελ Διιάδα"» (πνπ 

ρξεκαηνδόηεζε ν ΟΓΔΛ) ζηελ πλέληεπμε Σύπνπ, γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο νκώλπκεο εθδήισζεο πνπ αθνινύζεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία 

ηνπ ΟΓΔΛ, 03/11/2022. 

https://www.facebook.com/Koinwnikes.Epistimes/videos/1117533909122507 

 

Κεληξηθή νκηιία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

"Αλαγλψζεηο, αλαγλψζηεο θαη αλαγλψζηξηεο- Σν βηβιίν θαη ην θνηλφ ηνπ ζηελ 

Διιάδα"» θαη ζπκκεηνρή ζην ζηξνγγπιό ηξαπέδη καδί κε ηνπο: Λ.Γηβάλε, Ο. Μαιέα, 

. Ενπκπνπιάθε, Ξ. Κνπλαιάθε, ζηελ εθδήισζε-παξνπζίαζε  ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο ηνπ Οξγαληζκόο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ ηνπ Λόγνπ - ΟΓΔΛ κε 

https://www.youtube.com/watch?v=FVuWKsDPYbI&ab_channel=%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-PatakisPublishers
https://www.youtube.com/watch?v=FVuWKsDPYbI&ab_channel=%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-PatakisPublishers
https://www.youtube.com/watch?v=FVuWKsDPYbI&ab_channel=%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-PatakisPublishers
https://www.facebook.com/Koinwnikes.Epistimes/videos/1117533909122507
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ηίηιν «Αλαγλψζεηο, αλαγλψζηεο θαη αλαγλψζηξηεο- Σν βηβιίν θαη ην θνηλφ ηνπ 

ζηελ Διιάδα» (επηζηεκνληθή δηεύζπλζε: Ν.Παλαγησηόπνπινο), ζην Χδείνλ Αζελώλ, 

08/11/2022. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ αηγίδα ηεο Α.Δ. ηεο Πξνέδξνπ 

ηεο Γεκνθξαηίαο Καηεξίλαο αθειιαξνπνύινπ 

https://www.youtube.com/watch?v=70tAh51tYbI&t=3076s&ab_channel=%CE%9F%

CE%A3%CE%94%CE%95%CE%9B-OSDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70tAh51tYbI&t=3076s&ab_channel=%CE%9F%CE%A3%CE%94%CE%95%CE%9B-OSDEL
https://www.youtube.com/watch?v=70tAh51tYbI&t=3076s&ab_channel=%CE%9F%CE%A3%CE%94%CE%95%CE%9B-OSDEL
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΒΙΒΛΙΑ 
Α .  πγγξαθή  βηβιίσλ  
 

1. Épreuve pénale et consécration sociale négative: les établissements d’éducation 

surveillée en Grèce 
ηξαζβνύξγν: Presses Universitaires de Strasbourg, 1997 (190 ζειίδεο) 

 

2. Οη απόθιεξνη: ηα ηδξύκαηα αγσγήο αλειίθσλ 
(κηθξ. & επηκ.: Κ. Γηακαληάθνπ, πξόι.: Chr. de Montlibert), Αζήλα: Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ-

Α. Καξδακίηζα, 1998 (328 ζειίδεο) 

 

3. Ζ πίζηε ζηελ ηάμε: ζπκβνιή ζηελ αλάιπζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηάμεο 
Αζήλα: Παηάθε, 2001 (290 ζειίδεο) 

 

4. Ζ νδύλε ησλ αλέξγσλ 
Αζήλα: Πνιύηξνπνλ, 2005 (422 ζειίδεο) 

 Έληαμε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ Ζ νδύλε ησλ αλέξγσλ ζηε κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε κε 

ηίηιν: Έρσ άλζξσπν ηνπ Θ. Γθόλε πνπ έιαβε ρώξα ζηνλ Επγό.  

 

5. πκβνιή ζηελ αλάιπζε ηεο δηακόξθσζεο θαη αλάπηπμεο ελόο πζηήκαηνο Πνηόηεηαο 

Τπεξεζηώλ πκβνπιεπηηθήο ηήξημεο θαη Απαζρόιεζεο 
(κε ηε Μ. Βηδάιε) Αζήλα: ΔΔΣΑΑ, 2005 (208 ζειίδεο) 

http:// eetaa.gr/ekdoseis/pdf/116.pdf 

 

6. (δηεύζπλζε), Ζ απνκάγεπζε ηνπ θόζκνπ 
Αζήλα: Πνιύηξνπνλ-ΔΚΚΔ-ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2008 (664 ζειίδεο) 

 

7. Ζ βία ηεο αλεξγίαο 
Αζήλα: Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα, 2013 (608 ζειίδεο) 

 Έληαμε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ Ζ βία ηεο αλεξγίαο ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ Θ. Γθόλε 

κε ηίηιν: «Ζ νδύλε ησλ αλέξγσλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ ηεκπειηά» (8-12 Ηαλνπαξίνπ 

2014, ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Καβάιαο), ε νπνία παξνπζηάζηεθε, επίζεο, ζην Φεζηηβάι Αζελώλ & 
Δπηδαύξνπ ηνπ 2014 (8-9 Ηνπλίνπ 2014, ζέαηξν Πεηξαηώο 260) 

 

8. H νηθνλνκία ηεο αζιηόηεηαο 
(κε ηνλ Fr. Schultheis) Αζήλα: Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα, 2015 (880 ζειίδεο) 

 

9. Γηάινγνη/Dialogues 
(κε ηνλ Fr. Schultheis & ηε B. Γεκεηξαθνπνύινπ) Αζήλα: Δθδόζεηο Αιεμάλδξεηα, 2015 (72 
ζειίδεο) 

 

10. Ο θνηλσληνιόγνο σο «δεκόζηνο ζπγγξαθέαο»: ζπλνκηιώληαο κε ηνλ Νίθν 

Παλαγησηόπνπιν 
(επηκ & πξόι.: Α. Καξαηδά), Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 2018 (144 ζειίδεο) 

 

11. Ζ πξαθηηθή ηνπ θνηλσληνιόγνπ: ζηνηρεία γηα ηελ αλαζηνραζηηθή αλζξσπνινγία ηνπ 

Πηεξ Μπνπξληηέ 
(επηζη. επηκ. & πξόι.: Θ. Θάλνο), Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 2018 (508 ζειίδεο) 

 

12. Libido Artistica: θνηλσληθή θξηηηθή ηεο θαιιηηερληθήο δήηεζεο 
(κε ηε Μ. Βηδάιε) Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 2019 (480 ζειίδεο) 
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13. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηπρία ησλ πνιηηώλ: 1. Αλζξώπηλε αλάπηπμε θαη ε ζέζε 

ηεο Διιάδαο ζην δηεζλή ρώξν: ελδηάκεζε έθζεζε (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Α. Καξαηδά 

θαη ηε Λ. Παπαβαζηιείνπ), Αζήλα: ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2020 (172 ζειίδεο) 
 

14. Αξηζκνί θαη άλζξσπνη: πγεηνλνκηθά δεδνκέλα γηα κηα πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ 

θνηλσληθνύ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Α. Καξαηδά θαη ηε Λ. Παπαβαζηιείνπ), Αζήλα: 

Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ-Καξδακίηζα, 2020  

 

15. Κνηλσληνινγηθνί Λόγνη Γξάζεο 

(επηκ.: Α. Καξαηδά & Λ. Παπαβαζηιείνπ), Αζήλα: Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ-

Καξδακίηζα, 2020 

 

16. Πεξί απηνλνκίαο: γηα ηελ ειιεληθή θνηλσληνινγία 

Αζήλα: Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ-Καξδακίηζα, 2020 

 

17. Ζ Διιάδα δέθα ρξόληα κεηά: ε επδαηκνλία ζηελ Διιάδα ην 2020 κέζα από ηηο 

δηεζλείο ζηαηηζηηθέο εθζέζεηο (ζε ζπλεξγαζία κε  F. Lebaron θαη ηελ G. Perosa) 

Αζήλα: ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2021 (122 ζειίδεο) 

 

18. Οη αθαλείο: θνηλσληνινγία ησλ ιατθώλ ηάμεσλ ζηελ Διιάδα 

Αζήλα: Πεδίν, 2021 

 

19. Οη πνιίηεο κηινύλ γηα ηελ Διιάδα 

Αζήλα: Πεδίν, 2021 

 

20. Ἡ δέ γπλή, ἵλα…: MeToo θαη Me and You, Αζήλα: Παηάθεο, 2021 

 

21. Ζ θαηάζηαζε ηεο επηπρίαο ησλ Διιήλσλ (ζε ζπλεξγαζία κε Λ. Παπαβαζηιείνπ, Α. 

Παπαξγπξίνπ, Γ. αξαληνπνύινπ) Αζήλα: ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2022  

 

22. Αλαγλώζεηο θαη αλαγλώζηεο. Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα (ζε 

ζπλεξγαζία κε Λ. Παπαβαζηιείνπ, Α. Παπαξγπξίνπ, Γ. αξαληνπνύινπ) Αζήλα: 

Gutenberg, 2022  

 

23. Ζ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε, Αζήλα: Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ- Καξδακίηζα, 2022 

 

24. Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ πνιηηηζκνύ, Αζήλα: ΗΝΔ/ ΓΔΔ, (ππν έθδνζε) 

 

 

 

Β. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα βηβιίσλ  
 

1. Pierre Bourdieu: Μηθξόθνζκνη: ηξεηο κειέηεο πεδίνπ  
(κηθξ.: Μ. Γεκεηξαθόπνπινο, J.-P. Schaal, Γ. Σζνύιαο), Γειθίλη, 1992 

 

2. Pierre Bourdieu-Κνηλσληνινγία ηεο παηδείαο 
(κε ηελ Η. Λακπίξε-Γεκάθε) Αζήλα: Γειθίλη-Καξδακίηζα, 1994 

 

3. Pierre Bourdieu: θείκελα θνηλσληνινγίαο 
Γειθίλη, 1994/ηάρπ, 1999 
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4. Pierre Bourdieu: ε αλδξηθή θπξηαξρία 
Γειθίλη, 1996/ ηάρπ, 1999 

 

5. Pierre Bourdieu-Νόζηηκνλ ήκαξ-Οθηώβξηνο 1996 
Αζήλα: Καξδακίηζα, 1999 

 

6. Πνιηηηζκόο θαη αγνξά: γηα ηελ απηνλνκία ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο 
Αζήλα: Παηάθε, 2003 

 

7. Γηα κηα ξεαιηζηηθή νπηνπία: πξαθηηθά ηεο δηάζθεςεο «Πξνο έλα επξσπατθό 

θνηλσληθό θίλεκα»: Αζήλα 3,4,5 Μαΐνπ 2001 
Αζήλα: Παηάθε, 2003 

 

8. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κέιινληνο: νη πξνηάζεηο ηνπ Πηεξ Μπνπξληηέ 
Αζήλα: Νήζνο, 2004 

 

9. Γύξσ από ηελ έλλνηα ηνπ πεδίνπ 
Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2006 (πξαθηηθά ζεξηλνύ παλεπηζηεκίνπ) 

 

10. Γηεζλήο θπθινθνξία ησλ ηδεώλ ζην ρώξν ησλ επξσπατθώλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ 
Αζήλα: Πνιύηξνπν, 2007 (πξαθηηθά ζπλεδξίνπ) 

 

11. Structures sociales en transformation: approches théoriques, méthodologiques et 

empiriques [Κνηλσληθέο δνκέο ζε κεηαζρεκαηηζκό: ζεσξεηηθέο, κεζνδνινγηθέο θαη 

εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο] 
(ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Marta Roca i Escoda), Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2007 (πξαθηηθά ζεξηλνύ 
παλεπηζηεκίνπ) 
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ΑΡΘΡΑ 
 

1. Απφ ηνλ θαλφλα ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη απφ ην ππνθείκελν ζηνλ δξψληα θνξέα 

Δπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, 72, 1989, ζ. 123-141 

 κεξηθή αλαδεκνζίεπζε ζην Η. Λακπίξε-Γεκάθε (επηκ.), Οη θνηλσληνιόγνη 

ζηελ Διιάδα ζήκεξα: 1988-1996: κε θείκελα 47 ζπγγξαθέσλ (ηόκνο β’), 

Αζήλα: Παπαδήζε, 1997, ζ. 335-342 

 

2. «Κνηλσληθφο πξσηαγσληζηήο θαη παξαβαηηθφηεηα»: ζεκεηψζεηο πάλσ ζ’ έλα 

εγθιεκαηνινγηθφ ζπλέδξην 
Δπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, 74, 1989, ζ. 171-176 

 

3. Κνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη πνηληθέο ηαμηλνκήζεηο 

Δπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, 77, 1990, ζ. 209-231 

 

4. Η ζεσξία ηεο πξαθηηθήο ηνπ Pierre Bourdieu 

Δπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, 78, 1990, ζ. 31-65 

 

5. Οη αληζφηεηεο κπξνζηά ζηε Γηθαηνζχλε ή ην λνκηθφ θεθάιαην  

Δπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, 80, 1991, ζ. 33-40 

 

6. L’immoralité populaire 

Regards Sociologiques, 2, 1991, ζ. 81-85 

 

7. Critique de la raison criminologique 

Αθηέξσκα ζηε κλήκε Ζιία Γαζθαιάθε, Αζήλα: Πάληεηνο, 1991, ζ. 541-554 

 

8. 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 

 

9. Notes préliminaires sur l’espace de formation des cadres en Grèce II 

D. Broady, M. De Saint Martin, M. Palme (επηκ.) Les élites: Formation, 

Reconversion, Internationalisation, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-

Lararh Ogskslan, Paris-Stockholm, 1995, ζ. 76-85 

 

10. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πνιηηηθνχ παηρληδηνχ 

ύγρξνλα Θέκαηα, 57, 1995, ζ. 13-15 

 

11. Θεζκηθή δηαρείξηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο: ηα 

Ιδξχκαηα Αγσγήο Αλειίθσλ 

ζην ζπιινγηθό δίηνκν έξγν Γηαζηάζεηο ηνπ Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ ζηελ Διιάδα. 

Έθζεζε γηα ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν, Δ.Κ.Κ.Δ., 1996, ηόκνο Α‟, ζ. 407-420 

 

12. Epreuve pénale et consécration sociale négative: les établissements 

d’éducation surveillée en Grèce 
Regards Sociologiques, 13, Presses Universitaires de Strasbourg, 1997, ζ. 7-38 
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13. Μία ζνξπβψδεο ζησπή: κία θξηηηθή ηνπ επηζηεκνινγηθνχ απνθιεηζκνχ απφ 

ηηο έξεπλεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ύγρξνλα Θέκαηα, 63, Απξίιηνο-Ηνύληνο 1997, ζ.7-9 

 

14. εκεηψζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο 

ύγρξνλα Θέκαηα, 66, Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 1998, ζ.112-118 

 

15. 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 

 

16. The thinker of the «primitive thought» of the thinkers of «primitive thought» 

European Journal of Social Theory, 2(3), Αύγνπζηνο 1999, ζ. 327-333 

 

17. Les Frontistiria: un concours d’entrée dans l’enseignement supérieur (κε ηελ 

Α. Καπέιια) 

Regards Sociologiques, 19, 2000, ζ. 9-27 

 

18. Une école pour «les citoyens grecs du monde»: les enjeux nationaux de 

l’international 

Regards Sociologiques, 19, 2000, ζ. 29-55 

 

19. «Oppositions Sociales et oppositions scolaires: Le cas du système 

d`enseignement supérieur grec» 

Regards Sociologiques,19, 2000, ζ. 57-74 

 

20. Η «ζρνιαζηηθή» άπνςε ηεο εγθιεκαηνινγίαο 

ζην Δγθιεκαηίεο θαη ζύκαηα ζην θαηώθιη ηνπ 21
νπ

 αηώλα: αθηέξσκα ζηε κλήκε Ζιία 

Γαζθαιάθε, επηκ. Ζ. Γαζθαιάθε, Π.Γ. Παπαδόπνπινο, Γ. Σζακπαξιή, Η. Σζίγθαλνπ, 

Δκ. Φξόληκνπ, Αζήλα, ΔΚΚΔ, 2000, ζ. 39-52 

 

21. La conversion de l` état grec à l’économisme dominant 

Regards Sociologiques, 21, 2001, ζ. 41-49 

 

22. ην ιπθφθσο ηεο «ζηξάηεπζεο» θαη ζηελ αξρή ηεο «ζηξαηεπκέλεο 

επηζηεκνζχλεο» 

ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 118, 2001, ζ. 27-32 

 

23. «Έλα ηαηξείν γηα ηε θηινζνθία», παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Παλαγηώηε 

Ννύηζνπ Φηινζνθείνλ: έλαο ζεζκόο ρεηξαθέηεζεο (Διιεληθά Γξάκκαηα, 2001) 

ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 120, επηέκβξηνο-Οθηώβξηνο 2001, ζ. 117-119 

 

24. (καδί κε ηε Μαξία Βηδάιε) «Η θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο»: ζπκβνιή ζε 

κηα θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

Διιεληθή Κνηλσλία, 5, 2001, Αθαδεκία Αζελώλ, ζ. 123-179 

 

25. (καδί κε ηε Μαξία Βηδάιε) Οη «αλχπαληξεο γπλαίθεο»: ε θαηαζθεπή ελφο 

«θνηλνχ ηφπνπ» θαη ηα δηαθπβεχκαηά ηνπ 

Διιεληθή Κνηλσλία, 5, 2001, Αθαδεκία Αζελώλ, ζ. 181-207 

 



42 

 

26. Δπηζηεκνληθή απηνλνκία θαη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο 

Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 

2001, ζ. 213-220 

 

27. Η καξηπξία ηνπ εξεπλεηή θαη ε έξεπλα ηεο καξηπξίαο 
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πάλσ ζην κάζεκα. Κνηλσληνινγία θαη Απηό-θνηλσληναλάιπζε (κηθξ.:: Ν. 

Αγθαβαλάθεο), Καξδακίηζα, 2001, ζ. 7-13 

 

20. «Η “δηάθξηζε” ηεο Γηάθξηζεο», πξόινγνο ζην βηβιίν ηνπ Pierre Bourdieu, Η 

Δηάθξηζε. Κνηλσληθή θξηηηθή ηεο θαιαηζζεηηθήο θξίζεο, εηξά Μεηαζηξνθέο, 

Παηάθε, 2002, ζ. 11-50 

 

21. «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, επηκ. . 

Βηξβηδάθεο, ζεηξά Λόγνη Γξάζεο, Παηάθε, 2002, ζ. 9-19 
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22. Η κηδέξηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ 

Πξόινγνο ζην βηβιίν ηνπ L. Wacquant, Οη θπιαθέο ηεο κηδέξηαο (κηθξ.: Κ. 

Γηακαληάθνπ) 

Αζήλα: Παηάθε, 2002, ζ. 7-15 

 

23. Γηα ηελ ηέρλε ηνπ θνηλσληνιφγνπ Πξνο κηα παηδαγσγηθή ηεο έξεπλαο 

Έλζεηνο Πξόινγνο ζην P. Champagne, R. Lenoir, D. Merllié, L. Pinto, Μύεζε ζηελ 

θνηλσληνινγηθή πξαθηηθή,  

Καξδακίηζα, 2004, ζ. I-IX.  

Αλαδεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 140, 2005, ζ. 13-18 

 

24. O κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πνιηηηθνχ παηρληδηνχ 

Πξόινγνο ζην βηβιίν ηνπ P. Champagne, Ζ θαηαζθεπή ηεο θνηλήο γλώκεο 

Αζήλα: Παηάθε, 2004, ζ. 9-16 

 

25. Πξφινγνο 

Πξόινγνο ζην βηβιίν ηνπ P. Champagne Ζ θνηλσληνινγία,  

Αζήλα: ΔΚ, 2004, ζ. 7-10 

 

26. Forward, πξνινγηθφ ζεκείσκα ζην βηβιίν Pierre Bourdieu, Οη θαλόλεο ηεο 

ηέρλεο (κηθξ.: Δ. Γηαλλνπνύινπ) 

Αζήλα: Παηάθε, ζ. 11-21. 

 

27. πκβνιηθή βία θαη θνηλσληθή θχζε 

πξνινγηθό ζεκείσκα ζην βηβιίν Pierre Bourdieu, Ζ αλδξηθή θπξηαξρία (κηθξ.: Δ. 

Γηαλλνπνύινπ) 

Αζήλα: Παηάθε, ζ. 9-24 

 

28. Πξννίκην 

Πξνινγηθό ζεκείσκα ζην βηβιίν Pierre Bourdieu, Δπηζηήκε ηεο επηζηήκεο θαη 

αλαζηνραζκόο 

Αζήλα: Παηάθε, 2007, ζ. 1-8 

 

29. Η ηέρλε ηνπ θνηλσληνιφγνπ θαη ε ρξήζε ηνπ δπλαηνχ 

Πξόινγνο ζην P.Bourdieu, J-Cl. Passeron & J-Cl. Chamboredon, Ζ ηέρλε ηνπ 

θνηλσληνιόγνπ 

Αζήλα: Μεηαίρκην, 2009, ζ. 9-16 

 

30. Δθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο: έλα επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ δηαθχβεπκα 

Κείκελν ζην Θ. Θάλνο (επηκ.), Δθπαηδεπηηθέο αληζόηεηεο: κεζνδνινγηθά, ζεσξεηηθά 

θαη εκπεηξηθά ζέκαηα 

Αζήλα: Μνηίβν, 2009, ζ. 33-42 

 

31. Μνξθέο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο θαη ε θξίζε ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ 

ιατθψλ ηάμεσλ 
Κείκελν ζην Θ. Θάλνο (επηζη.επηκ.), Παηδηθή παξαβαηηθόηεηα θαη ρνιείν 

Αζήλα:Σόπνο, 2009, ζ. 130-136 [πξαθηηθά ζπλεδξίνπ] 
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32. 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 

 

33. Πξφινγνο  

Πξόινγνο ζην Θ. Θάλνο, Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή αλαπαξαγσγή ζηε κεηαπνιεκηθή 

Διιάδα (1950-2010): ν ξόινο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο,  

Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, 2013, ζ. 13-18 

 

34. La violence du chômage et ses incidences 

θεθάιαην ζε ζπιινγηθό ηόκν 

 

35. Η Αλαπαξαγσγή: έλα θνηλσληνινγηθφ long-seller 

πξόινγνο ζην βηβιίν ησλ P. Bourdieu & J.-Cl. Passeron Ζ αλαπαξαγσγή: ζηνηρεία γηα 

κηα ζεσξία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 2014, ζ. 11-18 

 

36. Κη φκσο  

Κείκελν 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 ηεο αλεξγίαο θαη ζην πεξηνδηθό Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο 

 

37. Πξνκαρψλεο αληίζηαζεο 

Πξόινγνο ζην βηβιίν ηνπ Pierre Bourdieu, Αληεπίζεζε ππξώλ: γηα έλα επξσπατθό 

θνηλσληθό θίλεκα (κηθξ.: Κ. Γηακαληάθνπ, Λ. ηπιηαλνύδε, Μ. Θαλνπνύινπ & Μ. 

Βηδάιε), Αζήλα: Παηάθε, 2017, ζ. 9-44 

 

38. πλέληεπμε κε ηίηιν «Απφ ηελ απνηθηαθή Αιγεξία ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο: ε 

επηθαηξφηεηα ηεο θσηνγξαθηθήο θνηλσληνινγίαο ηνπ Pierre Bourdieu» (ζηελ 

Αζελά Καξαηδά) γηα ην βηβιίν ηνπ Pierre Bourdieu Δηθόλεο ηεο Αιγεξίαο, Αζήλα: 

Αιεμάλδξεηα, 2017, ζ. xxiii- xxxiii 

 

39. «Ο ζθνηαδηζκφο ησλ Φψησλ», ζηνλ θαηάινγν ηνπ θαιιηηερληθνύ έξγνπ 

«Δξγαζηήξην Γηιεκκάησλ» ηνπ Γ. Γξίβα (Μπηελάιε Βελεηίαο), Δζληθό Μνπζείν 

ύγρξνλεο Σέρλεο, 2017. 

 

40. «Κξηηηθή ηεο θξηηηθήο», ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν γηα ηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή Γηάλλε 

Παλνύζε κε ηίηιν: «Δγθιεκαηνινγία: πεξίβιεπηνλ αιεμίθσηνλ;» Αζήλα: ηδέξεο, 

2020, ζ. 1149-1156. 

 

41. πκκεηνρή ζην ζπιινγηθό έξγν ππό ηε δηεύζπλζε ηεο G. Sapiro «Dictionnaire 

international Bourdieu», CNRS Editions, 2020. 

 

42. ρνιηθφο «εθδεκνθξαηηζκφο» θαη θνηλσληθή αλαπαξαγσγή (ππν έθδνζε) 
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ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ 
 

1. «Η θνπιηνχξα δέζκηα ηεο αγνξάο» 

(ζπλέληεπμε κε ηνλ Πηεξ Μπνπξληηέ) Διεπζεξνηππία, 18/02/1996 

 

2. «Δξγαζία: κία εμνπζία πάλσ ζην ρξφλν» 

Ζ Κπξηαθάηηθε Απγή, 08/02/1998, ζ. 34 

 

3. «“Ο Πηεξ Μπνπξληηέ γηα ηελ ηειεφξαζε”: ην ζρνιείν ηεο απζαηξεζίαο»,  

Δπνρή, 24/05/1998, ζ. 31 

 

4. «Έλα βηβιίν πξφηαζε ηνπ Pierre Bourdieu θαη κηαο νκάδαο γλσζηψλ Γάιισλ 

παλεπηζηεκηαθψλ»  

(γξάθνπλ: Κ. Καζηκάηε, Μπ. Ννύηζνο, Ν. Παλαγησηόπνπινο, Κ. Σζνπθαιάο, Β. 

Σζηλόξεκα, F. Ricard, Chr. Charle), ππεύζπλνο/επηκέιεηα ηνπ αθηεξώκαηνο ζην 

έλζεην «Βηβιηνζήθε», Διεπζεξνηππία, 25/06/1999, ζ. 6-18 

 

5. «Γηα κία Realpolitik ηεο αληηεμνπζίαο» 

Ζ Απγή, 20/10/1999, ζ. 18 

 

6. «Ο θνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία» 

«Σα Σεηξάδηα ηεο Οηθνλνκίαο», Ζκεξεζία, 24-26/03/2000, ζ. 19 

 

7. «Η Υάξηα ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο» 

«Νέεο Δπνρέο», Σν Βήκα, 16/04/2000, ζ. 20-21 

https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/i-xarta-toy-eyrwpaikoy-koinwnikoy-

kinimatos/ 

 

8. «Λφγνη δξάζεο κε κέζα δξάζεο» 

Διεπζεξνηππία, 02/05/2000, ζ. 18 

 

9. «Οη ζηφρνη ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο» 

Σα Νέα, 25/09/2000 

 

10. «Γηα κία Realpolitik ηεο αληηεμνπζίαο» 

Σα Νέα, 27/01/2001 

 

11. «πλδηθάηα θαη παγθνζκηνπνίεζε» 

Σα Νέα, 27/02/2001 

https://www.tanea.gr/2001/02/27/greece/triti-apopsi-syndikata-kai-pagkosmiopoiisi/ 

 

12. «Λφγνη δξάζεο κε κέζα δξάζεο» 

Σα Νέα, 22/03/2001 

 

13. «Μηα πνιηηηθή ηνπ Λφγνπ» 

Ζ Απγή, 29/04/2001 

 

14. «Παξ’ φια απηά…» 

Σα Νέα, 3/05/2001 

https://www.tanea.gr/2001/05/03/greece/par-ola-ayta/ 

https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/i-xarta-toy-eyrwpaikoy-koinwnikoy-kinimatos/
https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/i-xarta-toy-eyrwpaikoy-koinwnikoy-kinimatos/
https://www.tanea.gr/2001/02/27/greece/triti-apopsi-syndikata-kai-pagkosmiopoiisi/
https://www.tanea.gr/2001/05/03/greece/par-ola-ayta/
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15. «Μηα “λνζνγξαθία” ηεο “πξσηνπνξηαθήο” ζθέςεο» 

Δπνρή, 30/12/2001, ζ. 19 

 

16. «Η δηάθξηζε ηεο δηάθξηζεο» 

Απγή, 06/01/2002, ζ. 28-30 

 

17. «Μηα λνζνγξαθία ηεο πξσηνπνξηαθήο ζθέςεο» 

Δπνρή, 06/01/2002 

 

18. «Σα “top 10” ηνπ πνιηηηζκνχ» 

Ζ Κπξηαθάηηθε Απγή, 13/01/2002, ζ. 37 

 

19. «Έθπγε ν Πηεξ Μπνπξληηέ» 

Απγή, 2002 

 

20. «Ση ζεκαίλεη λα κηιάκε γηα ηνλ Pierre Bourdieu θαη γηα φ,ηη κηινχζε» 

Δπνρή, 24/03/2002 

 

21. «Έθπγε ν Πηεξ Μπνπξληηέ» 

Κνηλσληόγξακκα, 55, 2002, ζ. 8-9 

 

22. «Μάζεκα ειεπζεξίαο απφ ηνλ Bourdieu» 

Βξαδπλή, 27/04/2002 

 

23. «Ο λένο Λεβηάζαλ» 

Απγή, 04/05/2002 

 

24. «Η λέα πνηληθή δφμα» 

Διεπζεξνηππία, 16/05/2002 

 

25. «Κξίζε αληηπξνζψπεπζεο θαη θαζηζηηθέο ηάζεηο»  

(αληηπαξάζεζε κε ηνλ Α. Μαθξπδεκήηξε), Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο, 26/10/2002 

 

26. «Κνηλσληθή θηινζνθία, θηινζνθία θαη θνηλσλία: δχν εξσηήκαηα ζ’ έλαλ 

ζπάλην θηιφζνθν “επγελνχο ηαπεηλφηεηαο”» 

Κνηλσληνγξάκκα, 2002, ζ. 6-7 

 

27. «Η λέα απηνθξαηνξηθή Ρψκε» 

Σν Βήκα, 12/01/03 

 

28. «Ήξζε ε ψξα γηα θξηηηθφ δηάινγν» 

Φηινινγηθή Βξαδπλή, 15/03/2003, ζ. 28 

 

29. «H επαγγειία κηαο έιινγεο νπηνπίαο» 

Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο, 29/05/2003 ζ. 53-56 

 

30. «Πνηα είλαη ε αμία ησλ δεκνζθνπήζεσλ» 

(ζπλνκηιία κε ηνλ . Φαλαξά) 

 

31. «Πνιηηηζκφο θαη αγνξά» 
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Express, 22/11/2003, ζ. 21 

 

32. «Γηα ηελ ηέρλε ηνπ θνηλσληνιφγνπ: πξνο κηα παηδαγσγηθή ηεο έξεπλαο» 

Κνηλσληόγξακκα, Απξίιηνο-Ηνύληνο 2003, ζ. 8-10 

 

33. «Ο ιεηηνπξγφο ηεο αλζξσπφηεηαο» 

(ζπλέληεπμε κε ηνλ Pierre Bourdieu) Έζλνο, 15/05/2003 

 

34. «Σν ζρνιείν αλαπαξάγεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο» 

(ζπλέληεπμε κε ηνλ Pierre Bourdieu) Έζλνο, 17/05/2003 

 

35. «Raisons d’agir en Grèce» 

Cahiers de l’association Raisons d’agir, 1, Ioύληνο 2003, ζ. 20 

 

36. «Σξηάληα ρξφληα κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε» 

(ζπλνκηιία κε ηνλ Μ. Υιέηζν) Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο, 07/08/2003, 22-24 

 

37. «Γηα έλα εζληθφ θνηλνβνχιην ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαγσγψλ» 

Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, 03/10/2004 

 

38. «Η εξγαζία θαη ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε» 

Κήξπθαο, Λάξηζα, 30/05/2004, ζ. 13 

 

39. «Πνιηηηζκφο θαη αγνξά» 

Κήξπθαο, Λάξηζα, 20/10/2004 

 

40. «Ο πνιηηηζκφο ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο» 

Σν κέιινλ ηεο Δπξώπεο: επξσπατθνί πνιηηηζκνί: ζπλδεηηθόο θξίθνο ησλ ιαώλ ηεο 

Δπξώπεο (πξαθηηθά επξσπατθήο ζπλδηάζθεςεο) ΓΔΔ: ΗΝΔ-ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, 2004, ζ. 

11-15 

 

41. «Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ», 

Απγή, 12/02/2006 

 

42. «H δεκηνπξγία ηνπ δεκηνπξγνχ» 

Δπνρή, 28/01 (αλαδεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα Απγή ζηηο 08/02) 

 

43. «Σν εθπαηδεπηηθφ θίλεκα θαη ν πλεπκαηηθφο θφζκνο» 

Απγή, 15/04 

 

44. «Ώξα επζχλεο» 

Σα Νέα, Καζεκεξηλή, 31/07/2008 

 

45. «Δπαγγεικαηηθή θνηλσληνινγία θαη εξαζηηερληθή θνηλσληνινγία» 

ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 154, 2008, ζ. 157-158 

 

46. «Αιινηξησκέλνη άλεξγνη»  

«Βηβιηνζήθε», Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, 15/12/2013, ζ. 22 

 

47. «Ο θφβνο ηεο απφιπηεο αλέρεηαο είλαη ε αηηία ηεο παζεηηθφηεηαο»  
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Νέα Δγλαηία, 23/12/2014 

 

48. «Κνηλσληθφ θξάηνο θαη θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο» 

Διεπζεξνηππία, 26/03/2014 

 

49. «“ρνιηθή αξηζηεία” θαη θπιεηηζκφο ηεο επθπΐαο» 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 01/03/2015 

http://www.efsyn.gr/arthro/sholiki-aristeia-kai-fyletismos-tis-eyfyias 

 

50. «Δίλαη δπλαηφλ;» 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 30/04/2015 

http://www.efsyn.gr/arthro/einai-dynaton 

 

51. «“ε α’ πξφζσπν”: Νίθνο Παλαγησηφπνπινο» 

diastixo.gr, 24/01/2016 

http://diastixo.gr/aprosopo-2/4772-nikos-panagiotopoulos 

 

52. «Η νηθνλνκία ηεο αζιηφηεηαο» 

presspublica.gr, 31/01/2016 

http://www.presspublica.gr/ε-νηθνλνκία-ηεο-αζιηόηεηαο/ 

 

53. «Σν κνίξαζκα ηνπ αχξην» 

«Ηδενγξάκκαηα», Νέα ειίδα, 30.12.2018, ζ. 25 

 

54. «“Ιππφηεο” θαη “Βάξβαξνη”: ν ηαμηθφο ξαηζηζκφο σο έρεη» 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 02/03/2019 

https://www.efsyn.gr/nisides/185720_ippotes-kai-barbaroi-o-taxikos-ratsismos-os-

ehei?fbclid=IwAR0fnQMeWhHCOLtV7IxdaEXkONp8Ptp6q2_IqYEZosPKIv_-

YUHzqE2xxwg 

 

55. «Διιεληθή πλεπκαηηθή γξίπε»: ε “πξσηνπνξηαθή”ζθέςε ηεο 

“απηντθαλνπνίεζεο θαη ηνπ απηνζαπκαζκνχ” 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 06/04/2019 

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/190258_elliniki-pneymatiki-gripi-i-protoporiaki-

skepsi-tis-aytoikanopoiisis-kai-toy 

 

56. «Κπξία Τπνπξγέ, μέξεηε ηη θάλεηε;» 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 01/12/2020 

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/270900_kyria-ypoyrge-xerete-ti-kanete 

 

57. «Πξνο ηνπο Έιιελεο δεκηνπξγνχο: γηαηί ηέηνηα ζησπή;» 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 22/12/2020 

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/274011_pros-toys-ellines-dimioyrgoys-giati-

tetoia-siopi 

 

58. «Πψο ζα γίλνπλ φιεο ηνικεξέο;» 

 Σν Βήκα, 07/02/2021 

https://www.tovima.gr/printed_post/pos-tha-ginoun-oles-tolmires/ 
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https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-2742018/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-2742018/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-2742018/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-2742018/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-2742018/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-2742018/
https://soundcloud.com/mf6qlxwgzjdc/08-05-2018a
https://www.epohi.gr/article/24471/mia-synomilia-me-ton-kathghth-tou-ekpa-niko-panagiwtopoulo
https://www.epohi.gr/article/24471/mia-synomilia-me-ton-kathghth-tou-ekpa-niko-panagiwtopoulo
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50. πλέληεπμε ζηελ Οιύλα Ξελνπνύινπ, κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ 

Libido Artistica, ζην Πξώην Πξόγξακκα ηεο ΔΡΣ, 08/02/2019 

 

51. «Πνηνη πεγαίλνπλ ζηα κνπζεία θαη ζηα ζέαηξα ηειηθά;» 

(ζηελ Σ. Μαλδειαξά), LIFO, 28/0/2019 

https://www.lifo.gr/articles/book_articles/228023/poioi-pigainoyn-sta-moyseia-kai-

sta-theatra-telika 

 

52. «Δξγαιείν γηα ηελ ηέρλε ε θνηλσληνινγία» 

(ζηελ Δ. Νηνύξνπ), Documento, 02/03/2019 

https://www.documentonews.gr/article/nikos-panagiwtopoylos-ergaleio-gia-thn-

texnh-h-koinwniologia  

 

53. «Νίθνο Παλαγησηφπνπινο: ηελ ηέρλε ν ζαπκαζκφο δελ πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηαλφεζε» 
(ζηελ Π. Κξεκληώηε), Ζ Απγή, 09/03/2019 

https://www.avgi.gr/tehnes/304168_nikos-panagiotopoylos-sti-tehni-o-thaymasmos-

den-proypothetei-tin-katanoisi  

 

54. «Γηα κηα λέα δεκφζηα εκπεηξία» 

(ζηελ Α. Καθνιύξε), Ραδηνηειεόξαζε, 62, 22/03/2019 

 

55. πλέληεπμε ζηνλ Γεκήηξε Σξίθα, κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ Libido 

Artistica, ζηελ εθπνκπή «Bookfly», ζην Σξίην Πξόγξακκα ηεο ΔΡΣ, 23/03/2019 

https://webradio.ert.gr/trito-programma/23mar2019bookfly-sto-trito-kalesmeni-sto-

stountio-o-kathigitis-kinoniologias-sto-panepistimio-athinas-nikos-panagiotopoulos-

syngrafeas-giannis-palavos/ 

 

56. «Νίθνο Παλαγησηφπνπινο: “Σν ηίκεκα ηεο θαηάζηαζεο πνπ δνχκε ζα είλαη 

κηα ππφγεηα κνξθή εκθπιίνπ”» 

(ζηνλ Γ. Μαξίλν), andro.gr, 09/04/2019 

http://www.andro.gr/apopsi/nikos-panagiotopoulos-interview/?fbclid=IwAR353QQU-

ovwf-poH8J6Co5MeS6PjMZ0vg769EhFWLhpHIqobXWfVX68Cd8 

 

57. πλέληεπμε ζηε νθία Νηθνιάνπ, κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ Libido 

Artistica, ζηελ εθπνκπή «Βηβιίν θαη πνιηηηζκόο», ζην Ράδην ΔΝΑ 102.5, 13/04/2019 

 

58. «Nikos Panayotopoulos sur la participation citoyenne en temps de crise» 

(ζηνλ Γ. Γθηληίδε), grecehebdo.gr, 18/04/2019 

http://www.grecehebdo.gr/index.php/interviews/2579-interview-nikos-

panayotopoulos-sur-la-participation-citoyenne-en-temps-de-

crise?fbclid=IwAR2_Wf4tKfylQs2EeggoYzdGFdpUVRFG7iywfDbJRjiR1Z1ZkQUo

Zz9BuBQ 

 

59. «Οη θνηλσληθνί φξνη ηεο θαιιηηερληθήο καο “ιίκπηλην”» 

(ζηελ Α. Μπνδώλε), thetoc.gr, 22/04/2019 

https://www.thetoc.gr/politismos/article/oi-koinwnikoi-oroi-tis-kallitexnikis-mas-

limpinto?fbclid=IwAR3MCReCF_iyVRbMVetRN59m_PII7McU4XDnuZfp4F0LuE

QnsBq9vbrzfPA  

 

https://www.lifo.gr/articles/book_articles/228023/poioi-pigainoyn-sta-moyseia-kai-sta-theatra-telika
https://www.lifo.gr/articles/book_articles/228023/poioi-pigainoyn-sta-moyseia-kai-sta-theatra-telika
https://www.documentonews.gr/article/nikos-panagiwtopoylos-ergaleio-gia-thn-texnh-h-koinwniologia
https://www.documentonews.gr/article/nikos-panagiwtopoylos-ergaleio-gia-thn-texnh-h-koinwniologia
https://www.avgi.gr/tehnes/304168_nikos-panagiotopoylos-sti-tehni-o-thaymasmos-den-proypothetei-tin-katanoisi
https://www.avgi.gr/tehnes/304168_nikos-panagiotopoylos-sti-tehni-o-thaymasmos-den-proypothetei-tin-katanoisi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebradio.ert.gr%2Ftrito-programma%2F23mar2019bookfly-sto-trito-kalesmeni-sto-stountio-o-kathigitis-kinoniologias-sto-panepistimio-athinas-nikos-panagiotopoulos-syngrafeas-giannis-palavos%2F&data=02%7C01%7C%7C41705d0e145642abe53308d6b7413198%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636897887956226625&sdata=J01PVZn6IIZh6uqvj5Blufy44qT%2Fk7exFbJfjcwGrgU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebradio.ert.gr%2Ftrito-programma%2F23mar2019bookfly-sto-trito-kalesmeni-sto-stountio-o-kathigitis-kinoniologias-sto-panepistimio-athinas-nikos-panagiotopoulos-syngrafeas-giannis-palavos%2F&data=02%7C01%7C%7C41705d0e145642abe53308d6b7413198%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636897887956226625&sdata=J01PVZn6IIZh6uqvj5Blufy44qT%2Fk7exFbJfjcwGrgU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebradio.ert.gr%2Ftrito-programma%2F23mar2019bookfly-sto-trito-kalesmeni-sto-stountio-o-kathigitis-kinoniologias-sto-panepistimio-athinas-nikos-panagiotopoulos-syngrafeas-giannis-palavos%2F&data=02%7C01%7C%7C41705d0e145642abe53308d6b7413198%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636897887956226625&sdata=J01PVZn6IIZh6uqvj5Blufy44qT%2Fk7exFbJfjcwGrgU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.grecehebdo.gr%2Findex.php%2Finterviews%2F2579-interview-nikos-panayotopoulos-sur-la-participation-citoyenne-en-temps-de-crise%3Ffbclid%3DIwAR2_Wf4tKfylQs2EeggoYzdGFdpUVRFG7iywfDbJRjiR1Z1ZkQUoZz9BuBQ&data=02%7C01%7C%7C69ffe467f6a040c1e7fc08d6c6f9de1c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636915173808056149&sdata=BqMPXhahYoL5hNf05n8Ia3Adt6CnyyHq5S5d8B952iY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.grecehebdo.gr%2Findex.php%2Finterviews%2F2579-interview-nikos-panayotopoulos-sur-la-participation-citoyenne-en-temps-de-crise%3Ffbclid%3DIwAR2_Wf4tKfylQs2EeggoYzdGFdpUVRFG7iywfDbJRjiR1Z1ZkQUoZz9BuBQ&data=02%7C01%7C%7C69ffe467f6a040c1e7fc08d6c6f9de1c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636915173808056149&sdata=BqMPXhahYoL5hNf05n8Ia3Adt6CnyyHq5S5d8B952iY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.grecehebdo.gr%2Findex.php%2Finterviews%2F2579-interview-nikos-panayotopoulos-sur-la-participation-citoyenne-en-temps-de-crise%3Ffbclid%3DIwAR2_Wf4tKfylQs2EeggoYzdGFdpUVRFG7iywfDbJRjiR1Z1ZkQUoZz9BuBQ&data=02%7C01%7C%7C69ffe467f6a040c1e7fc08d6c6f9de1c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636915173808056149&sdata=BqMPXhahYoL5hNf05n8Ia3Adt6CnyyHq5S5d8B952iY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.grecehebdo.gr%2Findex.php%2Finterviews%2F2579-interview-nikos-panayotopoulos-sur-la-participation-citoyenne-en-temps-de-crise%3Ffbclid%3DIwAR2_Wf4tKfylQs2EeggoYzdGFdpUVRFG7iywfDbJRjiR1Z1ZkQUoZz9BuBQ&data=02%7C01%7C%7C69ffe467f6a040c1e7fc08d6c6f9de1c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636915173808056149&sdata=BqMPXhahYoL5hNf05n8Ia3Adt6CnyyHq5S5d8B952iY%3D&reserved=0
https://www.thetoc.gr/politismos/article/oi-koinwnikoi-oroi-tis-kallitexnikis-mas-limpinto?fbclid=IwAR3MCReCF_iyVRbMVetRN59m_PII7McU4XDnuZfp4F0LuEQnsBq9vbrzfPA
https://www.thetoc.gr/politismos/article/oi-koinwnikoi-oroi-tis-kallitexnikis-mas-limpinto?fbclid=IwAR3MCReCF_iyVRbMVetRN59m_PII7McU4XDnuZfp4F0LuEQnsBq9vbrzfPA
https://www.thetoc.gr/politismos/article/oi-koinwnikoi-oroi-tis-kallitexnikis-mas-limpinto?fbclid=IwAR3MCReCF_iyVRbMVetRN59m_PII7McU4XDnuZfp4F0LuEQnsBq9vbrzfPA
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60. «Πφζν αλάγθε έρνπκε ηελ ηέρλε; Η θαιιηηερληθή καο ιίκπηλην ζην 

κηθξνζθφπην» 

(ζηελ Α. Μπνδώλε), elculture.gr, 14/05/2019 

 

61. «Libido artistica: θνηλσληθή θξηηηθή ηεο θαιιηηερληθήο δήηεζεο» 

(ζηελ Α. Καθνιύξε), Ραδηνηειεόξαζε, 73, 07/06/2019 

 

62. πλέληεπμε ζην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Λάξηζαο γηα ηε ζπγθπξία ηεο παλδεκίαο, 

02/12/2020 

 

63. πλέληεπμε ζηελ Η. Βηξβηδάθε ζην πιαίζην ηνπ Ρεπνξηάδ γηα Σν Βήκα κε ηίηιν: 

«Πφζν επηπρηζκέλνη ήηαλ νη Έιιελεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία;», 17/01/2021. 

 

64. πλέληεπμε ζηελ Οιύλα Ξελνπνύινπ, κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ 

«Πεξί απηνλνκίαο γηα ηελ Διιεληθή θνηλσληνινγία», ζην Πξώην Πξόγξακκα ηεο 

ΔΡΣ, 12/02/2021 

https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%C

E%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%C

E%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE

%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-

%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%

CE%BF%CF%85-772017/  

 

65. πλέληεπμε ζηε νθία Νηθνιάνπ, κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ησλ βηβιίσλ 

«Κνηλσληνινγηθνί Λόγνη Γξάζεηο», «Πεξί Απηνλνκίαο, Γηα ηελ Διιεληθή 

Κνηλσληνινγία», «Αξηζκνί θαη Άλζξσπνη», ζηελ εθπνκπή «Βηβιίν θαη πνιηηηζκόο», 

ζην Ράδην ΔΝΑ 102.5, 06/03/2021  

https://soundcloud.com/radioenavolos/06-03-

2121a?fbclid=IwAR0YNR1ZwjYu16Eb0gTBwAd02tsva6m76NBFDXCoDclK2NH6

qu-sy53CLLI  

 

66. πλέληεπμε κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηεο κειέηεο «Ζ Διιάδα 10 ρξόληα κεηά: 

Ζ επδαηκνλία ζηελ Διιάδα ην 2020 κέζα από ηηο δηεζλείο ζηαηηζηηθέο εθζέζεηο» ζην 

πξόγξακκα ηεο ΔΡΑ :«Ζ θσλή ηεο Διιάδαο», 23/03/2021 

https://soundcloud.com/mf6qlxwgzjdc/2332021-

21a?fbclid=IwAR1Tihcu6iyUYh9lurTbTtxMtpsAFy51u66fiQ8-

BcwqBf6y77fU9XLjtaY  

 

67. πλέληεπμε ζηε νθία Νηθνιάνπ, κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ επεηεηαθνύ 

δίηνκνπ ηόκνπ «Γηα ηελ Διιάδα ηνπ ‟21», ζην Ράδην ΔΝΑ 102.5, 27/03/2021 

https://soundcloud.com/radioenavolos/27-03-2021a?fbclid=IwAR0fkmF2phtFpBcTv-

YN__aAs8qoBrlAijKM56KVDXTKr9H1LTohgE22jZ4 

 

68. «εμηζηηθφ είλαη ην αζπλείδεηφ καο»  

(ηελ Μ.Υαξηνπιάξε), ΔΦΤΝ, 07/04/2021 

https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/o-logos-stoys-

syggrafeis/288871_sexistiko-einai-asyneidito-mas  

 

https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-772017/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-772017/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-772017/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-772017/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-772017/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-772017/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-772017/
https://www.mixcloud.com/PetrosP1983/%CE%BD%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-772017/
https://soundcloud.com/radioenavolos/06-03-2121a?fbclid=IwAR0YNR1ZwjYu16Eb0gTBwAd02tsva6m76NBFDXCoDclK2NH6qu-sy53CLLI
https://soundcloud.com/radioenavolos/06-03-2121a?fbclid=IwAR0YNR1ZwjYu16Eb0gTBwAd02tsva6m76NBFDXCoDclK2NH6qu-sy53CLLI
https://soundcloud.com/radioenavolos/06-03-2121a?fbclid=IwAR0YNR1ZwjYu16Eb0gTBwAd02tsva6m76NBFDXCoDclK2NH6qu-sy53CLLI
https://soundcloud.com/mf6qlxwgzjdc/2332021-21a?fbclid=IwAR1Tihcu6iyUYh9lurTbTtxMtpsAFy51u66fiQ8-BcwqBf6y77fU9XLjtaY
https://soundcloud.com/mf6qlxwgzjdc/2332021-21a?fbclid=IwAR1Tihcu6iyUYh9lurTbTtxMtpsAFy51u66fiQ8-BcwqBf6y77fU9XLjtaY
https://soundcloud.com/mf6qlxwgzjdc/2332021-21a?fbclid=IwAR1Tihcu6iyUYh9lurTbTtxMtpsAFy51u66fiQ8-BcwqBf6y77fU9XLjtaY
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/o-logos-stoys-syggrafeis/288871_sexistiko-einai-asyneidito-mas
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/o-logos-stoys-syggrafeis/288871_sexistiko-einai-asyneidito-mas
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69. «Υξεηαδφκαζηε κία ζπκβνιηθή επαλάζηαζε ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο, ζηηο δνκέο 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε» 

(ηελ Π.Κξεκληώηε), ΑΤΓΖ, 10/04/2021 

https://www.avgi.gr/tehnes/384787_hreiazomaste-mia-symboliki-epanastasi-stis-

emfyles-sheseis-kai-ston-tropo-poy  

 

70. πλέληεπμε ζηνλ Γεκήηξε Σξίθα, κε ζέκα «Γηα κία ζύγρξνλε πνιηηηζκηθή 

δεκνθξαηία», ζηελ εθπνκπή «εκείν ART», ζην Σξίην Πξόγξακκα ηεο ΔΡΣ, 

20/04/2021 

 

71. πλέληεπμε ζηελ Διεσλόξα Οξθαλίδνπ θαη ζηελ Διεπζεξία Κνπκάληνπ, κε 

αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ δίηνκνπ έξγνπ «Γηα ηελ Διιάδα ηνπ „21», ζηελ εθπνκπή 

«Νηάκεο παζί», ζηνλ ξαδηνθσληθό ζηαζκό Αζήλα 9.84, 11/05/2021 

 

72. πλέληεπμε ζηνλ Μάθε Πξνβαηά, κε αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ « Ζ δε 

γπλή ίλα…», ζηνλ ξαδηνθσληθό ζηαζκό Athens Voice 102.5, 11/05/2021 

 

73. πλέληεπμε ζηνλ Γηάλλε Παληαδόπνπιν κε ηίηιν «Νίθνο Παλαγησηφπνπινο: 

«Παξά ηελ πξφνδν ζηε ρψξα καο, ε αλδξηθή θπξηαξρία ζπλερίδεηαη», ζην 

πεξηνδηθό LIFO, /1/06/2021 

https://www.lifo.gr/culture/vivlio/nikos-panagiotopoylos-para-tin-proodo-sti-hora-

mas-i-andriki-kyriarhia-

synehizetai?fbclid=IwAR2y6p0ixUZNzH14kW8DdKxKpbP_0pOqwjEhjgcWy-

C3MhqWb7aN8g4zQdM  

 

74. «Θέιεζα λα δψζσ ιφγν ζηνπο απνθιεηζκέλνπο απφ ηε δεκφζηα ζέα» 

(ηνλ Κ.Β Καηζνπιάξε), www.bookpress.gr, 05/06/2021 

https://bookpress.gr/sinenteuxeis/sinomilies/13643-nikos-panayiotopoulos-oi-afaneis-

oi-polites-miloun-gia-tin-ellada-ekdoseis-pedio  

 

75. «Ο δξφκνο γηα ηελ έκθπιε ηζφηεηα είλαη δπζηπρψο αθφκα καθξχο» 

(ηελ Ξέληα Σνύξθε), ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ ΚΤΠΡΟΤ, 04/07/2021 

https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1235854?fbclid=IwAR2UQmV8

rA9uG6Pw6A3tVbYAa2epJVXcjsV8xzrmp3qW2UR_iTL00JhrTrY#.YOGgLkYrn1

Y.facebook  

 

76. «Δμνπζία είλαη λα µπνξείο λα ειέγρεηο ηνλ ρξφλν ηνλ δηθφ ζνπ θαη ησλ άιισλ» 

(ηνλ Π. Φξνύληδν), DOCUMENTO, 11/07/2021 

https://www.documentonews.gr/article/nikos-panagiotopoylos-exoysia-einai-na-

%C2%B5poreis-na-elegxeis-ton-xrono-ton-diko-soy-kai-ton-allon/ 

 

77. «Rethinking Greece: Nikos Panayotopoulos on the need for a new kind of 

'Agora' and sociology as a public science» (ηελ Η. Λεηβαδίηε), 

www.greeknewsagenda.gr, 23/07/2021 

https://www.greeknewsagenda.gr/interviews/rethinking-greece/7515-

panayotopoulos?fbclid=IwAR0I0QXmvG16qEnDeXIUEfp55eDxk8RA7x5Q5b85eF

AaTYM8vkzq_TY0FCI 

 

https://www.avgi.gr/tehnes/384787_hreiazomaste-mia-symboliki-epanastasi-stis-emfyles-sheseis-kai-ston-tropo-poy
https://www.avgi.gr/tehnes/384787_hreiazomaste-mia-symboliki-epanastasi-stis-emfyles-sheseis-kai-ston-tropo-poy
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/nikos-panagiotopoylos-para-tin-proodo-sti-hora-mas-i-andriki-kyriarhia-synehizetai?fbclid=IwAR2y6p0ixUZNzH14kW8DdKxKpbP_0pOqwjEhjgcWy-C3MhqWb7aN8g4zQdM
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/nikos-panagiotopoylos-para-tin-proodo-sti-hora-mas-i-andriki-kyriarhia-synehizetai?fbclid=IwAR2y6p0ixUZNzH14kW8DdKxKpbP_0pOqwjEhjgcWy-C3MhqWb7aN8g4zQdM
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/nikos-panagiotopoylos-para-tin-proodo-sti-hora-mas-i-andriki-kyriarhia-synehizetai?fbclid=IwAR2y6p0ixUZNzH14kW8DdKxKpbP_0pOqwjEhjgcWy-C3MhqWb7aN8g4zQdM
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/nikos-panagiotopoylos-para-tin-proodo-sti-hora-mas-i-andriki-kyriarhia-synehizetai?fbclid=IwAR2y6p0ixUZNzH14kW8DdKxKpbP_0pOqwjEhjgcWy-C3MhqWb7aN8g4zQdM
https://bookpress.gr/sinenteuxeis/sinomilies/13643-nikos-panayiotopoulos-oi-afaneis-oi-polites-miloun-gia-tin-ellada-ekdoseis-pedio
https://bookpress.gr/sinenteuxeis/sinomilies/13643-nikos-panayiotopoulos-oi-afaneis-oi-polites-miloun-gia-tin-ellada-ekdoseis-pedio
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1235854?fbclid=IwAR2UQmV8rA9uG6Pw6A3tVbYAa2epJVXcjsV8xzrmp3qW2UR_iTL00JhrTrY#.YOGgLkYrn1Y.facebook
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1235854?fbclid=IwAR2UQmV8rA9uG6Pw6A3tVbYAa2epJVXcjsV8xzrmp3qW2UR_iTL00JhrTrY#.YOGgLkYrn1Y.facebook
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1235854?fbclid=IwAR2UQmV8rA9uG6Pw6A3tVbYAa2epJVXcjsV8xzrmp3qW2UR_iTL00JhrTrY#.YOGgLkYrn1Y.facebook
https://www.greeknewsagenda.gr/interviews/rethinking-greece/7515-panayotopoulos?fbclid=IwAR0I0QXmvG16qEnDeXIUEfp55eDxk8RA7x5Q5b85eFAaTYM8vkzq_TY0FCI
https://www.greeknewsagenda.gr/interviews/rethinking-greece/7515-panayotopoulos?fbclid=IwAR0I0QXmvG16qEnDeXIUEfp55eDxk8RA7x5Q5b85eFAaTYM8vkzq_TY0FCI
https://www.greeknewsagenda.gr/interviews/rethinking-greece/7515-panayotopoulos?fbclid=IwAR0I0QXmvG16qEnDeXIUEfp55eDxk8RA7x5Q5b85eFAaTYM8vkzq_TY0FCI
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78. πλέληεπμε ζηελ Διεσλόξα Οξθαλίδνπ θαη ζηελ Διεπζεξία Κνπκάληνπ, κε 

αθνξκή ηελ πνιπκνξθηθή εθδήισζε «Γηα ηελ Διιάδα ηνπ ‟21- Οη αθαλείο πνιίηεο», 

ζηελ εθπνκπή «Νηάκεο παζί», ζηνλ ξαδηνθσληθό ζηαζκό Αζήλα 9.84, 30/09/2021 

https://athina984.gr/2021/09/30/einai-eytychesteroi-oi-ellines-ekdilosi-toy-ine-gsee-

me-aformi-ta-200-chronia-apo-tin-elliniki-epanastasi/  

 

79. «Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ: Δθδήισζε γηα ηα 200 ρξφληα απφ ηελ 

Δπαλάζηαζε», www.iefimerida.gr, 4/10/2021. 

https://www.iefimerida.gr/ellada/institoyto-ergasias-tis-gsee-

ekdilosi?fbclid=IwAR3UTaavWao1cKSifLBIPb5NnzZLcEIA73m0n2uOX-

Xw4jzfQIdCTmGxESg  

 

80. πλέληεπμε ζηελ Οιύλα Ξελνπνύινπ, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε «Γηα ηελ Διιάδα 

ηνπ ‟21- Οη αθαλείο πνιίηεο», ζηελ εθπνκπή «Νπρηεξηλέο πλαληήζεηο», Πξώην 

Πξόγξακκα 91,6 θαη 105,8, 08/10/2021. 

https://webradio.ert.gr/proto-programma/08okt2021-nychterines-

synantisis/?fbclid=IwAR0E08f-

QDWN3JcpbGgPmMBe_QwqhN5iiteaNXbe7oFp3BeVlD4BbjfQEPY 

 

81. «Να δψζνπκε ην ιφγν ζηνπ αθαλείο» (ηελ Ξ. ηνύθε), ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ, 

09/10/2021. 

 

82. πλέληεπμε ζην Γεκήηξε Σξίθα, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε «Γηα ηελ Διιάδα ηνπ 

‟21- Οη αθαλείο πνιίηεο», ζηελ εθπνκπή «εκείν Art», Σξίην Πξόγξακκα 90,9 & 

95,6, 12/10/2021. 

 

83. «Νίθνο Παλαγησηφπνπινο – «Δξγάδνκαη γηα λα αλαπηχμσ κηα δεκφζηα 

θνηλσληνινγία», www.in.gr, 13/10/2021. 

https://www.in.gr/2021/10/13/greece/nikos-panagiotopoulos-ergazomai-gia-na-

anaptykso-mia-dimosia-koinoniologia/?fbclid=IwAR3IH_shJj-

jugvbOWP7xmiLDpiy9CyArL3E7pXACIyLMN6YVtRsOP21YQw 

 

84. πλέληεπμε ζηε νθία Νηθνιάνπ, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε «Γηα ηελ Διιάδα ηνπ 

‟21- Οη αθαλείο πνιίηεο», ζηελ εθπνκπή «Βηβιίν θαη Πνιηηηζκόο», Ράδην Έλα Βόινο, 

102,5, 16/10/2021. 

https://soundcloud.com/radioenavolos/16-10-

2021a?si=af9403eabb4c4d3683f575cf74348751&fbclid=IwAR1zM6b3mQshwI5ZE3

oOPDCJRzdWN8-tqCQtTzn3k-KBJ97dEXYgHWPZj4w 

 

85. πλέληεπμε κε αθνξκή ηελ εθδήισζε «Γηα ηελ Διιάδα ηνπ ‟21- Οη αθαλείο 

πνιίηεο», ζηελ ξαδηνθσληθή εθπνκπή «Ζ θσλή ηεο Διιάδαο», ΔΡΑ, 15/10/2021. 

 

86. πλέληεπμε ζηνλ Νίθν Μπαξδνύληα, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε «Γηα ηελ Διιάδα 

ηνπ ‟21- Οη αθαλείο πνιίηεο», ζηε εθπνκπή «Φπρξαηκία», Ραδηόθσλν ηνπ Πεηξαηά, 

90.4 Καλάιη 1, 25/10/2021. 

 

87. πλέληεπμε ζηνλ Γεκήηξε Σξίθα, κε αθνξκή ηα 20 ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ 

Pierre Bourdieu, ζηελ εθπνκπή «εκείν Art», Σξίην Πξόγξακκα 90,9 & 95,6, 

01/02/2022. 

 

https://athina984.gr/2021/09/30/einai-eytychesteroi-oi-ellines-ekdilosi-toy-ine-gsee-me-aformi-ta-200-chronia-apo-tin-elliniki-epanastasi/
https://athina984.gr/2021/09/30/einai-eytychesteroi-oi-ellines-ekdilosi-toy-ine-gsee-me-aformi-ta-200-chronia-apo-tin-elliniki-epanastasi/
https://www.iefimerida.gr/ellada/institoyto-ergasias-tis-gsee-ekdilosi?fbclid=IwAR3UTaavWao1cKSifLBIPb5NnzZLcEIA73m0n2uOX-Xw4jzfQIdCTmGxESg
https://www.iefimerida.gr/ellada/institoyto-ergasias-tis-gsee-ekdilosi?fbclid=IwAR3UTaavWao1cKSifLBIPb5NnzZLcEIA73m0n2uOX-Xw4jzfQIdCTmGxESg
https://www.iefimerida.gr/ellada/institoyto-ergasias-tis-gsee-ekdilosi?fbclid=IwAR3UTaavWao1cKSifLBIPb5NnzZLcEIA73m0n2uOX-Xw4jzfQIdCTmGxESg
http://www.in.gr/
https://www.in.gr/2021/10/13/greece/nikos-panagiotopoulos-ergazomai-gia-na-anaptykso-mia-dimosia-koinoniologia/?fbclid=IwAR3IH_shJj-jugvbOWP7xmiLDpiy9CyArL3E7pXACIyLMN6YVtRsOP21YQw
https://www.in.gr/2021/10/13/greece/nikos-panagiotopoulos-ergazomai-gia-na-anaptykso-mia-dimosia-koinoniologia/?fbclid=IwAR3IH_shJj-jugvbOWP7xmiLDpiy9CyArL3E7pXACIyLMN6YVtRsOP21YQw
https://www.in.gr/2021/10/13/greece/nikos-panagiotopoulos-ergazomai-gia-na-anaptykso-mia-dimosia-koinoniologia/?fbclid=IwAR3IH_shJj-jugvbOWP7xmiLDpiy9CyArL3E7pXACIyLMN6YVtRsOP21YQw
https://soundcloud.com/radioenavolos/16-10-2021a?si=af9403eabb4c4d3683f575cf74348751&fbclid=IwAR1zM6b3mQshwI5ZE3oOPDCJRzdWN8-tqCQtTzn3k-KBJ97dEXYgHWPZj4w
https://soundcloud.com/radioenavolos/16-10-2021a?si=af9403eabb4c4d3683f575cf74348751&fbclid=IwAR1zM6b3mQshwI5ZE3oOPDCJRzdWN8-tqCQtTzn3k-KBJ97dEXYgHWPZj4w
https://soundcloud.com/radioenavolos/16-10-2021a?si=af9403eabb4c4d3683f575cf74348751&fbclid=IwAR1zM6b3mQshwI5ZE3oOPDCJRzdWN8-tqCQtTzn3k-KBJ97dEXYgHWPZj4w
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88. πλέληεπμε ζηηο Υ. Νάλνπ θαη Φ. ηεθαλνπνύινπ, ζηελ εθπνκπή «Μηθξόο, 

κεγάινο θόζκνο», ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη 

αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα», ζηελ ΔΡΣ3 102fm, 

30/10/2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=8tvXydT97vk&ab_channel=%CE%9F%CE%A3

%CE%94%CE%95%CE%9B-OSDEL 

 

89. πλέληεπμε ζηνλ Γ. Σξίθα, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο 

θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα», ζηελ εθπνκπή «εκείν 

Art», Σξίην Πξόγξακκα 90,9 & 95,6, 01/11/2022. 

https://soundcloud.com/mf6qlxwgzjdc/synentefksi-ston-d-

trika?fbclid=IwAR0Q7dOxdX-Bm3czcgRo10yKv5M-

On0VOvH1xo5En8pZqcNzANS-CZEQQ6k 

 

90. πλέληεπμε ζηνλ Υξήζην Μηραειίδε, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε «Αλαγλώζεηο, 

αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα», ζηελ 

εθπνκπή «Καζξέθηεο», Πξώην Πξόγξακκα, 04/11/2022. 

https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/kathreftis/ondemand/238004/kathreftis-me-

ton-xristo-mixailidi-04-11-22/ 

 

91. πλέληεπμε ζηελ Ρέλα Παληαδνπνύινπ, ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, 

αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα» θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ βηβιίνπ «Ζ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε», 

ζηελ εθπνκπή «Ζκεξνιόγηα πόιεο», ΔΡΣ Καβάιαο 96.3, 04/11/2022. 

 

92. πλέληεπμε ζηελ Καηεξίλα Γξάθνπ, ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, 

αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα», ηελ 

θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ, ηελ νκώλπκεο εθδήισζεο ηνπ ΟΓΔΛ θαη ηνπ 

βηβιίνπ «Ζ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε», ζηελ εθπνκπή «Ηζηνξίεο κε Γξάθνπ», ΚΑΨ 

100.3, 04/11/2022. (απν ην 01:01:45) 

https://www.skairadio.gr/istories-me-drakou/episode-2022-11-04 

 

 

93. πλέληεπμε ζηελ Οιίλα Ξελνπνύινπ, ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, 

αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα» θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ βηβιίνπ «Ζ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε», 

ζηελ εθπνκπή «Νπρηεξηλέο πλαληήζεηο», Πξώην Πξόγξακκα, 04/11/2022. 

https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/synantiseis/ondemand/239734/synantiseis-

me-tin-o-ksenopoulou-04-11-22/ 

 

94. πλέληεπμε ζηε νθία Νηθνιάνπ, ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, 

αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα» θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ βηβιίνπ «Ζ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε», 

ζηελ εθπνκπή «Βηβιίν θαη Πνιηηηζκόο», Ράδην Έλα Βόινπ, 05/11/2022. 

https://soundcloud.com/radioenavolos/05-11-

2022a?si=0840f5cb11bb41438b6b8fcbbbe4ca93&utm_source=clipboard&utm_mediu

m=text&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR1xeCsL7EkH27fz3ak5Y6rjPe

WGTFHH7cireQTWtMpPJ-vzIqxbDjOEx-I 

 

https://soundcloud.com/mf6qlxwgzjdc/synentefksi-ston-d-trika?fbclid=IwAR0Q7dOxdX-Bm3czcgRo10yKv5M-On0VOvH1xo5En8pZqcNzANS-CZEQQ6k
https://soundcloud.com/mf6qlxwgzjdc/synentefksi-ston-d-trika?fbclid=IwAR0Q7dOxdX-Bm3czcgRo10yKv5M-On0VOvH1xo5En8pZqcNzANS-CZEQQ6k
https://soundcloud.com/mf6qlxwgzjdc/synentefksi-ston-d-trika?fbclid=IwAR0Q7dOxdX-Bm3czcgRo10yKv5M-On0VOvH1xo5En8pZqcNzANS-CZEQQ6k
https://www.skairadio.gr/istories-me-drakou/episode-2022-11-04
https://soundcloud.com/radioenavolos/05-11-2022a?si=0840f5cb11bb41438b6b8fcbbbe4ca93&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR1xeCsL7EkH27fz3ak5Y6rjPeWGTFHH7cireQTWtMpPJ-vzIqxbDjOEx-I
https://soundcloud.com/radioenavolos/05-11-2022a?si=0840f5cb11bb41438b6b8fcbbbe4ca93&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR1xeCsL7EkH27fz3ak5Y6rjPeWGTFHH7cireQTWtMpPJ-vzIqxbDjOEx-I
https://soundcloud.com/radioenavolos/05-11-2022a?si=0840f5cb11bb41438b6b8fcbbbe4ca93&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR1xeCsL7EkH27fz3ak5Y6rjPeWGTFHH7cireQTWtMpPJ-vzIqxbDjOEx-I
https://soundcloud.com/radioenavolos/05-11-2022a?si=0840f5cb11bb41438b6b8fcbbbe4ca93&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR1xeCsL7EkH27fz3ak5Y6rjPeWGTFHH7cireQTWtMpPJ-vzIqxbDjOEx-I
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95. πλέληεπμε ζην Πξώην Πξόγξακκα ηεο ΔΡΣ θαη ηελ εθπνκπή «Ζ ζσζηή ώξα» κε 

ηε Ναηάζα Μπαζηέα θαη ηνλ Μάθε Πξνβαηά ελ όςεη ηεο εθδήισζεο «Παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ ΟΓΔΛ», Πξώην Πξόγξακκα, 07/11/2022. 

https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/i-sosti-ora/ondemand/240414/i-sosti-ora-me-

ti-n-mpastea-kai-ton-m-provata-07-11-

22/?fbclid=IwAR2RWZIu3HICEFffH5riqG9X1dHS44Y0lE30NmnRMxg7LCxr3IFY

pz9rcxQ 

 

96. Σπλέληεπμε ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «πλδέζεηο» κε ηνλ Κώζηα Παπαριηκίληδν 

θαη ηε Υξηζηίλα Βίδνπ, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη 

αλαγλώζηξηεο: Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα» (Παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ ΟΓΔΛ ), βαζηζκέλε ζηελ νκώλπκε έξεπλα, ΔΡΣ1, 

08/11/2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=liwvpf60rgI&ab_channel=%CE%9A%CE%BF%

CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%C

E%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%8

2 

 

97. «Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θάλνπλ θαθφ (θαη) ζηελ αλάγλσζε» (ζηελ Η. 

Βηξβηδάθε), ΒΖΜΑ, 13/11/2022. 

https://www.tovima.gr/printed_post/oi-koinonikes-anisotites-crkanoun-kako-kai-

crstin-anagnosi/ 

 

98. πλέληεπμε ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «Βηβιηνβνύιην» κε ηνλ Μ. Πηκπιή, 

ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη 

ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα» θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ 

βηβιίνπ «Ζ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε», ΚΑΝΑΛΗ ΣΖ ΒΟΤΛΖ, 14/11/2022. 

(πξώηε ηειενπηηθή πξνβνιή 04/12/2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=3yO_sDAEl74&t=1687s&ab_channel=HellenicP

arliamentTV 

 

99. πλέληεπμε ζηελ Δπαγγειία Μπαιηαηδή, ζηελ εθπνκπή «Ναη κελ αιιά», ζρεηηθά 

κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό 

ηνπ ζηελ Διιάδα» θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ βηβιίνπ «Ζ 

αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε», Πξώην Πξόγξακκα ΔΡΣ, 15/11/2022. 

https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/nai-men-alla/ondemand/246102/nai-men-

alla-me-tin-e-mpaltatzi-15-11-

22/?fbclid=IwAR12AP4AwlwU7DxdopY33xdO6_CnU523k_LK1Pn_7NRH9dXm2

Bl3z1bXbLw 

 

100. πλέληεπμε ζηελ Naftemporiki TV ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, 

αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα» θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ βηβιίνπ «Ζ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε», 

15/11/2022. 

 

101. πλέληεπμε ζηνλ Γ. Βατιάθε, ζην πεξηνδηθό Οηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε, 

18/11/2022. 

 

102. πλέληεπμε ζηελ . Υατκαληά, ζηελ εθπνκπή «Σech it easy», ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ 

https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/i-sosti-ora/ondemand/240414/i-sosti-ora-me-ti-n-mpastea-kai-ton-m-provata-07-11-22/?fbclid=IwAR2RWZIu3HICEFffH5riqG9X1dHS44Y0lE30NmnRMxg7LCxr3IFYpz9rcxQ
https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/i-sosti-ora/ondemand/240414/i-sosti-ora-me-ti-n-mpastea-kai-ton-m-provata-07-11-22/?fbclid=IwAR2RWZIu3HICEFffH5riqG9X1dHS44Y0lE30NmnRMxg7LCxr3IFYpz9rcxQ
https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/i-sosti-ora/ondemand/240414/i-sosti-ora-me-ti-n-mpastea-kai-ton-m-provata-07-11-22/?fbclid=IwAR2RWZIu3HICEFffH5riqG9X1dHS44Y0lE30NmnRMxg7LCxr3IFYpz9rcxQ
https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/i-sosti-ora/ondemand/240414/i-sosti-ora-me-ti-n-mpastea-kai-ton-m-provata-07-11-22/?fbclid=IwAR2RWZIu3HICEFffH5riqG9X1dHS44Y0lE30NmnRMxg7LCxr3IFYpz9rcxQ
https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/nai-men-alla/ondemand/246102/nai-men-alla-me-tin-e-mpaltatzi-15-11-22/?fbclid=IwAR12AP4AwlwU7DxdopY33xdO6_CnU523k_LK1Pn_7NRH9dXm2Bl3z1bXbLw
https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/nai-men-alla/ondemand/246102/nai-men-alla-me-tin-e-mpaltatzi-15-11-22/?fbclid=IwAR12AP4AwlwU7DxdopY33xdO6_CnU523k_LK1Pn_7NRH9dXm2Bl3z1bXbLw
https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/nai-men-alla/ondemand/246102/nai-men-alla-me-tin-e-mpaltatzi-15-11-22/?fbclid=IwAR12AP4AwlwU7DxdopY33xdO6_CnU523k_LK1Pn_7NRH9dXm2Bl3z1bXbLw
https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/nai-men-alla/ondemand/246102/nai-men-alla-me-tin-e-mpaltatzi-15-11-22/?fbclid=IwAR12AP4AwlwU7DxdopY33xdO6_CnU523k_LK1Pn_7NRH9dXm2Bl3z1bXbLw
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ζηελ Διιάδα» θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ βηβιίνπ «Ζ αγάπε 

γηα ηελ αλάγλσζε», 08/12/2022. 

 

103. πλέληεπμε ζηνλ Π. Σαηζόπνπιν, ζηελ εθπνκπή «Έλα βηβιίν, κηα ηζηνξία» 

ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη 

ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα» θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ 

βηβιίνπ «Ζ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε», Πξώην Πξόγξακκα ΔΡΣ (91.6-105.8), 

11/12/2022. https://www.ertecho.gr/radio/proto/show/ena-vivliomia-

istoria/ondemand/267474/ena-vivlio-mia-istoria-me-ton-p-tatsopoulo-11-12-2022/ 

 

104. πλέληεπμε ζηνλ Κ. Καηζνπιάξε ζην Podcast «Να έλα βηβιίν», ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ 

ζηελ Διιάδα» θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ βηβιίνπ «Ζ αγάπε 

γηα ηελ αλάγλσζε», 31/12/2022. 

https://na-ena-vivlio.simplecast.com/episodes/suzhthsh-anagnostes-kai-anagnoseis-

poios-diavazei-poios-oxi-kai-giati-sthn-ellada-shmera-

oozN71Qd?fbclid=IwAR2tQUOLcBeWK3szhqLqCXUZP9mxQ1aDYw8ATyJ3y5n0

97VakwXf-j208Og 

 

105. πλέληεπμε ζηελ Δ. Βαθεζηαλάθε ζηελ εθπνκπή «Πεο ην θη έηζη», ζρεηηθά κε 

ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ 

ζηελ Διιάδα» θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ θαη ηνπ βηβιίνπ «Ζ αγάπε 

γηα ηελ αλάγλσζε», ΚΑΨ Κξήηεο (92.1), 12/01/2023 

 

106. «Απνπζηάδεη κηα νπζηαζηηθή, δεκνθξαηηθή πνιηηηθή ζηήξημεο ηνπ βηβιίνπ» 

(ηελ Κ. Μπετόγινπ), ΔΦΤΝ, 04/02/2023 

https://www.efsyn.gr/nisides/377182_apoysiazei-mia-oysiastiki-dimokratiki-politiki-

stirixis-toy-biblioy  

 

107. πλέληεπμε ζηνπο Φ. Παππά θαη Κ. Μαζηνξάηνπ ζηελ εθπνκπή «Αζήλα ην 

θειέθη ζνπ», ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα «Αλαγλώζεηο, αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο - 

Σν βηβιίν θαη ην θνηλό ηνπ ζηελ Διιάδα» θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ 

θαη ηνπ βηβιίνπ «Ζ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε», Αζήλα 9.84, 04/02/2023 

https://www.mixcloud.com/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91984/%C

E%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-

%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%B9-

%CF%83%CE%BF%CF%85-04-02-2023/ 

 

 

 


