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1. Ειζαγωγή 

Η ζχγρξνλε αλζξσπνινγηθή ζεσξία έρεη ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθσζεί ζηα πιαίζηα 

ελφο αξλεηηθνχ δηαιφγνπ κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ην πξψην κηζφ 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαη ελφο δηηηνχ, θξηηηθνχ θαη ζεηηθνχ-δεκηνπξγηθνχ ηαπηφρξνλα 

δηαιφγνπ κε ηηο αλζξσπνινγηθέο ζεσξήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1960. Ιδηαίηεξα ε κεζνιάβεζε ησλ θεκηληζηηθψλ, δνκηζηηθψλ-καξμηζηηθψλ θαη 

ζεσξηψλ πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

κεηαηφπηζε ηε θεληξηθή ζεκαηηθή ηεο αλζξσπνινγηθήο πεηζαξρίαο θαη αλέδεημε (ή/θαη 

επαλέθεξε) λέεο πξνζεγγίζεηο ζε βαζηθά δεηήκαηα, θπξίσο εηζάγνληαο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ, ζπκβνιηθψλ 

ζρέζεσλ ηζρχνο[1]. ηα ζπκθξαδφκελα απηά ε ζπδήηεζε αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηξία 

θεληξηθά πεδία εληάζεσλ πνπ δηαηξέρνπλ ηε θνηλσληνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή 

ζεσξία: ζπλέρεηα / αιιαγή, πεξηνξηζκφο / απηνλνκία, πιηζκφο / ηδεαιηζκφο. 

Βαζηθφ πξφβιεκα γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο έρεη απνηειέζεη ε εμήγεζε ηεο 

ηαπηφρξνλεο αιιαγήο θαη ζπλέρεηαο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζηα πιαίζηα ηεο ξεπζηήο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο, 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο, ν εληνπηζκφο ησλ δπλάκεσλ αδξάλεηαο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κνξθψλ. Απηή ε ζπδήηεζε 

εθθέξεηαη κε φξνπο πεξηνξηζκνχ-ληεηεξκηληζκνχ / απηνλνκίαο, δνκήο / δξάζεο, 

πνιηηηζκνχ / νξζνινγηθφηεηαο θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο πνπ δνκνχλ θαη επελεξγνχλ εληφο ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο θαζνξίδνληαο 

ηφζν ηελ δηαηήξεζε φζν θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Σέινο, 

έξρεηαη ζην πξνζθήλην ε δηακάρε κεηαμχ ησλ πιηζηηθψλ θαη ηδεαιηζηηθψλ 

θηινζνθηθψλ παξαδφζεσλ: πνηά είλαη ε (ιαλζάλνπζα) ππνθείκελε δχλακε πνπ νξίδεη 

ηε γέλεζε, ηελ αλαπαξαγσγή, ηελ αιιαγή, ηε κνξθή θαη ηα γλσξίζκαηα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ; Οη γλσζηηθέο κνξθέο ηεο λφεζεο, ε αλζξψπηλε 

επηζπκία θαη βνχιεζε ή ε πιηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ νξίδνπλ 

ηε παξαγσγή, πξνκήζεηα θαη θαηαλάισζε πιηθψλ, θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη πψο 

ζρεηίδνληαη απηνί νη παξάγνληεο κε ηα δχν πξνεγνχκελα πεδία πξνβιεκαηηθήο; 
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2. Κπιηική ηος Υποκειμενιζμού και Ανηικειμενιζμού 

Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζηα αλσηέξσ εξσηήκαηα, ν Bourdieu αλαπηχζζεη κηα 

καξμηζηηθήο ζχιιεςεο πιηζηηθή, νιηζηηθή ζεσξία πνπ επηρεηξεί λα ζπιιάβεη ζηε 

δηαιεθηηθή ηεο ελφηεηα ην ζχλνιν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ εθθάλζεψλ ηεο 

επεξσηψληαο ηηο ίδηεο ηηο αξρέο ηεο θνηλσληνινγηθήο γλψζεο θαη πξνζδηνξίδνληαο ην 

δπλαηφ εχξνο, ην ραξαθηήξα ηεο θαη ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ 

θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ. Η ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζεψξεζήο ηνπ 

έγθεηηαη ζηελ ζπκπεξίιεςε κηαο ζεσξίαο ηεο δηαλνεηηθήο πξαθηηθήο, ηεο θνηλσληθά 

ζπγθξνηεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνηλσληνινγηθήο γλψζεο, 

ζε ζπκθσλία κε ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ θαη σο αλαπφζπαζην 

ηκήκα κηαο Κξηηηθήο Θεσξίαο ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο[2]. Σν εγρείξεκα ηνπνζεηεί 

θαη αλάγεη ηελ Πξαθηηθή Θεσξία ηνπ Bourdieu ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο 

θηινζνθίαο θαη γλσζηνζεσξίαο, έλαληη ηεο απιήο έληαμήο ηεο ζε κηα γλσζηνινγηθή, 

επηζηεκνινγηθή παξάδνζε θαη πηνζέηεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ ηεο παξαδείγκαηνο. 

ηε βάζε κηαο αληηδπτζηηθήο, κε Καξηεζηαλήο θνηλσληθήο νληνινγίαο ν Bourdieu 

απνξξίπηεη ηε δηάθξηζε ππνθεηκέλνπ / αληηθεηκέλνπ, πξφζεζεο / αηηίαο, ζπκβνιηθήο 

αλαπαξάζηαζεο / πιηθφηεηαο, λφεζεο / ζψκαηνο, θαηαλφεζεο / αηζζαληηθφηεηαο, 

δξάζηε / δνκήο, πξαθηηθήο / ζεσξεηηθήο ζθέςεο σο αληηζεηηθέο θαηεγνξίεο, 

δηαλνεηηθέο θαη αλαιπηηθέο, δχν ηζηνξηθά δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ γλψζεο, ηνπ 

ππνθεηκεληζκνχ θαη ηνπ αληηθεηκεληζκνχ αληηζηνίρσο, πνπ, σζηφζν, ζηε ζπλάθεηά 

ηνπο ζπλζέηνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο, σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, 

φςεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ζχιιεςε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ κηα 

«ελνπνηεκέλε πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο πξαθηηθήο θαη ηεο ζπκβνιηθήο ηζρχνο»[3]. 
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Ο γλσζηνινγηθφο ππνθεηκεληζκφο ησλ θαηλνκελνινγηθψλ, εζλνκεζνδνινγηθψλ, 

ππαξμηζηηθψλ θαη νξζνινγηζηηθψλ ζεσξήζεσλ ιακβάλεη ηελ αηνκηθή ζπλείδεζε, ηα 

ελεξγήκαηά ηεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο σο ηελ απφιπηε πεγή θαη θξηηήξην ηεο 

αιήζεηαο θαη ηεο βέβαηεο γλψζεο ∙ θαζηζηά ηε ζπλείδεζε θεληξηθφ ζεκείν 

αλαθνξηθψλ ζπλδέζεσλ πξνο αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ κφλν σο αλαθνξηθνί 

πξνζδηνξηζκνί θαη νξίδεη σο λφκηκε πεγή γλψζεο ηελ εζσηεξηθή φξαζε[4] θαη ηα 

δεδνκέλα ηεο. Σν ππνθείκελν σο ελεξγεηηθφο θνξέαο ζθφπηκεο δξαζηεξηφηεηαο, 

«ππεξβαηνινγηθφ» σο πξνο ην φηη δελ πθίζηαηαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο παξά κφλν 

ππφ ηε κνξθή εξεζηζκάησλ θαη αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, δελ «κεηαπίπηεη» πνηέ ζε 

αληηθείκελν, αιιά απνηειεί έλα «ζρέδην ππφ πξαγκάησζε» ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν[5]. 

O θαηλνκελνινγηθφο ππνθεηκεληζκφο επηρεηξεί, σζηφζν, λα ζπιιάβεη απηή ηε 

πξσηνγελή εκπεηξία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζρέζε νηθεηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη νξίδεη ηελ άκεζε θαηάιεςή ηνπ, ρσξίο λα 

δηεξεπλήζεη – ή απνθιείνληαο απφ αλαιπηηθφ πεδίν ηνπ – ηνπο φξνπο πνπ θαζηζηνχλ 

δπλαηή απηή ηελ εκπεηξία θαη ηήο πξνζδίδνπλ ηε λνεκαηηθή «δηαθάλεηά»[6] ηεο, 

πεξηνξηδφκελνο ζε κηα πεξηγξαθή ηεο πξνεπηζηεκνληθήο, πξαθηηθήο εκπεηξίαο θαη 

γλψζεο ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ. Αθφκε, απνηπγράλεη λα ζπιιάβεη – θαη λα 

εμαληηθεηκεληθεχζεη – ηηο θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο εμαληηθεηκελίθεπζεο πνπ απαηηεί 

ε αλαζηνιή θξίζεο (επνρή), ψζηε λα επηζηξέςεη αλαζηνραζηηθά ζηε δνμηθήεκπεηξία 

(ην ππνθεηκεληθφ βίσκα θαη ηε βησκέλε ζεκαζία) πνπ απνηειεί ην αληηθείκελφ 

ηνπ[7]. Παξάιιεια, ζπγθξνηψληαο ζεσξεηηθά ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα σο ην 

ηπραίν, κε αλαγθαίν παξάγσγν ησλ ππνθεηκεληθψλ πξαθηηθψλ, δξαζηεξηνηήησλ, 

απνθάζεσλ[8], δειαδή σο απνηέιεζκα ηπραίαο ζπζζψξεπζεο αηνκηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, ν θνηλσληνινγηθφο λνκηλαιηζκφο αδπλαηεί λα εμεγήζεη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, θαζψο θαη ηηο 

αλαδπφκελεο αληηθεηκεληθέο ξπζκίζεηο πνπ νη αηνκηθέο δξάζεηο παξάγνπλ. Δπηπιένλ, 

απνθιείνληαο ή ππνβαζκίδνληαο αλαιπηηθά ηνλ ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλείδεζεο, ηεο κεηαζρεκαηηδφκελεο αληηθεηκεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, νη θνηλσληνινγηθέο καξδηλαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο «ιεζκνλνχλ» 

πσο δελ είλαη ηα ίδηα ηα επηκέξνπο άηνκα πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη ηηο θαηεγνξίεο θαη 

ζπκβνιηθέο ηαμηλνκήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ λνεκαηνδνηνχλ ηνλ θφζκν θαη 

νξγαλψλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζ’ απηφλ[9]. Η ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ 

ππνθεηκεληζκνχ ζηε κειέηε ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ ππνθεηκεληθνχ, βησκέλνπ λνήκαηνο θαη ηεο πξαθηηθήο γλψζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ηεο δηππνθεηκεληθήο 

βάζεο ελφο θαζηεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ. 

Η αληηθεηκεληζηηθή πξνζέγγηζε ζηε γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ εθπξνζσπείηαη θπξίσο 

απφ ηηο δνκηζηηθέο, πιηζηηθέο, ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνζδίδνπλ αλαιπηηθή ή 

θαη νληνινγηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, σο πιηθφ θαη 

θνηλσληθφ θφζκν, έλαληη ηεο ππνθεηκεληθήο ζπλείδεζεο. χκθσλα κ’ απηέο ηηο 

ζεσξήζεηο ε θνηλσλία έρεη κηα αληηθεηκεληθή δνκή, εμσηεξηθά νξαηή, παξαηεξήζηκε 

θαη πιηθά κεηξήζηκε, πνπ κπνξεί λα ραξηνγξαθεζεί αλεμάξηεηα απφ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζ’ απηή. Δηδηθά ζηε πεξίπησζε ηεο 

ζπζηεκαηνθεληξηθήο θαη θνηλσληνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλσληνινγηθνχ 

ξεαιηζκνχ (Durkheim) αλαγλσξίδεηαη κηα απηνλνκία ζην θνηλσληθφ επίπεδν, έλαληη 

ηνπ ςπρνινγηθνχ θαη βηνινγηθνχ, πνπ δελ ηζρχεη γηα ηηο καξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

αιιά ελ γέλεη επηζεκαίλεηαη έλαο θαίξηνο θαζνξηζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηε δνκή, 

ε νπνία δηέπεηαη απφ εμσ-ππνθεηκεληθέο αληηθεηκεληθέο λνκνηέιεηεο. Η αλάιπζε 

απηήο ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη νξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ «αξρή ηεο κε 
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ζπλεηδεηφηεηαο»[10], δελ είλαη αλαιπηηθά αλαγψγηκε ζηηο αηνκηθέο βνπιήζεηο θαη 

πξνζέζεηο, θαζφηη ηα ππνθείκελα «δελ κπνξνχλ λα θαηέρνπλ ηελ νιφηεηα ηνπ 

λνήκαηνο ηεο ζπκπεξηθνξάο σο άκεζν δεδνκέλν ηεο ζπλείδεζεο θαη νη πξάμεηο ηνπο 

πάληα πεξηθιείνπλ πεξηζζφηεξν λφεκα απ’ φ,ηη γλσξίδνπλ ή εχρνληαη»[11]. Αλ θαη ν 

Bourdieu ζπκθσλεί κε απηή ηελ παξαδνρή, θαηαινγίδεη ζηνλ αληηθεηκεληζκφ ηελ 

εηζαγσγή κηαο βαζηάο αζπλέρεηαο κεηαμχ ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο ζθέςεο, 

θαζφηη απνξξίπηνληαο ηελ ηειεπηαία σο πιάλε, απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θαζαξζεί 

κηα επηζηήκε πνπ δηεθδηθεί ην κνλνπψιην ηεο ζπλνιηθήο, επνπηηθήο ζεψξεζεο ηνπ 

θφζκνπ, παξαιείπεη λα «εμαληηθεηκεληθεχζεη ηελ εμαληηθεηκεληθεχνπζα ζρέζε»[12], 

ηε ζπλάθεηα κεηαμχ ππνθεηκέλσλ θαη δνκψλ, ην βίσκα ηεο εμαληηθεηκεληθεπκέλεο 

ζηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαζίαο σο απηνλφεηεο θαη ηελ εμαληηθεηκελίθεπζή 

ηνπ κέζσ ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο[13]. Αγλνψληαο, έηζη, ηνπο φξνπο παξαγσγήο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο «αίζζεζεο ηνπ θνηλσληθνχ παηγλίνπ», ηνπο φξνπο θαη ηελ αξρή 

γέλεζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ θαλνληθνηήησλ πνπ κειεηά, ν αληηθεηκεληζκφο 

κεηαπίπηεη απφ ην κνληέιν ζηε πξαγκαηηθφηεηα, πξαγκνπνηεί ηηο δνκέο πνπ 

θαηαζθεπάδεη, ηηο ππνζηαζηνπνηεί θαη ηνχο πξνζδίδεη ηελ ηθαλφηεηα λα δξάζνπλ σο 

ηζηνξηθά ππνθείκελα. πλεπψο, ζπιιακβάλνληαο ηε πξάμε θαη δξάζε αξλεηηθά 

πξνβάιιεη ζηε λφεζε ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ κηα «ζρνιαζηηθή» ζεψξεζε ηεο 

πξαθηηθήο, σο εθηέιεζε ή δηελέξγεηα θαλφλσλ άλσζελ νξηζκέλσλ, πνπ θαηέζηε 

δπλαηφλ λα ζπιιάβεη ζην βαζκφ πνπ απέθιεηζε απφ ην εμεγεηηθφ πεδίν ηελ 

ππνθεηκεληθή εκπεηξία θαη ην βησκέλν λφεκα ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, ηελ 

ζπλαξκνγή αηνκηθήο ζπλείδεζεο θαη θνηλσληθήο δνκήο. εκαληηθή αλαιπηηθή 

ζπκβνιή ηνπ αληηθεηκεληζκνχ απνηειεί ε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ φξσλ πνπ 

θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ «δνμηθή» εκπεηξία θαη άκεζε θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζκνπ, πνπ ζπλίζηαληαη ζηνλ αληηθεηκεληθφ ζπληνληζκφ ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ 

«λα αλαθέξνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηθνηλσληαθήο θσδηθνπνίεζεο θαη 

απνθσδηθνπνίεζεο ζε έλα κφλν θαη ην ίδην ζχζηεκα ζηαζεξψλ (ζεκαληηθψλ) 

ζρέζεσλ, ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο αηνκηθέο ζπλεηδήζεηο θαη βνπιήζεηο θαη 

κε αλαγψγηκν ζηελ εθηέιεζή ηνπ ζηηο πξαθηηθέο»[14]. ην ζεκείν απηφ εληνπίδεη ν 

Bourdieu ηελ ηνκή ππνθεηκεληζκνχ – αληηθεηκεληζκνχ. Ο ηειεπηαίνο δελ απνθιείεη 

ηελ θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε ηεο πξσηνγελνχο εκπεηξίαο σο άκεζεο θαηαλφεζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ απφ ηα δξψληα ππνθείκελα θαη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο 

νξίδσλ επαθξηβψο ηα φξηα εγθπξφηεηάο ηεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο δπλαηφηεηάο ηεο. 

Ο Bourdieu ζπιιακβάλεη ηηο αληηηηζέκελεο απηέο πξνζεγγίζεηο σο ζηηγκέο ζ’ έλα 

εγειηαλφ-καξμηζηηθφ ζρήκα δηαιεθηηθήο ππέξβαζεο (ζέζεο-αληίζεζεο-ζχλζεζεο) ζε 

κηα Κνηλσληθή Πξαμενινγία. Η πξαμηαθή αλάιπζε θηλείηαη απφ ηελ θαηαγξαθή, 

πεξηγξαθή ηνπ εκπεηξηθά ζπγθεθξηκέλνπ, ηνπ άκεζα δνζκέλνπ ζηε πξσηνγελή 

εκπεηξία (ηελ αηζζεηεξηαθή πεξί ηνπ φινπ αληίιεςε) πξνο κηα αθαίξεζε, σο άξλεζε 

ηεο αηζζεηεξηαθήο ακεζφηεηαο ζηνλ ζρεκαηηζκφ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, πνπ 

ζπιιακβάλνπλ θαζνιηθνχο ηχπνπο, ππεξαηνκηθέο λνκνηέιεηεο θαη ζρήκαηα σο 

«δηακειηζκέλεο» αιιεινπρίεο θαη νινθιεξψλεηαη ζε κηα ζχλζεζε σο αλαθιαζηηθή 

παξάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ κειεηψκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη ελφηεηαο 

ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ, σο άξζε ηεο απξνζδηνξηζηίαο ζε κηα ελνπνηεηηθή ζχιιεςε 

ησλ πξνζδηνξηζκψλ θαη λνκνηειεηψλ πνπ δηέπνπλ ην θνηλσληθφ θαηλφκελν σο 

φινλ[15]. ε απηή ηε ζχιιεςε, ηφζν ε αλάιπζε, φζν θαη ε αλαιπφκελε θνηλσληθή 

δηαδηθαζία αλαπηχζζεηαη θαη πξαγκαηψλεηαη ζε ηζηνξηθφ ρξφλν. Σα βήκαηα ηεο 

κεζφδνπ είλαη[16]: 
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1. Απνκαθξχλνληαη (έρνληαο θαηαγξαθεί) νη θαζεκεξηλέο ππνθεηκεληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, ψζηε λα θαηαζθεπαζζνχλ νη αληηθεηκεληθέο δνκέο, ε 

θαηαλνκή ησλ θνηλσληθά απνδνηηθψλ πφξσλ πνπ νξίδεη ηνπο εμσηεξηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο. 

2. Δπαλεηζάγεηαη ε άκεζα βησκέλε εκπεηξία ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ, ψζηε λα 

επεμεγεζνχλ νη θαηεγνξίεο αληίιεςεο θαη αμηνιφγεζεο πνπ δνκνχλ ηε δξάζε 

ησλ ππνθεηκέλσλ εθ ησλ έζσ[17]. 

ε ζπκθσλία κε ηηο πιηζηηθέο παξαδνρέο ηεο πξαμηαθήο απηήο ζεψξεζεο, 

επηζηεκνινγηθή πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή δνκή έλαληη ηεο 

ππνθεηκεληθήο θαηαλφεζεο, αιιά ε ηειεπηαία αλαγλσξίδεηαη σο νπζηαζηηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο πιήξνπο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, θαζφηη «ε εκπεηξία 

ησλ λνεκάησλ απνηειεί κέξνο ηνπ πιήξνπο λνήκαηνο ηεο εκπεηξίαο». 

 

 

 

3. Η θεωπία ηηρ ππακηικήρ ηος P. Bourdieu 

Η θνηλσλία πξνβάιιεη, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ πξαμηαθή ζεψξεζε, σο ζχλζεζε 

αληηθεηκεληθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη δνμηθψλ παξαζηάζεσλ θαη εξκελεηψλ, σο έλα 

δηζδηάζηαην ζχζηεκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (ζρέζεσλ εμνπζίαο) θαη ζρέζεσλ 

λνήκαηνο. Απηέο νη δχν φςεηο ζπληζηνχλ ηελ «διηηή ανηικειμενικόηηηα»[18]ηων 

δομών ηος κοινωνικού ζύμπανηορ: ηην ανηικειμενικόηηηα ππώηηρ ηάξηρ πος 

έγκειηαι ζηην καηανομή ηων ςλικών πόπων και ηων μέζων οικειοποίηζηρ ηων 
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κοινωνικά πεπιοπιζμένων αγαθών και αξιών (ηων διαθόπων μοπθών 

κεθαλαίος[19]), και ηην ανηικειμενικόηηηα δεύηεπηρ ηάξηρ, πος ζςνίζηαηαι ζε 

ζςζηήμαηα ηαξινόμηζηρ, νοηηικά και ζωμαηικά ζσήμαηα πος «λειηοςπγούν ωρ 

ζςμβολικά ππόηςπα για ηην ππακηική δπαζηηπιόηηηα ηων κοινωνικών 

δπώνηων»[20]. 

Αθνινχζσο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ δχν απηψλ επηπέδσλ αληηθεηκεληθφηεηαο ν 

Bourdieu εηζάγεη ηνπο δχν θεληξηθνχο αλαιπηηθνχο φξνπο ηνπ εμεγεηηθνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηηο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ θαη ηνπ habitus. Οη θαηεγνξίεο απηέο αλάιπζεο 

δξνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζπζρεηηζηηθά θαη αιιεινδηεηζδχνπλ, απνηειψληαο ε κία 

πξνυπφζεζε ηεο άιιεο θαη αληαλαθιψληαο[21] κε ηνλ ηξφπν απηφ ζε ελλνηαθφ 

επίπεδν ηε ζπγθξφηεζε/δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο νιηθήο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο. 

Δπηρεηξψληαο λα ππεξβεί ηελ «ππνζηαζηαθή πξνθαηάιεςε» ηεο γιψζζαο πνπ 

απνηξέπεη ηε ζθέςε απφ ηε ζχιιεςε ηεο «ινγηθήο ηεο θνηλσληθήο ζπλχθαλζεο»[22] 

ν Bourdieu ζπγθξνηεί ζπζρεηηζηηθά θάζε κηα απφ ηηο δχν απηέο έλλνηεο – ηαπηφρξνλα 

πξνζδηνξίδνληαο θαη αίξνληαο ηε δηάθξηζε κνξθήο/πεξηερνκέλνπ – σο ηζηνξηθά, 

θνηλσληθψο παξαγκέλα θαη πξαγκαησκέλα ζχλνια ζρέζεσλ πνπ ζπλδένληαη γελεηηθά. 

Σν πεδίν απνηειεί έλα ζχζηεκα ηζηνξηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζέζεσλ[23] 

αληηθεηκεληθά πξνζδηνξίζηκσλ κέζσ ελφο «ζπζηήκαηνο κεηαβιεηψλ πνιιψλ 

δηαζηάζεσλ»[24], ησλ κνξθψλ θεθαιαίνπ, αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ (θαη 

ηνπ ζρεηηθνχ φγθνπ ηνπο) θάζε άηνκν θαη θάζε θνηλσληθή νκάδα θαηαιακβάλνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εληφο ηνπ πεδίνπ. Οη ζχλζεηεο, δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσλίεο ηνπ 

αλεπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ ζπληζηνχλ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ 

(νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, πλεπκαηηθφ-δηαλνεηηθφ, αηζζεηηθφ-θαιιηηερληθφ, 

ζξεζθεπηηθφ, θαζψο θαη ην κεηαπεδίν ηεο ηζρχνο) ζπλππαξρφλησλ ζηνλ ρψξν θαη ην 

ρξφλν, αλ θαη ζρεηηθά απηφλνκσλ ην έλα απφ ην άιιν ράξηλ ηεο εζσηεξηθήο ηνπο 

ινγηθήο, ησλ ηδηαίηεξσλ αμηψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ηνπο (πξντφλ νη ίδηεο 

δπλακηθψλ ηζηνξηθψλ δηαδηθαζηψλ) θαη ηεο ηεξαξρίαο ησλ κνξθψλ θεθαιαίνπ εληφο 

ηνπ θάζε πεδίνπ[25]. 

Σν habitus / έμε απνηειεί έλα ζχλνιν ηζηνξηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

πξαγκαησκέλσλ ζηα πεδία πνπ ζπλαπνηεινχλ ην θνηλσληθφ ζχκπαλ θαη 

ελζηαιαγκέλσλ εληφο ησλ αηνκηθψλ ππνθεηκέλσλ ππφ ηε κνξθή λνεηηθψλ θαη 

ζσκαηηθψλ ζρεκάησλ αληίιεςεο, αμηνιφγεζεο θαη δξάζεο ∙ είλαη «ζπζηήκαηα 

πξνδηαζέζεσλ, δηαξθψλ θαη κεηαζέζηκσλ» – σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο – θνηλσληθά, 

πνιηηηζκηθά «δνκεκέλεο δνκέο πξνδηαηεζεηκέλεο λα ιεηηνπξγνχλ σο δνκνχζεο δνκέο, 

δειαδή σο γελεζηνπξγέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ»[26]. Απηά, δειαδή, ηα ζπζηήκαηα πξνδηαζέζεσλ πξνζθηψληαη 

εκπεηξηθά ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο θαη δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ, σζηφζν, ιεηηνπξγνχλ ζε πξν-γισζζηθφ θαη πξν-δηαινγηθφ επίπεδν 

δηακεζνιαβψληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ παξαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη επηθαζνξίδνληαο ηελ πξφζιεςε, ηαμηλφκεζε θαη νξγάλσζε ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ θαη λνεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο ∙ βάζεη απηψλ ησλ πξσηαξρηθψλ δνκψλ, ησλ πξνδηαζέζεσλ, 

δνκνχληαη νη λέεο εκπεηξίεο θαη νξίδνληαη νη πξαθηηθέο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα πεδία 

ηεο θνηλσληθήο δξάζεο. Σν habitus, ζπλεπψο, ηαπηφρξνλα πξνυπνζέηεη ηζηνξηθά θαη 

(αλα)παξάγεηπαξνληηθά (ζπγρξφλσο ελεξγεία θαη δπλάκεη) δίθηπα θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ ζηα νπνία εληάζζεηαη ην δξψλ ππνθείκελν. Η πξαγκαησκέλε δνκή ησλ 

θνηλσληθψλ δξάζεσλ, ζηα πιαίζηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ 
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ζρέζεσλ, θαζίζηαηαη εζσηεξηθεπκέλε δνκή (ηζηνξηθά παξαρζείζα) αληίιεςεο, 

αμηνιφγεζεο θαη θνηλσληθήο πξαθηηθήο γηα άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ εμεγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπλέρεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο βάζεη κηαο 

εζσηεξηθήο ηάζεο ησλ αλζξψπσλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο δνκέο πνπ ηνπο δηακνξθψλνπλ. 

Απηφ ην ζρήκα δνκηθήο νκνινγίαο αληηθεηκεληθψλ δνκψλ θαη λνεηηθψλ δνκψλ 

απνηειεί κηα «κεηαγξαθή» ηεο καξμηζηηθήο ζχιιεςεο ηεο δηαιεθηηθήο ελφηεηαο 

ππνθεηκέλνπ – αληηθεηκέλνπ απφ ην θαηεμνρήλ επίπεδν ηεο εξγαζίαο ζ’ εθείλν ηεο 

θαζεκεξηλήο θνηλσληθήο πξαθηηθήο. Οη θηινζνθηθέο θαηεγνξίεο πνπ δειψλνπλ απηή 

ηελ ακθίδξνκε ζρέζε θαη επίδξαζε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο κεηαβάιινληαη 

πνηνηηθά θαη ην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν, είλαη ε εμαληηθεηκέλσζε θαη ε 

απαληηθεηκέλσζε (εμσηεξίθεπζε θαη εζσηεξίθεπζε κειεηψκελεο ζε αηνκηθφ επίπεδν). 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμαληηθεηκέλσζεο (ή εμαληηθεηκελίθεπζεο – objectification) 

νη δπλάκεηο, ηθαλφηεηεο θαη ζθέςεηο ηνπ αλζξψπνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πξντφληα 

πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή χπαξμε (θαη αμία) θαη δεκηνπξγνχλ ην πιηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

βηνηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, έλαλ θνηλσληθφ θφζκν, ν νπνίνο ελ ζπλερεία ηνλ δηαπιάζεη 

θαη ηνλ θαζνξίδεη. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο απαληηθεηκέλσζεο (deobjectification) ν 

άλζξσπνο πξνζθηάηαη ην αληηθείκελν, ηελ νπζία, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηε «ινγηθή» ηνπ 

θαη ηα νηθεηνπνηείηαη. Έηζη απαληηθεηκελνπνηεί ηα θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά 

θαηλφκελα πνπ αθνκνηψλνληαη ππνθεηκεληθά, ζπγθξνηψληαο «έλαλ θφζκν ζ’ έλαλ 

θφζκν»[27]. Σν habitus, ινηπφλ, κπνξεί λα εμεγεζεί κε καξμηζηηθνχο φξνπο σο 

θνηλσληθή ζπλείδεζε ππνθεηκεληθά αλαπηπζζφκελε, πνπ βξίζθεηαη ζε νκνινγία (σο 

αληαλάθιαζε) κε ηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ αίξεηαη ε 

αληίζηημε ππνθεηκέλνπ / αληηθεηκέλνπ, κε ην ππνθείκελν λα ζπληζηά ηαπηφρξνλα 

παξάγσγν θαη παξαγσγφ ηεο θνηλσληθήο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία 

πξνζιακβάλεη θαηεμνρήλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα. 

Η έλλνηα ηεο έμεο ζε ζρέζε κε εθείλε ηνπ πεδίνπ επηηξέπεη λα αλαγλσζηεί ν 

θνηλσληθφο θαζνξηζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ κ’ έλα ηξφπν πνπ λα ζπλδπάδεη θαη λα 

ππεξβαίλεη ηηο ζέζεηο ηεο ζπκβνιηθήο αλζξσπνινγίαο θαη ηεο καξμηζηηθήο παξάδνζεο 

(ηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο). χκθσλα κε ηελ πξψηε ν 

πνιηηηζκφο δηακνξθψλεη, θαηεπζχλεη, αθφκε θαη επηβάιιεη ζπκπεξηθνξέο, ηξφπνπο 

λνεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζκνπ, ελψ ν καξμηζκφο επηζεκαίλεη ηε ζεκειηψδε δηάζηαζε 

ηεο θνηλσληθήο αζπκκεηξίαο θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ κεζνιαβνχλ θαη ζέηνπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηελ νιηθή θνηλσληθή δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ 

παξαζηάζεσλ θαη εξκελεηψλ ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ. Ο πνιηηηζκφο, εγγεγξακκέλνο 

ζην habitus, νξίδεη απηφ πνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ, λα ληψζνπλ θαη 

λα θάλνπλ, αιιά είλαη θνηλσληθά-ηαμηθά δηαθνξνπνηεκέλνο βάζεη ηεο ζέζεο πνπ νη 

άλζξσπνη θαηαιακβάλνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν[28]. 

Πξντφλ ηεο ηζηνξίαο ε έμε, ζχζηεκα δηαξθψλ θαη κεηαζέζηκσλ πξνδηαζέζεσλ, 

ελζσκαηψλνληαο παξειζνχζεο εκπεηξίεο θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ ελεξγή παξνπζία 

ηνπο ζην παξφλ, απνηειεί κηα (επίθηεηε) «άπεηξε ηθαλφηεηα ειεγρφκελα ειεχζεξεο 

παξαγσγήο πξντφλησλ», κηα αλεμάληιεηε πεγή αληηιήςεσλ, αμηνινγήζεσλ πνπ φκσο 

έρνπλ πάληα σο φξηα ηηο ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο παξαγσγήο 

ηνπο[29]. Απηά ηα φξηα είλαη ζπγρξφλσο, ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ 

πξνβιεκαηηζκνχο, ηζηνξηθά-θνηλσληθά αιιά θαη ηαμηθά. Κάζε άηνκν θαη θάζε νκάδα, 

αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηε ζχλζεζε θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη, απνηειεί θνξέα ελφο 

δηαθνξηθνχ πνιηηηζκνχ σο ζπζηήκαηνο ζεκείσλ ζπκβνιηθήο δηάθξηζεο. Ωζηφζν, 
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θαζψο ε πξφζβαζε ζε θάζε κνξθή θεθαιαίνπ είλαη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν 

βαζκφ ειεγρφκελε, ε θπξίαξρε ηάμε, γηα λα δηαθπιάμεη ηα ζεκέιηα ηεο θπξηαξρίαο 

ηεο, πξνζπαζεί λα επηβάιιεη θαη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα αμηψλ θαη επηζπκηψλ. πλεπψο, 

ε θπξηαξρία ηεο είλαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ πξαγκαησκέλε, φηαλ φρη κφλν έρεη 

θαηαθέξεη λα επηβάιιεη πιηθέο θαη ζπκβνιηθέο δηαθξίζεηο – απνζηάζεηο απφ ηηο άιιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά θαη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα αλαπαξαζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ λα 

επαιεζεχεη, λα λνκηκνπνηεί (θαη λα αλαπαξάγεη) ηελ ηεξαξρία θαη δηαλνκή θεθαιαίσλ 

ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε θπξηαξρία ηεο[30] ∙ φηαλ δειαδή είλαη εμαληηθεηκεληθεπκέλε 

ηφζν ζηηο δνκέο, φζν θαη ζηηο έμεηο. Σα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ εγγξαθεί 

κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο ζην ππνθείκελν δελ ζπληζηνχλ κφλν 

εξγαιεία γλσζηηθήο ελζσκάησζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν, αιιά θαη 

ηειεζηέο πνιηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, εγθαζηδξχνληαο κηα ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηηο 

ζεκαζίεο ησλ πξαθηηθψλ θαη ηνπ θφζκνπ, πξντφλ αληηθεηκεληθήο ζπλαξκνγήο ησλ 

πξνδηαζέζεσλ σο ελζσκαησκέλεο ηζηνξίαο, θαζψο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ παξάγνπλ, 

θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ δνκψλ πνπ είλαη αζπκκεηξηθά ξπζκηζκέλεο[31]. Η 

αληηζηνηρία, ζπλεπψο κεηαμχ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ, απνηειεί έλα απφ ηα 

πην ηζρπξά ζεκέιηα ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο. 

Η αληηζηνηρία απηή, πνπ θαζηζηά ηηο θνηλσληθέο δνκέο παξαγσγήο ησλ έμεσλ λα 

αλαπαξηζηψληαη σο θπζηθέο θαη αλαγθαίεο, δελ είλαη, σζηφζν, δεδνκέλε. Σα 

ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο πνπ νξγαλψλνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή 

απνηεινχλ ζπλερέο δηαθχβεπκα ζηνπο αγψλεο πνπ θέξλνπλ αληηκέησπνπο άηνκα θαη 

νκάδεο, θαη ζηηο ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

παξαγσγήο[32]. πλεπψο θαη νη ίδηεο νη δηαηξέζεηο ηνπ πεδίνπ γίλνληαη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο ε αιιαγή ηεο θαηαλνκήο θαη ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ησλ εηδψλ 

θεθαιαίνπ ηζνδπλακεί κε κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δνκήο ηνπ πεδίνπ[33]. Η 

δηαθνξηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ νξίδεηαη 

απφ ηε δηαθνξηθή ζέζε ηνπο ζηε θνηλσληθή δνκή, θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

θνηλσληθή ηνπο ζπλείδεζε[34] θαη εηζάγεη έλαλ δηαξθή ηζηνξηθφ δπλακηζκφ ζηε 

θνηλσληθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θνηλσληθέο ζπιινγηθφηεηεο βξίζθνληαη ζ’ έλαλ 

ζπλερή αληαγσληζκφ γηα ηελ επηβνιή ηνπ νξηζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηα ηδηαίηεξα, αληηθεηκεληθψο πξνζδηνξίζηκα, ζπκθέξνληά 

ηνπο[35]. 

ηα πιαίζηα απηά θάζε πεδίν παξνπζηάδεηαη σο κηα δνκή πηζαλνηήησλ, ακνηβψλ, 

θεξδψλ, θπξψζεσλ, πνπ ελέρεη έλαλ βαζκφ απξνζδηνξηζηίαο. Η απξνζδηνξηζηία απηή 

δελ εληνπίδεηαη κφλν ζηελ έθβαζε ησλ θνηλσληθψλ δηακαρψλ, αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ 

ηξφπν ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο έμεο πνπ αίξεη ηνλ κεραληζηηθφ θαζνξηζκφ 

θαη αλαπαξαγσγή ησλ δνκψλ φπσο δηαγξάθεηαη απφ ηηο θνηλσληνθεληξηθέο ζεσξίεο, 

φπσο θαη ηνλ ηειενινγηζκφ ησλ νηθνλνκηζηηθψλ νξζνινγηζηηθψλ ζεσξηψλ. Η ίδηα ε 

θνηλσληθή αλαπαξαγσγή ζηελ πξαμηαθή ζεψξεζε δελ λνείηαη κε φξνπο εθηέιεζεο θαη 

δηελέξγεηαο ζηαζεξψλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ζεζκψλ, αιιά εκπιέθεη ελεξγεηηθά ην 

ππνθείκελν ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ θαη νη ζπκβνιηθέο 

ηαμηλνκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ απνηεινχλ απιψο πξνβνιέο ή αληηθαηνπηξηζκνχο 

θνηλσληθψλ θαλφλσλ, αιιά ζπκβάιινπλ σο θνηλσληθά παξάγσγα ελεξγά ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, ψζηε ε αλαπαξαγσγή αλαπαξηζηά κηα ζρέζε 

ακθίδξνκεο, παξά κνλνκεξνχο επίδξαζεο κεηαμχ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δνκήο. Απφ κηα άπνςε ε ζρεηηθά απηφλνκε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ εμαζθαιίδεηαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσληθά δνκεκέλε θαη δνκνχζα έμε έλαληη ησλ εμσηεξηθψλ 

θαζνξηζκψλ ηνπ άκεζνπ παξφληνο: «είλαη ε απηνλνκία ηνπ πξαγκαησκέλνπ θαη 
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ελεξγνχ παξειζφληνο, ην νπνίν ιεηηνπξγψληαο σο ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην, παξάγεη 

ηζηνξία κε βάζε ηελ ηζηνξία θαη εμαζθαιίδεη έηζη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ αιιαγή»[36]. 

Η έμε απνηειεί, αθφκε, κηα «ηέρλε ηνπ επηλνείλ»[37], κηα ζηξαηεγηθνπαξαγσγηθή 

αξρή ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο αλαγθαίαο θαη απξφβιεπηεο ζπλάληεζήο ηεο κε ην 

ζπκβάλ, ην νπνίν απνζπά απφ ηελ ζπγθπξία ηνπ ηπραίνπ θαη ην ζπγθξνηεί σο 

πξφβιεκα πξνο επίιπζε παξάγνληαο άπεηξεο θαη απξφβιεπηεο ζηξαηεγηθέο ζ’ έλαλ 

θφζκν πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή κεηαζρεκαηίδεηαη, αλ θαη κε έλα δηαηεηαγκέλν, 

νξηζκέλν απφ ηηο δνκεκέλεο πξνδηαζέζεηο ηξφπν[38]. Καζψο ηείλνπλ λα 

αλαπαξαγάγνπλ ηηο λνκνηέιεηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηηο ζπλζήθεο ζπγθξφηεζεο 

ηεο έμεο, «πξνζαξκνδφκελεο ηαπηφρξνλα ζηηο απαηηήζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη σο 

αληηθεηκεληθή δπλαηφηεηα ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε», φπσο αλαγλσξίδεηαη θαη 

νξίδεηαη απφ ηηο γλσζηηθέο θαη θηλεηήξηεο δνκέο ηεο έμεο, νη πξαθηηθέο «δελ κπνξνχλ 

λα ζπλαρζνχλ νχηε απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, πνπ ηηο πξνθάιεζαλ, νχηε απφ ηηο 

παξειζνχζεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ έμε» ∙ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ 

κφλν ζηε ζπλάθεηα ησλ δχν θάζε θνξά ζηηγκψλ, ησλ ζπλζεθψλ ζπγθξφηεζεο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εθαξκνγήο ηεο γελεζηνπξγνχ αξρήο ηνπο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ αίξνληαη νη αληηζηίμεηο ζπζηήκαηνο / ζπκβάληνο θαη δνκήο / 

ηζηνξίαο, θαζφηη θάζε λέα θαηάζηαζε – ε ίδηα πξντφλ δνκεκέλσλ δξάζεσλ – δνκείηαη 

απφ ηα ππνθείκελα ζχκθσλα κε ηηο παξειζνχζεο εκπεηξίεο, αλαδνκψληαο ηηο 

ηαπηφρξνλα, νπφηε νπζηαζηηθά δελ λνείηαη εμσζπζηεκηθφο παξάγνληαο ζηελ 

πξαμηαθή ζεψξεζε. Δληφο ηνπ ζεσξεηηθνχ ηεο παξαδείγκαηνο αίξεηαη θαη δηάθξηζε 

δνκήο / ηζηνξίαο, ζηαηηθψλ θαη δηαρξνληθψλ αλαιχζεσλ, αθνχ ε εμήγεζε ηεο 

πξαθηηθήο, πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξαμηαθήο πξνζέγγηζεο, νξίδεη κηα 

πξνζέγγηζε θαη θαιεί γηα κηα κεζνδνινγία πνπ λα ζπλζέηεη ηηο ζηηγκέο πνπ νξίδνπλ 

ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ έμεσλ, ην παξειζφλ ησλ 

πξαγκαησκέλσλ δνκψλ, ην παξφλ ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ην δπλεηηθφ κέιινλ ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ θαη επηδησθφκελσλ εθβάζεσλ ηηο νπνίεο εγθπκνλεί ην πεδίν. 

Παξάγνληαο ηεο δηαιεθηηθήο ζπλέρεηαο-αιιαγήο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη απνηειεί 

θαη ε ζρέζε κεηαμχ αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο (ή ηαμηθήο) έμεο, πνπ ζηε πξαμηαθή 

ζεσξία ζα πξέπεη λα νξηζζεί σο ζρέζε κεηαμχ αηνκηθψλ έμεσλ γηα ηα κέιε κηαο 

νκάδαο. Καηά ηνλ Bourdieu «θάζε ζχζηεκα αηνκηθψλ πξνδηαζέζεσλ απνηειεί κηα 

δνκηθή παξαιιαγή ησλ άιισλ, φπνπ εθθξάδεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο ζέζεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ηάμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ηξνρηάο (ή δηαδξνκήο) πνπ έρεη 

δηαλχζεη»[39]. Η ηδηαηηεξφηεηα, ινηπφλ, πνπ θέξνπλ φια ηα πξντφληα κηαο έμεο, δελ 

ζπληζηά παξά κηα απφθιηζε ζε ζρέζε κε ην ραξαθηήξα ηεο ηάμεο ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη ην άηνκν. Η ίδηα ε έμε ζπληζηά έλαλ δηαξθή δνκηθφ κεραληζκφ, κηα 

δηαδηθαζία «ειεγρφκελα ειεχζεξεο» παξαγσγήο θαη αθνκνίσζεο, δεκηνπξγίαο θαη 

άξζεο δηαθνξνπνηήζεσλ κε έλαλ δηαηεηαγκέλν ηξφπν. «Η έμε πνπ ηελ θάζε ζηηγκή 

δνκεί (αθνινπζψληαο ηηο δνκέο πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο) ηηο 

λέεο εκπεηξίεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηηο δνκέο απηέο κέζα ζηα φξηα πνπ 

θαζνξίδνπλ νη δπλαηφηεηεο επηινγήο ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ κηα κνλαδηθή 

απαξηίσζε»[40] ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία αλαδφκεζεο ηεο έμεο, ε νπνία, σζηφζν 

θπξηαξρείηαη απφ ηηο πξψτκεο εκπεηξίεο[41]. Η «δνκεκέλε αδξάλεηα» ηεο πξψτκα 

ζπγθξνηεκέλεο έμεο, σο βάζε δνκηθήο νκνινγίαο κεηαμχ ησλ έμεσλ ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο, έγθεηηαη ζηελ ηάζε «θηιηξαξίζκαηνο» ησλ εηζεξρνκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη 

παξαγσγήο ζηξαηεγηθψλ απνθπγήο έλαληη πιεξνθνξηψλ θαη πεξηβαιιφλησλ, 

αληηζηνίρσο, πνπ ηελ ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε. 
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Θεκειηψδεο βάζε, σζηφζν ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο, σο δηαιεθηηθή 

ππνθεηκέλσλ θαη δνκψλ, ζπληήξεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ απνηειεί ε έλλνηα ηεο 

«ζσκαηηθφηεηαο» ηεο έμεο θαη ε ινγηθή ηεο πξαθηηθήο αίζζεζεο. Αληιψληαο απφ ηνλ 

θηιφζνθν ηεο θαηλνκελνινγίαο θαη ηνπ ππαξμηζκνχ Merleau-Ponty – ν νπνίνο 

πξνζέδσζε ζηελ «πξνζεηηθφηεηα» (αλαθνξηθφηεηα) ηνπ Husserl κηα ελλνηαθή 

επξχηεηα ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο ζρέζεο κε ηνλ θφζκν – 

ηελ έλλνηα ηεο «ζσκαηηθήο πξνζπλεηδεζηαθήο χπαξμεο», ηεο «ζσκαηηθφηεηαο ηεο 

πξναληηθεηκεληθήο επαθήο» κε ηνλ θφζκν, ν Bourdieu θαηέζηεζε ην ζψκα πεγή ηεο 

πξαθηηθήο πξνζεηηθφηεηαο θαη ηνπ δηππνθεηκεληθνχ λνήκαηνο πνπ ζεκειηψλεηαη ζην 

πξναληηθεηκεληθφ επίπεδν ηεο εκπεηξίαο[42]. Η ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθνχ δξψληνο 

θαη θφζκνπ δελ είλαη ζρέζε ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ, αιιά ζρέζε «νληνινγηθήο 

ζπλέξγεηαο» ή «ακνηβαίαο θαηνρήο»[43] κεηαμχ ηνπ habitus σο θνηλσληθά 

ζπγθξνηεκέλεο αξρήο αληίιεςεο, αμηνιφγεζεο θαη δξάζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζκνπ πνπ ην ίδην ελζσκαηψλεη σο ηζηνξία εμαληηθεηκεληθεπκέλε ζε δνκέο θαη 

έμεηο. Η νκνινγία κεηαμχ θνηλσληθψλ θαη λνεηηθψλ δνκψλ επηηξέπεη ζην ππνθείκελν 

λα θηλείηαη ζηνλ θφζκν θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηθιήζεηο ηνπ κ’ έλαλ ζπλεθηηθφ 

θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, κε κηα «θνηλσληθή επαηζζεζία», ε νπνία εδξάδεηαη ζε κηα 

ζπκθσλία κε ηελ εμαληηθεηκεληθεπκέλε ζεκαζία ησλ πξαθηηθψλ θαη ηνπ θφζκνπ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ θαηλνκεληθή πξνθάλεηά[44]ηνπ, πνπ δηαλνίγεη έλα πεδίν 

ζπκπεξηθνξηθψλ δπλαηνηήησλ ζηελ εκπεηξία. Απηή ε θνηλσληθή επαηζζεζία, ζε 

ζπλάθεηα κε ηε πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθξφηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηα φξηα 

πνπ απηή επηβάιιεη, ηνχο επηηξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ επηζπκεηέο εθβάζεηο θαη 

εξεζίζκαηα ζηηο δηάθνξεο «ζθαίξεο παηγλίνπ» ησλ θνηλσληθψλ ρψξσλ θαη λα 

θηλεηνπνηνχληαη, λα αληαπνθξίλνληαη πξνζεηηθά, ρσξίο ελζπλείδεην εληνπηζκφ 

ζηφρσλ θαη αλαζηνραζηηθή, ζεσξεηηθά νξζνινγηθή επηινγή πνξείαο δξάζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο φληαο ζπλαξκνζκέλνη ζην ζχκπαλ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζεκαζηψλ, απφ 

ην ίδην ην γεγνλφο ηεο θνηλσληθήο ηνπο χπαξμεο. Η πξαθηηθή νξζνινγηθφηεηα δελ 

αθνινπζεί θαζνιηθέο αξρέο, αιιά είλαη εγγελήο ζ’ έλα ηζηνξηθφ ζχζηεκα θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, θαη ηα ππνθείκελα δελ έρνπλ ζεσξεηηθή αλαζηνραζηηθή πξφζβαζε ζηηο 

αξρέο ηεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πεξηθιείεη, ζην modus operandi[45] πνπ ηνπο 

επηηξέπεη λα παξάγνπλ νξζά δηακνξθσκέλεο πξαθηηθέο, παξά κφλν εθαξκφδνληάο ην 

ζε πξαθηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη έηζη αλαπηχζζνληαο θαη πξαγκαηψλνληαο ηηο ζην 

ρξφλν[46]. Η ζπλνρή πνπ παξαηεξείηαη ζηα πξντφληα ηνπ πξαθηηθνχ ιφγνπ, ηεο έμεο, 

δελ έρεη άιιε βάζε απφ ηε «ζπλνρή πνπ νη ζπζηαηηθέο ηεο έμεο γελεζηνπξγέο αξρέο 

αληινχλ απφ ηηο θνηλσληθέο δνκέο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ θαη ηηο νπνίεο ηείλνπλ 

λα αλαπαξαγάγνπλ»[47] δνκψληαο ηηο λέεο εκπεηξίεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζ’ απηέο 

ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ ηαμηλνκήζεσλ ηεο έμεο κε κηα πξάμε «πξαθηηθήο 

γελίθεπζεο», ππάγνληαο ην εθάζηνηε πξνο επίιπζε ζπκβάλ ζε κηα θαηεγνξία 

πξνβιεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ηελ ίδηα ιχζε. Η πξαθηηθή ινγηθή νξίδεη ζπλεπψο κηα 

δηαδηθαζία αλάπιαζεο (αλαδφκεζεο) ηνπ θνηλσληθά ζπγθξνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

γλσζηηθψλ θαη αμηνινγηθψλ δνκψλ πνπ νξγαλψλνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ θαη ηε 

δξάζε ζηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ηηο αληηθεηκεληθέο δνκέο κηαο θαζνξηζκέλεο 

θαηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ. Η ζπλεθηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ νθείιεηαη, ινηπφλ, ζην γεγνλφο φηη απνηεινχλ πξντφλ κηαο 

αλαινγηθήο πξαθηηθήο σο κεηαβίβαζεο ζρεκάησλ ηεο έμεο βάζεη θεθηεκέλσλ 

ηζνδπλακηψλ, δειαδή κηαο ζπλδπαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο κηθξνχ αξηζκνχ 

γελεζηνπξγψλ ζρεκάησλ ζπλδεφκελα κε ζρέζεηο πξαθηηθήο 

ππνθαηαζηαζηκφηεηαο[48]. 
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Οη ζηξαηεγηθέο πνπ παξάγεη ε έμε, είλαη, ζπλεπψο, ζπζηεκηθέο αιιά adhoc, θαζφηη 

είλαη εγγεγξακκέλεο ζε κηα ζσκαηηθή, πξαθηηθή ινγηθή πνπ θαζνδεγεί αζπλείδεηα ηε 

πξαθηηθή ησλ ππνθεηκέλσλ πάληνηε ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη θαη εγθπκνλνχληαη ζην πεδίν, ζηηο «ζθαίξεο παηρληδηνχ», σο 

ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο ηεο πξαθηηθήο ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Η S. 

Ortner παξαηεξεί[49] (νξζψο ελ πξψηνηο) σο πξνο ηελ ρξνληθή νξγάλσζε ηεο δξάζεο 

ζηηο πξαθηηθέο ζεσξήζεηο, πσο ν Bourdieu κεηαρεηξίδεηαη ηε δξάζε κε φξνπο 

βξαρππξφζεζκσλ θηλήζεσλ, θξίλεη σζηφζν πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπξξηθλψλεηαη ην 

αλαιπηηθφ πεδίν γηα ηε δηάγλσζε ηεο δνκήο θαη ησλ επξχηεξσλ ζρεδίσλ ηεο δξάζεο, 

θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαζνξηζκψλ θαη επηδξαζηηθψλ κεραληζκψλ ζηνπο νπνίνπο 

εκπιέθνληαη ηα άηνκα, ελψ ζπλδέεη θαη ηηο ηαθηηθέο θηλήζεηο κε κηα αληίιεςε πεξί 

ζπκθέξνληνο πνπ επλνεί ηελ νξζνινγηζηηθή νηθνλνκηζηηθή εξκελεία ηεο δξάζεο σο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε κεγηζηνπνίεζε πιηθψλ θεξδψλ. Δθφζνλ παξαπάλσ[50] 

απαληήζεθε ην ηειεπηαίν ζεκείν, κπνξεί σο πξνο ην πξψην λα εηπσζεί πσο γηα 

ιφγνπο επξχηεηαο εμεγεηηθνχ πεδίνπ, ν Bourdieu ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο ρσξίο 

ζεκαληηθνχο ζπκβηβαζκνχο, λα επηηξέςεη νη δξάζηεο φρη λα κεηαρεηξίδνληαη 

ζεσξεηηθά ηηο αξρέο ηεο πξαθηηθήο ινγηθήο ηνπο, αιιά λα αλαπαξηζηνχλ λνεηηθά 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο – θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ θαη 

λα εθαξκφδνπλ ζ’ απηέο ηε θεθηεκέλε πξαθηηθή ηνπο νξζνινγηθφηεηα ∙ ε ζχιιεςε 

σζηφζν ηεο S. Ortner ησλ ζρεδίσλ σο καθξνπξφζεζκσλ ελέρεη ηελ πξνβνιή ζηελ 

πξνο εμήγεζε πξαγκαηηθφηεηα ελφο κεζνδνινγηθά πην επκεηαρείξηζηνπ κνληέινπ γηα 

ηελ δξάζε σο πιάλνπ, ζπλφινπ κε αξρή, κέζε θαη ηέινο, έλαληη ηεο πην 

δπζαλάγλσζηεο ινγηθήο ηεο πξαθηηθήο αίζζεζεο πνπ δχλαηαη λα παξαγάγεη 

δηαξζξσκέλα ζχλνια δξάζεο ζε δηάζηεκα ρξφλνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη «ζρεδηαζκφο» 

ζηελ πξαγκάησζή ηνπο. 

Σα ζπζηήκαηα πξνδηαζέζεσλ ηεο έμεο αλαθέξνληαη, ζπλεπψο, ζηελ ίδηα ηε θνηλσληθή 

ζπγθξφηεζε ηνπ θνηλσληθνχ δξάζηε, εγγξάθνληαη ζσκαηηθά[51] θαη δελ 

κεζνιαβνχληαη απφ λνεηηθέο δηαδηθαζίεο νξζνινγηθήο ζθέςεο, αλαζηφραζεο θαη 

πηνζέηεζεο ελφο ζπλφινπ πεπνηζήζεσλ θαη δνγκάησλ[52], αιιά νη ίδηεο 

εμαζθαιίδνληαο ηελ πξσηνγελή νηθεηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν απνηεινχλ 

πξνυπφζεζε γηα ηνλ εκπξφζεην θαζνξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ σο ηέηνησλ ζηελ 

εκπεηξία. Δθφζνλ νη έμεηο δελ είλαη αλαγψγηκεο ζε έλλνηεο[53] θαη νη πξαθηηθέο δελ 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ «επελέξγεηα» ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ, ε θνηλσληθή 

δνκή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα αληηθεηκεληθά πξνζδηνξίζηκν επίπεδν εμσηεξηθφ 

ηεο δξάζεο πνπ ηελ παξάγεη. 

Σέινο, σο πξνο ηελ θαίξηα δηάζηαζε ηεο αζπκκεηξίαο θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη 

ηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ ηζηνξηθφ δπλακηζκφ (δηαιεθηηθή ζπλέρεηαο θαη αιιαγήο) ηεο 

θνηλσλίαο, ν Bourdieu παξαηεξεί πσο[54]: «Οη αληαγσληζκνί ζπληζηνχλ δξάζεηο 

κέζσ ησλ νπνίσλ θάζε ηάμε πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη θαηλνχξηα πξνλφκηα (…), 

ζπλεπψο λα δηαζηξεβιψζεη ηε δνκή ησλ αληηθεηκεληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηάμεσλ. 

Απηέο νη δξάζεηο αληηζηαζκίδνληαη απφ ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ ίδην ζηφρν 

αληηδξάζεηο ησλ άιισλ ηάμεσλ» ψζηε «νη αληηηηζέκελεο δξάζεηο λα θαηαξγνχληαη 

κέζα ζηελ ίδηα θίλεζε πνπ πξνθαινχλ», έρνπλ δειαδή σο απφξξνηα «κηα νιηθή 

κεηαηφπηζε ηεο δνκήο ηεο θαηαλνκήο ησλ αγαζψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

αληαγσληζκψλ κεηαμχ ησλ ηάμεσλ». πλεπψο, νη θνηλσληθέο νκάδεο δχλαληαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηαζρεκαηίδνληαη, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξήζνπλ ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηηο άιιεο νκάδεο ή ηνπο λενεηζεξρνκέλνπο. 
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πλεπψο, ν αληαγσληζκφο πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο αιιαγέο «δηαησλίδεη φρη ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, αιιά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζπλζεθψλ». 

 

4. Η γη και οι γαμήλιερ ζηπαηηγικέρ[55] 

Η αλάιπζε ηνπ Bourdieu γηα ηηο γακήιηεο ζηξαηεγηθέο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο 

νιηζηηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο πξαμηαθήο ζεσξίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ην θνηλσληθφ ζχζηεκα απνηειεί θαη πξέπεη λα εμεγεζεί σο έλα ζπλεθηηθφ φινλ. 

Δλ πξνθεηκέλσ, νη γακήιηεο ζηξαηεγηθέο ζπγθξνηνχλ έλα ηδηφηππν ζχζηεκα 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, νηθνλνκηθψλ δηαθαλνληζκψλ, πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ, 

πνιηηηζκηθψλ θαηεγνξηψλ, αμηψλ θηι πνπ δελ κπνξεί λα ζπιιεθζεί παξά κφλν κέζσ 

κηαο κεζνδηθήο ζχλδεζεο ησλ ηνκέσλ ηεο δσήο πνπ ζπλήζσο κειεηψληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο πεηζαξρίεο κε δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη γελεαινγηθέο νκάδεο δελ είλαη απνηέιεζκα ζηξαηεγηθήο πξφζεζεο, 

σζηφζν, έγθεηληαη, αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληηθεηκεληθέο ζρέζεηο ρξνληθήο δηαδνρήο, 

δηαγελεαθήο αιιειεμάξηεζεο θαη ιεηηνπξγηθήο αιιειεγγχεο φληαο αληηθεηκεληθά 

ζπληνληζκέλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ησλ γελεζηνπξγψλ 

αξρψλ ηνπο. 

ε κηα ζχλζεηε θνηλσλία ηα νηθνγελεηαθά ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε 

έλα θαλφλα, ζε έλα κνηίβν ή ζε κηα θνηλή εκπεηξία, αιιά δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο 

αλά θνηλσληθή ηάμε θη εζλνηηθή νκάδα. Η δηαθνξνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο 

κεηαθέξεηαη θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνγελεηαθήο νκάδαο κεηαμχ ηφζν ησλ κειψλ 

ηνπ ζπδπγηθνχ δεχγνπο, φζν θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ. Θεκειηψδε θξηηήξηα 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο εκπεηξίαο γηα ηα ηέθλα απνηεινχλ ην θχιν θαη ε 

ζεηξά γέλλεζεο ∙ απηή ε δηαθνξνπνίεζε φκσο δελ ζα είρε λφεκα αλ δελ εληαζζφηαλ 

εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ θαζψο θαη ζ’ έλα ζχζηεκα 

νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο. Οη ζηξαηεγηθέο δηαδνρήο, θιεξνλνκίαο θαη γάκνπ 

απνηεινχλ ηηο νξίδνπζεο πξαθηηθέο γηα ην ραξαθηήξα ηεο νηθνγελεηαθήο νκάδαο θαη 

ζπλδένληαη άκεζα κε ην ζχλνιν ησλ νηθνγελεηαθψλ πξαθηηθψλ, ζπγθξνηψληαο έλα 

ζπλεθηηθφ ζχζηεκα. 

Γηα ηε πεξίπησζε πνπ εξεπλά ν Bourdieu, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ αξξέλσλ θαη 

ζειέσλ, πξεζβπηέξνπ θαη λεσηέξσλ νξίδεηαη απφ ηηο πξαθηηθέο θιεξνλνκίαο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε έλα ηχπν νηθνγελεηαθνχ κνξθψκαηνο θαη κηα νηθνλνκηθν-

θνηλσληθή νξγάλσζε θαη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην δηθαίσκα θιεξνλνκίαο γηα ηα ηέθλα 

σο πξνλφκην ηδηνθηεζίαο ππέξ ηνπ πξσηφηνθνπ γηνπ. Η νηθνγελεηαθή νκάδα, απφ ηελ 

νπνία επηιέγνληαη απηέο νη πξαθηηθέο, νξίδεηαη σο γελεαινγηθή νκάδα, ζχλνιν 

πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπγγεληθέο ζρέζεηο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο θαη 

πνπ εληάζζνληαη ζε κηα παηξνγνληθή, αξξελνγνληθή γξακκή θαηαγσγήο. Ιδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ κνξθψκαηνο απνηειεί ν έληνλα ηζηνξηθφο 

ηνπ ραξαθηήξαο, θαζψο θαη ν απζηεξφο ρσξηθφο ηνπ πξνζδηνξηζκφο, δχν γλσξίζκαηα 

πνπ απνηεινχλ ην έλα πξνυπφζεζε ηνπ άιινπ θαη ζηελ ελφηεηά ηνπο ζπγθξνηνχλ ηελ 

«αιήζεηα» ηνπ νηθνγελεηαθνχ απηνχ ζρεκαηηζκνχ θαη ηελ αλαγθαία ζπλζήθε 

χπαξμήο ηνπ. Σν θνηλσληθφ ζχζηεκα, αθνινχζσο, φπνπ ε νηθνγέλεηα είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έγγεηα ηδηνθηεζία ηεο, ν ηνπηθφο εληνπηζκφο ηεο νπνίαο 

παξακέλεη ζηαζεξφο θαηά ην δπλαηφλ ζην ρξφλν, ηείλεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

αλεπηπγκέλε ηαμηθή κνξθνινγία, αθνχ ν ηξφπνο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαβίβαζήο ηεο 
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πεξηνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θάζεηε δηαγελεαθή θαη ελδνγελεαθή θνηλσληθή 

θηλεηηθφηεηα[56]. Δθφζνλ ε γελεαινγηθή νκάδα εμαξηά ηελ επηβίσζή ηεο απφ ηελ 

παηξνγνληθή γε, ηα ζπκθέξνληά ηεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο 

αθεξαηφηεηάο ηεο θαη ηελ δπλεηηθή επαχμεζή ηεο. Η θάζεηε, ηζηνξηθή, παηξνγνληθή 

αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηχπνπ νηθνγέλεηαο ζπλεπάγεηαη θαη ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο. Ο Οίθνο είλαη ν ηφπνο αλάπηπμεο θαη παξνπζίαο ησλ ζπγγεληθψλ 

ζρέζεσλ, θη ελψ ηα κέιε ηνπ είλαη εμαξηψκελα θαη πξνζθνιιεκέλα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο ζ’ απηφλ, νη ζρέζεηο δελ αθνινπζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα 

πνπ είλαη νη θνξείο ηνπο, αιιά ραιαξψλνπλ απφ ηε ζηηγκή ηεο απνρψξεζήο ηνπο απφ 

ηελ νηθνγελεηαθή εζηία, θαη αλαλεψλνληαη κε ηε βηνινγηθή αλαπαξαγσγή ηεο 

νηθνγελεηαθήο νκάδαο εληφο ηνπ παηξνγνληθνχ νίθνπ. Απηή ε ηδηνκνξθία ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ δελ είλαη παξά κηα ζηηγκή ζηελ 

αιπζίδα αλαπαξαγσγήο ηεο γελεαινγηθήο νκάδαο, θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηε 

θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ηνλ ηξφπν κεηαβίβαζεο ηεο πεξηνπζίαο, πνπ θαζνξίδεηαη κε ηε ζεηξά 

ηνπ απφ ηηο αληηθεηκεληθέο απαηηήζεηο δηαηψληζεο ηεο νηθνγελεηαθήο νκάδαο θαη ηελ 

επηηαγή δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο παηξνγνληθήο πεξηνπζίαο. 

Η δηαθνξηθή αληηκεηψπηζε ησλ θιεξνλφκσλ απφ ηελ νηθνγελεηαθή νκάδα 

ζεκειηψλεηαη, ινηπφλ, αληηθεηκεληθά ζηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο χπαξμεο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ απηέο θιεξνδνηνχλ γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη κνξθνπνηείηαη ζηε 

πξνλνκηαθή εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο, ηεο αλαπαξαγσγήο εληφο 

ηεο παηξηθήο εζηίαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο άζθεζεο εμνπζίαο επί ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ππνζέζεσλ, αιιά θη επί ησλ άιισλ κειψλ, ζην πξεζβχηεξν αξζεληθφ ηέθλν. Η 

αλδξηθή πξσηνηνθία θαη ε πξσηνθαζεδξία ηνπ πξεζβπηέξνπ αλαδεηθλχεηαη, έηζη, σο 

ν θχξηνο κνριφο εμαζθάιηζεο ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο θαη ηεο έγγεηαο ζηαζεξφηεηαο 

ηεο γελεαινγηθήο νκάδαο, ελψ ν νξηζκέλνο εγγπεηήο ηεο ιακβάλεη θαη ηνλ ηίηιν ηνπ 

εληεηαικέλνπ αξρεγνχ. 

Αλ θαη ε νηθνγελεηαθή-γελεαινγηθή νκάδα είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηελ ηδηνθηεζία 

ηεο, πνπ απνηειεί θαη ην πεδίν παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ 

εληφο ησλ νηθνγελεηαθψλ – πνπ νξίδεη θαη ηε ζχλδεζε νηθνγελεηαθήο δσήο θαη 

θνηλσληθήο εξγαζίαο – ε ηαχηηζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη θαζεθφλησλ πνπ 

επηβάιιεη ζηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή, κε ηελ ππνθεηκεληθή ζπλείδεζε δελ 

ιακβάλεη ρψξα απηφκαηα νχηε ρσξίο εληάζεηο. Η «δηαπαηδαγψγεζε» πνπ 

πξνζθέξνπλ νη δηεξγαζίεο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο 

εκπεηξίαο ζηα άηνκα δηακνξθψλνληαο ζε θάπνην βαζκφ ηελ αίζζεζε ηεο ηδηαίηεξεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ηε ζπλείδεζε ησλ θνηλψλ θη αηνκηθψλ γλσξηζκάησλ θαη 

ζπκθεξφλησλ, αιιά θαη ησλ θαζεθφλησλ θη επζπλψλ ηνπο, ρξεηάδεηαη λα 

ζπκπιεξσζεί θαη απφ έλα πην ελεξγεηηθφ, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

«ππφξξεην» θαλνληζηηθφ πξφηππν. πλεπψο, ε αλαγθαία ηαχηηζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ πξεζβπηέξνπ σο εληνινδφρνπ ηεο νηθνγελεηαθήο νκάδαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

παηξνγνληθήο ηδηνθηεζίαο ζηξαηεγείηαη, ελ πξψηνηο, κε ηελ ίδηα ηε πξνλνκηαθή 

απνθιεηζηηθή εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηεο ζηνλ 

πξσηφηνθν, πνπ ζα επηθέξεη ηε ιεγφκελε «ηαχηηζε θιεξνλφκνπ θαη παηξηθήο 

γεο»[57]. Γηα ηελ εμαζθάιηζή ηεο, σζηφζν, εηζάγεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ν 

θαλνληζηηθφο παξάγνληαο ηεο παηξηθήο ή γνλετθήο εμνπζίαο, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο ε εζσηεξηθεπκέλε κεηαθνξά ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ηεο επηηαγήο 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο παηξνγνληθήο πεξηνπζίαο. χκθσλα κε ηνλ 
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Bourdieu, φζν δνχζαλ νη γνλείο θαη ηδηαίηεξα ν παηέξαο, ηα πξνλφκηα ηνπ 

πξσηφηνθνπ παξέκελαλ δπλεηηθά, ελψ ν πξψηνο δηαηεξνχζε ηε πξσηνβνπιία 

νξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηαδνρήο, ιακβάλνληαο ππφςε κεηαβιεηνχο 

παξάγνληεο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο πνπ θαζφξηδαλ ελ πνιινίο θαη ην ζχλνιν ησλ 

αιιειέλδεησλ νηθνγελεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Η άζθεζε ηεο παηξηθήο εμνπζίαο απνηειεί αθελφο έλα είδνο 

αζθαιηζηηθήο δηθιείδαο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ, πνπ 

κπνξεί λα παξαθάκςεη βξαρππξφζεζκα αθφκε θαη «ζεζκνζεηεκέλεο» πξαθηηθέο[58], 

αθεηέξνπ εμαζθαιίδεη ηελ ππνηαγή ηνπ πξσηφηνθνπ ζηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο νηθνγελεηαθήο νκάδαο ζε ζπλάθεηα κε ηνπο κεραληζκνχο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνυπφζεζε κεηαβίβαζεο ηεο εμνπζίαο θαη ηεο 

ηδηνθηεζίαο ζηνλ «λφκηκν» θιεξνλφκν. Έηζη ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεη ν πξσηφηνθνο 

γηα ηα πξνλφκηά ηνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ θαη ε «ππφξξεηε», ζηε 

θαιχηεξε πεξίπησζε, ππνηαγή ηνπ ζην «γελεαινγηθά κεηαγξαθφκελν» αμίσκα ηεο 

αλαπαιινηξίσηεο ηδηνθηεζίαο[59]. 

Η δηαηήξεζε ηεο θπξηφηεηαο ηεο παηξνγνληθήο πεξηνπζίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο 

απφ ηελ νηθνγελεηαθή νκάδα, ζεκειηψλεηαη ζηελ εμαζθάιηζε κεηαβίβαζήο ηεο ζηελ 

επφκελε γελεά, πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζχλαςε γάκσλ. πλεπψο σο πξψηηζηνο 

θνηλσληθφο ξφινο ηνπ γάκνπ αλαθχπηεη ε εμαζθάιηζε ηεο βηνινγηθήο αλαπαξαγσγήο 

ηεο γελεαινγηθήο νκάδαο[60] θη εθφζνλ απηή ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε γε θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηεο, ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ. Η ζχλαςε γάκσλ 

ζπλεπάγεηαη ηφζν ηελ εηζδνρή λέσλ κειψλ ζηελ νηθνγελεηαθή-γελεαινγηθή νκάδα 

φζν θαη ηε δηαζπνξά ησλ ππαξρφλησλ ζε άιιεο, ηνπνζεηείηαη, ινηπφλ, ζην θέληξν ησλ 

πιηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ νηθνγελεηαθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο ζηελ επηινγή 

ησλ γακήιησλ ζηξαηεγηθψλ εθ κέξνπο ησλ νηθνγελεηψλ. Λφγσ απηήο ηεο κεηαθίλεζεο 

ησλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ, νη γάκνη πξνβάιινπλ σο δηαδηθαζίεο δηαξξνήο θαη εηζξνήο 

πφξσλ, ζπληζηψληαο πεξηζηάζεηο αλαγθαίεο θαη επεξγεηηθέο γηα ηελ (αλα)παξαγσγή, 

αιιά θαη επηθίλδπλεο γηα ηελ παηξνγνληθή πεξηνπζία. Η ζχζηαζε θαη ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη αζθαιψο ην θχιν θαη ε ζεηξά γέλλεζεο θαζνξίδνπλ ελ 

γέλεη ηηο γακήιηεο ζηξαηεγηθέο, ελψ παξάιιεια θάζε γάκνο θέξλεη δηαθνξεηηθέο 

δπζθνιίεο, πνπ νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο θαη κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ δηαθνξεηηθέο θαη θπκαηλφκελεο απνδφζεηο. 

Σν αμίσκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο παηξνγνληθήο πεξηνπζίαο αιιά θαη 

ηεο αλδξηθήο θπξηφηεηαο επ’ απηήο επέβαιε, ζην παξάδεηγκα ηνπ Bourdieu, κηα 

απζηεξή πξαθηηθή θνηλσληθήο ηζνγακίαο-νκνγακίαο. ε θάζε επηκέξνπο θνηλσληθή 

κνξθνπνίεζε, ην πιηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην ζπκβνιηθφ θεθάιαην θάζε 

νηθνγελεηαθήο νκάδαο είλαη αληηθεηκεληθά πξνζδηνξίζηκν, κπνξεί λα αλαρζεί ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε, αληηθεηκεληθά ππνινγίζηκε αμία. Ιδηαίηεξα ζηε πεξίπησζε ησλ 

γελεαινγηθψλ νκάδσλ παηξνγνληθήο, θαηαγσγήο, ην θεθάιαην πνπ θέξεη θάζε 

νηθνγέλεηα ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή (θαζψο θη εθείλν πνπ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη 

ζηελ γακήιηα ζπλαιιαγή) εμαξηάηαη απφ ην ηζηνξηθφ ησλ ηεηειεζκέλσλ 

νηθνγελεηαθψλ γάκσλ θαη ην ηζνδχγην πνπ έρνπλ επηθέξεη απηέο νη αληαιιαγέο, 

θαζίζηαηαη, ινηπφλ, θαη ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλν θαη επαιεζεχζηκν. 

Δλ γέλεη πξνέθππηε εθ ησλ πξαγκάησλ κηα αλαγθαία ηζνξξνπία ζηηο γακήιηεο 

ζπλαιιαγέο θαζφηη ην πιηθφ θεθάιαην κηαο νηθνγέλεηαο θαζφξηδε εμαξρήο ην κέγεζνο 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πξσηφηνθνπ θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο απνδεκίσζεο (adot) πξνο 
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ηα λεφηεξα ηέθλα[61] (θηλεηή θπξίσο πεξηνπζία) γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ 

έγγεηα ηδηνθηεζία, πνπ εμαζθάιηδε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη ηελ παξαίηεζή ηνπο απφ 

θάζε δηεθδίθεζε επί ηεο παηξνγνληθήο θιεξνλνκηάο. Σαπηφρξνλα νη δηεθδηθήζεηο ζε 

πξνίθα ηεο νηθνγέλεηαο ππνδνρήο θαζνξίδνληαλ απφ ηελ αμία ηνπ δηθνχ ηεο πιηθνχ 

θεθαιαίνπ ελ πξψηνηο, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε ην ζπκβνιηθφ θαη ην θνηλσληθφ ηεο 

θεθάιαην. Με ηνλ ηξφπν απηφ νξίδνληαλ αληηθεηκεληθά νη δπλαηέο απνθιίζεηο ζηηο 

δπλαηφηεηεο γακήιηαο δηαπξαγκάηεπζεο[62]. 

Δληφο ηνπ νξηζκέλνπ, σζηφζν, πεδίνπ ησλ γακήιησλ δπλαηνηήησλ θαη ζηα πιαίζηα 

ηεο επηηαγήο δηαηήξεζεο θαη επαχμεζεο ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο, ππεηζέξρνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ άξλεζε ζχλαςεο άληζσλ γάκσλ. 

Καηαξρήλ ζηηο ίδηεο ηηο γακήιηεο ζπλαιιαγέο, σο πιηθέο, ζπκβνιηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλαιιαγέο, ιαλζάλεη έλα παηρλίδη θχξνπο, εμνπζίαο αιιά θαη επηβίσζεο κεηαμχ ησλ 

«ζπκβαιινκέλσλ» κεξψλ. Κη απηφ δηφηη ε ζπκβνιή ηεο θάζε νηθνγέλεηαο ζην λέν 

νίθν ζε ζπλδπαζκφ κε ην θεθάιαην πνπ θαηέρεη θαη δηαηεξεί, θαζνξίδεη θαη ηε ζέζε 

ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ ζηνλ ελδννηθνγελεηαθφ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ, απφ ηνλ νπνίν 

θξίλεηαη θαη ε λνκηκνπνίεζε ή λνκηκφηεηα άζθεζεο εμνπζίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο 

ππνζέζεηο. Ιδηαίηεξα ζηε πεξίπησζε γάκνπ θιεξνλφκνπ κε θφξε κεγάιεο νηθνγέλεηαο 

ή αθφκε πεξηζζφηεξν κεηαμχ θιεξνλφκσλ, θξίλεηαη ε θπξηαξρία ηεο κηαο ή ηεο άιιεο 

νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ε ζπλέρεηα ηεο κηαο ή ηεο άιιεο γελεαινγηθήο νκάδαο θαη ε 

επηβίσζε ή ν αθαληζκφο ηνπ νλφκαηφο ηεο. Γεληθά ην κέγεζνο ηεο adot ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ αμία ηεο παηξνγνληθήο θιεξνλνκηάο ζπληζηά κηα απφ ηηο βάζεηο θαηαλνκήο 

εμνπζίαο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. Όκσο ην παηρλίδη δελ ήηαλ κφλν πιηθφ. ’ 

απηφλ ηνλ ζπζρεηηζκφ θξηλφηαλ θαη ε πξσηνθαζεδξία πνπ αλαγλψξηδε ε θνηλσλία ζηα 

άξξελα κέιε ηεο έλαληη ησλ γπλαηθψλ, αλεμαξηήησο πιηθνχ θεθαιαίνπ. Η 

αζπκκεηξία ηνπ «πνιηηηζκηθνχ απζαίξεηνπ» πξνο φθεινο ησλ αλδξψλ σο πξνο ηελ 

θιεξνλνκία κεηαθέξεηαη θαη ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ζπδχγσλ, κε ζπλέπεηα νη γάκνη ζηνπο νπνίνπο ν άλδξαο 

θαηαιάκβαλε ηε ζέζε ηνπ πην αδχλακνπ κέξνπο, λα θαηαθξίλνληαη[63]. 

πλεζέζηεξε θαη ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή γηα ηνλ πξσηφηνθν απνηεινχζε ε ζχλαςε 

ελφο γάκνπ πνπ ζα ηνπ απέθεξε κηα adot ηέηνηνπ κεγέζνπο, ψζηε λα κπνξέζεη απ’ 

απηή λα πιεξψζεη ηελ adot ησλ λεψηεξσλ αδειθψλ ηνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 

θαηαθχγεη ζε δηαλνκή ή ππνζήθεπζε ηεο παηξνγνληθήο πεξηνπζίαο, δίρσο φκσο λα 

είλαη θαη ηφζν κεγάιε ψζηε λα απεηιεζεί ε ζέζε εμνπζίαο ηνπ ζπδχγνπ ή λα 

θηλδπλέςεη ν νίθνο ιφγσ ρξεψλ ζηε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαδφηαλ απηή λα 

επηζηξαθεί[64]. Οκνίσο, ν θιεξνλφκνο δελ κπνξνχζε λα ζπλάςεη έλα γάκν 

θνηλσληθήο θαζφδνπ, θαζφηη ην κέγεζνο ηεο adot δελ ζα ήηαλ αξθεηφ ψζηε λα 

θαιχςεη ηελ απνδεκίσζε πξνο ηα λεφηεξα αδέξθηα ηνπ, ππνλνκεχνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηηο γακήιηεο θηινδνμίεο ηνπο, θαζψο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο παηξνγνληθήο 

πεξηνπζίαο, αιιά ζα ζεκείσλε θαη πηψζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο γελεαινγηθήο νκάδαο, ππνλνκεχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο κειινληηθέο 

δπλαηφηεηεο γακήιηαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο επφκελεο γελεέο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θιεξνλφκνο ηεο πεξηνπζίαο ήηαλ κηα ζπγαηέξα, δελ ζα 

κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε θαη κεηαβίβαζε ηεο παηξνγνληθήο 

θιεξνλνκίαο δίρσο λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ νηθνγελεηαθή νκάδα αθνχ ζε πεξίπησζε 

γάκνπ κε άιινλ θιεξνλφκν ν νίθνο ζα βξηζθφηαλ πξνζαξηεκέλνο ζε έλαλ άιινλ, ελψ 

αλ παληξεπφηαλ έλαλ λεφηεξν ε νηθηαθή εμνπζία ζα κπνξνχζε λα πεξηέιζεη ζηα ρέξηα 

ελφο «μέλνπ». 
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Όζνλ αθνξά ηα λεφηεξα αδέξθηα, νη επθαηξίεο γάκνπ πνπ ηνπο παξέρνληαη 

εμαξηψληαη ηφζν απφ ην αξρηθφ πιηθφ θαη θνηλσληθφ-ζπκβνιηθφ θεθάιαην ηεο 

γελεαινγηθήο ηνπο νκάδαο, φζν θαη απφ ην πνζνζηφ ηεο πξνίθαο πνπ ζα εηζέπξαηηε ν 

πξσηφηνθνο. Ωζηφζν θαη κεηαμχ ηνπο πθίζηαληαη δηαθνξνπνηήζεηο. Γεληθά, νη 

λεφηεξεο θφξεο θαζφηη ε παξαγσγηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ νηθνγέλεηα ήηαλ κηθξή ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπο, ιάκβαλαλ κεγαιχηεξν κεξίδην απνδεκίσζεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο αδειθνχο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παληξεπηνχλ γξεγνξφηεξα, ελψ δελ 

κπνξνχζαλ θαη λα εγθαηαιείςνπλ άγακεο ηελ παηξηθή εζηία. Απφ ηελ άπνςε απηή 

ήηαλ επλντθφηεξν γηα ηελ νηθνγέλεηα ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ αγνξηψλ, θαζψο ε 

εξγαζία ηνπο παξείρε ζεκαληηθά θέξδε ζηελ νηθνγέλεηα ζε ζρέζε κε ην θφζηνο 

ζπληήξεζήο ηνπο, ελψ δελ ζα ζηνηρίζνπλ ζηελ νηθνγέλεηα εμίζνπ κε ηηο ζπγαηέξεο 

θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ παηξνγνληθή γε[65]. Μηα αθξαία πξαθηηθή 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ λεφηεξσλ αξξέλσλ απνγφλσλ εθ κέξνπο ηεο 

νηθνγελεηαθήο νκάδαο ήηαλ ε εμάξηεζε ηεο θαηαβνιήο ηεο adot απφ ηε ζπκθσλία 

ηνπο λα εξγαζηνχλ γηα θάπνηα ρξφληα θνληά ζηνλ πξσηφηνθν θη αξρεγφ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Μεξηθνί ζχλαπηαλ «ζπκβφιαηα εξγαζίαο» γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ή αλέκελαλ σο αληίηηκν γηα ηελ παξακνλή θαη εξγαζία ηνπο ζηελ παηξνγνληθή γε ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο, πνπ ζα αλαβάζκηδε θαη ηηο επθαηξίεο γάκνπ ηνπο. 

Γηα ηνπο λεφηεξνπο πνπ δελ θαηφξζσλαλ λα παληξεπηνχλ ράξε ζηελ αμία ηεο adot 

ηνπο, δελ ππήξραλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πέξαλ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο 

επαγγεικαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ή θαη ηεο αγακίαο θαη ηεο παξακνλήο ηνπο σο 

ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ ζηνλ παηξνγνληθφ ή ζε άιιν νίθν. 

Σφζν ε πξαθηηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ λενηέξσλ γηψλ φζν θη εθείλε ηεο άκηζζεο 

παξακνλήο θη εξγαζίαο εληφο ηνπ παηξηθνχ νίθνπ είλαη απφιπηα ζπληνληζκέλεο κε 

ηελ επηηαγή δηαηήξεζεο θαη ηζρπξνπνίεζεο ηεο παηξνγνληθήο ηδηνθηεζίαο, 

απνηειψληαο κέξνο ησλ ηζηνξηθά θαη παξαδνζηαθά δηαζέζηκσλ βηνινγηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αλαπαξαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηεο γελεαινγηθήο 

νκάδαο. 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ειηθηαθψλ νκάδσλ, νκάδσλ θχινπ, γελεαινγηθψλ νκάδσλ (θαη 

επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ) παξέρνπλ ζεκειηψδε παξαδείγκαηα ζπκβνιηθήο βίαο. 

ην εζσηεξηθφ ησλ γελεαινγηθψλ νκάδσλ θνηλήο θαηαγσγήο νη πην βαζηθέο – γηα ην 

ζχζηεκα – κνξθέο βίαο απνηεινχλ νη ζρέζεηο ηνπ πξσηφηνθνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ, 

ησλ αξζεληθψλ ηέθλσλ κε ηνλ πξσηφηνθν θαη ησλ γπλαηθψλ πξνο ηα άξξελα αδέξθηα 

ηνπο. Η παξαγλψξηζε απηήο ηεο βίαο εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αιήζεηαο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο εμαζθαιίδεηαη απφ ην ίδην γεγνλφο ηεο παξαγλψξηζήο ηεο, 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλσληθή χπαξμε ηνπ αηφκνπ ζ’ έλα ζχζηεκα ζεκειησδψλ 

αμησκάησλ θαη παξαδνρψλ εμαληηθεηκεληθεπκέλσλ ζηε δνκή ηνπ θφζκνπ θαη ησλ 

έμεσλ ∙ ε δνμηθή απνδνρή ηνπ θφζκνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ ζπκθσλία ησλ 

αληηθεηκεληθψλ θαη ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ πνπ θαζνξίδεη θαη ηηο εζηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο πξνδηαζέζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο εξκελείεο πνπ πξνβάιινπλ ζηα 

θνηλσληθά αληηθείκελα σο «ππφξξεηα» ζπληνληζκέλεο κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη αληηθεηκεληθά εγγεγξακκέλνη ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν. Έηζη 

θαζίζηαηαη δπλαηφλ ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ «βαζηθψλ θξηηεξίσλ» απφ 

ηελ πιεπξά ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο αληηθεηκεληθέο 

απαηηήζεηο απφ ηε πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Βαζηθφ ξφιν παίδεη ελ πξνθεηκέλσ θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε, ε δηαπαηδαγψγεζε, ε νπνία παξάγεη αμίεο, ζρήκαηα αληίιεςεο θαη 

απνηίκεζεο ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή ζχλζεζε θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη θάζε νηθνγέλεηα, 

http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftn65


νξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα γνχζηα, ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ηα ππνθείκελα 

επηιέγνπλ ζπληξφθνπο, ελζσκαηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δνκεκέλε αδξάλεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε λα εθθξαζηεί θαη λα επελεξγήζεη ε εμνπζία 

πνπ έρεη απνδνζεί ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα εληφο ηεο γελεαινγηθήο νκάδαο κε έλαλ 

απξνθάιππην ηξφπν. Η πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κηα ζχλζεζε ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη 

ζρέζεσλ λνήκαηνο θαη κπνξεί ε αιήζεηα ηεο λα ζπιιεθζεί κφλν απφ κηα ζεσξία 

εμνπιηζκέλε κε αλαιπηηθνχο δηεζηηαθνχο θαθνχο αλάγλσζεο απηήο ηεο δηηηήο 

αληηθεηκεληθφηεηαο. 
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[21] Η «αληαλάθιαζε», ζχκθσλα κε ηελ ιεληληζηηθή ελλνηνιφγεζε θαη ρξήζε ηνπ 
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ιεηηνπξγία θαη ηεο κεηαθνξάο απηνχ πνπ έρεη εδξαησζεί ζρεηηθά κ’ έλα δνκεκέλν 

http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref12
http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref13
http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref14
http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref15
http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref16
http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref17
http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref18
http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref19
http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref20
http://praxeologysocial.wordpress.com/2008/02/23/bourdieu-theory-of-practice/#_ftnref21
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Invitation to Reflexive Sociology, ζει. 5. 
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Bourdieu, L. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, ζεκ. 27, ζει. 15). ε 
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πεδίν παξαγσγήο ζηελ επξείαο θιίκαθαο πηνζέηεζε ηεο αλεπηπγκέλεο 
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[25] P. Bourdieu, L. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, ζει. 17. 

[26] P. Bourdieu, Η Αίζζεζε ηεο Πξαθηηθήο, ζει. 88. 

[27]Βι: K. Marx, “Estranged Labor”, Economic and Philosophical Manuscripts of 

1844, Marxists Internet Archive, URL= 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/labour.htm, Γ. 
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[55] P. Bourdieu, Η Αίζζεζε ηεο Πξαθηηθήο, ζει. 236-256. 

[56] Ο Bourdieu ζην άξζξν ηνπ παξαηεξεί φηη ε αλάιπζή ηνπ δελ αθνξά ηφζν ηνπο 

κηθξνγαηνθηήκνλεο θαη ηνπο αγξνιήπηεο. Η επηινγή ηνπ παξαδείγκαηνο πξνο 

αλάιπζε, ζπλεπψο, ζα κπνξνχζε λα ελέρεη κηα θνηλσληνινγηθή ζεψξεζε ηεο 

«κεζαίαο ηάμεο» σο ηεο πην θνηλσληθά θηλεηηθήο, ηνπ δπλακηθφηεξνπ παξάγνληα ζε 

έλαλ δεδνκέλν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, έλαληη ησλ δχν ζηαηηθφηεξσλ πφισλ ηεο 

θνηλσληθήο δνκήο. 

[57] Η δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο εγθαηληάδεηαη κε κηα πξάμεεγθαηάζηαζεο πνπ 

θαζηεξψλεη έλα άηνκν σο πξσηφηνθν, θιεξνλφκν, δηάδνρν ή θαη άληξα κε φια ηα 

αληίζηνηρα πξνλφκηα θαη ππνρξεψζεηο θαη εληζρχεηαη, επεθηείλεηαη θαη 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο εθείλνπο ρεηξηζκνχο πνπ κεηαηξέπνπλ ηε 

ζεζκνπνηεκέλε δηαθνξά ζε θπζηθή δηάθξηζε. P. Bourdieu, Η Αίζζεζε ηεο Πξαθηηθήο, 

ζει. 96. 

[58] Καζφηη «ην παηρλίδη κε ηνπο θαλφλεο απνηειεί κέξνο ησλ θαλφλσλ ηνπ 

παηρληδηνχ». P. Bourdieu, L. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, ζει. 18. 

[59] «Έλαο ζεζκφο δελ είλαη νινθιεξσκέλνο θαη εληειψο βηψζηκνο παξά κφλν αλ 

εμαληηθεηκεληθεχεηαη δηαξθψο φρη κφλν ζηα πξάγκαηα, δειαδή ζηε ινγηθή – 

ππεξβαηηθή ησλ κεκνλσκέλσλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ – ελφο ηδηαίηεξνπ πεδίνπ, αιιά 

θαη ζην ζψκα, δειαδή ζηηο δηαξθείο πξνδηαζέζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη 

εθπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ ην πεδίν». P. Bourdieu, Η 

Αίζζεζε ηεο Πξαθηηθήο, ζει. 96. 

[60] Η νπνία εμαζθαιίδεη ηελ ηζηνξηθή ηεο ζπλέρεηα. 

[61] Όζν πεξηζζφηεξα ήηαλ, ηφζν πεξηζζφηεξα κίθξαηλε ην κέγεζνο ηεο απνδεκίσζεο 

πνπ αλαινγνχζε ζηνλ θαζέλα. 

[62] Οη πεξηνξηζκνί απηνί φκσο δελ νξίδνληαη κφλν πιηθά. Η δηαθνξηθή πνιηηηζκηθή 

ζπγθξφηεζε ηεο έμεο γηα ηνπο θαηέρνληεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο παξάγεη 

πξαθηηθέο επηθχξσζεο, επλνψληαο εκπεηξίεο πνπ ηελ εληζρχνπλ. P. Bourdieu, Η 

Αίζζεζε ηεο Πξαθηηθήο, ζει. 101. 

[63] Η αλδξηθή θπξηαξρία ζεκειηψλεηαη ζηε ινγηθή ηεο νηθνλνκίαο ησλ ζπκβνιηθψλ 

αληαιιαγψλ, δειαδή ζηε ζεκειηψδε αζπκκεηξία θχξνπο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζεζκνπνηεκέλε ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηνπ γάκνπ. 

Οη άλδξεο είλαη ηα ππνθείκελα ησλ γακήιησλ ζηξαηεγηθψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

εξγάδνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ή επαχμεζε ηνπ ζπκβνιηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, ελψ νη 

γπλαίθεο πξνβάιινπλ πάληα σο αληηθείκελα ησλ ζπκβνιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηηο 

νπνίεο δηαθηλνχληαη σο ζχκβνια γηα ηελ επίηεπμε ζπκκαρηψλ. Ωο θνξείο ζπκβνιηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ νη γπλαίθεο αλαγθάδνληαη λα πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

ζπκβνιηθή ηνπο αμία, ζπκκνξθψκελεο πξνο ην αλδξηθφ ηδαληθφ ηεο γπλαηθείαο 

αξεηήο. P. Bourdieu, L. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, ζει. 173-4. 

[64] Πρ αλ πέζαηλε ε ζχδπγνο πξηλ γελλεζνχλ απφγνλνη. 
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[65] Δλψ κπνξεί ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαλάζηεπαλ λα κελ ιάκβαλαλ ην κεξίδην 

απνδεκίσζήο ηνπο. 
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