ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
το ςταθμό του μετρό Σύνταγμα επιχειρεύται να
προςφερθεύ μια νϋα δημόςια εμπειρύα η οπούα μασ
προςκαλεύ να ςκεφτούμε αν και πόςο μασ λεύπουν ςόμερα
οι Αγορέσ του δήμου, δηλαδό οι χώροι ςυνέλευςησ ςτο
κϋντρο τησ πόλησ όπου ςυγκεντρώνονται «οι πολύτεσ, ο
λαόσ, οι απλού ϊνθρωποι, αυτού που δεν κατϊγονται από
αριςτοκρατικό γϋνοσ, η δημοκρατικό μερύδα τησ πόλησ»
για να ςυζητόςουν τα τρϋχοντα προβλόματϊ τουσ. Πιο
ςυγκεκριμϋνα, ο χώροσ του ςταθμού του μετρό ςτο
ύνταγμα, ωσ χώροσ δημόςιοσ εντόσ του οπούου μετακινούνται ιδιώτεσ, αποςκοπεύ να
αποτελϋςει, ςε πειραματικό μορφό, τον τόπο διερεύνηςησ μιασ γόνιμησ οργανικόσ
ςυνύπαρξησ του ιδιωτικού με το δημόςιο. Κεντρικόσ δημόςιοσ χώροσ, ϋντονα
ςυμβολικϊ επενδυμϋνοσ, ωσ χώροσ μετακύνηςησ, μεταφορϊσ, μετϊβαςησ, διϋλευςησ, ο
οπούοσ ενώ βιώνεται ςυνόθωσ ωσ κενόσ χώροσ ενόσ αναγκαύου κενού χρόνου, θα
μπορούςε να λειτουργόςει ωσ χώροσ νϋων ςύγχρονων μορφών Αγορϊσ όπου (εφόςον
πληρώνονται οι αναγκαύοι όροι) οι πολύτεσ-επιβϊτεσ θα μπορούν, αν το επιθυμούν, να
μϊθουν, να γνωρύςουν, να ςυνομιλόςουν, να (ανα)ςτοχαςτούν γύρω από καύρια
ζητόματα, ςτη γνώςη των οπούων η πρόςβαςη εύναι πολύ ϊνιςα κατανεμημϋνη μην
επιτρϋποντασ, ϋτςι, ςε όλουσ να αποκτόςουν τη γνώμη τουσ, μια ουςιαςτικό
προώπόθεςη για την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων του πολύτη.

την προοπτικό αυτό, ςτον πολυχώρο του ςταθμού του μετρό «ύνταγμα»,
διοργανώνουμε ϋναν πρώτο κύκλο δρϊςεων, δύο ςυνελεύςεισ, με τισ εξόσ θεματικϋσ:
ΤΝΕΛΕΤΗ Ι (12-13.03.2019)

ΤΝΕΛΕΤΗ ΙΙ (22-23.03.2019)

Οι πολύτεσ ϋχουν ανϊγκη την
κοινωνικό επιςτόμη

Για μια ςύγχρονη πολιτιςμικό
δημοκρατύα

ε μια εποχό όπου παρατηρεύται μια
τερϊςτια ϋνταςη ανϊμεςα ςτο
οικουμενικό νόημα των ανθρωπύνων
δικαιωμϊτων και τισ πρακτικϋσ και
τοπικϋσ προώποθϋςεισ τησ
πραγματοπούηςόσ τουσ καθύςταται
περιςςότερο από ποτϋ αναγκαύοσ ο
«εκπολιτιςμόσ τησ ϊςκηςησ τησ πολιτικόσ
εξουςύασ». Μπορεύ και πώσ η κοινωνικό
επιςτόμη να ςυμβϊλει ςτην ενεργοπούηςη
τησ διαδικαςύασ αυτού του εκπολιτιςμού;
Μπορεύ και πώσ η κοινωνιολογύα να
ςυμβϊλει μϋςω τησ κατανόηςησ τησ
κοινωνικόσ πραγματικότητασ ςτη
ςυλλογικό διατύπωςη μορφών
ρεαλιςτικού ιδεαλιςμού, βαςιςμϋνων ςτη
γνώςη και όχι ςε ευςεβεύσ πόθουσ και
επιθυμύεσ, και ικανών να καταςτόςουν την
«κοινωνικό πραγματικότητα
απαρϊδεκτη», πρϊγμα που δεν ςημαύνει
να την καταςτόςει αβύωτη, αλλϊ,
αντύθετα, να ςυμβϊλει ςτην
απελευθϋρωςη των δυνατοτότων που
εςωκλεύει;

Η αγϊπη για την τϋχνη, ωσ ζότημα
κοινωνικϊ καθοριςμϋνο, ωσ προνόμιο
τϊξεων εφοδιαςμϋνων όχι μόνο με
ανώτερα οικονομικϊ μϋςα αλλϊ,
ταυτόχρονα, με ϋνα πολιτιςμικό κεφϊλαιο
που τουσ επιτρϋπει να αποκτόςουν
πρόςβαςη ςε ςυμβολικϊ αγαθϊ, ςυνεχύζει
να προςφϋρεται ωσ εργαλεύο
νομιμοπούηςησ των ϋντονων πολιτιςμικών
ανιςοτότων μεταξύ των κοινωνικών
ομϊδων που χαρακτηρύζουν τισ ςύγχρονεσ
κοινωνύεσ, όπωσ και τη δικό μασ. Εύναι
δυνατόν –και πώσ– η ςυνεύδηςη και η
γνώςη των κοινωνικών ςυνθηκών ενόσ
τϋτοιου λογικού και πολιτικού ςκανδϊλου
να υποδεύξει με τρόπο ςαφό και
ορθολογικό τουσ ςκοπούσ και τα μϋςα
ενόσ μόνιμου πολιτικού αγώνα για την
πρόςβαςη όλων ςτον πολιτιςμό και ςτα
αγαθϊ τησ τϋχνησ;
(Σο αναλυτικό πρόγραμμα τησ δεύτερησ ςυνϋλευςησ θα
ανακοινωθεύ μεσ ςτο επόμενο διϊςτημα)

Επιμϋλεια-Ιδϋα: Ν. Παναγιωτόπουλοσ (Καθηγητόσ Κοινωνιολογύασ, ΕΚΠΑ)

ΤΝΕΛΕΤΗ Ι

Οι πολύτεσ ϋχουν ανϊγκη την κοινωνικό επιςτόμη

πρόγραμμα
ΣΡΙΣΗ 12.03 & ΣΕΣΑΡΣΗ 13.03
10:00-22:00

Μόνιμη ϋκθεςη Μια ςύνθεςη από εγκαταςτϊςεισ οπτικοακουςτικού και ϋντυπου
υλικού η οπούα θα ςτοχεύει να γνωρύςει ςτον πολύτη τι εύναι κοινωνικό επιςτόμη, ποιεσ εύναι οι θεμελιώδεισ
λειτουργύεσ τησ, καθώσ και να παρουςιϊςει ϋνα ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα πρακτικόσ τησ κοινωνικόσ
επιςτόμησ, αυτό του Pierre Bourdieu, προκειμϋνου το κοινό να αποκτόςει μια ςαφό ιδϋα για το εύροσ και
το βϊροσ τησ κοινωνιολογύασ ςτο ςημερινό κοινωνικό γύγνεςθαι.

ΣΡΙΣΗ, 12.03.2019
16:00-17:00
17:00-18:00

18:30-19:00
19:00-21:00

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΝΕΛΕΤΗ Παρουςίαςη του ςκεπτικού των ςυνελεύςεων και
των δράςεών τουσ από τον καθ. Ν. Παναγιωτόπουλο
υμμετοχικϊ ςεμινϊρια (με τον Ν. Παναγιωτόπουλο)
«Σι εύναι κοινωνικό πραγματικότητα;», «Εύναι/δεν εύναι του γούςτου μου»
Σο νόημα τησ εργαςύασ
«Η κοινό γνώμη δεν υπϊρχει»
Η ανδρικό κυριαρχύα
Θεατρικό παρϊςταςη «Η κοινωνιολογία ςτη θεατρική ςκηνή»
υζότηςη Ο κοινωνικόσ επιςτήμονασ βλάπτει ςοβαρά την αποπολιτικοποίηςη

Οι ειδικού ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ μπορούν και οφεύλουν να
παρεμβαύνουν ςτον πολιτικό κόςμο, κι αν ναι, κϊτω από ποιεσ
ςυνθόκεσ η παρϋμβαςό τουσ μπορεύ να ϋχει αποτελεςματικότητα;
Ποιο ρόλο μπορούν να παύξουν μϋςα ςτισ ςημερινϋσ κοινωνικϋσ
διεργαςύεσ παραγωγόσ κριτικόσ πολιτικόσ ςκϋψησ; Αυτόσ ο ρόλοσ ςε
ποιο επύπεδο οφεύλει να ενεργοποιηθεύ; Πώσ μπορεύ ο κοινωνικόσ
επιςτόμονασ και ειδικότερα ο κοινωνιολόγοσ να ςυμβϊλει ςτην
επινόηςη ενόσ νϋου τρόπου ϊςκηςησ τησ πολιτικόσ;

τη ςυζότηςη ςυμμετϋχουν
Βαςύλησ Καρδϊςησ
Θωμϊσ Μαλούτασ
Ανδρϋασ Νοταρϊσ
Νύκοσ Παραςκευόπουλοσ,
Νύκοσ Παναγιωτόπουλος
Ση ςυζότηςη ςυντονύζει ο
Μανώλησ Πιμπλόσ.

ΣΕΣΑΡΣΗ, 13.03.2019
16:00-18:00

18:30-19:00
19:00-21:00

υμμετοχικϊ ςεμινϊρια (με τον Ν. Παναγιωτόπουλο)

“το όνομα του λαού”
χολικό αριςτεύα-καλαιςθηςύα και πώσ παρϊγονται
Σι εύναι “κοινωνικό πρόβλημα”
Σα “αριθμητικϊ δεδομϋνα” και η εγκυρότητϊ τουσ

Θεατρικό παρϊςταςη «Η κοινωνιολογία ςτη θεατρική ςκηνή»
υζότηςη Κοινωνική επιςτήμη-ενημέρωςη-δημοκρατία

Για να διαχυθεύ ο κοινωνικόσ ρόλοσ τησ κοινωνικόσ επιςτόμησ, ωσ
εκπαύδευςη όχι μόνο του Λόγου αλλϊ και τησ θϋληςησ, να διαχυθούν
οι αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ για τουσ πολύτεσ λειτουργύεσ τησ, ϋχει
ανϊγκη από την ςυνδρομό των μϋςων ενημϋρωςησ. υνεπώσ, δεν
μπορεύ να τεθεύ το ζότημα των κοινωνικών λειτουργιών τησ
κοινωνικόσ επιςτόμησ χωρύσ να τεθούν και να αποςαφηνιςτούν οι
ςχϋςεισ μεταξύ επιςτημονικού και ενημερωτικού πεδύου, και,
ειδικότερα, ο βαθμόσ τησ αυτονομύασ του ενημερωτικού πεδύου ςε
ςχϋςη με τουσ πολύμορφουσ καταναγκαςμούσ τησ αγορϊσ που
φαύνεται να το πλόττουν όλο και πιο ϋντονα ςόμερα, καθορύζοντασ,
κατ’ επϋκταςη, και τη λογικό τησ ςχϋςησ που διατηρεύ με το πεδύο
τησ επιςτόμησ και τη δημόςια εικόνα που παρϊγει για αυτό.

21:00-22:00

τη ςυζότηςη ςυμμετϋχουν
Αννϋτα Καββαδύα,
Γιώργοσ Κόκκινοσ
Μανώλησ Κοττϊκησ
Νύκοσ Παναγιωτόπουλοσ,
Κωςτόσ Παπαώωϊννου
Δημότρησ Χαραλϊμπησ
Δημότρησ Ψαρρϊσ
Ση ςυζότηςη ςυντονύζει η
Αννϋτα Καββαδύα.

Οι πολύτεσ παύρνουν το λόγο

Θα παρουςιαςτούν τα ερευνητικϊ δεδομϋνα μιασ ϋρευνασ που θα διεξαχθεύ ςτο κοινό του μετρό κατϊ τη
διϊρκεια διεξαγωγόσ τησ ςυνϋλευςησ με αντικεύμενο τισ ςτϊςεισ και τισ απόψεισ των πολιτών αναφορικϊ
με την ςυνϋλευςη που διοργανώθηκε. τόχοσ τησ ϋρευνασ εύναι να τεθούν και να ςυζητηθούν οι αιτύεσ
αυτών των ςτϊςεων προκειμϋνου να ληφθούν υπόψη ςτην επεξεργαςύα τησ λογικόσ, τησ μορφόσ αλλϊ και
του τρόπου οργϊνωςησ των επόμενων ςυνελεύςεων.
Χορηγού: ΣΑΤ Α.Ε., ΔΕΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ
Χορηγού επικοινωνύασ: ΕΡΣ, Η Εφημερύδα των υντακτών, Αθόνα 9.84, Περιοδικό Κοινωνικέσ Επιςτήμεσ
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