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[...] 

(δ.01) Κοινωνιολογία της αναγνώρισης και της παραγνώρισης (P. Bourdieu) 

δ1. η έννοια της συμβολικής βίας  
Η έννοια της «συμβολικής βίας» κατασκευάστηκε για να απαντήσει στο ερώτημα: πώς οι 

διάφορες μορφές κυριαρχίας που συγκροτούν την καθεστηκυία κοινωνική τάξη γίνονται ανεκτές 
από αυτούς οι οποίοι υφίστανται την (οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική) κυριαρχία ‘ τί μας 
κάνει να υποκλινόμαστε μπροστά στη δύναμη, χωρίς να έχουμε την αίσθηση ότι μας ασκείται 
πίεση;  

Η συμβολική βία για τον P.Bourdieu «είναι αυτή η ειδική μορφή εξαναγκασμού, που μπορεί 
να υπάρξει μόνο με την ενεργό συνενοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ενσυνείδητη και οικειοθελή 
συνενοχή αυτών που την υφίστανται και οι οποίοι καθορίζονται μόνο από το βαθμό κατά τον 
οποίο στερούνται της δυνατότητας μιας ελεθυερίας βασισμένης στην συνειδητοποίηση». Αυτός ο 
σιωπηρός εξαναγκασμός ασκείται αναγκαστικά κάθε φορά που «οι αντικειμενικές δομές 
συναντούν τις νοητικές δομές οι οποίες τους αποδίδονται. Η απόλυτη και άμεση υποταγή, εκείνη 
της δοξασιακής εμπειρίας του γενέθλιου κόσμου, κόσμου χωρίς εκπλήξεις όπου τα πάντα μπορούν 
να θεωρηθούν αυτονόητα, γιατί οι ενυπάρχουσες τάσεις της καθεστηκυίας τάξης προηγούνται 
διαρκώς των αυθόρμητα διατεθειμένων να τις προσλάβουν προσδοκιών, καθιδρύεται πάνω στη 
βάση της αρχικής συνενοχής ανάμεσα στις γνωστικές και τις αντικειμενικές δομές από τις οποίες 
προέρχονται».1  

 Μια θεμελιώδης ιδέα είναι ότι τα κοινωνικά υποκείμενα  υποβάλλονται σε 
ενεργήματα διαμόρφωσης, βρίσκονται δηλαδή, μέσα σε “δομημένες σφαίρες”, ικανές να 
προσανατολίσουν ή να εξαναγκάσουν τις πρακτικές ή τις παραστάσεις τους. Οι δομές αυτές είναι 
δυαδικές, κανονίζονται από ανταγωνιστικές αρχές, δίνοντας μορφή σε κοινωνικές δομές (τα 
“πεδία”), οργανωμένες υπό μορφή αντιθέσεων (δεξιά-αριστερά, άνδρας-γυναίκα, 
καλλιεργημένος-ακαλλιέργητος κλπ.). Αυτές οι κοινωνικές δομές θεμελιώνονται τόσο στην 
αντικειμενικότητα, στα πράγματα, υπό μορφή θεσμών, όσο και στην υποκειμενικότητα, στο 
σώμα και στο νού, υπό μορφή συστημάτων διαθέσεων, νοητικών δομών, υπό μορφή δηλαδή, 
«έξεων» (habitus). Οι κατηγορίες σκέψης, αποτίμησης, αντίληψης, δράσης, αίσθησης, τις οποίες 
ενεργοποιούν τα κοινωνικά υποκείμενα για να αντιληφθούν τον κοινωνικό κόσμο, είναι προϊόν 
της ενσωμάτωσης των αντικειμενικών δομών αυτού του ίδιου κόσμου. Μ' αυτό τον τρόπο 

                                                 
1 Για τον Pierre Bourdieu, η ανδρική κυριαρχία είναι η παραδειγματική μορφή της συμβολικής βίας. Βλπ. 

σχετικά: P.Boudrieu, Η Ανδρική Κυριαρχία, Δελφίνι. Επίσης: P.Boudrieu, Κείμενα Κοινωνιολογίας, Δελφίνι. Ακόμη: 
P.Boudrieu, Η Διάκριση, Καρδαμίτσα.  

«Για να εξηγήσουμε το γεγονός ότι στις περισσότερες από τις γνωστές κοινωνίες οι γυναίκες προορίζονται για τις 
κατώτερες κοινωνικές θέσεις, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη μας την ασυμμετρία των καταστασιακών θέσεων 
που αποδίδονται σε καθένα από τα δυο φύλα μέσα στην οικονομία των συμβολικών ανταλλαγών. Ενώ οι άνδρες είναι 
τα υποκείμενα γαμήλιων στρατηγικών μέσα από τις οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το συμβολικό 
τους κεφάλαιο, οι γυναίκες τυγχάνουν πάντα μεταχείρισης σαν να ήταν τα αντικείμενα αυτών των ανταλλαγών, μέσα 
στις οποίες κυκλοφορούν ως σύμβολα προδιατεθειμένα να επισφραγίσουν τους γάμους. Έτσι, επενδυμένες με μια 
συμβολική λειτουργία, οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε μια συνεχή προσπάθεια διαφύλαξης της συμβολικής τους αξίας, 
προσαρμοζόμενες στο ανδρικό ιδεώδες της αρετής που ορίζεται ως αγνότητα και σεμνότητα και εξοπλιζόμενες με όλα 
τα σωματικά και κοσμητικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αυξήσουν τη φυσική τους αξία και τη δύναμη που έχουν 
να γοητεύουν. [...] Η ανδρική κυριαρχία βασίζεται έτσι στη λογική της οικονομίας των συμβολικών ανταλλαγών, 
δηλαδή πάνω στην ασυμμετρία μεταξύ ανδρών και γυναικών, που θεσμοθετείται μέσα στην κοινωνική κατασκευή της 
συγγένειας και του γάμου, την κατασκευή του υποκειμένου και του αντικειμένου, του φορέα και του οργάνου. Και είναι 
αυτή η σχετική αυτονομία της οικονομίας των συμβολικών αγαθών που εξηγεί ότι η ανδρική κυριαρχία μπορεί να 
διαιωνιστεί εις βάρος των μετασχηματισμών του τρόπου παραγωγής». (Pierre Bourdieu) 
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επιτρέπεται η θεμελίωση της παρουσίας του κοινωνικού κόσμου, τον οποίο υποθέτει η 
κοινωνική δράση, καθώς και ο αυτονόητος χαρακτήρας της καθημερινής εμπειρίας αυτού του 
κόσμου. Στη συναρμογή των καθορισμών και των κατηγοριών αντίληψης, που τους συγκροτούν 
ως τέτοιους, σχεδόν πάντα, το φαινόμενο της κυριαρχίας αναδύεται και θεμελιώνεται η 
νομιμότητα αυτής της κυριαρχίας.  

δ2. το συμβολικό κεφάλαιο 
Για τον Bourdieu, οι θέσεις και οι διαφορές θέσεων, οι κοινωνικές ταξινομήσεις και τα 

διάφορα “κεφάλαια” που αποτελούν τις βασικές “αρχές διαφοροποίησης” των σημερινών 
διαφοροποιημένων κοινωνιών, δηλαδή το οικονομικό, το πολιτισμικό και το κοινωνικό 
κεφάλαιο, υπάρχουν πάντα σε δύο μορφές: σε μια αντικειμενική μορφή, δηλαδή ανεξάρτητα από 
το ότι οι ίδιοι οι φορείς μπορούν να σκεφτούν γι' αυτές, και επίσης σε μια συμβολική , 
υποκειμενική  μορφή, δηλαδή υπό μορφή παραστάσεων που έχουν οι φορείς γι' αυτές.  

Το συμβολικό κεφάλαιο είναι η μορφή που λαμβάνουν οι διάφορες μορφές κεφαλαίου όταν 
γίνονται αντιληπτές και αναγνωρίζονται ως νόμιμες. «Συμβολικό κεφάλαιο αποτελεί η 
οποιαδήποτε ιδιότητα (το οποιοδήποτε είδος κεφαλαίου: φυσικό, οικονομικό, πολιτισμικό, 
κοινωνικό), όταν προσλαμβάνεται από τους κοινωνικούς φορείς των οποίων οι κατηγορίες 
αντίληψης είναι τέτοιες που τους επιτρέπουν να τη γνωρίσουν (να τη διακρίνουν) και να την 
αναγνωρίσουν, να της προσδώσουν αξία».2 Ακριβέστερα, πρόκειται για την μορφή που παίρνει 
κάθε είδος κεφαλαίου όταν γίνεται αντιληπτή μέσα από τις κατηγορίες αντίληψης, οι οποίες 
παράγονται από την ενσωμάτωση των εγγεγραμμένων στη δομή της κατανομής αυτού του είδους 
κεφαλαίου διακρίσεων ή αντιθέσεων.  

 Ένα κεφάλαιο το οποίο δεν μεταμορφώνεται σε συμβολικό κεφάλαιο στο επίπεδο των 
παραστάσεων που έχουν γι' αυτό οι φορείς ενός κοινωνικού παιχνιδιού, κινδυνεύει να ακυρωθεί.  

 Το κοινωνικό υποκείμενο, το οποίο γίνεται αντικείμενο θαυμασμού, γίνεται σκοπός 
και πρότυπο και πιστώνεται με ιδιότητες που μπορεί άνετα να μην κατέχει προσωπικά. Από τη 
στιγμή, όμως, που διαθέτει αυτή την πίστωση (αυτή της πίστης στην ανώτερότητά του), τη 
χρησιμοποιεί (τουλάχιστον αντικειμενικά) σαν μια εξουσία πάνω σ' αυτούς που του την 
παρέχουν. Η ίδια η άσκηση αυτής της εξουσίας βεβαιώνει την πεποίθηση αυτών πάνω στους 
οποίους ασκείται αυτή η εξουσία.  

 Έτσι, λοιπόν, αυτό που θεμελιώνει την νομιμότητα της κυριαρχίας είναι η «συλλογική 
παραγνώριση». Το να νομιμοποιούμε μια κυριαρχία είναι το να δίνουμε όλη τη δύναμη του 
λόγου στο λόγο (το συμφέρον) του ισχυροτέρου. Η νομιμοποιητική λειτουργία του συμβολικού 
κεφαλαίου επιτελείται μέσω μιας τεράστιας και συνεχούς εργασίας ενός πλέγματος φορέων και 
θεσμών, οι οποίοι ρητά ή άρρητα παράγουν δικαιολογητικές ιδεολογίες, υποδείξεις στην 
ορθοδοξία, συμβάλλοντας μ' αυτόν τον τρόπο στη συντήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής 
τάξης πραγμάτων, εκ του γεγονότος ότι κατέχουν θέσεις υψηλής καθιέρωσης και, συνεπώς, είναι 
προικοδοτημένοι με ισχυρό συμβολικό κεφάλαιο. Υποβαλλόμενοι συνεχώς σε μια τεράστια 
νομιμοποιητική πίεση, που ασκεί η ηθοποιός δράση αυτών των κλιμακίων, οι κυριαρχούμενοι 
συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της κυριαρχίας, μέσω της προσχώρησής τους στην καθεστηκυία 
τάξη. Μ' αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η οικονομία της χρήσης της ωμής βίας, της ανοιχτής βίας, 
υποκαθιστώντας τη με τη συμβολική βία, μεταμορφωμένη μορφή, παραγνωρισμένη, κοινωνικά 
αποδεκτή και αναγνωρισμένη, που είναι ιστορικά στη βάση των κοινωνικών σχέσεων.  

 Γενικότερα, η εγχάραξη της κάθε πολιτισμικής αυθαιρεσίας είναι μια εξουσία που 
βιάζει συμβολικά. Είναι, δηλαδή, η εξουσία η οποία καταφέρνει να επιβάλλει ορισμένες 
“σημασίες” και να τις επιβάλλει ως νόμιμες, αποκρύβοντας τις σχέσεις με άλλες δυνάμεις που 

                                                 
2 για παράδειγμα η “τιμή” (τυπική μορφή συμβολικού κεφαλαίου): είναι η αναπαράσταση την οποία 

σχηματίζουν γι' αυτήν οι άλλοι, στο βαθμό στον οποίο μοιράζονται ένα σύνολο πεποιθήσεων ικανών να τους κάνουν 
να διακρίνουν και να εκτιμήσουν ορισμένες ιδιότητες και συμπεριφορές ως έντιμες ή ως “ατιμωτικές”/ “ανέντιμες”. 
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στηρίζουν τη δική της δύναμη: όπου αδυνατεί να εκδηλωθεί η ανοικτή βία γιατί η άσκησή της θα 
προκαλούσε έντονες αντιδράσεις, εμφανίζεται με τη μορφή της ήπιας και λανθάνουσας βίας, η 
οποία επιβάλλεται χωρίς ποτέ κανείς να έχει συνείδηση της επιβολής της.  

δ3. γνωστικές δομές, κοινωνική οργάνωση και σωματική έξη 
Η μελέτη του Bourdieu για την ανδρική κυριαρχία, καταδυκνύει, καταρχήν πως η “ανδρική 

τάξη” (ordre) είναι τόσο βαθιά ριζωμένη ώστε δεν χρειάζεται δικαιολόγηση: επιβάλλεται η ίδια 
ως προφανής, καθολική. (Ο άνδρας, homo) τείνει να γίνεται αποδεκτός ως αυτονόητος, χάρη στη 
σχεδόν απόλυτη και άμεση συμφωνία που καθιδρύεται, από τη μια, ανάμεσα στις κοινωνικές 
δομές, όπως αυτές εκφράζονται στην κοινωνική οργάνωση του χώρου και του χρόνου και στον 
καταμερισμό της εργασίας μεταξύ των δύο φύλων, και, από την άλλη, στις εγγεγραμμένες στα 
σώματα και τις νοήσεις γνωστικές δομές. Πράγματι, οι κυριαρχούμενοι (εδώ οι γυναίκες), 
εφαρμόζουν σε κάθε αντικείμενο του φυσικού και κοινωνικού κόσμου, και κυρίως στη σχέση 
κυριαρχίας μέσα στην οποία βρίσκονται, όπως και στα άτομα μέσα  από τα οποία υλοποιείται η 
σχέση αυτή, α-νόητα σχήματα σκέψης, που είναι το προϊόν της ενσωμάτωσης αυτής της σχέσης 
εξουσίας, κυρίως υπό μορφή ζευγών λέξεων (ψηλό/ χαμηλό, μεγάλο/ μικρό, έξω/ μέσα, ευθύ/ 
κυρτό κλπ.) και τα οποία τις οδηγούν στην κατασκευή της σχέσης αυτής από την άποψη των 
κυρίαρχων, σαν να ήταν, δηλαδή, φυσική. Η περίπτωση της ανδρικής κυριαρχίας δείχνει 
καλύτερα ότι η συμβολική βία ολοκληρώνεται διαμέσου ενός ενεργήματος γνώσης και 
παραγνώρισης, που εντοπίζεται πέρα από τον έλεγχο της συνείδησης και της βούλησης, μέσα 
στα ερέβη των σχημάτων της “έξης”, που είναι ταυτόχρονα έμφυλα και εμφυλοποιούντα. 
Δείχνει, επίσης, ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη συμβολική βία, χωρίς να απομακρύνουμε 
την αντίθεση καταναγκασμού και συγκατάθεσης, εξωτερικής επιβολής και εσωτερικής 
παρόρμησης. Μ' αυτήν την έννοια, μπορούμε να πούμε ότι η ανδρική κυριαρχία συνίσταται σ' 
αυτό που ονομάζουμε «σωματικό καταναγκασμό».  

Η εργασία κοινωνικοποίησης τείνει να πραγματοποιήσει μια σταδιακή σωματοποίηση των 
σχέσεων κυριαρχίας ως προς το φύλο: επιβάλλει μια κοινωνική κατασκευή της αναπαράστασης 
του βιολογικού φύλου, η οποία βρίσκεται στη βάση όλων των μυθικών κοσμοθεωρήσεων ' και 
εγχαράσσει μια σωματική έξη (hexis), η οποία είναι «μια αληθινή ενσωματωμένη πολιτική». Με 
άλλα λόγια, η ανδρική κοινωνιοδικία οφείλει την ειδική αποτελεσματικότητά της στο γεγονός 
ότι νομιμοποιεί τη σχέση κυριαρχίας εγγράφοντάς τη «σε ένα βιολογικό που το ίδιο αποτελεί μια 
βιολογικοποιημένη κοινωνική κατασκευή». Η διπλή αυτή εργασία εγχάραξης, ταυτόχρονα 
διαφοροποιημένη και διαφοροποιούσα ως προς το φύλο, επιβάλλει στους άνδρες και στις 
γυναίκες διαφορετικά σύνολα διαθέσεων σε σχέση με τα κοινωνικά παιχνίδια, που θεωρούνται 
βασικά, όπως τα παιχνίδια της τιμής και του πολέμου (καλοστημένα ώστε να ευνοούν την 
επίδειξη της ανδρικής φύσης, του ανδρισμού) ή, στις προηγμένες κοινωνίες, στα παιχνίδια που 
χαίρουν της μεγαλύτερης εκτίμησης, όπως αυτά της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης 
κλπ. Μέσα από τον εξανδρισμό του ανδρικού σώματος και την εκθήλυνση του γυναικείου, 
διενεργείται «η σωματοποίηση του πολιτισμικού αυθαίρετου, δηλαδή μιας διαρκούς κατασκευής 
του ασυνείδητου (...)».  

 «Επειδή η σεξουαλικότητα έχει μεγάλη κοινωνική σημασία ώστε να αφεθεί στην τύχη 
των ατομικών αυτοσχεδιασμών, η ομάδα προτείνει και επιβάλλει έναν επίσημο καθορισμό των 
θεμιτών χρήσεων του σώματος, αποκλείοντας, τόσο ως αναπαραστάσεις όσο και ως πρακτικές, 
όλα αυτά που, ειδικά στους άνδρες, μπορούν να θυμίζουν τις ιδιότητες που αποδίδονται 
κανονιστικά στην άλλη κατηγορία. Η εργασία συμβολικής κατασκευής, που ολοκληρώνεται μέσα σε 
μια εργασία πρακτικής κατασκευής, μια εργασία εκπαίδευσης, διενεργείται λογικά 
διαφοροποιούμενη σε σχέση με το άλλο κοινωνικά συγκροτημένο φύλο ' τείνει κατα συνέπεια να 
αποκλείει από τη σφαίρα του νοητού και του κατορθωτού οτιδήποτε σηματοδοτεί την ένταξη στο 
αντίθετο φύλο - και ιδιαίτερα όλες τις βιολογικά εγγεγραμμένες δυνατότητες στον “πολύμορφο 
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διεστραμμένο” που είναι, αν πιστέψουμε τον Freud, κάθε μικρό παιδί - για να παραγάγει αυτό το 
κοινωνικό τέχνημα που είναι ένας αρρενωπός άνδρας ή μια γυναίκα με θηλυκότητα».  

 Έτσι το κοινωνικά διαπλασμένο βιολογικό σώμα είναι ένα σώμα πολιτικοποιημένο ή, 
θα λέγαμε, μια ενσωματωμένη πολιτική. Οι θεμελιώδεις αρχές της ανδροκεντρικής 
κοσμοθεώρησης είναι φυσιοποιημένες υπό τη μορφή στοιχειωδών θέσεων και διαθέσεων του 
σώματος που είναι αντιληπτές ως φυσικές εκφράσεις φυσικών τάσεων.3  

 Γι' αυτό «η βασική εκπαίδευση είναι βασικά πολιτική»: τείνει να εγχαράξει τρόπους 
στάσης για ολόκληρο το σώμα ή για κάποιο μέρος του (τρόπους βαδίσματος, στάση του 
κεφαλιού, ή το πώς κοιτάει κανείς τους άλλους, κατά πρόσωπο, κατάματα ή, αντίθετα, 
χαμηλώνοντας τα μάτια, κλπ.), τρόπους οι οποίοι αποτελούν «αντίγραφα μιας ηθικής, μιας 
πολιτικής και μιας κοσμολογίας», και αυτό, πρωταρχικά, γιατί είναι σχεδόν όλοι 
διαφοροποιημένοι ως προς το φύλο και μέσω αυτών των διαφορών, εκφράζουν πρακτικά τις 
θεμελιώδεις αντιθέσεις της θεώρησης του κόσμου. Η σωματική έξη, «ενισχυμένη και 
υποστηριγμένη από το ρούχο, το οποίο είναι επίσης διαφοροποιημένο ως προς το φύλο, είναι ένα 
μόνιμο μνημόνιο, αξέχαστο, μέσα στο οποίο έχουν εγγραφεί, με τρόπο θεατό και αισθητό, όλες οι 
σκέψεις ή οι δυνητικές δράσεις, όλες οι πρακτικές δυνατότητες και αδυνατότητες, που ορίζουν μια 
έξη. Η σωματοποίηση του πολιτισμικού είναι κατασκευή του ασυνειδήτου».  

 Για τον Bourdieu, η καθεστηκυία τάξη και η κατανομή του κεφαλαίου, το οποίο είναι 
το θεμέλιό της, συμβάλλουν στην διαιώνισή τους από την ίδια τους την ύπαρξη, δηλαδή μέσω 
της συμβολικής επίδρασης που ασκούν από τη στιγμή που βεβαιώνονται δημόσια και επίσημα 
και, κατ' επέκταση, (παρα)γνωρίζονται και αναγνωρίζονται. Συνεπώς οφείλουμε να ξεπεράσουμε 
την αντίθεση μεταξύ μιας φυσικαλιστικής θεώρησης του κοινωνικού κόσμου, η οποία 
αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές σχέσεις ως σχέσεις φυσικής δύναμης, και μιας “σημειολογικής” ή 
“κυβερνητικής” θεώρησης, η οποία τις μεταχειρίζεται ως σχέσεις συμβολικής δύναμης, ή ως 
σχέση νοημάτων, ή ως σχέσεις επικοινωνίας, ή μεταξύ μιας αντικειμενιστικής και μιας 
υποκειμενιστικής θεώρησης, ή, ακόμα μεταξύ της κοινωνικής φυσικής και του ψυχολογισμού. 
Οι πιο ωμές σχέσεις δύναμης (μπορούν να) είναι ταυτόχρονα συμβολικές σχέσεις, και τα 
γνωστικά ενεργήματα τα οποία αυτά καθ' εαυτά ενεργοποιούν γνωστικές δομές, μορφές και 
κατηγορίες αντίληψης, αρχές κρίσης και διάκρισης.  

 Οι γνωστικές δομές, διαμέσου των οποίων οι κοινωνικοί φορείς κατασκευάζουν τον 
κοινωνικό κόσμο, είναι ικανές να εφαρμοστούν σε όλα τα πράγματα της κοινωνικής σφαίρας 
και, ιδιαίτερα, στις κοινωνικές δομές. Αυτές οι «δομούσες δομές» είναι ιστορικά συγκροτημένες 
και κατά συνθήκη μορφές και, συνεπώς, είναι δυνατό να περιγραφεί η ιστορία τους ' αυτές οι 
γνωστικές και αποτιμητικές δομές είναι το θεμέλιο ενός “λογικού και ηθικού κομφορμισμού” 
(μιας σιωπηλής συμφωνίας περί του νοήματος του κόσμου).  

 Στις κοινωνίες οι οποίες είναι σε μικρό βαθμό διαφοροποιημένες, οι κοινές αρχές 
κρίσης και διάκρισης καθιερώνονται στο μυαλό (ή στο σώμα) μέσω μιας ολόκληρης οργάνωσης 
του χώρου και του χρόνου της κοινωνικής ζωής και, ειδικότερα, διαμέσου των “τελετών 
θέσπισης” (ή τελετών καθιέρωσης ή νομιμοποίησης) οι οποίες εγκαθιδρύουν οριστικά διαφορές 
μεταξύ αυτών που υποβλήθηκαν σ' αυτές τις τελετές και σ' αυτούς που δεν υποβλήθηκαν.  

 Στις σύγχρονες διαφοροποιημένες κοινωνίες, το κράτος συμβάλλει σ' έναν 
καθοριστικό βαθμό στην παραγωγή και αναπαραγωγή των εργαλείων κατασκευής της 
κοινωνικής πραγματικότητας, αφού ασκεί συνεχώς μια δράση που μορφοποιεί συνεχώς 
διαθέσεις, μέσω μιας σειράς σωματικών και νοητικών πειθαρχιών και καταναγκασμών που 
επιβάλλονται ομογενοποιητικά στο σύνολο των φορέων. Αυτός ο ρόλος οργανωτικής δομής και 

                                                 
3 Όλη η “ηθική της τιμής” μπορεί να συνοψιστεί σε μια λέξη και στη σωματική στάση που προσδιορίζει 

(αντιμετωπίζω, κοιτάζω κατά πρόσωπο)  ' και η υποταγή φαίνεται να βρίσκει μια φυσική μετάφραση στο γεγονός 
του να έρχεται κανείς από κάτω, να υποτάσσεται, να σκύβει, να χαμηλώνει, να λυγίζει κλπ..., όταν  αντίθετα η 
ευθύτητα είναι συνυφασμένη με την ευθεία στάση, που αποτελεί μονοπώλιο του άνδρα, ενώ οι κυρτές, ευλύγιστες 
στάσεις και η σχετική υπακοή υποτίθεται ότι αρμόζουν στη γυναίκα. 
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κανονιστικού κλιμακίου πρακτικών του κράτους συντάσσεται με τη λειτουργία της επιβολής και 
εγχάραξης όλων των θεμελιωδών αρχών ταξινόμησης και με το ρόλο αρχής της συμβολικής 
αποτελεσματικότητας όλων των τελετών καθιέρωσης.  

 Έχουμε λοιπόν εδώ, τη σύλληψη των γνωστικών δομών όχι ως μορφών της 
συνείδησης, αλλά ως διαθέσεων του σώματος και της υποταγής στους διάφορους 
καταναγκασμούς, ούτε ως μηχανικής υποταγής σε μια δύναμη ούτε ως συνειδητής αποδοχής 
μιας τάξης. Για τον Bourdieu, η υποταγή στην καθεστηκυία τάξη είναι το προϊόν της συμφωνίας 
μεταξύ των γνωστικών δομών που η συλλογική ιστορία (φυλογένεση) και η ατομική ιστορία 
(οντογένεση) έγραψε στο σώμα, καθώς και των αντικειμενικών δομών του κόσμου στον οποίο 
εφαρμόζονται.4  

 «Επειδή τα άτομα ή οι ομάδες ορίζονται αντικειμενικά, όχι μόνο από αυτό που είναι, 
αλλά  και από αυτό που φημίζονται ότι είναι, από ένα αντιληπτό είναι, το οποίο ακόμη και αν 
εξαρτάται στενά από το είναι τους, δεν τους είναι ποτέ ολοκληρωτικά αναγώγιμο, η κοινωνιολογία 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δύο είδη ιδιοτήτων με τις οποίες αντικειμενικά συνδέονται (τα άτομα 
και οι ομάδες): από τη μια υλικές ιδιότητες, οι οποίες, για να αρχίσουμε από το σώμα, μπορούν να 
απαριθμηθούν και να μετρηθούν, όπως οποιοδήποτε πράγμα του φυσικού κόσμου, και, από την 
άλλη, συμβολικές ιδιότητες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι υλικές ιδιότητες, όταν γίνονται 
αντιληπτές και όταν αποτιμώνται μέσα στις αμοιβαίες σχέσεις τους, δηλαδή ως διακριτικές 
ιδιότητες».  

 Η αντικειμενιστική θεώρηση (που υπαγορεύει μια μηχανική των σχέσεων δύναμης) 
δεν μπορεί να συλλάβει την “αντικειμενική” αλήθεια των σχέσεων μεταξύ των τάξεων ως 
σχέσεων δύναμης, παρά με την προϋπόθεση να αποθεμελιώσει οτιδήποτε μπορεί να παράσχει 
στην κυριαρχία το πρόσχημα της νομιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, παραλείπει να 
εγγράψει στην θεωρία των τάξεων το πέπλο των συμβολικών σχέσεων, χωρίς τις οποίες οι 
ταξικές σχέσεις δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στην “αντικειμενική” τους αλήθεια, 
δηλαδή ως σχέσεις εκμετάλλευσης. «Με άλλα λόγια, λησμονεί ότι η παραγνώριση της αλήθειας 
των ταξικών σχέσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αλήθειας των σχέσεων αυτών. Όταν, 
εφόσον έχουν συλληφθεί ανάλογα με ένα σύστημα σχημάτων αντίληψης και εκτίμησης που είναι 
αντικειμενικά συνδυασμένο με τις αντικειμενικές δομές, αναγνωρίζονται ως νόμιμες, οι αυθαίρετες 
διαφορές που καταγράφουν οι στατιστικές κατανομής ιδιοτήτων γίνονται σημεία (φυσικής) 
διάκρισης, τα οποία λειτουργούν ως συμβολικό κεφάλαιο». 

 Η κοινωνική επιστήμη που προτείνει ο P. Bourdieu τοποθετείται στην αρχή της 
διαλεκτικής σχέσης που εγκαθίσταται μεταξύ των κανονικοτήτων του υλικού κόσμου των 
ιδιοτήτων και των ταξινομητικών σχημάτων της έξης ' μεταξύ της ταξικής κατάστασης και της 
“ταξικής αίσθησης” ' μεταξύ των “αντικειμενικών” συνθηκών, οι οποίες καταγράφονται στις 
κατανομές, και των δομοποιητικών διαθέσεων που δομούνται από τις ίδιες αυτές συνθήκες ' 
μεταξύ των κοινωνικών και των συμβολικών δομών.5  

 Η σχέση μεταξύ των κατανομών και των αναπαραστάσεων είναι συγχρόνως το 
προϊόν και το διακύβευμα μιας συνεχούς πάλης μεταξύ αυτών που, λόγω της θέσης που 
καταλαμβάνουν εκεί, έχουν συμφέρον να ανατρέψουν τις κατανομές, τροποποιώντας τις 
ταξινομήσεις όπου εκφράζονται και νομιμοποιούνται, ή αντίθετα «να διαιωνίσουν την 
παραγνώριση ως αλλοτριωμένη γνώση, η οποία, εφαρμόζοντας στον κόσμο κατηγορίες που έχει 
επιβάλλει ο κόσμος, συλλαμβάνει τον κοινωνικό κόσμο ως φυσικό κόσμο». Έτσι, όσο οι 
ενσωματωμένες, οι γνωστικές δομές είναι σύμφωνες με τις αντικειμενικές δομές και 
εξασφαλίζεται η πίστη σ' αυτή τη συμφωνία, η δοξασιακή υποταγή στην καθεστηκυία τάξη 

                                                 
4 Κατ' αυτόν τον τρόπο, η συνοχή που παρατηρείται σε όλα τα προϊόντα της εφαρμογής των ίδιων γνωστικών 

δομών δεν έχει άλλο θεμέλιο εκτός από την συνοχή που οι συστατικές γενετήριες αρχές των σχημάτων αυτών 
οφείλουν στις κοινωνικές δομές, των οποίων αποτελούν προϊόν και τις οποίες τείνουν να αναπαράγουν “υπό 
μετασχηματισμένη και παραγνωρισμένη μορφή”, εισάγοντάς τες στη δομή ενός συστήματος συμβολικών σχέσεων. 

5 (Ν. Παναγιωτόπουλος). 
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αναπαράγεται. Η “φυσική στάση” με τον κόσμο, αυτή η “πίστη στα πράγματα”, αυτή η ‘δόξα’, 
είναι μια ‘ορθο-δοξία’: το σύνολο των κυρίαρχων γνωμών μέσα σε ένα ορισμένο πεδίο, το 
σύνολο των αποδεκτών ιδεών, των εγκαθιδρυμένων πίστεων, των βαθιά αποδεκτών, αυτονόητων 
αληθειών, είναι μια ειδική άποψη, η άποψη των κυρίαρχων, η οποία παρουσιάζεται ως καθολική 
άποψη. Η δόξα βασίζεται σε μια ‘παιδαγωγική δράση’ (με την πιο γενική έννοια του όρου), 
ικανή να μεταμορφώνει σε νόμιμη εξουσία της θέσης δύναμης, και, συνεπώς, είναι αντικειμενικά 
μια συμβολική βία, αφού επιβάλλει ένα πολιτισμικό αυθαίρετο, δηλαδή ένα σύστημα αξιών και 
κανόνων μεταξύ άλλων.6  

 
Προκύπτει επομένως ότι, δεν μπορούμε να περιμένουμε μια αληθινή απελευθέρωση εκείνων 

που υφίστανται την συμβολικη βία (οι γυναίκες π.χ.) παρά μόνο μέσα από μια συλλογική δράση 
που θα στοχεύει στην πρακτική ρήξη της άμεσης συμφωνίας των ενσωματωμένων και των 
αντικειμενικών δομών, δηλαδή μέσα από μια «συμβολική επανάσταση» που θα είναι ικανή να 
θέσει υπό αμφισβήτηση τις βάσεις της παραγωγής και της αναπαραγωγής του συμβολικού 
κεφαλαίου και, ιδιαίτερα, τη διαλεκτική της αξίωσης και της διάκρισης που βρίσκεται στις ρίζες 
της παραγωγής και της κατανάλωσης των πολιτισμικών αγαθών ως συμβόλων διάκρισης. 

 Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα μιας δράσης συμβολικής βίας είναι ανάλογη 
του βαθμού παραγνώρισης των συνθηκών και των εργαλείων άσκησής της και από την άλλη, 
παρ' όλη την έντονα δομημένη πραγματικότητα, «παραμένει ένας δυνητικός πλουραλισμός 
δυνατών δομήσεων» ' η ειδική αποτελεσματικότητα της ανατρεπτικής δράσης συνίσταται στην 
ικανότητα να τροποποιεί μέσω της συνειδητοποίησης των κατηγοριών σκέψης, οι οποίες 
συμβάλλουν στον προσανατολισμό των ατομικών και συλλογικών πρακτικών, και ιδιαίτερα των 
κατηγοριών αντίληψης και αποτίμησης των κατανομών.  

 Για τον P. Bourdieu, οι «συμβολικοί αγώνες», αυτοί οι αγώνες δηλαδή, που έχουν για 
κύριο διακύβευμα την αναγνώριση και την νομιμότητα για την αντίληψη του κοινωνικού 
κόσμου, μπορούν να λάβουν δύο μορφές: από αντικειμενικής πλευράς, μπορούμε να δράσουμε 
με πράξεις ατομικών ή συλλογικών αναπαραστάσεων, με σκοπό να κάνουμε φανερές και να 
δώσουμε αξία σε ορισμένες πραγματικότητες ' από υποκειμενικής πλευράς, μπορούμε να 
δράσουμε προσπαθώντας να αλλάξουμε τις κατηγορίες αντίληψης και εκτίμησης του κόσμου, τις 
γνωστικές και αποτιμητικές δομές.  

 Αυτοί οι συμβολικοί αγώνες, τόσο οι ατομικοί αγώνες της καθημερινής ύπαρξης όσο 
και οι συλλογικοί και οργανωμένοι αγώνες της πολιτικής ζωής, έχουν μια ιδιαίτερη λογική που 
τους παραχωρεί μια σχετική αυτονομία σε σχέση με τις δομές στις οποίες θεμελιώνονται. Επειδή 
το συμβολικό κεφάλαιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το οικονομικό ή πολιτισμικό κεφάλαιο, όταν 
είναι γνωστό και αναγνωρισμένο, όταν είναι δηλαδή, γνωστό σύμφωνα με τις κατηγορίες 
αντίληψης που επιβάλλει, οι σχέσεις συμβολικής δύναμης τείνουν να αναπαράγουν και να 
ενισχύσουν τις σχέσεις δύναμης που συγκροτούν τη δομή του κοινωνικού χώρου.  

 Σύμφωνα με τον Bourdieu, «για να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να αλλάξουμε τους 
τρόπους με τους οποίους κάνουμε τον κόσμο», δηλαδή τη θεώρηση του κόσμου και τις πρακτικές 
διεργασίες μέσω των οποίων οι ομάδες παράγονται και αναπαράγονται. Η συμβολική εξουσία 
(της οποίας παραδειγματική μορφή είναι η εξουσία σχηματισμού ομάδων), στηρίζεται σε δύο 
προϋποθέσεις: (α) πρέπει να στηρίζεται στην κατοχή ενός συμβολικού κεφαλαίου και (β) η 
συμβολική αποτελεσματικότητά του να εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο η προτεινόμενη 
θεώρηση θεμελιώνεται στην πραγματικότητα.  

 Κάθε μια από τις καταστάσεις του κοινωνικού κόσμου είναι μια προσωρινή 
ισορροπία, μια στιγμή της δυναμικής μέσω της οποίας διακόπτεται και αποκαθίσταται 
ακατάπαυστα η συναρμογή ανάμεσα στις κατανομές και στις ενσωματωμένες ή θεσμοθετημένες 
ταξινομήσεις. «Η πάλη, που είναι στην ίδια την αρχή των κατανομών, είναι αδιάσπαστα μια πάλη 

                                                 
6 Συνεπώς, η επιβολή ενός πολιτισμικού αυθαίρετου παράγει το φαινόμενο της λογοκρισίας. 
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για την ιδιοποίηση των σπανίων αγαθών και μια πάλη για την επιβολή του νόμιμου τρόπου 
αντίληψης της σχέσης δυνάμεων που εκδηλώνεται με τις κατανομές, αναπαράσταση που μπορεί, 
από την ίδια της την αποτελεσματικότητα, να συμβάλλει στη διαιώνιση ή στην ανατροπή αυτής της 
σχέσης δυνάμεων. Οι ταξινομήσεις δεν θα ήταν ένα διακύβευμα πάλης (των τάξεων) τόσο 
αποφασιστικό, αν δεν συνέβαλλαν στην ύπαρξη των κοινωνικών τάξεων προσθέτοντας στην 
αποτελεσματικότητα των αντικειμενικών μηχανισμών που καθορίζουν τις κατανομές και 
εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή τους, την ενίσχυση που τους επιφέρει η συμφωνία των πνευμάτων 
που δομούν».7  

   

δ4. η θεμελίωση του θεωρητικού λόγου 
Ο P. Bourdieu ασκεί κριτική στο θεωρητικό λόγο: η γνώση δεν εξαρτάται μόνο, όπως το 

προβάλλει ένας στοιχειώδεις σχετικισμός, από την ιδιαίτερη άποψη που έχει για ένα αντικείμενο 
ένας παρατηρητής σε κάποιο συγκεκριμένο (κοινωνικό ή πανεπιστημιακό) χώρο και χρόνο: η 
αλλοίωση που πραγματοποιείται είναι βασικότερη και πιο επικίνδυνη και σχετίζεται με την ίδια 
την διεργασία της γνώσης: είναι η αλλοίωση που υφίσταται η πρακτική από το γεγονός ότι την 
συγκροτούμε ως αντικείμενο (παρατήρησης ή ανάλυσης). 

  «Μου φάνηκε εξαιρετικά αναγκαίο να υποβάλλω την επιστήμη σε μια ιστορική και 
κοινωνιολογική ανάλυση, η οποία κατά κανένα τρόπο δεν επιδιώκει να σχετικοποιήσει την 
επιστημονική γνώση, συνδέοντας και ανάγοντάς την στους ιστορικούς της όρους, στις 
τοποθετημένες δηλαδή στο χώρο και στο χρόνο συγκυρίες της, αλλά αντίθετα να επιτρέψει σε 
όσους κάνουν επιστήμη να κατανοήσουν καλύτερα τους κοινωνικούς μηχανισμούς που 
κατευθύνουν την επιστημονική πρακτική και να γίνουν «κύριοι και κάτοχοι» όχι μόνο της «φύσης», 
σύμφωνα με την παλιά καρτεσιανή φιλοδοξία, αλλά –πράγμα καθόλου ευκολότερο– και του 
κοινωνικού κόσμου μέσα στον οποίο παράγεται η γνώση της φύσης».8 

 Κάθε φορά που παραλείπουμε να υποβάλουμε σε κριτική τις προϋποθέσεις που 
εγγράφονται στο γεγονός ότι σκεφτόμαστε τον κοινωνικό κόσμο, ότι αποσυρόμαστε από τον 
κόσμο και από την δράση μέσα στον κόσμο ώστε να μπορέσουμε να τα σκεφτούμε, διατρέχουμε 
τον κίνδυνο να περιστείλουμε την πρακτική λογική στην θεωρητική λογική, να εκλάβουμε 
“πράγματα της λογικής για την λογική των πραγμάτων“ (K. Marx).  

 Αυτό που πρέπει να εξετασθεί και να εξουδετερωθεί μέσα στο ενέργημα κατασκευής 
του αντικειμένου είναι η κληρονομιά του ερευνητή, το συλλογικό επιστημονικό ασυνείδητο που 
εγγράφεται μέσα στα “πράγματα” του επιστημονικού πεδίου και μέσα στη λόγια νόηση. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια θεμελίωσης του θεωρητικού λόγου με την απελευθέρωσή του από 
τις παγίδες που του επιβάλλουν οι επιστημολογικές και κοινωνικές συνθήκες της παραγωγής 
του.9 

 
Ο P.Bourdieu αντιλαμβάνεται την επιστημονική θεωρία σαν μια ‘επιστημονική έξη’, δηλαδή 

ένα πρόγραμμα αντίληψης και δράσης που εκτυλίσσεται μόνο μέσα στην εμπειρική εργασία 
όπου πραγματοποιείται. Σύμφωνα με τον Bourdieu, η αντίθεση μεταξύ της εμπειρικής έρευνας 
χωρίς θεωρία (η οποία μέσω της μεθοδολογικής απαγόρευσης ευνοεί την “αυστηρότητα χωρίς 
φαντασία”) του υπερ-εμπειρικού θετικισμού, και της θεωρίας χωρίς αντικείμενο, η οποία μέσω 

                                                 
7 (Σύμφωνα με τον Ν. Παναγιωτόπουλο, η ανάλυση της δοξασιακής αποδοχής του κόσμου, εξαιτίας της άμεσης 

συμφωνίας των αντικειμενικών δομών και των γνωστικών δομών, είναι το αληθινό θεμέλιο μιας ρεαλιστικής 
θεωρίας της κυριαρχίας και της πολιτικής). 

8 Pierre Bourdieu, Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχασμός, Πατάκης 2007. (Επίσης, βλπ. και: Pierre 
Bourdieu, Για την επιστήμη και τις κοινωνικές χρήσεις της, Πολύτροπον). 

9 «Δεν σκέφτομαι ασφαλώς ούτε λεπτό πως είμαι πλήρως απελευθερωμένος. Θα ήθελα κάθε στιγμή να ήμουν 
ικανός να δώ ότι δεν βλέπω και είμαι πάντα έτοιμος να αναρωτηθώ, μ' έναν τρόπο κάπως έμμονο, ποιό είναι το κουτί 
που δεν άνοιξα, ποιά είναι η ξεχασμένη μεταβλητή που συνεχίζει να με κατευθύνει». (Pierre Bourdieu, 1991). 
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του εννοιολογικού φετιχισμού ευνοεί την “όραση χωρίς αυστηρότητα” της κοινωνικής 
φιλοσοφίας, βρίσκει την αρχή της στον «κοινωνικό καταμερισμό της επιστημονικής εργασίας». Η 
αντίθεση αυτή εγγράφεται στις νοητικές και θεσμικές δομές του κοινωνιολογικού επαγγέλματος, 
θεμελιώνεται στην κατανομή πόρων, θέσεων εργασίας και αρμοδιοτήτων.  

 Κάθε ερευνητικό ενέργημα είναι ταυτόχρονα ‘εμπειρικό’, αφού αντιμετωπίζει τη 
σφαίρα φαινομένων που μπορούν να παρατηρηθούν, και ‘θεωρητικό’, αφού εμπλέκει 
απαραίτητα υποθέσεις οι οποίες αφορούν τις δομές που υπαγορεύουν τις σχέσεις, τις οποίες η 
παρατήρηση αναζητά να συλλάβει.  

 Στο επιστημονικό πεδίο υφίσταται μια συμβατική ιεραρχία των αρμοδιοτήτων, όπως 
την συγκροτεί μια ολόκληρη σειρά ομόλογων αντιθέσεων που ενδυναμώνονται αμοιβαία μεταξύ: 
του υψηλού (ηγεμονικού, σοβαρού) της θεωρίας (της διανοητικής έρευνας) και του χαμηλού 
(μικρού και εύχρηστου) πρακτικού (χειρωνακτικού και εμπειρικού) ‘ μεταξύ του σοφού 
(λογικού, επινοητικού) του δημιουργού και του τεχνίτη που αναλαμβάνει την εφαρμογή των 
μονότονων διαδικασιών. Από την άλλη μεριά, κάθε πανεπιστημιακό πεδίο εξαρτάται, μέσα στην 
ίδια του την πραγματικότητα, από την παράσταση που έχουν γι' αυτό οι φορείς του, και αυτοί οι 
τελευταίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον πλουραλισμό των αρχών ιεράρχησης και του 
χαμηλού βαθμού αντικειμενοποίησης του συμβολικού κεφαλαίου.  

δ5. η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου και ο σχολικός θεσμός 
Ο Pierre Bourdieu, μελετώντας το Πανεπιστημιακό Σύστημα, παίρνει ως αντικείμενο τις 

σχέσεις ανάμεσα στην σχολική ιεραρχία των αξιών και την κοινωνική ιεραρχία των έξεων 
(habitus) αποσαφηνίζοντας τους μηχανισμούς της σχολικής επιλογής, συλλαμβάνοντας 
το“πολιτισμικό κεφάλαιο” αυτό το είδος του κεφαλαίου που μεταδίδεται, αυξάνεται, μειώνεται ή 
εξαφανίζεται και φέρει την σφραγίδα όσων το ιδιοποιούνται με τρόπο νόμιμο και φυσικό και 
θεωρώντας ότι ο ‘τρόπος του είναι’ τον οποίο ορίζει η έξη είναι ένας τρόπος του έχειν και του 
ενεργείν, μέσω του οποίου ο φορέας «υπερβαίνει το άμεσο παρόν με την πρακτική κινητοποίηση 
του παρελθόντος και την προδίκαση του μέλλοντος που εγγράφεται στο παρόν σε κατάσταση 
αντικειμενικής δυνητικότητας» (μέσω της έξης μπορεί κανείς “να υπάρχει και να έχει υπάρξει”). 
Η πραγματικότητα γι' αυτόν δεν είναι άλλη από την “τροχία” αφού τα κοινωνικά υποκείμενα δεν 
μπορούν να ορισθούν πλήρως αν δεν μελετηθεί, μέσα στον χρόνο, “το νόημα των κινήσεων” και 
ο νόμος μεταβολής τους, κατασκευάζοντας «το σύνολο των αντικειμενικών σχέσεων που 
συνέδεσαν τον θεωρούμενο φορέα με το σύνολο των άλλων φορέων που εμπλέκονται στο ίδιο 
πεδίο και αντιμετωπίζουν τον ίδιο χώρο δυνατοτήτων».  

 Αν δεχτούμε λοιπόν πως το κεφάλαιο, αυτού του είδους η άνισα κατανεμημένη και 
διαθέσιμη ενέργεια και αξία, δεν αποκτάται στιγμιαία και προϋποθέτει ‘εργαλεία ιδιοποίησης’, 
και επίσης πως τα γεγονότα ζωής (ατομικής και συλλογικής) ορίζονται «ως τοποθετήσεις και 
μετατοπίσεις μέσα στον κοινωνικό χώρο, δηλαδή, ακριβέστερα, μέσα στις διαφορετικές διαδοχικές 
καταστάσεις της δομής της κατανομής των διαφόρων ειδών κεφαλαίου τα οποία διακυβεύονται 
μέσα στο υπό θεώρηση πεδίο» και, κατά συνέπεια, δημιουργήσουμε μια ρήξη με την φιλοσοφία 
που θεωρεί το κοινωνικό υποκείμενο ως “καθαρό υποκείμενο”, ως “κέντρο μονολογικής 
συνείδησης”, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο κοινωνικός κόσμος αποτελείται από 
«κληρονόμους».10  

 Κατά τον Bourdieu, αυτό που συλλαμβάνουμε διαμέσου δεικτών όπως το “επίπεδο 
εκπαίδευσης” ή η “κοινωνική καταγωγή”, ή ακριβέστερα μέσα στην δομή της σχέσης που τα 
ενώνει, είναι επίσης τρόποι παραγωγής της καλλιεργημένης έξης, αρχές διαφορών, όχι μόνο 
μέσα στις αποκτημένες ικανότητες, αλλά επίσης μέσα στους τρόπους ενεργοποίησής τους. 

 «Η αντικειμενική γνώση εμπεριέχει την γνώση των συνθηκών αντικειμενικοποίησης». 
Η κριτική θεωρία της κουλτούρας που εμπεριέχει η ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών 

                                                 
10 Βλπ. P.Boudrieu, Οι Κληρονόμοι, Καρδαμίτσα. 
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δυνατότητας των καλλιεργημένων πρακτικών προϋποθέτει την ανάλυση των κοινωνικών 
συνθηκών δυνατότητας της κριτικής. Η προσπάθεια ανάλυσης των κοινωνικών συνθηκών που 
καθιστούν εφικτή την κληρονομιά προσφέρει τα μέσα για μια διανοητική απελευθέρωση (και 
ίσως κοινωνική) σε σχέση με κάθε είδους κληρονομιά. 

 
Ο Bourdieu κάνει μια οικονομία των συμβολικών φαινομένων και μελετά την διακίνηση των 

συμβολικών αγαθών και του εκπαιδευτικού μηχανισμού. Αναλαμβάνει να αποδείξει ότι το 
Πανεπιστημιακό Σύστημα λειτουργεί ως σύστημα επιλογής, κοινωνικού διαχωρισμού, υπέρ των 
ανώτερων και εις βάρος των μεσέων και, ακόμη περισσότερο, των λαϊκών τάξεων.11  

 Μεταξύ άλλων αισιόδοξων ιδεών συναντάμε την πεποίθηση ότι “η γνώση είναι 
παράγοντας της χειραφέτησης και προώθησης του ανθρώπινου γένους” και ότι, κατά συνέπεια, 
το Σχολείο ως θεσμός επιφορτισμένος να διαδώσει τη γνώση αυτή σε όλους τους πολίτες, χωρίς 
διάκριση προέλευσης ή θέσης, θα έπρεπε να συμβάλλει αποφασιστικά στην εξαφάνιση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και των προνομίων, επιτρέποντας σε κάθε  άτομο -υπό την προϋπόθεση 
ότι είχε εκ γενετής το ταλέντο- να ‘ανέλθει’ στην κοινωνική ιεραρχία ' η κοινωνική ιεραρχία θα 
έχανε έτσι τον αυθαίρετο χαρακτήρα της και θα αποκτούσε τη μόνη νοητή νομιμότητα: τη 
νομιμότητα που παρέχει τη δίκαιη αναγνώριση από την κοινωνία, μέσω των σχολικών 
ετυμηγοριών, των χαρισμάτων και των πραγματικών προσόντων του καθενός. Επιβάλλεται, 
λοιπόν, εδώ, να κάνουμε την εξής διαπίστωση: οι “λαμπροί” φοιτητές, οι πιο καταρτισμένοι, 
αυτοί που αποκτούν τα πλέον περιζήτητα και με τους υψηλότερους βαθμούς διπλώματα, που 
φοιτούν στα πιο φημισμένα ιδρύματα και καταλαμβάνουν τελικά τις θέσεις εξουσίας, είναι, σε 
τόσο συντριπτικό και μόνιμο ποσοστό που δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως τυχαίο, παιδιά 
που ανήκουν σε διάφορα τμήματα της αστικής τάξης, που απολαμβάνουν κοινωνικά προνόμια 
που οφείλονται στη γέννησή τους και την ανατροφή τους μέσα σε προνομιούχο περιβάλλον, που 
είναι, με δυό λόγια «κληρονόμοι», που η κληρονομιά τους δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά 
επίσης, και κυρίως, πολιτισμική ' αυτή η υπεροχή των κοινωνικών κληρονομιών παραμένει 
καλυμμένη -τόσο στους ίδιους τους δικαιούχους, όσο και στους αποκλειόμενους από το σχολικό 
σύστημα-, λόγω του γεγονότος ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, δυνάμει της σχετικής αυτονομίας 
του, είναι ικανό να μετατρέπει σε ειδικώς σχολικά πλεονεκτήματα, ή μειονεκτήματα, 
εξωσχολικές ιδιότητες που τα άτομα τις οφείλουν στην κοινωνική τους καταγωγή (για 
παράδειγμα, τον τρόπο έκφρασης, την μικρότερη ή μεγαλύτερη εξοικείωση με τους κώδικες, τις 
μονιμότερες πρακτικές της κυρίαρχης κουλτούρας, την ικανότητα να διατυπώνονται ή να 
γίνονται αντιληπτές λεπταίσθητες παρεμβάσεις, τους τρόπους και το προσωπικό ύφος, κτλ.).  

 Μέσω αυτής της επανερμηνείας το εκπαιδευτικό σύστημα μεταμορφώνει, κατά τρόπο 
ανεπίληπτο, αυτούς που κληρονομούν σε άτομα που αξίζουν, και χορηγεί έτσι λόγω της 
προφανούς “κοινωνικής ουδετερότητάς του”, μια δόκιμη εγγύηση στην αναπαραγωγή των 
κοινωνικών σχέσεων εξουσίας.  

 Αμφισβητεί, λοιπόν, ο Bourdieu αυτό που αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα κυρίαρχα 
μέρη της ιδεολογικής μηχανής και που επιτρέπει στο σχολείο να εξασφαλίζει την ειδική του 
λειτουργία, την «λειτουργία της  νομιμοποίησης»: η ιδεολογία των “χαρισμάτων”, η πλέον 
διαδεδομένη πεποίθηση που υπάρχει σε διδάσκοντες καθώς και σε διδασκόμενους, δυνάμει της 
οποίας η επιτυχία ή η αποτυχία στις σχολικές εξετάσεις δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να 
επικυρώνει την ύπαρξη ή την απουσία υποτιθέμενων χαρισμάτων, διαθέσεων που θεωρούνται ως 
έμφυτες (όπως η διάκριση σε διάφορα μαθήματα κλπ.).12 

                                                 
11 Βλπ. και: Basil Bernstein, Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, Αλεξάνδρεια 1991. Επίσης: Ιωσήφ 

Σωλομών, Εξουσία και τάξη στο νεοελληνικό σχολείο. Μια τυπολογία των σχολικών χώρων και πρακτικών 1820-
1900, Αλεξάνδρεια 1992. 

12 Οι έρευνες του Bourdieu και των συνεργατών του έδειξαν, στην περίπτωση για παράδειγμα των φοιτητριών, 
ότι η “κλίση” να ακολουθούν κατά προτίμηση φιλολογικές σπουδές δεν έχει καμία σχέση με μια υποτιθέμενη 
γυναικεία φύση, που θα καταδίκαζε αιωνίως τα κορίτσια σ' αυτόν τον τύπο σπουδών, αλλά αντιθέτως έχει στενή 
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 Αυτή η «επιχείρηση φυσικής εξομείωσης του κοινωνικού» (μετατροπή των 
κοινωνικών ανισοτήτων σε “φυσικές” ανισότητες ευφυίας, κουλτούρας, λεπτότητας κλπ.) 
επιτρέπει στο σχολείο να ολοκληρώσει την λειτουργία νομιμοποίησης, «μετατρέποντας τα 
αριστοκρατικά προνόμια σε αξιοκρατικά δικαιώματα» (η απόκτηση μιας ουσιαστικής 
αρμοδιότητας δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να ασκήσει μια εξουσία), που είναι τα μόνα 
αποδεκτά σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας.  

 Άλλες έρευνες του Bourdieu κατέδειξαν πως οι “σχολικοί τίτλοι” τείνουν, όπως 
άλλοτε και οι παλιοί τίτλοι της κληρονομικής αριστοκρατίας, να υποτιμηθούν, αφού οι 
στρατηγικές που έχουν στόχο την απόκτηση σχολικού τίτλου γίνονται πολυάριθμες, γεγονός το 
οποίο τροφοδοτεί και τις αντίθετες στρατηγικές υπεράσπισης της σπανιότητας των σπανιότερων 
τίτλων.13 Ας σημειώσουμε εδώ: το γεγονός ότι ο σχολικός τίτλος συμβάλλει στην εξασφάλιση 
της ‘κοινωνικής αναπαραγωγής’ εξασφαλίζοντας την διαιώνιση της δομής του καταμερισμού 
των εξουσιών και των προνομίων διαμέσου μιας μόνιμης ανακατανομής, η οποία παρ' όλο που 
εμφανίζεται ως δίκαιη, μεροληπτεί συστηματικά υπέρ των κατόχων ενός κληρονομημένου 
πολιτισμικού κεφαλαίου, έχει βεβαιωθεί παντού εμπειρικά.  

 Συνήθως, όταν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι το Σχολείο μεταχειρίζεται καλύτερα 
τους προνομιούχους από τους άλλους, εννοούμε γενικώς την έννοια του προνομίου με μια 
οικονομική σημασία (π.χ. μεγάλο οικονομικό κόστος φοίτησης) ' όμως το ‘κατ'εξοχήν προνόμιο’ 
αποτελείται από την πολιτισμική κληρονομιά που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με υποτροφίες 
σπουδών ή επιδόματα ούτε με την υπερβολική προσοχή των διδασκόντων κλπ. 

Πέρα λοιπόν από τον σαφή διαφορικό αποκλεισμό των παιδιών ανάλογα με το περιβάλλον 
της προέλευσής τους, το σχολικό σύστημα συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών 
διαιρέσεων.14 Η κοινωνιολογία του Bourdieu αποδεικνύει ότι υπάρχουν κοινωνικές διαφορές 
μεταξύ των φοιτητών και αποδομεί την ιδέα μιας “φοιτητικής τάξης”. Ο σχολικός θεσμός 
συμβάλλει στην αναπαραγωγή της κατανομής του πολιτισμικού κεφαλαίου και, κατ' επέκταση, 
της δομής του κοινωνικού χώρου, αλλά αυτή η αναπαραγωγή δεν γίνεται χωρίς παραμόρφωση ή 
μετασχηματισμό ' πρέπει σε μια τέτοια ανάλυση να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα και η αντίσταση των εξουσιαζόμενων.15  

 
Εάν η κοινωνική πραγματικότητα είναι ένα σύνολο σχέσεων δυνάμεως μεταξύ τάξεων που 

ιστορικά  αντιμάχονται οι μέν τις δέ (Marx), η κοινωνική πραγματικότητα είναι επίσης ένα 
σύνολο σχέσεων νοημάτων, και κάθε κοινωνική κυριαρχία (ενός ατόμου, μιας ομάδας, μιας 
τάξης, ενός έθνους κλπ.), αν δεν προσφεύγει καθαρά και συνεχώς στην ένοπλη βία, πρέπει να 
αναγνωρίζεται, να γίνεται αποδεκτή ως νόμιμη, δηλαδή να λαμβάνει ένα θετικό κατά προτίμηση 
νόημα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ίδιοι οι εξουσιαζόμενοι να προσχωρούν στην αρχή της 
κυριαρχίας τους από τους εξουσιαστές και να αισθάνονται αλληλέγγυοι με αυτούς. Το να 
νομιμοποιούμε μια κυριαρχία ισοδυναμεί με το να δίνουμε όλη την δύναμη του λόγου στο λόγο 

                                                                                                                                            
σχέση με τον «κοινωνικό ορισμό της θηλυκότητας», που τείνει να περιορίζει τις γυναίκες στην παραδοσιακή τους 
κατάσταση, αναγνωρίζοντάς τους περισσότερο την ευαισθησία και την διαίσθηση παρά την ευφυία και την λογική, 
ιδιότητες που θεωρούνται ανδρικές. 

13 και οι δύο μορφές στρατηγικής έχουν ως αποτέλεσμα τον ομαδικό μετασχηματισμό του σχολικού 
συστήματος και των σχέσεων μεταξύ τίτλων και θέσεων, μεταξύ προσόντων και εξουσιών. 

14 «[...] μπροστά σε ανθρώπους που παίρνουν θέση, αριστερή ή συντηρητική, σε θέματα εκπαίδευσης, πρέπει να 
αναρωτηθούμε ποια συμφέροντα έχουν μέσα στο σχολικό σύστημα, ποιά η σχέση τους με αυτό, σε ποιό βαθμό το 
κεφάλαιό τους συνδέεται με το πέρασμα από τον σχολικό θεσμό κλπ. Νομίζω πως στον κόσμο των διανοούμενων, με 
την ευρεία έννοια, η σχέση με το σχολικό σύστημα είναι μια από τις μεγάλες επεξηγηματικές αρχές πρακτικών και 
γνωμών» (Bourdieu, 1989). 

15 Το σύστημα διδασκαλίας, διαπιστώνουμε πως ασκεί συντηρητική επενέργεια -σε αντίθεση με μια αντίληψη 
όπου το σχολικό σύστημα εμφανίζεται ως χώρος οικουμενικής και προοδευτικής μάθησης-, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει πως είναι ένας μηχανισμός, ένα μοιραίο γρανάζι που παράγει συστηματικά '  και χωρίς εν τέλει όλ' αυτά να 
σημαίνουν απλώς ότι όλα μέσα στον κοινωνικό χώρο έχουν γίνει για να εξουσιάζουν τους εξουσιαζόμενους. 

 10



(στο συμφέρον) του ισχυροτέρου. Αυτό προϋποθέτει την άσκηση συμβολικής βίας, βίας που 
εκφράζεται με ευφημισμούς και -εξ αυτού- είναι κοινωνικώς αποδεκτή, βία που συνίσταται στην 
εξουσία επιβολής σημασιών, στο “να κάνει να πιστεύουν και να κάνει να βλέπουν” ώστε να 
κινητοποιεί. 

 Αντίθετα προς ορισμένους θεωρητικούς που θεωρούν ότι η συμβολική εξουσία 
βρίσκει το θεμέλιό της στην εξουσία των ίδιων των λέξεων, ο Bourdieu διερωτάται για τις 
κοινωνικές συνθήκες που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα (ή την αναποτελεσματικότητα) 
μιας λέξης, μιας πολιτικής, θρησκευτικής, αισθητικής επιταγής, σε μια δεδομένη στιγμή. Η αρχή 
της εξουσίας των λέξεων έγκειται στην συνενοχή που εδραιώνεται, διαμέσου των λέξεων, 
ανάμεσα σε ένα κοινωνικό σώμα ενσωματωμένο σ' ένα βιολογικό σώμα (στο σώμα του 
“εκπροσώπου” π.χ.), και σε βιολογικά σώματα κοινωνικά διαπλασμένα  για να αναγνωρίζουν τις 
διαταγές του και που είναι τα “εκπροσωπούμενα  υποκείμενα”, οι πιστοί, οι οπαδοί. Η άσκηση 
της συμβολικής βίας από μια ομάδα, μια τάξη, ένα έθνος έχει ως στόχο να επιβάλλει ως 
παγκόσμια και αυτονόητη αλήθεια (δηλαδή να νομιμοποιήσει) μια πολιτισμική αυθαιρεσία. Η 
αποτελεσματικότητα μιας δράσης συμβολικής βίας εξασφαλίζεται όταν επιτυγχάνεται η 
παραγνώριση των συνθηκών και των εργαλείων άσκησής της. «Νομιμότητα σημαίνει 
παραγνώριση».  

Ένας θεσμός (μια δράση, ή μια χρήση) είναι νόμιμος, όταν είναι κυρίαρχος και 
παραγνωρισμένος ως θεσμός, όταν δηλαδή έχει σιωπηρή αναγνώριση. Από αυτήν την άποψη, οι 
κοινωνικές σχέσεις είναι, επίσης, σχέσεις ανταγωνισμού μεταξύ πολιτισμικών αυθαιρεσιών 
(λίγο-πολύ κυρίαρχων ή κυριαρχούμενων), που δεν αποκτούν όλη τους την σημασία παρά μέσα 
στη σχέση που τις ενώνει και τις φέρνει αντιμέτωπες. Η ύπαρξη μιας κυρίαρχης κουλτούρας, που 
νομιμοποιεί τα συμφέροντα των κυρίαρχων ομάδων (τάξεων ή εθνών), έχει ως αποτέλεσμα κάθε 
κυριαρχούμενη κουλτούρα να εμφανίζεται ως ‘παράνομη’ και να καταδικάζονται οι 
αντιπρόσωποι των κυριαρχούμενων ομάδων (π.χ όσοι ανήκουν στις λαϊκές τάξεις) στο να 
ταλαντεύονται συνεχώς ανάμεσα στην επαίσχυντη συνείδηση της πολιτιστικής τους ταπείνωσης 
και στην επιθετική δυσφήμηση των κυρίαρχων πρακτικών, στις οποίες αντιπαραθέτουν μερικές 
φορές, ως πρόκληση, τις δικές τους πρακτικές (μέσα στα πάντοτε στενά όρια ορισμένων 
κοινωνικών χώρων που απελευθερώνονται -σχετικώς και στιγμιαίως- από τον κυρίαρχο 
πολιτισμικό νόμο), όπως π.χ. την συνενόηση σε “ειδική γλώσσα” (αργκό) μεταξύ των μελών 
μιας ομάδας νέων.16  

 
Μέσω μιας διάχυτης ή ρητής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων 

εκπαίδευσης του παιδιού, ο σχολικός θεσμός τείνει να συσχετίζει σε αναλογία (λόγο) το σχολικό 
κεφάλαιο, που χορηγεί υπό μορφή τίτλων, με το πολιτισμικό κεφάλαιο, που κατέχει και 
μεταδίδει η οικογένεια. Κατά τον Bourdieu, οι οικογένειες είναι συντεχνιακά σώματα που τα 
ζωοδοτεί μια τάση διαιώνισης του κοινωνικού τους είναι, με όλες τις εξουσίες τους, τα προνόμιά 
τους, που βρίσκονται στην απαρχή των στρατηγικών αναπαραγωγής (γαμήλιες, κληρονομικές, 
οικονομικές και, τέλος, εκπαιδευτικές στρατηγικές).  

 Αυτήν που ονομάζουμε, συνήθως, “κυρίαρχη τάξη” ή “ελίτ” ο Bourdieu την ονομάζει 
«πεδίο εξουσίας». Κατ' αυτόν, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως το νόημα που έχει ο 
ανταγωνισμός (ο οποίος, στο σχολικό χώρο, αντιπαραθέτει μαθητές ή θεσμούς) και όσα 
διακυβεύονται μ' αυτόν, αν δεν μελετήσουμε τη λογική του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων 
“αγορών” όπου τοποθετούνται οι διάφοροι τίτλοι και οι κάτοχοί τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
‘μεταφυσικές’ οντότητες (“κυρίαρχη τάξη” ή “κρατικός μηχανισμός”) και οι "βερμπαλιστικές" 
θεωρίες (όπως αυτές που αντιλαμβάνονται το Κράτος ως “μηχανισμό” στην υπηρεσία των 

                                                 
16 Η κυριαρχία της νόμιμης κουλτούρας πάνω σε όλες τις άλλες πολιτισμικές αυθαιρεσίες προκαλεί έναν 

αληθινό “φυλετισμό της ευφυίας“, που δεν προκαλεί καμιά κατακραυγή, το αντίθετο μάλιστα, και που αποκλείει 
από τον κόσμο της αναγνωρισμένης κουλτούρας, στο όνομα “επιστημονικών” ετυμηγοριών και κριτηρίων, τους 
εξουσιαζόμενους οι οποίοι έχουν επισήμως ορισθεί ως “καθυστερημένοι”, “κούτσουρα”, “αγράμματοι”, κλπ. 
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συμφερόντων των κυριάρχων), παραχωρούν την θέση τους σε «μια αυστηρή επιστήμη που έχει 
αντικείμενο τον ανταγωνισμό για την εξουσία».17  

Ο Bourdieu απέδειξε ότι οι οικογένειες επενδύουν τόσο περισσότερο στη σχολική 
εκπαίδευση (σε χρόνο μετάδοσης, σε βοήθεια πάσης φύσεως και σε ορισμένες περιπτώσεις σε 
χρήμα) όσο το πολιτισμικό τους κεφάλαιο είναι σημαντικότερο και το σχετικό βάρος του 
πολιτισμικού τους κεφαλαίου - σε σχέση με το οικονομικό τους κεφάλαιο - μεγαλύτερο, και 
επίσης όσο οι άλλες στρατηγικές αναπαραγωγής (κληρονομικές, κυρίως, που σκοπεύουν στην 
άμεση μεταβίβαση του οικονομικού κεφαλαίου) είναι σχετικά λιγότερο αποτελεσματικές ή 
αποδοτικές. Αυτά επέτρεψαν την κατανόηση του αυξανόμενου ενδιαφέροντος, κυρίως των 
προνομιούχων οικογενειών (μεταξύ αυτών και οικογενειών διανοούμενων, καθηγητών ή 
ελεύθερων επαγγελματιών) για την εκπαίδευση ' και μας επιτρέπει, επίσης, το υπόδειγμα αυτό, 
να κατανοήσουμε το ότι οι ανώτεροι σχολικοί θεσμοί, αυτοί που οδηγούν στις πιο υψηλές 
κοινωνικές θέσεις, μονοπωλούνται όλο και περισσότερο από τα παιδιά των προνομιούχων 
κατηγοριών (ένα ισχυρό εργαλείο συνεπώς, για την κατανόηση της διαιώνισης της επιρροής των 
προηγμένων χωρών).  

 Διαμέσου αναρίθμητων υποκειμενικών και αντικειμενικών πρακτικών διεργασιών 
επιλογής, το εκπαιδευτικό σύστημα κατανέμει τους μαθητές σε τάξεις, οι οποίες είναι όσο 
γίνεται περισσότερο ομοιογενείς, και ταυτοχρόνως, όσο γίνεται περισσότερο διαφορετικές 
μεταξύ τους -από την άποψη ενός ορισμένου αριθμού καθοριστικών κριτηρίων ' έτσι, οι τάξεις 
αυτές συμβάλλουν στην αναπαραγωγή και τη νομιμοποίηση του συνόλου των διαφορών, που 
συγκροτούν κάθε στιγμή την κοινωνική δομή. Το σχολικό σύστημα δηλαδή, διατηρεί την 
προϋπάρχουσα τάξη ' διαχωρίζει του κατόχους κληρονομημένου πολιτισμικού κεφαλαίου από 
αυτούς που το αποστερούνται ' και αφού οι διαφορές ικανοτήτων είναι αδιαχώριστες από τις 
κοινωνικές διαφορές που είναι ανάλογες με το κληρονομημένο κεφάλαιο, το σύστημα αυτό 
τείνει να διατηρήσει τις προϋπάρχουσες κοινωνικές διαφορές. 

 Οι διαφορετικές συνθήκες ζωής, με την αντίθεση μεταξύ εσωτερικού (οικότροφου) 
σπουδαστή και του φοιτητή με ελεύθερη ζωή, καθώς επίσης και το περιεχόμενο, αλλά κυρίως η 
οργάνωση της εργασίας της προετοιμασίας των εξετάσεων που, από τη μια μεριά επιβάλλει μια 
πολυ αυστηρή επιτήρηση και σχολικές μορφές εκμάθησης, ενώ, από την άλλη, παρέχει 
“φοιτητική ζωή” που περιέχει πολύ λιγότερη άσκηση και πειθαρχία ' αυτά τα δύο αποτελούν δύο 
βασικά χαρακτηριστικά ενός διαχωρισμού που μπορεί να παράγει ένα σχολικό σύστημα 
(εγκαθιδρύοντας βέβαια έτσι, κοινωνικά σύνορα). 

 Ο διαχωρισμός, τόσο μέσω της δοκιμασίας που αποτελεί η προετοιμασία των 
εξετάσεων και οι ίδιες οι εξετάσεις, όσο και μέσω της τελετουργικής τομής, του «αληθινά 
μαγικού συνόρου», που εγκαθιδρύουν οι εξετάσεις -διαχωρίζοντας τον τελευταίο των 
επιτυχόντων από τον πρώτο των αποτυχόντων με μια διαφορά φυσικής ιδιότητας, που 
χαρακτηρίζεται από το δικαίωμα του επιτυχόντος να έχει ένα όνομα, έναν τίτλο-, είναι για τον 
Bourdieu μια αληθινά μαγική διεργασία. Το ενέργημα της σχολικής κατάταξης έιναι πάντα ένα 
ενέργημα διάταξης, με διπλή έννοια: εγκαθιδρύει μια κοινωνική διαφορά θέσης (ένταξη/ 
κατάταξη) και μια σχέση οριστικής τάξης: οι επιλεγέντες, δηλαδή οι εκλεκτοί και διακεκριμένοι, 
χαρακτηρίζονται για πάντα από την ένταξή τους (“παλιός μαθητής της ...”), και είναι μέλη μιας 
τάξης, με την έννοια ενός καθαρά οριοθετημένου συνόλου ανθρώπων που διαχωρίζονται από 
τους υπόλοιπους από μια διαφορά ουσίας, και λόγω του γεγονότος αυτού, νομιμοποιούνται να 
κυριαρχήσουν. Υπό αυτήν την έννοια, ο διαχωρισμός που επιτελεί το σχολείο αποτελεί επίσης 
“καθιέρωση”, με την έννοια του καθαγιασμού, της καθοσίωσης, της ενθρόνισης στην κατηγορία 
της αριστοκρατίας.  

                                                 
17 ειδικότερα στις κοινωνίες όπου οι δημόσιες διοικήσεις συγκεντρώνουν και κατανέμουν μεγάλη μερίδα των 

διαθέσιμων πόρων για την κυριαρχία πάνω στα μέσα τα υλικά (κυρίως οικονομικά), τα θεσμικά (κανονισμός των 
κοινωνικών σχέσεων) και τα συμβολικά που ελέγχονται από αυτές τις εξουσίες.  
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 Οι σχολικές, λοιπόν, διεργασίες έχουν έναν ‘μαγικό’ χαρακτήρα και επιτελούν, συν τ' 
άλλα, «λειτουργίες εκλογίκευσης»18: οι εξετάσεις και οι διαγωνισμοί δικαιο-λογούν (με βάση τον 
λόγο) διαιρέσεις που δεν έχουν απαραίτητα ως αρχή τον λόγο, και οι τίτλοι, που επικυρώνουν το 
αποτέλεσμα, παρουσιάζονται ως εγγυήσεις τεχνικής αρμοδιότητας, πιστοποιητικά  κοινωνικής 
αρμοδιότητας, τίτλοι αριστοκρατίας. Για τον Bourdieu, σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, η 
“κοινωνική επιτυχία” εξαρτάται στενά από ένα αρχικό ενέργημα  ονοματοθεσίας, χρίσματος 
(συνήθως το όνομα που δίνεται από ένα σχολικό θεσμό, για παράδειγμα το πανεπιστήμιο του 
Harvard), που επικυρώνει σχολικά μια προϋπάρχουσα κοινωνική διαφορά. Η προφανής τεχνική 
λειτουργία της εκμάθησης μιας τεχνικής αρμοδιότητας και της επιλογής των πιο αρμοδίων 
τεχνικά κρύβει μια κοινωνική λειτουργία: την λειτουργία της καθιέρωσης των κατόχων της 
κοινωνικής αρμοδιότητας του δικαιώματος να διοικούν και να διευθύνουν. Υπάρχει  πραγματικά 
στις κοινωνίες αυτές μια σχολική αριστοκρατία που προέρχεται από τις οικογένειες των 
βιομηχάνων, των μεγαλογιατρών, των ανώτατων υπαλληλικών στελεχών και των πολιτικών 
ηγετών.  

 Για τον Bourdieu, οι κοινωνικοί φορείς -στην περίπτωση που εξετάζουμε εδώ, οι 
μαθητές που επιλέγουν μια δέσμη, έναν κλάδο ή μια επιστήμη, οι οικογένειες που επιλέγουν τα 
σχολικά ιδρύματα για τα παιδιά τους κλπ.-, δεν είναι υποταγμένοι σε μηχανικές δυνάμεις, αλλά 
ούτε είναι και ‘συνειδητά υποκείμενα’. Οι φορείς είναι «κοινωνικά υποκείμενα» εφοδιασμένα με 
μια «πρακτική αίσθηση», ένα κεκτημένο σύστημα προτιμήσεων, αρχών κρίσης και διάκρισης 
(αυτό που ονομάζουμε ‘γούστο’) και επίσης, με ένα σύστημα μόνιμων γνωστικών δομών (το 
οποίο αποτελεί κυρίως το προϊόν της ενσωμάτωσης των αντικειμενικών δομών) και σχημάτων 
δράσης που προσανατολίζουν τον τρόπο κατανόησης της κατάστασης και προσαρμογής σ' 
αυτήν. Η «έξη» (habitus) είναι το είδος της πρακτικής αίσθησης γι' αυτό που πρέπει να κάνουμε 
σε μια δεδομένη κατάσταση.19 

Έτσι, τα κοινωνικά υποκείμενα φέρουν μαζί τους, δηλαδή ‘μέσα στην έξη τους’, το “νόμο 
της κατεύθυνσης και της κίνησής τους”, που βρίσκεται στην αρχή της “κλίσης” που τους 
προσανατολίζει προς αυτό το σχολείο, αυτό το πανεπιστήμιο ή αυτήν την επιστήμη. Το σχετικό 
λοιπόν βάρος του οικονομικού κεφαλαίου και του πολιτισμικού κεφαλαίου (δομή του 
κεφαλαίου) μεταφράζεται μέσα στο σύστημα των προτιμήσεων - και διαμέσου αυτού 
ενθαρρύνονται ορισμένοι προσανατολισμοί και κοινωνικές επιλογές, για να υιοθετηθούν 
ακολούθως, αντίστοιχες μορφές πρακτικής.  

 Με ανάλογο τρόπο, οι καθηγητές εφαρμόζουν στους μαθητές (μια λιγότερο ή 
περισσότερο ενορχηστρωμένη δράση) κατηγορίες αντίληψης και εκτίμησης που είναι δομημένες 
σύμφωνα με τις ίδιες αρχές ' και με τις επιλογές τους τείνουν να αναπαράγουν αυτήν την τάξη, 
χωρίς απαραίτητα να το γνωρίζουν ή και να το θέλουν (και αυτό, γιατί οι γνωστικές και 
αποτιμητικές δομές, δηλαδή αυτές οι «δομούσες δομές» που βρίσκονται στην αρχή αυτών των 
επιλογών, είναι «δομημένες δομές»).    

 Υπάρχει λοιπόν ένα «δεύτερο σύστημα κληρονομικότητας», καθαρά κοινωνικό, το 
οποίο τείνει να εξασφαλίσει, μέσω της συνειδητής ή ασύνειδης μετάδοσης του συσσωρευμένου 
κεφαλαίου, τη διαιώνιση των κοινωνικών δομών ή, αλλιώς, των «σχέσεων τάξης που φτιάχνουν 
την κοινωνική τάξη πραγμάτων».  

Υπό αυτήν την οπτική γωνία, η κοινωνική ζωή, εν τέλει -η ζωή του κοινωνικού κόσμου- 
είναι το σύνολο των δράσεων και των αντιδράσεων που τείνουν να συντηρήσουν ή να 

                                                 
18 [με μια έννοια πλησίον της Φροϋδικής]. 
19 Για παράδειγμα, στο χώρο της εκπαίδευσης: αυτή η έξη είναι τόσο περισσότερο αναγκαία όσο οι 

επιστημονικοί κλάδοι μεταβάλλονται και συγχέονται (υπάρχουν σχολές με κύρος και άλλες άσημες...) Πώς να 
προβλέψει κανείς τις κινήσεις του ‘χρηματηστηρίου των σχολικών αξιών’; Κάποιοι θα επωφεληθούν (μέσω των 
οικογενειών τους ή των σχέσεών τους) παίρνοντας πληροφορίες για την καλύτερη τοποθέτηση των σχολικών τους 
επενδύσεων ώστε να αποκομίσουν το μεγαλύτερο κέρδος από το πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Αυτός είναι ένας από 
τους τρόπους σύνδεσης της σχολικής -και κοινωνικής- επιτυχίας με την κοινωνική καταγωγή. 
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ανατρέψουν τη δομή, δηλαδή την κατανομή των εξουσιών, η οποία καθορίζει, ανά πάσα στιγμή, 
τις δυνάμεις και τις στρατηγικές που εμπλέκονται στους αγώνες για τη συντήρηση ή την 
ανατροπή, και, κατ' επέκταση, τις ευκαιρίες που έχουν οι αγώνες αυτοί να μετασχηματίσουν ή να 
διαιωνίσουν τη δομή. 

δ6. επιστημονική γνώση των δομών 
Η ‘κοινωνιολογία της εκπαίδευσης’ καθίσταται από τον Bourdieu αναπόσπαστο μέρος της 

«κοινωνιολογίας της γνώσης και της εξουσίας» και τοποθετείται στο θεμέλιο μιας «γενικής 
ανθρωπολογίας της εξουσίας και της νομιμότητας»: «η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης οδηγεί 
πράγματι στην αρχή των “μηχανισμών” που είναι υπεύθυνοι για την αναπαραγωγή των 
κοινωνικών δομών και για την αναπαραγωγή των νοητικών δομών, οι οποίες εξαιτίας του ότι 
είναι γενετικά και δομικά συνδεδεμένες, ευνοούν την παραγνώριση της αλήθειας αυτών των 
αντικειμενικών δομών και, κατ' επέκταση, την αναγνώριση της νομιμότητάς τους».  

 Η «επιστήμη», για τον Bourdieu, είναι «μια δραστηριότητα εγγενώς πολιτική» ' όμως 
δεν περιορίζεται στην πολιτική (διαφορετικά θα καθίστατο ανίκανη να παράγει καθολικά 
έγκυρες αλήθειες). Η κοινωνιολογική επιστήμη ασκεί πολιτική δράση, χωρίς να την θέτει ως 
στόχο ' η δράση αυτή μπορεί να μήν είναι αυτή που θα ήθελε να ασκήσει, και αυτό γιατί τίποτε 
δεν είναι λιγότερο ουδέτερο, όταν πρόκειται για τον κοινωνικό κόσμο, από το να μιλούμε γι' 
αυτόν, και να μιλούμε γι' αυτόν με κύρος. Η κοινωνολογία της γνώσης που προτείνει είναι μια 
«κοινωνιολογία της αναγνώρισης και της παραγνώρισης, δηλαδή της συμβολικής κυριαρχίας».  

 Από τη φύση του ίδιου της του αντικειμένου, η κοινωνιολογία δεν μπορεί να είναι 
ουδέτερη, αποστασιοποιημένη, απολιτική. Η κοινωνιολογική γνώση ασκεί από μόνη της μια 
απελευθερωτική επίδραση, κάθε φορά που οι μηχανισμοί, των οποίων τους νόμους του τρόπου 
λειτουργίας τους φανερώνει, οφείλουν ένα μέρος της αποτελεσματικότητάς τους στην 
παραγνώριση, δηλαδή κάθε φορά που θίγει τα θεμέλια της συμβολικής βίας. Πράγματι, αυτή η 
ιδιαίτερη μορφή βίας δεν μπορεί να ασκηθεί παρά σε άτομα των οποίων “τα ενεργήματα γνώσης 
εμπεριέχουν τη σιωπηρή αναγνώριση της κυριαρχίας που συνεπάγεται η παραγνώριση των 
αληθινών θεμελίων της κυριαρχίας”.  

 Η αποστολή του κοινωνιολόγου, λέει ο Bourdieu, είναι να “αναγκαιοποιεί” τις 
συμπεριφορές, να εκριζώνει την αυθαίρετη ρίζα τους, χωρίς, αντίθετα, να τις δικαιολογεί, 
συγκροτώντας, με τον τρόπο  αυτό, την σφαίρα των καταναγκασμών που τις καθορίζει. Ο 
κοινωνιολόγος «απο-φυσιοποιεί και απο-μοιραίνει» τον κοινωνικό κόσμο, δηλαδή καταστρέφει 
τους μύθους που επενδύουν την άσκηση της εξουσίας και  διαιωνίζουν την κυριαρχία. Έτσι, η 
κοινωνιολογία είναι ένα “μάθημα ελευθερίας”. Το να βεβαιώνει ο κοινωνιολόγος την 
αντικειμενική ύπαρξη των δομών και την αναγκαιότητα της επιστημονικής μελέτης του τρόπου 
λειτουργίας τους δεν συνεπάγεται τον περιορισμό, και ακόμη περισσότερο, την κατάργηση της 
ελευθερίας των κοινωνικών υποκειμένων. Ο Bourdieu δεν δέχεται την άποψη ότι ο κόσμος 
εξελίσσεται “σύμφωνα με αμετάβλητους νόμους που οι ανθρώπινες δράσεις δεν μπορούν να 
αλλάξουν” ' δεν πιστεύει πως οι κοινωνικοί νόμοι εκφράζουν “αναπόφευκτες αναγκαιότητες”.  

 Αντίθετα, η ανάπτυξη μιας επιστημονικής γνώσης των δομών δίνει στο άτομο ένα 
επιπλέον μέσο για να δράσει πάνω στις δομές μέσω των δομών, άρα για να άγεται λιγότερο από 
τις δομές και συνεπώς να συγκροτείται περισσότερο ως πιο υπεύθυνο, πιο απελευθερωμένο 
υποκείμενο. Γενικότερα «κάθε πρόοδος στη γνώση της αναγκαιότητας είναι μια πρόοδος στη 
δυνατή ελευθερία. Ενώ η παραγνώριση της αναγκαιότητας εμπεριέχει μια μορφή αναγνώρισης της 
αναγκαιότητας, και χωρίς αμφιβολία την πιο απόλυτη, την πιο πλήρη, αφού αγνοείται ως τέτοια, η 
γνώση της αναγκαιότητας δεν συνεπάγεται καθόλου την ανάγκη αυτής της αναγνώρισης (...) Ένας 
νόμος που τον αγνοούμε είναι φύση, μοίρα '  ένας νόμος που τον γνωρίζουμε εμφανίζεται ως 
δυνατότητα μιας ελευθερίας». 
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(δ.02) επιστημονικό πεδίο – επιστημονικό κεφάλαιο (P. Bourdieu) 
 
Ο Bourdieu στα δικά του πλαίσια κοινωνιολογικών ερευνών εισηγήθηκε την έννοια του 

«πεδίου» ‘ όσον αφορά ειδικότερα την επιστήμη, η έμφαση εδώ δίνεται στις δομές οι οποίες 
προσανατολίζουν την επιστημονική πρακτική. Το εργαστήριο αποτελεί ένα κοινωνικό 
μικρόκοσμο ο οποίος τοποθετείτα σε έναν χώρο που περιλαμβάνει και άλλα εργαστήρια – εκείνα 
που συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους συγκροτούν έναν κλάδο ο οποίος με τη σειρά του 
τοποθετείται σε έναν ιεραρχημένο κλαδικό χώρο... Μέρος των ποιοτήτων του ένα εργαστήριο τις 
οφείλει στην θέση που κατέχει σε αυτόν ακριβώς τον χώρο. Πρόκειται για μια σειρά «δομικών 
εγκιβωτισμών» τις οποίες εάν τις αγνοήσουμε ισοδυναμεί με το να αναζητούμε μέσα στο πλαίσιο 
του ίδιου του εργαστηρίου εξηγητικές αρχές που βρίσκονται έξω από αυτό, στη δομή του χώρου 
μέσα στον οποίο βρίσκεται ενταγμένο. Η θέση του Bourdieu είναι πως χρειαζόμαστε μια 
«καθολική θεωρία του επιστημονικού χώρου», ως χώρου δομημένου με γενικές και ταυτόχρονα 
ειδικές λογικές, προκειμένου να κατανοήσουμε το ένα ή το άλλο σημείο του, χώρου, εργαστήριο 
ή μεμονωμένο ερευνητή. 

Η δομή αυτή των αντικειμενικών σχέσεων ανάμεσα σε εργαστήρια και ερευνητές 
καυτευθύνει με έναν τρόπο τις πρακτικές. Η εν λόγω συσχετική και δομική θεώρηση συνδέεται 
με μια φιλοσοφία της δράσης η οποία έχει στο κέντρο της την έννοια της «διάθεσης» 
(disposition) και απομακρύνεται από μια αντίληψη που επικεντρώνει στην ‘πρόθεση’ των 
δρώντων υποκειμένων, τα οποία υποτίθεται αποτελούν ορθολογικούς υπολογιστές οι οποίοι δεν 
αναζητούν την αλήθεια τόσο όσο το κοινωνικό κέρδος το οποίο εξασφαλίζεται σε όσους την 
έχουν προσεγγίσει... Στα πλαίσια μιας κοινωνιολογίας νοούμενης ως “κοινωνικής φυσικής”, ένα 
πεδίο, όπως εδώ το επιστημονικό, αποτελεί «πεδίο δομημένων δυνάμεων» και πεδίο «διαπάλης» 
για την διατήρηση ή τον μετασχηματισμό του πεδίου δυνάμεων. Τα δρώντα υποκείμενα (η 
«πηγή πεδίου»), μεμονωμένοι επιστήμονες, ομάδες ή εργαστήρια, δημιουργούν μέσα από τις 
σχέσεις τους τον ίδιο τον χώρο που τους καθορίζει – παράγουν το πεδίο και τους εν λόγω 
(συμβολικούς) συσχετιμούς ‘δυνάμεων’. Οι δρώντες (επιστήμονες, ομάδες ή εργαστήρια) 
οριζόμενοι από το μέγεθος και τη δομή του ειδικού κεφαλαίου που κατέχουν, καθορίζουν τη 
δομή του πεδίου που τους καθορίζει, την κατάσταση δηλαδή δυνάμεων που ασκούνται πάνω 
στην επιστημονική παραγωγή. Το ειδικό βάρος που φέρει κάθε δρων υποκείμενο που υφίσταται 
το πεδίο την ίδια στιγμή που συμβάλλει στην δόμησή του εξαρτάται από όλα τα υπόλοιπα 
δρώντα υποκείμενα, από όλα τα σημεία, από όλο δηλαδή το πεδίο. Η ‘δύναμη’ που φέρει κάθε 
δρων υποκείμενο εξαρτάται από ορισμένους διαφοροποιητικούς συντελεστές επιτυχίας οι οποίοι 
μπορούν να του εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – εξαρτάται, πιο συγκεκριμένα, από 
το μέγεθος και τη δομή των διαφόρων ειδών κεφαλαίου που κατέχει. Το «επιστημονικό 
κεφάλαιο» είναι ένα ιδιαίτερο είδος συμβολικού κεφαλαίου που στηρίζεται στην γνώση και την 
«παραγνώριση». Ως ‘πόρος’ που λειτουργεί σαν μια μορφή «πιστοδότησης» (credit) προϋποθέτει 
την εμπιστοσύνη ή την πίστη αυτών που την υφίστανται διότι είναι διατεθειμένοι -εξαιτίας της 
εκπαίδευσής τους και λόγω του γεγονότος οτι ανήκουν στο πεδίο- να πιστώσουν και να 
πιστέψουν. Η δομή της κατανομής του κεφαλαίου καθορίζει τη δομή του πεδίου, δηλαδή τους 
συσχετισμούς δυνάμεων. 

Η δομή του πεδίου, καθοριζόμενη από την άνιση κατανομή του κεφαλαίου (δηλαδή των 
ειδικών πλεονεκτημάτων) επιδρά στο σύνολο των παραγόντων περιορίζοντας (λίγο ή πολύ) το 
χώρο των δυνάμει εφικτών που τους προσφέρεται ανάλογα με το πώς είναι τοποθετημένοι στο 
πεδίο. Κυρίαρχος είναι με αυτή την έννοια εκείνος που κατέχει στη δομή μια θέση τέτοια ώστε η 
δομή να λειτουργεί προς όφελός του.20 

                                                 
20 Κατά πόσο βρίσκουμε στο επιστημονικό πεδίο τις γενικές ιδιότητες των πεδίων; Κατέχει αυτό το ιδιαίτερο 

σύμπαν μια ‘ειδική λογική’ που συνδέεται με τους ειδικούς σκοπούς του και τα ειδικά χαρακτηριστικά των παιγνίων 
που παίζονται στους κόλπους του; Ποια είναι τα διακυβεύματα, τα επιδιωκόμενα και κατανεμόμενα αγαθά και πώς 
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Το πεδίο ως «πεδίο διαπάλης» είναι ένα κοινωνικά συγκροτημένο πεδίο όπου τα δρώντα 
υποκείμενα, κατέχοντας διαφορετικούς πόρους, αντιπαρατίθενται για να διατηρήσυον ή να 
αλλάξουν τον ισχύοντα συσχετισμό δυνάμεων. Οι ενέργειες των δρώντων εξαρτώνται (σε ό,τι 
αφορά τους στόχους, τα μέσα και τη δραστικότητά τους) από τη θέση τους μέσα στο πεδίο 
δυνάμεων, στην δομή της κατανομής του κεφαλαίου. Κάθε επιστημονική ενέργεια αποτελεί 
προϊόν σύγκλισης δύο ιστοριών: μιας ιστορίας ενσωματωμένης υπό μορφή προδιαθέσεων, και 
μιας ιστορίας εξαντικειμενικευμένης στην ίδια την δομή του πεδίου και στα τεχνικά αντικείμενα 
(τα όργανα), τα κείμενα κ.λπ. Η ιδιαιτερότητα του επιστημονικού πεδίου οφείλεται κατά ένα 
μέρος στο γεγονός ότι η ποσότητα συσσωρευμένης ιστορίας είναι σημαντική, χάρη κυρίως στην 
‘διατήρηση’ των ‘κεκτημένων’ υπό μια ιδιαίτερα οικονομική μορφή –για παράδειγμα την μορφή 
αρχών ή τύπων ή σταθμισμένων και ‘ρουτινοποιημένων’ δεξιοτήτων. Οι στρατηγικές των 
ερευνητών καθοδηγούνται από τους αντικειμενικούς περιορισμούς, τις δυνατότητες που 
συνεπάγεται η θέση τους και από την αναπαράσταση (συναρτημένη και αυτή με τη θέση τους) 
που έχουν σχετικά με την θέση των ανταγωνιστών και τη θέση την δική τους. 

Το περιθώριο ελιγμών για τις στρατηγικές εξαρτάται από τη δομή του πεδίου, αλλά πάντοτε 
οργανώνεται γύρω από τη δεσπόζουσα αντίθεση ανάμεσα στους κυρίαρχους (οι οποίοι 
απολαμβάνουν σημαντικού περιθωρίου πρωτοβουλιών) και τους κυριαρχούμενους. Οι πρώτοι 
είναι σε θέση να επιβάλλουν την ευνοϊκότερη για τα συμφέροντά τους αναπαράσταση της 
επιστήμης, δηλαδή τον «σύμφορο», θεμιτό τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού και τους κανόνες 
του. Τα συμφέροντά τους συνδέονται με την καθιερωμένη κατάσταση του πεδίου και είναι 
θεματοφύλακες της εκάστοτε επικρατούσας “κανονικής επιστήμης”. Αποτελούν υποχρεωτικό 
σημείο αναφοράς για τους ανταγωνιστές επειδή οι τελευταίοι είναι αναγκασμένοι να πα΄ρουν 
θέση απέναντί τους, ενώ οι κυρίαρχοι αναγκάζονται σε εγρήγορση και δεν μπορούν να 
διστηρήσουν τη θέση τους παρά μόνο καινοτομώντας διαρκώς. 

Εφόσον οι στρατηγικές και οι πιθανότητες επιτυχίας τους εξαρτώνται από τη θέση τους στην 
δομή, πώς συντελούνται πραγματικοί μετασχηματισμοί στο εσωτερικό του πεδίου τη στιγμή που 
οι δυνάμεις τείνουν να ενισχύουν τις κυρίαρχες θέσεις;21 

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως το εργαστήριο αποτελεί ένα πεδίο (υπο-πεδίο) το οποίο 
αν και ορίζεται από τη συγκεκριμένη θέση του στη συνολική διακλαδική δομή, διαθέτει εν 
τούτοις μια ‘σχετική αυτονομία’ σε σχέση με τους περιορισμούς που διέπουν αυτή τη θέση. Οι 
στρατηγικές της έρευνας εξαρτώνται από τη θέση που κατέχει κάποιος στο υπο-πεδίο του 
εργαστηρίου, δηλαδή από τη θέση του ερευνητή στην δομή κατανομής κεφαλαίου με τις δύο του 
όψεις: την επιστημονική και την διοικητική. 

 
Επαναφέροντας την ιδέα της «έξης» (habitus)22 ο Bourdieu θέτει ως αρχή των 

επιστημονικών πρακτικών όχι μια γνωστική συνείδηση η οποία ενεργεί σύμφωνα με τα ρητ
κανονιστικά πρότυπα της λογικής και της πειραματικής μεθόδου, αλλά μια «τέχνη», δηλαδή μ
πρακτική αίσθηση των προς επίλυση προβλημάτων, ένα σύνολο πρόσφορων τρόπων 

23

ά 
ια 

αντιμετώπισης κλπ.  Η «σχολαστική» θεώρηση («ψευδαίσθηση») υποθέτει πως τα υποκείμενα 

                                                                                                                                            
γίνε

πεδί ους. Αυτό εξηγεί εν 
μέρε

on 
 δεν 

σα από παραδείγματα και όχι μέσα από διατυπωμένες αρχές (σε αντίθεση με την 

ται η κατανομή; Ποια είναι τα εργαλεία και όπλα που πρέπει κάποιος να κατέχει για να παίξει και ποια είναι η 
δομή της κατανομής των αγαθών, κερδών και πόρων (δηλαδή το ειδικό κεφάλαιο) την κάθε στιγμή;   

21 Βεβαίως οι αλλαγές στο εσωτερικό του πεδίου καθορίζονται και από τον επανακαθορισμό των ορίων μεαξύ 
ων ο οποίος συνδέεται με την είσοδο νέων επιστημόνων που διαθέτουν διαφορετικούς πόρ
ι και γιατί τα “όρια του πεδίου” αποτελούν σχεδόν πάντοτε αντικείμενο διαμάχης στο εσωτερικό του πεδίου.  
22 Μια «διαφοροποιημένη και διαφοροποιός» ειδική αρχή προσανατολισμού της δράσης. 
23 «Η πρακτική της επιστήμης είναι μια τέχνη» (Polanyi, The Logic of Liberty, Routledge & Kegan Paul, Lond

1951). Ο Michel Polanyi είχε παλαιότερα υπογραμμίσει πως τα κριτήρια αξιολόγησης των επιστημονικών έργων
μπορούν να καταστούν εξολοκλήρου ρητά. Υπάρχει πάντοτε μια υπόρρητη, σιωπηρή διάσταση, μια συμβατική 
σοφία που εμπλέκεται στην αξιολόγηση ‘ αυτή η πρακτική μαεστρία αποτελεί ένα είδος «τέχνης του ειδήμονα» 
(ειδημοσύνης) που μεταδίδεται μέ
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στο πεδίο της επιστήμης ενεργούν σύμφωνα με απολύτως συνειδητές, υπολογισμένες προ
με μεθόδους και προγράμματα ενδελεχώς επεξεργασμένα κλπ. Αυτή η σχολαστική αντίληψη 
βρίσκεται στη βάση μια λογικιστικής επιστημολογίας η οποία εγκαθιστά ως αλήθεια της 
επιστημονικής πρακτικής τη νόρμα [το κανονιστικό πρότυπο] αυτής της πρακτικής που εκ
υστέρων αποσπά από την ήδη τετελεσμένη επιστημονική πράξη. Η σχολαστική θεώρηση οδηγεί 
στην παραγωγή μιας «πλασματικής δημιουργίας» (fiction). Οι δηλώσεις των ίδιων των 
ερευνητών όταν καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους για την ορθή διαδικασία είναι
ενδεικτικές: επικαλούνται την προηγούμενη εμεπιρία τους και χαρακτηρίζουν πολύ συ
μιλούν άτυπα) την έρευνά τους ως μια πρακτική που ααπιτεί «τέχνη», διαίσθηση, πρακτική 
αίσθηση κλπ. Γενικώς οι ικανότητες ενός ανθρώπου που δουλεύει σε ένα εργαστήριο 
συγκροτούνται από μιας σειρά από «ρουτίνες», οι περισσότερες εκ των οποίων είναι 
χειρονακτικές, απαιτούν δεξιότητα και εμπλέκουν διάφορα όργανα. Η πρακτική πάντοτε ό
παρατηρούμε υποτιμάται (και υπο-αναλύεται). Θα πρέπει να αποφύγουμε την αναγωγή των 
πρακτικών στην ιδέα που σχηματίζουμε γι’αυτές έχοντας λογική μόνο εμπειρία αυτών των 
πρακτικών.  

θέσεις, 

 των 

 
χνά (όταν 

πως 

                                                                                                                                           

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η αναλογία μεταξύ καλλιτεχνικής και επιστημονικής 
πρακτικής χωρίς ίσως να είναι εντελώς αβάσιμη, έχει ωστόσο κάποια όρια: το επιστημονικό 
πεδίο είναι ο χώρος της πρακτικής λογικής αλλά με τη διαφορά πως εδώ η επιστημονική έξη 
είναι μια «πραγματωμένη θεωρία» (Bachelard), ενσωματωμένη. Η είσοδος στο εργαστήριο 
οδηγεί στην εκμάθηση μιας σειράς τεχνικών, αλλά αυτή η εκμάθηση συνίσταται στην απόκτηση 
εξαιρετικά σύνθετων θεωρητικών δομών. Η (τυποποιημένη) γνώση πρέπει να κατακτηθεί 
θεωρητικά με τέτοιον τρόπο ώστε να μετακυλιστεί πραγματικά στις πρακτικές υπό τη μορφή 
επιδεξιότητας, «τέχνης» κλπ. και να μην παραμείνει μια «μετα-θεωρία» περί των πρακτικών.  

Τα όργανα που χρησιμοποιούμε στα εργαστήρια αποτελούν επιστημονικές συλλήψεις 
συμπυκνωμένες και εξαντικειμενικευμένες σε μια σκευή που λειτουργεί ως σύστημα 
περιορισμών. Η «πρακτική μαεστρία» καθίσταται δυνατή μέσα από μια δική μας ενσωμάτωση 
των περιορισμών του οργάνου: πράττουμε αυτά που το όργανο ‘αναμένει’, το όργανο ‘μας 
καθοδηγεί’. 

Ως επί το πλείστον μπορούμε να διαπιστώσουμε πως δεν ενεργούμε σύμφωνα με μια μέθοδο 
ούτε ακολουθώντας πιστά έναν κανόνα (συνειδητή συναίνεση) αλλά αφήνοντας τον εαυτό μας 
«στην αίσθηση του επιστημονικού παιχνιδιού» που αποκτάται μέσα από παρατεταμένη εμπειρία 
των συναφών κανονικοτήτων και κανόνων. Αυτές οι κανονικότητες και οι κανόνες έρχονται 
συνεχώς στο προσκήνιο είτε μέσα από ρητές διατυπώσεις είτε μέσα από δείκτες που 
εγγράφονται στην ίδια την λειτουργία του πεδίου (ιδιαίτερα στά σχετικά όργανα ή ακόμη και 
στις μαθηματικές τυποποιήσεις). Ο επιστήμονας είναι με μια έννοια ένα «ενσαρκωμένο 
επιστημονικό πεδίο», του οποίου οι γνωστικές δομές είναι ομόλογες προς τη δομή του πεδίου και 
ως εκ τούτου συνεχώς προσαρμοσμένες στις προσδοκίες που είναι εγγεγραμμένες στο πεδίο. 
Αυτοί οι κανόνες και κανονικότητες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του επιστήμονα, υπάρχουν 
ως τέτοιοι (ως συντελεστικοί παράγοντες που κατευθύνουν την πρακτική των επιστημόνων ώστε 
να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις της επιστημονικότητας) μόνο στο μέτρο που 
προσλαμβάνονται από επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν την «έξη» εκείνη που τους καθιστά 
ικανούς να τους αντιληφθούν και να τους εκτιμήσουν, και διατεθειμένους και ικανούς 
ταυτόχρονα να τους εφαρμόσουν. Οι κανόνες και οι κανονικότητες δηλαδή τους καθορίζουν 
επειδή είναι έτσι προδιατεθειμένοι ώστε να είναι ευαίσθητοι στα κελεύσματα που αυτές 
πεικλείουν και έτοιμοι να ανταποκριθούν κατά τρόπο έλλογο. 

 Επομένως, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι πως η πραγματική αρχή που διέπει τις 
επιστημονικές πρακτικές αποτελεί ένα σύστημα μη συνειδητών κυρίως, μετατιθέμενων 

 
μεθοδολογία). Με αυτά ο Polanyi ασφαλώς δεν αντιτίθεται στην διατύπωση κανόνων επαλήθευσης ή διάψευσης, 
μέτρησης ή αντικειμενικότητας. 
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γενεσιουργών προδιαθέσεων, που τείνει να γενικεύεται ‘ η «έξη» αυτή λαμβάνει ιδιαίτερη μορφή
ανάλογα με τις ειδικεύσεις.

 
άλογα με τους 

όγως με το φύλο, την κοινωνική προέλευση, την εθνικότητα 
και

ι 
ιά: η κοινωνική ιεραρχία των κλάδων δεν 

είνα

ίες 

 
” ή 

 

 
 

ρύνονται (προδιαθέσεις που σε άλλους για 
παράδειγμα θα είχαν απογορευθεί ή αποθαρρυνθεί...). 

έα περί 

τεί την 

 

 
ρηση 

                                                

24 Εφόσον τα συστήματα προδιαθέσεων διαφέρουν αν
κλάδους, μπορούμε να υποθέσουμε πως οι «έξεις» αποτελούν αρχές παραγωγής 
διαφοροποιημένων πρακτικών αναλ

 το εκπαιδευτικό σύστημα κλπ.  
Υπάρχουν επομένως «έξεις» που προσιδιάζουν στους επιστημονικούς κλάδους και άλλες 

ιδιαίτερες «έξεις» που συνδεέονται με την πορεία (μέσα και έξω από το πεδίο) και την θέση στο 
πεδίο. Για πράδειγμα, ο προσανατολισμός προς τον ένα ή τον άλλο κλάδο ή στο εσωτερικό ενός 
κλάδου προς τη μια ή την άλλη ειδίκευση, προς το ένα ή το άλλο επιστημονικό «ύφος» δεν είνα
ανεξάρτητος από την κοινωνική προέλευση και τροχ

ι άσχετη με την ιεραρχία των προελεύσεων.25   
Η μερική εξηγησιμότητα κάποιων επιστημονικών στρατηγικών βάσει κοινωνικών 

μεταβλητών δεν αναιρεί ασφαλώς την αξία των επιστημονικών πορισμάτων. Συναντάμε για 
παράδειγμα στον χώρο της επιστήμης πορείες “ευγενείς”, “ακαδημαϊκές” και άλλες λιγότερο 
ακαδημαϊκές και πλησιέστερες στις “εφαρμογές” και στη βιομηχανία26: δύο τροχιές οι οπο
φαίνεται να αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς τύπους προδιαθέσεων, σχέσεων με τον 
κοινωνικό και πανεπιστημιακό κόσμο. Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει πώς η κοινωνική
προέλευση (και οι συναφείς προδιαθέσεις, για παράδειγμα “τόλμη”, “κομψότητα”, “άνεση
“σοβαρότητα”, “πεποίθηση” και “επένδυση” από την άλλη) μεταγράφεται βαθμιαία στις 
σχετικές τροχιές, θα πρέπει να εξετάσει και κατά πόσο η εξ αντανακλάσεως επιστροφή της 
εικόνας που αποστέλλει μια δεδομένη έξη στους χώρους όπου εμπλέκεται έχει συμβάλλει στην
τόνωση ακριβώς αυτών των προδιαθέσεων. Η έξη εκδηλώνεται αδιαλείπτως -στις διαδικασίες 
εξετάσεων, στα σεμινάρια και μαθήματα, στις κοινωνικές επαφές με τους άλλους, ακόμη και στη
στάση του σώματος που αποτελεί την πιο ορατή μετεγγραφή της- και η κοινωνική αποδοχή των
ορατών της σημείων αποστέλλει στον δρώντα μια εικόνα του εαυτού του που του επισημαίνει 
κατά πόσο οι προδιαθέσεις του επιτρέπονται και ενθαρ

 
Η έννοια του «πεδίου» που εισήγαγε ο Bourdieu έρχεται σε ρήξη με ορισμένες παραδοχές, 

κοινές σε πολλούς που ασχολούνται με την επιστήμη. Κατά πρώτον αμφισβητεί την ιδ
“καθαρής” επιστήμης: την υπόθεση δηλαδή πως αυτή είναι εντελώς “αυτόνομη” και 
αναπτύσσεται σύμφωνα αποκλειστικά με την “δική της λογική” ‘ δεύτερον, αμφισβη
έννοια της “επιστημονικής κοινότητας” (η οποία μέσα από τη λογική των λεκτικών 
αυτοματισμών έχει καταστεί είδος προσδιορισμού του επιστημονικού κόσμου).27 Η έννοια του 
«πεδίου» μας αποτρέπει από το να θεωρήσουμε πως οι επιστήμονες αποτελούν μια ενοποιημένη 
ή και ομοιογενή ομάδα: αμφισβητείται η ‘ειρηνική’ εικόνα το επιστημονικού κόσμου -μια εικόνα
γενναιόδωρων ανταλλαγών και ανιδιοτελούς συνεργασίας- : αυτή η ‘ιδεαλιστική’ θεώρηση που 
περιγράφει την πρακτική ως εκούσια υποταγή σε ένα ιδεώδες κανονιστικό πρότυπο, έρχεται σε 
αντίφαση με τα γεγονότα: εκείνα που παρατηρούνται είναι συγκρούσεις και ανταγωνισμοί στο
εσωτερικό των δομών κυριαρχίας. Σύμφωνα με αυτή την κριτική, η «κοινοτιστική» θεώ
αποτυγχάνει να συλλάβει την ίδια τη βάση λειτουργίας του κόσμου της επιστήμης ως 
«ανταγωνιστικού σύμπαντος για τη μονοπώληση και τον θεμιτό έλεγχο των επιστημονικών 

 
24 Ας σημειώσουμε εδώ πως οι διαμάχες ανάμεσα σε ειδικούς διαφορετικών κλάδων, άρα διαφορετικής 

εκπαίδευσης, οφείλουν πολλά από τα χαρακτηριστικά τους –φαινόμενα κυριαρχίας, πρανοήσεις κλπ.- στην δομή του 
κεφαλαίου που κατέχουν οι μεν και οι δε. 

25 Διακρίνουμε για παράδειγμα διαφορετικές δέσμες τροχιών μέσω της αντίθεσης “ορθόδοξων”, “συνεχιστών” 
και “αιρετικών” ή “καινοτόμων” κλπ.  

26 Προέλευση αριστοκρατική από τη μια πλευρά και μικροαστική από την άλλη. 
27 Στον Merton συνδυάζεται η ιδέα της “κοινότητας” με έναν “κομμουνισμό” των επιστημόνων. Πολλοί 

θεωρούν πως τα μέλη μιας “επιστημονικής κοινότητας” εμπνέονται από κοινά οράματα και στόχους και ότι έχουν 
έναν κοινό πολιτισμό. 
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αγαθών», της ‘ορθής’ δηλαδή μεθόδου, των ορθών αποτελεσμάτων, του ορθού ορισμού των 
στόχων, αντικειμένων και μεθόδων της επιστήμης.28 Η έννοια του «πεδίου» επικεντρώνον
στην αντίθεση μεταξύ συναίνεσης και σύγκρουσης, αναιρεί μεν μια αφελή (ιδεαλιστική) 
θεώρηση του επιστημονικού κόσμου ως ‘αλληλέγγυας κοινότητας’, από την άλλη πλευρά 
αντιτίθετ

τας 

αι σε μια, μερική επίσης, θεώρηση της επιστημονικής ζωής ως “πολέμου όλων εναντίον 
όλω

ικές 

 
ε πρέπει να 

κατ

ι των 

 

χετικά 

 
’ για να αναπτύξει τη δική του 

ανα
νομίας’ και 

 

μορφή θεωριών και μεθόδων που 
έχο

 
                                                

ν”.  
Προκειμένου να κατανοήσουμε την λειτουργία θεσμών όπως είναι οι ποικίλες Επιστημον

Εταιρείες, τα Σωματεία συνεργασίας και υπεράσπισης συντεχνιακών συμφερόντων κλπ. θα 
πρέπει να τα μελετήσουμε σε σχέση με τη λογική του πεδίου -εν τούτοις οι θεσμοί αυτοί δεν
εμπεριέχουν την αρχή της ίδιας τους της κατανόησης ‘ για να τους καταλάβουμ

ανοήσουμε την θέση που κατέχουν στο πεδίο οι συμμετέχοντες σε αυτό.29 
Πολλοί μελετητές αγνοούν την σχετική αυτονομία του πεδίου και τονίζουν τα προβλήματα 

περιορισμών που ασκούνται σε αυτό (για παράδειγμα από το Κράτος ή την Εκκλησία) κα
κανόνων που επιβάλλονται δια της ισχύος. Ο Barnes για παράδειγμα δεν αποδέχεται την 
«αυτονομία» της επιστήμης: αρνείται την άποψη πως η επιστήμη διακρίνεται από τις άλλες 
μορφές πολιτισμού ως ‘καθαρή’ (‘αδιάστρεπτη’) μορφή. Σκοπός του είναι διαμορφώσει μια 
κοινωνιολογία που να εφαρμόζεται τόσο στις αληθείς όσο και στις ψευδείς πεποιθήσεις, εφόσον
όλες είναι προϊόντα κοινωνικών δυνάμεων.30 Κατά την αντίληψη του Bourdieu το πεδίο 
υπόκειται σε (εξωτερικές) πιέσεις και περιλαμβάνει εντάσεις (δυνάμεις που διασπούν). «Σ
αυτόνομο» σημαίνει πως το σύστημα των δυνάμεων που συνιστούν την δομή του πεδίου 
(ένταση) είναι σχετικά ανεξάρτητο από τις δυνάμεις που ασκούνται στο πεδίο (πίεση) ‘ κατά
κάποιον τρόπο αυτό διαθέτει την απαραίτητη ‘ελευθερία

γκαιότητα, τη δική του λογική, τον δικό του ‘νόμο’. 
Ένα από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα πεδία είναι ο ‘βαθμός αυτο

επίσης η μορφή (και δύναμη) του «δικαιώματος εισόδου» που επιβάλλεται στους 
νεοεισερχόμενους σε αυτά.31 Η «αυτονομία» δεν αποτελεί δεδομένο, αλλά μια «ιστορική 
κατάκτηση» η οποία συνεχώς ανανεώνεται ‘ αυτό είναι κατι που λησμονείται στην περίπτωση
των φυσικών επιστημών, διότι εκεί η αυτονομία εγγράφεται τόσο την αντικειμενικότητα των 
δομών του πεδίου όσο και στο μυαλό των επιστημόνων υπό 

υν ενσωματωθεί και επανέλθει σε πρακτική κατάσταση. 
Η αυτονομία του επιστημονικού πεδίου κατακτήθηκε βαθμιαία. Η Επιστημονική 

Επανάσταση ξεκινά με τον Κοπέρνικο και μπορούμε να πουμε πως ολοκληρώνεται με τη 
δημιουργία της Royal Society of London (Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου). Θεσμικός της 
στόχος να καταστεί η επιστήμη μια διακριτή διανοητική δραστηριότητα υπό τον έλεγχο των 
ίδιων της των κανονιστικών προτύπων.32 Από τους σημαντικότερους παράγοντες αυτής της

 
28 Σε αυτά τα πλαίσια, μια θεώρηση της ‘επιστημονικής κοινότητας’ που αντιμετωπίζει όλα τα ‘δεδομένα’ του 

χώρου αυτού ως αποτελέσματα ‘κριτικής αποτίμησης’, οδηγείται στο να περιγράφει ως σκόπιμα επιτεύγματα (μιας 
εκούσιας υποταγής σε ένα ιδεώδες κανονιστικό πρότυπο), ό,τι στην πραγματικότητα αποτελεί προϊόν υποταγής σε 
αντικειμενικούς και ανώνυμους μηχανισμούς.  

29 Ας παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό πως πολλοί βρίσκουν στην συμμετοχή σε αυτούς τους θεσμούς και στην 
υπεράσπιση κοινών συμφερόντων πόρους που οι νόμοι λειτουργίας του επιστημονικού πεδίου δεν τους παρέχουν. 
Αυτή τη διάσταση ο Bourdieu τη συνδέει με την ύπαρξη «δύο αρχών κυριαρχίας» στο εσωτερικό του επιστημονικού 
πεδίου: της «βιοτικής» και της «διανοητικής» ‘ οι ‘εξω-επιστημονικές’ δυνάμεις ρέπουν συνήθως προς την πλευρά 
της κοινοτιστικής λογικής, δηλαδή διαχείρησης των κοινών συμφερόντων, ενός ελάχιστου αλληλεγγύης, διεθνών 
συνεδρίων και διεθνών σχέσεων κλπ. 

30 B. Barnes, Scientific Knowledge and Sociological Theory, Routledge & Kegan Paul, 1974. 
31 Για παράδειγμα, στο ‘λογοτεχνικό πεδίο’ το “δικαίωμα εισόδου” -ακαδημαϊκά μετρούμενο- είναι πολύ 

χαμηλό. Η αποτίμηση της “επιστημονικότητας” ενός πεδίου γίνεται με αναφορά σε ιδιότητες που έχουν να κάνουν 
με τον βαθμό αυτονομίας. 

32 Ας σημειώσουμε εδώ την παρατήρηση του Bachelard, πως όσο πιο ‘αυτόνομη’ είναι μια επιστήμη, τόσο 
περισσότερο τείνει να αποτελεί χώρο διαρκών επιστημονικών επαναστάσεων, αλλά με ολοένα και λιγότερες 
θρησκευτικές ή πολιτικές επιπτώσεις. 
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διαδικασίας θεωρείται η «μαθηματικοποίηση». Η μαθηματικοποίηση έχει κατ’αρχήν ως 
αποτέλεσμα να αποκλείει κάποιους από το πεδίο των συζητήσεων. Με τον Laibniz και τον 
Newton η μαθηματικοποίηση της φυσικής θα εισάγει σταδιακά ένα βαθύ κοινωνικό χάσμα 
ανάμεσα στους ‘επαγγελματίες’ και τους ‘ερασιστέχνες’, τείνει να διαχωρίζει τους μυημένους 
από τους αμύητους. Η επαρκής γνώση των μαθηματικών μετατρέπεται σε ‘δικαίωμα εισόδου
και μειώνει τον αριθμό τόσο των αναγνωστών όσο και των παραγωγών. Τα όρια του χώρου 
επανακαθορίζονται, έτσι ώστε οι δυναμει αναγνώστες περιορίζονται όλο και περισ
δυνάμει συνεισφέροντες που έχουν την ίδια εκπαίδευση.

’ 

σότερο στους 

εί 
ς ‘ 

ν 

 
να 

ς’ διαμάχες 
, με συνέπειες στος 

προ

λαιο» 

ρά 

 

 στις αξιώσεις ενός πεδίου που απαιτεί 
όχι 

μένο 
 έχει περιέλθει σε πρακτική 

κατ

                                                

33 Δεύτερη συνέπεια της 
μαθηματικοποίησης είναι ο μετασχηματισμός της έννοιας της «εξήγησης». Ο φυσικός θα εξηγ
τον κόσμο υπολογίζοντάς τον. Ο Newton ήταν ο πρώτος που έδωσε μαθηματικές εξηγήσει
χωρίς να πάρει υποχρεωτικά θέση πάνω στην αντίστοιχη οντολογία, υποκαθιστώντας μια 
εξήγηση βασισμένη στην μηχανική επαφή με μια μαθηματική εξήγηση θα οδηγήσει στο
επανορισμό της Φυσικής. Τρίτη συνέπεια της μαθηματικοποίησης αποτελεί εκείνο που 
μπορούμε να ονομάσουμε «απο-ουσίωση» (desubstantialisation): η σύγχρονη επιστήμη 
υποκαθιστά τις αριστοτελικές ουσίες με τις λειτουργικές σχέσεις, τις δομές και η λογική 
χειρισμού συμβόλων είναι η πορεία του φυσικού προς υποχρεωτικά συμπεράσματα. Η χρήση 
αφηρημένων μαθηματικών διατυπώσεων, λογισμού πιθανοτήτων κλπ. αποδυναμώνει την τάση

αντιλαμβανόμαστε την ύλη με όρους ουσίας και μεταθέτει την έμφαση στις σχέσεις.34 
Μέσα στα προηγούμενα πλαίσια ανάλυσής μας, η βαθμιαία θεσμοποίηση των σχετικά 

αυτόνομων πεδίων που ονομάζουμε «επιστημονικούς κλάδους» στα πανεπιστήμια αποτελεί 
προϊόν ‘απελευθερωτικών’ αγώνων που αποσκοπούσαν στη δημιουργία νέων οντοτήτων και 
στην επιβολή ορίων που θα οριοθετούσαν και θα τα προστάτευαν (οι ‘συνοριακέ
έχουν συχνά ως διακύβευμα τη μονοπώληση ενός ονόματος

ϋπολογισμούς, στις θέσεις, στις επιχορηγήσεις κλπ.).35 
Η διαδικασία αυτονόμησης του πεδίου συνδέεται με την εμφάνιση του (ρητού ή μη) 

δικαιώματος εισόδου: πρόκειται για την “επάρκεια”, το «ενσωματωμένο επιστημονικό κεφά
(Bourdieu) (το οποίο έχει γίνει ‘αίσθηση του παιχνιδιού’), αλλά επίσης και για την «libido 
scientifica», τη πίστη στο ίδιο το παιχνίδι, ότι αξίζει δηλαδή να παιχτεί. Η επάρκεια δεν αφο
μόνο την πρόσκτηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, αλλά και την «ενσωμάτωση» όλων των 
γνωστικών και υλικών πόρων με τον μετασχηματισμό τους σε μια ‘αίσθση’ του παιχνιδιού, σε
‘ανακλαστικά’, σε μια «επιστημονική έξη» υπό τη μορφή μιας πρακτικής γνώσης. Πρόκειται 
τελικώς για μια σχέση προσαρμογής στις προσδοκίες και

μόνο γνώσεις αλλά και μια «σχέση με η γνώση».  
Επομένως αυτό που απαιτεί το επιστημονικό πεδίο είναι ένα ειδικού τύπου ενσωματω

κεφάλαιο και ένα ολόκληρο σύνολο θεωρητικών πόρων που
άσταση, στην κατάσταση της «πρακτικής αίσθησης».36 

 
33 Ο διαχωρισμός επάγει αποκλεισμό και αυτός με την σειρά του επιφέρει έλεγχο: καθένας από τους 

εμπλεκόμενους στο πεδίο ερευνητές υφίσταται τον έλεγχο όλων των άλλων. 
34 Η μετάβαση από τα κλασικά ‘στατικά πεδία’ (είδη υποταγμένα στα σωματίδια που τα συγκροτούν) στα 

κλασικά ‘δυναμικά πεδία’ (ηλεκτροδυναμικά) όπου το πεδίο μπορεί να έχει μια δική του ύπαρξη και μπορεί να 
υφίσταται ακόμη κα έπειτα από την εξαφάνιση των σωματιδίων, και από εκεί στα ‘κβαντικά πεδία’ (κβαντο-
ηλεκτροδυναμικά) όπου το συστημα των φορτίων περιγράφεται από έναν ‘τελεστή πεδίου’, όλη αυτή η πορεία 
εξέλιξης της έννοιας του πεδίου θα μπορούσε να θεωρηθεί έκφανση της εν λόγω διαδικασίας «απο-ουσίωσης».  

35 Ο Y.Gingras (Physics and the Rise of Scientific Research in Canada, 1991) διακρίνει δύο πρακτικές της 
φυσικής: η μια περιορίζεται στο πανεπιστήμιο (συγκρότηση ενός επιστημονικού κλάδου με δικές του συνατήσεις, 
εταιρείες, περιοδικά, βραβεία κλπ.) και η άλλη κατευθύνεται προς την βιομηχανία (ένα σώμα μηχανικών με δικούς 
του θεσμούς, ταμεία στήριξης, σωματεία κλπ.). 

36 Σε συμφωνία με την διατύπωση του Saussure: «η οπτική γωνία συγκροτεί το αντικείμενο», κάθε επιμέρους 
κλάδος (ως πεδίο) ορίζεται από έναν ιδιαίτερο «νόμο», μια αρχή κατασκευής της αντικειμενικής πραγματικότητας, 
που δεν ανάγεται στον νόμο κανενός άλλου κλάδου.   
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Όσον αφορά την άλλη διάσταση του δικαιώματος εισόδου, την ‘πίστη στο παιχνίδι’ (il
αυτή συνεπάγεται και την αβίαστη υποταγή στην επιταγή της ανιδιοτέλειας. Οι S.Shapin και 
S.Schaffer

lusio) 

ες 

σε 
από το 

 δημόσιο χώρο 
(Ακ τα της 

που μπορούν να έχουν οι πιέσεις που ασκούν 
εξω ημόνων (ή 

ση» 

. 
σης ή ενός 

αρούσα κατάσταση του επιστημονικού πεδίου, αποτελεί προϊόν του 
εκπ

ρα ο 

δίο επιβάλλει τόσο έναν “εγωιστικό” ανταγωνισμό όσο και την ανιδιοτέλεια.  
Το μένη στην 

 
ή» 

τερη 
λογικότητα χωρίς να πρέπει να προσφύγουμε σε ένα είδος ιδρυτικού θαύματος». «Δεν υπάρχει 
λόγος να βγούμε από την ιστορία για να κατανοήσουμε την ανάδυση και την ύπαρξη της 

                                                

37 δείχνουν σε μια κοινή μελέτη τους ότι η γένεση του πεδίου συμπίπτει με την 
επινόηση μιας νέας πίστης. Τα πειράματα στα οποία αναφέρονται διεξάγονταν στις αίθουσ
υποδοχής των ιδιωτικών κατοικιών των «κυρίων» (gentlemen). Η γνώση επιβεβαιωνόταν σε 
αυτό τον δημόσιο χώρο, ως αυθεντική, επικυρωμένη και εγκεκριμένη μέσω της ‘έγκυρης’ 
μαρτυρίας των ‘κυρίων’: η κατάσταση του gentleman θεμελιώνε την εγκυρότητα της μαρτυρίας 
άρα και την αξιοπιστία και αντικειμενικότητα των πειραμάτων (οι gentlemen θεωρούνταν, 
αντίθεση με τους υπηρέτες, ανεξάρτητοι από κάθε συμφέρον, αυτόνομοι και ανεξάρτητοι 
χρήμα και την εξουσία). Έγκυρη μαρτυρία αποτελούσε μια ‘σχέση τιμής’ μεταξύ έντιμων 
«ελεύθερων, ανιδιοτελών ανθρώπων που συναντώνται ελεύθερα γύρω από τα πειραματικά 
φιανόμενα δημιουργώντας το μαρυρούμενο γεγονός». Τα ‘experimental trials’ στον

αδημίες κλπ.) σηματοδότησαν και το πέρασμα από τη γνώμη στη γνώση: η νομιμότη
γνώσης εξαρτάται από μια δημόσια παρουσία σε κάποια φάση παραγωγής της...  

Ο M.Biagioli επισήμανε τις συνέπειες 
τερικές απαιτήσεις οι οποίες απειλούν πολλές φορές την ‘ανιδιοτέλεια’ των επιστ

το ειδικό συμφέρον στην ανιδιοτέλεια).38 
Η τιμή του «επιστημονικού κύρους» δεν είναι το χρήμα αλλά οι ανταμοιβές που 

εξασφαλίζουν φήμη, βραβεία, θέσεις, συμμετοχή σε θεσμούς κλπ. Αυτή η «τιμητική πίστω
είναι προσωπική, δεμένη με το όνομα του επιστήμονα. Αυτό που παράγει η ‘επιστημονική 
αρετή’ είναι μια προδιάθεση που συγκροτείται κοινωνικά σε συνδυασμό με ένα πεδίο που 
ανταμείβει την ανιδιοτέλεια και τιμωρεί τα παραπτώματα (ιδιαίτερα τις ‘επιστημονικές απάτες’)
Σύμφωνα με τον Bourdieu η ‘ανιδιοτέλεια’ δεν αποτελεί προϊόν μιας αυθόρμητης γένε
φυσικού χαρίσματος: «στην π

αιδευτικού συστήματος και της οικογένειας», πράγμα που την καθιστά εν μέρει μια 
«κληρονομική προδιάθεση». 

Το επιστημονικό πεδίο διέπεται από ένα είδος «δομικής αμφισημίας» που αντιστοιχεί ίσως 
στην αντικειμενική αρχή της αμφιθυμίας των επιστημόνων που είχε επισημάνει παλαιότε
Merton39 έναντι των διεκδικήσεων υπεροχής: ο θεσμός που αξιώνει την ‘υπεροχή’ (ιδιοποίηση 
συμβολικού κεφαλαίου) αξιώνει επίσης την «ανιδιοτελή αφοσίωση στην προώθηση της 
γνώσης». Το πε 40

επιστημονικό κεφάλαιο μετέχει αυτής της αμφισημίας, ως «σχέση εξουσίας θεμελιω
αναγνώριση». 

Το γεγονός ότι οι παραγωγοί τείνουν να έχουν αποδέκτες (πελάτες) μόνο τους πιο 
αυστηρούς, επαρκείς και κριτικούς ανταγωνιστές, άρα τους πλέον προδιατεθειμένους και 
ικανούς να ασήσουν κριτική, αποτελεί σύμφωνα με τον Bourdieu το «αρχιμήδειο σημείο» πάνω 
στο οποίο μπορούμε να σταθούμε προκειμένου «να δώσουμε μια επιστημονική περιγραφή του
επιστημονικού λόγου», να διασώσουμε τον επιστημονικό λόγο από κάθε «σχετικιστική αναγωγ
και να εξηγήσουμε «πώς η επιστήμη μπορεί να προωθείται συνεχώς προς ολοένα μεγαλύ

 
37 S.Shapin & S.Schaffer, Leviathan and the Air-pump, Princeton U.P. 1985.  
38 “The instability of authorship”, 1998. 
39 “The ambivalence of scientists”, 1973. 
40 Η αμφισημία αυτή δικαιολογεί και μια περιγραφή των ανταλλαγών που συντελούνται στο επιστημονικό πεδίο 

με όρους του μοντέλου «ανταλλαγής δώρων» όπου η προσφορά στους άλλους επιδιώκει την αναγνώρισή τους. Η 
αναζήτηση της αναγνώρισης συνήθως διαψεύδεται εν ονόματι της ανιδιοτέλειας. Όμως η οικονομία των 
συμβολικών ανταλλαγών (με πρότυπο την ανταλλαγή δώρων) στηρίζεται ακριβώς στην απάρνηση του συμφέροντος 
‘ το δώρο μπορεί (και πρέπει) να βιωθεί ως γενναιόδωρη πράξη χωρίς αντάλλαγμα, αποκρύπτει ταυτόχρονα από τα 
μάτια αυτού που το παρέχει τη φιλοδοξία να εξασφαλίει εξουσία, διαρκή επιρροή πάνω στον δωρολήπτη. Αυτή 
είναι κατά τον Bourdieu η «διττή αλήθεια του δώρου».  
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λογικότητας στην ιστορία. Η περιχαράκωση του αυτόνομου πεδίου στον εαυτό του συνιστά τον 
ιστορικό όρο γένεσης του λόγου και της άσκησης της κανονιστικότητάς του».41     

Άλλη συνέπεια της περιχαράκωσης (και της αυτονομίας) είναι το γεγονός ότι το 
επιστημονικό πεδίο υπακούει σε μια διαφορετική από αυτή του πολιτικού πεδίου λογική. Το να 
συμφύρει κάποιος τις επιστημονικές στρατηγικές με τις δολοπλοκίες για την απόκτηση βραβείων 
ή πόρων οδηγεί και στο να περιγράφει τον κόσμο της επιστήμης ως ένα χώρο όπου τα 
αποτελέσματα προκύπτουν χάρη στη δύναμη της ρητορικής και στην επαγγελματική επιρροή. Εν 
τούτοις οι επιστήμονες προσανατολίζονται σε ένα ερευνητικό θέμα με αποκλειστικό γνώμωνα 
την αναρρίχηση στον επαγγελματικό άξονα;42  

 
Οι επιστημονικοί συσχετισμοί δυνάμεων πραγματώνονται ιδιαίτερα μέσα από γνωστικές και 

επικοινωνιακές σχέσεις. Η επιστημονικού τύπου συμβολική εξουσία ασκείται μόνο σε δρώντα 
υποκείμενα τα οποία διαθέτουν τις αντιληπτικές εκείνες κατηγορίες που τους επιτρέπουν να τη 
γνωρίσουν και να την αναγνωρίσουν ‘ είναι μια εξουσία η οποία προϋποθέτει τη «συνενοχή» 
αυτού που την υφίσταται. Το επιστημονικό κεφάλαιο είναι προϊόν αναγνώρισης των 
ανταγωνιστών (μια πράξη αναγνώρισης μάλιστα, αποφέρει τόσο περισσότερο κεφάλαιο όσο πιο 
γνωστός είναι αυτός που την κάνει, άρα όσο μεγαλύτερη αυτονομία και κεφάλαιο διαθέτει). Το 
επιστημονικό κεφάλαιο λειτουργεί ως συμβολικό κεφάλαιο αναγνώρισης το οποίο έχει αξία 
καταρχάς στο πλαίσιο του εν λόγω πεδίου, αλλά μπορεί να μετατραπεί και σε άλλου είδους 
κεφάλαιο, κυρίως οικονομικό.43 Η επιστημονικού τύπου συμβολική εξουσία δενμπορεί να 
ασκηθεί στο κοινό (ως εξουσία που επιβάλλει τι να δει και τι να πιστέψει το κοινό) παρά μόνο 
εάν έχει επικυρωθεί από άλλους επιστήμονες -οι οποίοι “ελέγχουν” σιωπηρά την πρόσβαση στο 
“ευρύ κοινό”, κυρίως μέσα από την εκλαϊκευση. Η δομή του συσχετισμού δυνάμεων ορίζεται 
από τη δομή της κατανομής εξωεπιστημονικού και επιστημονικού κεφαλαίου. Καθώς οι 
στρατηγικές των εμπλεκόμενων στο πεδίο είναι επιστημονικές και κοινωνικές ταυτόχρονα, το 
πεδίο αποτελεί χώρο δύο τύπων επιστημονικού κεφαλαίου: ενός κεφαλαίου αυτούσιας 
επιστημονικής αυθεντίας και ενός κεφαλαίου εξουσίας πάνω στον επιστημονικό κόσμο, το οποίο 
μπορεί να συσσωρευθεί με τρόπους που δεν είναι αμιγώς επιστημονικοί (κυρίως μέσα από 
συναφείς θεσμούς) και αποτελεί την γραφειοκρατική αρχή των εξωεπιστημονικών εξουσιών 
πάνω στο επιστημονικό πεδίο. 

Οι κρίσεις των επιστημονικών έργων είναι πάντοτε ισχυρά επηρεασμένες από τη γνώση της 
θέσης που κατέχει ο συγγραφέας στην κοινωνική ιεραρχία. Το συμβολικό κεφάλαιο ενός 
ερευνητή (και η υποδοχή του έργου του)  εξαρτάται από το εργαστήριο και το πανεπιστήμιο στο 
οποίο ανήκει ‘ αυτό το γεγονός διαλανθάνει της προσοχής των μικρο-κοινωνιολόγων του 
κονστρουκτιβισμού: οι δομικοί περιορισμοί που επηρεάζουν τις πρακτικές και τις στρατηγικές 
δεν γίνονται αντιληπτοί στο εργαστηριακό μικρο-επίπεδο. Η λογική των επιστημονικών 
συγκρούσεων μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο εάν λάβουμε υπόψη ότι οι επιστήμες εξαρτώνται 
για τη λειτουργία τους και από καθαρά επιστημονικούς πόρους (αυτοί είναι εν πολλοίς 
ενσωματωμένοι) αλλά και από αναγκαίους οικονομικούς πόρους. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

                                                 
41 P.Bourdieu, Science de la science et reflexivite, Cours du College de France 2000-2001 (ελλ.μετάφραση: 

Θ.Παραδέλλης, Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχασμός, εκδ. Πατάκη 2005). 
42 Για τον Bourdieu στο επιστημονικό πεδίο οι στρατηγικές έχουν πάντοτε δύο όψεις: μια καθαρώς 

επιστημονική λειτουργία και μια κοινωνική λειτουργία στο πεδίο. 
43 Η έννοια της “visibility” (ορατότητα) παραπέμπει στην διαφοροποιητική αξία του κεφαλαίου το οποίο 

συγκεντρωμένο σε ένα αναγνωρισμένο όνομα διακρίνει τον φορέα του από το αδιαφοροποίητο φόντο της μάζας των 
ανώνυμων ερευνητών. Επιπρόσθετα: το συμβολικό κεφάλαιο πηγαίνει στο συμβολικό κεφάλαιο: το επιστημονικό 
πεδίο «πιστοδοτεί» αυτούς που ήδη έχουν συμβολικό κεφάλαιο (τα γνωστότερα ονόματα επωφελούνται 
περισσότερο από τα συμβολικά οφέλη τα οποία μόνο φαινομενικά κατανέμονται ισότιμα μεταξύ συνεργατών). 
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βρίσκονται πάντοτε υπό αμφισβήτηση στο πεδίο και σοβεί μονίμως μια διαμάχη για την ρύθμιση 
των διενέξεων και επιστημονικών ερίδων.44 

Κατασκευάζοντας την αντικειμενική δομή της κατανομής των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν 
άτομα και θεσμούς, αποκτούμε ένα εργαλείο πρόβλεψης των πιθανών συμπεριφορών. Ο χώρος 
των θέσεων καθορίζει (με όρους πιθανοτήτων) τον ομόλογο χώρο των προσωπικών 
τοποθετήσεων, δηλαδή τις στρατηγικές και τις διαδράσεις.45 

Συνοψίζοντας: η δομή του επιστημονικού πεδίου ορίζεται την κάθε στιγμή από την 
κατάσταση του συσχετισμού δυνάμεων, δηλαδή από την δομή της κατανομής του ειδικού 
κεφαλαίου. Αυτή η δομή προσδιορίζει σε κάθε ερευνητή (σε συνάρτηση με τη θέση που κατέχει) 
τις στρατηγικές του, τις επιστημονικές του τοποθετήσεις καθώς και τις αντικειμενικές 
πιθανότητες επιτυχίας τους. Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν προϊόν της σχέσης ανάμεσα στη 
θέση στο εσωτερικό του πεδίου και στις προδιαθέσεις (έξη) του κατόχου της θέσης αυτής. Δεν 
υφίσταται επιστημονική επιλογή (επιλογή περιοχής έρευνας, μεθόδων, τόπου έκδοσης κλπ.) που 
να μην αποτελεί επίσης κοινωνική στρατηγική επένδυσης που αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση 
του εν λόγω ειδικού (κοινωνικού και επιστημονικού) οφέλους.  

Επομένως, η γνώση των διακριτικών ιδιοτήτων ενός δρώντως, άρα της θέσης του στη δομή 
κατανομής και των προδιαθέσεών του, μας επιτρέπει να προβλέψουμε (ή τουλάχιστον να 
κατανοήσουμε) πού θα τοποθετηθεί επιστημονικά (για παράδειγμα, το είδος επιστήμης που θα 
ασκήσει, κανονική και ‘αναπαραγωγική’ ή εκκεντρική και ‘παρακινδυνευμένη’ κλπ.).46 

 
Ο αγώνας στον οποίο εμπλέκονται τα δρώντα υποκείμενα στο επιστημονικό πεδίο αφορά 

κατά βάση την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου τρόπου γνώσης (ενός αντικειμένου, μιας 
μεθόδου) και συμβάλλει στην διατήρηση ή τον μετασχηματισμό του πεδίου δυνάμεων. Μικρός 
αριθμός δρώντων και θεσμών συγκεντρώνουν ένα κεφάλαιο ικανό ώστε να ιδιοποιηθούν κατά 
προτεραιότητα τα οφέλη που παρέχει το πεδίο ‘ ασκούν εξουσία πάνω στο κεφάλαιο των 
υπόλοιπων. Οι κυρίαρχοι επιβάλλουν (με την ύπαρξή τους και μόνο) ως οικουμενικά 
κανονιστικά πρότυπα τις αρχές που διέπουν τη δική τους πρακτική. Αυτό είναι που θέτει σε 
αμφισβήτηση η επαναστατική καινοτομία. Η καινοτομία μπορεί να έχει παράπλευρες συνέπειες 
την καταστροφή πλήθους ερευνών, χωρίς να υπάρχει η κυνική πρόθεση πρόκλησης τέτοιας 
βλάβης, συναντά δεν πάντοτε ισχυρές αντιστάσεις (η δυσφήμηση χρησιμοποιείται συχνά ως 
αποτελεσματικό όπλο). Οι κυρίαρχοι προβάλλονται ως παραδείγματα, ως υποδειγματικές 
πραγματώσεις της επιστημονικής πρακτικής, ως ενσαρκώσεις των κανονιστικών προτύπων ‘ η 
δικής τους πρακτική γίνεται το μέτρο αποτίμησης, ο ‘ορθός’ τρόπος άσκησης της επιστήμης. Οι 
‘επαναστάτες’ μη περιοριζόμενοι στα υφστάμενα όρια του παιχνιδιού μετασχηματίζουν το 
παιχνίδι και τις αρχές που το διέπουν. ¨ενα μέσο που χρησιμοποιείται για τις αλλαγές αυτές 
συνίσταται στην μεταρρύθυμιση του τρόπου εκπαίδευσης των παραγωγών. Από προκύπτουν οι 
πολύ συχνές διενέξεις γύρω από τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης. 

Κάποιος ερευνητής ανακαλύπτει ένα ‘αδρό’ γεγονός (συχνά μια ‘ανωμαλία’) το οποίο χάρη 
στον θεωρητικό του εξοπλισμό το συγκροτεί σε ‘επιστημονικό γεγονός’, συστατικό στοιχείο 
ενός νέου τρόπου σύλληψης του κόσμου. Οι επιστημολογικοί πόλεμοι είναι συχνά αυτού του 
τύπου. Ο ορισμός εν τούτοις του ίδιου του διακυβεύματος της επιστημονικής διαπάλης αποτελεί 
μέρος των διακυβευμάτων: κυρίαρχοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να επιβάλλουν έναν ορισμό 

                                                 
44 Σε τέτοιους τομείς ο Bourdieu παρατηρεί πως υπάρχουν περιθώρια εφαρμογής του «νόμου του 

ζντανοφισμού»: όσοι διαθέτουν το μικρότερο ειδικό κεφάλαιο (οι ‘λιγότερο διαπρεπείς’) τείνουν να προσφεύγουν 
σε εξωτερικές εξουσίες προκειμένου να ενισχυθούν στις επιστημονικές διαμάχες... 

45 Αυτός που καθορίζεται συμβάλλει στον δικό του καθορισμό, αλλά μέσα από ιδιότητες (όπως οι προδιαθέσεις 
ή οι ικανότητες) τις οποίες δεν έχει ο ίδιος καθορίσει. 

46 Όπως το θέτει ο Bourdieu, η ανάλυση της δομής (η στατιστική) και η ανάλυση της μεταβολής (η δυναμική) 
είναι αναπόσπαστα ‘ η αρχή της δυναμικής βρίσκεται στην στατική του πεδίου, στο συσχετισμό δυνάμεων που το 
ορίζουν. 
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σύμφωνα με τον οποίο η πιο ολοκληρωμένη πραγμάτευση της επιστήμης συνίσταται στο να έχει 
ή να κάνει κανείς εκείνο το οποίο έχουν ή κάνουν εκείνοι. Έτσι εξηγείται και η “αντινομία της 
νομιμοποίησης” στο επιστημονικό πεδίο: δεν υπάρχει αυθεντία που να νομνιμοποιεί τους φορείς 
νομιμοποίησης. 

Οι επιστημονικές επαναστάσεις διαταράσσουν την ιεραρχία των κοινωνικών αξιών που 
συνδέονται με τις διάφορες μορφές επιστημονικής πρακτικής, επομένως μεταβάλουν και την 
κοινωνική ιεραρχία των διαφορετικών κατηγοριών επιστημόνων. Οι επιστημονικές 
επαναστάσεις πάντως εισάγουν μεν έναν ριζικό μετασχηματισμό, αλλά διατηρώντας τα 
προηγούμενα κεκτημένα. Οι επιστημονικές επαναστάσεις μεταβάλουν την ιεραρχία των 
θεωρούμενων ως σημαντικών και εισάγουν μια χρονικότητα στο πεδίο. 

Ένας κλάδος είναι ένα σχετικά σταθερό και οριοθετημένο πεδίο, εγγεγραμμένο σε θεσμούς, 
εργαστήρια, πανεπιστημιακά τμήματα, σε περιοδικά, σε συνέδρια, σε διαδικασίες πιστοποίησης 
επάρκειας, σε συστήματα ανταμοιβών κλπ. Ο κλάδος ορίζεται από την κατοχή συλλογικού 
κεφαλαίου εξειδικευμένων μεθόδων και εννοιών. Σύμφωνα με μια διατύπωση του Bourdieu, 
παράγει ένα «ιστορικό υπερβατικό», την «κλαδική έξη» ως σύστημα αντιληπτικών και 
αποτιμητικών σχημάτων (λογοκριτικός έλεγχος), χαρακτηρίζεται δε και από ένα ιδιαίτερο 
«ύφος».47 

Η έννοια του επιστημονικού πεδίου παραπέμπει σε ένα ελάχιστο επίπεδο ενότητας της 
επιστήμης ‘ οι επιμέρους διαφορετικοί κλάδοι κατέχουν μια θέση στον ιεραρχημένο χώρο των 
επιστημονικών κλάδων. Το επιστημονικό πεδίο μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο τοπικών 
πεδίων (κλάδων) που έχουν κοινά συμφέροντα (για παράδειγμα υπέρ της ορθολογικότητας και 
κατά του ανορθολογισμού κλπ.) και ένα ελάχιστο ‘κοινών αρχών’. Το επιστημονικό κεφάλαιο 
των σταθμισμένων διαδικασιών, των δοκιμασμένων μοντέλων και των αναγνωρισμένων 
πρωτοκόλλων που οι ερευνητές συχνά συνδυάζουν προκειμένου να επινοήσουν νέες θεωρίες και 
νέες πειραματικές συσκευές, επιδρά ως ενοποιητικός παράγοντας και αντίδοτο σε κεντρόφυγες 
δυνάμεις. 

Μεταξύ των αρχών που διαφοροποιούν τους κλάδους μεταξύ τους είναι και το μέγεθος του 
κεφαλαίου των συσσωρευμένων συλλογικών θεωρητικο-τυπικών πόρων και η αυτονομία που 
διαθέτουν έναντι εξωτερικών περιορισμών- πολιτικών θρησκευτικών ή οικονομικών.48  

Συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε πως το επιστημονικό πεδίο υπακούει σε μια 
ιδιαίτερη λογική και για τον λόγο αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε (χωρίς να προσφύγουμε σε 
κάποια ‘υπερβατικότητα’) το ότι αποτελεί έναν ιστορικό τόπο όπου παράγονται διιστορικές 
αλήθειες. Η πρώτη ιδιότητά του που εντοπίσαμε είναι η «κλειστότητά του» (ο ερευνητής τείνει 
να μην έχει άλλους αποδέκτες εκτός από τους ικανότερους που μπορούν να τον κατανοήσουν και 
να τον κρίνουν) ‘ η δεύτερη ιδιότητα που εντοπίσαμε είναι το γεγονός ότι η επιστημονική 
διαπάλη έχει ως διακύβευμα το μονοπώλιο της επιστημονικά νόμιμης αναπαράστασης του 
“παραγματικού” και ότι στη σύγκρουσή τους οι ερευνητές δέχονται σιωπηρά την επιδιαιτησία 
του “πραγματικού”, σαν να συμφωνούν υπόρρητα σε ένα κοινό σχέδιο απόδοσης μιας 
ρεαλιστικής αναπαράστασης.49  

                                                 
47 Ας σημειώσουμε εδώ πως προϊόντα μιας και της αυτής έξης χαρακτηρίζονται από ενότητα ύφους- ύφος 

τρόπου ζωής, ύφος γραφής κλπ. Ο Bourdieu θεωρεί πως η έννοια του «ύφους» συνθλίφτηκε και αφανίστηκε από το 
φάσμα του στοχασμού για την επιστήμη από το γεγονός πως η (κβαντική) φυσική συγκοτήθηκε βαθμιαία σε 
αποκλειστικό μοντέλο της επιστημονικότητας στο όνομα ενός κοινωνικού προνομίου που μετατράπηκε σε 
επιστημολογικό προνόμιο.    

48 Για τον Bourdieu υπάρχουν δύο αρχές διαφοροποίησης και ιεράρχησης των κλάδων: μια εξωεπιστημονική 
και μια αμιγώς επιστημονική αρχή. Η ‘αντίθεση’ μεταξύ φυσικής και χημείας είναι ενδεικτική της επίδρασης των 
θεωρητικο-τυπικών πόρων: η χημεία αντιμετωπίζεται ως ‘κατώτερη’, «υπηρετική» - επιστήμη περιγραφική και 
εμπειρική που ασχολείται με πρακτικά και εφαρμοσμένα  ζητήματα... (παραπομπή στις μελέτες των Nye M.J. και 
Pierre Lazlo). 

49 Το οντολογικό αυτό αίτημα ασφαλώς προϋποθέτει ένα άλλο: την ιδέα ότι υπάρχει νόημα, μια τάξη, κάποια 
λογική, κάτι δηλαδή που μπορεί να κατανοηθεί στον κόσμο και ότι δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για τον 
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Εάν, σύμφωνα με τα παραπάνω, η κοινωνιολογική ανάλυση της λειτουργίας του 
επιστημονικού πεδίου δεν μας καταδικάζει σε ριζικό σχετικισμό –εάν δηλαδή μπορούμε να 
παραδεχθούμε ότι η επιστήμη είναι ένα κοινωνικό ιστορικό γεγονός, χωρίς να συμπεράνουμε ότι 
τα πορίσματά της είναι σχετικά ως προς τους ιστορικούς και κοινωνικούς όρους ανάδυσής τους- 
είναι επειδή το «υποκείμενο» της επιστήμης δεν είναι ένα απαρτιωμένο συλλογικό (Durkheim, 
Merton) αλλά ένα πεδίο, πεδίο μάλιστα μοναδικό, στο οποίο οι συσχετισμοί δυνάμεων και 
διαπάλης μεταξύ δρώντων και ιδρυμάτων (θεσμών) υπόκεινται σε ειδικούς νόμους (διαλογικούς 
και πολεμικούς) που απορρέουν από δύο θεμελιώδεις (συνυφανσμένες) ιδιότητες: την 
“κλειστότητα” και την “επιδιαιτησία του πραγματικού”.50    

Αυτό που τίθεται εδώ σε αμφισβήτηση είναι ένα σύνολο συνηθειών της σκέψης, όπως για 
παράδειγμα να αντιλαμβανόμαστε τη γνωστική σχές σαν μια σχέση μεμονωμένου ερευνητή και 
αντικειμένου. Το υποκείμενο ωστόσο δεν είναι ο μεμονωμένος ερευνητής, παρά το επιστημονικό 
πεδίο ως σύμπαν αντικειμενικών σχέσεων επικοινωνίας και άμιλλας που ρυθμίζονται σε ό,τι 
αφορά την επιχειρηματολογία και την επαλήθευση. Οι επιστήμονες δεν είναι οι «μοναδικές 
ιδιοφυίες» που διατείνονται οι αγιογραφικές ιστορίες: είναι συλλογικά υποκείμενα τα οποία, ως 
ενσωματωμένη συλλογική ιστορία, πραγματώνουν όλη την σχετική με την επιστήμη τους 
ιστορία και εργάζονται στους κόλπους συλλογικοτήτων με όργανα που τα ίδια αποτελούν 
εξαντικειμενικευμένη συλλογική ιστορία. Το επιστημονικό πεδίο επί της ουσίας “επιλέγει” τις 
κατάλληλες «έξεις» για την πραγματοποίηση των τάσεών του. Στην επιστημονική διαπάλη, οι 
ανταγωνιστές για το μονοπώλιο της νόμιμης αναπαράστασης της αντικειμενικής 
πραγματικότητας (“νόμιμη” σημαίνει εδώ ικανή να αναγνωρισθεί, να επικυρωθεί, ή αλλιώς να 
“ομολογηθεί”) διαθέτουν τεράστιο (κοινό, συσσωρευμένο) εξοπλισμό για θεωρητική κατασκευή 
και εμπειρική επαλήθευση ή διάψευση. 

 
Η ‘αντικειμενικότητα’ σύμφωνα με την θεώρηση του Bourdieu, αποτελεί κοινωνικό προϊόν 

του πεδίου και εξαρτάται από τις αποδεκτές στο πεδίο προϋποθέσεις (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον 
‘νόμιμο’ τρόπο διευθέτησης των συγκρούσεων). Οι αρχές της λογικής και της πειραματικής 
μεθόδου τίθενται συνεχώς υπό αμφισβήτηση κατά την εφαρμογή τους στις διαπραγματεύσεις 
που συνοδεύουν τη διαδικασία δημοσίευσης και καθολίκευσης. Οι επιστημολογικοί κανόνες 
είναι οι κοινωνικοί κανόνες και κανονικότητες που είναι εγγεγραμένες στις δομές και στις έξεις. 
Η επιστημονική γνώση είναι αυτό που αντιστάθηκε και επιβίωσε των αντιρρήσεων. Η 
επικυρωμένη άποψη είναι αυτή η οποία αναγνωρίζεται διότι δεν προκαλεί ουσιώδεις αντιρρήσεις 
ή γιατί δεν υπάρχει άλλη καλύτερη εξήγηση. Σε αυτές τις διαμάχες που αποδέχονται ως 
επιδιαιτητή την ετυμηγορία του πειράματος (δηλαδή αυτό που οι ερευνητές συμφωνούν να 
θεωρούν πραγματικό), η αλήθεια δεν είναι άλλο από το σύνολο των αναπαραστάσεων που 
θεωρούνται αληθινές διότι παρήχθησαν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζουν την παραγωγή 
του αληθούς ‘ είναι αυτό με το οποίο συμφωνούν οι ανταγωνιζόμενοι που συναινούν πάνω στις 
αρχές της επαλήθευσης, πάνω στις κοινές μεθόδους επικύρωσης των υποθέσεων. Σε έναν κόσμο 
όπως είναι αυτός της επιστήμης οι ατομικές κατασκευές (πάντοτε συλλογικές) εμπλέκονται σε 
συναλλαγές που διευθετούνται όχι από υπερβατικούς επιστημολογικούς κανόνες και μεθόδους, 
αλλά από τις ειδικές αρχές κοινωνικότητας που επιβάλλονται από τη συμμετοχή σε ένα πεδίο 
(τέτοιες που εάν τις αγνοήσουμε αποκλειόμαστε από το πεδίο). 

                                                                                                                                            
κόσμο (“anything goes”) γιατί δεν είναι δυνατά στον κόσμο όλα και οτιδήποτε. Ο Frege το είχε διατυπώσει με τον 
εξής τρόπο: εάν όλα ήταν σε μια συνεχή ροή και τίποτε δεν παρέμενε παγιωμένο για πάντα, τότε δεν θα υπήρχε 
δυνατότητα να γνωρίσουμε τον κόσμο και τα πάντα θα ήταν βυθισμένα στην σύγχυση... Το αίτημα αυτό (όχι 
πάντοτε αποδεκτό για τον φυσικό κόσμο), αμφισβητήθηκε από αντι-αιτιοκρατικά ρεύματα σε σχέση με τον 
κοινωνικό κόσμο. 

50 Η ίδια η ‘λογική αναγκαιότητα’ αποτελεί, σε αυτό το θεωρητικό σχήμα, το κοινωνικό κανονιστικό πρότυπο 
των επιστημονικών πεδίων και ασκείται κυρίως μέσω συναφών λογοκριτικών ελέγχων. 
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Στο σιωπηρό δικαίωμα εισόδου στο πεδίο, περιλαμβάνεται και η αποδοχή κανονιστικών 
προτύπων πυ αφορούν την επικύρωση εός επιστημονικού γεγονότος και την αναγνώριση της 
αρχής του διαλεκτικού λόγου: αυτό συνίσταται στο να παίζει κανείς το παιχνίδι της συζήτησης, 
του διαλόγου, να υποβάλλει τα πορίσματά του σε κριτικό έλεγχο, να απαντά στα ερωτήματα με 
τρόπο υπεύθυνο χωρίς αντιφάσεις και σύμφωνα με τις πρακτικές αρχές ενός ‘ήθους 
επιχειρηματολογίας’. Η γνώση, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν στηρίζεται στην υποκειμενική 
ενάργεια ενός μεμονωμένου ερευνητή αλλά στην συλλογική εμπειρία που ρυθμίζεται από 
κανονιστικά πρότυπα επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας. Η επικύρωση της γνώσης ως 
νομιμοποίησης (μονοπώλιο νόμιμης επιστημονικής άποψης) δεν αφορά μόνο τη σχέση 
υποκειμένου-αντικειμένου αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των υποκειμένων. Το επιστημονικό 
γεγονός δηλαδή ‘κατακτιέται και κατασκευάζεται’ μέσα από την συλλογική παραγωγή της 
αλήθειας (επαλήθευση), μέσα από τη διαπραγμάτευση, την συναλλαγή, την ομολογία, την 
επικύρωση μέσω της ρητής συναίνεσης. Ένα γεγονός δεν γίνεται πραγματικό επιστημονικό 
γεγονός παρά μόνο εάν αναγνωρισθεί. Η κατασκευή του γεγονότος είναι κοινωνικά καθορισμένη 
με διττό τρόπο: αφενός από τη θέση του εργαστηρίου (ή επιστήμονα) στο πεδίο, αφετέρου από 
τις αντιληπτικές κατηγορίες που συνδέονται με την θέση του αποδέκτη (το αποτέλεσμα 
επιβολής, αυθεντίας κλπ. είναι τόσο μεγαλύτερο όσο χαμηλότερη σχετικά είναι η θέση). 
“Διαπιστωμένο” σημαίνει συλλογικά επικυρωμένο σε μια επικοινωνιακή διαδικασία που 
καταλήγει στην καθολική αναγνώριση. Η αληθινή ιδέα, στο εσωτερικό του επιστημονικού 
σύμπαντος, έχει μια εγγενή δύναμη πειθούς που επιβάλλεται στους αντίπαλους.51 

Το πέρασμα από μια σχέση ερευνητή-αντικειμένου σε μια σχέση μεταξύ υποκειμένων (το 
σύνολο των δρώντων στο πεδίο) οδηγεί στην απόρριψη τόσο μιας «αφελούς ρεαλιστικής» 
θεώρησης σύμφωνα με την οποία ο επιστημονικός λόγος αποτελεί άμεση αντανάκλαση (καθαρή 
καταγραφή) της πραγματικότητας, όσο και μιας σχετικιστικής κονστρουκτιβιστικής θεώρησης 
όπου ο πειστημονικός λόγος αποτελεί απλώς προϊόν μιας κατασκευής που κατευθύνεται από 
συμφέροντα και γνωστικές δομές και παράγει πολλαπλές, υπο-καθορισμένες από τον κόσμο, 
θεωρήσεις του κόσμου. Όπως το θέτει ο Bourdieu, η επιστήμη είναι μια κατασκευή μέσα από 
την οποία αναδύεται μια ανακάλυψη που δεν ανάγεται ούτε στην κατασκευή ούτε στους 
κοινωνικούς όρους που την κατέστησαν εφικτή. Για έναν τέτοιο «ρεαλιστικό ορθολογισμό» η 
επιστημονική κατασκευή αποτελεί προϋπόθεση για την έλευση του “πραγματικού” που 
ονομάζουμε “ανακάλυψη”. Η “επιστημονική κοινότητα” δεν αποτελεί ούτε το (εξιδανικευμένο) 
βασίλειο των σκοπών της έλλογης σκέψης, ούτε (πιο κυνικά) μπορούν οι ανταλλαγές μεταξύ 
επιστημόνων να αναχθούν στην υπολογισμένη βαρβαρότητα των πολιτικών συσχετισμών 
δυνάμεων.  

Ο «δόλος του επιστημονικού λόγου» συνίσταται στο ότι κάνει τη συγκυρία, την τυχαιότητα, 
αναγκαιότητα και την κοινωνική αναγκαιότητα επιστημονική αρετή (Bourdieu).52 

Σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ αλήθειας και ιστορίας, φιλοσοφίας και κοινωνικών επιστημών, 
ο Bourdieu απορρίπτει τόσο την «λογικιστική απολυτοκρατία» που διατείνεται ότι παρέχει τις a 
priori λογικές βάσεις τς επιστημονικής γνώσης, όσο και τον «ιστοριστικό σχετικισμό» ‘ 
αντικαθιστώντας τους οικουμενικούς όρους και a priori του Kant με κοινωνικά συγκροτημένους 

                                                 
51 Οι μελέτες των εργαστηρίων οφείλουν σχετικά με την κατασκευή του επιστημονικού γεγονότος, να 

λαμβάνουν υπόψη, ανάμεσα σε όλα τα άλλα και την (αδιάσπαστα κοινωνική και διανοητική) λογική της 
‘κυκλοφορίας’: αυτή επιφέρει αποτελέσματα λογικού και εμπειρικού ελέγχου και επομένως αποτελέσματα 
‘καθολίκευσης’. Η κριτική δηλαδή κυκλοφορία είναι μια διαδικασία απομερίκευσης, δημοσιοποίησης με την διπλή 
σημασία της επισημοποίησης και της καθολίκευσης -κάτι που καταλήγει τελικώς στην απαλοιφή της αρχικής πηγής 
των ιδεών με την ενσωμάτωσή τους στην γενική αποδεκτή γνώση. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία 
οι μελέτες που αφορούν την κατανόηση της περίπλοκης μετάβασης από την ‘ιδιωτικότητα του εργαστηρίου’ στην 
‘δημοσιότητα του πεδίου’ (για παράδειγμα O.Hannaway, S.Shapin κ.ά.). 

52 «η επίσημη θεώρηση της επιστήμης είναι μια συλλογική υποκρισία ικανή να εξασφαλίζει το ελάχιστο κοινής 
πίστης που απαιτεί η λειτουργία της κοινωνικής ευταξίας ‘ το άλλο ρόσωπο της επιστήμης είναι οικουμενικά γνωστό σε 
όλους όσοι συμμετέχουν στο παιχνίδι και ταυτόχρονα ομόφωνα κρυμμένο [..]». 
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όρους και a priori (σε συσχέτιση με το εγχείρημα του Durkheim για τη θρησκεία) οδηγείται στην 
«επιστημονική εξαντικειμενίκευση του υποκειμένου της εξαντικειμενίκευσης», σε μια 
κοινωνιολογία του γνωστικού υποκειμένου στη γενικότητα και την ιδιαιτερότητά του 
(«αναστοχασμός»). Πρόκειται για την εξαντικειμενίκευση του «υπερβατικού ασυνειδήτου» που 
το γνωστικό υποκείμενο επενδύει χωρίς να το γνωρίζει στις γνωστικές του ενέργειες, ή αλλιώς 
πρόκειται για την «έξη» του ως «ιστορικού υπερβατικού»: a priori κατά το ότι αποτελεί 
«δομούσα δομή» που οργανώνει την αντίληψη και αποτίμηση κάθε εμπειρίας, και a posteriori 
κατά το ότι αποτελεί «δομημένη δομή» που παράγεται από μια ολόκληρη σειρά κοινών ή 
ατομικών εκπαιδευτικών διαδικασιών.53  

Ο Bourdieu θέτει επομένως ως αντικείμενο τη διερεύνηση των «κοινωνιο-υπερβατικών» 
όρων της γνώσης. Ο Wittgenstein με τις Φιλοσοφικές Έρευνες (ένα είδος υπερβατικής λογικής 
καντιανού τύπου που στοχεύει στην περιγραφή των απολύτως αναγκαίων προϋποθέσεων ή όρων 
κάθε σκέψης που αφορά το πραγματικό) εγκαταλείπει την λογική απολυτοκρατία του Tractatus 
προς όφελος ενός είδους γλωσσικής πολυκρατίας (πλουραλισμού): υπάρχουν όχι μόνο πολλαπλά 
λογικομαθηματικά πλαίσια, αλλά και πολλαπλές γλώσσες που επιτρέπουν να κατασκευάσουμε 
τον κόσμο. Ο Bourdieu, όπως το περιγράφει ο ίδιος, προσπαθεί να δείξει πως είναι δυνατό να 
διατηρήσουμε την κανονικότητα των “γραμματικών” αρχών, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατή η 
σκέψη, συμφιλιώνοντας παράλληλα τον ιστορικό και κοινωνικό χαρακτήρα κάθε ανθρώπινης 
σκέψης ‘ ισχυρίζεται πως είναι δυνατόν να θέσουμε ως δεδομένο την ριζική ιστορικότητα των 
λογικών κανονιστικών προτύπων και ταυτοχρόνως να διασώσουμε τον λόγο, και αυτό «χωρίς 
υπερβατικά τεχνάσματα» και χωρίς να αποκλείσουμε την ίδια την κοινωνιολογική σκέψη από 
την κριτική εξέταση. 

Μπορούμε λοιπόν «να διασώσουμε τον λόγο» χωρίς να επικαλεστούμε ως «απο μηχανής 
θεό» κάποια μορφή κατάφασης του υπερβατικού χαρακτήρα του λόγου. Κι αυτό, ισχυρίζεται ο 
Bourdieu, περιγράφοντας την σταδιακή ανάδυση ενός σύμπαντος όπου για να έχεις “δίκιο” 
πρέπει να προβάλλεις λόγους, αναγνωρισμένα συνεπείς αποδείξεις, όπου η λογική του 
συσχετισμού δυνάμεων και της σύγκρουσης συμφερόντων ρυθμίζεται στο μέτρο που η “δύναμη 
του καλύτερου επιχειρήματος” έχει λογικές πιθανότητες να επιβληθεί. Στα επιστημονικά πεδία οι 
συσχετισμοί συμβολικών δυνάμεων και οι συγκρούσεις που ευνοούν συμβάλλουν στο να 
δώσουν τη δύναμή τους στο καλύτερο επιχείρημα. 

Υπάρχουν επομένως σύμπαντα στα οποία εγκαθιδρύεται μια κοινωνική συναίνεση σχετικά 
με την αλήθεια, αλλά τα οποία υπόκεινται σε κοινωνικούς περιορισμούς που ευνοούν την 
ορθολογική ανταλλαγή και υπακούουν σε μηχανισμούς καθολίκευσης, όπως ο αμοιβαίος έλεγχος 
‘ σύμπαντα στα οποία οι συνήθεις αντινομίες μεταξύ συμφέροντος και λόγου, δύναμης και 
αλήθειας κλπ. τείνουν να εξασθενούν ή να αίρονται.54 Κάθε πεδίο (γνωστικός κλάδος) αποτελεί 
τόπο μιας ειδικής νομιμότητας, η οποία όντας προϊόν της ιστορίας, είναι ενσωματωμένη στις 
αντικειμενικές κανονικότητες λειτουργίας του πεδίου (στους μηχανισμούς που διέπουν την 
κυκλοφορία της πληροφορίας, στη λογική της κατανομής των ανταμοιβών και στις παραγόμενες 
στο πεδίο επιστημονικές έξεις). Με μια τέτοια έννοια λοιπόν η επιστημονική γνώση είναι το 
σύνολο των προτάσεων που έχουν επιβιώσει των αντιρρήσεων. Τα επιστημολογικά κριτήρια 
αποτελούν τυποποίηση των “κανόνων του παιχνιδιού” που πρέπει να τηρηθούν στο εσωτερικό 

                                                 
53 Προκειμένου να εφαρμόσουμε το επιστημονικό πρόταγμα ειδικότερα στις ‘κοινωνικές επιστήμες’ χρειάζεται 

αυτό το ένα περαιτέρω βήμα το οποίο οι φυσικές επιστήμες δεν έχουν ανάγκη να κάνουν: για να έρθει στην 
επιφάνεια το «κατεξοχήν κρυμένο», αυτό που διαφεύγει του βλέμματος της επιστήμης, διότι ακριβώς κρύβεται στο 
ίδιο το βλέμμα του επιστήμονα, το «υπερβατολογικό ασυνείδητο», πρέπει να εξαντικειμενικεύσουμε το υποκείμενο 
της εξαντικειμενίκευσης, δηλαδή το «υπερβατικό ιστορικό», η εξαντικειμενίκευση του οποίου αποτελεί την 
προϋπόθεση για να αποκτήσει η επιστήμη την “αυτοσυνειδησία της”, δηλαδή την γνώση των ιστορικών της 
προϋποθέσεων. 

54 Με τον τρόπο που το έθεσε κάποτε ο Popper, «η επιστημονική αντικειμενικότητα μπορεί να περιγραφεί ως η 
διυποκειμενικότητα της επιστημονικής μεθόδου» (The Open Society and its Ennemies, New York 1945). 
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του πεδίου και αφορούν κυρίως κανόνες επιχειρηματολογίας και κανονιστικά πρότυπα 
επικοινωνίας.  

Η αλήθεια δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι αυτοί που την ανακάλυψαν είχαν συμφέρον 
να την ανακαλύψουν. Η αλήθεια που αναγνωρίζεται από το επιστημονικό πεδίο δεν ανάγεται 
στις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες παραγωγής της. Μια αλήθεια, παρ’ότι εμφανίζεται ως 
υπερβατική σε σχέση με τις συνειδήσεις που την προσλαμβάνουν και την αποδέχονται ως τέτοια, 
αποτελεί τελικώς προϊόν συλλογικής επικύρωσης η οποία συντελείται στις εντελώς μοναδικές 
συνθήκες του επιστημονικού πεδίου και η οποία είναι ικανή να επιβάλλει την υπέρβαση των 
συγκρούσεων αλλα και την απαλοιφή κάθε ίχνους των ιδιαίτερων συνθηκών ανάδυσής της.  

(δ.03) οι κοινωνικές επιστήμες (P. Bourdieu) 
 
Οι κοινωνικές επιστήμες (ιδιαίτερα η κοινωνιολογία) έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Κατά 

πρώτον, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως υφίστανται “χαμηλά δικαιώματα εισόδου” και 
μειωμένος “έλεγχος”στο πεδίο τους (πάρα πολύς κόσμος συμμετέχει στη σχετική διαπάλη για 
την νόμιμη θεώρηση του κοινωνικού κόσμου). Ένας δεύτερος λόγος της μειωμένης αυτονομίας 
των πεδίων αυτών είναι ότι αντιπαρατίθενται εδώ δρώντες με άνιση αυτονομία και ότι στα 
λιγότερο αυτόνομα πεδία, οι πιο ετερόνομοι ερευνητές έχουν εξ ορισμού περισσότερες 
πιθανότητες να επιβληθούν κοινωνικά έναντι αυτόνομων ερευνητών. Τρίτη ιδιαιτερότητα: όπως 
έχουμε δει η επιστημονική διαμάχη κρίνεται με αναφορά στο «κατασκευασμένο πραγματικό». 
Στην περίπτωση των κοινωνικών επιστημών, το “πραγματικό” είναι όντως έξω και ανεξάρτητο 
από τη γνώση, αλλά το ίδιο αποτελεί κοινωνική κατασκευή, προϊόν παρελθούσης διαμάχης. Τα 
κοινωνικά γεγονότα κατασκευάζονται κοινωνικά και κάθε κοινωνικό δρων υποκείμενο (όπως ο 
επιστήμονας) κατασκευάζει και επιδιώκει να επιβάλλει την δική του μοναδική ‘οπτική’. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο η κοινωνιολογία αποτελεί ουσιαστικό τμήμα των εν λόγω αγώνων. 
Σύμφωνα με αυτή την θεώρηση επομένως η κοινωνική επιστήμη είναι μια κοινωνική κατασκευή 
μιας κοινωνικής κατασκευής (Bourdieu). Στο ίδιο το αντικείμενο (δηλαδή στην ίδια την 
κοινωνική πραγματικότητα και στον κοινωνικό μικρόκοσμο στο εσωτερικό του οποίου 
κατασκευάζεται η επιστημονική αντιπροσώπευση αυτής της πραγματικότητας, το επιστημονικό 
πεδίο) υπάρχει μια συνεχής διαπάλη γύρω από (και για) την κατασκευή του αντικειμένου, στην 
οποία η κοινωνική επιστήμη συμμετέχει διττά: όντας μέσα στο παιχνίδι, υφίστατι τους 
περιορισμούς το και παράγει περιορισμένα αποτελέσματα. Ο ερευνητής είναι μέρος του κόσμου 
τον οποίο προσπαθεί να εξαντικειμενικεύσει και η επιστήμη που παράγει δεν είναι παρά μία από 
τις δυνάμεις που αντιπαρατίθενται σε αυτόν τον κόσμο. Η επιστημονική αλήθεια δεν επιβάλλεται 
από μόνη της, δηλαδή με την δύναμη απλώς του αποδεικτικού της λόγου (ούτε καν στο 
εσωτερικό του επιστημονικού πεδίου). Η κοινωνιολογία όσο περισσότερο ‘επιστημονική’ είναι 
τόσο πιο πολύ αδύναμη είναι. Δεν μπορεί να ελπίζει στην σχεδόν ομόφωνη αναγνώριση που 
απολαμβάνουν οι φυσικές επιστήμες – είναι επομένως καταδικασμένη να αμφισβητείται και να 
είναι αμφιλεγόμενη. 

Η “αντίφαση” σε όσα αναφέρουμε εδώ, συνίσταται στο να αξιώνουμε την εφαρμογή μιας 
σχετικοποιούσας κριτικής για τις άλλες επιστήμες παραμενοντας δέσμιοι μιας ρεαλιστικής 
επιστημολογίας. Ο «αναστοχασμός» που εισηγείται ο P.Bourdieu νοείται ως η διαδικασία εκείνη 
με την οποία η κοινωνική επιστήμη, θέτοντας τον εαυτό της ως αντικείμενο, χρησιμοποιεί τα 
ίδια της τα εργαλεία για να αυτο-κατανοηθεί και να αυτο-ελεγχθεί: ελέγχουμε τους παράγοντες 
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που μπορούν να προκαταλάβουν και να επηρεάσουν την έρευνα.55 Στο πεδίο αυτό τα 
επιστημολογικά εμπόδια είναι πρωταρχικώς κοινωνικά εμπόδια.56 

Το εγχείρημα της εξαντικειμενίκευσης ελέγχεται επιστημονικά μόνο στο βαθμό που το 
υποκείμενό της έχει προηγουμένως υποστεί εξαντικειμενίκευση: όταν εξαντικειμενικεύω έναν 
θεσμό για παράδειγμα στον οποίο εμπλέκομαι άμεσα, έχω ως στόχο (και οφείλω να το γνωρίζω) 
να εξαντικειμενικεύσω «μια ολόκληρη περιοχή του ιδιαίτερου ασυνειδήτου μου» που κινδυνεύει 
να καταστεί εμπόδιο στην γνώση του αντικειμένου ‘ πρόοδος στη γνώση του αντικειμένου 
σημαίνει πρόοδο στον έλεγχο της «μη αναλυμένης σχέσης» προς το αντικείμενο. 

Ζητούμενο λοιπόν είναι να φέρουμε στην επιφάνεια (με τρόπο επιστημονικό) τους 
κοινωνικούς όρους της κοινωνιολογικής κατασκευής και του υποκειμένου αυτής της 
κατασκευής. Η δεύτερη διάσταση αυτού του εγχειρήματος είναι κατι το οποίο, όπως παρατηρεί ο 
Bourdieu, οι «εθνομεθοδολόγοι» παραλείπουν, αφού, αν και υπογραμμίζουν ότι ο κοινωνικός 
κόσμος κατασκευάζεται, ξεχνούν ότι και οι ίδιοι οι κατασκευαστές κατασκευάζονται κοινωνικά 
και ότι η κατασκευή τους εξαρτάται από τη θέση τους στον αντικειμενικό κοινωνικό χώρο που η 
επιστήμη καλείται να κατασκευάσει. 

Συνοψίζοντας, εκείνο το οποίο είναι προς εξαντικειμενίκευση δεν είναι η βιωμένη εμπειρία 
του γνωστικού υποκειμένου, αλλά οι κοινωνικές συνθήκες παραγωγής της. Αυτό που πρέπει να 
ελέγξουμε είναι η υποκειμενική σχέση προς το αντικείμενο –η οποία αν δεν ληφθεί υπόψη, 
εφόσον κατευθύνει επιλογές, μεθόδους κλπ., αποτελεί πιθανό και ισχυρό παράγοντα σφάλματος- 
και τους κοινωνικούς όρους παραγωγής αυτής της σχέσης. Κατά πρώτον λοιπόν, πρέπει να 
εξαντικειμενικεύσουμε τη θέση που κατέχει στο συνολικό κοινωνικό χώρο το υποκείμενο της 
εξαντικειμενίκευσης (προέλευση, τροχιά, κοινωνική και θρησκευτική ένταξη κλπ.) Κατά 
δεύτερο λόγο πρέπει να εξαντικειμενικεύσουμε τη θέση που κατέχει στο πεδίο των ‘ειδικών’ 
(κάθε γνωστικός κλάδος έχει τις παραδόσεις του, τις εθνικές του ιδιαιτερότητες, συνήθεις 
τρόπους σκέψης και λίγο ή πολύ κοινές προσλαμβάνουσες, κοινές πεποιθήσεις αυτονόητα και 
προφάνειες, τελετουργίες και καθιερώσεις, περιορισμούς σχετικά με τις δημοσιεύσεις των 
πορισμάτων, ιδιαίτερους λογοκριτικούς ελέγχους, ακόμη και παραδοχές που εγγράφονται στη 
συλλογική ιστορία της ειδικότητας δηλαδή το «ακαδημαϊκό ασυνείδητο»). Τρίτον, πρέπει να 
καταστήσουμε ανενεργή την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει μια καθαρή, απόλυτη, “ανιδιοτελής” 
οπτική.57 

Μια αντιληπτική σκοπιά αποτελεί θέαση από συγκεκριμένο σημείο του κοινωνικού χώρου: 
όλες οι αντιλήψεις, θεάσεις, πεποιθήσεις, προσδοκίες, ελπίδες κλπ. είναι κοινωνικά δομημένες 
και κοινωνικά εξαρτημένες, ενώ σύμφωνα με τον Bourdieu υπακούουν σε έναν «νόμο 
αντιστοιχίας ανάμεσα στις θέσεις και στις τοποθετήσεις»: η αντίληψη του Χ ατόμου είναι προς 
την αντίληψη του Ψ αυτό που η θέση του Χ είναι προς τη θέση του Ψ. Εδώ, η «έξη» είναι εκείνη 
που εξασφαλίζει την διασύνδεση του χώρου των θέσεων με τον χώρο των αντιληπτικών σκοπιών 
(των οπτικών). 

 
  

                                                 
55 Μια πραγματική κριτική μέσα σε αυτά τα πλαίσια οφείλει να εξετάσει τους κοινωνικούς όρους παραγωγής 

και τα όρια των μορφών σκέψης που ο ερευνητής (μη γνωρίζοντας αυτούς τους όρους) εν αγνοία του εμπλέκει στην 
έρευνά του και τα οποία ‘πραγματοποιούν αντ’αυτού’, δηλαδή στη θέση του, τις πλέον ειδικές επιστημονικές 
ενέργειες. 

56 Οι κοινωνιολόγοι, υποστηρίζει ο Bourdieu, πρέπει να μετατρέψουν τον αναστοχασμό σε μια προδιάθεση 
συστατική της επιστημονικής τους έξης, δηλαδή σε έναν «ανακλαστικό αναστοχασμό».  

57 Σύμφωνα με τον  T.L. Haskell η «κοινωνιολογία των διανοούμενων» αποκαλύπτει αυτή την ιδιαίτερη μορφή 
συμφέροντος, το «συμφέρον στην ανιδιοτέλεια» (“Professionalism versus capitalism”, 1984). 
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Η μόνη αλήθεια, όπως το θέτει ο Bourdieu, είναι το γεγονός ότι η αλήθεια αποτελεί 
διακύβευμα αγώνων χωρίς τέλος, τόσο στον κόσμο της επιστήμης (το κοινωνιολογικό πεδίο) όσο 
και στον κοινωνικό κόσμο που ο κόσμος της επιστήμης θέτει ως αντικείμενο.58 

 
 
       [ Αυτόνομη Πρωτοβουλία ] 

                                                 
58 Η αλήθεια είναι η γενικευμένη σχετικότητα των οπτικών (σκοπιών), με εξαίρεση την οπτική “αυτού που τις 

συγκροτεί ως τέτοιες” συγκροτώντας τον χώρο των οπτικών...Υπάρχει η “σκοπιά δίχως σκοπιά”; σκοπιά “από το 
πουθενά και από παντού”; Μια τέτοια προοπτική θα ήταν εκείνη ενός “Θεού γεωμέτρη” εκτός χώρου, που είναι 
ταυτόχρονα παντού και πουθενά. Στα συμφραζόμενα της ανάλυσης του Bourdieu, η γεωμετρία όλων των 
προοπτικών δεν είναι άλλη από το «πεδίο», όπου οι ανταγωνιστικές σκοπιές αντιπαρατίθενται με βάση 
κεκανονισμένες διαδικασίες και απαρτιώνονται προοδευτικά μέσα από την ορθολογική αντιπαράθεση.  
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